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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: 

 

-1821 Mora İsyanı Sırasında Edremit Körfezi ve Zeytincilik 

-Atatürk Döneminde Türkiye’de Zeytin Zeytinyağı Politikası 

-Zeytinlikten Sofraya Zeytinyağının Hikâyesi 

- “Barışın ve Devamlılığın Sembolü Zeytin”, Metro Gastro, 63 (Ekim- Aralık 2011): 92-94 

-Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 

-Bir Göç Coğrafyası Küçükköy-Berrin Akın 

-“Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda Bulunan En Eski Tarihli Ayvalık İçerikli Belge (14 Eylül 1643)” 

-“Bir Kısmı Dağda, Bir Kısmı Kıyıda Kurulmuş Bir Köy: Kidomas” 

-“1653 Tarihli ve “509” Sayılı Kudüs Kodeksi Kayıtlarındaki 33 Ayvalıklı Aile”       

-Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi 

 

     
 
Serdar Genç bu makalesinde Yunan Bağımsızlık Hareketi’nin başlangıç noktası olan 1821 isyanını Edremit 

Körfezi’ndeki zeytin üretimi ve ticareti bağlamında ele almıştır. İsyanın, Edremit Körfezi’nde askerî, idarî ve sosyo‐

ekonomik sonuçları incelenmiştir. Nadir Yurtoğlu 1923 ile 1938 yılları arasında Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı 

politikası ile bu politikanın ekonomiye olan yansımalarına odaklanmaktadır. Çalışma, Atatürk döneminde zeytin ve 

zeytinyağına dair yasal düzenlemeler; zeytin ve zeytinyağı üretimi; zeytin ve zeytinyağı ticareti olmak üzere üç başlık 

dâhilinde incelenmiştir. Richard Blatchly, Patricia O’Hara üretiminden depolanmasına, sağlığa faydalarından 

kusurlarına, zeytin ağaçlarının dikiminden hasat şenliklerine kadar tüm yönleriyle zeytin ve zeytinyağının hikâyesini 

anlatmıştır. 
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Mehmet Kahyaoğlu, zeytin bitkisine tarih boyunca uygarlıklar tarafından atfedilen kutsallığı, mitoloji ve sanat tarihi 

açısından incelemiştir. 2016 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan, Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu kitapçık, üreticilere zeytin hastalıkları ve zararlılarıyla ilgili bilgi vererek zirai 

mücadelenin bilinçli olarak yapılmasını sağlamayı hedeflemiştir. Berrin Akın’ın, Uluslararası Necati Bey Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi’nde yayınlanan bu çalışması, tarihsel süreçte Rum, Boşnak, Adalı, Serezli gibi kimlikleri 

içinde barındıran Küçükköy yerleşiminin, 19.yüzyıldan günümüze süregelen tarihsel sürecini mimari öğelerle bir 

araya getirerek incelemiştir. Mimar ve yerel tarih araştırmacısı Kaan Köksal, bloğunda yazdığı bu yazıda, ulaştığı arşiv 

belgesini, “Osmanlı kayıtlarında Ayvalık adının geçtiği en eski belge” şeklinde niteleyerek Ayvalık yerleşiminin 

kuruluş tarihiyle ilgili önemli bilgiler vermiştir. 17. yüzyılda, Ayvalık (Kydonies) hakkında yazılmış yabacı kayıtlardaki 

ikinci yazılı belge, 1668’de bu bölgeden geçen Monsieur Des Mouceaux tarafından yazılan seyahat yazısıdır. Yazar , 

bugünkü Ayvalık’ın bulunduğu yerleşimi, “bir kısmı dağda, bir kısmı ise kıyıda kurulmuş büyük bir köy Kidomas” 

şeklinde tasvir etmiştir. 

       

1653 tarihli ve 509 sayılı Kudüs Kodeksi, Kudüs Patrikhanesi’ne bağlı Hagiotaphite Kardeşliği tarikatı üyesi rahiplerin 

Anadolu, Yunan Yarımadası ve Ege Adalarını gezerek, Kutsal Kabir Kilisesi adına topladıkları bağışları kaydettikleri bir 

defterdir. Giritli Keşiş Makarios önderliğinde bir grup keşiş Ayvalık’a da gelir ve “1653 Eylül 10, Kidonya Şehri, doğu 

sınırı” başlığı altında bir bağışçı listesi hazırlar. 
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Dr. Berrin Akın’ın editörlüğünde hazırlanan, Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan bu kitap, Antik Dönem’den 
Cumhuriyet Dönemi’ne kadar Ayvalık tarihini, 11 yazarın çalışmalarını bir araya getirerek sunmuştur. Birçok 
özgünlüğü içinde barındıran Ayvalık'ı, tanıma ve anlama çabalarının en güçlü dayanağını bilimsel çalışmalar 
oluşturmaktadır. Bu sebeple, Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında yayınlanan bu kitabın içeriğini, bilimsel 
makalelerden oluşan bir tarih seçkisi şekillendirmiştir. Seçkide, 11 yazara ait 14 eser, daha önce akademik dergilerde 
yayınlanmış makalelerin toplanması ya da kitap için hazırlanmış özgün çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde bir 
araya getirilmiştir. 

Ayvalık eksenli akademik çalışmalardan oluşacak serinin ilk yayını şeklinde ele alınabilecek bu seçki, tarih disiplinine 
ait çok değerli makalelerden oluşmaktadır. Fakat hepimizin bildiği üzere tarih alanında çok fazla çalışmanın olması 
sebebiyle bu yayının, tarih çalışmalarının da ilk bölümü olduğu belirtilmelidir.  

Tüm bu çalışmalar, Ayvalık’a bilimsel bir bakış açısıyla bakabilmeye ve değerlendirmeler yapabilmeye olanak 

sağlayarak, hepimizin Ayvalık’ı öğrenme çabalarına önemli bir katkı sağlamaktadır. Kitabın, Ayvalık tarihini 

öğrenmeye çalışan tüm araştırmacıların referans kaynaklarından biri haline geleceği; akademik çevrede ise Ayvalık’a 

yönelik ilgi ve çalışmaları arttıracağı beklenmektedir. Çalışma aynı zamanda, bilimsel çalışmaların sistemli bir şekilde 

toplanması ve yayına dönüştürülmesi ile Ayvalık kent arşivinin oluşturulmasına yönelik sürecin ilk basamaklarından 

birini oluşturulmasına öncülük edecektir. 
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EĞİTİM ve TOPLANTILAR 

