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A- BİRİNCİ OTURUM / 10:30 – 12:00 

 
Öğr.Gör.Yaşagül Ekinci Danışan ‘ın moderasyonunda başlayan odak toplantısının 

düzenlenmesine öncülük eden Prof.Dr. Kenan Mortan, toplantının ana konusu olan endüstriyel 

miras kavramı üzerinden örnek dünya miras alanları ve zeytin müzeleri ile ilgili özet bilgiler 

vererek toplantının açılışını yapmıştır. Prof.Dr.Kenan Mortan ve Belediye Başkanı Mesut 

Ergin'in merhum Gazeteci Bekir Coşkun'u anması ile başlayan toplantıda Ayvalık'ın zeytin, 

endüstri, gastronomi, miras, kültür, sanat ve yönetsel birçok konusu tartışıldı. 

KM 2001 ‘de UNESCO DM Listesine ‘’Endüstriyel Miras Örneği’’ olarak alınmış İskoçya’daki Robert 

Owen Tekstil Fabrikası’nın günümüzde de çalışır durumda olması, aynı şekilde Klazomenai 

Antik Kenti’ndeki antik zeytin işliğinin de çalışır durumda olması endüstri mirasını anlatmanın 

en iyi yollarından biridir.  

1154 varlığın yer aldığı Dünya Mirası Listesi 50.yılını doldurmuştur. Bu durum artık farklılık arz 

eden varlıkların listeye alınmasını sağlamaktadır. Kentteki Endüstri Mirasları ayağa kaldırılmalı 

ve sunumları farklılaştırılmalıdır. Midilli ile birlikte düşünülmeli, ortaklı halinde çalışılmalıdır. 

Diğer alanlar neler yapıyor, takip edilmelidir. Endüstriyel mirasa sahip alanlar 

1998 yılında Dünya Miras Listesi’ne giren Truva Arkeolojik Alanı’nı anlatmak için 3 dilde 

broşürler hazırlanmıştır. Daha sonra bu çalışmaya ek olarak çocuklar, ilk gelenler için kitaplar 

basılmıştır. Manfred Korfmann, Troia Vakfı’nı kurmuş ve dünya miras alanının tanıtımı için 

finansal desteğin sağlanması büyük oranda bu derneğin katkılarıyla olmuştur. Ayvalık’ta da 

farklı dil seçenekleriyle tanıtım broşürleri hazırlanmalı ve basılmalıdır. Ahmet Yorulmaz’ın 

Ayvalık’ı Gezerken kitabının çevirisinin yapılması ve basılması bir başlangıç olabilir. 

AS Midilli’de Aya Paraskevi mevkiindeki “The Museum of Industrial Olive Oil Production of Lesvos” 

isimli müzenin bir bölümünde dijital olarak (3 boyutlu gözlüklerle) bir zeytinyağı üretiminin 

nasıl yapıldığını görebiliyorsunuz. Mortan’ın da bahsettiği üzere, etkileyicilikten çok işlevsellik 

ve yaygın öğreticilik öğelerini hayata geçirmiş bir müzedir. Ayrıca Sigri’deki Midilli Taşlaşmış 

Ormanı Doğal Tarih Müzesi de sunum anlamında incelenmesi gereken bir noktadır. 

Ayvalık’ın Dünya Mirası Adaylık dosyasının hazırlanma sürecinde, Midilli ile irtibat halinde 

olunmalıdır. Zeytin endüstrisi, mübadele geçmişi ve coğrafi birliktelik sebebiyle birçok ortak 

paydada buluşan bu iki kent Ayvalık’ın adaylık sürecinde, akademik, kültürel ve sosyal manada 

iletişimini en yüksek seviyede tutmalıdır. 

ME Midilli ile devlet politikası çerçevesinde (Valilik ile görüşülüp) Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası 

Adaylığı için iletişim halinde olunmalı. İki şehrin mübadele ile kesişen tarihsel ortaklığı dosyayı 

başarılı kılabilir. 

