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İlklerin şehri ödüllerle taçlanıyorİlklerin şehri ödüllerle taçlanıyor

UNESCO'nun 999.Dünya Mirası Bergama'da, Bergama
Belediyesi'nin tarihi mirasları koruma ve gelecek
nesillere aktarma ile ilgili yaptığı çalışmalar ödüllerle
taçlanıyor.  Sayfa 4’te

Bergama otoparkına kavuşuyor
Bergama'daki trafik ve park
yeri sıkıntısını çözecek olan
ve Bergama eski Cezaevi'nin
olduğu yerde yapılan,
Bergama Belediyesi Katlı
Otopark Projesi'nde sona
yaklaşıldı.    Sayfa 3’te

Dünya engelliler günü kutlandı
Engelli vatandaşlara, özel meslek
edindirme kursları, engelsiz taksi
gibi hizmetlerle onlara her
zaman destek olan Bergama
Belediyesi  3 Aralık Dünya
Engelliler Günü'nde “engelli araç
şarj dolum istasyonu” ile engelli
vatandaşlara yeni bir hizmet
daha vermeye başladı. Sayfa 9’da

En başarılı sezonlardan birini yaşıyoruz

Sayfa 16’daBERGAMA BELEDİYESPOR

NIKE

Dünyanın 999'uncu, Türkiye'nin 13'üncü, İzmir'in ise ilk UNESCO
Dünya Mirası olan ilkler şehri Bergama, 9'uncu kez gerçekleşen
Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda tanıtılıyor.

Akropol, Asklepion, Allionai, Kızılavlu, Zeus Sunağı, dünyanın en
dik amfitiyatrosu, tümülüsleri, hanları, hamamları, camileri,
köprüleri, türbeleri ve çeşmeleri ile

10-13 Aralık tarihleri arasında Fuar İzmir'de yapılan ve

999.DÜNYA MİRASI

Arkaik, Helenistik, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait kültürel ve anıtsal
miraslarıyla Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olan
Bergama, fuarda “999. Dünya Mirası” temasıyla misafirlerini
ağırlıyor.

B Holü C-
130 numaralı alanda yer alan Bergama standında, tarihin yanı sıra
dünyaca ünlü Kozak Yaylası, Bakırçay Ovası, Bergama halıları,
Bergama Tulumu ve Parşömen'i gibi çeşitli zenginlikleri tanıtılıyor.

İLKLER ŞEHRİ
BERGAMA TRAVEL
TURKEY İZMİR FUARINDA



Çocuk

Foto kritik;

Bergama Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç 20 Kasım Dünya Çocuk
Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj
yayınladı.

"Bugünümüzle yarınlarımız arasında
en büyük bağ çocuklarımız. Onlara
çağdaş yaşam olanakları sunmak,
onları ve haklarını korumak ve en iyi
biçimde yetişmelerini sağlamak,
hepimizin ortak görevi. Onların sevgi
ve kardeşlik duygularıyla yetişmesi
bugünlerde ihtiyacını duyduğumuz

evrensel barışında anahtarı.
Birleşmiş Milletler tarafından 20
Kasım'da ilan edilen Dünya Çocuk
Hakları Günü dolayısıyla;
Çocuklarımız için korkusuz bir
dünyada, kardeşçe, gelecek kaygısı
taşımadan, açlıkla mücadele etmek
zorunda kalmadıkları ve savaşlar
yüzünden yaşamlarını yitirmedikleri
bir dünya diliyorum.

Tüm çocukların eşit haklara sahip
olduğu bir dünya özlemiyle…"

Bergama'da, “Doğayı Sevdiğini
Söyleme Günü” adıyla çocuk
etkinliği düzenlendi. Ailelerinde
katıldığı etkinlikte çocuklar
rengarenk görüntüler sergiledi.

Bergama'nın Zeytindağ
Mahallesi'nde termik santral
yapımına karşı çıkan Bakırçay
İnisiyatifi'nin (Dikili, Bergama,
Foça, Aliağa, Şakran, Çandarlı
Çevre Platformları) düzenlediği,
Şuadap Çocuk ile Bergama
Belediyesi'nin katkı koyduğu
etkinlik, Bergama Belediyesi

Kleopatra Güzellik Ilıca'sında
gerçekleşti.

