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YAYIN ARAŞTIRMA-OKUMA-ÖZET ÇIKARMA ÇALIŞMALARI 
 

1- Ayvalık hakkında yazılmış makale, kitap, bildirilerin okunmasına ve özet çıkarılmasına devam 

edilmektedir. Bu bağlamda çalışma ekibi kendi uzmanlığı alanında okumalar yaparak 

özetlerini ortak klasörde toplamaktadırlar. Son 2 ayda okuma yapılan kitap, makale ve 

bildiriler: 

 

- Ayvalık ve Venezis, Yunan Edebiyatında Türk İmajı, Herkül Millas, İletişim Yayınları 

- Yılların İçinden Ayvalık, M.Soylu-F.Ergelen-S.Kaptan, 2019. 

- Şiir ve Öykülerde Ayvalık, D: Gültekin EMRE, Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları, 2021. 

- Malumat Dergisi 51. Sayı, 1896. 

- Servet-i Fünun Dergisi, 101.Sayı, 1893. 

- Çocuklar (0-18) İçin Kültürel Miras Çalışmaları Çalıştayı BİLDİRİLER, Çiğdem Maner-Özlem 

Dengiz Uğur, Koç Üniversitesi, VEKAM, 2019. 

- Kuşlar, Köstebekler ve Tanrılar, 

- Türkiye’nin Kültür Atlası, Kenan Mortan-İbrahim Atalay, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 2020. 

- Efes-Mimas Yolu, Yarımada Rota Rehberi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015. 
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Malumat Dergisi, 1896 yılı, 51. Sayı, 57. Sayfa (Solda)  ve  Servet-i Fünun Dergisi, 1893 yılı, 101. Sayı, 360. Sayfa (Sağda) 

 

    
Koç Üniversitesi’ne bağlı VEKAM-Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2019 

yılında basılan “Çocuklar (0-18) İçin Kültürel Miras Çalışmaları Çalıştayı BİLDİRİLER” kitabı bizlere ulusal ve uluslararası 

alanda çocuklara yönelik kültürel miras temalı projeleri sunuyor (Solda), Fazıl Sayın tarafından yazılan “Kuşlar, 

Köstebekler ve Tanrılar” kitabı Balıkesir’in Balya ilçesinden yola çıkarak kurşun madenlerine sahip bir köyün Fransız 

şirketleri vasıtasıyla işletilmesi, aldığı göç üzerinden mevsimlik çalışan emekçilerin hayatını anlatan öyküde Ayvalık’ın 

endüstri kenti olmasında önemli bir etken olan zeytin ve zeytine dayalı üretim ile işçilerin yaşamı arasında bir 

karşılaştırmalı analiz yapma şansı vermekte (Ortada), Kenan Mortan ve İbrahim Atalay tarafından kaleme alınan 

“Türkiye’nin Kültür Atlası” bilimsel argümanlara dayanan kültürel ve iktisadi anlamda insan ilişkilerini sunan bir gezi 

kitabı olarak bizlere Türkiye’nin dört bir yanından derlenen hikâyeleri sunmaktadır (Sağda) 
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Tarihçi Öykü Güren tarafından Malumat ve Servet-i Fünun dergilerinde yapılan literatür 

taramalarının ardından “Ayvalık” içeriğine sahip bölümler tespit edilerek Osmanlıca olan 

kaynaklar çeviri yöntemi ile Türkçe’ye çevrilerek kaynakçamıza eklenmiştir. 

 
 Aşağıdaki listelerde yer alan kaynaklara henüz ulaşamadığımız için gerekli okumalar ve 

alıntılar yapılamamıştır. Temin edilmesi durumunda hem gerekli bilgiler arşive alınacak hem de 

ileride yapılacak araştırma ve çalışmalarda kullanılması amacıyla kurmayı planladığımız 

kitaplığımız zenginleşecektir. 
 

 

KAYNAKÇA AMACIYLA ACİL ALINMASI GEREKEN KİTAPLAR: 
 

1- Doğan Aka, Ayvalık İktisadi Coğrafyası (1944) 

2- Kemal Arı, Büyük Mübadele (1995) 

3- Mihri Belli, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi (2004) 

4- Zerrin İren Boynudelik, Zeytinin Renkleri: Sanat Tarihinde Zeytin İmgesi (2011)  

5- Ayvali, Ayvalık: Dört Yazar, Üç Kuşak, İki Yaka Grafik Roman-Kolektif (2016) 

6- Onur Yıldırım, Diplomasi ve Göç / Türk-Yunan Mübadelesinin Öteki Yüzü (2006) 

7- Dr.Şerafettin Mağmumi, Yüzyıl Önce Anadolu ve Suriye - Bir Osmanlı Doktorunun Seyahat 

Anıları (2008) 

8- Renee Hirshon, Ege'yi Geçerken - 1923 Türk Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi (2007) 

9- Ilias Venezis, Eolya Toprağı (2013)  

10- Ömer Özyiğit, Ayvalık Ayazması (2017)  

11- Kemal Anadol, Karşı Yaka Memleket (2013) 

12- Kemal Anadol, Büyük Ayrılık (2003) 

13- Ahmet Yorulmaz, Girit’ten Cunda’ya ya da Aşkın Anatomisi (2003)  

14- Ahmet Yorulmaz, Ayvalık’tan Cunda’dan (2007)  

15- Ahmet Yorulmaz, Savaşın Çocukları: Girit’ten Sonra Ayvalık (2000) 

16- Ahmet Yorulmaz, Kuşaklar ya da Ayvalık Yaşantısı (2002) 
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2- İnternet ortamında “Ayvalık, Aivali, Aivaly, Kydonia, Kydones” gibi anahtar kelimeler 

üzerinden gerçekleştirilen literatür taramalarında; Ayvalık özelinde bilgilendirmeler ve 

tanıtımlar yapan kamusal veya özel kurum, kuruluş, firma, acentaların bilgilendirme 

sayfalarında gerek tarihsel süreç gerekse de anıtsal yapılar hakkında yazılan ve sunulan 

bilgiler tarafımızdan incelenmekte, hatalı tespitler taraflara iletilmektedir. Bu bağlamda 

yapılan araştırmalar da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Kültür Portalı, İlçe Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü tanıtım sayfaları ve Google Maps üzerinden Ayvalık Ayazması’na ait belirlenen 

yanlış bilgiler tespit edilerek kurumlara resmi e-posta kanalları ile bildirilmiştir. 

Kültür Portalı internet sitesinden gelen olumlu geri dönüş ve karşılıklı bilgi alışverişi ile 

Ayvalık Ayazması’na ait yanlış bilgilendirme içeriği ve kilise olmadığına dair güncel veriler 

internet sitesine yüklenerek, kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmaları sağlanmıştır. 
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EĞİTİM ve TOPLANTILAR 
 
1- 12.11.2021 DOCOMOMO (International Working Party for DOcumentation and COnservation 

of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) örgütünün Türkiye 
ayağında gerçekleştirilen poster sunumlarında, modern mimarlık mirası anlamında ülkenin 
farklı alanlarından akademisyenler tarafından seçilen yapıların sunuşları gerçekleştirilmiştir. 
Yapılar kategorisinde konuttan eğitim yapılarına, kamusal binalardan endüstriyel yapılara 
uzanan geniş bir yelpazede seçilen yapıların envanter kaydı oluşturularak, farkındalık yaratma 
amacıyla herkese açık sunumları gerçekleştirilmektedir. Çalıştayda Balıkesir özelinde kayda 
alınan yapılar: Burhaniye’de Or-Jan Tatil Sitesi ve Merkez’de Gazi İlköğretim Okulu’dur. 
Ayvalık çapında yer alan modern mimariye ait yapılarla ilgili docomomo arşivleri taranarak, 
önerilecek yapılarla ilgili bir çalışma yürütülmesi amaçlanmaktadır. 
 