HS 1923 yılı Mübadele’nin 100.yılıdır. Midilli ile bu konu paylaşılabilir. 

 Odak toplantısının soru-cevap şeklinde gitmesi kararlaştırıldı. 

 

 



AYVALIK BELEDİYESİ 
UNESCO  Dünya  Mirası ve Alan Yönetimi  Birimi 
16 Ağustos 2022 Ayvalık Odak Toplantısı Raporu 

4 
 

 

YE Endüstri Mirasını nasıl bir miras olarak algılıyorsunuz? 

GT Birincisi; Dünya’da endüstri mirasını inceleyen bir komite var (TICCIH) ve endüstri mirasının 

algılanması, korunması ve işlevlendirilmesi ile ilgili çalışmaları takip ediyorlar. Türkiye’den bu 

komiteye hiç katkı olmaması sebebiyle Üniversitelere çağrıda bulunulabilir. 

İkincisi; UNESCO, 2021 yılında 26 Kasım’ı Dünya Zeytin Günü olarak kabul etti. Zeytine dayalı 

üretimin yarattığı bir kent olan Ayvalık da bu günü kutlama etkinliği düzenler ise UNESCO 

Dünya Miras Listesi süreci için farklılık olacaktır. 

SA İçinde bulunduğumuz, post-endüstriyel dönemi anlamak için geriye gidip ileriye bakmak 

gerekir. Ayvalık Geçici Liste’ye adaylığı çalışmaları sırasında bir çalıştay düzenlendi ve bu 

çalıştayda Midilli’den katılan 2 konuşmacı İstanbul’da bile sendikalaşmanın olmadığı dönemde 

Ayvalık’ta sendika kurulmuş olduğundan bahsetti. Bu erken modernizm durumudur.  Ayrıca, 

Ayvalık’ın bir de sanat ve eğitim mirası vardır ve burada Harvard Üniversitesi dahil 15 üniversite 

çalışmalar yürütmektedir. Bu akademik çalışmaların, “Ayvalık Akademisi” gibi bir çatı altında 

toplanması ile bu geleneği devam ettirmek gerekir. Yerel inisiyatifin de Dünya Miras Listesi 

çalışmalarını sahiplenip katkıda bulunması gerekir. Bunun için çaba gösterilmelidir. İlber Ortaylı 

gibi tarihçiler sık sık konuşabilir, katkısı olacaktır. Santralİstanbul dönüşüm sürecinde 

İngiltere’deki kömür müzesini incelemiştim, buraya yerelden destek anlamında İngiliz kömür 

maden işçileri katkı koymuşlar. "To Taxidi", Türkçe adıyla "Yolculuk" Yunanlı yönetmen Maria 

Mavrikou'ya Türk-Yunan barışını desteklemesi ile İpekçi Ödülü kazandıran tarihi bir çalışma. 

Belgesel, 1922 yılında Kurtuluş Savaş’ından sonra imzalanan Lozan Antlaşması ile yer değiştiren 

Giritli Türkler ile Ayvalıklı Rumların, doğup büyüdükleri topraklarına 77 yıl sonra yaptıkları 

yolculuğu konu alıyor. Bu filmdeki gibi Ayvalık-Midilli buluşması ve birlikteliği çok önemli. 

DK Yedikule Bostanları koruma altında değil, surlar koruma altında olmasına rağmen. Ayvalık 

Endüstriyel Peyzajı bağlamında, korumanın sadece yapı bazında değil, doğal mirası da içine alan 

bir çerçevede korunması gerekir. Ayvalık yerlileri de mübadele ile yerleştikleri Rum Evlerini 

zamanla terk ettiler, sahip çıkmadılar. Ayvalık’ta, bu mirasa kararlılıkla sahip çıkıp gururla 

anlatacak çok yerli yok. Bu yapıların önemi çok yakın zamanda, 10 senedir kavranmaya başladı. 

Ayrıca eskiden zeytin hasat şenlikleri daha kalabalık idi, artık o derece katılımlı etkinlikler 

yapılamıyor. 