Etkinlikte çocuklara yönelik doğa
konulu resim çalışması, masal
anlatımı, müzik ve pantomim
gösterisi düzenlendi. 'Doğayı
Sevdiğini Söyleme Günü' adıyla
yapılan etkinliğe katılan çocuklar
hep birlikte "Termik santral
istemiyoruz, çünkü doğayı
seviyoruz" diye haykırdı.

Bakırçay İnisiyatifi'nin çocuklarda
doğa sevgisini aşılamayı
amaçladığı etkinliği gerçekleştiren
Şuadap Çocuk adına konuşan
Serdar Türkmen; “Şubadap
Çocuk, 3 yıldır özellikle yoksul
mahallelerde, derneklerde,
okullarda çocuklarla drama,
müzik, video çalışmaları yapan
kişilerden oluşan bir ekip.
Amacımız, mevcut çarpık
toplumsal düzenin yarattığı
eşitsizlik ve gericiliğe karşı
çocuklara eğitim anlamında bir
nefes olabilmek.” dedi.

Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç; “Çocuklara
yönelik doğa sevgisini aşılamayı
amaçlayan bu etkinlik nedeniyle

emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Yapılan işin çok değerli
olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Ekoloji ile ilgili 'Doğayı Sevdiğini
Söyleme Günü' başlıklı etkinlikler
dizisi Bergama/Zeytindağ'da
başlamıştı, sonra Çandarlı ve
Bergama'da etkinlikler yapıldı.
Şimdi de sırada Dikili ve Foça var.

TERMİK SANTRAL
İSTEMİYORUZ

Reng kar ne çocuk etkinliği “Doğayı sevdiğini söyleme günü”

Aktüel Arkeoloji Pergamon’u işledi

2

Türkiye’nin Arkeoloji dergisi olarak
yayın yapan “Aktüel Arkeoloji”
dergisi 48’inci sayısında Pergamon
Kralığını işledi.

Bergama’nın antik değerlerinin
işlendiği Aktüel Arkeoloji dergisi
konuyu kapağına da taşıdı. Dergide;
‘Berlin’in Pergamon Müzesi’,
‘Gigantomakhia Tanrıların Savaşı’,
‘Şeytanın tahtı Pergamon Sunağı’,
konularının işlendi.
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BBERGAMA OTOPARK’INA KAVUŞUYOR

Güncel 3

Bergama'daki trafik ve
park yeri sıkıntısını
çözecek olan ve Bergama
eski Cezaevi'nin olduğu
yerde yapılan, Bergama
Belediyesi Katlı Otopark
Projesi'nde sona
yaklaşıldı.

350 Araç kapasiteli

Toplam kullanım alanı 13 bin
metre kare olan otoparkın,
2650 metrekarelik zemin
katında 9 adet iş yeri ile
yaklaşık 1000 metrekarelik

bir alışveriş merkezi yer
alacak. 3 Katı kapalı, 4'üncü
katı açık olan otopark 350
araçlık kapasiteye sahip.

Otoparkta hummalı bir
şekilde süren çalışmaları
yerinde inceleyen Bergama
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç; “Kent merkezinde
yapımını sürdürdüğümüz 350
araçlık otoparkımızın hizmete
girmesiyle Bergama'nın ciddi
sorunlarından birini daha
çözüme kavuşturmuş
olacağız.” dedi.

Başkan Gönenç; “Sağlık,
eğitim, çevrenin korunması
gibi ulaşımda sosyal
belediyecilik anlayışımızın bir
parçasıdır. Bu proje hızla
büyüyen Bergama'da trafik
sorununu ciddi ölçüde

çözecek” dedi.

