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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: 

 

- 1774 Küçük Kaynarca Andlaşması, Osman Köse, 2020 

- Anadolu’nun Gözyaşları, Yaşar Yılmaz, 2021 

- Eolya Toprağı- Ilias Venezis, 1943, 2013 (Basım Yılı) 

- The Grid that Remained: Redating the Coastal Urban Morphology of Ayvalık, 2022, 

H.Sercan Sağlam 

 

        
 

1774 Küçük Kaynarca Andlaşması, 16. yüzyılda ticari münasebetler şeklinde başlayan 

Osmanlı-Rus ilişkileri, giderek siyasi ve askeri boyut kazanmış ve nihayet 18. Yüzyılın ilk 

yıllarından itibaren farklı bir döneme girmiştir. İstanbul Antlaşması ile Ruslar karşısında mağlup 

bir devlet olarak antlaşma imzalayan Osmanlı Devleti, ileriki yıllarda bunu telafi etmeye 

çalışmıştır. Bununla beraber Lehistan meselesinden dolayı açılan 1768-1774 seferi, askeri, 

siyasi ve ekonomik duraklamanın eşiğinde olan Osmanlı Devleti’nin, gelişmekte olan Ruslar 

karşısında yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Ruslar karşısında alınan bu yenilginin sonucu, 1774 

yılında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır. 21 Temmuz 1774’te imzalanan Küçük 

Kaynarca Antlaşması 28 maddeden oluşuyordu. Bu maddelerden bazıları, nüfusun çoğunluğu 

Rum Ortodoks olan Ayvalık’ın, hızlı gelişim sürecine direkt olarak etki etmiştir.  

Anadolu'nun Gözyaşları, büyük çoğunluğu 1830-1922 yılları arasında, Anadolu'nun 

çeşitli bölgelerinden, farklı yöntemlerle götürülmüş, günümüzde Avrupa ve ABD'deki 

müzelerde sergilenen tarihi eserlerimizin, bugüne dek hazırlanmış en kapsamlı envanterini 

sunmaktadır. Bu bağlamda, Ayvalık, Kydonia, Chalkis, Pordoselene, Nesos, Aiolis ya da Batı 

Anadolu Uygarlıkları anahtar sözcükleri ile tarama yapılan kitapta, Ayvalık bölgesinden 

yurtdışına götürülmüş tarihi eserlerin var olup olmadığını incelenmiştir. 
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Eolya Toprağı’nda, İlias Venezis 1904 yılında Ayvalık'ta doğmuş 1922 yılında amele 

taburuna daha sonra ailesiyle birlikte Midilli'ye gönderilmiş 1943 yılında kitabı basılmıştır. Bu 

eser, raporlama sürecimizde bölgeyle ilgili yazılmış olan coğrafi, tarihi edebi, sosyolojik ve 

bilimsel araştırmaların taranması ve bu kaynaklardan çıkarımlarda bulunmaktır. Roman, 

Kimidenia Dağı’nda geçmekte olup mübadele öncesi, bölgedeki toplumun sosyolojik yapısını, 

tarımsal faaliyetlerini, söylencelerini ve tarihsel sürecini anlatmaktadır. Kimidenia Dağı’nda 

Hıristiyan köy ve çiftliklerinin varlığından, Ayvalık'taki önemli zenginlik kaynaklarından bir 

tanesinin de kaçakçılık faaliyetleri olduğu anlaşılmaktadır. Romanda, savaş dönemi ve 

sonrasında mübadele anlatılarak sona erdirilmiştir. Ayvalık ve çevresindeki bazı yer adlarının 

geçtiği romanda, Kimidenia’dan (Madra Dağı), Çakal Dere’den (Kimidenia altında), Aya 

Andoni’den (esnafların bulunduğu mahalle, buradan değirmenlere çıkılıyormuş), Aya 

Dimitri’den (kaçakçıların özel yeri) ve Aya Triada’dan (Tavernaların bulunduğu sokak) 

bahsedilmektedir. 

    

The Grid that Remained: Redating the Coastal Urban Morphology of Ayvalık, H.Sercan 

Sağlam’ın yazdığı son makale olmakla beraber, 1821 sonrasında ortaya çıkan akılcı ve  ızgara 

kentsel planının gelişim sürecine odaklanıyor. Yunan İsyanı sonrası yıkılan evlere ait molozların 

denize dökülerek karasal dolgu yaratılması söylemine karşı, bilimsel veriler ışığında bu alanın 

İtalyan asıllı Francesco Casciai Toskanadan isimli topoğrafyacı/mühendis tarafından 

planlanması süreciyle ilgili bilgiler sunuyor. Bu bağlamda bugün çalıştığımız endüstriyel miras 

yapılarının, bu dönemde kendiliğinden değilde planlı bir biçimde endüstri kenti yaratmak 

amacıyla planlanarak çalışılması Ayvalık’ın endüstriyel peyzaj tanımlamasına bambaşka bir 

pencereden bakma olanağı sunuyor. 
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EĞİTİM ve TOPLANTILAR 

 
1- 01.07.2022 “Ayvalık Endüstri Mirasının Bize Anlattıkları” isimli üçüncü panelimiz Sanat 

Tarihçisi Dr.Berrin Akın Akbüber’in sunumuyla gerçekleştirildi. Ayvalık doğumlu olan Akın, 
yüksek lisans tezinde Ayvalık Evleri’ni (2007) ve doktora tezinde ise Osmanlı’nın Son 
Dönemlerinde Ayvalık ve Yakın Çevresinde Endüstri ve Ticaret Yapıları’nı (2014) çalışmıştır. 
Akademik mesaisinin büyük bir bölümünü Ayvalık Mimarisi ve özellikle Ayvalık Endüstri 
Mirasına ayırmakta, birçok makale ve bildiri çalışması ile Ayvalık ile ilgili literatüre katkılar 
sağlamaktadır. Ayvalık’ın 19.yy liman kenti okumalarının en önemli parçaları olan, tarihsel 
zeminin anlaşılabilmesine katkı sağlayan, sanayileşme ve kentleşme hareketlerinin eş zamanlı 
olduğunu gösteren, ortak bir mimari üslubu ortaya koyan, göreceli sanat değeri taşıyan, 
sürdürülebilir bir ekonominin parçası olan ve toplumsal belleğin en önemli verilerini ortaya 
koyan Ayvalık’ın endüstri mirası yapıları; Gerçekleştirilen tipoloji çalışmaları, envanter kayıtları 
ve belgeler üzerinden yapılan okumalarla, bir dönemin hafızasını bizlere sunmaktadır. 
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2- 19.07.2022 İTÜ Peyzaj Mimarlığı bölümünde doktora çalışması yürüten Merve Aydınlı 

(merveaydinli85@hotmail.com) ile endüstri yapılarının işlevlendirilmesi durumunda yapılarda 
sürdürülebilirlik ve yeşil sertifika durumlarının tespiti konularında görüşme gerçekleştirildi. 
Çalışma alanları Peyzaj Tasarımı, Kentsel Tasarım, Yeşil Altyapı üzerine olan Aydınlı, UNESCO 
DML süreci hakkında bizden bilgi talep ederek kültürel miras yapılarında “enerji verimliliği” 
üzerine hangi alanlarda çalışabileceğine ait görüşlerimizi aldı. Ayvalık’ta yer alan kültürel 
varlıklar açısından, Kırlangıç AVM’de bulunan tescilli korunmuş yapılar ile aynı ortama bulunan 
modern yapılar arasındaki farkları çalışmasının bizler açısından da önemli bir veri olacağını 
belirtmemiz üzerine kendisine destek olabileceğimizi ve çıkan tez çalışmasının bir örneğinin 
arşivimizde bulunması açısından gönderimini rica ederek, toplantımızı tamamladık.  
 

   
 

3- 22.07.2022 Ofis toplantısında; Karşılaştırmalı Analizler için düzenlenecek alan gezilerinin 

belirlenmesi yapılmıştır. Türkiye’den Dünya Mirası ile adayı olan ve Dünya Mirası adayı 

olmayan fakat endüstri mirasını izleyebileceğimiz konumlar seçilmiştir. Karaköy, Bursa 

Endüstriyel Mirası (İpek Böcekçiliği), Gaziantep, İzmir Endüstri Bölgesi (Basmane - Orhan 

Beşikçi), Side (Girit Göçmenleri Müzesi) ziyaret edilmesi gereken alanlar olarak tespit 

edilmiştir. Dünya’dan örnekler ise, Osmanlı ticaret kentleri Halep, Şam, Beyrut ve liman kenti 

ve mübadil mirasını yansıtan örnekler; Selanik ve Girit’in ziyaret edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenmesi planlanan 1. Çalıştayın amacı; Miras 

derecesi açısından Ayvalık’ın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi (SWOT analizi) olarak 

belirlenmiştir. Bu çalıştayın 1. Kısmı Ayvalık’ın şu anki fiziksel durumu, 2. Kısmı; İşlevlendirme 

ve Yeniden Kullanım başlığı altında; a) Turizm, b) Miras Hakkındaki Farkındalık Durumumuz 

(Ayvalık’ta yaşayanlar Ayvalık’ı nasıl bir kent olarak görüyor? Ayvalık dışında yaşayanlar kenti 

nasıl görüyor?) c) Yeni Yaklaşımlar (Müzecilik, turizm, ticaret, miras yönetimi, akıllı kent) 

başlıkları altında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 
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4- 29.07.2022 Zeytinyağı Tadımcısı ve Araştırma Görevlisi Dr. Suzan KANTARCI SAVAŞ ile 

Ayvalık ve Zeytin ilişkisini yazıya dökmek üzere gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ÇEKÜL Vakfı’nın 

hazırladığı “Zeytin Yolu” Projesi’nden bahsedilmiştir. Kantarcı, bu projenin odağının Ayvalık ve 

Urla olması gerektiğini, Ayvalık’ta çocuklar için zeytin atölyelerinin yapılmasının planlandığını 

ve bu projenin Ayvalık’taki endüstri mirasını görünür kılmaya yardımcı olacağını ifade etmiştir. 

