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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: 

 

- TCDD İzmir Alsancak Limanının Geçmişten Günümüze Bölge Ekonomisi Açısından 

Değerlendirilmesi, 2019 

- Tavuk Adası Rıhtım Alanı, 2016 

- Dr.Şerafeddin Mağmumi - Bir Osmanlı Doktorunun Anıları, 2001 

- Arkeoloji, Mitoloji ve İnsan Doğası – İyonia’da Zeytin ve Uygarlık, 2017 

- A Shift in the Russo-Ottoman Balance of Power in the Black Sea Region: The Treaty of 

Kuçuk Kainardji of 1774 

- Zeytinin Renkleri - Sanat Tarihinde Zeytin İmgesi, 2011 

- The Coinage of Pordosilene, 2017 

- Kutsal Ağacın Bekçilerinden AYVALIK, 2020 

- On Dokuzuncu Yüzyılda Doğu Akdeniz Liman Kentinin Yapısı, 2019 

- İzmir ve Artalanında Tarımsal Üretim ve Ticaret (1844-1914), 2011 

- Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 2009 

- İzmir Hinterland İlişkileri, 1992 

 

         
 
Görsel sanatlarda kullanılan ‘Zeytin’ ve ‘Zeytin hasadı’ imgelerinin değerlendirmesinin yapıldığı “Zeytinin Renkleri” 

adlı eser, İ.Ö. 3000’lerden başlayıp günümüze kadar gelişimine devam etmiş bir ürün olan zeytinin sanat tarihindeki 

yansımasını konu alıyor. “Arkeoloji, Mitoloji ve İnsan Doğası” adlı kitaptaki “İonia’da Zeytin ve Uygarlık” makalesi, 

zeytinin antik dünyadaki kullanımı ve zeytinyağı üretimi ile ilgili kazı raporlarını ve zeytincilik tarihiyle ilgili 

araştırmaları aktarıyor. 2019 yılından itibaren Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde 

çalışmalarına devam eden Serap Taşdemir, 2020 yılında basılmış kitabı “Kutsal Ağacın Bekçilerinden Ayvalık” ta, 

kentin tarihini 4 bölüme ayırarak ve arşiv belgelerini sunarak inceliyor. 
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18 ve 19. Yüzyıllarda zeytinyağı ve sabun üretiminde hızlı bir gelişim gösteren Ayvalık’ın liman kenti olma özelliğini 

karşılaştırmalı analizlerle irdelemek maksadıyla 2019 yılında hazırlanan “TCDD İzmir Alsancak Limanı’nın Geçmişten 

Günümüze Bölge Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi” adlı çalışma incelendi. Küçük Kaynarca Anlaşması ile 

birlikte Rusların Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ticari faaliyetlerinin artması ve Ayvalık’ın da bu hareketlenmeden 

büyük ölçüde etkilenmesini anlamak için anlaşmanın öncesine ve sonrasına ait dönemlerle ilgili önemli bilgiler 

veren“A shift in the Russo-Ottoman balance of power in the Black Sea region: The Treaty of Kuçuk Kainardji of 1774” 

adlı çalışma incelendi. Ayvalık Adaları’nda inşa edilmiş birçok dini yapıdan, günümüzde en çok bahsi geçen Tavuk 

Adası’ndaki Hagios Ioannes Prodromos Manastırı’nı ve yine bu adadaki antik rıhtım alanını arkeolojik, mimari ve 

tarihsel çerçevede inceleyen bu makale, adanın geçmişine ışık tutuyor. 
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EĞİTİM ve TOPLANTILAR 

 
1- 02.03.2022 Kültür Rotaları Projesi kapsamında Damien Dessane ve Haluk Aysu ile bir araya 

gelinerek ofis ile ortaklaşa ilerleyecek noktalar üzerinden bir toplantı gerçekleştirildi. Bu 
bağlamda 1843 Evi, Lukas Karas Evi, Kanelo Kafeneion gibi yapıların mimari özellikleri 
tarafımızdan incelenerek hazırlanmıştır. Mimar Haluk Aysu ile yazımlar irdelenmiş, yapıların 
hikayelerini yazan Damien Dessane ile çevirileri tamamlanarak, kontrole gönderilmiştir. 
 

 
 

2- 03.03.2022 Öykü Güren, Nurten Şişman, Birgül Özçam Namlı ve Fatih Kurunaz’ın yer aldığı 
ofis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kültür Rotaları Projesi kapsamında yapılan son 
çalışmalar ve alınan kararlar sunulmuş, ofise gelen yeni yayınlar incelenmiştir. Toplantı 
sonrasında Yaşagül Ekinci ile gerçekleştirilen online toplantı ile ofiste alınan kararlar ve 
başlanan-bitirilen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşılmıştır. 
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3- 10.03.2022 UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi ekibinde yarı-zamanlı olarak 

görevlendirilen Mimar Şenay Karabulut, Arkeolog Birgül Özçam Namlı ve Jeofizik Yüksek 
Mühendisi Nurten Şişman Dersan ile bir araya gelerek Dünya Mirası Adaylık dosyası formatı 
incelendi. Ayvalık’a en yakın Dünya Miras Alanı olan ‘Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı’ 
nın adaylık dosyası üzerinden değerlendirmeler yapılarak, adaylık dosyasındaki 2.b bölümünde 
anlatılacak olan “Ayvalık’ın Tarihsel Süreci” nin ana başlıkları hazırlandı. Buna göre2.b bölümü 
için çalışma ekibi belirlenmiştir: 
 
- Jeolojik Süreç  : Yüksek Jeofizik Mühendisi Nurten Şişman Dersan 
- Arkeolojik Dönem  : Arkeolog Birgül Özçam Namlı 
- Yakın Tarih   : Tarihçi Öykü Güren, Mimar Şenay Karabulut ve 

  Mimar Fatih Kurunaz 
- Kentsel Gelişim  : Şehir Plancısı Yalın Tüzmen tarafından hazırlanacaktır. 
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Ayvalık Başvuru Dosyası için “2.b Tarih ve Gelişim Süreci” 

- 35 milyon yıldır devam eden jeolojik süreç ne zaman biter bilinmez ancak hem antik dönemde hem de 

yakın tarihte kentleşme adına yeni yapıların yapıldığı tüm evrelerde “ignimbrit” isimli volkanik tüf (Sarımsak Taşı) 

bugünkü kentin görünümüne her dönemde imkan sağlamıştır. 

- Aeolis kenti olarak yerleşim gören bölgede, yapılan yüzey araştırmalarına göre üç adada tespit edilen 

Nesos, Chalkis ve Pordoselene kentleri sikke dahi basmıştır. Pergamon Krallığı döneminde buraya bağlı olan 

bölgede Efes'in, Roma'nın Asya Eyaletide olmasıyla sessiz geçecek dönemde eolya bölgesi olarak sakin bir yaşam 

dönemi geçirecektir. 

- 1710 yılında Kydonia/Ayvalık ile ilk metin bilgisine Seyyah Tarillion’un kitabında karşılaşırken, 1738 

yılında ise ilk kez Chidognis ismiyle bir haritada görülmüştür. Tarih sahnesinde ki varlığı daha önceleri IV. Mehmed 

'in Midilli Adasını fethetmesiyle başlayan Kydonia, 1821 Yunan İsyanı'na kadar henüz sanayileşmeden uzak ancak 

bölgedeki tarım alanları ve yel değirmenlerinin varlığı ile insana dayalı üretim merkezi ve liman kenti statüsüne 

kavuşmuştur. Dimitris Ikonomos süreci ile büyüyen kent, Taksiyarhis, Panaya ton Orfanon gibi yapılar ve 

mahalleler ile öne çıkarken Ayvalık Akademisi gibi bir yapıyla isyan sürecine şahitlik edecek, mübadele sonrasında 

bu yaşam süreci kesintisiz devam edecektir. 

- 1821-28 arasında bilinmezlik ve sessizliğin görüldüğü kentte 1832 İstanbul Antlaşması ile dönüş yolunu 

açan ferman, 1760-1830 endüstri devriminin etkilerinin Batı Anadoluya ulaşması, 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat 

hareketleri ile Osmanlı Devleti içinde ekonomik ve idari özgürlüğe kavuşan gayrimüslimlerin, ikinci kenti 

yarattıkları dönemde; uzun ömürlü malzeme olan sarımsak taşı ile kenti yeniden ayaklandırmaları, Ayvalık 

Ayazması ve Agios Ioannis gibi manevi yapıların yanında, Rum Hastanesi, fabrikalar, atölyeler, konutlar gibi 

seküler yapıları inşa etmeleri ve denize doğru genişleyen kentte lineer planlama örneği göstermeleri ile mimarlık 

tarihi açısından izlenen dönem günümüz Ayvalık kent merkezinde kültürel miras alanı olarak tanımlanmaktadır. 

- 1948 de ilk kentsel plan, 1944 depreminden sonra 1950de kentsel dönüşümler, 1972 kalkınma ve 1978 

imar planlarının hazırlanmasının ardından; 80lerdeki sit kararları ve 1994teki ilk KAİP’lerin ardından 2020lerde 

revize edilmeye çalışılan KAİPler ile kentin planlama açısından incelenmesi mümkün görünmektedir. 
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4- 17-25.03.2022 UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi ekibinin tam katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantıda, Dünya Mirası Adaylık dosyasının 2.b bölümünde anlatılacak olan 
Ayvalık’ın tarihsel süreci, farklı disiplinlerden bir araya gelen ekip üyeleri arasında 
paylaştırılarak, bu alanlar üzerinden mevcut durum değerlendirilmesi yapılmış ve konu isimleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. 
 