Otoparkta gelinen son nokta
ile ilgili bilgi veren otoparkın
yapı denetim elemanlarından
Bergama Belediyesi İnşaat
Mühendisi Levent Urgancı;
“Taşıyıcı sistemi tamamlanan
inşaatın otopark alanı olarak
kullanılacak özel zemin

kaplama işlemi ve dış
cephedeki alüminyum güneş
kırıcılarının yapımı bitirildi.
En son aşamada dükkanların
doğramaları, vitrifiyeleri
takılıyor. Otopark içindeki yol
çizgileri çiziliyor. Otoparkın
girişi için revize edilen giriş
rampası imalatı yapılıyor.”
dedi.



UNESCO'nun 999.Dünya Mirası
Bergama'da, Bergama
Belediyesi'nin tarihi mirasları
koruma ve gelecek nesillere
aktarma ile ilgili yaptığı
çalışmalar ödüllerle taçlanıyor.

Dünya mirası Bergama
Türkiye’nin gururu

Kent kültürü öne çıkıyor

İlklerin şehri geleceğe umutla
ilerliyor

Bu mirasın kültür turizmi için
büyük bir hazine olduğunun
farkındalığı içindeki Bergama
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç ve ekibi, Bergama'nın
tarihsel ve kültürel değerlerine
sahip çıktıkça, kente ödül üstüne
ödül kazandırıyor. Başkan
Gönenç yapılan çalışmaları;
“Bergama'yı geçmişine yakışır bir
geleceğe hazırlıyoruz” cümleleri
ile tanımlıyor.

Bergama Belediyesi'nin UNESCO
Dünya Mirası adaylığı için
başvurması ve başvurunun tescil
edilmesi sevinçle karşılanmış,
sadece Bergama'ya değil tüm
Türkiye'ye onur vermişti. Bu
sorumluluk ile hareket eden
Bergama Belediyesi son yıllarda
yaptığı restorasyon çalışmaları ve
kent kültürüne ilişkin çok yönlü
çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Bu çalışmalar ise çeşitli ödüllerle
taçlanıyor.

Verilen emeğin ödüllendirilmesini
Bergama için onur kabul eden
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç ise çalışmalarının sadece
bunlarla sınırlı olmadığını ifade
ediyor. Başkan Gönenç; “1930'lu
yıllarda yapılan tarihi Kapalı
Çarşı'da onarım çalışmalarımız
gerekli kurumlarla yapılan işbirliği
ile devam ediyor.
Üniversitelerimizle yaptığımız
protokoller doğrultusunda tarihi ev
restorasyonlarını sürdürüyoruz.
Kale Mahallesi'ndeki tarihi evlerin
butik otele dönüştürülerek turistlik
amaçlı kullanılmasını sağladık.
Havra'yı restore ettik. Tarihçilerin
atıflarına konu olan Selinos Çayı
dere ıslahına yönelik
çalışmalarımıza da devam
ediyoruz” dedi.

Başkan Gönenç; “Bu özel kentin
sadece antik dönem harabeleri,
anıtsal yapıları, mimari yapıları
değil, kentin kültürel tarihini ve
birikimini taşıyan, yazan, kayda

geçiren, ülke ve dünya kültürüne
katkıda bulunmuş çok değerli
insan hazinelerimiz de var.
Onların değer kattığı kültüre sahip
çıkmak, adlarını yaşatmak ve bir
sonraki nesile aktarmayı görev
sayıyoruz. Bu bilinçle farklı
alanlarda da projeler üretmeye,
çalışmalar yapmaya devam
ediyoruz” diye konuştu.

