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Tarihçi    Naz Öykü GÜREN  nazoykubuz@gmail.com 
Şehir Plancısı   Yalın TÜZMEN   tuzmenyalin@gmail.com 
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A- TEK OTURUM / 18:00 – 20:30 

 

Odak toplantısının düzenlenmesine öncülük eden Doç.Dr. Serhan Ada, toplantının açılış 

konuşmasını yapmıştır. 

SA Ayvalık Alan Başkanlığı benden bir panel yapmamı istedi fakat ben panel yerine birçok 

katılımcının da konuşacağı bir sohbeti tercih ettim. UNESCO Dünya Mirası bir ünvandır. 

Ayvalık bu ünvanı alsa dahi Ayvalıklıların konuşması önemli olduğu için buradayız. Yani 

bu sohbet “UNESCO izinde” bir konuşma olacak. UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi ’nde 

1154 varlık arasında neden bazı alanların öne çıktığını ve Ayvalık’ın da bu alanlardan 

birisi olması için gerekenleri konuşacağız. Kenti ya da mirası sahiplenen Dünya Miras 

Alanları her zaman bu listedeki varlıklardan farklı olmuştur.  

Gelecek biraz karanlık fakat bu sadece Ayvalık için değil, bu tüm Dünya için geçerli. 

Burada Ayvalık’ın geleceğini konuşacağız. Belediyenin yaptıklarını eleştirmek için değil, 

Ayvalık ile ilgili gelecek beklentilerimizi konuşmak için buradayız. Ayvalık benim için bir 

kasaba değil, şehirdir. Ayvalık’ı sadece bir idari birim olarak görürsek, bu kente haksızlık 

etmiş oluruz. 1992’den beri kent 4 kat büyüdü. Bu kentin ortak bir zihin sermayesi var 

ve bu maddi değil manevi bir durudur. Ayvalık’ı bir bütün olarak sahiplenmeliyiz. 

Poseidon oceanica deyince Esra Başak’ı anıyorum. Kültürel miras dışında doğa ve 

denzel alanda önemli değil mi? 

EB 2011-2012 senesinde, Ayvalık’ta bir ekosistem hizmetleri çalışması yapılmıştı. Tabiat 

parkının ekonomiye dayalı ekosistemi öne çıkaran bir çalışmaydı. Kavramsal olarak 

ekosistem hizmetlerini anlatmak için zamanımız yok, özet geçeceğim. Bu proje, Ayvalık 

Adaları Tabiat Parkı’nın ekonomisinin ortaya döküldüğü bir çalışmaydı. Ancak bir 

süredir ve günümüzde Tabiat Parkı yönetilemiyor. Bu sebeple yaptığım işe de inancım 

kalmadı. Az önce Serhan hocanın bahsettiği ortak zihin sermayesi, Ayvalık için çok 

önemli. Ayvalıklılar her daim eğitime çok değer vermiştir, örneğin ananem çocukken 

okula gönderilmiş, bence bu farkındalık durumuna Ayvalık Akademisi’nin de payı çok 

büyük. Ben sadece Ayvalık için iyi şeyler yapmak istiyorum.  

Çıplak Ada yakınlarında midye çiftliği yapıldı ve Ayvalıklıların ruhu bile duymadı. 

Ayvalık’ta inanılmaz iklim olayları yaşandı, belediye bu afetlerin önlenmesi ve 

sonrasında yetersiz kaldı. Ayvalık’ın iklim krizi ve afetler için bir eylem planına ihtiyacı 

var. Bu kentte değerli bir sivil inisiyatif var ancak bu bile tam çalışamıyor. Bunlar 

haricinde, kentin diğer önemli problemi ise zeytinlik alanlardaki illegal yapılaşmadır. 

 

 

 



AYVALIK BELEDİYESİ 
UNESCO  Dünya  Mirası ve Alan Yönetimi  Birimi 

04 Eylül 2022 Ayvalık Odak Toplantısı Raporu 

4 
 

 

SA UNESCO Dünya Mirası aslında sadece bir unvandır ve ondan çok şey beklemeyelim. 