“Ayvalık’ın Jeolojik Süreci’”nin Nurten Şişman Dersan ve Ayvalık’ın “Arkeolojik 
Dönemi”nin  (Arkaik, Klasik, Bizans) Birgül Özçam Namlı tarafından metin haline getirilmesi 
kararlaştırıldı. “18. ve 19. Yüzyıllar Arası Genel Ayvalık Tarihi” N.Öykü Güren ve Fatih Kurunaz, 
“Ayvalık’ın Mimari Yapısı” Şenay Karabulut ve Fatih Kurunaz, “Ayvalık Şehircilik Tarihi (1923-
günümüz)” Yalın Tüzmen ve “1821 İsyanı ve Mübadele” bölümleri ise Yaşagül Ekinci tarafından 
çalışılması kararlaştırıldı. 

 

    
 

5- 31.03.2022 TEMA Ayvalık İlçe Sorumluluğu Üyelerine Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci 

hakkında bilgi aktarıldı. Sakarya Mahallesi’nde muhtarlık ve mahalle gönüllülerinin birlikte 

kurduğu, atıkları ayrıştırmak, organik atıklarla organik gübre üretimi, bu gübrelerden tıbbi 

aromatik bitki yetiştirme, evsel atık yağlar ile pilleri toplama ve bu kavramlar üzerinden 

çocukların eğitilmesi hedefiyle açılmış olan Sakarya Mahalle Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte 

bir araya gelen TEMA Ayvalık İlçe Sorumluluğu Üyelerine, Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci 

hakkında detaylı bilgiler sunarak, soru-cevaplarla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 

 

TEMA Ayvalık İlçe Sorumlusu Mimar Haluk Aysu’nun çağrısı üzerine planlanan, Ayvalık 

Alan Başkanlığı Koordinatörü Yaşagül Ekinci tarafından gerçekleştirilen; dünya mirası, UNESCO 

kurumu, ülkemizdeki ve Türkiye’deki miras alanları örnekleri, Üstün Evrensel Değer 

beyannamesi (OUV), bütünlük, özgünlük gibi kavramlar üzerinden yapılan sunumun ardından 

Ayvalık özelinde çalışılan ana konu başlıkları, süreç ile endüstriyel miras üzerinden dünyadan 

örnekler tartışılmıştır. 
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Katılan üyeler tarafından sorulan sorular üzerinden Ayvalık’ın zayıf-kuvvetli yönleri tartışılmış, 

tehdit-fırsatları ele alınmıştır. Bu bağlamda bizlerde doğal koruma alanında çalışan ve Ayvalık’ı iyi 

tanıyan TEMA üyelerinden değerli bilgiler edinerek, önemli noktalarda notlarımızı almış olduk. Açık ve 

temiz bir havada, kuş sesleri eşliğinde, bizlere Ayvalık’ta imece usulü yaratılan bir sokak mekanında 

sunum yapma imkanı ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
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6- 14.04.2022 UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birim ekibiyle birlikte Yaşagül 

Ekinci’nin de katılımıyla birim içi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Önceki görüşmelerde 

kararlaştırılan, Ayvalık kronolojisinin çıkarılması ve belirlenen başlıklarla birlikte görev 

dağılımının yapılmasının ardından, her farklı dönem için metinlerini hazırlayan ekip üyeleri, 

eksik bilgileri saptayıp gerekli olan bilimsel çalışmaların incelenmesiyle ilgili ekip koordinatörü 

Yaşagül Ekinci ile bir araya geldi. İda-Madra Jeopark alanının raporlar ve alan gezileri ile birlikte 

daha detaylı incelenmesi, Adramytteion Kazı Başkanlığı’ndan yazılı kaynakların edinilmesi ve 

yel değirmenlerine ait kazı raporlarının adaylık dosyasında kullanılması gerektiği dile getirildi. 

 
 

7- 18.04.2022 18 Nisan Dünya Anıtlar ve Sitler Günü 2022 yılı için "Kültürel Miras ve İklim" 
teması seçilmiştir. ICOMOS Türkiye Milli Komitesi 18 Nisan Dünya Anıtlar ve Sitler Gününü 
kutlamak üzere Kültürel Miras ve İklim teması bağlamında 2022 yılı boyunca sürecek bir dizi 
etkinlik düzenlemektedir. Kültürel Miras ve İklim Değişikliği başlığıyla açılışı yapılan bu etkinlik 
dizisinin devamında Uluslararası Ortamda İklim ve Miras çalışmaları, Geleneksel Bilgi ve İklim, 
Tarihi Yapılar ve Enerji Verimliliği, İklimle Uyumlu Tasarım, İklim ve Adalet, İklim ve Kültürel 
Miras Eğitimi başlıklarıyla konuyu bütün boyutlarıyla ele alınacaktır. İlk etkinlik konusunda 
verilen bilgiler ışığında UNESCO Dünya Mirası Adayı Ayvalık için gerekli notlar alınmıştır. 
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8- 26.04.2022 Ayvalık Mimarlar Odası Temsilciliği Başkanı Elçin Kılıç ve Saymanlık görevini 

yürüten Mimar Serap Tuncay ile Birim Koordinatörümüz Yaşagül Ekinci tarafından Mimarlar 

Odası’nda gerçekleştirilecek ‘UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi’ sunumu ile ilgili görüşme 

gerçekleştirildi. Mimari özgünlüğe erişmiş bir kent olan Ayvalık’ın Dünya Mirası adaylığı 

sürecinde Mimarlar Odası üyeleri tarafından teknik anlamda desteklenmesinin gerekliliği 

konuşuldu.  Ayrıca, şu anda gündemde olan Tavuk Adası’nda yapılan faaliyetlerin son 

durumuyla ilgili Ayvalık Mimarlar Odası ve birimimiz arasında fikir alışverişinde bulunuldu. 

 
 

9- 27.04.2022 Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü 

öğrencisi Betül Kocadayı, rölöve çalışması için Ayvalık’ın restorasyona ihtiyacı olan anıtsal 

yapıları ve konutlarla ile ilgili bilgi alma amacıyla ofisimizi ziyaret etti. Tümü 19. Yüzyıla ait olan 

dört yapıyla ilgili bilgi paylaşıldı. Henüz restorasyonu yapılmamış Ayvalık’ın konut mimarisinin 

en güzel örneklerinden biri olan Eski Kız Meslek Lisesi binası, 1821 İsyanı sonrasında yeniden 

inşa edilen kentteki en eski tarihli yapı olan 1843 Evi, yapı ustasının ve 1847 tarihli bilginin 

bulunduğu Lukas Karas Evi ve Ayvalık’ta mübadele sonrasında yaşamış olan Dr.Fazıl Doğan’ın 

Evi ile ilgili tarihsel bilgiler Betül Kocadayı ile paylaşılmış, çalışmanın bir kopyasının birimimize 

ulaştırılması sözü alınmıştır. 
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10- 28.04.2022 Ayvalık Belediyesi’ne ait Halil Başyazgan Küçükköy Kültür Merkezi’nde 

gerçekleşen çalıştayın açılışında; Yüksek Çevre Mühendisi-Koru Çevre Kurucu Ortağı Deniz 

Tosun, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Doç. Dr. Baybars Fil “Atık Yönetimi ve Sıfır 

Atık”, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Balıkesir İl Müdürlüğü Personeli Gökhan Öktem “İklim 

Değişikliği”, İnşaat-Çevre Mühendisi Gamze Gülbay Büyükdemirel “Enerji” konularında 

konuşmacı olarak katıldılar. Etkinlikten elde edilen bilgiler UNESCO Dünya Mirası Adayı olan 

Ayvalık’ın SWOT analizlerinde sürdürülebilirlik alanında kullanılacaktır. 

 

 

11- 28.04.2022 Marmara Belediyeler Birliği tarafından alanında uzman ve tanınmış isimlerle 
gerçekleştirilen Şehir Konuşmaları’nın 28 Nisan’daki konuğu Yüksek Mimar Prof. Dr. Suphi 
Saatçi oldu. “Marmara’nın Mimarı Sinan” webinarı kapsamında Mimar Sinan’ın hayatı, 
mühendislik ve mimari dehâsı, hayata geçirdiği eserleri ve bu eserlerin kentle kurduğu ilişkiler 
üzerinden gerçekleştirilen online sunuma katılım sağlayarak, günümüz mimarlığının klasik 
dönem sanatından esinlenmek yerine “taklit ederek yapılar üretmesinin” mimarlığın hem 
koruma hem de modern yapılar üretme noktasında yarattığı problemleri üzerinden görüş 
bildirdik. 
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ETKİNLİK ve SAHA ÇALIŞMALARI 

1- 04.01.2022 Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, TMMOB Ayvalık Temsilciliği, Ayvalık 
İnşaat Mühendisleri Odası, TÜM-KÖY-SEN, Çiftçi-Sen, Ayvalık Tabiat Platformu, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği, TEMA Vakfı ve vatandaşların da katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan “Maden Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında yapılan Basın Açıklaması’na Ayvalık Alan 
Başkanlığı olarak katılım sağlayarak, alınan kararın UNESCO Dünya Mirası Sürecinde olan 
Ayvalık için en önemli konulardan olan “zeytin ve zeytin ağaçları” bakımından yarattığı 
tehlikeye dikkat çekmek amacıyla zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetinin yapılmasıyla ilgili 
yönetmelikte geri adım atılması talebine destek sunduk. 