       
 

2- 18.11.2021 Ayvalık Kaymakam’ı Hasan Yaman’ın talebi üzerine Ayvalık Alan Başkanlığı 
ekibinden Tarihçi Öykü Güren, Mimar Şenay Karabulut ve Şehir Plancısı Yalın Tüzmen 
kendilerini süreç hakkında bilgilendirmiş, sorularını cevaplamışlardır. 24.11.2021 tarihinde ise 
Mimar Fatih Kurunaz, Tarihçi Öykü Güren ve Koordinatör Yaşagül Ekinci Ayvalık 
Kaymakamlığı’nda bilgilendirme ve talep amaçlı ikinci bir toplantı gerçekleştirmiştir. Sürecin 
önümüzdeki dönemde gerçekleşecek adımlarının görüşüldüğü toplantıda, Kaymakam Hasan 
Yaman’ın önerisi ile Balıkesir Valiliği’ne bilgilendirme amaçlı ziyaret kararı verilmiştir. 
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3- 26.11.2021 ÇEKÜL Vakfı’ndan Gülşen Hazal Çatalbaş’ın “Ex.change İstanbul-Marsilya: Endüstri 

Mirasını Görünür ve Anlaşılır Kılmak” isimli çevrimiçi sunumunda Vakfın ortak olduğu proje 
süreci hakkında bilgilendirme yapılmış, gerçekleştirilen etkinlikler, alan gezileri, 
yerleştirmeler, eski fotoğraflardan oluşan kartpostallar ile farkındalık yaratılması gibi 
çalışmalar aktarılmıştır. Biten projenin sürdürülmesi bakımından ÇEKÜL Eğitim bünyesinde 
devam eden benzer eğitimler masaya yatırılmış, entegrasyonu amacıyla örnek projelerden 
kesitler sunulmuştur. 

Türkiye’de farklı şehirlerde eğitimler ve alan gezi gerçekleştiğini öğrendiğimizde Alan 
Başkanlığı olarak kendilerini Ayvalık’a davet ederek çocuklara yönelik benzer etkinlikleri 
birlikte yapabileceğimizi ilettik ve olumlu geri dönüş aldık. ÇEKÜL Eğitim’den gelecek bir 
talepte ekip olarak paydaş olmaya hazır olduğumuzu ilettik. 
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4- 23.11.2021 Ekonomist, Yazar ve Akademisyen Prof.Dr. Kenan MORTAN, eşi Kamu Hukukçusu 

Monelle MORTAN ve Bergama Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Mehmet GÖNENÇ ile Ayvalık 
‘ın UNESCO Dünya Mirası Süreci Üzerine toplantı gerçekleştirildi. Ayvalık ‘ın endüstriyel miras 
üzerinden yürüttüğü UNESCO Dünya Mirası Süreci hakkında detaylı bilgilerin sunulduğu 
toplantıda konuklarımız da bizlerle düşüncelerini paylaştılar. 

Prof.Dr. Kenan Mortan: “UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne seçim konusunda çok seçici. 
Ama Ayvalık proje hazırlığının 3 çok önemli avantajı var: İlki, başvuru dosyasını hazırlayan, 
Belediye'nin içinde oluşturulmuş, deneyimli, Ayvalık'ı tanıyan, çalışkan, dirençli ve işe odaklı 
bir ekip. İkincisi, bu projenin Midilli ayağıyla çok-kültürlü yönü. İyi anlatılırsa çok büyük bir 
avantaj olacak. Üçüncüsü, bu işe istekli Ayvalık Belediyesi 'nin tüzel kimliği. Kentin belediye 
başkanı bu projeyi kente '' quantum sıçraması '' yaptıracak nitelikte görüyor, bu iş Belediye 
için su / kanalizasyondan çok fazlası ki bu çok doğru... Esasen kendimize sormalı: Türkiye'miz 
tescilli sadece 19 UNESCO dünya mirası örneğine sahip iken bu sayı savaştan yıkık çıkmış 
Almanya için 55. Kendimizi çok fazlasına layık görüyorsak, o halde haydi ileri. Primo Levi 'nin 
eşsiz ifadesiyle ''Şimdi değilse ne zaman? ''. Ayvalık'a, Ayvalık Belediyesi’ne, Ayvalık’ın güzel 
insanlarına bu büyük kültür yolculuğunda pupa yelken yol almasını diliyor, bu işlerde ilk 
adımları atan dostum yazar Ahmet Yorulmaz 'ı özlemle anıyorum.” 

Mehmet GÖNENÇ: “Yerel Yönetimlerin, UNESCO Dünya Mirası sürecinde merkezde 
yer almaları çok önemli. Bir devlet projesi olmasına karşın Belediyeler bu işin temel 
yürütücüsüdürler. Bizler Bergama’nın UNESCO sürecinde Belediye bünyesinde kurduğumuz 
ekip ile tüm çalışmaların odağında ilerleyerek, gereken minimum sürede yani 3 yılda dosya 
hazırlıklarını tamamladık ve 2014 yılında Türkiye’nin 13. alanı olarak “Bergama Çok Katmanlı 
Kültürel Peyzajı” adıyla listeye kaydolduk. Ayvalık ‘da benzer bir yol ile ilerlediğinden başarılı 
olacağına inanıyorum.” 
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5- 10.12.2021 Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yazılacak TÜBİTAK proje konusunun 

“Ayvalık Yel Değirmenleri” olması sebebiyle ofisimizi ziyaret ederek yazılı ve sözlü bilgi 
taleplerine istinaden Ayvalık ve yel değirmenleri hakkında harita, makale, kitap paylaşımı 
yapılmıştır. Ayrıca Belediye tarafından gerçekleştirilen Yel Değirmenleri Arkeolojik Kazısı ile 
ilgili detaylı bilgileri Alan Başkanlığı ekibi adına Arkeolog Birgül Özçam Namlı sunmuştur. 

 

 
 

6- 15.12.2021 Ayvalık Kentsel Sit Alanı; Endüstri ve Kültür Rotaları çalışmalarına başlandı. 
UNESCO Dünya Mirası Adayı Ayvalık için kentsel sit alanında oluşturulması planlanan gezi 
rotaları kentin Kuzey (Pano) ve Güney (Kato) kısımlarını kapsayacak şekilde iki güzergâh 
üzerinden planlanmıştır. Bu bağlamda güzergâh üzerinden yürüyüşlerin yönünü gösteren 
işaretlemeler, anıtsal yapılara ait bilgilendirmeler içeren ve akıllı tablet/telefonlar ile 
kullanılacak karekod sistemleri, 1900lerin Ayvalık’ını bizlere sunan Jean D. Contaxis’ın 
editörlüğünde hazırlanan kartpostalların çekildiği noktaları gösteren “Bakı Noktaları” ve 
Ayvalık Evleri’nin cephelerinde görülmesi gereken eski sokak tabelaları, kitabeler ve devşirme 
malzemelerin fark edilmesini sağlayacak sunumları kapsamaktadır. 

Oluşturulan komisyonda Ayvalık M.Y.O. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğr.Üy. 
Yard.Doç.Dr.Ayhan Gökdeniz, Araştırmacı/Yazar Damien Dessane, AYTUGEB adına Emine 
Derya Bahar, Kokartlı Rehber ve Filolog Hakan Dinç, Ayvalık TEMA Vakfı Başkanı ve Mimar  
Haluk Aysu, Araştırmacı/Yazar Taylan Köken, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan 
Cılak, Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mahir Güven ve Ayvalık Alan Başkanlığı ekibi yer 
almaktadır. 