Onun içini doldurmak bizim elimizde. Bu yüzden şu soruyu soruyorum; Yaşamak için 

neden Ayvalık’ı tercih ettiniz? 

EB Ben Ayvalıklıyım. Burası benim doğup büyüdüğüm şehir. Ayvalık’ta bir görev almak 

isteseydim, örneğin Tabiat Parkının yöneticisi olmak isterdim, tabii ki kamusal anlamda 

değil, gönüllü olarak. 

SA Turgut Baygın bir şair. Öncelikle hangi sokakta doğdun? Söz sende… 

TB Ben Ayvalık’ın, Hamdibey Mahallesi’nde doğdum. Açıkçası Ayvalık’ta yaşamayı ben 

seçmedim, mecburen buradayım. Aslında şu soruyu cevaplamak istiyorum: Ayvalık 

bizim neyimiz oluyor? Ayvalık’a tatile gelen bir çift ile karşılaştım. Çift bana Cunda’ya 

nasıl gidileceğini sordu. Onların dönüşünde yine denk geldik ve Cunda’da eğlenecek 

bar, disko gibi yerler olmadığı için “orada hiçbir şey yok” dediler. Ayvalık ya da Cunda 

ülkenin turizm modeline uygun değil ve olmamalı. Ayvalık bize değil biz Ayvalık’a 

uymalıyız. Trafik problemi de bu şekilde çözülebilir. Örneğin, yıllarca herkes aynı 

şeyden bahsetti: Ayvalık’a katlı otopark şart. Ayvalık’ı kendi rahatımız için 

şekillendirmemeliyiz. Ayvalık’taki Atatürk Bulvarı’nın deniz doldurularak çift şeritli hale 

getirilmesi de bir dönem gündem olmuştu. Bugün ihtiyaç olduğu için 2 şeritli olan yolun 

yarın 3 şeride çıkarılması gerekebilir, bu ihtiyaçlar silsilesi asla bitmez. Örneğin 

1950lerde Avni Baskın döneminde yol açılması için, 60 kadar yapı yerle bir edilmiş. 

Ayvalık bana göre de bir kasaba değil şehirdir. Bu kent, kültür-sanat anlamında çok 

hareketlidir. Bizler Ayvalık’ı nasıl görürsek, Ayvalık o yolda şekillenecek. Aysun Kara’nın 

Dünya’nın Orta Yeri adlı romanında Ayvalık dünyanın orta yeri olarak seçilmiş. Yine bu 

romanda Tavuk Adası “Ayvalık’ın gerdanındaki ben” olarak betimlenmiş. Bizler de 

Ayvalık’ı böyle içselleştirirsek, Ayvalık için bir şeyler yapabiliriz. 

TH 1992 yılında Ayvalık’tan ev aldık. Ben, Sabancı Vakfı katkılarıyla hayata geçen ''Fark 

Yaratanlar'' programının 15 Kasım 2009 tarihindeki konuğuydum. 2009 yılından beri de 

Sabancı Üniversitesi’nde Toplumsal Duyarlılık Projeleri Koordinatörü olarak çalıştım. 

Ben Ayvalık’ı toplumsal ve sivil olarak seviyorum ve eski Ayvalıklılar gibi yaşıyorum. Bu 

kent için; -Ayvalık çok temiz bir kent, -Ayvalıklılar tarihine ve kültürüne çok başarılı 

şekilde sahip çıkıyor gibi cümleler kurulmasını istiyorum. Ayvalık’a gelenlerden bunları 

duymak istiyorum. Bu sebeple rahatsızlık duyduğum birkaç konu var. İlki, Ayvalık’taki 

çöp tenekelerinin veya kutularının yetersizliğidir. Her mahallede çok fazla kirlilik var. 