 
1- 11.05.2022 Mimarlar Odası Ayvalık Temsilciliği adına sayman Mimar Serap Tuncay ile bir 

araya gelerek görüş alışverişinde bulunuldu. Oda temsilciliğine bağlı üye mimarlara Ayvalık’ın 
UNESCO Dünya Mirası Süreci hakkında bilgilendirme ve eğitim sunulması, Ece Uslu-Aslı Kıyak 
tarafından hazırlanan Made in Şişhane çalışması (Aslı Kıyak İngin’in “2006 yılında devlet 
politikaları ile kentsel dönüşüm geçirmiş ve böylece soylulaştırmanın hedefi olan İstanbul’un 
aydınlatma merkezi Şişhane bölgesine odaklanmasıyla başlayan proje; -İstanbul Bilgi 
Üniversitesi bünyesinde- harita, dokümantasyon, prodüksiyon, sergi ve röportaj gibi bir dizi 
etkinlik aracılığıyla bölgedeki asırlık üretim geleneğini sürdürmenin yollarını arayarak ilçenin 
ekonomik potansiyelini görünür kılmayı amaçlar), Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için 2004’te 
hazırlanan Uzun Devreli Gelişme Planı’nın revizyonu, Tavuk Adası ve TOKİ ile ilgili gelişmeler 
görüşülmüştür. Ayrıca kentin su altyapısı bakımından erken dönem kuyu ve sarnıçlar hakkında 
bilgi almak amacıyla Karagöz Sanat Evi / Kenan Öztürk ve Ayvalık için bir Kentsel Tasarım 
Rehberi hazırlanması hususunda ÇEKÜL Vakfı’nda görev alan Mimar Alp Arısoy ile görüşme 
konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

 
 

2- 13.05.2022 Danışman Yaşagül Ekinci koordinasyonunda Birgül Özçam, Nurten Şişman, 
Yalın Tüzmen, Şenay Karabulut ve Fatih Kurunaz’ın yer aldığı ofis toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda yaz ve ilkbahar ayların yapılması planlanan taslak eylem planı görüşülerek panel, 
eğitim ve çalıştayların tarihleri, içerikleri ile konuşmacıları belirlenmiştir. 
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3- 13.05.2022 Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen; Ayvalık 

Belediye Başkanı Mesut Ergin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü, Balıkesir Müze Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü temsilcilerinin 

katıldığı  toplantıda; Danışman ve Koordinatör Öğr.Gör.Yaşagül Ekinci’nin gerçekleştirdiği 

sunumun ardından, sürecin hızlanması bakımından Balıkesir’deki kamu kurumlarından oluşan 

bir yürütme komitesinin oluşturulması, bilgi paylaşımı, belirlenen tarihlerde toplantılar 

yapılması kararlaştırılmıştır. 

       
Balıkesir Valililiğinde gerçekleştirilen toplantıda Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Sürecinde Balıkesir il merkezinde 

görev alan paydaşlarla “Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci Eylem Planı” paylaşılmış ve Kurumlar arası diyaloğun 

sağlanması amacıyla çalışma grupları oluşturulması kararlaştırılmıştır. 

 

    
Mayıs 2022 itibariyle gerçekleştirilen çalışmaları içeren raporda; şimdiye kadar yapılan tüm çalışmaların özeti yer 

almakta olup, 2022 yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek adımlar, paneller, eğitim ve sempozyum konu başlıkları yer 

almaktadır. 
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Talep edilmesi halinde 

3 günlük program 

halinde hazırlanan 

personel eğitimi 

dışında raporun Ek01 

ekinde 6 adet faaliyet 

raporu ile Ek02 ekinde 

UNESCO Başvuru 

Dosyasının format 

taslağı tüm paydaşlara 

sunulmuştur.       

 

Böylece interdisipliner 

bir çalışma sistemi 

gerektiren süreç 

içerisinde her kurum ve 

kuruluş bu maddeler 

üzerinden yetki ve 

uzmanlık alanı ile ilgili 

çalışmaları kendisi 

planlayabilecektir. 

 

 
 

4- 13.05.2022 İda-Madra Jeopark alanı 21-25 Haziran 2022 tarihlerinde UNESCO uzmanı 

tarafından denetimden geçmiştir. Bu bağlamda bir araya geldiğimiz ekip ile tanışarak, Bergama 

ve Ayvalık deneyimleri üzerinden hazırlıklar için tavsiyelerde bulunularak, Ayvalık’ın UNESCO 

Dünya Mirası Sürecinde birlikte gerçekleştirilecek çalışmalar üzerine görüşülmüştür. 

                              
 

5- 18.05.2022 Ayvalık Kent Konseyi’nin daveti üzerine kentimiz ile ilgili gelişmeler konusunda; 
Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci üzerinden değerlendirmelerde bulunarak, alan sınırları, 
çekirdek ve tampon bölgede gerçekleştirilebilecek büyük projeler konusunda bilgi 
sunulmuştur. Toplantıya birimimiz adına Tarihçi Naz Öykü Güren ve Mimar Fatih Kurunaz 
katılmıştır. 
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6- 23.05.2022 Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu tarafından “Dünya Mirası Listesi ve 

Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci” paneli Öğr.Gör.Yaşagül Ekinci moderatörlüğünde 

gerçekleştirildi. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın da katıldığı panelin açılış konuşmasını 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptı. Ergin, bir yıl önce başlayan başvuru dosyası hazırlık 

sürecinde tüm kişi ve kurumların desteğiyle devam edilmesini ve Ayvalık’ın listeye dahil olması 

ile uluslararası koruma normlarının kente yapacağı katkının önemini vurguladı. UNESCO’nun 

kuruluş süreci, bürokratik yapısı, dünyadaki koruma çalışmaları, Türkiye’nin listedeki ve genel 

merkezdeki faaliyetleri üzerine açıklamalarda bulunan Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, 

Ayvalık için yürütülen Dünya Mirası Listesi başvuru dosyası hazırlık çalışmalarında son bir yıldır 

yapılan çalışmaları faaliyet raporlarından inceleyerek belirlenen şeffaf çalışma yönteminin 

UNESCO nezdinde de önemli bir adım olduğunu, şimdiye kadarki süreçte doğru bir yolda 

ilerlendiğini ve Ayvalık’ın oldukça güçlü bir aday olduğunu belirterek başta Belediye Başkanı 

olmak üzere tüm çalışma ekibine başarılar diledi. 

 

Gürcan Türkoğlu Kimdir: 

Büyükelçi Gürcan Türkoğlu 1955 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında girdiği 

Dışişleri Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve yurt dışında Cidde, Oslo, Madrid, Şam ve Bağdat 

Büyükelçiliklerinde ve New York 'ta BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde değişik 

kademelerde görev yaptı. Büyükelçi olarak ise Türkiye'yi İran, Filistin ve UNESCO nezdinde 

temsil etti. 2007-2009'da Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanlığı görevinde bulundu. 