ME Etkinliklere katılım tabana yayılmalıdır. Ayvalık Belediyesi’nin düzenlediği ya da paydaş olduğu 

etkinliklerde bu konuya önem veriliyor fakat katılımcı kitlesini değiştiremiyoruz. Şenliklere ve 

festivallere katılım yetersizdir. Bu etkinliklere daha fazla katılımı sağlamakla, UNESCO Dünya 

Mirası sürecini halkın da sahiplenmesini sağlayabiliriz. Bir diğer konu ise örneği Altınova’da 

düşük fiyata alınan arazilerin “hisseli satışlar” ile yüksek rakamlara satılmasıdır. 

SA Afrodisias antik kentinin bulunduğu bölgede yaşayan köylüler, köyden tarlalarına geçiş 

yapabilmek için müze ücreti ödemek zorunda ya da antik kentin bekçisi olmak zorunda. Bu gibi 

saçma uygulamalara derhal son verilmeli. Mirasın yerelle iç içe geçebilmesini engelleyen bir 

uygulamadır. 
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GT UNESCO, 2012 yılında sözleşmenin 40. Yılı için “Sürdürülebilir Kalkınma” temasını seçmiştir. 

Dünya Miras Listesi’nde denge kurmaya çalıştıkları bir sürece geçilmiştir. Sürdürülebilirlik ile 

mirasa fiziksel etki minimumda kalmalıdır. 

KM UNESCO’nun miras ağları elit tabakayı daha çok kendine çekiyor. Bu yüzden Ayvalık’ın Dünya 

Mirası Listesi’ne giriş sürecini tabana yaymak çok da mümkün gibi görünmüyor. Notre Dame 

Katedrali ve Dresden örneklerinde olduğu gibi, taban kitle, Dünya Mirası olma ve mirasın 

korunması kavramlarına yabancı. Bir Fransız vatandaşı da yaşadığı bölgedeki mirası fark 

edemeyebiliyor. 26 Kasım Dünya Zeytin Günü etkinlikleri Ayvalık Belediyesi ve Midilli’deki yerel 

idare ile ortaklaşa yapılan geleneksel bir etkinlik haline getirilmeli. 

MK 50 yıldır 365 günüm Ayvalık’ta geçer. Armutçuk Mevkii Ayvalık’ın konut ihtiyacını karşılamak 

için kurulmuş bir bölgeydi, dışarıdan gelenlere mülk satıp yerleşmek için yapılan bir yer değildi. 

Fakat şu an dışarıdan gelenlerin sınırı ne olacak bunu konuşmalıyız. Şehri Ayvalıklılar için mi 

yoksa dışarıdan gelenler için mi geliştirmeliyiz? Ayvalık’ta alt yapı, kaçak yapılaşma ve doğal 

alanların kaybedilmesi problemleri yaşanıyor. Ayrıca TOKİ konutlarının inşa edilmesi yerine bu 

para metruk yapıların iyileştirilmesi ve restorasyonlar için harcanabilir. Küçükköy’ü ve Laka’yı 

çok hızlı bitirdik, Cennet Tepesi’nden kaçak yapıları tek tek görebiliyoruz. Örneğin Küçükköy 

girişindeki apartmanlar büyük bir sorun, Belediyeler şehri koruyabilmeli ve vatandaş olarak biz 

bunu talep edebilmeliyiz. Diğer açıdan marinanın asıl amacı teknelerin barınmasıdır, 6,5m 

yüksekliğinde yapı yapmak buna ters bir durumdur. 

ME Bugünkü marina alanı 1970lerden beri burada yer alsa da 2015’te onaylanan Dolgu İmar Planı 

ile emsal yükseltilerek bugünkü imar sorunları ortaya çıkmıştır. Yine Küçükköy’ün girişinde 

bugün konuşulan TOKİ sürecinde karşı durduk ve iptal ettirdik. Bakanlık, TOKi alanını arsaya 

çevirip 8 atlı yapılaşmaya açtı, yine direndik, ancak satılan arsaların imar durumları verilmiş 

olduğundan sonuç yine olumsuz. 