İkincisi ise, Ayvalık’ın eski ve dar sokaklarına araçların girip, hem yapılara hem de 

sokaklara zarar vermesidir. Araçlar bu sokaklara girmemelidir. Ayvalık’ta birçok sivil 

inisiyatif var ve çok iyi çalışıyorlar. Örneğin, Ayvalık Film Festivali de çok başarılı. AFF 

hem yereli hem de sonradan Ayvalık’a gelenleri bir araya getiren iyi bir örnektir. 



AYVALIK BELEDİYESİ 
UNESCO  Dünya  Mirası ve Alan Yönetimi  Birimi 

04 Eylül 2022 Ayvalık Odak Toplantısı Raporu 

5 
 

 

SK Bu etkinliğin bahçemde yapılmasından oldukça mutluyum, umarım bunun gibi daha 

birçok etkinliğe ev sahipliği yaparız. Ben, Ayvalık’tan beklentilerimi aldım. Fakat 

Ayvalık’ı korumak adına yapılması gereken daha çok şey olduğunu düşünüyorum. 

Örneğin, Ayvalık’ta kentsel sitteki yapıların çoğu korunamıyor. Bunun en büyük sebebi 

de, dar sokaklara araçların girmesi ve yapılara çok zarar vermeleridir.  

Ayvalık’ın en büyük problemlerinden biri bu trafik sorunudur. Trafikte tabela 

yönlendirmeleri de çok yetersiz, bu yüzden problemler gittikçe büyüyor. Trafik 

problemini çözebilmek için deniz taşımacılığını özendirmeliyiz. 

SA Bildiğim kadarıyla Ayvalık’ta tabelaların konması için Damien’in bir kültür rotaları 

çalışması vardı. 

SK Çiftçi mallarını koruma başkanı olarak da görev yapıyorum. Hem zeytin üreticileri hem 

de çiftçi mallarını koruma yöneticileri olarak bize en çok gelen şikâyetler zeytinlik 

alanlardaki yapılaşma ve zeytinlik alanlarda hayvan otlatma sorunlarıdır. Bu iki hususta 

çözüm önerileri getirsek bile başarılı olamıyoruz. Kısacası ben Ayvalık’ı, takım elbise 

giymiş ama ayakkabıları çok paspal olan bir adama benzetiyorum. 

SA Hüseyin Kesebir benim gibi Giritli. 3. Kuşak Şeytan gibi Kesebirlerde burada yaşamayı, 

çalışmayı tercih ediyor. Zeytin ağaçlarını “kızları” olarak görüyorlar. 

HK Cunda’da butik bir zeytinyağı perakende dükkânım var. Zeytinyağı markamın adı 

Thomas Kesebir Zeytinyağları. Çocukken bir Alman arkadaşım vardı. Adı Thomas’tı. O 

gidince isim bana kaldı. Zeytin ağacını sevmek çok güzel bir duygu. Zeytincilik, miras 

olarak bırakılması gereken en önemli sektör. Turizm değil, zeytincilik özendirilmeli 

Ayvalık’ta. Aile bilincini, ekip olmayı zeytincilik sağlıyor. Fakat Ayvalık’ta da gençler 

zeytinciliği pek tercih etmiyor. Turizm için çalışıyorlar. Çiftçilik çok kutsal bir meslektir. 

Ayvalık’ın geleceği tarımdadır. Daha sonrasında turizm ve teknoloji gelmelidir. 

Ayvalık’ta zeytincilik ve tarım ile ilgili derler verilmiyor okullarda, bu eksik giderilmelidir. 

Ayvalık’ın geleceği tarım, turizm ve teknoloji ile şekillenir ise doğru yol bulunur. Genç 

bir kişi sosyalleşmek için 40-50 TL’ye kahve içmemeli, zeytine dayalı tarım bunu 

öngörmez. 

SA Defne Koryürek benim arkadaşım ancak ondan aktivist deyimiyle bahsetmek, eylemci 

demekte hiçbir sakınca yok. 15 sene önce Mutlu Köy’den bu kadar bahsetmiyorduk. 