2009-2012 yıllarında Paris’te UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, 2014 yılında 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Yardımcılığına, 2015 yılında ise UNESCO Dünya Mirası 

Komitesi Başkanlığına seçildi. 2019 yılında emekli oldu. 
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7- 07.06.2022 Dr.Hasan Sercan Sağlam adalardan elde edilen verilerden yola çıkılarak Ayvalık 
kent tarihinin sadece 18.-19.yy’lara sıkışmaması gerektiği, antik dönemden itibaren başlayan 
bir sürecin dünya mirası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Mimari Miras ve 
Kültür Turizmi Bağlamında Ayvalık’ın İki Anıtı: Despot Evi ve Ioannis Prodromos Manastırı” 
üzerinden açıklamalarda bulunmuştur. Bu bağlamda özellikle manastırın rekonstrüksiyonu 
açısından önerileri oldukça önemli ve yerinde bulunmuştur. 
 

   
 

8- 11.06.2022 Ayvalık Kent Konseyi tarafından Cunda Uygulama Oteli konferans salonunda 
gerçekleştirilen “TOKİ Sit Alanları ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Toplantısı” na katılım 
sağlanarak; Şehir Plancısı Yalın Tüzmen tarafından “söz konusu” alandaki imar durumları, doğal 
sit alanları ve kat yükseklikleri, yoğunlukları üzerinden yapılan bilgilendirmenin ardından 
Mimar Fatih Kurunaz tarafından 18.05.2022’deki ilk toplantıda özet olarak sunulan dünya 
miras alanı, tampon ve çekirdek bölge, etkileşim alanları üzerinden konunun UNESCO Dünya 
Mirası bakış açısıyla olası durumları üzerinden bilgilendirme yapılmıştır. 
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9- 20.06.2022 2020 yılında 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 ile Bilal Yılmaz Ayvalık a 
gelerek “Craftmanship in Ayvalık/Ayvalık'ta Zanaatkarlık” projesini 
gerçekleştirmişler. Bu projenin yeni etapları üzerinden 
gerçekleştirilen görüşmede; 2 faz üzerinden planlama yapılmış, 
birinci aşamada projenin yarım kalan kısmı için yeni görüşme listesi 
oluşturulması ve zanaatkarlardan gelen objeler ile sergi açılması, 
ikinci aşamada ise zanaatkarlar ve yaratıcı aktörler arasındaki 
işbirliğini harekete geçirmeyi amaçlayan çalışmaların kurgusu yapılarak projelendirme 
sürecine geçilmesi ardından Ayvalık Belediyesi’ne sunulması kararlaştırılmıştır.  

  
 
 

10- 24.06.2022 Ayvalık Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tabela 
Yönetmeliği taslağı incelenerek, UNESCO Dünya Mirası Adayı Ayvalık için beklenen kriterler ve 
yöntemler üzerinden fikir sunulmuştur. Bu bağlamda kullanılacak malzeme çeşitleri, ölçüler ve 
tescilli yapılardaki kullanım yüzeyleri üzerinden araştırma ve çalışma 
yapılmasının önemi vurgulanmıştır. Kent Rehberlerinin bir alt bileşeni olan 
tabela yönetmelikleri bakımından bilgi almak amacıyla ÇEKÜL Vakfı Kent 
Çalışmaları uzmanı Mimar Alp Arısoy ile iletişime geçilerek Ayvalık süreci 
hakkında bilgi sunulmuş ve kentimize davet edilmiştir. 2022 yaz aylarında 
gerçekleşecek buluşma ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Dumlupınar 
Mahallesi için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alınacak ayrıca kentsel 
sit alanına sahip örnekler üzerinden tavsiyeler not alınacaktır. 
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11- 25.06.2022 “Ayvalık Koruma ve Planlama Sürecinde Bilgi Yönetimi” isimli ikinci 

panelimiz Mimar Ayşegül Özer’in sunumuyla gerçekleştirildi. Selanik Aristotales 

Üniversitesi’nde “Türkiye ve Yunanistan’da Mübadil Mimari Mirasının Korunması: 

Ayvalık ve Resmo Örneği” üzerine doktora çalışmasını sürdüren Özer, Ayvalık’ta 5330 

yapı üzerinden gerçekleştirdiği GIS tabanlı envanter oluşturulması sürecini, Ayvalık 

kentinin Girit / Resmo üzerinden kıyaslamalı analizlerini, korumacılık kavramının 

yalnızca yapıların mimari restorasyon anlamında ele alınmaması gereken, alt ve üst 

katmanları olan bir sistem olduğu, yurtiçinden farklı örnekler sunarak Ayvalık üzerine 

gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında bilgi paylaşmıştır. 

   
 

12- 27.06.2022 AYTUGEB / Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Üyelerine Ayvalık’ın UNESCO 

Dünya Mirası Süreci sunumu yapıldı. AYTUGEB; 5355 sayılı Mahalli İdareler Birliği Yasası 

çerçevesinde kurulan bir Turizm Birliği’dir. Açılımı; Ayvalık Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet 

Birliği’dir ve merkezi Ayvalık ilçesidir. Birliğin kuruluşu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı; 

31.10.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve birlik aktif olarak yörede faaliyetine 

başlamıştır. Birlik Meclisi; 18, Birlik Encümeni ise; 7 kişiden oluşmaktadır. AYTUGEB’in yasa 

gereği kurucu kurumları; İl Özel İdaresi, Ayvalık, Küçükköy ve Altınova Belediye Başkanlıkları ve 

Turizm İşletme Belgeli Oteller’dir. 6360 Sayılı Bütünşehir Yasası gereği Küçükköy ve Altınova 

belediyeleri kapanmış, İl Özel İdaresi de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. 