DK Endüstri Mirasının korunmasını sadece yapı anlamında düşünmemek gerekir. Zeytinliklerin de 

korunması gerekiyor. Zeytinlik alanların içinde, Ayvalık Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 

Müdürlüğü’nün görüşünü alarak yapılan küçük üretim tesislerinin, bir müddet sonra konut 

olarak kullanılması kaçak yapılaşma örneğidir ve bu alanlarının denetiminin yapılması 

gerekmektedir. Halbuki İstanbul’dan buraya gelerek yerleşmemdeki sebep Belediye ve Ticaret 

Odasının birlikte bu alanları koruma örneğiydi. 

YE Kaçak yapılaşmada, mirasın korunamaması tartışmaları yapılırken çözüm getirmeye 

odaklanarak takılıp kalmamak gerekir. Bu bağlamda, Diyarbakır Hevsel Bahçelerinde çok katlı 

konutların yapılması, Edirne Selimiye Camii çevresindeki tescilli yapıların özgünlüğünü 

kaybedecek şekilde tamirat görmesi, Bursa’daki TOKİ Konutları ve Bergama’da Koruma Amaçlı 

İmar Planlarının değiştirilerek Dünya Miras Alanı’nın silüetini etkileyen arsalarda kat azaltımına 

gidilmesi kararının alınması gibi örnekler verilmiştir. Dünya Miras Alanı statüsünde olmak, bu 

gibi problemlere -geç bile olsa- çözüm getiriyor. Ancak kendi deneyimime göre Edirne ve 

Selimiye Camii süreci kötü yaklaşımlara iyi bir örnek. 
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KM UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan 1154 varlık arasında endüstri mirası olması sebebiyle 

kaydedilmiş çok az alan var. Bu listede, zeytin üretimine dayalı endüstriyel miras konusunda 

hiç varlık yok. Bu mirası görünür kılan yapılar ayağa kaldırılırken, şahıslar değil kurumlar başrol 

olmalı. Sedat Hakkı Eldem tasarımı Antrepo 5 yapısının Emre Arolat tarafından yapılan yeni 

tasarımı ile yapı, MSGSÜ Resim ve Heykel Müzesi’ne dönüştürüldü ve bu tasarım WAF (Dünya 

Mimarlık Festivali)’ta kısa listeye layık görüldü. Eski ve yeni bina dönüşümünü yansıtan, yapıyı 

yıkmadan yapılan tasarım olması sebebiyle ödül alması beklenmektedir. Ayvalık’ta da eski 

yapıların ayağa kaldırılması için ciddi çalışmalar gerekiyor. Aynı zamanda sponsor desteğinin de 

olması gerekiyor. 

MG Belediye Başkanları siyasi otoritelerdir. Sorumluluk alanları çok geniş olduğu için “koruma” 

konusunda bocalayabilirler. Sivil inisiyatifler de elini taşın altına koyup, sorumluluk almalı ve 

koruma için çalışan kurumlara ve belediye başkanlarına yardımcı olmalıdırlar. Bergama’daki 

Kaletepesi ile Tümülüsler arasındaki silüetin çok katlı konutlar yüzünden bozulması örneği 

verildi. Bizde bu sebeple bir araştırma çalışması gerçekleştirerek, boş parsellerdeki olası 

olumsuz etkileri engellemek amacıyla tespit edilen arsalardaki imar durumlarında kat 

azaltımına giderek, meclis kararı ile ortak kararlar aldık. Yine Bergama’daki Sümerbank Tekstil 

Fabrikası’nın endüstri mirası niteliğinde olduğunun farkındaydık ancak seçimler yaklaştığında 

Bergama Alan Başkanlığı’ndaki arkadaşlarımla görüşerek bu yapı grubunun tescillenmesi 

çalışmalarını başlatarak resmi kanallardan korunmasını sağladık. Bir yılı aşkın süre boyunca 

mirası korumak için çaba sarf edildi. Şimdi bu kararımız ve girişimin ne kadar yerinde olduğunu 

bizden sonra gelen yönetimin yaptıklarını gördüğümüzde daha iyi anlıyoruz. 