Endüstri mirasını görünür kılmak amacıyla gerçekleştirilebilecek diğer projelerle ilgili istişarede 

bulunulmuştur. Bu mirası iyi yansıtan bir yapının (Dr.Fazıl Doğan Pirina Fabrikası gibi) seçilip 

sanal ortamda canlandırılması veya üç boyutlu görseller, ışıklandırmalar yardımıyla yapının 

farklı dönemlerinin yansıtıldığı modellerinin sergilenmesi gibi projelerin de Ayvalık’ta hayata 

geçirilmesinin, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi Adaylığına büyük katkı sağlayacağı ifade 

edilmiştir. Adaylık dosyasının Ayvalık’ta zeytin endüstrisinin başlaması ve gelişimi (özellikle 

Cumhuriyet Dönemi) bölümünü oluşturulurken Araştırma Görevlisi Dr. Suzan KANTARCI 

SAVAŞ’tan yardım alınması kararlaştırılmıştır. 

   
 

5- 29.07.2022 “UNESCO Dünya Mirası Bursa: Sürecin Değerlendirilmesi ve Gelecekten 

Beklentiler” İsimli Dördüncü Panelimizin Konuşmacısı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Ayvalık 

Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret ederek Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası 

Listesi’ne adaylık sürecinde yaşadıkları deneyimleri aktarmış ve Ayvalık’ın adaylığı ve dosya 

hazırlama süreci ile ilgili görüşlerini belirtmiştir. 
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6- 29.07.2022 “UNESCO Dünya Mirası Bursa; Sürecin Değerlendirilmesi ve Gelecekten 

Beklentiler” isimli dördüncü panelimiz Prof.Dr.Neslihan Dostoğlu ’nun sunumuyla 

gerçekleştirdik. UNESCO örgütü ve çalışma yöntemiyle başlayan sunum, Dünya Mirası kavramı, 

başvuru yöntemleri ve süreci, Türkiye’de; Dünya Mirası Listesi ve Geçici Listedeki varlıkların 

anlatımı ile devam etmiştir. Dostoğlu, Alan Başkanı olduğu “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 

İmparatorluğunun Doğuşu” ismiyle 2014 yılında listeye giren Bursa’nın tarihsel gelişimi, sit 

alanları, üstün evrensel değerleri, tercih edilen kriterler üzerinden detaylı bilgiler aktarmıştır. 

Alan yönetimi planının hazırlıkları ile yönetim alanının belirlenmesinin ardından, adaylık süreci, 

38.Dünya Mirası Komitesi toplantısında yapılan çalışmalar aktarılmış, Bursa’nın listeye kabul 

edildiği kriterler değerlendirilmiştir. Kurulların kurulması süreci ve devamında izleme 

göstergeleri sunulmuş, ardından yapılan basılı, yazılı ve görsel çalışmalardan örnekler 

gösterilmiştir. Saha gezileri, öğrenci eğitimleri, odak toplantıları ile Bursa ve Cumalıkızık 

Yönetim Planı 2013-2018 ile 2021-2026 çalışmaları dinleyicilere aktarılmıştır. 
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7- 30.07.2022 Ayvalık Alan Başkanlığı olarak Balıkesir’de gerçekleştirilen TKB Balıkesir Bölge 

Toplantısı’na katıldık. Cuma akşamı yapılan gala yemeği sonrası kent gezisiyle başlayan 

program kapsamında ilk gün Balıkesir Çamlık Rekreasyon Alanı, Kazım Özalp Sokak 

Sağlıklaştırma Proje Alanı ile Zağnos Paşa Camisi ve Meydanında alan gezisi düzenlenmiştir. 30 

Temmuz Cumartesi günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantı ise açılış 

konuşmalarını izleyen sunumlarla devam etti. Balıkesir Bölge Toplantısı sunumlarında; Balıkesir 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Balıkesir ve çevresinde 

bütüncül koruma çalışmalarını; ÇEKÜL gönüllüsü, mimar Alp Arısoy, Dumlupınar Mahallesi ve 

çevresine yönelik kentsel tasarım rehberi; Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Recep Efe, İda Madra 

Jeopark Projesi; Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci Koordinatörü ve Trakya Üniversitesi Öğr. 

Gör. Yaşagül Ekinci Danışan, Ayvalık Endüstriyel Peyzaj Alanı UNESCO adaylık çalışmaları 

üzerine sunumlarını yaptılar. Balıkesir Bölge Toplantısı; Havran Kent Müzesi, Terzizade Konağı, 

İda Madra Jeopark Müzesi, Özgün Zeytin Yağı Fabrikası, Ayvalık Şeytan Sofrası teknik gezisiyle 

devam ederek, Ayvalık/Cunda (Alibey) Adasındaki akşam yemeği ile noktalanmıştır. 
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8- 09.08.2022 Ayvalık Alan Başkanlığı olarak, Temmuz 2022 tarihi itibariyle 14 aydır 

gerçekleştirilen çalışmaların Bakanlık yetkilileri ile paylaşılması, tartışarak fikirlerinin alınması 

amacıyla 09 Ağustos tarihinde Ankara/Ulus’ta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü - 

Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığı - Dünya Miras Alanları Şubesi ‘nde Bakanlık uzmanları ile 

toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

   KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

İki aylık periyotlar halinde yedi adet Faaliyet Raporu, Yerelde Görüşmeler ve Paneller 

ile Odak Toplantıları başlıklarıyla hazırlanan raporlar basılı halde sunularak, gerçekleştirilen 

çalışmalar hakkında sözlü bilgilendirme yapılmıştır. Bu bağlam da Ayvalık ‘ta yerel yönetim 

bünyesinde kurulan ekip ve uzmanlıkları hakkında bilgi sunulmuş, çalışmaların yerelden 

gerçekleştirilmesine vurgu yapılmıştır. 

Ayvalık Yönetim Alanı haritası üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde; Söz konusu 

planın 2017 yılında yönetim alanı düşünülerek hazırlandığı, Dünya Mirası kriterleri üzerinden 

herhangi bir yorum yapılmadığı, bu sebeple Dünya Miras Alanının (Çekirdek + Tampon 

Bölgeler) belirlenmesi sürecinde yeniden bir incelemeye gidilmesi gerektiği kararlaştırılmıştır. 

Ayvalık Yönetim Alanında mevcut alanın korunabileceği, Dünya Miras Alanını kapsayacağı 

biçimde revize edilmesini birinci, alanın doğusunda kalan zeytinliklerin kentsel sit alanında 

kalan alan ile kriterler nezdinde uyuşmazlığı sebebiyle Alibey Adasının batısı ve kuzeyinde kalan 

zeytinliklerin Dünya Miras Alanına katılması ve iç denizinde eklenmesi ile tek parça halinde 

bütüncül bir çalışma ile ilerlenmesi ikinci alternatif yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. 

Dünya Miras Alanları Şubesi Müdür Vekili İpek ÖZBEK; Ayvalık ‘ın geçici liste 

çalışmalarında ve alanın belirlendiği dönemde de görevli olduğunu belirterek, Ayvalık Alan 

Başkanlığı ‘nın son dönemde yaptığı çalışmaları raporlar ile takip ettiklerini belirtmiş, Dünya 

Miras Listesi kriterleri nezdinde çalışmalara geçilebileceğini ve alanın revize edilmesinde 

izlenecek yolu belirtmiştir. 

Arkeolog Yıldırım İNAN; Ayvalık yönetim alanının, ayrı bölgeler şeklinde, bir seri adaylık 

statüsünde olduğunu, bu sebeple mümkün ise alanların bağlantı noktaları ile birleştirilmeleri 

gerektiği aksi halde yönetim alanı ile Dünya Miras Alanlarının birbiriyle çakışmak kaydıyla, farklı 

alanları kaplayan bir sistemle öngörülebileceğini belirtmiştir. 

Mimar Fatih Kurunaz; Ayvalık için yapılan kurgunun doğuda zeytinliklerden, batıda 

denizel alan, adalar ve dış denizden oluşan doğal mirasın arasında kalan bölgede, insanların 

tepe yerleşiminde oluşturduğu kültürel miraslar ile bunlardan beslenerek ortaya çıkan, kıyı 

hattında şekillenen endüstriyel miras alanlarının varlığı ve bunların bütüncül ilişkileri olarak 

özetlemiştir. 

Öğr.Gör.Yaşagül EKİNCİ; Mevcut yönetim alanının Dünya Miras Listesi kriterleri 

açısından doğal ve kültürel olarak ayrılması sebebiyle bir revizyon ihtiyacı olduğu, bu sebeple 

Ayvalık kentsel sit alanı ile Alibey kentsel sit alanı arasında kalan iç denizin çekirdek alana dahil 

edilmesi ve Alibey Adasının kuzey batısındaki zeytinlik alanların alana dahil edilmesini, böylece 

tabiat parkı sınırının doğal alanı belirlemede bir engel teşkil etmesinin önüne geçileceğini 

belirtmiştir. 
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Toplantıdan alınan genel kararda, Ayvalık dosyasının şimdiye kadar doğru bir çalışma 

yöntemi ile geliştirildiği, bundan sonraki süreçte kurulların belirlenmesi, dünya miras alanının 

belirlenmesi gibi somut çalışmalara geçilebileceği belirtilmiş olup, Ayvalık Endüstriyel Mirası ile 

güçlü bir aday olduğuna dair fikir birliğine varılmıştır. 

Bu bağlamda alanda gerçekleştirilecek çalışmalar iki aylık raporlamalar halinde kayıt 

altına alınırken bu bilgilendirmenin Bakanlık nezdinde Dünya Miras Alanları Şubesi’ne iletilmesi 

devam edilerek, halkı bilgilendirme panellerinin sonuncusu güz döneminde şubeden 

görevlendirilecek bir yetkili ile UNESCO DML sürecinin adımları, önemli noktaları sunularak 

Ayvalık dosyasının güçlü yönleri ilgililer ile paylaşılacaktır. 
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9- 09.08.2022 Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Süreci hakkında ilk toplantıda yapılan teknik 

değerlendirmenin ardından Genel Müdür Gökhan YAZGI, Belediye Başkanı Mesut ERGİN ve 

Hukuk Danışmanı Av.Günay BENLİ ‘nin de bulunduğu ikinci toplantıda süreç hakkında genel 

bilgiler sunulmuş, Ayvalık ’ın UNESCO dünya Mirası Sürecinde atılması gereken adımlar 

belirtilerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

 

 
 

Öğr.Gör.Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN; Süreçle ilgili yapılan çalışmaları özetleyerek, ekibin 

kurulması ve eğitilmesinin önemini vurgulamış, bir yıllık okumaların ve saha gezilerinin 

ardından Ayvalık ‘ın anlaşılmasının ardından, Ocak 2022 itibariyle yerelde ve Balıkesir ili 

genelinde Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, bilgilendirme 

ve farkındalık yaratma ayağına geçildiğini, bu sürecin paneller ve odak toplantıları ile halkla 

paylaşıldığını belirtmiştir. 