Eczacılığın babası kabul edilen
Galenos, ilk Türkçe dil bilgisi
kitabını hazırlayan Osmanlı alimi
Bergamalı Kadri, Bergama'da
yaşamış ve önemli eserler
bırakmış Osman Bayatlı gibi
isimleri örnek veren Başkan
Gönenç; “Bu değerli isimlere
ilişkin çeşitli çalışmalar yaptık,
yapmaya da devam ediyoruz.
Örneğin yöremizin tarihi, sanatı,
folkloru üstüne çok değerli
araştırmalar yapan ve sevdalı
olduğu Bergama'mız hakkında 24
kitap yazan Osman Bayatlı'nın bu
önemli eserlerini günümüze
uygun redakte edip tekrar
basımını yapıyoruz. Tarihi
bütünüyle sahiplenerek yaşatmayı
ilkesel görev haline getirdik.
Çünkü bize bırakılan mirası
gelecek nesillere sağlıklı bir
şekilde aktarabilmenin
sorumluluğuyla hareket ediyoruz.
Kısacası Bergama'yı geçmişine
yakışır bir geleceğe hazırlıyoruz.
Bu çalışmalarımız birçok kesimin,
kurumun takdirini kazanıyor. Son
yıllarda birçok ödüle layık
görüldük. Tabii ki bu bizi mutlu
ediyor. Bergama'mızı
onurlandırıyor” diye konuştu.

Bergama mirasına sahip çıkıyor, ödüllerle taçlanıyorBergama mirasına sahip çıkıyor, ödüllerle taçlanıyor

Bergama Belediyesi, tarihi Havra
ve Ev Restorasyonları nedeniyle,
"En İyi Restorasyon Uygulaması
Ödülü" aldı. Ödül töreni Antalya
EXPO Center'da Türkiye'nin en
büyük restorasyon fuarı olan,
YAPEX Restorasyon Fuarı'nda
yapıldı.

Tarihi Kentler Birliği'nin
düzenlediği, 2014 Yılı Tarihi ve
Kültürel Mirasları Koruma Proje
ve Uygulandırmalarını Özendirme
Yarışması ödül töreninde,
Bergama Belediyesi'ne verilen
"En İyi Restorasyon Uygulaması
Ödülü"nü, Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç'in elinden
alan Başkan Gönenç; "Bergama
için büyük bir onurdur" dedi.

Bergama Belediyesi'nin Havra ve
ev Restorasyonu ile ilgili

uygulama ödülü alması hakkında
Jüri adına yapılan açıklamada ise;
“Bergama Belediyesi tarafından
uygulanan projeler geçmiş
uygulamalar ile uyumları, özenli
teknik uygulama detayları ve
ulusal anlamda örnek oluşturuyor
olmaları nedeniyle bu ödüle layık
görülmüştür” denildi.

Alınan ödülle ilgili düşüncelerini
paylaşan Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç; “Bu
ödül Bergama için büyük bir
onurdur. Bu düşüncelerle Tarihi
Kentler Birliği'ne bize verilen ödül
nedeniyle çok teşekkür ediyorum”
dedi.

Ayrıca, restorasyon ve yapı
sektörüyle tarihi belediyeleri,
akademisyenleri ve uzmanları bir
araya getiren Türkiye'nin en
büyük restorasyon fuarında,
Bergama Belediyesi'nin
projelerinin sergilendiği stantta
oldukça ilgi gördü.

Bergama Belediyesi'nin standını
Gaziantep Belediye Başkanı
Fatma Şahin, Samsun Belediye
Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile
Çekül Vakfı Başkanı Prof. Metin
Sözen'de ziyaret etti.

Bergama standına yüksek ilgi

“En İyi Uyarlama Ödülü” Bergama’nın

Bergama’nın aldığı ödüllerden
bazıları:

*Tarihi Kentler Birliği'nin
düzenlediği, 2009 Yılı Tarihi ve
Kültürel Mirasları Koruma
Proje ve Uygulamalarını
Özendirme Yarışması'nda eski
Gazipaşa İlköğretim Okulu ve
Butik Otel İşlevlendirilmesi
nedeniyle "En İyi Restorasyon
Uygulaması Ödülü”

* Ege Turistlik İşletmeler ve
Konaklamalar Birliği “Çevre

ve Kültürel Değerleri Koruma
Ödülü”

* Eczacılık tarihi çalışması,
Galenos Heykeli nedeniyle
“Altın Havan Ödülü 2012”

* Tarihi Kentler Birliği'nin
düzenlediği, 2014 Yılı Tarihi ve
Kültürel Mirasları Koruma Proje
ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışması'nda Havra ve ev
restorasyonu nedeniyle "En İyi
Restorasyon Uygulaması Ödülü”