Ayvalık ve çevresinde yer alan turizm paydaşlarını bir araya getiren birliğin talebi üzerine 

27.06.2022 tarihinde Ayvalık Belediyesi Vural Sineması’nda gerçekleştirilen sunumda Ayvalık’ın 

UNESCO Dünya Mirası Sürecinde şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalar, Üstün Evrensel 

Değer (OUV), Özgünlük ve Bütünlük kavramlarının Ayvalık üzerinden yorumlanması, fırsat ve 

tehditler, güçlü ve zayıf yönler değerlendirilmiş, UNESCO kurumu, Dünya Mirası kavramı ve 

Alan Yönetimi sistemi üzerinden bilgi paylaşılmıştır. 
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13- 27.06.2022 Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu ’na Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası 

Süreci Hakkında bilgi sunuldu. Balıkesir’de kent vizyonu oluşturulması, hemşehrilik bilincinin 

geliştirilmesi, demokratik katılım ve çözümde ortalık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla 

kurulan Balıkesir Kent Konseyi, 2019 yılı Kasım ayında ilk genel kurul seçimlerini 

gerçekleştirerek faaliyetlerine başlamıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Mürsel Sabancı’nın başkanlığını yürüttüğü Konsey çatısı altında birçok kurum ve STK 

yer almaktadır. 2019 yılından günümüze faaliyetler ve işbirliği esaslı toplantılar düzenleyen 

Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 27.06.2022 Pazartesi günü Ayvalık Kent Konseyi’nin ev 

sahipliğinde Cunda Uygulama Oteli’nde toplanmıştır. Konseyin birinci gündem maddesi için söz 

alan Öğr.Gör.Yaşagül Ekinci, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Sürecinin öncesi ve sonrası, alan 

yönetimi planı, Ayvalık’ın üstün evrensel değerleri, acil eylem planları ve Ayvalık’ın eksikleri, 

fırsatları gibi konularda bilgilendirme yapmıştır. Bu bağlamda Konsey Başkanı Mürsel Sabancı 

ve Yönetim Kurulu Üyeleri söz alarak; Ayvalık’ın başvuru dosyası ve alan yönetimi 

çalışmalarında Konsey ve bileşenleri olarak tüm imkanlar dahilinde yer almak istediklerini 

belirtmişlerdir. Toplantı sonunda çalışma başlıkları üzerinden bir eylem planı hazırlanması 

konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

   
 

14- 28.06.2022 Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Sürecinde oluşturularak Alan Yönetimi Planı 
dahilinde yerelde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışmanın önemi sebebiyle 
13.04.2022 tarihinde bir araya geldiğimiz Ayvalık Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Ömer 
Şancı ile ikinci kez buluştuk. Görüşmemizde oluşturulacak Danışma ve Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulları hakkında genel bilgilendirmenin ardından Büronun hangi kısımda görev alabileceği, 
bu bağlamda Ayvalık Dünya Mirası Süreci Süreci 2022 Eylem Planı üzerinden “Eğitim, Tanıtım 
ve Farkındalık Oluşturulması ile Kurullarda Görev Almak” başlıkları üzerinden değerlendirme 
yapılmıştır.  

 
Ayvalık Kaymakamlığı’na bağlı Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden ilk ve orta öğrenim dengi 
okullarda Ayvalık tarihi, UNESCO Dünya Mirası Listesi Kavramı, yönetsel sistemler üzerinden 
Birimimiz üzerinden eğitim yapılması hususunda fikir birliğine varıldı. Halihazır katılım sağlanan 
fuarlar ile Travel Turkey/İzmir, EMITT/İstanbul, YAPEX/Antalya, Heritage/İstanbul gibi ulusal 
ITB/Berlin, MITT/Moskova gibi uluslararası tanıtım ve turizm fuarlarına katılım sağlanarak 
Ayvalık’ın farkındalığına katkı sunmak, bununla ilgili görsel, doküman ve belge üretmek, Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde mali destek alma fikri görüşülmüştür. Alan Yönetimi 
Planı kapsamında oluşturulacak kurullar nezdinde Ayvalık Turizm Danışma Bürosu’nun 
doğrudan tanıtım alanında çalışması, hazır bilgiler barındırması, sayısal veriler sunması ve 
SWOT analizlerine sunabileceği katkılar sebebiyle Danışma Kurulu’nda yer alması 
görüşülmüştür. 
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15- 29.06.2022 Araştırmacı ve Yazar Damien Dessane ile yapılan görüşmede Ayvalık Kültür 

Rotaları Projesindeki son durum hakkında bilgi paylaşımı yapılmış, Ayvalık’ın kuruluş sürecinde 
1900lerin başındaki Osmanlı Devleti ile kentin yönetim sistemi üzerinden benzerlikler ve 
varsayımlar tartışılmıştır. Bu bağlamda Dessane yeni edindiği bilgi ve belgeleri birimimiz ile 
paylaşarak kaynakçamıza katkı sağlamıştır. Eda Kale 2019 yılında yayınlanan tezinde 1950ler 

ve sonrasında boşalan endüstriyel kentlerde bu 
alanların işlevsiz kalması üzerinden yeniden oluşan 
endüstriyel kentleri inceliyor. Dünya genelindeki 
"Kültürel Peyzaj" tanımlı örnekler üzerinden: Kuzey 
İrlanda ve İngiltere sınırındaki Blaenavon demir ve 
kömür ocağı ile Uruguay’daki Fray Bentos et işleme 
tesisi. Her iki örneğin de şehir dışındaki kampüs alanları 
olduğu düşünüldüğünde Ayvalık'taki terk edilen / 
yeniden işlevlenen yapılar halen kent kıyısında yani 
merkezinde olması sebebiyle ender bir yer olarak ele 
almamızı sağlıyor. Mimar Dimitris Psarros’un To Aivali 
isimli kitabı ise bizlere önemli cephe silüetleri ve görsel 
katkılar sunuyor. 

 

16- 29.06.2022 Bilginer ve Melin Aileleri 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 

tanımlanıyor. Vakfın bu dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Lamiha Müslim yürütüyor. 

Vakfa ait yapı ise çok amaçlı bir yapı niteliğinde olup, toplantılar yapılması, konser 

verilmesi, kitaplığından yararlanma gibi kamuya tamamen açık bir nitelikte. İnşaatı 

devam eden kafeterya tamamlandığında ise “Sarnıçlı Ayvalık Evi” örneği olarak daha 

fazla kişinin yapıya ulaşmasına imkan sağlanacak. Bu bağlamda Lamia Müslim’in 

girişimleri ile ASKEV Vakıf Evi, Ayvalık Kültür Rotaları Projesinde güzergah üzerinde bir 

ziyaret ve mola noktası olmak, Ayvalık Evi örneğini herkese sunmak amacıyla 

Kurumumuza başvurmuşlardır. Bu sebeple tanıştığımız Vakfı yerinde ziyaret ederek 

yapıyla ve vakıfla alakalı detaylı bilgiler edindik. 
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ETKİNLİK ve SAHA ÇALIŞMALARI 
 

1- 09.06.2022 “Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi” kitabının tanıtımına 

katılım sağladık. Ayvalık Belediyesi 'nin “Kültür Yayınları” dahilindeki ikinci çalışması olan 

kitabın tanıtımı Ayvalık Belediyesi Hizmet Binası (Yorgola Han) fuayesinde gerçekleştirildi. 