15 Aralıkta ofisimizde gerçekleştirilen ilk toplantıda katılımcılar kendi çalışmalarından 
kesitler sunarak, olası rotalar üzerinden öneriler alınmıştır. 21-22 Aralık tarihlerinde iki günde 
gerçekleştirilen alan gezilerinde öneri güzergâhlar deneyimlenerek, gerekli notlar alınmış ve 
rotaların dinlenme, birleşme noktaları ile alternatifler güzergâhları konusunda son kararlar 
verilmiştir. 29 Aralıkta Vural Sineması’nda gerçekleştirilen komisyon toplantısında ise bu 
güzergâhlar haritaya işlenerek önemli anıtsal/sivil mimarlık örneği yapıların listeleri çıkarılmış, 
bilgilendirme metinleri çalışma gruplarına dağıtılmıştır. Nihai metinlerin sonrasında çalışmalar 
grafik tabanlı görselleştirilerek, web sitesi üzerinden ve basılı olarak ulaşılabilecek, sahada 
deneyimlenebilecektir. Bu uygulamalar ise UNESCO Dünya Mirası Adayı Ayvalık süreci için 
önemli bir adımı tamamlayacaktır. 
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7- 16.12.2021 Ayvalık Belediyesi bünyesinde kurulan Alan Başkanlığı 2021 Mayıs ayından 

yılsonuna kadar geçen sürede kurum içi eğitimler ile ‘’Eğitim-Farkındalık Yaratma’’ 
çalışmalarının merkezinde ‘’Yerelde Görüşmeler’’i sürdürmüştür. 8 aylık süreç içerisinde 
Ayvalık özelinde yazılmış makaleler, kitaplar, akademik bildiriler temin edilerek okumalar 
yapılmış, özetleri çıkarılarak yayınlar arşive alınmıştır. Yerelde çalışmalar yürüten 16 kişiyle 
birebir röportajlar yapılarak, kendilerinden bilgi ve görüş alınmış, çalışmaları kayda 
geçirilmiştir. 44. UNESCO Dünya Miras Komitesi ve ANIH 2021 gibi uluslararası etkinlikler 
takip edilirken, “Endüstri Mirasının Görünür ve Anlaşılır Kılınması” ve “Mysia ve Çevre 
Kültürleri Arkeoloji Buluşmaları” gibi birçok ulusal etkinliğe doğrudan katılım sağlanmıştır. 
ÇEKÜL/TKB Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler çalıştayı Ayvalık’ta gerçekleştirilirken İzmir 
Travel Turkey Fuarı’na katılım sağlanmıştır. Zeytin Hasat Festivali paneli ile tüm halka süreç 
sunulmuş, öğrencilere sunum ve alan gezisi düzenlenmiştir. Akademisyen ve öğrencilerin 
taleplerine sözlü ve yazılı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yönetim Planı ve Başvuru Dosyasının 
hazırlanması bakımından okumalar ve yerel görüşmelerde belirgin bir seviyeye gelen 
ekibimiz, yerelden edinmeye devam ettiği bilgileri Balıkesir’deki kamu kurum ve kuruluşlarına 
sunmaya ve Balıkesir geneline yayılan işbirliklerini geliştirmeye başlamıştır. 

Bu bağlamda Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ile Kasım ayı içinde görüşülmüştür. 
Aralık ayında Sayın Yaman eşliğinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Sayın Vali ile gerçekleşen toplantıya AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koor. Tülin 
Akgül, YİKOB Müdürü Fatih Koç, İl Kül. ve Tur.Md.V. İlkay Karaağaç ve Güney Marmara 
Kal.Aj.’ndan Candan Şahin katılmıştır. 

Ayvalık Alan Başkanlığı’nın temel eğitiminin artık tamamlandığı bilgisi ile birlikte 
bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların Sayın Şıldak ’a takdiminin ardından bundan sonraki 
süreçte planlanan çalışmaların içerikleri görüşülmüştür. 
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8- 17.12.2021 Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci hakkında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İle 

bilgi paylaşıldı. 2021 Mayıs ayından günümüze Yönetim Planı ve Başvuru Dosyasının 
hazırlanması bakımından çalışmalarına devam eden Ayvalık Alan Başkanlığı, yerelden 
edinmeye devam ettiği bilgileri Balıkesir’deki kamu kurum ve kuruluşlarına sunulması 
sürecinde Balıkesir Valiliği’nin ardından ikinci görüşmeyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 
gerçekleştirmiştir. 

İki toplantı şeklinde gerçekleşen görüşmelerin ilkinde Balıkesir Kent Konseyi binasında 
BBB Tarihi Kültürel Miras Şubesi Müdürü Koray Karabulut ve çalışma ekibi tarafından Ayvalık 
1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları sunumu gerçekleştirilerek, planlar hakkında bilgi 
edinilmiş karşılıklı görüş ve öneriler tartışılmıştır. 

Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ekibimizi kabul etmiştir. Bu 
toplantıda; Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Adaylığı Süreci kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalar aktarılmış, sürecin ilerleyen safhalarında Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen 
konular iletilmiştir. Çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacı ile yereldeki 
ekibe verilen eğitimin hızlandırılmış program olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 
çalışanlar içinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Eğitimlerin ardından çalıştaylar 
planlanmış olup zeytin ve endüstriyel miras, arkeoloji, Ege ve Akdeniz havzasındaki liman 
kentler gibi ana başlıklar temelinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Ayvalık UNESCO Dünya 
Mirası Sürecinin “Bilgilendirme-Farkındalık-Eğitim” ilkleri üzerinden ilerlemesi bakımından 
kurumlar arası fikir birliğine varılmıştır. 

Ayrıca Ayvalık üzerine yeterince araştırılmamış konuların “NE10 Şehir Araştırmaları” 
ve “Teknoloji Geliştirme Merkezi”nin aracılığıyla fizibilite çalışmaları gerçekleştirilerek, 
kaynakçaya katkı sağlayacağı belirtilmiştir. 
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9- 27.12.2021 Pandemi yasakları nedeniyle ertelenen AYTUGEB 2020 yılı “Olağan Mali Genel 

Kurulu” Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık 
Turizm Geliştirme Birliği Başkanı Mesut Ergin’in de katıldığı genel kurulda Ayvalık 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kültür ve turizm alanındaki faaliyetlerin tanıtımına ek olarak 
UNESCO Dünya Mirası Süreci hakkında Divan ve Birlik Üyelerine bilgi sunulmuştur. 
 

 
 

ETKİNLİK ve SAHA ÇALIŞMALARI 
 

1- 05.11.2021 Birim olarak çalıştığımız kültür envanteri kapsamında anıtsal yapıları incelemek, 

fotoğraflamak ve gerçekleştirilecek alan gezilerine önermek amacıyla endüstri ve kültür 

rotaları oluşturmak amacıyla Ayvalık kentsel sit alanında saha gezileri gerçekleştirdik. Bu 

bağlamda görme şansımız olamayan Eski Rum Hastanesi ve okul kompleksi gibi yapıları 

yerinde inceleme, Ayvalık Ayazması gibi envanter için örnek çalıştığımız yapıları yerinde 

yeniden deneyimleyerek, detaylarını inceleme imkanımız olmuştur. 