Ailesi için açtığı ev zamanla Konukevi’ne dönüştü. Defne, doğanın ve canlıların dostu, 

hatta lüferin bile dostu olan bir arkadaşımız. 
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DK Bu toplantıda, Ayvalıklıyım diyerek konuşacak hadde sahip olduğumu düşünmüyorum. 

5 yıldır Ayvalık’ta yaşıyorum. İstanbul, Boğazköylüyüm. Balığı çıkaranların yazı yazdığı, 

tavuklara çocukların baktığı dönemde yaşayan biri olarak günümüzde ki gelişmelerle 

şehir yaşamından çok sıkıldığım için, Ayvalık’a değil, doğrudan Mutlu Köye taşındım. 5 

kuşaktır kentliyim. Karanlık yarınlarda, iklim krizinde kırsala gelmek isteyen toprağa 

dönmek isteyen birisi oldum. İklim krizi, sürdürülebilir hayatlar kurmamızı gerektiriyor.  

Bu yüzden, Mutlu Köy’deki Konuk Evi’ni kurduk. Tarım, gastronomi ve ekoloji 

alanlarında çalışmalar yapıp proje geliştiren kişileri Konukevi’nde ağırlıyoruz. Ben her 

zaman eylemciydim, bu yüzden dönüşme şansı yakaladım. Tohumlamaya müsait 

kişileri buraya çekiyoruz. Bizi izleyip, tercihlerimizi gören kişilerin, üretim yapmalarını 

bekliyoruz. Ben şahsen kasaplık yapan biriyken zaman içinde vegan oldum. Türkiye’de 

iklim kriziyle ilgili  ilk girişim burada oldu ve Ayvalık Kent Konseyi’nde iklim krizi ile ilgili 

bir çalışma grubu kuruldu. Bu oluşum kurum ve sivilin birleşmesinin bir örneğidir. Mutlu 

Köy Konukevi’nin ismi koyulurken muhtar buna karşı çıktı. Enerji bağımsız, su bağımsız 

bir Ayvalık çok mümkün. Buğdayın çimlenmediği, zeytine zarar gelecek bir dönemde 

insan ilişkilerinin birbiriyle menfaat üzerine birlikte olması, bu eyleme çok zarar veriyor. 

SA Birbiriyle konuşabilecek ve birbirinden bir şeyler kazanabilecek insanların varlığı 

önemli. Kürşat deyince yine üç kuşak bir aile aklıma geliyor. Kürşat, benim için bir 

bayrak yarışını bir denemeyi ifade ediyor. 

MK Ben aslen İzmirliyim. 1975 senesinde Ayvalık’a geldim. O günden beri Ayvalıklıyım. O 

zamanlar 25 yaşında bir gencin gelip Ayvalık’ta yaşaması deli işiydi. Ayvalık artık benim 

için yaşanmaz bir şehir oldu. Ben, 4-5 yıl önceki Ayvalık’ı bile özlüyorum. Belediye 

Başkanı ve Ayvalık Meclisi çok önemli işler yapabilir, onlar bu güce sahip. Tavuk 

Adası’na ruhsat verilmesi, marina inşaatına ruhsat verilmesi benim için kabul edilebilir 

değil. Büyük Park çok hoş bir alan, hastanenin olduğu yer de yıkılınca bu parka dâhil 

edilmeli. Denize dolgu asla yapılmamalı zaten gezi tekneleri çok disiplinsiz çalışıyorlar. 

Ayvalık çok büyüdü, bu kadar büyümemeliydi. Bu kentte her meslek ile ilgili bir başı 

boşluk var. Örneğin, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Suat Kaçak ile birlikte sürekli 

zeytinliklerde otlatılan koyunların denetimi ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz ve önleyemiyoruz.  

Kentin geleceğiyle ilgili problemleri her seferinde dile getiriyorum ama çözüm 

bulamıyorum. Belediyenin icraatlarını eleştiriyorum ama yine çözüm bulamıyorum. 