 

2- 17.03.2022 Ayvalık Contaxis Kültür Rotaları projesi kapsamında hazırlanan rota önerileri 
birim olarak içinde yer aldığımız komisyon tarafından Belediye Başkanı Mesut Ergin ve kurum 
yetkililerine sunulmuştur. Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılan rota çalışmasında toplam 30 
nokta yer almaktadır. Ayazma Butik Otel, Ayazma, Camlı Kahve, Kato Panaya Kilisesi-Hayrettin 
Paşa Camii, Aya Triyada Kilisesi, İlyas Venezis’in doğduğu ev, Şeytanın Kahvesi, Eski Han, Fotis 
Kondoğlu’nun doğduğu ev, Eski Hal, Ahmet Yorulmaz Evi, Fikret Mualla Evi gibi kent içinde 
bulunan önemli noktaları da kapsayan projenin alan gezisi gerçekleştirilmiştir. 
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3- 29.03.2022 Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından her yıl gerçekleştirilen Müze Özendirme 

Yarışması’na katılım amacıyla Ayvalık Belediyesi’ne bağlı 3 mekan ziyaret edilmiştir: Ayvalık 

Zeytin Galerisi, Küçükköy Kent Müzesi ve Bekir Coşkun Kent Kitaplığı (İhtisas Müzesi 

kapsamında). Yapılan incelemelerde Küçükköy Kent Müzesi ile yarışmaya katılım kararına 

varılmıştır. 
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4- 14.04.2022 Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği (SINIPARXI) ile Ege'de Barış ve 

İletişim Derneği ile Bir Araya Geldik. 25 ay aradan sonra geçtiğimiz salı günü Ayvalık'tan 

Midilli'ye ilk seferin başlamasının ardından, bugün Ayvalık'a dönen ilk seferde Ayvalık Deniz 

Hudut Kapısı'nda keyifli birliktelikler yaşandı. Midilli'den Ayvalık'a gelen birçok ziyaretçiyle 

beraber, Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği (SINIPARXI) yönetim kurulu bu anlamlı 

günde Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret ederek, pandemi ile yarıda kalan karşılıklı dostluk 

ve birlikteliğe yeniden devam edilmesi bağlamında nezaket ziyaretinde bulundular. SINIPARXI 

adına Yönetim Kurulu Başkanı Villy Tentoma, Başkan Yardımcısı Stratis Pallis ve yönetim kurulu 

üyelerini, Alan Başkanlığı olarak limanda karşılayarak, Belediye Başkanı ile olan toplantıda 

kendilerine eşlik ettik. Toplantıya Ayvalık dışından; Ege Barış ve İletişim Derneği adına Dikili Eski 

Belediye Başkanı Osman Özgüven ile Bergama Eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in yanı 

sıra Gazeteci Oben Ulu ile Gazeteci Gökmen Ulu'da katıldılar. 
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5- 25.04.2022 Ayvalık’ın kültür mirasının ziyaretçiler tarafından rota üzerinde görülmesini 

sağlayacak “Ayvalık Kültür Rotaları” projesinin koordinatörlüğünü yapan Dr. Berrin Akın ile 

birlikte “Endüstriyel Miras Rotası” nda alan gezisi gerçekleştirdik. Zeytinyağı fabrikası, 

sabunhane, depo, dükkân ve konut gibi mimari çeşitliliğe sahip rotada Berrin Akın’ın tespitleri 

dinlenip, çalışmaları üzerinden örnekleme yaparak Dünya Mirası adaylık dosyasında yazılacak 

olan tipoloji çalışmasının ana hatları üzerine görüşme gerçekleştirildi. 
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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 

20.01.2022 Kürşat Ailesi / Kürşat Ayvalık Zeytinyağı (Fatma&Ali&Mustafa Kürşat) 

27.01.2022 Barış Gün ŞAHİN / Müzeci-Tasarımcı-Seramik Sanatçısı 

30.03.2022 Bilal YILMAZ / Disiplinlerarası Sanatçı ve Tasarımcı 

31.03.2022 TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Sorumluluğu / Sivil Toplum Kuruluşu 

31.03.2022 Elçin KILIÇ / Mimar (Mimarlar Odası Ayvalık İlçe Temsilciliği Başkanı) 

01.04.2022 Aysel NAMLI / KEDİ Kadın Emeğini Destekleme İşliği Yönetim Kurulu Başkanı – Emekli Bankacı 

04.04.2022 Dr.Özkan ARIKANTÜRK /Koleksiyoner – Diş Hekimi 
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03.03.2022 

 
Mustafa KÜRŞAT / Kürşat Ayvalık Zeytinyağı 
Kürşat Ailesi ile 20.01.2022 tarihinde yapılan Yerelde Görüşmeler buluşmasında elde edilen 

bilgilerdeki hataların düzeltilmesi, daha detaylı hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ikinci 

görüşmede aşağıdaki notlar eklenmiştir: 

- Mustafa Kürşat, Ayvalık Belediyesi’ne ait Kırlangıç Fabrikası’nın -faal olduğu dönemde-, 

merkezdeki tek pirina fabrikası olduğunu söylüyor. Diğer pirina fabrikası ise bugün Keremköy’deki 

Gümüşlü Pirina Fabrikası idi. Kırlangıç Pirina Fabrikası Dr. Fazıl Doğan tarafından 1920li-30lu yıllarda 

işletiliyor. Daha sonra oğulları Gültekin ve İlter Doğan 1975 yılında bu komplekse bir sabunhane de 

ekleyip faaliyeti devam ettiriyorlar. Burası, 1975 yılında Doğan kardeşlerin mülkiyetinden çıkıyor. 

Kırlangıç Fabrikası, Türk Petrolleri Şirketi’nin sahibi Ahmet Aydın Bolak tarafından satın alınıyor. 

- Bugünkü Tostçular Çarşısı karşısında, altında Migros’un olduğu fabrika ve yanındaki yapı Cumhur 

Sevinç Özer’e ait fabrikaydı (Madra ailesinden satın almıştı). Kırlangıç Fabrikası ismini Cumhur Sevinç 

Özer’in “Kırlangıç” isimli markasından alıyor. Aydın Bey ve Sevinç Bey ortak olduktan sonra, Aydın 

Bey’in satın aldığı fabrikaya da ‘Kırlangıç’ denmeye başlanıyor. 

- Zeytin endüstrisinin alt kollarından olan pirinanın dışında Ayvalık’ta (1930lardan sonra diye 

düşünülüyor) teneke kutu imalatı da başlıyor. Hasan Kocakundakçı adında bir iş insanı Ayvalık 

merkezde ‘Salih Komili’ zeytinyağı fabrikasının yanında, bir teneke kutu fabrikası işletmeye başlıyor. 

(Not: Ayvalık merkezde  “Salih Komili” yazan fabrika bacası, günümüze ulaşan en uzun fabrika 

bacasıdır.) Bir diğer teneke kutu imalatı yapan yer ise, bugünkü Dr. Ceylan Korkmaz muayenehanesinin 

ilerisinde ‘Derneli’ ailesinin işlettiği küçük çaplı bir imalathaneydi. 

- Keremköy’de bulunan Gümüşlü Pirina fabrikası ile ilgili bilgi almak için Yakup Bey ile irtibat 

kurulmalı. Yakup Bey’in babası Gümüşlü Pirina Fabrikası’nın müdürüydü. (Not: Ayvalık’ın eğlence 

hayatında önemli bir yer tutan efsaneleşmiş restoran ‘Canlı Balık’,  Yakup Bey’in ailesine ait olabilir.) 

Gümüşlü’nün sahibi Eminzadeler idi. Fabrikanın mülkiyeti hâlâ bu ailenin kadın mensuplarından 

birindedir. 

- Şu an Rahmi Koç tarafından restorasyonu yapılan sahildeki fabrika Ertem ailesinin zeytinyağı 

fabrikası idi. Ertem ailesinin hayattaki üyelerinden biri Servet Ertem. Zeytincilik ve endüstri mirası ile 

ilgili görüşülmesi gereken kişilerden biridir. Bu ailenin fabrikası orkestra şefi Cem Mansur tarafından 

satın alınmış, daha sonra Koç ailesinin mülkiyetine geçmiştir. 
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05.03.2022 

 
Mehmet İrem HİMAM / Gömeç Belediye Başkanı - Fizikçi 

1961, Gömeç doğumlu. Almanya J.L.U. Giessen Üniversitesi fizik bölümü mezunu. Gömeç’te yaşıyor. 
2019 seçimlerinden günümüze Gömeç Belediye Başkanlığı görevini yürüten Himam, Ayvalık ‘ta 

gerçekleşen UNESCO Dünya Mirası Süreci hakkında tarafımızdan bilgi talep etmiştir. Ayvalık Alan 

Başkanlığı’ndan Mimar Fatih Kurunaz tarafından Gömeç’te yapılan bilgilendirmede, UNESCO Dünya 

Mirası Sürecine ilişkin sözlü ve yazılı bilgi sunulmuştur. Ayvalık ve bölgesindeki çalışmaları yakından 

takip ettiğini belirten Himam, Gömeç tarihi hakkında yapılan çalışmaları araştırırken ulaştığı Dimitris 

Psarros tarafından yazılan, 2017 yılında yayınlanan “To Aivali” kitabını Ayvalık UNESCO Dünya Mirası 

Süreci çalışmaları sırasında kullanmak üzere Ayvalık Alan Başkanlığı’na ödünç vermiştir. 