 

  
 

2- 06.11.2021 Susurluk 5 Eylül Anadolu Lisesi – UNESCO Kulübü ile “UNESCO Dünya Mirası Adayı 

Ayvalık” temalı alan gezisi gerçekleştirdik. Okul bünyesinde kurulan “UNESCO Kulübü” ile ilk 

etkinliklerini gerçekleştiren öğrenciler ve eğitmenler 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Ayvalık ‘a 

geldiler. Cihan Şişman Gençlik Merkezi ‘nde yapılan sunumda “UNESCO Kurumu, Ortak Miras ve 

Dünya Mirası kavramları, İstisnai Evrensel Değer tanımlaması, Özgünlük, Bütünlük” gibi bir 

kültürel veya doğal mirasın Dünya Mirası olarak kabul edilmesi için sağlaması gereken asgari 

ölçütler üzerinden bilgiler sunularak, sürecin ilerleyişi hakkında genel bilgiler aktarılmıştır.  
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İkinci oturumda Ayvalık özelinde kurgulanan endüstriyel miras kavramı üzerinden 

kentteki yapı stoğu, çeşitleri ve yoğunlaştığı bölgeler hakkında bilgi verilerek, UNESCO Dünya 

Mirası Listesi ’nden dünya da ki endüstriyel peyzaj alanları hakkında özet bilgiler verilmiştir. 

Sunumun ardından Sezai Ömer Madra Zeytinyağı ve Sabun Fabrikası ‘ndan başlayan “Endüstriyel 

Miras Rotası” üzerinde, kıyı hattında yer alan fabrikalar, sabunhaneler, depo ve işliklerden oluşan 

sokak hattında yürüyüş gerçekleştirilerek, teoride anlatılan konular pekiştirilmiştir. Cumhuriyet 

Meydanı ‘nda son bulan rotanın ardından Taksiyarhis Kilisesi Anıt Müzesi, Saatli Cami, Ayvalık 

Evleri, Kato Panaya Kompleksi ve Ayvalık Ayazması ‘ınıda kapsayan “Kültürel Miras Rotası” 

izlenerek endüstriyel mirasın oluşturduğu şehrin sosyal donatıları ve kentsel alanları gezilmiştir. 

Öğle yemeğinin ardından Cunda Adası ‘ında devam eden alan gezisinde Necdet-Sevim Kent 

Kitaplığı, Rahmi M. Koç Müzesi ziyaret edilerek gezi serbest zaman ile tamamlanmıştır. 

   
 

3- 24.11.2021 Ekonomist, Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Kenan MORTAN, eşi Kamu Hukukçusu 

Monelle MORTAN ile 9 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen ofis toplantısındaki bilgilendirme 

üzerinden geliştirilen endüstri ve kültür mirası rotaları üzerinden saha gezisi düzenlenmiştir. 

Bir ticaret ve limanı olan kıyı kenti olarak Ayvalık’ın denizle ilişki içerisinde olan sokak, fabrika, 

atölye, sabunhane, işlik, kamu kurumları, sivil mimarlık yapılarından oluşan endüstriyel miras 

üzerinden geliştirilen rota için; “Türkiye’nin Kültür Atlası” gibi sosyo-kültürel alanlarda 

yayınlanmış çeşitli dillerde eserleri olan ve Mardin’in UNESCO süreci çalışmalarında 5 yıl 

boyunca gönüllü olarak ekipte bulunan Sn. Mortan ‘dan görüşlerini aldık. 

Cumhuriyet Meydanı’nın endüstriyel ve kültürel rotaların birleşiminde yer 

almasından dolayı verilen kısa molanın ardından alan gezisi kültürel mirasın yoğunlukta 

olduğu Barbaros Caddesi ve çevresindeki anıtsal yapılar ile devam etmiştir. 
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4- 03.12.2021 Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 2-4 

Aralık 2021 tarihleri arasında Fuarizmir ’de gerçekleştirildi. Ayvalık Belediyesi'nin de stand 

açarak katılım sağladığı fuarda 3 Aralık 17:00’da Ayvalık UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi 

Birimi koordinatörümüz Yaşagül Ekinci Danışan "Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Yolunda" isimli 

sunumu ile süreç ile ilgili bilgiler sunmuştur. 

 

 
 

5- 22-23.12.2021 “Ayvalık Kültür Rotaları” toplantısına istinaden gerçekleştirilen iki alan gezisi 

ile teorik olarak çizilen rotalar sahada uygulanmış ve olumlu/olumsuz durumlar açısından 

alternatifler belirlenerek nihai halini almıştır. Bu anlamda toplamda 31 adet yapı ve alan 

seçilerek oluşturulan komisyon tarafından içerikleri oluşturulmak üzere paylaşılmıştır.  
 

GÜNEY ROTASI 
1- Eski Rum Hastanesi- TAYLAN KÖKEN           
2- Ayazma Butik Otel (İlias Venezis’in Tutuklu Kaldığı Ev)- HAKAN DİNÇ 
3- Ayvalık Ayazması- DAMİEN DESSANE 
4- Camlı Kahve ve Gümüşlü Kahve Hikâyesi- HAKAN DİNÇ 
5- Panagia ton Orfanon (Hayrettin Paşa Camii ve Kilise Müştemilatı)- HAKAN DİNÇ-DAMİEN DESSANE 
6- Hagia Triada Kilisesi- TAYLAN KÖKEN 
7- İlias Venezis’in Evi- HAKAN DİNÇ 
8- Azis Nikolas Kilisesi, Papazın Evi (Abdülvahit Sağlam Okulu Bölgesi)-HAKAN DİNÇ 
9- Şeytanın Kahvesi- BELEDİYE  
10- Derneli Evi ASKEV (Zafer Sokak) -Taylan KÖKEN 
11- Eski Han - HAKAN DİNÇ 
12- Fotis Kondoğlu Evi - HAKAN DİNÇ- DAMİEN DESSANE 
13- Eski Hal –DAMİEN DESSANE- HAKAN DİNÇ 
14- Ahmet Yorulmaz’ın Evi -TAYLAN KÖKEN 
15- Fikret Mualla Evi – BELEDİYE 

 

KUZEY ROTASI 
1. Taksiyarhis Anıt Müzesi – BELEDİYE 
2. 1842 Tarihli Ayvalık’ın En Eski Yapılarından Biri Olan Ev-DAMİEN DESSANE 
3. Fransız Konsolosluğu - DAMİEN DESSANE 
4. Alman Konsolosluğu - DAMİEN DESSANE 
5. İtalyan Konsolosluğu - DAMİEN DESSANE 
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6. Ayvalık Akademisi (Gymnasium) – DAMİEN DESSANE 
7. Despina Evi (Eski Kız Meslek Lisesi) – BELEDİYE 
8. Lukas Karas’ın İnşa Ettiği Ev (1847) – DAMİEN DESSANE 
9. Sezai Ömer Madra Zeytinyağı Fabrikası- TAYLAN KÖKEN 
10. Rus Konsolosluğu – DAMİEN DESSANE 
11. Orhan Peker Evi – DAMİEN DESSANE-BELEDİYE 
12. Trikopi Yalısı- TAYLAN KÖKEN 
13. Dr. Fazıl Doğan Evi - TAYLAN KÖKEN 
14. Karantina Sokak - HAKAN DİNÇ 
15. Gazinolar Caddesi - HAKAN DİNÇ 
16. Dere Boyu – DAMİEN DESSANE  
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YERELDE GÖRÜŞMELER 
 
Görüşülen Kişiler: 