Mimar Fatih Kurunaz; Dünya Mirası Listesinde 1720 varlık arasında “Endüstriyel” 

tanımını içeren 139, “Endüstriyel Peyzaj” tanımında ise 2 varlık bulunması, Türkiye’den hiç 

örnek alan olmaması sebebiyle Ayvalık’ın UNESCO DM Listesi’ne kaydedilmesinin Türkiye ve 

UNESCO nezdinde de önemli bir kazanım olacağını aynı zamanda yapılan çalışmalarda Kültürel 

Turizmin Ayvalık için önemli bir kazanım olacağını belirtmiştir. 

Genel Müdür Gökhan YAZGI; Ayvalık ‘ın gastronomi ve kültür mirası açısından çok 

zengin ve önemli bir kent olduğunun altını çizmiş, UNESCO Dünya Mirası Listesi sürecinin 

endüstri mirası açısından değerlendirilmesinin çok yerinde olduğunu vurgulamıştır. Bu 

bağlamda Genel Müdürlük olarak kentteki tarihi doku içerisinde ki cephe ve sokak 

sağlıklaştırma çalışmalarına destek sunulacağı, Ayvalık sürecinin yakından takip edileceği 

bilgisini paylaşmıştır. 

Daire Başkanı Gökhan BOZKURTLAR; UNESCO kurumunun 2000 yılı sonrasında aldığı 

kararlar ile listede denge gözetmeye başladığını, bu sebeple başvuruların antik dönem ve doğal 

alanlar dışında olmasının listeye kabulün de önemli rol oynadığı, Ayvalık’ın endüstriyel miras 

ile çalışmalar gerçekleştirmesinin ulusal ve uluslararası alandaki değerlendirmelerde önemli bir 

farklılık olduğunu belirtmiştir. 
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Belediye Başkanı Mesut ERGİN; Ayvalık ‘ın UNESCO Dünya Mirası Sürecinin olumlu 

tamamlanmasını çok önemsediklerini belirterek, süreç içerisinde kent için birçok çalışmanın 

gerçekleştirildiğini, bunun bir vizyon yarattığını belirtmiştir. Genel Müdürlüğü ve çalışma 

ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederek, bir sonraki buluşmanın Ayvalık’ta 

gerçekleşmesinin kendisini mutlu edeceğini belirtmiştir. 

Ayvalık dosyasının gerek endüstri mirası bağlamında değerlendirilmesi gerekse de 

şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde güçlü bir dosya olduğu vurgulanmış, ilerleyen 

dönemde planlanan çalışmaların karşılıklı bilgilendirme ve planlama ile devam edilmesine 

karar verilmiştir. 
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10- 11.08.2022 Gerçekleştirilen ofis toplantısında; Yalın Tüzmen, F.Nurten Şişman Dersan, 

Birgül Özçam Namlı, Şenay Karabulut, Fatih Kurunaz ve Öykü Güren’in katılımıyla, Ankara 

ziyareti ve toplantıları aktarılarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü’nün Dünya Miras Alanları Şubesi personelleri 

İpek Özbek, Yıldırım İnan ve şube başkanı Gökhan Bozkurtlar ile yaptığımız teknik toplantıda 

görüşülen konular, Ankara ziyaretine katılamayan birim personeline aktarılmıştır. Teknik 

toplantıda ele alınan Yönetim Alanı haritasındaki problemler ve bu problemlerin çözüm 

önerileri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Mevcut Yönetim Alanı haritasındaki doğal ve 

kültürel alanlar arasında fiziksel bir bağlantı noktası olmaması, bu seri alanların aynı kriterleri 

karşılamaması sebebiyle adaylık başvurusu yapılacak alanın çekirdek ve tampon bölgelerini 

revize edilmesi gerektiği aktarılmıştır. 

Yalın Tüzmen’in belirttiği üzere, 21 Ocak 2017 tarihinde, tarıma elverişli bölge olması 

sebebiyle “Büyük Ova Koruma Alanı” olarak ilan edilen Altınova’nın da Yönetim Alanı sınırları 

içine dâhil edilmesi, daha sonraki toplantılarda görüşülmek üzere not edildi. 

9 Ağustos günü Ankara’da yapılan ikinci toplantının detayları aktarıldı. Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile yapılan bu bilgilendirme toplantısında, Yazgı, 

Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adaylıkları arasında endüstriyel miras gibi farklı bir 

örneğin olmasının memnuniyetle karşılanacağını belirtti. Ayvalık’ın gastronomi ve kültür mirası 

açısından da çok zengin ve önemli bir kent olduğunu vurguladı.  

Birim ekibiyle yapılan toplantıda Ağustos ve Eylül ayları çalışma programı üzerine 

planlama yapıldı. 16 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan Odak Toplantısı’na ekip olarak tam 

katılım sağlanacağı kararlaştırıldı. 
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11- 12.08.2022 Kent Konseyinin Planladığı “Kentsel Dönüşüm” temalı toplantı gündeminin 

belirlenmesi amacıyla, Ayvalık Kent Konseyi Üyeleri; Serap Tuncay, Füsun Atay, Suat Karabulut, 

Galip Bodur ve Ayvalık Belediyesi Personeli; Yalın Tüzmen, Bedri Babalık, Öykü Güren’in 

katılımıyla görüşme gerçekleştirildi. 

Ayvalık Kent Konseyi’ne gelen TOKİ yer seçimi, ihtiyacı, kapasitesi talepleriyle S.S. 

Ayvalık 15 Temmuz Küçük Sanayi Yapı Kooperatif’inden gelen mevcut KSS alanının yetersiz 

olması ve yeni bir alan seçilmesi talebi doğrultusunda, konuların doğru analizlerle üst ölçekli 

planlarda değerlendirilip planlanması gerektiği görüşüldü. Bu sebeple, kooperatif üyeleri ve 

Ayvalık Kent Konseyi üyeleri tarafından BBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’ndan randevu 

talep edildi. 

“Gündem Maddesi 1-Ayvalık Kent Konseyi, “Plan Evi”, “UTTA Planlama” (Ayvalık 

Kentsel Sit Planları) ve Küçükköy için de “Ege Planlama” dan plan notlarına, analizlere ve saha 

çalışmalarına dair bilgilendirme toplantısı talep edilecek.” 

“Gündem Maddesi 2- S.S. Ayvalık 15 Temmuz Küçük Sanayi Yapı Kooperatif başkanı 

Yusuf Yılmaz ile gerçekleştirilecek toplantıda yeni sanayi sitesinin yapılacağı alanla ilgili talep 

edilen büyüklük, kapasite, yer, bölge ve kooperatifin büyümesine ihtimaline karşı önlem gibi 

konularda bilgi alınacak. Bu taleplerle ilgili güncel Organize Sanayi Bölgesi alanının plan çıktısı 

alınıp durum değerlendirmesi yapılacak.” 

“Gündem Maddesi 3-TOKİ için öneri alanlar belirlenmesi.” olarak kararlaştırılmıştır. 

 

12- 15.08.2022 Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’a 8-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen Ankara ziyaretiyle ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bu bağlamda, bir rapor 

hazırlanmış ve sunulmuştur. Raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Müdürlüğü - Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığı – Dünya Miras Alanları Şubesi personeliyle 

yapılan toplantı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile gerçekleştirilen 

görüşme ve Ankara il sınırları içerisinde yapılan Alan Gezileri aktarılmıştır. 
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13- 16.08.2022 Ayvalık Yönetim Planının oluşturulması amacıyla farklı sektörlerden 

uzmanların yer aldığı Odak Toplantısı gerçekleştirdik. UNESCO Dünya Mirası Başvuru Dosyası 

ile birlikte yürütülen Ayvalık Yönetim Planının en önemli ayağı GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) 

analizlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda yürütülen odak toplantıları ile yerelde görüşmeler 

çalışmaları sayesinde önemli veriler elde edilmektedir. Bu toplantılardan bir tanesi farklı 

sektörlerden on katılımcının desteği ve Ayvalık Alan Yönetimi Ekibinin katkısı ile Bekir Coşkun 

kütüphanesinde gerçekleştirildi. 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. 

Prof.Dr.Abdullah Soykan Midilli’de ki müze örneklerinden ve yağhaneleri çalıştıkları 

dönemki tecrübelerinden, Defne Koryürek yaşam alanı olarak Ayvalık’ı tercih eden bir girişimci 

olarak endüstri mirasının korunması için öncelikle zeytinliklerin korunması gerektiğinden, 

Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ise Dünya Zeytin Ağacı Gününün Ayvalık’ta kutlanması önerisiyle, 

UNESCO’nun koruma-kullanma dengesi üzerinden önerilerde bulunmuştur. Özgün Zeytincilik-

Halil Sucu, Ayvalık Hasat Şenliklerindeki içeriğin yeniden düzenlenmesi ile zeytincilik fuarlarına 

dikkat çekmiş, Prof.Dr.Kenan Mortan listede yer alan beş endüstri mirası varlık üzerinden 

Ayvalık ile kıyaslamalı açıklamalarda bulunmuş ve nokta atışı hedeflerin önemine dikkat 

çekmiştir. Bergama Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Gönenç, Dünya Mirası kent Bergama 

örneği üzerinden yönetsel sorunlar ve çözümlerine dikkat çekmiş, sivil inisiyatif ile kent 

politikasının oluşturulmasını önermiştir. Kürşat Zeytincilik-Mustafa Kürşat, zeytinliklerdeki ve 

kent içindeki imar sorunlarının endüstri mirasına olumsuzluklarını belirtmiş ve hazırladıkları 

müze ile ilgili son gelişmeleri paylaşmıştır. Prof.Dr.Serhan Ada ise süreçte hammadde ve 

aktörlerin ilişkisine dikkat çekerek, çalışma yapan akademik kurumların tek çatı altında birlikte 

hareket etmelerini ve sanat/zanaat ilişkisine vurgu yapmıştır. Toplantıya ait detaylı bir rapor 

hazırlanmıştır.  
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14- 19.08.2022 Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası Sürecindeki beşinci panel Adramytteion 

Kazıları Bilimsel Danışmanı ve Edremit Körfezi Yüzey Araştırmaları Başkanı Dr.Öğr.Üyesi H. 