Demek ki bunun için belediye başkanı adayı olmak gerekiyor. Çünkü Ayvalık’ı çok 

seviyorum ve bu kent için bir şeyler yapmak istiyorum. Armutçuk, Ayvalıklıların ihtiyacı 

sebebiyle kuruldu. Dışarıdan gelenler için değil. Artık imar faaliyetleri zeytinliklere 

sıçradı. Armutçuk, Küçükköy, Laka ve Sarımsaklıyı imar faaliyetleri sebebiyle kaybettik. 

Zeytinlikleri de bu sebeple kaybetmemeliyiz. 
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SA İzmir’de bir sivil hareketlilik varsa bu durum; Burhan Özfatura’nın yaptığı dolgu ile 

başlar. Bu girişime karşı İzmir hareketlendi ve durmadılar. Böylece bir tepki süreci ile 

bu dolgu alanı “Kordon” a dönüşerek kamusal alan olarak kalabildi. 

 Azize Tan en yeni Ayvalıklı olsa da Ayvalık adını bir festivale dönüştürdü. 

AT İstanbul Film Festivali’nde uzun yıllar koordinatörlük yaptım. Sonrasında Başka 

Sinema’da bir süre çalıştım. Şimdi Ayvalık Film Festivali direktörlüğünü yapıyorum. Bir 

şehir ne kadar küçükse festivalleri o kadar büyük ve ünlü oluyor. (Cannes Film Festivali 

gibi) Kentler festivali, festivaller de kentleri dönüştürür. İzmir’de kısa süreli bir 

deneyimim olmuştu mesela. Fakat İzmir’de güzel işler yapmak çok zor. 

Ayvalık’ta festival kitlesi çok iyi. Burada da İstanbul’daki ilk deneyimlerimde yaşadığım 

heyecanı yaşamıştım ve bunun sebebi de buradaki insanların da heyecanıydı. 2018’de 

Ayvalık’ta ilk film festivalini gerçekleştirdik. Fakat ben de biraz kötümser bakış açısıyla 

yaklaşacağım Ayvalık’ın geleceğine. Çünkü 2018 Ayvalık’ı ile 2020 Ayvalık’ı arasında bile 

çok büyük farklar var, tabi bunda “pandeminin olumsuz etkileri de” olabilir. Ayvalık’ta 

bir şeyler kırıldı sanki. Kırlangıç AVM’nin varlığı İstanbul’daki Galataport gibi. Bu proje 

hiçbir zaman böyle olmamalıydı. Ancak Ayvalıklılar Kırlangıç AVM gibi bir yerin 

olmasından çok memnun mesela. Ayvalık’ta en güzel deniz manzaralı yerler otopark 

yapılmış. Kız Meslek Lisesi’nin bahçesinde gösterim yaptığımızda, insanlar burayı 

nereden buldunuz diyerek şaşırdılar. Şimdi bu yapının restore edilmesi güzel bir adım. 

Çünkü deniz kıyısına ulaşmak otoparklardan dolayı imkansız. 

Ayvalık’ta yapılacak etkinlik dönemsel olmamalı, tüm yıla yayılmalı. Bu kentte kalifiye 

insan bulmak çok mümkün bu sebeple etkinlikler de çok kaliteli olabilir. Ve bu kent 

moda olanın değil sürdürülebilir olanın peşinde koşmalı. Ayvalık Seyir Derneği’ni 

kurduk. Kültür-sanattan para kazanılmaz derken, şirketlerde bunu yapanların nedeni 

belkide Ayvalık’ın bu değişimiydi. Ayvalık’a “karamsar” bir bakış açısıyla bakmaya 

başladım. 

TB 2011 yılında Ayvalık Film Festivali girişimimiz olmuştu. Ayvalık Belediyesi bizlere hiç 

destek vermezken, Küçükköy Belediyesi ve Kürşat Ailesi destek vermişti. AIF, 3 yıl 

boyunca gerçekleştirilebildi. 

