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YASTAYIZ
Son zamanlarda artan terör olaylarını kınıyoruz...

Yaşanan terör olaylarında şehit olan polis ve askerlerimize 
Allah’tan rahmet yaralananlara acil şifalar, başta şehitlerimizin 

aileleri olmak üzere tüm Türk Milleti’ne başsağlığı dileriz...

Bergama Belediyesi 
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30 Ağustos Zafer Bayramı, Bergama 
Şehitliği’ne çelenklerin konulması, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başladı. Zafer Bayramı kap-
samında Bergama Şehitliği’nde düzenle-
nen anma törenine Bergama Kaymaka-
mı Osman Nuri Canatan, Bergama Bele-
diye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama 
Garnizon Komutanı Kıdemli Tank Albay 
Ahmet Ömercikli, Bergama Cumhuriyet 
Başsavcısı Mustafa Özlüoğlu,  siyasi parti 
temsilcileri şehit yakınları, gaziler ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri 
anma töreninin ardından şehit mezarla-
rını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kaymakamlık tören alanında Atatürk 
Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’yla devam eden tören 
Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikler-
le sürdü. Bergama Kaymakamı Osman 
Nuri Canatan , Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç ve Bergama Garnizon 

Komutanı Kıdemli Tank Albay Ahmet 
Ömercikli, halkı ve tören birliklerini se-
lamlayarak Zafer Bayramı’nı kutladı. Tö-
ren, günün anlam ve önemini belirten 
konuşmaların ardından tören birliklerinin 
halkı selamlayarak geçişi ile son buldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarının büyük bir zafere imza atarak ulusun 

kaderini değiştirdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 93. 
Yıldönümü Bergama’da düzenlenen törenle kutlandı. 

Büyük zaferin 93. yılı 
törenlerle kutlandı 
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Dünya Mirası Bergama’nın güzel 
insanları;
Umut dolu yarınlardır dileğimiz.  Ve 
umut dolu aydınlık bir gelecek düş-
leyerek yürüdük çıktığımız yolda. 

Geleceğimizin teminatı gençlerimi-
ze daha güzel bir yaşam sunabilmek 
için. Çünkü onlardır bizim bırakmış 
olduğumuz mirası sonraki kuşaklara 
taşıyacak olanlar. Gençlerimizdir, ço-
cuklarımızdır, kardeşlerimizdir… 

Ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk söylemiştir en güzel sözleri bun-
dan yıllar önce: “Biz her şeyi gençliğe 
bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışık-
lı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim 
gençliktedir” diye. 

Acıların tarifsiz ve derin, yüreklerimizin 
buruk olduğu şu günlerde teröre kur-
ban verdiğimiz vatan evlatlarımızın, 
aydınlık yarınları yaşayamadan canını 
yitiren gençlerimizin derin üzüntüsü 
içerisindeyiz. Ülkemizde yaşanan şu 
zor günlerde karşılıklı saygı ve sevgi, 
barış ve kardeşlik vazgeçilmez önce-

liğimiz olmalıdır. Milletimizin huzur 
ve selameti için hayatlarını feda eden 
kahraman şehitlerimize bir kez daha 
Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şi-
falar ve ailelerine sabır diliyorum.

Bundan tam 93 yıl önce eşsiz bir 
kahramanlık örneğini tüm dünyaya 
göstererek bir milletin kaderini değiş-
tiren, 9 Eylül’de İzmir’i, 14 Eylül günü 
de Bergama’yı düşman işgalinden 
kurtaran, başta Ulu Önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm 
kahramanlarımızı saygı ve rahmetle 
anıyorum. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin ha-
yallerinin olduğu ve hayallerini ger-
çekleştirebildikleri bir dünyada yaşa-
mak ümidiyle.. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Başkan’ın kaleminden...

Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı
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Kozak Demircidere “Rasime 
– Recai Şeyhoğlu Anıevi ve 
Kütüphanesi”nin açılışı İzmir Valisi 

Mustafa Toprak, İl Jandarma Komutanı 
Kıdemli Albay Hasan Koçyiğit, Berga-
ma Kaymakamı Osman Nuri Canatan 
ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç’in katıldığı törenle açıldı.

Türkü Ana” ya da “Kütüphaneciler İmpa-
ratoriçesi” olarak bilinen ve kendini köy 
çocuklarının okumasına adayan eğitim 
gönüllüsü Rasime Şeyhoğlu; özel kü-
tüphanecilik alanında ilklere imza atmış, 
2002 yılından bu yana yürüttüğü çalış-
malar sonucu Türkiye’nin çeşitli bölgele-
rine 39 kütüphane kazandırmıştı.
Şeyhoğlu’nun çalışmalarının son adresi 
Kozak Demircidere Mahallesi oldu. İzmir 

Valiliği, Bergama Kaymakamlığı ve Ber-
gama Belediyesi’nin katkılarıyla gerçek-
leştirilen proje hummalı bir sürecin so-
nunda tamamlandı. Diğer bölgelerden 
farklı olarak Demircidere’de bir de anıevi 
hazırlandı. 
Rasime Şeyhoğlu’nun kullandığı özel 
eşyalardan ve aile yadigarlarından olu-

şan envanteriyle anıevi, etnografik müze 
olma özelliğini taşıyor. Demircidere’deki 
müzenin bir benzeri Aliağa Hacıömerli 
Mahallesi’nde bulunuyor. 
Gelecek kuşakların aydınlanmasına kat-
kı sunmak amacıyla hayata geçirilen 
“Rasime – Recai Şeyhoğlu Anıevi ve 
Kütüphanesi”nin açılışı büyük bir törenle 

Şeyhoğlu ailesi bir ışık da 
Demircidere’de yaktı

   “Kütüphaneciler 
Kraliçesi”nin 
40. eseri Bergama 
Kozak Demircidere 
Mahallesi’nde açıldı. 
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yapıldı. Rasime Şeyhoğlu sağlık sorunla-
rı nedeniyle açılışa katılamazken, Recai 
Şeyhoğlu Demircidere’de hazır bulundu.
İzmir ve Bergama protokolünü bir ara-
ya getiren törenin açılışında konuşan 
Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç, “Bergama’nın eşsiz kültürel mirası 
yaklaşık bir yıl önce UNESCO tarafından 
tescillendi ve tüm dünyanın 999’uncu 
dünya miras alanı oldu Bergama. 2500 
yıldır yaşamın hiç kesintiye uğramadığı 
bu kentin, bu sağlam kültür – bilim – 
sanat damarı içinde etrafındaki onlarca 
köyün, onlarca beldenin ayrı ayrı çok 
önemli kültürlerinin de payı var. Bugün 
burada bir anıevinin, kütüphanenin 
açılıyor olması hem Bergama’nın, hem 
Demircidere’nin kültür – bilim – sanat 
kimliğine çok yakışır bir projedir” dedi.

Projeye katkı sunan herkese tek tek te-
şekkür eden Başkan Gönenç, “En önem-
lisi de böyle bir girişime kucak açacak, sı-
cak bakacak aydınlıkta olan Demircidere 
Mahallesi’nin değerli halkıdır. Biz açılışı 
yapacağız, bunu yaşatacak 
olan sizlersiniz. Ayrıca 
tüm Türkiye’ye örnek 
olacak bir işbirliğini, 
girişimciliği ortaya 
koyan anne – oğula; 

Rasime ve Recai Şeyhoğlu’na da çok te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.