Murat ÖZGEN ile Adramytteion Kazıları ve Körfez Araştırmaları heyet üyeleri Prof. Dr. M. Rıfat 

AKBULUT, Doç. Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ, Dr. H. Sercan SAĞLAM’ın katılımında “Adramytteion 

Etki Alanı Körfez Güney Sahası Arkeoloji Araştırmaları Güncel Belgeleme Çalışmaları – Planlama 

Süreçlerinde Varsayılan Kültür Envanteri Sorunu” başlıklı panel gerçekleştirilmiştir. 

MSGSÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi olan Dr.Öğr.Üyesi H. Murat ÖZGEN, 

sunumunda şu ana kadar Körfez Bölgesi ve Ayvalık sahası için varsayılan kültür envanterinin 

yeterli saha belgelemelerine dayanmayan ve kısmen yanlış yorumları içerir bir halde kabul 

görmüş olduğunu, buna karşın 2012 yılından bu yana sürdürülen kazılar ve ayrıca 2015 yılından 

bu yana Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık odağında yürütülen yüzey araştırmaları ile belgelenen 

kültür varlıkları vasıtasıyla elde edilen verinin bölgesel ölçekte sürdürülen koruma odaklı 

çalışmalar için önemli bir değer sunacağı görüşünü örneklerle bildirdi. Edremit Körfezi güney 

sahasında olduğu gibi son yıllarda Ayvalık sahasında yapılan çalışmalarda gerek karasal alan 

gerekse adalardaki kültür envanterinin dört kat arttığını, yeni tespit edilen ve belgelenen 

arkeolojik alanların yanı sıra Osmanlı Dönemi sivil mimari örneklerinin de arkeoloji 

metodolojisiyle ilk kez belgelendiğini örnekleyerek gösterirken, MSGSÜ Şehir Bölge Planlama 

Bölümü Başkanı Prof.Dr.M.Rıfat AKBULUT, Ayvalık tarihine ilişkin eksik ve hatalı bilgilerin 

giderilmesi ve kültür mirasının korunmasıyla ilgili tüm taraflarca ortak bir tutum ve anlayış 

geliştirilmesinin önemini vurguladı. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı 

Doç.Dr.Sabriye ÇELİK UĞUZ, istatiksel verilere dayanarak Ayvalık’ın turizm potansiyelinin nasıl 

geliştirilebileceği yönünde bilgiler verdi. Dr.H.Sercan SAĞLAM ise, Ayvalık sahasında ekipçe 

belgelenen Osmanlı Dön. sivil mimari örneklerinin sunduğu bilgilere dayanarak Ayvalık tarihi 

için süregelen verileri paylaşmıştır. 

      

 

 



AYVALIK BELEDİYESİ 
UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi 

Temmuz-Ağustos 2022 Raporu 

16 
 

 

   

   

 

 

 

 



AYVALIK BELEDİYESİ 
UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi 

Temmuz-Ağustos 2022 Raporu 

17 
 

  

ETKİNLİK ve SAHA ÇALIŞMALARI 
 

1- 02.06.2022 Ayvalık Alan Başkanlığı olarak, yönetim alanı sınırlarının görülmesi ve gerekli 

ise revizyon gerçekleştirilmesi bakımından kuzey ile güney sınırları gören yüksekliklerden saha 

incelemesi gerçekleştirildi. Batıda Şeytan Sofrası’ndan Ayvalık Adaları ve Sefa Çamlık Mahallesi 

sınırlarının, Doğuda Mutluköy, Kuzeyde Gömeç sınırında bulunan Gümüşlü Pirina Fabrikası ile 

alan sınırlarının incelendiği alan gezisinde, doğal ve kültürel alanlar üzerinden 

gerçekleştirilecek Yönetim Alanının; Dünya Miras Alanları ile Etkileme Geçiş Bölgelerini 

kapsayacak biçimde geniş tutulması, DML açısından kültürel kriterlerde planlanan kurgulama 

üzerinden çekirdek ve tampon alanların revizyonuna karar verilmiştir. 
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2- 30.07.2022 TKB Balıkesir Bölge Toplantısı sunumlarının ardından, Havran Kent Müzesi, 

Terzizade Konağı, İda Madra Jeopark Müzesi, Özgün Zeytin Yağı Fabrikası, Ayvalık Şeytan 

Sofrası teknik gezisi gerçekleştirilmiştir. Havran Kent Müzesi, 8 Eylül 2017 tarihinde, Havran’ın 

düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümünde kapılarını ziyaretçilerine açmıştır. Kent 

Müzesi’nin hayat bulduğu bina, Havran’ın en görkemli konaklarından olan Hocazade 

Konağı’dır. 1912 yılında Hocazade Abdurrahim Efendi tarafından, 1900 m²lik alanda 800 m²si 

ev, 1100 m²si bahçe olmak üzere 3 katlı olarak yaptırılmıştır.  Zemin katı taş ve tuğla karışımı, 

diğer katlar sadece tuğladan inşa edilen konağın; 13 odası, 2 odalı mutfağı, 2 tuvaleti, 1 hamamı 

ve külhanı bulunmaktadır. Kent Müzesi’nde, Havran’ın tarihçesi görsel metinlerle kronolojik 

olarak ziyaretçilere anlatılmıştır. Antik Çağ’dan Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet 

dönemine uzanan bir anlatım söz konusudur. Görsel metin anlatımlarında özellikle halk dili 

kullanılmıştır. İlçenin tarihini, kültürünü, sosyal hayatını, sanayi ve ekonomik zenginliğini 

tanıtarak ortak kültürü bir çatı altında toplayan müzede, görsel metinlerdeki anlatımlar tarihi 

objeler, eşyalar, malzemeler ve siyah beyaz fotoğraflarla desteklenmiştir. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi iş birliğinde Mustafa Kemal 

Atatürk'ün 14 Nisan 1934 tarihinde Havran'a geldiğinde kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, 

müze yapılması amacıyla restore edilmiştir. Atatürk'ün, Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı 

(Kocaseyit) ile görüşmeler gerçekleştirdiği konak, Havran Cumhuriyet Caddesi'nde 

bulunmaktadır. Özaydın Ailesi tarafından 25 yıllığına Havran Belediyesi'ne tahsis edilen konak, 

çalışmaların tamamlanmasının ardından müze olarak ziyarete açılacaktır. 

BBB tarafından tahsisi alınan Edremit'in Güre Mahallesi'ndeki tarihi ve tescilli Güre 

İlkokulu binası, UNESCO’nun Jeoparklar Ağı Listesi’ne aday olan İda-Madra Jeoparkı çalışması 

kapsamında müze yapılması amacıyla restore edilmiş ve ziyarete açılmıştır. Müzede, bölgenin 

jeolojik yapısını somutlaştıran değerli taş ve madenler sergilenmektedir. 1922’de mübadeleyle 

Midilli’den Ayvalık’a yerleşen Sucu ailesi tarafından kurulan Özgün Zeytinyağı Fabrikası, Halil 

Sucu rehberliğinde ziyaret edilmiştir. Teknik Gezi, Ayvalık Şeytan Sofrası’nda yapılan ziyaretin 

ardından, Ayvalık/Cunda (Alibey) Adasındaki akşam yemeği ile noktalanmıştır.     
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3- 08.08.2022 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyareti; 1997’de “Avrupa’da Yılın 

Müzesi” seçilen ve kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Müzesi’nde eserler, kronolojik olarak ayrılmış bölümlerde 

sergilenmektedir. Üst salonda Paleolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret 

Kolonileri Çağı, Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Çağı, Frig Krallığı, Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı, 

ve alt salonda ise Çağlar Boyu Ankara ve Klasik Devirler bölümleri yer almaktadır. 8 Ağustos 

Pazartesi günü saat 11.00’da başlayıp 13.30’da biten müze gezimizde; Ayvalık’ın da içinde 

bulunduğu Antik Aiolis Bölgesi’nden veya Batı Anadolu Bölgesi’nden herhangi bir eserin var 

olmadığı tespit edilmiş ve kronolojik olarak sıralanan Orta Anadolu uygarlıklarına ait olan diğer 

eserlerle birlikte ülkemizin, 2022 yılının Dünya Mirası Adayı Gordion Antik Kentinden çıkarılan 

eserler incelenmiştir. 

     

Ankara Kalesi ve Kent Dokusu ziyareti; Eski Ankara’nın bulunduğu bölgedeki Ulus 

Bentderesi Mahallesinde yer alan ve kente hâkim konumda bulunan tepe üzerinde inşa edilen 

Kale, tarih boyunca Ankara’da barınan birçok kavim tarafından çeşitli amaçlara yönelik olarak 

kullanılmıştır. Özellikle de 16.yy.ın ilk yarısında bir yerleşim merkezi olmuştur. . Kale’nin 

yerleşim yeri olarak kullanıldığı dönemlerde, özellikle Osmanlılar zamanında, burada bulunan 

evlerin oldukça pahalı ve tercih edilen yapılar olduğu, bu yapıların mimari özelliklerinin 

geleneksel dokuyu yansıttıkları bilinmektedir. 
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Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan eski Ankara evleri, sur duvarları ile çevrili dar ve dik bir 

alanda konumlandıkları için, planları dar alanlardan en çok faydalanmayı gözeterek yapılmıştır. 

İki ya da üç katlı olarak ahşap, kerpiç ve tuğladan inşa edilmişlerdir. Arazi yapısının düz 

olmaması, alt kat planlarının da düzgün olmamasına yol açmış, ama üst katlar cumba tipindeki 

çıkıntılarla düzgün bir plana kavuşturulmuştur. Alt katlar kışlık olarak, kalın duvarlı ve küçük 

pencereli yapılmış, üst katlar ise yazlık olarak ince duvarlı ve havadar yapılmıştır. Geniş saçaklar 

ve "Cihannüma" denilen yazlık odalar, Ankara evlerinin belirleyici özelliklerindendir. 

    

Augustus Tapınağı ve Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi ziyareti; Augustus Tapınağı, 

Ulus’ta Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin bitişiğinde yer almaktadır. Roma Döneminin önemli 

yapıtlarından biri olan tapınak, son Galat Hükümdarı Amintos'un oğlu Kral Pylamenes 

tarafından Augustus'a bağımlılık nişanesi ve Galatya Eyaletinin Roma’ya katılmasını kutlamak 

amacıyla M.Ö. 25 yılından sonra yapılmış olmalıdır. Roma Döneminde Ankara, Augustus 

Tapınağı'nın bulunduğu kutsal tepenin etrafında kurulmuştur. 15.yüzyıl başlarında Türklerin 

Ankara'yı almasıyla tapınağın kuzey-batı köşesine Hacıbayram Camii eklenmiştir. Cellanın 

kuzey-batı duvarının bir bölümü 1834'de yıkılmış olmakla beraber tapınak bu gün iyi korunmuş 

durumdadır. M.Ö.8.yüzyıldan günümüze değin tüm kutsal yapıların üst üste ve yan yana 

bulunmasını bir eski Anadolu geleneği ve Anadolu insanının hoşgörüsü olarak yorumlanabilir. 