Gömeç’in tarihsel süreci üzerine edinilen bilgilerden sonra ilçenin Tarihi Kentler Birliği’ne üyeliği 

tarafımızdan önerilmiş, Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması sürecinin hızlandırılması 

konusunda tavsiyede bulunulmuştur. Bu kapsamda Keremköy Mahallesindeki tarihi doku ve Tümülüs 

hakkında bilgi alınarak Ayvalık’a kuzey bölgesinde ki en yakın kent hakkında ön bilgi alınmıştır. 
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25.03.2022 

 

Naki ÖZKAN / Gazeteci 

Milliyet Gazetesi Eski Editörü 

Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Adaylık Sürecinin yerel ve ulusal basına aktarılmasıyla ilgili 

gazeteci ve editör Naki Özkan ile bir görüşme gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların paylaşımı ve tanıtımı 

amacıyla yerel ve ulusal alanda çalışan ajanslar ve gazeteciler hususunda bilgi alınarak, geçmiş dönem 

ile şu anda bölge ile ilgili haber yapan gazetecilerin iletişim bilgileri edinildi. Bu bağlamda yapılan 

çalışmaların tanıtım ayağında Ayvalık yerelinde ve ulusal basına hangi yöntemler ile bilgi sunulacağı ve 

iletişim metodları konuları görüşülmüştür. 

 

25.03.2022 

 

Selçuk KALTALIOĞLU / Plastik Sanatlar Koordinatörü &  Hakan URUL / Tiyatro Sanatçısı 

Plastik Sanatlar Koordinatörü Selçuk Kaltalıoğlu ve Öğretmen ve Tiyatro Sanatçısı Hakan Urul ile 

Ressam Arif Buz’un atölyesinde bir araya geldik. Birim Koordinatörü Yaşagül Ekinci’nin ifadesiyle, 

"Dünya Mirası olmaya aday bir kentin sanat kimliğinin güçlü olması, adaylık sürecinde irdelenmesi 

gereken bir konudur." Bu sebeple Kaltalıoğlu ve Urul ile görüşmemizde "Ayvalık’ın geçmişten 

günümüze sanat kimliğinin oluşması, bu kimliğin oluşumundaki sebepler, yerelden bu sürece verilen 

destekler ve tepkiler” konularına değinildi. Selçuk Kaltalıoğlu, Ayvalık gibi çok sayıda sanatçının yaşadığı 

bir kentte özel ve kamusal girişimin "Sanat Galerilerine" daha fazla yatırım yapması, bu sayede 

hikayeleri olan yapıların bu hikayeleri devam ettirdikleri, korunan ve kullanılan mekanlara 

dönüşmesine vurgu yapmıştır. Hakan Urul, UNESCO Dünya Mirası kavramı üzerinden Ayvalık için elde 

edilebilecek pozitif yaklaşımlar konusunda bizlerden bilgi alarak, Ayvalık özelinde katkıda bulunmuştur. 

Sanat platformlarının birlikteliği ve beraber üretimler gerçekleştirmesinin kent için önemli bir kazanım 

olduğunu belirtmiştir. 
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30.03.2022 

 
Bilal YILMAZ / Disiplinlerarası Sanatçı ve Tasarımcı 

1986, Soma doğumlu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve 

Binghamton Üniversitesi(New York) Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisansını ise İstanbul Teknik Üniversitesi 

Endüstriyel Ürün Tasarımı bölümünde tamamladı. İstanbul’da yaşıyor. 
Temelde ışık, ses, hareket ve etkileşimi kullanarak heykelsi nesneler, yerleştirmeler ve izleyicinin 

algısını değiştiren kolektif deneyimler yaratan Yılmaz, disiplinlerarası sanat ve tasarım çalışmalarının 

yanı sıra, sanatsal yaklaşımlar ile sosyal etki yaratan toplumsal ve kolektif projeler geliştirmektedir. 

Zanaatkarlığa ve üretime olan ilgisi, İstanbul'un gizli kalmış ustalarının atölyelerine görünürlük 

kazandıran ve sanayi sonrası toplumda zanaatların sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyelini ortaya 

çıkararak zanaatkarlar ve yaratıcı aktörler arasındaki işbirliğini harekete geçirmeyi amaçlayan Crafted 

In Istanbul (2012-devam ediyor) kolektif eylem projesini yürütüyor. Bu projenin genişlemesi 

bağlamında 2020 yılında Ayvalık’ta görsel sanatlar, küratörlük, edebiyat, müzik, mimari ve tasarım 

alanlarında çalışan sanatçılar ve araştırmacılar için kurulan Gate 27 Artist Resideny programının daveti 

üzerine, küratör Lydia Chatziiakovou ‘nun işbirliği ile “Craftmanship in Ayvalık / Ayvalık’ta Zanaatkarlık” 

projesini gerçekleştirmişler. 

- -Doğup büyüdüğü şehir olan Soma’da kültür ve sanat alanının yokluğu hayatında bir farkındalık 

ve sorumluluk oluştururken, bu eksikliği doldurabileceği şehir olarak düşündüğü İstanbul’a 

yerleşiyor. 

- Yılmaz’a göre bir konuda başarıya ulaşmanın yolu, o konuda insanların soru sormasından 

geçiyor. 

- 2012 yılından beri zanaat alanında araştırmalar yapıyor. 

- Pandeminin başlamasıyla birlikte etkileşim merkezli birçok projesi iptal olunca; zanaate dair 

yaptığı araştırmaları, çalışmaları, deneyimleri ve öngörüleri partneri Lydia' nın "art for social 

change"  deneyimleri ile birleştirerek, beraber hayalini kurduğu platform projesini kurgulamak 

ve yazmak için yeterli zamanı buldular. 

- Yerelde farklı disiplinlerden (Kil, cam, metal, taş, tekstil&deri, ahşap) çalışan toplam 36 usta ile 

görüşerek, malzeme, zanaat ve şehirdeki konumsal ilişkilerine dayalı bir harita oluşturmuşlar.. 

Bu çalışma ile zanaatkarlar envanter altında kaydedilirken aynı zaman da Ayvalık kent 

dokusunda ki izleri ile bizlere mekânsal tercihleri üzerinden bilgiler sunmaktadır. 

- Projeden iki önemli tespit; Birincisi, günümüz endüstriyel üretim/tüketim sürecinde, yaptıkları 

geleneksel üretim tekniğine dayalı meslekleri için zanaatkarlara talep zaman içinde olukça 

düşmüş. İkincisi ise ustaların kendileri arasında da bir farkındalığın olmaması. Proje sonunda 

dükkanlara dağıtılan haritaları gören ustaların diğer meslek erbaplarını tanımıyor olmaları bu 

durumun önemli bir kanıtı. 
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- Araştırma süresi tamamlandıktan sonra, pandemiden ve sınırlı imkanlardan dolayı haritaya 

ekleyemedikleri 10-15 arası atölyeye dair duyumlar almışlar. Bu atölyeleri ilerleyen süreçte, 

Creative Craft Platform un dijital ara yüzünün geliştirilmesi ile Ayvalık zanaatkar envanterine 

eklemeyi ve tüm araştırmayı, dijitalleştirmeyi hedefliyorlar. 

- Görüştükleri ustalardan mesleklerine ait birer objeyi geri vermemek üzere, karşılıksız almışlar 

ve bu objelerden oluşan bir sergi ile açmışlar. Geleneksel zanaat ile güncel sanatın birleşmesine 

önemli bir örnek. 

- Yılmaz, projenin asıl amacını ise kentte yaşayan “yaratıcı aktörlerin” o kentteki zanaatkarlara 

ulaşmasını sağlamak olarak özetliyor. Bu bağlamda kendini belirli bir kalıpta üretim yapmaya 

alıştırmış ve romantik bir görüşle eleştirilen zanaatkarlığı, genç ve dinamik tasarımları yaratan 

ancak bunu üretime dökmekte endüstriyel yöntemler dışında “el yapımı” imkanlarına sahip 

olmayan tasarımcılar ile zanaatkarlığı yeniden günlük yaşamın önemli bir parçası haline 

getirmek. 

- Endüstri meslek liseleri gibi mesleki eğitim veren ve ara eleman yetiştiren eğitim kurumları çok 

önemli. Çünkü özellikle de Türkiye’de mesleklerin ilgi alanları birbirine geçmiş durumda. Çırak, 

kalfa, usta sıralamasına bakarsak bu zinciri kıran tüm alanlarda niteliksiz üretimler ortaya çıktığı 

görülebilmektedir. 