ET Ayvalıklı olmasam da tohumlarım burada atılmış. Bir süre yazlıkçıydım, şimdi ise burada 

yaşıyorum. AIMA adına bu toplantıya katıldım. 13 yıldır Ayvalık’ta sürekli yaşıyorum 

fakat çocukluğum burada geçti bu sebeple Ayvalıklıyım diyorum. Burası kendimi ait 

hissettiğim yer. Ayvalık’ı Ayvalık yapan denizin kirliliği şu ana kadar hiç konuşulmadı. 

Benim babam da denizciydi ve teknesi vardı. O yüzden Ayvalık Adalarını da çok iyi 

biliyorum. Fakat şu anda Ayvalık’ın deniz suyu kalitesi çok düştü. Nüfusun 

dengesizliğinden dolayı ne kadar insan geliyor bunu bile bilmiyorken çözüm üretmek  
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 çok zor. Önceden Çamlıktaydım, 13 yıldır Mutlu Köy’deyim. Zeytin üretiminde, zeytinin 

başına gelen hoyratlıklar çok üzücü ve şikayetlere rağmen hiçbir şeyi durduramamak, 

değiştirememek çok kötü bir durum. 5 dönüm ve üstü zeytinlik alıp onu arsaya 

çevirmek, çevresini telle kapatıp, konuta çevirmek çok büyük bir sorun ve sadece biz 

değil “hayvanların” doğal ortamını yok etmek kabul edilemez. 

 Koyunların otlaması bir sorun olsa da bunu telle çitle değil doğal mekanizmalarla 

çözmeliyiz. Kırlangıç kötü bir proje ama bizler örneğin oraya ait kültür merkezini 

kullanabilmeliyiz. Belediye bu alandaki eksiklere yetişemezse bile bizler birlik olup buna 

çözüm üretebiliriz. Ayvalık’ta bir peyzaj sorunu var; buranın yeşil dokusu palmiye değil 

çamlardır. Mevcut palmiye ağaçlarını sökelim ve çam dikelim dedik ancak bu 

projemizde havada kaldı.  

TS 2018’de İstanbul’dan geldim. Orada yaşayamıyorduk. Aslen İzmir’liyim ancak eski İzmir 

korunamadığı için Ayvalık’a geldik. Çocuğumun geleceğini düşündüğümde doğasıyla ve 

küçük bir kent olmasıyla Ayvalık’ı tercih ettim. Bana göre en büyük sorun; Metruk 

binalara insanların kaçak giriş yapmaması için Belediye tarafından tuğla doldurularak 

tarihi yapılarda yasalara aykırı bir iş yapmasıydı. Bu nasıl olabilir anlamıyorum. 

Gençlerin belirli bir yaş aralığında iken Starbucks’a gitmek yerine hepsi kültür, sanat ve 

spor aktivitelerine yönlendirilmelidir. Belediyenin bir diğer eksikliği ise kültür-sanat 

alanında çalışan sanatçılara ait bir envanter çalışmaması. Kurumda çalışan müdür ve 

yöneticilerde kimseyi tanımıyor. Heykel sempozyumunda çalıntı eserleri yapan 

heykeltraşların gelip Ayvalık-Gömeç-Burhaniye’de muhalif belediyelerde iş yapması 

büyük bir sorun. Belediye bu insanların kim olduğunu bilmek istemiyor. Ancak buradaki 

insanlar bana umut veriyor. 

DK Bu şehrin su temini, ısınma enerjisi, burada, bu şehirde çözülmeli. Sarnıçların varlığı, 

güneşin varlığını biz mahalle forumlarıyla anlatalım, konuşalım, yapalım. STKlar 

aralarında uyumlu değil, kendi kendimize işleri çözebileceğimiz birlikte çalışma imkanı 

gerekiyor. Yakında mülteci olmadan, birlik olmalıyız. Hukuki düzende 3 konuda birlikte 

çalışabilmeliyiz: Su, enerji ve afetler. 