Ankara’nın en önemli noktalarından birinde konumlanmış bu iki dini yapı, Anadolu’da kurulmuş 

uygarlıkların çeşitliliğini ve Anadolu’nun kültürel zenginliğini tek mekânda birçok farklı döneme 

ait bileşenlerle birlikte göstermesi açısından eşsizdir. 

Julianus Sütunu (Belkıs Minaresi); Sütun 362 yılında Roma İmparatoru Julian’ın 

Ankara’ya ziyareti onuruna karşılık dikilmiştir. 15 metre yüksekliktedir ve kendine özgü bir 

mimari yapıdır. Gövdesinde birçok yivli halka şekilli beyaz taşlar üst üste konulmuş, fakat tek 

parça gibi görünmektedir. Hiçbir yazıtı yoktur. Başlığı yapraklarla süslü, kaidesi ve gövdesi ise 

çok sadedir. Halk arasında Belkıs Minaresi adı ile de anılır. Evvelden Taşhan’ın yanında olup, 

1934 yılında, Valilik Binası önündeki bugünkü yerine nakledilmiştir. Yapı Korint sütun başlığı 

modeline sahiptir. Sütun 2001 yılında Ankara Valiliği tarafından restore edilmiştir. 
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Caracalla Hamamı ve Sütunlu Yol; Tektosag Galatları’nın şehri olan antik Ankyra, Roma 

devrinde de Galatia’nın başkenti olması ve doğudan-batıya geçen yolların birleştiği bir noktada 

olması nedeniyle bu dönemde çok gelişmiştir.1937-1944 yıllarında yapılan kazılarla ortaya 

çıkartılan bu muhteşem anıt, biri Palaestra, öteki kapalı hamam kısımları olmak üzere iki 

bölümden oluşmaktadır. Burada yapılan kazılarda bulunmuş sikkelere dayanılarak hamam; kazı 

başkanı tarafından Caracalla (M.S 212-217) devrine tarihlenmiştir. Hafirin bu önerisi hamam 

yapımının sorumlusu ve kentin ileri gelen kişilerinden olan Tiberius Julius Justus Julianus’un 

birkaç yazıtında da doğrulanmaktadır. Kazı sırasında bulunan diğer sikkelerden anlaşıldığına 

göre, hamam yaklaşık beşyüz yıllık bir süre içinde devamlı kullanılmış ve zaman zaman 

onarılmıştır. Hamam binasının ve Palaestra’ nın kısmen doğusunda yer alan bu sütunlu yolun, 

antik Ankyra şehrinin kutsal alanı olan Augustus Tapınağı’ nın bulunduğu yere kadar uzandığı 

bilinmektedir. M.S 2-3. yüzyıllarda yapılmış olduğu, tahmin edilen sütunlu yolun sütunları boz 

renkte damarlı mermerden olup, Korint tipte başlıkları bulunmaktaydı. 
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4- 09.08.2022 Yeniden işlevlendirilmiş endüstri mirası örneği; CER MODERN ziyaret edilmiştir. 

Ayvalık’ın Dünya Mirası Listesi’ne adaylığının “Ayvalık Endüstriyel Peyzajı” kapsamında ele 

alınmasına istinaden, Dünyadan ve Türkiye’den endüstri mirası yapılarının incelenmesi 

karşılaştırmalı analizler için altlık oluşturacaktır. Bu bağlamda, Cumhuriyetin ilk yıllarında 

(1926-1927) demiryollarının millileştirilmesi sürecinin hemen ardından inşa edilen Cer 

Atölyeleri de endüstri mirasını yansıtan eşsiz örneklerdir. Yapı, dönemin cephe anlayışını 

göstermesi, Osmanlı mimarisinden, çağdaş mimariye geçişin bazı öğelerini taşıması, 

Ankara'daki endüstri arkeolojisinin sınırlı örneklerinden birisi olması, konumu ve yeni işlevi 

nedeniyle kentsel dönüşümü sağlayabilecek niteliklere sahip olması gibi korumaya değer 

nitelikler göstermektedir. Kısmen yıkılan ve yeniden yapım olanağı bulunmayan birinci dönem 

hangar binasının iki özgün biriminin sağlıklaştırılması, yapının tümünün kimliğini belirleyen bir 

mimari tutumla ele alınmıştır. Saydam, eğrisel duvar, bir sargı bezi gibi mevcut birimleri 

sararken, mevcut hangar yapıları ile sıkıca bağlanır. Eklenen yeni yapılar, mevcut ile barışık 

birlikteliği sergilerken, dış mekanın da tanımını vurgular ve çok amaçlı olarak kullanılan avluyu 

belirginleştirir. Yapının var oluş nedeni olan tren ve tren yolu ile birlikteliği sürekli kılınmıştır. 

Toplumsal bellekte yer etmiş, kültürel kimliğin, mirasın oluşmasında ve sürekliliğinde, kültürel-

tarihi değer taşıyan yapılar yaşanan değişimler sonucunda bu yeni kültürel kimliğe adapte 

olabilmek için değişim yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bu değişimde ise kültürel değerlerin 

korunarak yeniden hayata kazandırılmasında, yeniden işlevlendirme sürecine toplumsal değeri 

dolayısı ile gereken önem verilmelidir. Bu amaçla ziyaret ettiğimiz “Cer Modern” Türkiye’deki 

yeniden işlevlendirilmiş endüstri yapılarının en önemli örneklerinden biridir. 
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5-  10.08.2022 Türkiye’nin 2022 UNESCO Dünya Miras Listesi Adayı Gordion Antik Kenti 

ziyaret edildi. 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanan fakat Rusya-Ukrayna ülkeleri arasında 

çıkan savaşın etkileri sebebiyle ertelenen 45. Dünya Miras Komitesi’nde UNESCO Dünya Mirası 

Listesi’ne girmesi beklenen Gordion Antik Kenti, Anadolu Medeniyetleri Müzesi bünyesinde 

çalışan ve Gordion Antik Kenti Kazı Komiseri olarak görevlendirilen Arkeolog Mustafa Metin 

rehberliğinde ziyaret edildi. 

 

Sakarya Nehri kıyısında kurulmuş ve Eski Tunç Çağı’ndan Selçuklulara kadar 4000 yıldan 

uzun bir süre kesintisiz iskân görmüş olan Gordion, Yakın Doğu’nun en önemli arkeolojik 

alanlarından biridir. Kent, 1892 yılında Bağdat Demiryolu yapımı sırasında keşfedilmiştir. 

Arkeolojik bulgulara göre Frigler, Gordion'a Hititlerin yıkılması sonucu MÖ 12. yüzyılın 

sonları gibi erken bir tarihte gelmiştir. Kazılarda gün ışığına çıktığı kadar en erken Frig yerleşim 

yerleri gündelik hayata ilişkin malzemeler içeren, hafif konstrüksiyonlu küçük evlerden oluşan 

köy karakterine sahiptir. MÖ 9. yüzyılda ise büyük bir dönüşüm gerçekleşir ve yerleşim, içinde 

büyük yapıların yer aldığı muazzam surlarla çevrili bir kale halini alır. Yerleşimdeki bu önemli 

değişim muhtemelen bu şekilde büyük inşaat projelerinin yapımını yürütebilecek merkezî bir 

Frig devlet yönetiminin oluşmasıyla açıklanabilir. Bu kale, MÖ 800 civarında kent sakinlerinin 

tüm mallarını bırakarak yalnızca canlarını kurtarabildikleri büyük bir yangında tahrip olmuştur. 

Gordios ve oğlu Midas, MÖ 800 felaketinin ardından Frig kalesinin yeniden inşasında önemli 

rol oynamış olabilirler. Yeni kale, eskisini tamamen kaplamakta ve çok daha yüksek bir kotta 

yükselmektedir. Eski kale yapı birçok özelliğiyle birlikte kopyalanmış ve yeni yapılarında 

eskilerin işlevini sürdürmüş olması muhtemeldir. 
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Yeni kale Gordion'a üç asırdan fazla, MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısı ortalarına kadar hizmet 

vermiştir. Bu uzun zaman diliminde Frigia'yı etkileyen bir dizi önemli olay gerçekleşmiştir. 7. 

yüzyılda, muhtemelen Kafkaslardan gelen akıncı göçmen Kimmerler Anadolu'yu alt üst etmiş, 

Frigia da bu felaketten nasibini almıştır. 7. yüzyılın sonuna doğru Kimmerleri batıda bastıran 

Lidyalılar siyasi egemenliklerini Anadolu'nun içlerine doğru genişletir. Gordion'da ana 

yerleşime bitişik bir kalenin içinde ele geçen çok sayıdaki Lidya seramiği nedeniyle bir Lidya 

askerî garnizonu barındırdığı düşünülmektedir. Bu askerî kale muhtemelen Persler tarafından 

tahrip edilmiştir. Ahameniş İmparatorluğu döneminde Gordion, Marmara Denizi'nin 

güneyindeki Daskileion'daki Pers satrabına bağlı ikinci derece bir idari ve askerî merkez 

durumundadır. MÖ 8. yüzyılın sonlarından 4. yüzyıla kadar yaşayan uzun ömürlü bu yeni kale 

Gordion'daki Frig maddi kültürünün en iyi temsil edildiği yerdir. Yazılı Frig belgelerinin çoğu bu 

döneme aittir. 