- Aynı zamanda bu kopukluk sanatçı ile toplum arasındaki mesafeyi de artırarak sanatın dar ve 

belirli çevrelerde kısıtlı kalmasına, ilham aldığı ortama hiç ulaşamamasını ve bir soylulaşmaya 

sebep oluyor. 

- Örneğin Ayvalık üretimin yapıldığı yer olmasına karşın, üretimin sunulduğu bir ortam değildir. 

Bu sebeple çok sayıda sanatçı sayısına rağmen ya sanatı hissedemiyoruz ya da ulaşamıyoruz. 

- Küçükköy dışarıdan gelen yoğun göç ile kendi kimliğinden çıkan, yapay bir şehre dönüşmüştür. 

Bundaki en önemli sebepler hiç kuşkusuz buraya yerleşen ve üretimlerini paylaşmayan sanatçı 

kitle ile türlü gerekçelerle aidiyetlerini kaybetmiş ve “modern” kente göç etmeyi tercih etmiş 

olan Küçükköy halkıdır. 

- Zanaat alanının ekonomik ve görünür olmaması sebebiyle Ayvalık ve İstanbul’da projeler 

geliştirilmiyor. Bilal Yılmaz’ın bu alanda projeler üretmesinin ana sebeplerinden biriside bu 

ilgisizlik. Buradaki sorunu ise doğup büyüdüğü Soma’da yaşadığı hislerle bağdaştırarak kendini 

sorumlu hissediyor ve bu alanda üretimler oluşturuyor. 

- Zanaatkarlardan asıl beklentinin tasarım değil yapılan tasarımın, üretiminin gerçekleşmesi 

açısından gerekli üretim metodlarını sunması olduğunu belirtiyor. 

- Bu projeleri üretim aşamasında ilk başlarda akademiden destek almaya çalıştığında yaşadığı 

“bencillik” durumu onun bu alanda kendi başına proje geliştirmesine ve aksiyon almasına 

sebep olmuş. 

- Bir problemi tespit ettiğinde ve iç içe geçmiş çok katmanlı sorunları çözebileceğine dair fikri 

olduğunda kendisini bu konuda sorumlu hissederek tüm katmanlarıyla ilgileniyor. 

- Bilal Yılmaz hem sanat hem de tasarım bienalinde yer alan tek isim. Kendi etkisinin ne olduğunu 

sorduğumuzda daha fazla para kazanmak değil de daha çok dokunmak olduğunu belirtiyor. 

- Barış Gümüştaş ve Seda Erdural ile birlikte Carftedinİstanbul projesini gerçekleştirerek 

https://www.craftedinistanbul.com üzerinden yayınlamışlar. Şimdilik 99 zanaat atölyesinin 

konumunu, malzeme ve zanaat dalına göre filtreleme imkanı sunan online bir sistem üzerinden 

paylaşılıyor. 

- Bilal Yılmaz'ın bir diğer uzun soluklu aksiyon araştırma projesi ise kolektif üretim alanları 

üzerine. "açık atölye" ismi ile 2010 yılında yazmaya ve düşünmeye başladiğı kolektif atolye 

modelini alternatif-deneysel üretimlerin yapıldığı, mahalle içi etkileşimi üretim, işbirliği ve 

tamir kültürü üzerinden tekrardan harekete geçiren bir ortak üretim alanı. "açık atölye" nin  

https://www.craftedinistanbul.com/
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pilot mekanını 2011 yılında Boğaziçi Universitesinde kurmaya başlamış, universitesini 

depolarındaki eski aletleri arkadaşları ile tamir edip dönüştürmüş, 5 yıl boyunca gönüllü eğitim 

vermiş, zanaatkarlığa dair yaptığı saha araştirmasından elde ettiği deneyimleri aktarmış, usta-

çırak ilişkisinin tekrardan ele alındığı, sanat ve tasarıma dair deneysel üretimlerin gerçekleştiği, 

tamamen öğrencilerin insiyatifi ve kontrolünde olan, kamusal alanda otonom bir üretim 

mekanının yaratılmasını sağlamıştır. Açik Atölye hala varliğıni sürdürmektedir... 

- Creative Craft Platform/Yaratıcı Zanaat Platformu projesinde; 

Bir dijital platform oluşturularak, bu platformda: 

 Tüm şehirlerin zanaat haritalarını toplamayı, 

 Bir aplikasyon vasıtasıyla “Research Tool” oluşturmayı 

 Tüm çalışmaları bir mecmuada toplamayı 

hedefliyorlar. 
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31.03.2022 

 
Elçin Emre KILIÇ / Yüksek Mimar – TMMOB Mimarlar Odası  Balıkesir Şubesi Ayvalık Temsilciliği Başkanı 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Kılıç, 1991 yılından günümüze 

serbest mimar olarak çalışmaktadır. 
İstanbul’da başladığı profesyonel yaşamına Ayvalık’ta devam eden Kılıç, 10 Aralık 2021 tarihinde 

gerçekleşen Mimarlar Odası Ayvalık Temsilciliği seçimlerinde görevi devralarak, başkan olarak 

seçilmiştir. Tescilli 18 büro ve 85 üye mimarın yer aldığı oda temsilciliği, her Perşembe 15:00-17:00 

saatleri arasında tescilli büroları yerinde ziyaret ederek odanın iletişim ve koordinasyon alanındaki 

çalışmalarını artırmayı amaçlıyor. Elçin Kılıç aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Desteleme Derneği Başkan 

Yardımcılığı görevini yürütüyor ve UNESCO Dünya Mirası Gezginleri Derneği’nin üyesi. 

- Çocuklara yönelik miras eğitimi amacıyla M.E.B. ile görüşerek bir eğitim çalışmasını birlikte 

gerçekleştirebileceğimizi belirtti. 

- Sarımsaklı-Altınova bağlantı yolu üzerinde deniz kıyısındaki alanda arkeolojik döneme 

tarihlenen buluntuların incelenmesi gerekiyor. 

- Ayvalık’ın şehircilik aşamasında bir kırılma noktasında olduğundan bu sebeple Koruma Amaçlı 

İmar Planının şehir silüetini bozacak bir imkana izin vermemesi gerekiyor. 

- Oda olarak yeni yönetim döneminde inşaat tabelaları ve iş güvenliğinin öncelikli çalışma 

alanlarımız olacak. 

- Ayvalık kenti içerisinde ve çevresindeki önemli bir sorunun da yapılan inşaatların yasal 

olduğuna dair bilgi sunması gereken tabelaların eksikliği ve bu durumun denetimsizliği olarak 

vurgulamıştır. Bu konuda Belediye’ye bir talepte bulunacaklarını bu amaçla bir dosya 

hazırladıklarını belirtti. 

- Bu bağlamda oda olarak iş güvenliği açısından bilgilendirme amaçlı föy ve broşürler 

hazırlıyorlar. 

- İş güvenliği ve inşaat tabelaları açısından ise Belediyenin örnek olması gerektiği, kendi inşaat 

faaliyetlerinde bu konulardaki hassasiyetini artırmaları gerektiğini belirtiyor. 

- Tabelanın olmaması durumunda örneğin kentsel sit alanında ki tescilli bir binaya yapılan 

müdahalenin ruhsat almış bir restorasyon uygulaması mı yoksa kaçak bir müdahale mi 

olduğuna dair kanıya varılamadığını söylüyor. 

- Balıkesir merkezde bulunan Koruma Kurulu’nun ise Balıkesir’deki tescilli yapı stoğunun %70’ini 

karşılayan Ayvalık’a daha çok zaman ayırmaları gerektiğine dikkat çekiyor. 

- Ayvalık’ta gerçekleşen restorasyon uygulamalarında Mardinli ustaların yer alması ayrıca 

geldikleri yöreye ait motifleri kullanmalarını büyük bir problem olarak görüyor. 

- Yeniden bir websayfası düzenlemesi içinde olduklarını belirti. Bu düzenlemelerin ardından 

ofisten gelecek haberler, etkinlikler, konular veya kriterlerle ilgili bilgileri yazarak, 

paylaşabileceklerini belirtti. 

- Oda temsilciliği bünyesinde, üyelere Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci ile ilgili özel bir 

sunum ve eğitim konusunda fikir birliğine varıldı. 
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01.04.2022 

 
ASKEV / Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı 

Ergun Melin tarafından 28 Eylül 2017’de kurulan ASKEV (Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı), 

Ayvalık ve Kuzey Ege öncelikli olmak üzere, ülke genelinde maddi olanakları sınırlı ailelerin 

yetenekli, çalışkan, gelişmeye açık gençlerini eğitim bursu ile destekliyor. Vakfın umudu; 

destekledikleri gençlerin eğitim süreci sonunda, toplum bilinci yüksek, nitelikli bireyler 

olmaları, amacı ise; toplumun eğitim, bilim, kültür, sanat, doğa duyarlılığı düzeyinin 

yükselmesine katkıda bulunmak olarak tanımlıyor. Vakfın bu dönem Yönetim Kurulu 

Başkanlığı’nı Lamiha Müslim yürütüyor. 

- ASKEV; 2015 yılında  başlayan çalışmalar sonunda 2017 yılında Ergun Melin tarafından 

kurulmuş. 