01.06.2021 Ayvalık Ziraat Odası 

17.06.2021 Yrd.Doç.Dr.Figen ERDOĞDU / Sanat Tarihçisi (Akademisyen) 

  Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Planlama Bölümü 

22.06.2021 Mehmet Müjdat SOYLU / Mimar (Araştırmacı, Yazar ve Arşivci) 

24.06.2021 Damien DESSANE / Ziraat Mühendisi (Yazar ve Araştırmacı) 

28.07.2021 Esra BAŞAK / Serbest Danışman (Aktivist ve Araştırmacı) 

04.08.2021 Dr.Berrin AKIN AKBÜBER / Sanat Tarihçisi (Akademisyen) 

  Aliağa HABAŞ Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi 

06.08.2021 Damien DESSANE / Ziraat Mühendisi (Yazar ve Araştırmacı) 

10.08.2021 Vedat Zeki TOKYAY / Mimar (Akademisyen) 

  İzmir Ekonomi Üniversitesi 

18.08.2021 Prof.Dr.Elif YILMAZ / Sosyolog (Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Ayvalık) 

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 

21.08.2021 Dr.Suzan KANTARCI SAVAŞ / Ekonomist (Zeytinyağı Tadımcısı, Araştırmacı) 

  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

24.08.2021 Dr.Hasan Sercan SAĞLAM / Şehir Plancısı (Adramytteion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve  

Kazıları bilim kurulu üyesi) Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

Prof.Dr.M.Rıfat AKBULUT / Şehir Plancısı (Adramytteion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve  

Kazıları bilim kurulu üyesi) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şeh. ve Böl. Pl. Bölümü 

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Murat ÖZGEN / Arkeolog (Adramytteion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve  

Kazıları Başkanı) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 

Doç.Dr.Sabriye ÇELİK UĞUZ / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölüm Başkanı, Balıkesir  

Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  

26.08.2021 Prof.Dr.Abdullah SOYKAN / Fiziki Coğrafya Bölüm Başkanı (Geçmişten Günümüze Zeytin,  

Zeytinyağı ve Sabun Sanayii) Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 

Dr.Erdal GÜMÜŞ / Doktor Öğr.Üyesi (Geçmişten Günümüze Zeytin, Zeytinyağı ve  

Sabun Sanayii) Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 

Doç.Dr.Sabriye ÇELİK UĞUZ / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölüm Başkanı, Balıkesir  

Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  

26.08.2021 Tuba AYSUN / Ayvalık Ar-Ge Derneği 

03.09.2021 Ayşegül ÖZER / Öğr.Gör., Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

27.10.2021 Faruk ERGELEN / İnşaat Mühendisi (Araştırmacı, Yazar ve Arşivci) 

17.11.2021 Serap TUNCAY / Mimar ve Butik Otel İşletmecisi 

06.12.2021 Taylan KÖKEN / Araştırmacı, Yazar ve Arşivci 

16.12.2021 Hasan ŞILDAK / Balıkesir Valisi 

17.12.2021 Mürsel SABANCI / BBB Genel Sekreter Yrd. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi) 

30.12.2021 Mehmet YAŞAR / Taş Ustası ve Restorasyon Uzmanı 
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Görüşülecek Kişiler: 

 

… . … . ……. Betül DİKİCİ / Mimar (Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı) 

… . … . ……. Bilal YILMAZ / Sanatçı 

… . … . ……. Doç.Dr.Serhan ADA / İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğr. Gör. (Akademisyen, Şair ve Yazar) 

… . … . ……. Ayşe Seda NANİÇ ZEYBEK / İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğr. Gör. (Akademisyen) 

… . … . ……. AIMA Yetkilisi Kişi (Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi) 

… . … . ……. AYKÜSAD (Ayvalık Kültür Sanat Derneği) 

… . … . ……. ASD (Ayvalık Sanat Derneği) 

… . … . ……. AYSAT (Ayvalık Sanat Topluluğu) 

… . … . ……. ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) 

… . … . ……. ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) 

… . … . ……. ATD (Ayvalık Tabiat Derneği) Nebahat DİNLER 

 

17.11.2021 

  
Serap TUNCAY / Mimar 

1964 Merzifon doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1984 mezunu. İstanbul’da çalıştıktan 

sonra 2008 yılından beri Ayvalık’ta yaşıyor. 

13 yıldır Ayvalık’ta yaşayan ve korumacılık alanında çalışarak restorasyon projeleri ve 

uygulamaları gerçekleştiren Mimar Serap Tuncay, kenti teknik bir gözle inceleyerek sosyolojik ve 

bürokratik bir takım sorunların tespitini yapıyor. Kaçak yapılaşma, denetimdeki eksiklikler, eğitim 

seviyesi ile kaçak müdahalelerin doğrusal oluşu onun için Ayvalık’ın en önemli sorunlarının başında 

geliyor. Bu bağlamda kendini sorumlu bir vatandaş olarak aynı sorumluluğun arttığı bir toplum 

yapısıyla farkındalık oluşturulması, sorunlardan rahatsız olunması ile bir reaksiyon oluşturulmasını 

doğru buluyor. 

- 2008 yılında eşi Yavuz Tuncay ile Ayvalık’ı haritadan seçerek geldiklerini belirtiyor. Çok 

beğendikleri için burada yaşamaya başlamışlar. 

- Kendisi restorasyon ve koruma projeleri üzerine çalışan bir mimar, eşi ise inşaat 

mühendisidir. Ayvalık’ı daha çok teknik bir gözle inceliyor ve değerlendiriyor. 

- Zeytinin, Ayvalık’ı önemli konuma getiren ana madde olduğunu belirtiyor. 

- Deniz kıyısı yapıları, depoları ve arkasındaki konutların tamamını zeytine dayalı endüstriyel 

mirasın sonucu olarak tanımlıyor. 

- Ayvalık’ın UNESCO sürecinin başından beri içinde olduğunu belirtiyor ve mübadele, kentsel sit 

alanı ile endüstriyel miras üçgeninden çıkılamadığını belirtiyor. 

- Nur Akın’ın danışmanlığında hazırlanan iki tez Ayvalık ve Cunda için analizler içeren en detaylı 

çalışmalar olduğunu belirtiyor. Her ikisi de 2006 yılında hazırlanan iki tezden Ayvalık kentsel 

sit alanı çalışmasını Mimar Ece Uztuğ, Cunda kentsel sit alanı çalışmasını Mimar Ceylan İrem 

Yaylalı gerçekleştirmiş. 

- Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği üyesi ve başkan yardımcısıdır. 
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- Hayrettin Paşa Mahallesi’ne döneminde verilen bir isim imiş Macaron Mahallesi. Marjoram 

ismiyle de bilinen Mercanköşk bitkisi kekik ailesindendir ve evlerin önlerinde teneke 

kutularda yetiştirilen şifalı bir bitkidir. 

- 2012 yılında Macaron Konağı’nı açmışlardır. Helan bahçesinde yetiştirdikleri Mercanköşk 

bitkisinin eski dönem isminden yola çıkarak, tarihsel döneme de atfederek işletmelerinde bu 

ismi tercih etmişler. 

-  Anneannesi Selanik/Geyve göçmeni olan Tuncay, anneannesinden de hiç dinleyemediği 

mübadelenin Ayvalık’ta da az konuşulduğunu belirtti. 

- Ayvalık’ta UNESCO sürecine altlık olan ilk çalıştayın 2007’de Neriman Şahin Güçhan 

tarafından başlatılan “EGE’nin İki Yakası-I: Ayvalık Kent Tarihi Çalışmaları” olduğunu 

belirtmiştir. 