        

Gordion ören yeri ve etrafında M.Ö.9. yüzyıl ile M.Ö. 1. Yüzyıllar arasında tarihlenen 

Frig soylularına ve ileri gelenlerine ait olan 124 adet Tümülüs mezar bulunmaktadır. Kazısı 

yapılan Tümülüslerin en büyüğü müzenin karşısında yer alan MM tümülüsü (Midas Tümülüsü 

ya da Büyük Tümülüs) olup, mezar odasına bir Türk mühendislik şaheseri olan ve Zonguldak 

maden işçilerinin açtığı tünelden ulaşılmaktadır. Antik dünyanın ikinci büyük tümülüsü olan ve 

ardıç tomruklarla desteklenen çam ağacından yapılmış ahşap mezar odası zarar görmeden 

günümüze kadar ulaşmış tek örnektir. Her ne kadar Midas Tümülüsü olarak bilinse de mezar 

odasından alınan örnekler üzerinde yapılan radyokarbon ve dendokronolojik analizlerinden 

defin işleminin M.Ö.740’larda yapıldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla 1.60 boyunda ve 60lı yaşların 

başında ölen bir Frig Kralı için yapılmış olan MM Tümülüsü Kral Midas’ın babası Gordias’a ait 

olmalıdır. Türkiye’nin önemli müzelerinden biri olan Gordion Müzesi; 1963 yılında, yaklaşık 

120.000 metrekarelik bir alanda kurulmuştur. Bu müze, başta Gordion kazılarından olmak 

üzere, Polatlı ilçesi civarından derlenen eserlerden kronolojik bir sergileme sunar. Gordion 

Antik kentinde yapılan kazılarda, M.Ö.9. yüzyıla ait Megaron 2 adı verilen ve içinde dünyanın 

en eski renkli çakıl taşı mozaiğinin bulunduğu büyük bir yapı ortaya çıkarılmıştır. 
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6- 21.08.2022 Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık Alan Başkanlığı ekibi, 2015 

yılından bu yana Edremit Körfezi sahasında Dr. Öğr. Üyesi H. Murat Özgen Başkanlığında 

yürütülen yüzey araştırması çalışmalarının son senelerde Ayvalık Sahasında gerçekleştirdiği 

yeni tespitler hakkında sahada incelemelerde bulundu. Adaların antik dönem kullanım izleri ve 

19. yy Osmanlı Dönemi sivil mimari örnekleri özelinde Çıplak Ada ve Güneş Adası'nda araştırma 

ekibinden Dr. Öğr. Üyesi H.Murat Özgen, Prof. Dr. M. Rıfat Akbulut, Doç. Dr. Serap Alper, Dr. 

Öğr.Üyesi Figen Erdoğdu ve arkeoloji bölümü lisansüstü öğrencileri Cansu Kurtar ve Bedri 

Mustafa ile Ayvalık Alan Başkanlığı’ndan; Arkeolog Birgül Özçam Namlı, Tarihçi Naz Öykü Güren 

ve Mimar Fatih Kurunaz ile birlikte inceleme gezisine katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 

Ergin, örnek alınması umut edilen bir davranışla tüm incelemelere bizzat katılarak ekibin tespit 

ettiği yapılar ve arkeolojik alanlar hakkında bilgi aldı. 

Adramytteion Kazı Ekibinin son yıllardaki tespitlerine göre, Ayvalık sahasında daha 

önce bilinmeyen 13 arkeolojik alan ve 28 Osmanlı Dönemi sivil mimari örneği yapı 

bulunmaktadır. Bu örnekler yanı sıra bilinen fakat tescilli olmayan örneklerin de belgelenerek 

dahil edildiği somut kültür envanteri çalışmasıyla, Ayvalık sahasında Antik Dönem ve Osmanlı 

Dönemi kullanımı ilgisinde anıt ve arkeolojik alan tescili 4 kat artmaktadır. Edremit Körfezi 

Güney Sahasında yapılan çalışmalarla elde edilen veriler ile Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası 

Sürecinde ki tarihleme ve kronolojik sürece önemli katkılar elde edilmiştir. Bu sebeple Ayvalık 

ve Alibey kentsel sit alanları dışında ki çevreden elde edilen arkeolojik ve sivil mimarlık verileri 

ile Ayvalık’ın endüstriyel miras süreci arasında dolaylı bir bağlantı kurulabilmektedir. 
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7- 22.08.2022 2015-2021 yıllarındaki yüzey araştırmalarında tespit edilen yapı ve buluntular 

için Adramytteion Kazı Başkanlığı tarafından tescil amaçlı yapılan başvurulara istinaden, 

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü üyeleri tarafından adalarda 

yapılan incelemelere ekip olarak katıldık. Çıplak Ada üzerinde yapılan tespitlere ilişkin 

ziyarette, 21 Ağustos tarihinde Ayvalık Alan Başkanlığı ekibine sunulan alanlar, Koruma Kurulu 

üyeleri ile birlikte yerinde incelendi. 19.yy’a tarihlenen deniz feneri, antik bir kente ait olduğu 

düşünülen arkeolojik veriler ile apsisi tespit edilen iki adet şapel yapısının izleri üzerinden 

yapılan açıklamalarda, bölgedeki mirasın acilen tescillenmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı. 

   

   
 

8- 27.08.2022 Pınar Adası ve Agia Paraskevi Manastırı kalıntılarının ziyareti. Agia Paraskevi 

‘de mevcut sarnıçların oldukça büyük ve derin olduğu incelemelerde, fonksiyonu hakkında 

yorum yapılamayan tonozlu bir yapı da incelenmiştir. Pınar Adasında yapılan kaçak kazılar 

sonucu zarar gören, manastır ile bir adet su kuyusu ve sarnıç tespiti yapılmıştır. Kuru örgü 

duvarlı yapı sistemine göre basit kurgulanmış bu yapılarda yer yer sarımsak taşından devşirme 

mimari elemanlarda görülmektedir. Zirvesinde bir dam/ağıl yapısı olan ada da çok sayıda 

tarımsal teraslamalar mevcuttur. Arkeolojik açısından ise geç döneme tarihlenen seramik 

parçaları bulunmuştur. Ayrıca Pınar Adası, üzerinde akan doğal kaynak suyu olan tek adadır. 
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9- 28.08.2022 Alibey Adasının doğu kısmında, Semizhoroz Burnunda yer alan doğal koyun, 

dalyana dönüştürülmesine ait peyzaj çalışması Ayvalık çalışmalarında ayrı bir öneme sahiptir. 

Endüstriyel Mirasın ortaçağa uzanan dönemini en çok destekleyen yapılardan birisi olan dalyan 

ve tuzlalara en iyi örneklerden bir tanesidir. Balık Adası üzerinde geç döneme tarihlenen 

seramikler ise sırlı ve yalın bir süslemeye sahiptir. Adanın zirvesinde konumlanan 19.yy’a ait 

şapel izleri ise maalesef kaçak kazılara maruz kalmıştır. Bir sonraki durak olan Hasır Adasında 

ise başka bir şapel yapısı bulunmaktadır. 

     

10- 29.02.2022 Çiçek Adasında tespit edilen yapının kalıntıları günümüzde kısmen ayakta olan 
ve kullanılmaya devam eden yapının kuzeydoğusunda belirlenen apsis izlerine dayanılarak  
şapel olduğu sonucuna varılmaktadır. Çevresinde mimari elemanlar barındıran 19.yy 
yapılarının bir kısmı yeniden işlevlendirme ile halen kullanılmaktadır. Tuğla örgüde bulunan 
duvarlarda ki pencere pervazlarında döneme ve daha öncesine ait rektagonal yapı 
malzemelerine rastlanmıştır. Şapelin arka bölümünde bulunan apsis yıkılmış durumdadır ancak 
kireçtaşı, mermer bir parapet ayırıcı mimari elemanlar paye başlığı şeklinde tespit edilmiştir. 
Apsis bölümüne ait olabilecek kavisliği veren yapı elemanları çevreye dağılmış olarak tespit 
edilmiştir. Kaynaklarda Çiçek Adası üzerinde bahsedilen şapelin bu yapı olduğu ve çevresinde 
ki kısmi binalarında dönem yapıları olduğu düşünülmektedir. Ada üzerinde ki yüzey 
taramalarında Bizans ve öncesine ait seramik tespitleri olmamıştır ve dönem kullanımında 
tarımsal faaliyetin gerçekleştirildiği adalardan birisidir. Adalar genelinde ve tek ada bazında 
Salnamelerde, elde edilen ürün bazında tonaj değerlerine ait veriler mevcuttur. Yumurta Adası 
çevresindeki tahkim duvarları ise Bizans Dönemine tarihlenmekle birlikte, kesilmelere rağmen 
sur duvarının devamlılığı izlenebilmektedir. Güvercin Ada üzerinde yer alan Agios Georgios To 
Rsifi Manastırı, savaşlar ve Mübadele sürecinde en az hasar alan yapılardan birisidir ve sarnıç, 
şapel, duvarları ile iyi korunmuş yapılar arasındadır. 
 

        
 

 



AYVALIK BELEDİYESİ 
UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi 

Temmuz-Ağustos 2022 Raporu 

29 
 

 

YERELDE GÖRÜŞMELER 

 
 

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) 

01.07.2022 Gültekin EMRE / Şair, Yazar ve Çevirmen 

03.08.2022 Ayvalık Ticaret Odası / Uzman Tadımcı Yeşim Bayraktar – Genel Sekreter Ahmet Baç 

05.08.2022 Ayvalık Tabiat Platformu / Nebahat Dinler, Salih Öz, Erhan Çiftçi 

12.08.2022 Ahmet Çelik ALATUR / Yüksek Mühendis-Mimar 
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Gültekin EMRE / Şair, Yazar, Çevirmen 

1951 yılı Konya doğumlu olan Gültekin Emre, ilkokul eğitimini Ankara’da, lise öğrenimini ise Konya’da 

tamamladıktan sonra 1974 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı 

Bölümü mezunudur. 

Çevirmenlik, Sol Yayınları’nda düzeltmenlik, Millî Kütüphanede memurluk ve şube müdür 

yardımcılığı yaptıktan sonra 1980 yılında Berlin’de yaşamaya başlamış. Ayvalık ile yolu 1992 yılında 

kesişen Emre’nin, kentin, kültür ve sanat kimliğine büyük katkıları olmuştur. Ayvalık Belediyesi Kültür 

Yayınlarından çıkan “Şiir ve Öykülerde Ayvalık” kitabının editörlüğünü gerçekleştirmiştir. 

- Restorasyon ve koruma noktasında Ayvalık’ta gerçekleştirilen çalışmaları eleştiriyor. Özellikle 

At Arabacıları Meydanı‘nda ki yapıların ve meydanın kendisinin kimlik kaybına uğradığını 

belirtiyor. 

- Korumacılığın yalnızca somut varlıklar değil, somut olmayan kültürel varlıklarında korunması 

yoluyla sağlanabileceğini, bu sebeple bunların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini 

belirtiyor. 

- Özellikle cadde, sokak, meydan gibi öğelerin ruhuyla ve dinamikleri ile ele alınması, aksi halde 

yapılacak uygulamaların asılsız kalacağını belirtiyor. 