Bir başka konu; Taş Ocağı’ndan gelen yüklü kamyonların yolun altından geçen tonozlara zarar 

vermesi sebebiyle, başka bir yol açılması karayollarına bildirilmiş fakat olumlu dönüş 

alınamamıştır. Süreç içinde “Kent Politikası” oluşturulmalı. Yerel yönetimlerin kendi içinde 

hafızası olmalı ve bu hafıza sürdürülebilir olmalıdır. Bergama’da Dünya Mirası Adaylık 

sürecinde, bu hafızanın oluşturulabilmesi için halkın süreci sahiplenmesi amaçlanmış, bunun 

için okullarda seminerler, eğitimler ve öğretmenlere yönelik eğitimler verilmesi planlanmıştır. 

Ayvalık örneğinde ise adaylık süreci sektör temsilcilerine anlatılmalı ve temsilciler süreç içine 

entegre edilmelidir. Halkın UNESCO Dünya Mirası sürecine yabancılığı bazı sıkıntılar yaratabilir. 

Yine Bergama’da yaşanan, sit alanlarındaki kısıtlamaların vatandaşlar için problem yaratması, 

UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil olmanın da bu kısıtlamaları arttıracağı düşüncesiyle halk 

tarafından tepki görmüş, doğru sonuçlar ancak zamanla anlaşılmıştır. 

Bergama’da yapılacak bir kamulaştırma sürecinde eski ve harap durumdaki Çukurhan yapısı 

için Belediyemiz 600 bin TL teklif etmiş, ancak yapı sahipleri 4 milyon TL istemiş buna sebep 

olarak da halk gözünde UNESCO’nun para gönderen bir kurum olarak görüldüğü sonradan 

anlaşılmıştır. UNESCO, Dünya Miras alanlarına direkt maddi katkı yapmıyor olsa da, hazırlanan 

yurtdışı hibe destekli projelerde dünya miras alanlarına öncelik verilir. UNESCO Dünya Mirası 

adaylık sürecinde çalışan ekip de yerel yönetimlerin sürdürülebilir hafızasının bir parçasıdır. 

GT Listeye girmek birçok fona başvuru imkanı sunuyor. 

MG Çalışmaların sürdürülebilir olması bakımından önlemler alınmalıdır. 
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KM Dünya Zeytin Günü, UNECO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı’nında olduğu bir etkinlik olması 

daha somut bir adım olur. 

HS İspanya’da Gıda Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmıştım. Ülkede Jaén kentinde yaklaşık 

25 senedir gerçekleştirilen bir Zeytincilik Fuar’ı yapılıyor. Bu fuara büyük ve küçük markalar, 

butik işletmeciler, tayfa şirketleri, çiftçiler, zeytin makinesi üreticileri bile katılıyor. Hasat 

Şenliklerini tabana yaymak için bu şekilde bir fuar düzenlenebilir. Bu fuara Ayvalık’tan hiç 

katılım olmadı. Ayvalık’ta yapılan Hasat şenliklerinde önceki zamanlarda bir konu 

belirleniyordu ve bu tema üzerinden etkinlikler gerçekleştiriliyordu. Hasat Şenlikleri şu anda 

firmaların tanıtım yaptığı platformlara dönüştü. Toscana’da yapılan sadece butik işletmecilerin 

katıldığı şenlikler de yapılıyor ve büyük firmalar bu şenliklere katılamıyor. Eğer Jaén örneği 

Ayvalıkla karşılaştırıldığında daha geniş çaplı kalıyor olsa bile Toscana’daki fuar örnek alınabilir. 