Dr.Berrin Akın Akbüber ’in editörlüğünü yaptığı kitapta Prof.Dr.Zeki Arıkan, Prof.Dr.Bayram 

Bayraktar, Doç.Dr.Yücel Terzibaşoğlu, Hayri Kaan Köksal, Gönenç Turan, Prof.Dr.Haluk Selvi, 

Kemal Girgin, Prof.Dr.Serap Taşdemir, Doç.Dr.Aliye Erol, Ömer Erdem ve Dr.Berrin Akın 

Akbüber ‘e ait çalışmalar yer almaktadır. 

     
Ayvalık üzerine yazılmış mevcut tarih çalışmaları değerlendirildiğinde bu kitabın, tarih 

çalışmalarının sadece bir bölümünü oluşturacağını ve bu nedenle akademik seçkinin hem tarih 

alanındaki diğer çalışmalarla hem de farklı disiplinlerdeki çalışmalarla devam etmesine yönelik 

bir çabanın içinde bulunacağını hatırlatan kitabın editörü Dr.Berrin Akın Akbüber şu açıklamayı 

paylaştı; “Bu çaba, aynı zamanda Ayvalık üzerine gerçekleştirilmiş çok değerli akademik 

çalışmaların tümüne karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemize ve Ayvalık kent arşivi ile ilgili 

çalışmalara katkı sağlamamıza olanak verecektir. Ayvalık tarih seçkisinin içeriği, belgelere 

dayandırılmayan veya geçerli sayılabilecek kaynaklarla desteklenemeyen geçmişin, tarih 

biliminin konusu içinde değerlendirilemeyeceği bilinci ile oluşturulmuştur. Ayvalık'ın dünü, 

bugünü ve yarınını kapsayan bir sürekliliğin içinde tarihinin anlaşılabilmesine katkı sağlanması 

nihai amaç olmuştur. Çalışmalar, Ayvalık kent merkezinden çevresindeki yerleşimlere uzanacak 

şekilde belli bir kronolojik düzende sunulmaya çalışılmıştır. Kitabın içeriğindeki 19. ve20. 

yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan döneme ait çalışmalar geniş bir yer tutmaktadır. Kitabın, 

bilimsel literatüre Ayvalık üzerinden katkı sağlayan bir çalışma olmasının yanı sıra, farklı 

disiplinlerdeki yeni çalışmaların oluşmasına öncülük edeceği de muhakkaktır. Birçok açıdan 

değerlendirildiğinde sonuçları ve çıktıları ile uzun yıllardır akademik mesaisini Ayvalık üzerine 

gerçekleştiren bir bilim insanı olarak, bu seçki çalışmasının beni de son derece mutlu ettiğini 

belirtmek isterim”. Kitabın tanıtımına Birimimiz adına Tarihçi Öykü Güren katıldı. 
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2- 23.06.2022 Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi’nin, 4 Haziran Cumartesi günü Kırlangıç 

Yaşam Merkezi’ndeki açılışının ardından Ayvalık Alan Başkanlığı ekibi olarak detaylı bir teknik 

gezi gerçekleştirdik. Necdet Bezmen küratörlüğünde, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne bağlı 

koleksiyoner Ayşe Mina Esen’in koleksiyonundan seçilen, dönemleri Kalkolitik Çağ’dan MS.15. 

yüzyıla uzanan 619 eser, Ayvalık’ta ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 
 

    
 

11 yaşında başlayan müze sevgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini hatırlatarak eşiyle 

birlikte eser satın almaya başladığını söyleyen Bezmen, kendisine bu müzenin neden Ayvalık’ta 

açıldığını soranlara; Ayvalık’ta arkeoloji üzerine açılmış bir müze olmamasının etkisi olduğunu 

vurgulayarak, kendisinin de bir göçmen çocuğu olduğunu ve bu coğrafyaya yakınlık hissettiğini 

belirtiyor. Doğal ve kültürel mirasların yoğun olduğu bir kent olan Ayvalık’ta açılan müzede, 

Anadolu’nun değişik yerlerine ait Kalkolitik Çağ’dan günümüze kadar tarihlenen eserler 

sergileniyor. Koleksiyonda pişmiş toprak, gümüş, bronz, demir, kemik, cam, günlük kullanım ve 

süs eşyaları ile mermerden yontu eserlerin de olduğu kalkolitik, tunç, demir çağları, arkaik, 

klasik, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait eşsiz eserler yer alıyor. 
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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 Doç.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 

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 

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 

11.05.2022 Hakan OSMANOĞLU / İş Bankası Ayvalık Şubesi Müdürü 

17.05.2022 Hayri Kaan KÖKSAL / Mimar-Yerel Tarih Araştırmacısı 

13.06.2022 Yücel KURŞUN / Fotoğrafçı 

23.06.2022 Dr.Kenan ÖZTÜRK / Filolog (Karagöz Sanat Evi) 
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11.05.2022 

 
Hakan OSMANOĞLU / İş Bankası Ayvalık Şubesi Müdürü 

Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Sürecindeki gönüllü çalışanlarından birisi olan Prof.Dr.Kenan 

Mortan aracılığı ile tanıştığımız Hakan Osmanoğlu, kent, tarih, kültür ve yönetsel alanlarda ilgili bir kişi 

olduğunu belirterek Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci’nde bizlerden bilgi alarak ilgi alanları 

üzerinden hangi konularda destek verebileceğine dair fikir alışverişinde bulundu. Bu bağlamda 

paylaştığımız süreç üzerinden Ayvalık’ta sembolik bir yapı olan İş Bankası Ayvalık Şube binası üzerinden 

korunması gerekli kültür varlıkları, modern yapıların kentteki 1950-60lı yıllara ait veriler olması, bir 

iktisatçı ve özel banka yöneticisi olması sebebiyle kentin kültürel turizmden sağlayabileceği ekonomik 

gelişme modelleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Toplantımız esnasında bize katılan Adalet 

ve Kalkınma Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür ’e, Ayvalık Belediyesi Meclisi’ne aynı gün yaptığımız 

Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci ile ilgili sunumundan aklında kalan soruları paylaşması 

sebebiyle UNESCO Dünya Mirası Kavramı, ICOMOS ve IUCN örgütleri, alan yönetimi ve kurullar 

hakkında daha detaylı bilgiler sunulmuştur. 
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17.05.2022 

 
Hayri Kaan KÖKSAL / Mimar-Yerel Tarih Araştırmacısı  

1964 yılı Cihangir / İstanbul doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu. 2013’den beri 

Ayvalık’ta yaşıyor. 
İlkokul, ortaokul, lise ve birinci üniversite yıllarını Ankara’da tamamladıktan sonra hayalindeki meslek 

olan mimarlığı İTÜ’de okumuştur. Mimarlar Odasında 7 yıl çalıştıktan sonra, bu kadar daha süreyi 

Karıncayuvası Ltd. Şti.’de çalışarak iş yaşamına devam eder. 1998 yılında Mimarlar Odası Genel 

Sekreterlik görevinde bulunmuş ve Ayvalık ile yolları, kendisinin Ayvalık’ta yapılan Mimarlar Odası 

danışma toplantısına katılımıyla kesişmiştir. 50 yaşına kadar devam ettiği şantiyelerde geçen meslek 

yaşamından sonra 2013 yazında Ayvalık’a yerleşmeye karar vermiş ve o yazdan günümüze tüm 

zamanını Ayvalık’ı tanımaya, okumaya, anlamaya, konuşmaya ve yazmaya adamış. 