Bergama Belediye Başkanı’nın ardından 
İzmir Valisi Mustafa Toprak geldi kürsüye. 
Anıevi ve kütüphanenin yapım sürecin-
den kısaca bahseden Vali Toprak, “Her bir 
köyde böyle bir eser olmadığına göre 
hem yapana, hem de yapılması sırasın-
da hoşgörüyle ‘gelin bu burada vücut 
bulsun, birlikte hayata geçirelim’ diyen 
Demircidere halkına katkılarından dola-
yı çok teşekkür ediyorum. Bizi biz yapan 

değerlerimiz var. Demircidere’nin kendi-
ne has özelliklerinin kaybolmaması için 
bu özgün eserlerle katkı sağlanmış oldu. 
Bundan daha güzel ne olabilir? Ülkemi-
zin birliği, beraberliği, hiçbir olumsuzluk 
olmadan geleceğe yürüyebilmesi için 
bizim aramızdaki bu birlik ve beraberlik 
heyecanını ve mayasını, değerlerimize 
de sahip çıkarak geleceğe götürmek 
noktasındayız. Kültürümüzde devletimi-
ze, milletimize olan bağlılığımızla, kadir-
şinaslığımızla, özgün eserlerimizle ve on-
lara olan ilgimiz ve sevgimizle geleceğe 
yürümemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir 
şey” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri 
açılış kurdelesini kesti. Protokol ile davet-
liler daha sonra anıevi ve kütüphaneyi 
gezdi.

Tören, halk oyunları gösterileri ile devam 
etti. Bergama Halk Eğitim Merkezi halk 
dansları topluluğunun, Bergama ezgile-
rini taşıyan gösterisi izleyenlerden tam 
not aldı.

Törenin sonunda ikram yapıldı. Konukla-
ra, yöresel kıyafetlerini giyen Demircide-
re kadınlarının kendi elleriyle hazırladık-
ları yöresel lezzetler sunuldu.
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Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç’in ev sahipliğinde 
gerçekleşen ödül törenine Bergama 

Kaymakamı Osman Nuri Canatan, 
Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret 

Ürper, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, 
Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Ali 
Kahyaoğlu ve Ümit Atlam, Belediye Meclis 
Üyeleri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan 
Yardımcısı Murat Atilla, Süter ailesi, STK 

ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törenin 
açılışında konuşan Şakir Süter’in ağabeyi 
Bergama Ticaret Odası eski Başkanı 
Ali İhsan Süter, “Şakir Süter Gazetecilik 
Yarışması”nın düzenlenmesine öncülük 
eden Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç’e teşekkür etti.

4. Şakir Süter 
Gazetecilik Yarışması 

ödülleri sahiplerini buldu
Bergama Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü 

düzenlen “Şakir Süter Gazetecilik Yarışması”nda 
ödüller, görkemli bir törenle sahiplerine verildi.
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Amacımız Şakir Süter’in 
anısını yaşatmak
Süter’in ardından kürsüye gelen Bergama 
Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise 
“Maalesef günümüz Türkiye’sinde basın 
mensuplarının oldukça zor şartlar altında 
görev yaptıklarını görüyoruz. Bizim dört 
yıl önce bu yola çıkarken de amacımız 
Bergama için çok önemli bir değer olan 
Şakir Süter’in anısını yaşatmak ve aynı 
zamanda büyük özverilerle mesleğini 
yapmaya çalışan başarılı gazetecileri 
ödüllendirerek motivasyonlarına katkıda 
bulunmaktı. Bugün geldiğimiz nokta 
oldukça memnuniyet verici. Gerek 
yapılan başvuru sayılarındaki artış 
gerekse haberlerin niteliği yarışmamızın 
giderek daha da profesyonel bir mecraya 
taşınmasını sağladı. Kurumsal bir 
kimlik kazanan Şakir Süter Gazetecilik 
Yarışması’nı önümüzdeki yıllarda daha 
da geniş platformlara taşıyacağımıza 
inanıyorum. Ödül kazanan tüm gazeteci 
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Basın 
mensuplarının mesleklerini özgür bir 
şekilde icra edebilecekleri bir ortam, 
herkes için daha özgür bir Türkiye 
diliyorum” diye konuştu.