Ayvalık zeytinyağının tanıtımında olumsuz etki eden husus sadece hasat şenlikleri değil. Ayvalık 

Zeytinyağı ürettiklerini iddia edip tağşişli çıkan markalar da Ayvalık zeytinyağı ismine zarar 

veriyor. Bursa, İstanbul gibi illerde tağşişli Ayvalık zeytinyağı üretiliyor. 

MK Yunanistan, Fransa ve Toscana’ya bakılmalıdır, sadece İspanya ile sınırlı kalmamak lazım. Butik 

işletmelerin ortaya çıktığı bu dönemde büyük endüstri fabrikaları parlatılmamalıdır. Bunları 

tartışırken şunu kaçırıyoruz: Bursa’da bir firma “Ayvalık Zeytinyağı” ismini almış, bu kabul 

edilemez bir durumdur. 
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B- İKİNCİ OTURUM / 12:30 – 14:30 

 
YE London School of Economics and Political Science’ta okurken aldığım bir derste İsrail-Filistin 

arasındaki ilişkilerin zeytin ürününden ne kadar etkilenebileceği konusunda fikir edindim. 

Filistin’de kültürün oluşumundaki en önemli rollerden birine sahip olan zeytin bitkisi, Filistin 

toplumunun hem ekonomisine hem de adet ve geleneklerine etki ediyor. İsrail de zeytini 

Filistin’in hem ekonomik hem de kültürel bir parçası olduğunu bildiği için zeytin üretimine ve 

tüketimine karşı olumsuz tavır takınıyor hatta zeytin ağaçları yok ediliyor. Zeytin, bir kültür 

bitkisi ve kültürel miras alanında incelenmeli. Aldığım bu dersten sonra, kent yaratan tarımsal 

ürünleri incelemeye başladım. Üzüm, pirinç, kahve gibi bitkilerin üretimi sebebiyle oluşan 

kentlerin mevcut olduğunu gördüm. Fakat zeytinin yetiştiği bölge Akdeniz havzasıyla kısıtlı 

olması sebebiyle kısıtlı alanda zeytin tarımı yapılabiliyor. Zeytin bitkisinin ve zeytine dayalı 

ürünlerin yarattığı endüstri kenti örneği Ayvalık’tır. Batmakta olan bir imparatorlukta kapital 

yaratabilmiş bir şehirdir. Tarım, pirinç, kahve ve üzüm örneğinde olduğu gibi bu tip tarımsal 

ürünler sanayileşme getirmemiş, maden ocakları sanayileşme getirmiş ve şehirler yaratmıştır. 

Zeytin, Ayvalık’a sanayileşme getiren tarım ürünü olarak da kültürel anlamda Ayvalık’ı 

özgünleştiriyor. 

Turizm ve imar faaliyetlerinden azade şekilde Ayvalık’taki bu mirası nasıl kullanmalıyız? 

GT UNESCO, Kalkınma-Koruma-Kullanma dengesini gözeterek, “Miras en az nasıl zarar görür?” 

konusunda tespitler yapar. Bu tespitler, renk-konum-boyut tartışmaları yapıldıktan sonra 

ortaya konur. Bu tespitlerin tartışılmasının ise en iyi yolu paydaşlar ile görüşüp iş birliği 

yapmaktır. 

EC 1980lerde kentin cazibe noktalarının çok fazla insan çekmeye başlaması bana göre en nemli 

sorunlardan bir tanesidir. 

DK Kültür-Sanat ile harmanlamak yoluyla kentte gasbın önüne geçilebilir. Örneğin çok iyi işleyen 

bir kütüphanemiz var. Ayvalık’ın burjuvazi olması sebebiyle köklü ailelerin, iyi eğitim almış 

insanların kurduğu AIMA gibi STKların varlığı ise büyük bir kazanım. Sadece zenginler odaklı 

olmayan, en iyi festivaller düzenlenebilir. Somut olmayan kültürel değerleri daha çok 

önemsemeliyiz. Örneğin; Kullanılmayan sabunhaneler ne olacak? Patronu  zeytinci diye illa ki 

zeytin müzesi olmak zorunda değiller. “Food Heritage = Geography x Culture” kavramı 

üzerinden İstabul’un zayıf bulunuyor olması gibi nedenlerle, “mirasın dengesinin” kurulmasını 

gerektirmektedir. Kültürel alandaki kanaat önderleri bu konularda dürtülmeli, aktive 

edilmelidirler. 