- Ayvalık Kültür Sanat Günleri Kapsamında, 2008 yılında ilki yapılan “Şiir Ayvalık’ta” etkinliğinin 

artık yapılmamasının büyük bir kayıp olduğunu belirterek, Ayvalık’ın bu gibi etkinliklere ihtiyacı 

olduğunu belirtiyor. 

- Kentte yaşayan çoğu sanatçının dışarıdan destek aldığını ve sergilerini Ayvalık dışında açmaya 

başladıklarına dikkat çekiyor. 

- Yerel yönetimlerin, kentlerin kültür-sanat kimliğinin oluşumunda önemli rol oynadıklarını ve 

bu alana yapılacak desteğin sürekliliği olması gerektiğini vurguluyor. 
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05.08.2022 

 
Ayvalık Tabiat Platformu / Nebahat Dinler, Salih Öz, Erhan Çiftçi 
Yerelde Görüşmeler Serimizin Yirmi İkinci Konukları; Ayvalık Tabiat Platformu 

Eş Sözcüsü Nebahat Dinler ve Platform Üyeleri Salih Öz ve Erhan Çiftçi 

Ayvalık Tabiat Platformu; başta Ayvalık ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı olmak üzere; Kaz 
Dağları, Madra Dağı ve çevresinde doğa yıkımına ve talanına karşı mücadele etmek, bölgenin 
doğasına, tarihsel ve kültürel varlıklarına sahip çıkmak, doğaya zarar veren tüm faaliyetlere 
karşı durmak, yerel üretime destek vererek, bilimsel çalışmalar ışığında çözüm yolları üretmek, 
kampanyalar düzenlemek, kamuoyu oluşturmak, hukuksal mücadele vermek ve demokratik 
baskı grubu yaratmak için oluşturulmuş bir çevreyi koruma kuruluşudur. 

- Ayvalık’ın kültürel ve doğal mirasını konuşmak için bir araya geldiğimiz Tabiat 
Platformu üyeleriyle sohbetimize; UNESCO Dünya Miras Listesi, Türkiye’de dünya 
miras listesine bakış açısı, endüstri mirası kavramı, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne adaylık süreci ve ekip eğitimleriyle ilgili bilgilendirmeler yaparak başladık. 
Sonrasında, Ayvalık’ta zeytinlik statüsündeki doğal alanların ve Ayvalık Adaları Tabiat 
Parkı’nın, Yönetim Alanı’na dâhil edilmesi gerekliliği üzerine istişarede bulunduk.  

- UNESCO uzmanlarının, Dünya Miras Listesi’ne başvuru dosyasının hazırlanmasında 
beklediği ciddiyeti örnekler üzerinden anlatan Öğr. Gör. Yaşagül Ekinci, Arkeolog Birgül 
Özçam Namlı ve Tarihçi Naz Öykü Güren eşliğinde, Ayvalık’ın Dünya Mirası Adaylık 
sürecinde gelinen noktayı Ayvalık Tabiat Platformu üyeleriyle paylaşmıştır. 

- Ayvalık, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Kazdağları, Madra Dağı ve çevresini kapsayan 
coğrafyada doğal ve kültürel varlıkları koruma konusunda mücadele etmeleri sebebiyle 
görüştüğümüz Ayvalık Tabiat Platformu üyeleri Nebahat Dinler, Salih Öz ve Erhan 
Çiftçiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
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12.08.2022 

 
Ahmet Çelik ALATUR / Yüksek Mühendis-Mimar 

1930 yılında Ayvalık ’ta doğdu. Babası Kenan Bey diş hekimiydi, annesi Meliha Hanım ise Sakarya İlkokul ‘nun 

müdiresi olarak görev yapıyordu. Büyük Dikili Depremi üzerine Alatur ailesi İzmir ‘e taşındı. Çelik Alatur, 1949 

’da İzmir Atatürk Lisesi ’nden mezun oldu ve 2834 öğrenci numarasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ‘nde 

Mimarlık eğitimi almaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi ‘nde 1946-54 yılları arasında görev yapan Paul 

Bonatz ‘dan dersler aldı ve 1954 yılında mezun oldu. 

1954 senesinde İTÜ ‘den mezun olduktan sonra askere giden Alatur, Kağıthane İstihkam Okulu ‘nda 

temel eğitim aldıktan sonra, Eskişehir 1. Ana Jet Üssü ‘nde istihkamcı olarak görev yaptı, garaj, hangar 

gibi yapılar üzerine çalıştı. Askerden gelince, öğrenciliğinde staj yaptığı Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 

İmar İşleri Reisliği Proje Bürosu ‘nda işe başladı. Burada yaklaşık 6 ay çalışan Alatur, bu dönemde 

arkadaşı Polat Sökmen ile girdiği Siyasal Bilgiler Fakültesi Ek Binası Yarışması ‘nda 2.lik ödülü kazandı. 

Çocukluk yıllarında, savaştan kaçarak Ayvalık ‘a sığınmış olan İsviçreli bir kadından Fransızca 

dersleri almış olan Alatur, üniversiteden mezun olduktan sonra Fransa ‘ya gitmek istiyordu. İTÜ ‘den 

mezun olmadan önce Fransız Konsolosluğu ‘na burs başvurusunda bulunmuş, ancak tarihini kaçırdığı 

için başvurusu değerlendirmeye alınmamıştı. Çelik Alatur zorunlu askerlik görevini yaparken aynı bursa 

ikinci bir başvuru yaptı. Hamdullah Suphi Tanrıöver ‘in Fatih ‘teki evinde gerçekleşen mülakat sonucu, 

aylığı 30.000 frank olan 8 aylık kültürel burs başvurusunun Bayındırlık Bakanlığı ‘nda çalıştığı sırada 

kabul edilmesi üzerine, arkadaşı Polat Sökmen ile 1956 senesinin Kasım ayında Institut d ‘Urbanisme 

de l ‘Université de Paris ‘de (l ‘IUUP) yüksek öğrenim görmeye gitti. 

6 sene Fransa’da kaldıktan sonra, kariyerine Fransa ‘da devam etmek istese de 1963 yılının sonuna 

doğru babasının rahatsızlığı üzerine Türkiye ‘ye zorunlu dönüş yaptı. Türkiye ‘ye döndükten sonra bir 

süre ailesinin Ayvalık ‘taki mübadil evinin restorasyonuyla meşgul olan Alatur, 1964 yılında Ankara ‘ya 

gittiğinde Turizm Bakanlığı ‘nda çalışmayı hedefliyordu. Ancak Bayındırlık Bakanlığı ‘nda çalıştığı 

zamandan tanıdığı, o yıllarda Türkiye İş Bankası İEDB Müdürü mevkiinde çalışan Adnan Kocaaslan, Çelik 

Alatur ‘u davet edince burada işe başladı. Ankara ‘da kısa bir sürenin ardından, kendisine verilen 

Türkiye İş Bankası Yelkenkaya Dinlenme Tesisleri projesini hazırlamak için İstanbul ‘a gitti. Sonraki 

yıllarda İstanbul ‘da Marmara Bölgesi ‘ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürdü. (1980 yılında Türkiye İş 

Bankası’ndan emekli oldu.) Mimarın geç döneminde en önemli işi, Emirgan ‘da kendi evi olarak 

kullanmak üzere dönüştürdüğü Koca Hüsrev Paşa Yalısı ‘nın Taşodası ‘dır. II. Mahmud Dönemi ‘nde inşa 

edilen ve yol yapım çalışmalarında yıkılarak günümüze ulaşmayan yalının müştemilatı olan taşoda, 

yalıdan bağımsız olarak Emirgan Korusu ‘nun sınırında bulunmaktadır. 1986 senesinde bakkal olarak 

kullanılan binanın bulunduğu sokaktan geçen Çelik Alatur burayı fark edince satın almaya karar 

vermiştir. Binayı aldığında, yüksek duvarlarıyla saklanmış olan tonozlu çatısından ve zemininden binaya 

sızan suyla zarar gördüğünü tespit etmiştir. Yenileme projesini hazırlayarak Anıtlar Kurulu ‘na sunan 

Alatur, 1988 senesinde aldığı yenileme izni sonrası uygulamaya başlamış, inşaat 1990 senesinde 

tamamlanmıştır. 
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- Görüşmemizi gerçekleştirdiğimiz yapı, Neoklasik mimariye sahip Batı Etkili Kagir Ev 

örneklerinden birisidir. Bu bina, Çelik Bey’in anneannesi ve dayısının Midilli merkezinden, 

Mübadele ile Türkiye’ye geldiklerinde aileye verilmiştir. 

- Bina, aileye verildiğinde inşaat halindeymiş ayrıca yapının büyük bir sarnıcı da var. Eve ilk 

taşındıklarında bu sarnıç ailenin bütün içme ve kullanma su ihtiyacını bir yaz boyunca 

karşılıyordu. Ayrıca Çamlık’taki çeşmelere gelen su da çok lezzetliydi ve içilebiliyordu. 1964 

yılına kadar bu sarnıç kullanılmış. 

- “Ayvalık’ta Şehircilik Araştırmaları” adıyla 1964 te yayınlanan çalışmanın yürütücüsü olan İTÜ 

Mimarlık Fakültesi ’nde dekanlık yapan Prof.Dr.Kemal Ahmet Arû, Çelik Alatur ’un üniversite 

hocalarından biriydi. 

- Dr.Fazıl Doğan, 1933 yılında Yunanistan Yağ İşletmeleri’ne ait bugünkü adıyla “Dr.Fazıl Doğan 

Pirina Fabrikası” isimli fabrikaya ortak olur. 1939 yılında İşbankası ‘ndan çektiği krediyle, bu 

fabrikanın tamamını satın alır. Fabrikada zeytinyağı üretimi hiç yapılmamıştır. Bu sebeple 

fabrika için; 1976 yılı öncesine kadar “Zeytinyağı Fabrikası” ifadesini kullanmak yanlıştır. 

- Fabrikanın içindeki sabunhanenin bir tarafını Dr.Fazıl Doğan, ev olarak kullanıyordu. 

- Zeytin posası dışarıdan bu fabrikaya taşınıyordu. Pirina yağı çıkartıldıktan sonra bu yağdan 

sabun üretimi yapılıyordu. 1937 yılında fabrikada bir kimyager çalışmaya başlamıştır. Bu 

kimyager pirinadan, yağ ve sabun elde edilmesini öğretmiştir. 