- 2013 yılında ikinci ayağı düzenlenen çalışmada Ayvalık ve Midilli kentlerindeki mimarlar 

odalarının aktif çalıştığını, Ayvalık’tan 8 kişinin ekibin içinde yer aldığını ve Lesvos Adası’ndan 

üç önemli kişi ile iletişime geçildiğini belirtmiştir: Lesbos/Mytilene Mimarlar Odası Bşk. Stratis 

Francesco, Ege’de Barış ve İletişim Derneği Bşk. Stratis Pothas ve Gazeteci Stratis Balaskas. 

- Bu ekip ile en son 2017 yılında Dimitris Psarros’un “To Aivali” kitabının tanıtımı için bir araya 

gelinmiş. 

- Günümüzde konumundan emin olunan tek han yapısı olan Küçük Han’ın restorasyon 

projesini gerçekleştiriyor. Han binası bu sebeple II.Grup Yapılardan I.Grup Yapı grubuna 

alınmış. 

- İkinci bir güncel restorasyon çalışması ise 17. Sokakta bir konut restorasyonudur. 

- Tuncay’a göre Ayvalık‘ın en önemli sorunu kaçak yapılaşma ve kanunların uygulanmaması. 

- Çözüm olarak etrafımızda yapılan yanlış müdahalelerden, kanuna aykırı uygulamalardan ve 

denetimsizlikten rahatsız olabilecek, bunu paylaşabilecek insanlar oluşturabilirsek kentteki 

sorunlar farkındalık sebebiyle azalmaya başlayacaktır. 

- Bunu gerçekleştirebilmenin önemli bir yolunu ise yereldekilerle daha çok bir araya gelerek 

brifingler ile bilgilendirmeler yapılması ile gerçekleşebileceğini belirtiyor. 

- Eğitim seviyesi yüksek ve varlıklı bireylerin bürokraside üst mertebede olan bireylere ulaşarak 

yasal olmayan işler gerçekleştirmesi ise diğer büyük sorunların başında geliyor. 

- Bir kamusal alan, örneğin; Kız Meslek Lisesi Binası, Gazi veya Atatürk İlkokul Binalarından bir 

tanesi için “Çocuk Müzesi” fikri ile çocuklara sarımsak taşını, kentsel alanı, mübadeleyi, 

Ayvalık Evleri gibi kültürel mirası anlatabileceğimiz bir mekana ihtiyacımız var diyor. 

- Tescilli yapılarda başıboş kalma, yıkılma, eskime, müdahale edilmeme gibi konularda devletin 

veya yerel yönetimleri kanuni bir yaptırım gücü olması gerektiğini savunuyor. 

- Örneğin Barbaros Caddesi’nde, üst katında yıkılma tehlikesi olan, acil müdahale gerekli tescilli 

bir yapının zemin katına Ayvalık Belediyesi tarafından işyeri açma ruhsatı verilmemelidir diye 

belirtiyor. 

- Geçtiğimiz yıllarda Gazi İlkokulu’nun ÇEKÜL Ayvalık Evi’ne dönüştürülmesi teklifinde 

bulunmuş. Bu konuda yeniden bir girişim yapılabileceğini belirtiyor. 

- KAİP, UAİP, Yönetim Planı, Stratejik Plan gibi tüm planlar Ayvalık gibi kentlerde birbiriyle çok 

sıkı ilişki içinde olduğundan birlikte değerlendirilmeli ve düşünülmelidir. 

- TOKİ yaklaşık 2 yıldır tescilli yapıların korunmasına destek amaçlı uzun vadeli düşük faizli 

kredi vermiyor. Bu konularda görüşmeler yapılarak destek sunulması sağlanmalı, böylece 

bireysel çalışmalar ile Ayvalık kentsel dokusunun daha hızlı onarımı ile eldeki yapılar 

kaybolmadan değerlendirilmelidir. 

- 2014 yılında 46 adet yapının sokak sağlıklaştırma projeleri 50.000 TL TKB desteği ile hazırlandı 

ancak Koruma Kurulundan onay alınamadı. Bu çalışmaların akıbeti irdelenebilir. Küçük 

düzeltmeler ile Koruma Kurulu kararları çıkartılabilir. 
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Taylan KÖKEN / Elektrik Öğretmeni (Araştırmacı, Yazar ve Arşivci) 

1966 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği mezunu. Ayvalık’ta yaşıyor. 
28 yıldır Ayvalık ile iç içe geçen bir hayatın etkisi olarak teknik bir eğitim almasına karşın tarih 

okumak, alan gezileri gerçekleştirmek, bunları doğru kaynaklar göstererek yazmak ve en önemlisi de 

paylaşmak Taylan Köken için çok önemli. Bunu kendisi gibi düşünen arkadaşları ile birlikte bir araya 

gelerek sohbetler ederek, tartışarak, doğru olana birlikte karar veriyorlar. “Bilgi Paylaşılmalıdır” 

mottosu ile tüm bu araştırmaları sanal ortamda ve yazılı, görsel olarak paylaşıyor. Sadece tarih ve 

arkeoloji değil kentin kültürel-sanatsal aktivitelerinde de yer alıyor ve çevre konularında duyarlı bir 

aktivist. 

- Suat Şerifeken, Dr.Özkan Arıkantürk, Taylan Köken ve Lütfi Zafer Demirer 4 kişi bir araya gelerek 

kendi imkanları ile AYEV projesini hayata geçirmişler. AYEV (Ayvalık Evi), Parmak Çeşme sokakta 

bulunan Ayvalık Evi'nin bahçe katında bir araya gelen ve ortak paydası Ayvalık sevdası olanların 

bir oluşumudur. 

- Aslında teknik bir eğitim almış olmasına tarih araştırmacılığı ve yazarlık en büyük hobisi. 

Marmara Üiversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu olan Köken, 2008 yılında çalıştığı firmada 

ayrılarak Data İletişim firmasını kuruyor ve bir süre bilgi iletim kabloları alanında çalışmış. 

- 28 yıldır Ayvalık ile bağı olduğunu belirtiyor ve ilk denemelere Ayvalık içinde Cihat Teker ile 

mahalle gezileri düzenleyerek başladıklarını belirtiyor. 

- Bu çalışma alanına geçmesinde kendi ilgisi dışında ona göre önemli bir gerekçe daha var: Genç 

nesil için bu alanlarda çalışmak ve onlara kullanacağı bilgileri iletmek, kaynakları sürdürmek. 

- AYEV kapsamında en son 12 Mart 2019 ‘da Ömer Özyiğit’in konuk olduğu etkinlik gerçekleşmiş 

ve arından pandemi sebebiyle uzun bir ara verilmiş. 

- AYEV bünyesinde oluşturdukları kitaplık bomboş iken evlerinden kendi kitaplarını buraya 

getiriyorlar ve çevreden geniş bağış desteği alarak arkeolojiden mimarlığa, kültür-sanattan 

coğrafyaya bir külliyata dönüştürüyorlar. Kitaplıktaki çoğu kaynak yoğun olarak Ayvalık özelinde 

birikmiş. 

- Kurdukları “Ayvada Yayınları” üzerinden hazırladıkları kitapların baskılarını yaparak, 

kütüphanelerini zenginleştiriyorlar. 

- Kişisel arşivinde 14-15bin civarında kitap var. 

- “Bilgi Paylaşılmalıdır” mottosu üzerinden yaşadığı için tüm araştırmalarını ve çalışmalarını 

yazarak, fotoğraflayarak ve video çekerek sanal ortamda arşivlemiş ve paylaşmak adına; 

arkeodenemeler.blogspot.com, sosyodenemeler.blogspot.com ile youtube.com/c/TaylanKöken 

üzerinden tüm insanlık ile paylaşmayı kendine bir görev olarak görmüş. 
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- Diş doktoru olan ve 1994’ten beri para koleksiyonu biriktirmeye başlayan Dr.Özkan Arıkantürk, 

koleksiyonunu Türk Arkeoloji Enstitüsü Yayınları ile “Sylloge Nummorum Graecorum” The Özkan 

Arıkantürk Collection “Volume I Troas” ve “Volume II Aeolis” isimli baskılarla yayınlamış. 