SA Mirası içine yerleştirebildiğimiz, ilerletebildiğimiz bir süreçte anlamak ve kullanmak hem 

hammaddeyi hem de doğru aktörleri ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. 

EC 10 yıl önce eski bir zeytin deposu, kollektif çalışmalarımız ile Sanat Fabrikası’na dönüştürüldü 

ve içinde sadece “kültür/sanat” aktiviteleri gerçekleştirildi. Ancak hiçbir üretici, zeytinci bu 

mekana destek sağlamadı. Bu tür girişimleri sermaye ve üreticiye daha iyi, daha çok anlatmak 

zorundayız. 

 



AYVALIK BELEDİYESİ 
UNESCO  Dünya  Mirası ve Alan Yönetimi  Birimi 
16 Ağustos 2022 Ayvalık Odak Toplantısı Raporu 

9 
 

 

MG Endüstri mirası yeni bir kavram olduğu için kurumlar ve halk tarafından kolay anlaşılmıyor. Çoğu 

endüstri mirası örneği yapı risk altında. Bu yapılar, plan notlarına –kısıtlamalar- getirilerek 

korunabilir, bu yöntemler yapıların ne olması gerektiği değil ne olmaması gerektiği sağlanabilir. 

Örneğin, Bergama’daki Arasta’da bu gibi kısıtlamalar yapılmadığı için orası kafeler alanı oldu 

yani amacını ve otantikliğini kaybetti. Burada korunmaya çalışılan meslekler olağan halinden 

daha hızlı yok olma sürecine girdiler. Eski ve yeni esnaf çatışmalarına sebep oldu. 

YT Ayvalık’ta zeytin üreticileri bir örgütlenmeye gitmeli. Bu örgütlenme kooperatifleşme şeklinde 

olmalı. Ayrıca zeytincilik konuşurken sürekli mekânsal önerilerden bahsediyoruz oysa ki 

ekonomik sorunlar konuşulmalı ve kooperatifçilik teşvik edilmelidir. 

MK Ayvalık’ta zeytincilerin kooperatifleşme çabası olarak, Kurtuluş Pirina Fabrikası kuruldu. Daha 

sonra bu kooperatif dağıldı ve Doğuş Pirina Fabrikası olarak dönüştü. Ayvalık’ta ortalık 

yürümüyor. Şu ana kadar Ayvalık’ta kooperatifleşmenin en iyi örneği TARİŞ dönemidir. TARİŞ’in 

bir ortaklık mekanizması vardı ve bu iyi işliyordu. Fiyat sabitleme günümüzde asla hayata 

geçiremediğimiz bir sistem, TARİŞ zamanında bu yapılıyordu. Şimdilerde iki kardeşin ortak 

kalamadığı bir yapıda birlikte hareket etmek çok zor. 

AS Edremit Yöresi Yağhaneleri kitabı için çalışırken, Ayvalık’ta çok nitelikli zeytin üreticisi aileler ve 

hikâyeleri olduğunu fark etmiştik. Bu duruma rağmen bizler gönüllü çalışmamıza rağmen kimse 

bu kitabımızı basmak istemedi. Ancak Prof.Dr.Kenan Mortan’ın aracılığı ile basımını 

sağlayabildik ancak bana göre bu süreç daha kolay olabilmeliydi. Dünyada çok iyi örnekleri 

varken Ayvalık gibi bir kentte bir sabunhane, zeytin veya zeytinyağı müzesi olmaması çok büyük 

kayıp. Rantın yüksek olduğu miras alanında, ne yapacağız? Aktörler kimler olacak? Sorularını 

sorarak başlayabiliriz. 100 bin TL edecek bir yere 12 milyon TL teklif geldiğinde bu alanı nasıl  

koruyabiliriz ki? Zeytinliklerin en büyük derdi bu durumdur. Tüm zeytinlikler tecavüz altındadır 

ve “Yapanın yanına kar kalan” yöntem reddedilmelidir. Mirasçıların durumu ise apayrı bir 

sorundur. Öncelikle her yapı tipinden bir müzemiz var ise diğerlerinin müze dışında kültür-

sanat mekanları olması kurgulanabilir. Bana göre Ayvalıklı ailelerin işbirliği içinde Ayvalık’ta; 