Başkan Gönenç konuşmasının sonunda 
Bergama’daki görevine yeni başlayan 
Kaymakam Osman Nuri Canatan kürsüye 
davet etti. Kaymakam Canatan, “Ben 
de Kütahyalıyım. Yani Ege’nin denizsiz 
çocuğuyum. Bergama’ya da çok uzak 
olmayan bir kültürden geliyorum. 
Bergama, ismini çokça duyduğum bir 
kentti. Fakat tabi yaşamadan bir kenti çok 
yakından tanıyamıyorsunuz. Bundan böyle 
Bergama’da görev yapacak olmaktan, bu 
dünya mirası kenti yakından tanıma fırsatı 
bulmaktan dolayı çok mutluyum. Tüm 
Bergamalıların hizmetinde olduğumu 
bilmenizi isterim” dedi.

Gazeteciler emeklerinin 
karşılığını aldı
Konuşmaların ardından ödül törenine 
geçildi. “Hurda Araç İsyanı” haberiyle 
“Haber Ödülü”ne değer görülen Habertürk 
Egeli Gazetesi muhabiri Ali Arda Perk’e 
ödülünü Bergama Kaymakamı Osman 
Nuri Canatan verdi.

“Deprem Sonrası Dinlenme Yerleri” 
haberiyle “İnceleme & Araştırma” 
kategorisindeki ödülü kazanan Habertürk 
Egeli Gazetesi muhabiri Mehmet İnmez 
ödülünü Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç’in elinden aldı.

“Röportaj Ödülü”nün sahibi “Topçu 
Kışlası’na Müze Yapılacak” haberiyle 
Bakırçay Gazetesi’nden Rıdvan 
Karapehlivan oldu. Karapehlivan’a 
ödülünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkan Yardımcısı Murat Atilla verdi.

“Mahalle Pazarı Değil, Fuar” haberiyle 
“Fotoğraf Ödülü”ne layık görülen Egeli 
Sabah Gazetesi muhabiri Ceyhan Torlak 
ödülünü Bergama Ticaret Odası Başkanı 
Fikret Ürper’in elinden aldı.

“Karikatür Ödülü”nün kazananı, “Körfezin 
Ajan Balıkları” çalışmasıyla Yeni Asır 
Gazetesi’nden Tufan Selçuk’tu. Selçuk’a 
ödülünü ise Ali İhsan Süter verdi.

5 ayrı kategorideki ödüllerin sahiplerine 
verilmesinin ardından sıra Jüri tarafından 
belirlenen özel ödüllere geldi.

“İzmir Bunu Hak Ediyor Mu” haberiyle 
Bergamalı gazeteci Ahmet Ünaleroğlu 
anısına verilen özel ödüle değer görülen 
Ege TV muhabiri Kerim Uğur, ödülünü 
Bergama Ticaret Odası Meclis Başkanı Erol 
Işıldak’ın elinden aldı.

Aliağa Ekspress Gazetesi’ndeki “Otogarı 
Olmayan Sanayi Şehri” haberiyle “Bergama 
Belediyesi Özel Ödülü”nün sahibi olan 
Volkan Gündüz’e ödülünü Bergama 
Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı, Bergama 
Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tanol verdi.

“Ekmek Düşmanları Durmuyor” haberiyle 
“Jüri Özel Ödülü”ne layık görülen Yeni Asır 
Gazetesi muhabiri Tansu Edip Gökbudak 
ise ödülünü, 4. Şakir Süter Gazetecilik 
Yarışması Jüri Başkanı gazeteci – yazar 
Vecdi Altay ve Jüri üyelerinin elinden aldı.

Bergama Ticaret Odası ve Süter ailesi de 
ödül alan gazetecilere günün anısına 
hediye verdi. Tören düzenlenen kokteyl ile 
sona erdi.
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Kale Mahallesi başta olmak üzere 
Bergama’da birçok tarihi yapıya 
hayat veren Bergama Belediyesi 

Tarihi Kapalı Çarşı çevre dükkanlarının 
cephe sağlıklaştırması ve bakım 
çalışmalarına başladı. 

