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3. ARAYIŞ TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri:   Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fahamet - Ali Kemal 
   Sabuncugil Eğitim Evi

Katılımcılar: * Ersin PİLAS, Ayvalık Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.
pilasersin@gmail.com

* Yalın TÜZMEN, Ayvalık Belediyesi, Şehir Plancısı
tuzmenyalin@gmail.com

* Şenay KARABULUT, Ayvalık Belediyesi, Mimar
senaykarabulut@hotmail.com

* Yaşagül EKİNCİ, Bergama Alan Başkanı
yasagulekinci@yahoo.com

* Abdullah POYRAZLI, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdür Yrd.
abdullah.poyrazli@kultur.gov.tr

* Koray KARABULUT, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mimar
koraykarabulut1@yahoo.com.tr

* Mustafa ÇINAR, Malmüdürü

* H. Yasemin GENÇER, Ayvalık Turizm Danışma Md.
h.yasemin.k@gmail.com

* Arif ÇOLAK, Ayvalık Liman Başkanlığı
arif-s-colak@hotmail.com

* Fatih ERDOĞAN, Ayvalık İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
kontrol.25@hotmail.com

* Ayşe MUMCU, Boğaziçi Üniversitesi
mumcu@bou.edu.tr

* Ayşegül ÖZER, Yüksek Mimar, İTÜ
ozer.architecture@gmail.com
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* Figen ERDOĞDU, Ayvalık Meslek Yüksek Okulu
ffurtuna@hotmail.com

* Gürhan SÖZER, Şehir Plancısı
gurhansozer@hotmail.com

* Zeynep Gül GÜRSOY, Zeytin Çekirdekleri Derneği
zgulgursoy@gmail.com

* Serap TUNCAY, Mimar
serap.tuncay@gmail.com

* Ahmet ÜZGEÇ, Kent Konseyi Başkanı
ahmetuzgec@gmail.com

* Lütfü KOTAN, Gençlik Meclisi Başkanı
kotanlutfu@gmail.com

* Gülden SARIBAŞ, Cumhuriyet Kadınları Derneği
gsaribas@hotmail.com

* Cemil TOSUNOĞLU, Esnaf
cemil.ayvalik@gmail.com

* Hatice ARGA, Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği
bonjourpansiyon@gmail.com

* Elçin KILIÇ, Yüksek Mimar
ekilic@piramitmimarlik.com.tr

* Oya UĞRAL, Gazeteci
ayvalikhurses@gmail.com

* Tülay AVŞAR, Ç.Y.D.D.
tulayavsar@icloud.com

* Veysel AVINCA, Ayvalık Park Forumu
veyson@hotmail.com

* Nebahat DİNLER, Ayvalık Tabiat Platformu
nebahatdinler@gmail.com

* Aysel NAMLI, Vatandaşın Yeri
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* Metin KAYA, Mühendis
metinmetekaya@hotmail.com

* Şükrü KAYGISIZ, Ayvalık Tabiat Platformu

Ayvalık'ın üstün evrensel değerinin ortaya çıkarılması için yapılacak çalışmaların 
temeli sayılan, 2. Arayış Toplantısı’nda şekillendirilen “mevcut durum analizi”nde 
yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve analizden çıkan notlar doğrultusunda oluşturulan 
“Eylem Planı”nda yer alacak eylem maddelerinin belirlenmesi adına, korunması gerekli 
kültür varlığı olarak tescilli 19. yüzyıl endüstri mirası örneği olan Ayvalık Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği Fahamat - Ali Kemal Sabuncugil Eğitim Evi’nde üçüncü 
kez bir araya gelindi.

Toplantı Notları:

- Bergama Alan Başkanı Yaşagül EKİNCİ tarafından yönetim planı, alan yönetimi ve 
yönetim planı kavramları ve örnekleri katılımcılara sunuldu. Alan yönetimi başlığı 
altında alan başkanı, danışma kurulu, eşgüdüm ve denetleme kurulu tanım ve görevleri 
aktarıldı.

- Danışma kurulu üyelerinin yerelde imza yetkisi bulunan kişiler tarafından oluşması 
gerektiği, aksi taktirde alınan kararların gerekli makamlara sağlıklı bir şekilde 
ulaşmayacağı belirtildi.