1- Nitelikli bir sabunculuk, zeytin ve zeytinyağı müzesi olmalı. 

2- Bir sabunhane sanat merkezi veya gençlik merkezi haline getirilmeli. 

YE Mustafa Kürşat’ın emekleriyle yaptığı, eski zeytin endüstri makineleri, kasnaklar, presler, 

traktörler ve daha çok çeşitli zeytin üretim aletlerinin bulunduğu ve bütün bu sergilenen 

eserlerin çalışır halde olduğu bir müze kazanacak Ayvalık. Bu müze, Ayvalık için fark yaratacak 

bir çalışmadır. Müze tasarımı Mimar Yasemin Balkan’a ait. Mustafa Bey’in oğlu Ali Kürşat da 

müzenin dizaynı ve makinelerin çalışır duruma getirilmesi için çok emek harcamış. Bu 

makinelerin tekrar çalıştırılması sırasında Mustafa Bey, Dormen yazısını görünce bir araştırma 

yapmış ve Haldun Dormen’in babasının da zeytinyağı şirketi mümessili olduğunu öğrenmiş. 

KM “Çözüm tarafında durmayanlar, çözümsüzlüğü tarafındaıdır” mottosu ile toplantımızı 

bağlarken son defa  elini taşın altına koyan bir isim olarak Mustafa Kürşat’a söz vermek, 

Ayvalık’ta ilk olan ve kendisinin de maddi/manevi çok emeği geçen müze sürecini bizlere 

sunmasını rica edeceğim. 
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MK Aile mirasımızdaki makinalar uzun süre kent merkezinde bugün Sızmahan olarak bilinen yapıda 

durmaktaydı. Aile içindeki bir kararla bu hafızayı buradan almak zorunda kaldık ve merkezdeki 

yapılar yerine mevcut fabrikamızın önündeki alanda değerlendirmeyi uygun gördük. Biz bu 

sürece başladığımızda eşzamanlı olarak Ayvalık’ta endüstriyel miras konuşulmaya ve 

anlaşılmaya başladığında müze çalışmalarımızda hızlandık. Çok yakında restoranımız yeniden 

hizmet vermeye başlayacak ve müzeninde en yakın zamanda açılması için elimizden geleni 

yapacağız. 

FK Alan Yönetim Planı’nın GZFT analizlerinin ortaya çıkarılmasında büyük katkıları olan bu odak 

toplantıları, kentin problemlerini ortaya koyarak çözüm getirmemizi sağlıyor. Yönetim Planı 

sistemi, kentlerde yol gösterici rol oynuyor. Ayvalık’ta gerek kültürel miras gerekse doğal 

alandardaki sorunlara baktığımızda temel problem birlikte hareket etme modelinin olmayışı 

olduğu anlaşılıyor. 26006 sayılı yönetmelik gereğince kurulan Alan Yönetimi Planı ve kurullar 

ise bizlere birlikte, paydaşlarla imece usulü çalışma imkanı sağladığından Ayvalık’a yeniden bir 

şans daha sunuyor. 

 

Eylül ve Ekim aylarında Odak Toplantılarına devam etme kararı alındı. Bir sonraki odak 

toplantısında Serhan Ada moderatör olacak. Sonbaharda Ayvalık’ta bir kültür-sanat çalıştayı 

yapılması kararlaştırıldı. 
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C- TOPLANTI GÖRSELLERİ 
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