- Savaştepe (Giresun) doğumlu olan Kemal Özer, Balıkesir’i çalışan ve cumhuriyet dönemini 

araştıran ilk araştırmacılardan birisidir. 

- 1937 yılında Balıkesir’de çıkan “Türk Dili” isimli siyasi gazetenin 13.sayısında Ayvalık işlenmiştir. 

- Ayvalık’ta da bir dönem önemli statüde olan Kulaksızoğlu ailesini Küçük Han (Serap Tuncay’ın 

restorasyon projesini yürüttüğü ‘Küçük Han’ yapısı koruma kurulu tarafından I.grup yapı olarak 

tescillenmiş.) için yapılan tarih çalışmaları sebebiyle incelerken karşılaştığı Halim Kulaksızoğlu, 

Midilli Mutasarrıflığı yapmış, Midilli Bankası’nı kurmuş ve Georgi (?) Gemi Şirketi’ni kurmuş 

Abdullah Kulaksızoğlu ve oğlu Halim Kulaksızoğlu, bir dönem, Ayvalık’taki Büyük Han’ın (Bugün 

Süner Pasajı’nın bulunduğu noktada) sahibi olmuşlar.  Kızı ve eşi ise bugün Ayvalık’ta ASKEV Evi 

olarak bilinen yapıyı satın almışlardır. 

- Ayvalık’a ait en eski belge 1643 tarihlidir. 

- Kaan Köksal’ın Ayvalık’a ait bir bibliyografya çalışması vardır. 

- kaankoksal.blogspot.com ‘da yazdığı “Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda bulunan en eski tarihli 

Ayvalık içerikli belge (14 Eylül 1643)” adlı yazıda 172 adet Ayvalıklının isminin bulunduğunu 

söylüyor. Helen araştırmacı Patrinellis ise bu eski Ayvalıklıların neredeyse yarısının Manisa, 

Kula, Alaşehir, Akhisar ve Sakız Adası’ndan olduğunu aktarıyor. 

- Şu anda bu belgeyi Türkçe diline çevirmeye çalışıyorum. 

- Hüseyin Avni Baskın’ın çıkarttığı “Ilios” gazetesi/dergisi 1924-94 yıllarında 70 yıl boyunca 

basılmıştır. 11. Sayısı özellikle Ayvalık Akademisi ile ilgilidir ve detaylı bilgiler bulunmaktadır. 

- Bu dergilerden 11 bin sayfalık taranmış dökümanım var. 13 Nisan 1934 Atatürk’ün kente gelişi 

ve 1944 depremi ile ilgili sayılar ne yazık k kayıptır. 

- Bu iki konu hakkında yazı yazan tek kişi Amasya Üniversitesi’nde görev yapan Serap 

Taşdemir’dir. 

- Ahmet Yorulmaz’ın “Türk Dünyası” isimli gazeteleri bende mevcuttur. Ayrıca sonraki 

dönemde “Hürses Gazetesini” de çıkartmıştır. 
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- Bugünkü Bedesten Sokak, Ayvalık’ın önceki döneminde fiziksel bir yapı olarak Bedesten idi ve İlios 

matbaası Bedesten’deydi. Mübadeleden sonra matbaadaki aletler H.Avni Baskın (Ayvalık eski 

belediye başkanı 1950-1954)  tarafından satın alınmış ve kısa bir süre gazete çıkarılmıştır. 

- 2007 yılında Ayvalık’ta düzenlenen “İki Yaka” (?) isimli sempozyuma ait bildiriler editlenmiş olarak 

kitap basımına hazır durumdadır. 

- Ayrıca 2019 yılında Ayvalık’ta bir Ahmet Yorulmaz sempozyumu gerçekleştirilmiş. 3 gün süren 

sempozyum bildirilerine Kaan Bey’den ulaşabiliriz. 

- “Le Indicator” ticaret yıllıklarında 1882-1902 arasında Ayvalık’ta görev alan tüm belediye 

başkanları, liman müdürlerinin isimleri bulunmuş olup, 940 tüccarın Ayvalık’taki etkinlikleri 

çalışılmıştır. Aynı zamanda Ayvalık’ta çalışan sigorta firmaları belirlenmiştir. 

- Yapılan araştırmalarda Ayvalık’ta; Norveç, İsveç, Fransa, İngiltere, İran, İtalya ve Avusturya-

Macaristan ‘a ait resmi konsoloslukların olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

- Köksal’a göre Ayvalık’ın tarihi ile ilgili araştırmaları Karesi-Ayvalık bağlantısıyla yapmak gereksiz. 

Ayvalık tarihi Midilli ve Yunan Adaları bağlantısıyla gün ışığına çıkabilir. 16.yy ‘da Türklerin 

bölgedeki yerleşimlerini araştırdım. Eğribucak / Sarımsaklı ‘daki “gavurlar” tabiri ile Tuzla 

Kadısından bir mahkeme kurulması talebi içerikli yazılar, buradaki erken dönem Rum vatandaşları 

kastediyor olabilir. 

- Beylik Tuzlası (Flamingoları gördüğümüz yer) ve Tuzla Kadısı tabirinden bu dönemde tuzlaların 

önemli noktalar olduğunu çıkarabiliyoruz. Ayazmend Kadılığı ile Tuzla Kadılığı bahsinden de bu 

çıkarımı yapabiliyoruz. 

- Psarros’a göre günümüzde Ayvalık Pazar yeri olarak kullanılan alan -İkonomos (1780-1791) 

döneminden önce- golya (göl veya bataklık) olarak adlandırılıyormuş. Psarros, denizle arasında 

ufak bir kumsalın olduğu bu alandan laguna adıyla da bahsediyor. İkonomos’un yetkili olduğu 

dönemde bu bölgedeki su drenaj sistemiyle tahliye ediliyor ve alan üzerinde bir mahalle oluşuyor. 