- 2. Arayış Toplantısı’nda görüşülen “Ayvalık Mevcut Durum Analizi” üzerinde 
toplantıdan bu yana yapılan değişiklikler aktarıldı.

- Ayvalık Güçlü Yönler’e Kaz Dağları’nın etkisi sonucu oluşan hava kalitesinin 
eklenmesi gerektiği belirtildi.

- Kış aylarında ısıtma amaçlı kullanılan kalitesiz kömür ve pirina sonucu oluşan hava 
kirliliğinin Tehditler’e eklenmesi üzerinde duruldu.

- Su altı kızıl mercanların Güçlü Yönler / Doğa başlığı altında ayrı bir madde olarak 
vurgulanması gerektiği görüşüldü. 

- Madde kullanımının yaygın olmasının tehdit unsuru olarak analize eklenmesi gerektiği 
belirtildi.

- Ayvalık Kentsel sit içerisinde yer alan otopark alanı oluşturmak adına yapıların 
yıkılmasının Zayıf Yönler’de ayrı bir maddede belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

- Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe MUMCU Ayvalık’ta kurulacak 
olan Yerel Kalkınma ve Ekonomi bölümünün yapacağı Ayvalık’ın gereksinimlerine yön 
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verecek çalışma ve eğitimlerden bahsetti.

- Tehditler başlığı altında Ulaşım Müdürlüğü tarafından otobüslerin kaldırılarak dolmuş 
sayısının arttırılmasının eklenmesi gerektiği vurgulandı.

- Uluslararası Koca Seyit Havalimanı’nın ve planlanan Çandarlı Limanı’nın Ayvalık’a 
etkilerinin göz önüne alınması ve Olanaklar başlığı altında ayrı maddeler halinde 
eklenmesi gerektiği belirtildi.

- Ayvalık Mevcut Durum Analizi’nden yola çıkılarak hazırlanan Eylem Planı katılımcılar 
ile paylaşıldı.

- Restorasyon uygulamaları ile ilgili ara eleman yetiştirilmesi eyleminin ön plana 
alınması gerektiği üzerinde duruldu.

- Ayvalık Belediyesi tarafından geçmişte uygulanan, hizmet sektörünün ve turizm 
işletmelerinin kalitesini arttırmaya yönelik “Beyaz Bayrak” uygulamasının yeniden 
yapılması gerektiği vurgulandı.

- Yerel esnaf kaybının önüne geçilmesi adına, önemini yitiren Esnaf Odaları’nın yeniden 
daha aktif hale getirmek üzere bir eylem maddesi oluşturulması gerektiği vurgulandı.

- Arıtma sisteminin güçlendirilmesi eylemi dışında, ayrı bir eylem maddesi olarak, 
kanalizasyon sisteminin yenilenmesinin eklenmesi gerektiği sonucuna varıldı.

- Mevcut su şebekesinin analizi ve projelendirilerek yenilenmesi gerektiği üzerine 
görüşüldü.

- “Kent arşivi oluşturmak” ve “Kent belleğini çıkarmak” eylemlerinin ön plana alınması 
gerektiği üzerine görüşülerek, Kent Müzesi oluşturulması ve Kent Müzesi’nde 
sergilenmesi fikri önerildi.

- Kurumların ve STK’ların eylem planlarının tezatlık oluşturmaması adına, eylem 
planlarının uyumlu olması için, kurumlar ve STK’lar arasındaki iletişim ve 
bilgilendirmenin güçlü hale getirilmesinin önemi vurgulandı.

- “Organize Kültür Alanı” oluşturulmasının Ayvalık’ta yer alan potansiyel doğrultusunda 
uygun bir eylem olacağı, İtalya / Floransa Yönetim Planı’nda konu ile ilgili eylem 
oluşturulduğu ve başarılı örneklerden biri olduğu belirtildi.

- Ayvalık AR-GE Derneği’nden Elçin KILIÇ, Dünya Mirası Gezginleri Derneği 
tarafından hazırlanan UNESCO Dünya Mirası ile ilgili eğitici tanıtım videolarının 
okullarda yayınlanması adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüldüğünü aktardı.
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