- Alatur, 7 yaşından itibaren fabrikada, pirinayla oyun oynayarak tanıştığını belirtiyor. Bu 

dönemde oyun arkadaşlarından birisi de Hümeyra Gücük ‘ün babası, İlter Doğan ‘dır.  

- İlter Doğan ‘ın İngiltere’de eğitim gördüğü sırada babası Dr.Fazıl Doğan, 16 Kasım 1951 yılında 

vefat eder ve İlter Doğan, eğitimini yarım bırakarak ülkeye dönüş yapar. Fabrikanın işletmesini 

alan Gültekin ve İlter Doğan kardeşler, uzun bir süre fabrikanın işletmesini sürdürürler. 1976 

yılında ise Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı adına Aydın Bolak ve Akhisarlı bir tüccar olan 

Cumhur Sevinç Özer fabrikayı satın alarak, “Kırlangıç” markasını buraya taşırlar. Bu dönemden 

itibaren fabrika, Kırlangıç olarak anılmaya başlar. 

- Bugün Denizbank’ın bulunduğu yer, o tarihlerde fabrikanın yazıhanesiydi. Hümeyra Gücük, 

İstiklâl İlkokulu’nda eğitim görmüştü. Fabrikada depoları doldurma ve boşaltmakla görevli 

kişiler vardı ve bu kişilere “meydancılar” denirdi. Her büyük evin zemininde büyük zeytinyağı 

küpleri gömülü depolar vardı. 

- Dr.Fazıl Doğan, bugünkü Belediye Hizmet Binası (Yorgola Han) ‘nda kurulan hastanenin de 

öncüsüdür. Daha önce de yaşadığı evin alt katını doğumhane yapmıştır. 

- Dr.Fazıl Doğan’ın sonradan satın alarak yerleştiği diğer ev Çamlık’taydı. Eski Komili Otel 

yakınlarındaki bu ev 1912 yılında İtalyan bir mimar tarafından tasarlanmıştı. Fazıl Bey bu evi, 

Bandırmalı Faik Bey’den 1937-38 yıllarında satın almıştır. 

- Ahmet Tüfekçi ‘nin belediye başkanlığı döneminde ise bu evin (Yıkılmış olan eski Komili 

Oteli’nin yanındaki ev) bulunduğu sokağa, Dr.Fazıl Doğan ismi verilmiştir. 

- Bugün Muhtar Kent’in sahibi olduğu ve döneminde Sezai Ömer Madra’ya ait ev Fransız 

mimarlar, Dr.Fazıl Doğan ve Mustafa Sabuncugil ‘e ait evler ise İtalyan mimarlar tarafından 

tasarlanmıştır. 
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- Ayvalık Akademisi’nin bulunduğu yerden yol geçirilmesi Belediye Başkanı Avni Baskın 

döneminde yapılmıştır. 

- Eski Belediye Başkanı Muhip Özyiğit, Çelik Alatur’un dayısıdır. 

- Çamlık’ta ziyaret ettiğimiz evin yanındaki bina, Vali’nin eviydi. 

- Yüksek Mühendis-Mimar Çelik Alatur ‘un 1986 yılında Emirgan ‘da satın aldığı evde bakkal 

dükkanı vardı ve ev oldukça rutubetli, kötü durumdaydı. Evin restorasyon sürecinde ise 1994 

yılında vefat eden Mimar Hayati Tabanlıoğlu ‘da destek olmuştur. Ayrıca Mimar Rüknettin 

Güney, Alatur ‘un yakın dostudur. 
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YAZILI ve GÖRSEL ÇALIŞMALAR 

 

1- Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan “2022 07 07 Ayvalık Alan Başkanlığı Faaliyet Raporu 07” 

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 (107 gönderi, 566 takipçi). Bu bağlamda gerek yerel ve ulusal gerekse 

uluslararası alanda benzer alanlarda çalışan kurum ve kuruluşlar takip edilmeye devam 

etmektedir. 
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3- 27.07.2022 Ayvalık Alan Yönetimi Planının hazırlanması ve yürütülmesi bakımından, 

Danışma Kurulu ve Eşgüdüm ile Denetleme Kurulu taslak listeleri çalışılmıştır. Bu bağlamda 

içerisinde Yerel Yönetimler, STKlar, Koruma Kurulu, Ticaret Odası, Kent Konseyi, Üniversiteler, 

Muhtarlıkların bulunduğu 18 paydaştan oluşan Danışma Kurulları Listesi ile Alan Başkanı, 

Bakanlık, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Müze, Rölöve ve anıtlar Müdürlüğü, Yerel Yönetim 

temsilcilerinden oluşan Eşgüdüm ve Denetle Kurulları Listesi taslakları tamamlanmıştır. 

 

 
 

4- 27.07.2022 Ayvalık Belediye Meclisi’nden alınan yetki ile Belediye Başkanı Mesut ERGİN 

tarafından imzalanarak Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ilettiğimiz işbirliği protokolü 

Müdürlük tarafından imza altına alınarak “Avrupa Miras Günleri 2022 – Sürdürülebilir Miras” 

etkinliğine resmi olarak onay aldık. 

 

Avrupa Miras Günleri, 3 Ekim 1985’te, İspanya, Granada’da 

Avrupa Konseyi Mimari Mirastan Sorumlu Avrupa Bakanları 2. 

Konferansı’nda Fransız Kültür Bakanı’nın, Fransa’da 1984 

yılında başlatılan “Kapıları Açık Anıtlar (Monuments Open 

Doors)” tasarısının tüm Avrupa’ya yayılmasını önermesiyle 

ortaya çıkmıştır. Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu’nun da 

desteği ile 1991 yılında resmi olarak Avrupa Miras Günleri’ni 

başlatmış olup, Avrupa Miras Günleri’nin Avrupa düzeyinde 

kutlanmaya başlamasıyla her yıl daha da genişlemiştir. Avrupa 

Konseyi’nin Eğitim-Kültür, Miras-Gençlik ve Spor Bölümü’nce 

yürütülen “Avrupa Miras Günleri” etkinlikleri 1999 yılından bu 

yana Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu’nun ortak etkinliği 

olarak düzenlenmektedir. Her yıl bir tema belirlenerek, bu 

tema çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerle Avrupa Miras 

Günleri’ne katılım sağlanması, ülkemizin sahip olduğu kültürel 

mirasın korunmasına yönelik yaptığımız çalışmaların hem ulusal hem de uluslararası 

platformda tanıtımının yapılabilmesi, bu konuya verdiğimiz önemin ifade edilebilmesi için 

önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Ayvalık Belediyesi adına hazırlıklarına başladığımız etkinliğin 

“Ayvalık Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı - ASKEV”e ait olan anıtsal binanın öneclikli olarak 

çocuklara ve gençlere tanıtımını hedefleyen bir organizasyon olarak; Zeytin Çekirdekleri isimli 

orkestranın  dört müzisyeni tarafından yapılacak dinletinin arkasından binanın tanıtımının 

yapılması amacıyla 24 Eylül 2022, 14:00-16:00 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 
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5- 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 düzenlenerek 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. 

 
 

 
 

 

http://www.ayvalikmiras.com/
http://www.heritageofayvalik.com/
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6- Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı – ÇEKÜL tarafından hazırlanan ve 

başvurusu yapılan “Zeytin Yolu İzleri Projesi” nde paydaş olmak bakımından, Ayvalık Belediyesi 

adına proje iştirakçisi olarak yer almak bakımından gerekli başvuruları ve onayları tamamladık. 

Başvur sonucunun Ekim ayında açıklanması bekleniyor: 

https://www.culture-civic.org/hibe-programlari/yerel-projeler 

 

 
 

Zeytin Yolu İzleri Projesi içeriği; 

 

"Günümüzde kontrolsüz yapılaşma ve madencilik tehdidi altında olan zeytinin, tarih boyunca 

bıraktığı izlerin ve yarattığı çok bileşenli kültürün ne kadar farkındayız? Yeterince bilmediğimiz 

ve yok olma tehlikesi altında olan bir değeri sürdürülebilir bir biçimde nasıl koruyabiliriz? 

Zeytinin bir ağacın ötesinde, toplumsal belleğin bir parçası olarak algılanması, sahip olduğu 

doğal ve kültürel mirasın korunmasındaki en önemli adımlardan biridir. ÇEKÜL, doğal ve 

kültürel mirasın korunmasının ve yaşatılmasının, ancak genç kuşakların bu değerleri tanımaları 

ve sahiplenmeleriyle mümkün olabileceğine inanmaktadır.  “Zeytin Yolu Projesi” çocuklara ve 

eğitimcilere yönelik, zeytinin hikayesini anlatan, bir bellek projesidir. Batı Anadolu’da zeytin 

kültürünün izlerini, yaratıcı anlatım tekniklerini kullanarak aktarmayı ve koruma bilincini, sahip 

olunan yerel kültürün önemi üzerine farkındalık yaratarak oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, 

zeytinin tarihsel geçmişinin, anıtsal ağaçlarının, endüstriyel mirasının, efsanelerinin ve biyolojik 

çeşitliliğinin izlerini süren söyleşileri, çocuklara yönelik interaktif ve öğretici oyunları içiren 

atölyeleri, çoklu zekâ kuramı, işbirlikçi öğrenme modeline dayanan etkinlikleri ve zeytin mirası 

izleri haritasını kapsamaktadır."  

 

 
 

                

https://www.culture-civic.org/hibe-programlari/yerel-projeler


AYVALIK BELEDİYESİ 
UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi 

Temmuz-Ağustos 2022 Raporu 

39 
 

 

7- 11.08.2022 08-10 Ağustos tarihlerinde Ankara’da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü ile Dünya Miras Alanları Şubesi’nde gerçekleştirdiğimiz toplantı notlarını, başta 

Balıkesir Valiliği ile Ayvalık Kaymakamlığı olmak üzere UNESCO Dünya Mirası Listesi Sürecimize 

bizlerle paydaş olarak çalışan kurum ve kuruluşlarla paylaşmak bakımından “AYVALIK’IN 

UNESCO DÜNYA MİRASI SÜRECİ; KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve 

ANKARA ZİYARETİ” isimli rapor hazırlanarak, iletilmiştir. 

 

 
 

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- Hazırlıklarına devam edilen “ Ayvalık Miras / Heritage of Ayvalık “ temalı websitesinin 

tamamlanması ve kontrollerinin yapılarak en yakın zamanda açılması ve kamuoyuna 

duyurulması amaçlanmaktadır. 
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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 

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 
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