- Bu yayınlar Troas ve Aeolis bölgesine ait birçok sikke barındırıyor. Aeolis bölümünde ise Nesos 

ve Chalkis antik yerleşimlerine ait paralar bulunmaktadır. 

- Pordoselene isminin yanlış ifade edildiği, doğrusunun Pordosilene olduğunu belirtiyor. Bu 

yaklaşımı ise mitolojik karakterler olan Satirlerin (Satyr) kafalarına verilen isim olan “Silene” 

tabirine dayandırıyor. 

- Şu anda Midilli’de bulunan bir sikkede “Nesos ve Pordosilene” antik kentlerinin aynı yerler 

olduğunu kanıtlayan bir bilginin varlığından bahsediyor. 

- “Definecilik” kavramının kesinlikle karşısında, maddi değerin değil manevi değer “bilgi” nin 

farkında olan bu sebeple arkeolojinin Türkiye’de çok yanlış anlaşıldığını, doğru anlatılması 

gerektiğini düşünerek bunu kendine görev edinmiş. 

- Ayvalık, Hellenistik döneme kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu söyleyerek bu konuda 

Güneş Adası’ndaki kalıntıları gerekçe gösteriyor. 

- Köken’e göre özerklik “Bağımsız Devlet” demektir. Osmanlı Devleti genişlik sağlayabilir, imtiyaz 

tanır ancak hiçbir döneminde özerklik sağlamadı. Bu bağlamda Ayvalık’ın özerkliğinden söz 

edemeyiz. 

- Kaan Köksal’a göre Ayvalık’ın tarihte görünür hale gelmesini ise 1580’de bölgeye gelen 

misyonerlere ait bağış belgelerinin kanıt olabileceğini belirtiyor. Bu anlamda burada yaşam 

16.yy’da başlar diyebiliyoruz. 

- Moschonisi, Kokulu Ada demektir. Yund ise boş alan anlamına gelir. Yunda Adaları ismi zamanla 

Cunda’ya evrilmiştir. 

- Yunanlar, yakın dönemde ilk olarak Kabakum bölgesine oradanda Eğribucak ve Eskiköy’e gelerek 

ilk yerleşimi kuruyorlar. 

- Dr.Fazıl Doğan Ayvalık için çok önemli bir şahıstır. Millî Mücadele'den sonra yerleştiği Ayvalık'ın 

sosyal , ekonomik, kültürel kalkınmasında büyük emeği geçti. Doktorluk, CHF ilçe başkanlığı, Türk 

Ocağı şube başkanlığı, Halkevi başkanlığı üstlendi. Prina yağı fabrikası işletti ve pek çok hayır 

hizmeti verdi. 

- Eşek Adası, günümüzdeki Badavut bölgesindeki yarımadayı kapsayan bölümdür diye açıklıyor. 

- Saatli Cami’nin yapım tarihinin 1870’den daha önce olmasına imkan vermiyor. Çünkü Osmanlı 

Devleti’nde azınlıklara kubbe yapma imkanı bu dönemde verildiğinden önce yapılmasının 

mümkün olmadığını belirtiyor. 

- Mimar Hayri Kaan Köksal, Ayvalık için önemli araştırmalar yapan bir şahıs. Kendisiyle bir 

görüşme yaparak ihtisas alanından faydalanmamız gerektiği konusunda bilgi verdi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Kurtulu%C5%9F_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayval%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet_Halk_F%C4%B1rkas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Prina
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Mehmet YAŞAR / İnşaat Teknisyeni-Taş Ev Ustası 

1955 Ayvalık doğumlu. İzmir’de İnşaat Teknisyenliği okumuş. Ayvalık’ta yaşıyor. 
Macaron Mahallesinde doğan, Sakarya’da büyüyen ve günümüzde Cunda’da yaşayan Mehmet 

Yaşar, taş ev ustalığı olan mesleğinden büyük keyif alıyor. Çırak-kalfa-usta eğitimi ile büyümesinin 

yanı sıra İzmir’de teknik ve mesleki lisesinde aldığı inşaat teknisyenliği eğitimi ile “Talebe Mehmet” 

lakabı ile anılıyor. Talebe Mehmet için Ayvalık’taki en önemli sorun tarihi dokudaki tescilli yapılara 

yapılan kötü müdahaleler ve bunların denetim sorunları. Burada yapılan tüm işlemlerin Ayvalık’a ait 

olan malzeme ve mimari detaylar ile yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Eldeki veriyi anlamaz ve 

değerini bilmez isek son 30 yıldır olduğu gibi kaybetmeye devam edileceğinden çekiniyor. 

 

- Macaron Mahallesi’nde doğan ve Girit mübadili bir ailede büyüyen Mehmet Yaşar, Sakarya 

Mahallesi’nde büyümüş ve şimdi Cunda’da yaşıyor. İlkokul birinci sınıfa giderken annesinin 

verdiği bir ceza sebebiyle ertesi gün sabah 6’da kalkarak inşaata gitmek zorunda kalmış. Bu işe 

sevdiği için ortaokuldan sonra Ayvalık’ta okumayı bırakarak inşaat mühendisi olan eniştesinin 

ısrarı üzerine İzmir’e, ablasının evine yerleşiyor. Burada mesleki ve teknik lisede okuyarak inşaat 

teknisyenliğinden başarıyla mezun oluyor. 

- Bu süreçte Ayvalık’a gelip gittiği dönemde yakın arkadaşları kendisiyle alay etmek amacıyla 

“Talebe” lakabını yakıştırıyorlar ve bu dönemden sonra “Talebe Mehmet” lakabıyla tanınmaya 

başlıyor. 

- Cunda Kentsel Sit Alanında I ve II. Derece yapılarda birçok yanlış müdahale yapıldığını ve Ayvalık 

Belediyesi’nin bu konularda yetersiz kaldığını belirtiyor. 

- Örneğin buraya Alaçatı Evlerinin mimarisinde yaklaşımlar talep eden kişide, bu projeleri üreten 

mimarda, buna izin veren Koruma Kurulu ve karşı çıkmayan Belediye olarak herkesin bu sorunun 

bir parçası olduğunu dile getirdi. Ancak bu süreçte bilgisi olmadan talep eden kişiden öte bu 

alanda çalışan mimarlar, kamu kurumlarının tavrı çok daha önemlidir diye ekliyor. 

- Burada inşa edilecek bir yapıda buraya özgü malzeme ile yörenin mimarisine uygun yapı 

üretmenin asıl mesele olduğunu vurguluyor. Bu anlamda bir taş evin yıkılmasından sonra yerine 

betonarme bir binanın yapılması ona göre çok yanlış. 

- Mimarlar ve Belediye birlikte kararlar alarak bu konuda daha iyi projeler üretilmesine zaman 

ayırması gerektiğini belirtiyor. 

- Bir tarihi yapıdan bahsederken özgün malzeme ne ise onunla restorasyon ve onarım 

gerçekleştirilebileceğini, PVC ve alüminyum gibi döneminde olmayan malzemelerin kesinlikle 

kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. 