- Ergun Bey’in eşi Binnaz Melin bir eğitimci. Kırk yıllık çalışma sürecini, TEVİTÖL, (Türk 

Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi, Gebze) üstün yetenekli öğrenciler okulunda Genel 

Müdür olarak noktalamış.  

- Kurucu Ergun Melin’in annesi 1898 yılında Girit’ten göç etmiş.  

- Vakıf,  AIMA ile ortak çalışmalar yapıyor.  AIMA'nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Binnaz 

Melin anısına düzenlediği resitalde ünlü viyolonsel sanatçısı Maria Kliegel'e piyanoda 

Hakan Ali Toker eşlik etmiş.  Akustik ortamı iyi olan sera, 70-80 izleyici alıyor.  

- AIMA’nın vakıf kurulmadan  serada yaptığı çalışmalar: 1. Peter Bruns çello sınıfı 2003, 

2. Serada Vivaldi Mevsimler 2005, 3. Alexander Rudin çello ustalık sınıfı öğrencileri 

Eylül 2017'de serada konser provası yapmışlar, izleyicili ciddi ilk denemeleri olmuş. 

- Vakıf merkezinin bahçesinde açacakları kahvede 3500 kitaptan oluşan bir de okuma 

odası yer alıyor. 

- ASKEV kurulduğu günden bu yana 5 yıl içerisinde toplam 70 öğrenciye burs imkanı 

sağlamış. 

- ASKEV evinin; yapıldığı dönemin mimari özelliklerini, inşaat sistemini de anlatan, 

belgelere dayanarak ulaşılabilen bilgiler çerçevesinde en geriye giderek Melin ailesi 

öncesi tarihini de kapsayan kitabın yazımı için çalışmalar devam ediyor. 
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- Kozak’ta, 110 dönüm, 850 ağaçtan oluşan tek parça zeytinlik Melin ailesi tarafından 

Aralık 2017'de satın alınmış. Zeytinlik, zeytinciliği öğrenmek için küçük bir başlangıç 

ileride zeytinlik yatırımını geliştirmek amacındalar. Melin ailesinin, ASKEV'e gelir 

getirici kalıcı yatırım olması amacıyla, satın aldığı zeytinlik; ilk günden başlayan, 

gelişerek devam eden bakım uygulamalarıyla örnek zeytin bahçesi olma yolunda. 

- Zeytinlik sorumlusu; kurucu üye, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölümünden mezun, Yüksek Peyzaj Mimarı Güçlü Varlık.  

- Şubat 2022’de vakıf iktisadi işletme kurarak zeytinyağı satışı yapmaya başlamış. 

Zeytinyağı satışından elde edilecek gelirin tamamını burs çalışmaları için kullanacaklar.  

- https://www.askev.org.tr websitesi üzerinden bağış ve burslarla ilgili tüm bilgileri 

sunuyorlar. 
 

01.04.2022 

 
Aysel NAMLI / Vatandaş’ın Yeri ‘nin kurucusu, Aktivist ve KEDİ Kadın Emeğini Destekleme İşliği Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Mesleki kariyerine 1964 yılında Amerikan-Türk Dış Ticaret Bankası’nda başlayan Namlı, 

bankacılık ve finans alanında uzun yıllar boyunca halkla ilişkiler ve departman müdürlüğü 

görevleri yapmıştır. Emekli olduktan sonra dönüşümlü olarak Ayvalık’ta yaşamaya başlamış, 

1987 yılında eşiyle birlikte yaptığı Yunan Adaları seyahatinde ‘Sedefli Battaniye’ ile tanışmış, 

Cunda Adası’nda yaşayan son dokumacı Nesiha Öztürk ile görüşmeler yapmış ve günümüzde 

başarılı bir şekilde faaliyet gösteren ‘KEDİ - Kadın Emeğini Destekleme İşliği’ projesinin ilk 

adımlarını atmıştır. 

- Görüşmemize; Aysel Namlı’nın, Sedefli Battaniye’nin neden önemli bir miras olduğunu 

bizlere aktarmasıyla başladık. Sedefli Battaniye, Anadolu’da “Sedefli Dokuma” adıyla 

da bilinen, pamuklu çözgü üzerine el eğirmesi ve kök boyalı yün iplikle el tezgâhlarında 

yöresel bir teknikle dokunan geleneksel bir dokuma çeşidi imiş. Yapılan araştırmalarda, 

Anadolu’da bu dokuma çeşidine Mersin, İzmir, Ayvalık ve Konya-Karapınar’da 

rastlanmış. 

- Ofisimizin, UNESCO’nun dünya mirası, yaratıcı kentler ağı ve somut olmayan kültürel 

miras ağlarında yer alan ‘varlıklarla’ ilgili aktardığı bilgiler ışığında Anadolu dokuma 

kültürünü değerlendirdik. Namlı’ya göre ‘Sedefli Battaniye diğer adıyla Girit 

Battaniyesi’ UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras ağı kapsamına dahil edilmesi 

gereken bir unsur.  

 

https://www.askev.org.tr/
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- 1987 yılında Sedefli Battaniye ile ilgili çalışmalarına başlayan Namlı, 1999 yılından 

itibaren -günümüzde de devam eden süreçte- akademik alanda bu dokumanın izlerini 

aramış, 2021 yılının Mart ayında ise “Sedefli Battaniye” projesi için paydaşlar bir araya 

gelerek İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmışlar. 

Ağustos 2021’de kooperatif kuruluşuna karar verilmiş ve Ocak 2022’de “Sınırlı Sorumlu 

KEDİ - Kadın Emeğini Destekleme İşliği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” 

adıyla tescillenmiştir. 
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A.Özkan ARIKANTÜRK / Dr. Diş Hekimi – Koleksiyoner 

1951 yılında  doğdu. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1975 mezunu. Hacettepe Üniversitesinde 

uzmanlık eğitimi aldı.  Ayvalık’ta yaşıyor. 

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 40 yıla yakın süredir serbest dişhekimi olarak çalışan A. Özkan 

Arıkantürk, koleksiyonerliğe başlamasını şöyle anlatıyor: “25 yıl önce tesadüfen bir kişinin elinde 

gördüğüm ve yapısına, inceliğine, zarafetine hayran kaldığım Roma dönemine ait cam bir şişeyi satın 

aldıktan sonra, binlerce yıldır toprak altında kalan, çoğu da yurtdışına kaçırılan, yok edilen bu kültür 

mirasının ülkemde kalabilmesi için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm ve koleksiyoner olmak için 

Kültür Bakanlığına başvurdum”. 

- Arıkantürk, o günden bu yana, aralarında cam, pişmiş toprak ve bronz eserlerin, süs eşyaları ve 

takıların da bulunduğu  600’den fazla arkeolojik  eseri koleksiyonunda bir araya getirdi. Ayrıca 

Kuzeybatı Anadolu Bölgesinde yer alan antik bölgelerin (Troas, Mysia ve Aiolis) sayısı 3500’ü 

geçen sikkelerinden oluşan bir koleksiyon da gerçekleştirmiş. 

- Bu eserleri, koleksiyonerliğinin başlangıç yıllarından bu yana bilimsel araştırmalara açan 

Arıkantürk’ün  obje ve sikkelerinden bir çok tez, makale ve bildiride yararlanılmıştır. 

- Ayvalık’ın  içinde yer aldığı Aiolis Bölgesindeki  antik şehirlerin sikkeleri de bu koleksiyondan 

hazırlanan katalog ve makalelerde yayınlanmış. 2013 yılından bu yana  Prof. Dr. Oğuz Tekin ve 

Doç. Dr. Aliye Erol tarafından hazırlanan ve Turkish Institute of Archaeology ve AKMED’in 

desteğiyle yayınlanan “Sylloge Nummorum Graecorum” (Grek Sikkeleri Kataloğu)  uluslararası 

yayın dizisinde  Troas, Mysia ve Aiolis bölgelerinin 70 şehrinin sikkeleri yer almış. Bu yayın 

dizisinden tüm dünyada bugüne kadar 100 civarında Sylloge  yayınlanmış. Ülkemizde ise 

toplam 11 Sylloge çıktığını, Ayvalık bölgesini de  kapsayan Aiolis antik bölgesinin sikkelerinin 

çoğunun ilk defa bu yayında yer aldığını düşünecek olursak yapılan işin önemi ortaya 

çıkmaktadır. 

- Günümüz Cunda Adasında yer aldığı düşünülen  Pordosilene -Nasos antik kentlerinin bir çok 

sikkesi bu katalogda yer alıyor. Yine günümüz Çıplak Adasında kurulu olan  Chalcis kentinin de 

çok nadir bulunan  tek sikkesinden de iki örnek bu katalogda mevcut.  Doç. Dr. Aliye Erol’un 

Pordosilene - Nasos kentleriyle ilgili makalesi  yakın zamanda Ayvalık Belediyesi Kültür 

Yayınlarından çıkacak “Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi” adlı kitabın içinde 

yer alacak. 
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- Kültür Bakanlığınca verilen “Koleksiyonerlik Belgesi” ile arkeolojik eser satın alma hakkına sahip 

olan Arıkantürk, Burhaniye’de kurulu “Kuvay-i Milliye Kültür Müzesi”nde bu eserlerin bir 

kısmının sergilenmesini sağlıyor. Dört yıldan bu yana ise, Güre İskelesinde kurulu “Özel Kazdağı 

Müzesi”nin  arkeoloji bölümünü 200’den fazla eseri ile oluşturuyor. Bu özel müze şu anda yılda 

30 bine yakın ziyaretçi ile bölgenin önemli bir eksiğini gideriyor. 