- Vasilis Dimitriadis tarafından yazılan “Bir Evin Hikayesi Selanik'teki Mustafa Kemal Atatürk'ün Evi 

ve Ailesi Hakkında Türkçe ve Yunanca Belgeler” isimli kitap önemli. 

- kaankoksal.com.tr adlı web sayfasında Ayvalık bibliyografyası bulunmaktadır. 

- Ayvalık’ta çıkarılan Ayvalık Gazetesi’nin 129 sayısı da Osmanlıcadır. Aeolian Astir Gazetesi’nin 11 

sayısı Kaan Bey’de var. Ayrıca Türk Dünyası Gazetesi ve Ahmet Yorulmaz’ın çıkardığı Hürses 

Gazetesi’nin de sayıları kendisinde mevcut. 

- Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Arşivi muhakkak ziyaret edilmeli. Oradaki tapu kayıtları Ayvalık 

tarihine ışık tutacak nitelikte olduğunu belirtiyor. 

- “Ayvalık Tuzlası” kitabı Erhan Ersek Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1983. 

- Bugünkü “Yedi Kuyular” mevkii eski taş ocağının bulunduğu bölgedir. Buradaki taş ocağıyla ilgili 

bilgiler de içeren “Hellenic Foundation for Culture”ın 3 cilt halinde basılmış yayınları var. Buradan 

çıkan taş Gömeç Taşı olarak adlandırılan sarımsı taştır. 

- Gümüşlü Zeytinyağı Fabrikası kampüsünde “Eolya Araştırmaları Merkezi” kurulmalıdır. 

- Fethi Namlı ve Nazım Timuroğlu’nun (Kimya mühendisi, fotoğrafçı)  13 Nisan Caddesinde birlikte 

hazırladıkları bir çalışma var. Bu çalışmaya Hafıza Haritası çalışması diyebiliriz. Çalışma hazır fakat 

yayınlanmamış. Fethi Bey, Cadde üzerindeki her konut için daha önce binada yaşamış ailelerle 

ilgili bilgiler veriyor. 

- Artur Küçüktaşçıyan çok başarılı bir yemek fotoğrafçısı. 

- Ayvalık’a özel 4 adet şeriyye defteri,  8 adet de nüfus kayıt defteri var ve araştırmaya açık 

durumdalar. 

- “Osmanlı Arşivlerinde Ayvalık” projesi başlatılabilir. 

- 1905 yılında çıkarılan Bergamos kitabı inşaatçılıkla ilgili bilgiler içerir. 

- İlçe Halk Kütüphanesi Müdiresi Aygün Hanım, ilgili ve paylaşıma açık bir kişidir, görüşmenizde fayda 

var. 
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Hayri Kaan Köksal ve Serap Tuncay ile Şeytanın Kahvesi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşme.  

 

13.06.2022 

 
Yücel KURŞUN / Fotoğrafçı 

2016 yılından beri Ayvalık’ta yaşayan Kurşun, profesyonel bir fotoğrafçı. Ayvalık’taki UNESCO 

Dünya Mirası Süreci ile ilgili bilgi almak amacıyla Birimimizi ziyaret ettiğinde bizlere Ayvalık 

kentinde yaşamayı ve çalışmayı neden tercih ettiğini, İstanbul’dan sonra bu kentte yaşamanın 

avantaj ve dezavantajları üzerinden fikirlerini belirterek SWOT analizleri için birebir görüşmeler 

yaparak geliştirdiğimiz rapora doğrudan veri sağlamıştır. Bu sohbette kendisinin Ayvalık’taki su 

sistemi ve tüm sokak çeşmeleriyle ilgili uzun süredir geliştirdiği belgeleme amaçlı fotoğraf 

çalışmasından haberdar olduk ve birlikte çalışmalar gerçekleştirmek üzere fikir birliğine vardık. 
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23.06.2022 

 
Kenan ÖZTÜRK / Filolog –Karagöz Sanat Evi 

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde doğdu. Üç yıllık köy ilkokulu eğitimi sonrası, Ankara Ayrancı 

İlkokulu, Adana Ata Koleji ve İstanbul Kabataş Lisesi’nde okudu. Hacettepe Üniversitesi Fransız Filolojisini 

bitirdi. 2005’te Karagöz Sanat Evi’ni kuran Öztürk, Paris ve Ayvalık’ta  yaşıyor. 

1981 yılında Paris’e yerleşti. Paris VII. Paris Üniversitesi tarih bölümünde yüksek lisans ve VIII. Paris 

Üniversitesi tarih bölümünde doktora yaptı. 1983 – 1999 yılları arası ; La Courneuve Şehri Jean 

Houdremont Kültür merkezinde müzik, dans ve plastik sanatlar atölyesinden oluşan bölümü kurdu ve 

yönetti. La Courneuve kenti kültür servisinin genel sanat programları sorumluluğunu yürüttü. Le Blanc 

Mesnil kenti Kültür Merkezi, Forum Culturel’in dünya müziği konserleri danışmanlığını yaptı. 1999 

yılında, La Courneuve kenti kültür servisine bağlı olarak Concerts Polysons adlı dünya müziği konserleri 

programını yarattı ve bu kapsamda, dünyanın farklı kültürlerini temsil eden önemli sayıda müzik 

topluluğu ile konserler düzenledi. 2015 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2000 yılında Paris’in Seine 

Saint-Denis bölgesinde, Fransa’nın büyük festivallerinden, Festival Villes des Musiques du Monde’un 

kurucuları arasında yer aldı ve halen bu festivalin yönetim kurulu üyesidir.  

1994, Türkiye müziğini uluslararası sahnelerde tanıtmak amacıyla Paris’te “Cafeturc” adlı bir 

menajerlik kuruluşu oluşturdu. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki, festivaller, tiyatro ve kültür 

merkezlerinde Türk Müziği topluluklarının yer almasını sağladı. 2005, Ayvalık’ta Karagöz Sanat Evi’ni 

kurdu ve “Cafeturc” sanat kuruluşunu buraya taşıdı. Karagöz Sanat Evinde uluslararası müzik 

çalışmaları yanında, Türkiye’ye yönelik sanat projeleri üretti.  Karagöz Sanat Evi bünyesindeki Cafeturc 

Sanat kuruluşu ile dünyanın önemli sayılan sahnelerinde 200’ün üzerinde Türk müziği konserleri 

düzenledi. Türkiye müziğini tanıtan projeler yarattı ve gerçekleştirdi. Aktif iş yaşamında çalıştığı La 

Courneuve kültür servisinde 220 dünya müziği konseri programladı. Günümüzde müzik ve diğer 

kültürel  çalışmalarını Ayvalık’taki Karagöz Sanat Evi ’den itibaren sürdürüyor. 

- Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesine girişi için hazırlanacak dosyada Başvuru şehrin 

tarihinin bilimsel ve objektif olarak yer almasını, Mübadele ’nin muhakkak bulunması ve 

yazılması gerektiğini düşünüyor. Bu konuyu sadece siyasilere bırakmadan objektif bir ortamda 

tüm detaylarına kadar inilmesi gerektiğini belirtiyor. 

- Ayvalık tarihi evlerinin bulunduğu bölgede niteliksiz yapılaşmaya izin verilmemelidir. Ayvalık 

için en büyük sorunlardan bir tanesi kaçak yapılaşmadır. Ayvalık’ta deniz seviyesinden başlayıp 

şehrin en üst kısmına kadar kademeli olarak çıkan çatı sistemi hızla bozulmaktadır. Keyfi ve 

kontrolsüz bir kat çıkışları şehrin bu özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Son yıllarda Sakarya 

mahallesinin alt kısmında tamamen tarihi binaların olduğu alanda eskiden bir katlı  
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olan bazı ticari binalar betonarme olarak iki kat yükseltilmiştir. İsmet Paşa ve Sakarya 

mahallesinin üst tarafına çıkıldığında bu beton yığını birkaç bina tüm çıplaklığıyla görülmekte 

ve tarihi dokuyu tamamen bozmaktadır.  

- Paris ve Ayvalık’ta yaşayan Öztürk, Ayvalık’a yerleşiğinde burada yaşadığı su sıkıntısına oldukça 

ilginç çözüm bulmuş. Ayvalık’ta İsmetpaşa Mahallesi’nde satın aldığı evin restorasyonu 

sırasında sarnıcı olduğunu fark etmiş ve sarnıcı kullanılır hale getirerek, kullanmış. Böylece 

Ayvalık’ta hiç su kesintisi sorunu yaşamamış. 

- Evine yakın bir boş arsayı satın aldığında burada da bir sarnıç tespit edildiğinde bu parselin 

tescillenmesi  amacıyla Koruma Kurulu’na başvurarak parselin tescillenmesini sağlamış. 

- Ayvalık’taki sokak çeşmeleri ile sarnıçların önemine vurgu yapan Öztürk, Ayvalık Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Orhan Usta’ya ulaşılarak sözlü bilgi alınabileceğini belirtti. 

- Hasan Bülent Türközen ’in belediye başkanlığı döneminde atık su kanalları için Cumhuriyet Cad. 

ile Barbaros Cad. aksında yapılan 1,5m derinlikteki kazı çalışmasında, Cumhuriyet Caddesi 

No:78 önünde, yaklaşık 1,5- 2 metre derinlikte,  30x30cm ebatlarında taşlardan döşenmiş bir 

yol ortaya çıktığının  kendisine söylendiğini belirtti. 
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YAZILI ve GÖRSEL ÇALIŞMALAR 

 

1- Mart ve Nisan aylarını kapsayan “2022 05 10 Ayvalık Alan Başkanlığı Faaliyet Raporu 06” 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 (90 gönderi, 443 takipçi). Bu bağlamda gerek yerel ve ulusal gerekse 

uluslararası alanda benzer alanlarda çalışan kurum ve kuruluşlar takip edilmeye devam 

etmektedir. 

 

 
 

3- Ayvalık Alan Başkanlığı olarak yürüttüğümüz; Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Listesi Başvuru 

Dosyası ve Alan Yönetimi Planının Hazırlanması çalışma başlıkları altında gerçekleştirdiğimiz 1 

yıllık çalışma süreci, hazırlanan 6 adet Faaliyet Raporu şeklinde başta Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü-Dünya Miras Alanları Şubesi olmak üzere Balıkesir Valiliği üzerinden 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi, AB ve Dış İlişkiler Bürosu, Ayvalık 

Kaymakamlığı üzerinden Ayvalık Turizm Danışma Bürosu gibi koruma ve turizm alanında 

çalışmalar gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. 
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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 

amacıyla “ www.ayvalikmiras.com ” ve “ www.heritageofayvalik.com “ alan adları satın alınan 

websitesi için veri ve belgeler uygun formatta düzenlenrek içerik sağlayıcı firmaya 

gönderilmektedir. Bu anlamda “Ayvalık Alan Başkanlığı – Ayvalık Miras” başlığı altında 

oluşturulan websitesinde; Ayvalık ve Zeytin, UNESCO Dünya Mirası, Miras Yönetimi, Etkinlikler, 

İletişim bölümleri tamamlanmış olup Ayvalık Tarihi ve Ayvalık Mirası başlıklarının bilgi girişleri 

Birimimiz tarafından sürdürülmektedir. 

 
Ayvalık’a ait iki renk (Zeytinyağı Yeşili ve Sarımsak Taşı Pembesi) ile kurumsal kimlik yaratılması üzerinden geliştirilen 

ana sayfa örneği, tüm alt sayfalara uygulanarak görsel bir bütünlük oluşturulması sağlanmıştır. 

    
Websitesine ait farklı sayfalardan görsellerde dinamik, renkli ve ilgi çeken bir tema kullanılmıştır.  
 

        

http://www.ayvalikmiras.com/
http://www.heritageofayvalik.com/
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Ayvalık’a ait görseller oluşturulması amacıyla yaratılan “Kent Silüeti” ile endüstriyel üretim alanları ile deniz ve 

zeytinlikler gibi doğal alanlar ile kültürel miras alanları bir araya getirilerek Ayvalık’ı tek kelime veya görsel ile 

özetleyen üretimler amaçlanmaktadır. 

 

 
Tasarım: Mimar Fatih Kurunaz 
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PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR 

 

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

bölümüne ayrılarak, bireysel çalışmalarla oluşturulan metinlerin ana dosyaya eklenmesi. 

2- Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Başvuru Dosyası taslağının çalışma ekibinin haftanın her 

Perşembe günü ofis çalışmalarına katılımı ile yapılan okumalardan ve özetlerden Uygulama 

Rehberi doğrultusunda metin yazımlarına devam edilmesi. 

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

oluşturularak, Alan Başkanı’nın belirlenmesi ve kurul toplantılarının belirlenmesi. 

4- Yapılan çalışmaların dosya yazımı sürecinde, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, STKlar, Akademi 

ve halk ile paylaşılması açısından paneller düzenlenmeye devam edilecektir. 

 

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

tamamlanacaktır. Orta Vade 

5- 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 

6- 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 

7- 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 

8- 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 

9- 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 

10- 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 

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

Analizler başlığı altında ikili değerlendirmeler yapılabilmesi amacıyla teknik geziler 

gerçekleştirilecektir. Uzun Vade 
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12- 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 Öğr.Gör.Yaşagül EKİNCİ    
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