- En büyük eksik olarak şu 3 konuyu işaret ediyor: “Bilinçlendirme, Denetleme ve Yanlışı 

Düzeltme” 

- Bu yönetim doğru çalışabilmesi için kanunların eksiklerinin belirlenip tamamlanarak, yerinde 

uygulamaların zamanında ve doğru denetlenmesini talep ediyor. 
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- Ayvalık ve Cunda mimarisinden bahsederken Yunan ustaları etkileyen Bulgar, İtalyan ve 

Yugoslav ustabaşlarından öğrenilen bilgiler düşünülmelidir diye belirtiyor. Bu sebeple Avrupa’da 

ortaya çıkan üslup hızlı bir biçimde Ayvalık’ta görülmeye başlıyor. Bu sebeple Ayvalık bölgesinde 

inşa edilen evleri “Avrupalı” olarak betimliyor ve bunun ikinci sebebi olarak ev sahiplerinin zengin 

olmasına işaret ediyor. 

- 1773’lere kadar Pateriça Koyu korsan bölgesi olduğunu ve burada zengin insanların yaşadığını 

belirtti. 

- Mübadelede buradan ayrılan çok sayıda insana karşılık az sayıda insan gelmesinden dolayı 

Ayvalık’ta bir çok evin boş kaldığını ve zamanla yıkılarak diğer evlerin bahçesine döndüğünü 

belirtti. 

- Yereldeki malzeme le üretilen taş evlerin onarım ve restorasyon sürecinde Badavut bölgesindeki 

taş ocaklarından malzememe alamamanın büyük bir problem olduğunu ve bu sebeple birçok 

insanın Assos taraflarından çıkarılan aynı damara bağlı ancak Sarımsak taşına %70 kadar 

benzeyen Behramkale taşlarından kullanmanın Ayvalık Evleri açısından büyük bir kayıp ve sorun 

olduğunu vurguluyor. 

- Çözüm olarak ise restorasyonlarda ve onaylı projelere göre metrajı belirlenen taş miktarının 

müteahhit tarafından ilgili devlet kurumuna bedelinin yatırılması ile yine devlet kurumları 

denetiminde elde edilen özgün taşın kullanılabilmesini gösteriyor. 

- İkinci büyük sorun ise istihdam olduğunu, kendisi gibi bu alanda çalışan genç usta adaylarının 

ağır ve kirli bir iş olmasından dolayı zamanla işi bıraktıklarını, çırak ve kalfa yetişmediği için yöreye 

ait mimariyi anlayan, bilen insanların değil dışarıdan göç etmiş çalışanların sahada olmasıyla çırak-

kalfa-usta sisteminin Ayvalık özelinde bozulduğundan bahsediyor. 

- 1950lerden günümüze meslek ve sanat okulu olmasına karşın, zeyticilik, taş ustalığı ve balıkçılık 

gibi Ayvalık’a özel alanlarda eğitim verilmemesini büyük bir sorun olarak görüyor. 

- Turizm alanında yapılan hatalara değinerek; 1970lerde çıkan turizm temalı dergilerde Sarımsaklı 

ve plajlarının ayrı bir önemde kabul edildiği ve haritalara özellikle işlendiğini ancak günümüzde 

bölgedeki niteliksiz yapılaşma sonucu deniz turizminde hak ettiği karşılığı alamadığını belirtiyor. 

- Bir dönem bu soruna karşı Fram Tur firmasının iyi bir turizm örneği sergilemesine karşı 

Küçükköy’deki birtakım kişilerin firmadan haraç istemesi sonucu bu düzeninde bozulduğunu, 

ardından Küçükköylü bu kişilerin buradan ayrılarak beldeyi tamamen dışarıdan gelen ve buralı 

olmayan insanlarla doldurmalarını aidiyet ve sahiplenme açısından olumsuz değerlendiriyor. 

- Turizme dair iki önemli tespiti bulunuyor: 

   1.Halk olarak temel bilgilerin ve tecrübenin olmaması. 

   2.Kanunların ve planlamaların yetersiz olması ve uygulanamaması. 

- Sarımsak ismi için iki efsane var; 

   1.”Sarışın biz kızı kaçıran bir erkeğe işkence edildiği esnada “Sarım Saklı” ifadesi. 

   2.Bölgede sarımsak bitkisinin çok ekilmesi ve ignimbrit ile olan renk benzerliği. 
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YAZILI ve GÖRSEL ÇALIŞMALAR 

 

1- Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan “2021 09 11 Ayvalık Alan Başkanlığı Faaliyet Raporu 

03” isimli faaliyet raporu Birim tarafından hazırlanarak İdareye sunulmuştur. 

 

2- “Ayvalık Alan Başkanlığı” adlı Instagram hesabı üzerinden yapılan çalışmalar, etkinlikler, 

bilgilendirmeler paylaşılarak sosyal medya ortamında bilgi ve belge paylaşımı yapılmasına 

devam edilmektedir (237 takipçi). Bu bağlamda gerek yerel ve ulusal gerekse uluslararası 

alanda benzer alanlarda çalışan kurum ve kuruluşlar takip edilmeye devam etmektedir. 
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3- Ayvalık Kültür Rotaları çalışması paralelinde gerçekleştirilen araştırmalar ile belirlenen 

güzergâhlardaki yapıların cephe kurgularını bozmayan ve daha etkin bir tanıtım amacıyla 

karekod sistemleri araştırılmaktadır. Ayrıca bu sistemler ile birlikte çalışan Android ve IOS 

tabanlı aplikasyonlar geliştirilmesi ile tüm kullanıcılara kolaylıkla erişebilecek dijital ortamdaki  

bilgiler ve haritalar aracılığı ile baskıya gerek kalmaksızın ve teknolojik gelişmeleri takip eden 

çözümler üretilebilecektir. 

Bu bağlamda “Travel Turkey Fuarı” etkinliğine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı İZFAŞ şirketinde çalışan İnşaat Mühendisi Tamer Özgür ile bir görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Yazılım mühendisi ofis arkadaşı ile hazırladıkları interaktif deneyim “VR – 

Virtual Reality” tabanlı uygulamada günümüzde olmayan Artemis Tapınağı ve içindeki heykeli 

aracı cihazlar ile deneyimleme şansımız oldu. 

Ayvalık için planlanan çalışmada ise teknoloji bir adım daha ileriye taşınarak “AR – 

Augmented Reality” isimli sistem ile aracı bir cihaza gerek kalmadan yalnızca tablet, telefon 

gibi akıllı cihazlar ile kullanılabilecek daha ucuz ve yaygın bir halde kullanılabilecektir. 

  

     
  

  
Ayvalık alan Başkanlığı tarafından, kültür rotaları üzerinden önerilen çalışmada, modern binaların yerinde özgün 

halinde hangi yapıların bulunduğunu ve rotaları gösterecek “visit ayvalık” projesinden kesit. 
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PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR 

 

1- 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. 

2- Ayvalık ’ta yakın zamanda sonuçlandırılması beklenen Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası 

Listesine kaydedilmesi, adaylık dosyası bu yıl içinde sunulan ve inceleme safhasında olan İda-

Madra Jeoparkı ile henüz fikir aşamasında olan Ayvalık ve Çevresi Antik Dönem Taş Ocakları 

isimli bir başka UNESCO Dünya Mirası adaylıklarının birlikte tek merkezden yönetilmesi, 

birbiriyle iç içe olan alanların yönetim mekanizmasının birlikte sürdürülmesi, kitaplığı, çalışma 

alanı, mümkünse konaklama imkânına sahip bir merkezin kurulması bakımından yer arayışı 

yerelde devam etmektedir. Bu bağlamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kaymakamlık ile 

görüşülerek bir bina önerisi yapılması planlanmaktadır. 

 

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. Orta 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. Orta 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. Uzun 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, 

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

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

Orta-Uzun Vade 

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 
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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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