- Arıkantürk’ün koleksiyonundaki sikkelerden yararlanarak hazırladığı  “Sikkeler Işığında Antik 

Kentler Troas, Mysia, Aiolis” kitabı da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yayını olarak basıldı ve 11 

Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek olan “Heritage 2022 İstanbul” Fuarında dağıtılacak. 
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13.04.2022 

 
Ayvalık Turizm Danışma Bürosu 

Turizmin yoğun olarak gerçekleştiği yerlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 

Müdürlüğü’nce teşkilatlandırılmış olan Turizm Danışma Büroları; kente gelen yerli ve yabancı turistlerin 

ihtiyaç duydukları her türlü bilgi, belge, tanıtıcı broşür vb. görselleri temin edebilecekleri ilk başvuru 

yeridir. Ayvalık Turizm Danışma Bürosu ilk olarak 1984 yılında kurulmuş olup halen Yat Limanı 

karşısındaki büroda hizmet vermektedir.  Tarihi ve denizel dokusu ile bir turizm destinasyonu olan 

Ayvalık'a gelen yerli ve yabancı turistlere kent ve bölgedeki turistik ilgi noktaları hakkında enformasyon 

hizmeti verilmesi, tanıtıcı ve görsel yayınların dağıtımının yapılmasının yanında yerli ve yabancı 

turistlerin kentte yaşadıkları sorunların çözülmesinde başvurdukları ve yardım aldıkları, İlçe turizmi 

açısından önem arz eden bir kamu kurumudur. Ayvalık Alan Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz 

ziyarette Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci hakkında detaylı bilgiler sunularak, yol haritası 

üzerinden görüşlerimizi bildirdik. Özellikle turizm açısından planlamanın altı çizilerek, dünya mirası 

sürecinde oluşturulacak Alan Yönetimi Planı’na vurgu yapıldı. Ayvalık Turizm Danışma Bürosu Birim 

sorumlusu Ömer Şancı ise Ayvalık’ın turizm kapasitesi, yapılması gereken eylemler, Bakanlık-Belediye 

ortak projeleri üzerinden fikirlerini belirtmiştir. Bu bağlamda Alan Başkanlığı ve Turizm Danışma Bürosu 

üzerinden geliştirilebilecek ortak çalışmalar için iletişimde kalma, karşılıklı bilgilendirme yapılması 

kararlaştırıldı. 
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15.04.2022 

 
Hakan DİNÇ / Rehber-Tercüman 

1967 yılı Alibey Adası - Ayvalık doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültesi Yunan Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı bölümü mezunu. Ayvalık’ta yaşıyor. 
Annesi Midilli, baba tarafı ise Girit mübadili olan Dinç’in 1924 doğumlu olan babası 1926 yılında 

Ayvalık’a geliyor bu sebeple kendisi ikinci kuşak mübadil. Cunda’dan ayrılarak ilkokulu İzmir’de 

okuduktan sonra Ayvalık’a dönerek, ortaokulu burada tamamlıyor. Çocukluğunda sokakta karşılaştığı 

100 kişiden neredeyse tamamının Rumca konuştuğunu, çok yaygın bir dil olduğunu belirtiyor. Özellikle 

modern kelimelerin Türkçe kullanılır iken eski kelimelerin Rumca tercih edildiğini belirtiyor. Daha sonra 

Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültesi Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bölümünü kazanarak 

1989’a kadar başkentte yaşıyor. 2000lerde turizmin canlanması ile rehberlik işine yakınlaşıyor ve 

günümüze kadar bu mesleği büyük bir keyifle yapıyor. Aynı zamanda geniş bir fotoğraf arşivi var, 

özellikle dijital makineler öncesine ait 600-700 civarında DIA filmi mevcut. 

- 1930-35 yıllarında Mübadeleye rağmen Türk-Yunan ilişkilerinin iyi olduğunu belirtiyor, bunun 

kanıtı olarak Sarımsaklı’dan çıkan tütünlerin Midilli’ye götürülerek satılması buradan dönerken 

kahve getirilmesini örnek olarak veriyor. 

- Rüsumat olarak adlandırılan ahşap tekneler bu dönemde Çanakkale-Çeşme limanları arasında 

devriye atarmış. Bunun dışında bir kontrol sistemi olmaması sebebiyle bölgede kaçakçılık kolay 

ve olağan bir hal almış. 

- 90larda gergin olan, Kardak krizi ile tırmanan ilişkilerde, 1999 Gölcük depremi Türk-Yunan 

dostluğunu yeniden başlatmış. 

- 2004 yıllarında Halk Eğitim Merkezi’nde Yunanca dersleri vermiş. Aynı dönemde sadece Ayvalık 

değil Bergama ve Edremit’te de dil eğitimlerine devam etmiş. 

- Psarros, dedesi Stratis Psarros’un hatırladığı net haritaları çizerek, Dimitris’e teslim eder. Ayrıca 

Fotis Kondoğlu’nun kitapları da ona kaynaklık etmiştir. Psarros 1969’da Ayvalık’a ilk geldiğinde 

çizdiği haritaların ne kadar tutarlı olduğunu görecektir. 

- Taksiyarhis’in kuzeyinde 1650lerde Türkler yaşıyordu. Bugünkü Askerlik Şubesinin olduğu 

bölge bilinen en eski Türk mezarlığıdır. 

- Cunda’da Kahveci Mehmet adıyla bilinen kişi Dinç’in dedesidir ve 40 yıl boyunca Taş Kahve’de 

çalışmış. 

- Eolya = Rüzgar kent demektir. Bölgedeki poyraz ve lodosun eksik olmamasından dolayı bu ismi 

almış olma ihtimali vardır. Ayvalık, 1800lerde Kydonia adıyla, 1900lerde ise Aibali ya da Aivali 

adıyla anılıyordu. Eolya Yunanca’da rüzgar kenti demek. Ayvalık için “Küçük Asya’nın Rüzgar 

Kenti” deniyor. 
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- 1462 yılında bölgenin adı Kula olarak bilinmektedir. Kula=Kule demektir. Büyük Maden 

Adasında bulunan Cenevizliler dönemine tarihlenen gözetleme kulesi Dikili-Edremit körfezleri 

ile Midilli kıyılarını gören önemli bir gözetleme kulesidir. 

- Cunda’da Ayos Yannis kilisesinin olduğu tepedeki değirmen aslında bir kule. Buraya 2 keşiş 

geliyor önce ve şehir bu şekilde kuruluyor. 

- Midilli’den gelen balıkçıların korunaklı Ayvalık iç denizinde avlanmaları ve merayı bulma 

amacıyla kıyıdaki ayva ağaçlarını kerteriz alarak anlatmaları, buraya ait eski ismin kaynağı 

olabilir. 

- 1821 Yunan İsyanı ile bölgeden ayrılan halkın yeniden döndüğü 1928 arası dönem muğlaktır. 

Herhangi bir kayıt veya sözlü bilgi mevcut değildir. 

- Şehirlerin kurulumu diller gibidir. Kural dışı fiillerin nasıl kullanılacağı bilinemediği gibi 

şehirlerde ilk kurulduğunda bazı kural dışı durumlar içerir. 

- 1500lerde Taksiyarhis ile başlayan yerleşim, tepenin yamacındadır. Amaç endüstriden öte 

korunma kaygısıdır. 

- Ladedika; İstanbul, Selanik, İzmir’de olan örnekler gibi 1700-1800lerde gümrük ile silolar 

arasında kalan bölgeye verilen isimdir ve yağhaneler olarak adlandırılır. Aya Dimitrios’a bağlı 

yatırımcılar ve emekçilerden oluşan ladedika bölge halkı, 1790larda daha güçlü olduklarını 

belirterek yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarını belirtmişler ve isyan etmişlerdir. 

- 1962-63 yıllarında işlevselliğini kaybeden Ayvalıklılar Derneği’nin tüm arşivi zaman içinde 

babası Ayvalıklı olan Dimitris Psarros’a geçmiştir. 

- Bu belge arşiviyle Ayvalık’a yakın ilgi duyan Psarros, bugünkü “To Aivali” kitabının hazırlıklarına 

başlayarak, 1969da ilk defa Ayvalık’ı ziyaret edecektir. 

- Yunan kültürünün alt yapısı Mısır aıllıdır. 

- Profit Ilias yamaçta, en yüksekte, Aziz Nikolas ise deniz kıyısında, en aşağıda, denizden 

kurtarılacakları bekler. İlyas Peygamber mutluluk, huzur, bahar temasıyla doğum, ölüm, 

hayvan, hasat telaşındadır. İnsanların yanında manevi olarak kendilerini iyi hissetme kaygılıdır. 

Bu ikilem aslında biri yerde biri gökte kavramıyla yakından ilgilidir. 

- Dinç’inde üyesi olduğu Lozan Mübadilleri Derneği, Gürsoy Pasajı’nın üst katında bulunuyor. 