Görüş Doğalgazı Barbaros Mahallesinden nasıl geçireceğiz? Arıca kamyonlar şehir içerisinde 

evlerin temellerini sarsıyor. Denizde artık ahtapot bulamıyoruz, türler tehlikeye girdi. 

EB Türlerin yok oluşu sadece Ayvalık değil dünya genelinde zaten sorun. Deniz bile rant 

alanı haline gelmişken çözüm çok zor. Her şey gibi deniz alanı bile artık meta haline 

geldi. Ama Ayvalık’ta buna çözüm sunabiliriz. Direnç oluşturabiliriz. Çiftçiler gibi 

balıkçılarda büyük tehdit altındalar. Balıkçılık, çiftçilik, gıda aslında büyük bir ekolojik 

direncin unsurlarıdır. 
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SK Ayvalık’ta birçok sanatçının olması büyük bir avantaj. Onların yan yana gelmesi için 

Belediye çalışıyor, teşekkürler. 

Görüş Ortaköy’deki bozulmayı yaşadım. İlk sivil mücadeleyi Kuzguncukta başlatmıştık. 30 

yıldır Ayvalık’tayım ve en büyük sorunlar çevre kirliliği, plastik atıklar. Belediyeyi 

uyardık, Çataltepe’deki plastik atıklar en büyük sorun. 

Görüş 65 yaşında, Adalıyım. 30 yıldır denizi temizliyorum. 40 sene önce hava mis gibiydi, 

pirina kokusu bile harikaydı. 2015’teki dalışımda Ayvalık’ta benimle aynı boyda olan 

pinaların öldüğünü gördüm. Denizi temizlerken kirliliği turistler görüyor diye gözaltına 

alındım. Patlıcan ve midyenin ardından günümüzde kara diken de büyük tehdit 

altındadır. 

MK Ayvalıklılar için bugünkü Armutçuk mevkii planlandı ve günümüzde kalabalık bir 

yerleşim. Ancak şimdi yapılan planlamalar Ayvalıklılar için değil dışarıdan gelenler için 

yapılıyor. Bu sebeple burada yaşayan bizler Ayvalık daha fazla büyümemeli 

diyebilmeliyiz. Şehir bize değil biz şehre uyum sağlamalıyız. 

Görüş Herkesin teknesi var, sintine dolayısıyla heryer çok kirli. 20 torba çöp taşıdık, başa 

çıkamadığımız için 2 kişiyle bu çözülmez. Midilli’de çöp yok, peki burası neden böyle? 

TS Midilli’ye bu kadar yakınken, düşman naraları atılırken kültürel bağlamda ne yapılabilir 

diye düşünebiliriz. 

ET Midilli ile aramızda organik bir bağ ile Milli Mücadelenin 100.yılında AIMA olarak ortak 

işler yapmayı amaçlıyoruz. 

MK Eskiden Kahya’nın Kahesinde tüm zeytinciler buluşurdu. Şimdilerde büyük bir köfteci 

var bu binada. Bu değişim niye bu kadar sert ve yoğun ben anlamıyorum. 

SA Türkiye kültür politikasını yapmaya karar verdiğinde bürokratlar destek vermek 

istemişlerdi fakat sonra vazgeçtiler. Ama biz bunu hazırladık. Eninde sonunda bize 

gelecekler. Singer bayisi Cihat Abi’nin arşivini biz alıp arşivleyelim. Ayvalık Akademisi 

ne olursa olsun bizler için önemli bir değer. Adına üniversite diyemeyiz ama her sene 

Ayvalık Okulu çatısı altında hocaları davet edelim, Ayvalıklı çocuklara destek olmak 

şartıyla Harvard, Ege, Bilgi..vs üniversiteleri gelsinler. Üçüncü diaspora Ayvalıklılarınıda 

davet edelim, toplantı yapalım. Onlardan bir şey isteyelim. 
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