Kent merkezi başta olmak üzere ilçe 
çevresinde yer alan birçok tarihi yapı-

nın bakım ve onarımını gerçekleş tirerek 
Bergama’ya kazandıran Bergama Beledi-
yesi, 1930’lu yıllarda dönemin belediye 
başkanı tarafından yapılan tarihi Kapalı 
Çarşı’nın çevre dükkânlarının cephe ona-
rım çalışmaları için kolları sıvadı. 

Havra yanında bulunan eski çocuk esir-
geme binası olarak kullanılan binanın 

Bergama’da tarih 
yeniden hayat buluyor 

Birçok tarihi yapıya hayat veren Bergama 
Belediyesi 1930’lu yıllarda yapılan tarihi Kapalı 

Çarşı’nın çevre dükkanlarının cephe onarım 
çalışmalara başladı
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sosyal amaçlı kullanılmak üzere resto-
rasyon çalışmalarına da yakın zamanda 
başlayacak olan Bergama Belediyesi, 
Abacıhan sokak sağlıklaştırması ,Selinos 
Çayı’nın dere ıslahı, temizliği ve peyzaj 
çalışmaları, İslamsaray Mahallesi Üçke-
mer aralığında bulunan ve 19. yüzyılın 
sonlarında inşa edilerek deri tabakla-
ma işinde kullanılan yapının sosyal tesis 
amaçlı restorasyon çalışmalarına devam 
edecek. 

Kale Mahallesi’nde bulunan eski tarihi 
evlerin butik otel ve turistlik amaçlı kul-
lanılması konusunda da bu yıl içerisin-
de çalışmalar yürüteceklerini belirten 
Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç,  “Tarihi mirası korumak ve gelecek 
nesillere aktarabilmek adına çalışmaları-
mız devam edecek. Bu anlamda özellik-

le 2016 yılı içerisinde projelendirdiğimiz 
birçok çalışmayı Bergama’ya kazandır-
mayı amaçlıyoruz” dedi. 
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Bergama Belediyesi’nin hazırladığı 
yardım yönetmeliği ile üniversite 
öğrencilerinin ailelerine öğrenim 

yardımını bu yılda devam ettiriyor. 
Yönetmelik kapsamında oluşturulan 
komisyonun belirlediği miktarlarda 
öğrenci ailelerine eğitim yardımı yapılacak. 

2015-2016 öğrenim yılı üniversite 
öğrencilerinin ailelerine yönelik yapılan 
öğrenim yardımı başvuruları 07.09.2015-
09.10.2015 tarihleri arasında Bergama 
Belediyesi Sosyal Yardım Bürosu’na 
gerçekleştirilecek ve başvuru formları 
Bergama Belediyesi Facebook sayfası, 
www.bergama.bel.tr ve Bergama 
Belediyesi Sosyal Yardım Bürosu’ndan 
temin edilebilecek. 

Belediyeye yapılan müracaatlar içinden, 
eğitim yardımı vermek için koşulları en 
uygun olan öğrencileri belirlediklerini 

söyleyen Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç; “Yardımlarımızı 
yönetmelik kapsamında oluşturduğumuz 
komisyonumuz aracılığıyla yapıyoruz. 
Yönetmeliğin en önemli ayağını ise, 

üniversitede okuyan gençlerimize 
yaptığımız öğrenim yardımları oluşturuyor. 
Bergama Belediyesi vatandaşlarımızın ve 
geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 
her zaman yanında olacak” diye konuştu. 

Bergama belediyesi 
öğrencilerin yanında

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 
meydana gelen silahlı saldırı 
sonucu şehit olan polis memuru 

Ahmet Gılıç memleketi Bergama’da ailesi 
ve sevenleri tarafından son yolculuğuna 
uğurlandı. Diyarbakır’da düzenlenen 
cenaze törenin ardından memleketi 
Bergama’ya getirilen şehit polis Ahmet 
Gılıç Kurşunlu Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Karahıdırlı 
Mahallesi’nde toprağa verildi. 