- 1790 yılında Papaz Ikonomos ile başlayan bir Ayvalık geleneği olarak, her mahallenin bir 

temsilcisi olması, bugünkü meclis üyeleri sistemi gibi siyasi ve idari bir uygulamadır. 
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YAZILI ve GÖRSEL ÇALIŞMALAR 

 

1- Ocak ve Şubat aylarını kapsayan “2022 03 06 Ayvalık Alan Başkanlığı Faaliyet Raporu 05” 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 (73 gönderi, 373 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- Tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunmasına yönelik politikalara destek veren Tarihi Kentler 

Birliği (TKB), bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlar. Sağlıklı bir koruma 

politikasının tarihsel mirası sosyal yaşama katması ve onunla bütünleşmesi gerekmektedir. 

Tarihi Kentler Birliği bu bağlamda, kültürel birikim ve değerleri ile farklılaşan, yaşanabilir 

çevreler yaratmayı kendisine temel bir ilke olarak ele alır. Bu sebepten dolayı, müzeciliğin ve 

müzelerin yaygınlaştırılması, kurulduğu tarihten bu yana Tarihi Kentler Birliği’nin temel eylem 

alanlarından biri olmuştur. Taşınır ve taşınmaz kültür birikimimizin araştırılması, dokümante 

edilmesi, sergilenmesi ve kentli ile buluşturulmasına yönelik olarak önemli bir işlevi yerine 

getiren müzeler, Tarihi Kentler Birliği bünyesinde teşvik edilir. 

Ayvalık Belediyesi’nin de üyesi olduğu TKB’nin 2022 yılı için düzenlediği çağrı metninin 

yayınlanmasının ardından, Ayvalık için gönüllülük esasıyla katkılar sunan Prof.Dr.Kenan Mortan 

’ında dikkat çekmesi ile yarışmaya katılım amacıyla ofisimiz tarafından potansiyel mekanlar 

belirlenerek alan gezisi ile yerinde incelemeler yapılmıştır. Bu bağlamda Alibey Mahallesi’nde 

yer alan Ayvalık Belediyesi Bekir Coşkun Kitaplığı ihtisas müzesi kapsamında, Ali Çetinkaya 

Mahallesi’nde yer alan Ayvalık Belediyesi Tarihsel Zeytin Galerisi ile Küçükköy Mahallesi’nde 

bulunan Ayvalık Belediyesi Küçükköy Kent Müzesi hakkında yazılı ve sözlü araştırmalar 

yapılarak, alan gezileri gerçekleştirilmiştir. 

  

  
 

“Üç aday arasında 11 Mayıs 2013’te kurulan Ayvalık Belediyesi Küçükköy Kent 

Müzesi, 29 Mayıs 2013’te 105374 sayılı karar ile T.C. Kültür ve Tuzim 

Bakanlığı’ndan onayı alması, Ayvalık gibi mübadil bir kentte kurulan ilk göç 

temalı müze olması, tarihi dokuda yer alan tescilli bir yapıda kurulması ile 

mahalle merkezinde ulaşılabilir ve sık ziyaret edilen bir müze olmasından dolayı 

tercih edilerek, dosya hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.” 
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Başvuru dosyası hazırlık aşamasında müze için denenen tasarımlar esnasında yapı için görseller ve logolar elde 

edilerek bundan sonraki çalışmalarda, etkinlik veya baskılarda kullanılabilecek grafikler üretilmiştir. 

 

Müzenin kuruluş amacı ve hedefleri, tarihçesi, kent ve kentli ile ilişkisi, kapasitesi, 

etkinlikler gibi konuları içeren 3 sayfalık başvuru metni ile 2 adet 70x100cm ebatlarında sunum 

paftaları hazırlanarak 13.04.2022 tarihinde TKB merkezine gönderilmiştir. Mayıs ayı içerisinde 

sonuçların açıklanması beklenmektedir. 
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Sözlü ve yazılı tarih araştırması ile metin yazımının Tarihçi Naz Öykü GÜREN tarafından hazırlandığı başvuru 

dosyasında, rölöve alımları, mimari çizim, görsel ve grafik çalışmaları Mimar Soner BÜYÜKDEMİREL ve Mimar Fatih 

KURUNAZ tarafından hazırlanmıştır. 
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“göç” etmenin farklı renkleri temasıyla hazırlanan başvuru dosyasında metin kontrolleri ve editörlüğü, Birim 

Koordinatörü Yaşagül EKİNCİ tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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4- Ayvalık Alan Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların daha geniş kesimlere sunulması, 

planlanan etkinlik ve işlerin duyurulması, arşivlenmesi amacıyla bir websitesi kurulması 

akacıyla “ www.ayvalikmiras.com ” ve “ www.heritageofayvalik.com “ alan adları satın 

alınmıştır. Başlangıç olarak Türkçe ve İngilizce hizmet vermesi planlanan websitesinin içeriğinin 

oluşturulması amacıyla ofis tarafından bölüm başlıkları belirlenmiş, görsel ve metin bilgileri 

hazırlanmaya başlamıştır. 

 

 
Birim tarafından talep edilen özelliklere istinaden webmaster tarafından önerilen ana sayfa taslağı. 

 

Anasayfa modülleri olarak aşağıdaki başlıklar belirlenmiştir: 

 
Ayvalık Tarihi  / History of Ayvalık 

 Ayvalık Kronolojisi 

 Jeolojik Süreç 

 Arkeolojik Dönem 

 Yakın Tarih 

 Kentsel Gelişim 

Ayvalık Mirası  / Heritage of Ayvalık 

 Kültürel Miras 

- Tarım 

- Antik Taş Ocakları 

- Anıtsal Yapılar 

- Konutlar 

- Sanat/Zanaat 

- Endüstri 

 Doğal Miras 

- Denizel Alan 

- Adalar 

- Tuzlalar 

- Zeytinlikler 

Ayvalık ve Zeytin  / Ayvalık and Olive 

 Zeytin Tarihi 

 Dünya’da Zeytincilik 

 Türkiye’de Zeytincilik 

 Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi 

- Toprağı İşleme 

- Sulama 

- Gübreleme 

- İlaçlama 

- Budama 

- Zeytin Toplama 

- Mengene 

- Filtreleme 

- Zeytinyağı’nın Saklanması 

 Zeytinyağı Çeşitleri 

 Sabunculuk 

UNESCO Dünya Mirası / UNESCO World Heritage 

 Korumada Tarihsel Arka Plan 

 UNESCO 

 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair 

Sözleşme 

 UNESCO Türkiye 

 ICOMOS ve IUCN 

 Dünya Mirası Kavramı 

 Dünya Mirası Listesi 

 Dünya Mirası Geçici Listesi 

 İstisnai Evrensel Değer (OUV) 

 Dünya Mirası Kriterleri 

Miras Yönetimi / Heritage Management 

 Yönetim Alanı 

 Alan Yönetimi Planı 

 Danışma Kurulu 

 Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu 

 

Etkinlikler / Events 

İletişim / Contact 

http://www.ayvalikmiras.com/
http://www.heritageofayvalik.com/
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PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR 

 

1- Aralık ayında Balıkesir’de yapılan Valilik ve Büyükşehir Belediyesi görüşmelerinin ardından 

alınan kararlara istinaden; Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak çalışmalardan önce belirlenen 

personelin ve idarecilerin UNESCO Dünya Mirası Süreci ile ilgili eğitilmesi, bu kapsamda bir 

eğitim programı oluşturulacaktır. 

2- 2022 yılı içerisinde yapılması planlanan çalıştaylar için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 

görüşmelere devam edilecektir. Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı ve Tarihi Kültürel 

Miras Şubesi Müdürü Koray Karabulut ile yapılacak planlama ile bahar veya en geç yaz 

aylarında şu alanlarda çalıştay düzenlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir: 

1- Akdeniz Liman Kentlerinin Oluşumu 

2- 19.yy’da Osmanlı Devleti’nde Endüstrileşme ve Modernleşme 

3- Zeytin ve Zeytinyağı 

4- Sanat, Zanaat, Kentin 21.yy da ki Dönüşümü 

3- Ayvalık Yönetim Planı taslağının oluşturulması ve birim içerisinde plan aşamalarının iş 

bölümüne ayrılarak, bireysel çalışmalara başlanması. 

4- Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Başvuru Dosyası taslağının yazımına başlanması. Bu amaçla 

çalışma ekibinin haftanın her Perşembe günü ofis çalışmalarına katılımı ile yapılan 

okumalardan ve özetlerden Uygulama Rehberi doğrultusunda metin yazımlarına başlanması. 

5- Ayvalık Yönetim Planı kapsamında Danışma ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurullarının 

oluşturulması. 

 

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-Uzun 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 
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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 

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 

 

 

AYVALIK UNESCO DÜNYA MİRASI ve ALAN YÖNETİMİ BİRİMİ EKİBİ 

  

Arkeolog   Birgül ÖZÇAM NAMLI 
Mimar    Fatih KURUNAZ  
Jeofizik Yüksek Mühendisi Nurten ŞİŞMAN DERSAN 
Tarihçi    Öykü GÜREN 
Mimar    Şenay Karabulut  
Şehir Plancısı   Yalın TÜZMEN     
Danışman ve Koordinatör Yaşagül EKİNCİ    
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