Törene İzmir Valisi Mustafa Toprak, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç, milletvekilleri, 
siyasi parti temsilcileri ve emniyet 
mensuplarının yanı sıra binlerce 
vatandaş katıldı. 

Şehidimizde bir kez daha Allah’tan 
rahmet ailesine ve sevdiklerine sabırlar 
dileriz.

Bergama şehidini uğurladı 
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Bergama Belediyesi adına; 
Sahibi
Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı
Yayın Sorumlusu
Ergin GELİR

Yönetim Yeri:
Ertuğrul Mah. Eski Belediye 
Cad. No:1 Bergama / İZMİR 
Tel: 0232 632 80 05
Yayın Türü:
Yerel, aylık, süreli

Baskı: 
Ayan Ofset Matbaacılık
Tuna Mah. 5601/1 Sokak No: 15 - 17
Çamdibi İş Merkezi Çamdibi İZMİR
Tel:  0 232 433 88 45
Baskı Tarihi: 11.09.2015

www.bergama.bel.tr

info@bergama.bel.tr                  bergamabel@gmail.com

Bergama’da Dünya tarihinin ilk spor 
hekimi olan “Bergamalı Galenos” 
adına düzenlenen 2.Galenos Cup 

Türkiye Basketbol Ligi(TBL) Turnuvası 
birbirinden güzel mücadelelerle son 
buldu. Final karşılaşmasında rakibi Mamak 
Belediye Ankara DSİ’yi 90-60’lık skorla 
geçen Tofaş turnuvanın şampiyonu oldu.

Tofaş’ın efsane oyuncusu ve kaptanı Kaya 
Peker Şampiyonluk kupasını Bergama 
Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in 
elinden aldı. SOCAR ile BEST arasından 
oynanan üçüncülük karşılaşmasında ise 
SOCAR, Sean Denison ile peş peşe sayılar 
bulup çok uzun süre geride götürdüğü 
maçı 4 farkla kazandı. SOCAR, BEST’i 
uzatma sonunda 80-76 yenerek turnuvayı 
üçüncü olarak tamamladı.Turnuvanın 
öncelikli amacının gençlere basketbolu 
ve salon sporlarını sevdirmek olduğunu 

ifade eden Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç, çok güzel ve keyifli bir 
turnuva geçirdiklerini belirterek, “Özellikle 
salon sporlarının gençlerimiz için çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı 
branşlarda da badminton, oryantiring, 
tekvando gibi sporlarda da gençlerimizi 
salonlara çekmeye çalışıyoruz. Belki 
ileride şimdiden basketbolun alt yapısını 
hazırlayarak bir takım oluşturabiliriz. 
Ve ileriki yıllarda bu salonlarda sadece 
misafir olarak değil, ev sahibi olarak da 

bir takımımız olsun istiyoruz. Gelecek 
senelerde bunun olacağını düşünüyorum. 
Turnuvaya katılan tüm takımlara ve 
bizlere basketbol keyfi yaşatan tüm 
oyuncularımıza bir kez daha teşekkür 
ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl tekrar 
bu salonda birlikte güzel karşılaşmalar 
izleriz” diye konuştu.

Basketbolun yıldızları 
Bergama’da buluştu 

Basketbolun yıldızları, 
Dünya tarihinin ilk spor 
hekimi olan “Bergamalı 
Galenos” adına 
düzenlenen 2.Galenos 
Cup Türkiye Basketbol 
Ligi(TBL) Turnuvası’nda 
Bergama’da buluştu. 

Turnuva’nın istatistik liderleri ise şu 
şekilde oluştu.
Turnuva Sayı Kralı: 
Mike Davis-Best Balıkesir
Turnuva Ribaund Kralı: 
Brandon Peterson-Mamak Belediyesi DSİ
Turnuva Asist Kralı: 
Yiğitcan Turna-Tofaş
Turnuva MVP’si: 
Kaloyan İvanov-Tofaş