* Bergama'nın Unesco Dünya
Mirasına kabul edilmesi
sürecine verilen katkı nedeniyle
“I. Altın Homeros İzmir'e Katkı
Ödülü 2014”

* SKAL İnternational İzmir
Kulübü tarafından bölge ve Türk
Turizmine sağlanan katkılar
nedeniyle “SKALİTE 2014
Ödülü”

* Bergama'nın kültürel yaşamına
yapılan katkı nedeniyle
“BERKSAV Kültür Ödülü 2014”

Çocuk 2Güncel 4



“Tarihe saygı önceliğimizdir”
anlayışı ile çalışmalarını
sürdüren ve Bergama'daki çok
sayıda eski tarihi yapıyı restore
ederek Bergama'ya kazandıran
Bergama Belediyesi Tarihi
Kapalı Çarşı restorasyonu,
Selinos Çayı dere ıslah projesi
ve Havra yanında bulunan eski
yapının restorasyonu ile tarihi
gün yüzüne çıkartmaya devam
ediyor.

Kent merkezi başta olmak
üzere ilçe çevresinde yer alan
birçok tarihi yapının bakım ve
onarımını gerçekleştirerek
Bergama'ya kazandıran
Bergama Belediyesi, 1930'lu
yıllarda dönemin belediye
başkanı tarafından yapılan
tarihi Kapalı Çarşı'nın çevre
dükkânlarının cephe onarım
çalışmalarını tamamlamak
üzere.

Tarihi Kapalı Çarşı çevre
dükkânlarının cephe
sağlıklaştırması ve bakım
çalışmalarını tamamlamak
üzere olan Bergama

Belediyesi, Selinos Çayı dere
ıslahı projesinde temizlik
aşamasını tamamladı.

Derenin harita alımları ve
ölçüm çalışmalarının devam
ettiği projede ölçümler
tamamlandıktan sonra üst
mahallelerdeki kanalizasyon
atıklarının alt yapı
çalışmalarına başlanılacak.
Gerekli çalışmalar
tamamlandıktan sonra rölevesi
çıkartılarak Anıtlar Kurulu'na
iletilecek çalışmalar, Anıtlar

Kurulu'nun öngördüğü ve
önerileri doğrultusunda
uygulama projesine geçilecek.

Havra yanında bulunan eski
çocuk esirgeme binası olarak
kullanılan binanın sosyal
amaçlı kullanılmak üzere
restorasyon çalışmalarına da
devam eden Bergama
Belediyesi, Abacıhan sokak
sağlıklaştırması , İslamsaray
Mahallesi Üçkemer aralığında
bulunan ve 19. yüzyılın
sonlarında inşa edilerek deri
tabaklama işinde kullanılan
yapının sosyal tesis amaçlı
restorasyon çalışmalarına
devam edecek.

Kapalı çarşı tamamlanıyor

Selinos çayı temizleniyor

Havra ve çevresi restore
ediliyor

Bergama’da tarih yeniden hayat buluyor
Kapalı Çarşı ve Havra restore, Selinos Çayı ıslah ediliyor.

Kale Mahallesi'nde bulunan eski
tarihi evlerin butik otel ve turistlik
amaçlı kullanılması konusunda
da bu yıl içerisinde çalışmalar
yürüteceklerini belirten Bergama
Belediye Başkanı Mehmet

Gönenç, “Olağan üstü ve özel
bir kentte yaşıyoruz. Bu özel
kentin tarihi ve kültürel mirasının
getirdiği sorumlulukların
bilincindeyiz.  Bu bilinç
doğrultusunda bizden sonraki
nesillere yapıları daha sağlıklı
bırakmanın önemi ile hareket
ediyoruz. Bergama'yı geçmişine
yakışır bir geleceğe
hazırlıyoruz.” dedi. Başkan
Gönenç, “Tarihi mirası korumak
ve gelecek nesillere
aktarabilmek adına
çalışmalarımız devam edecek.
Bu anlamda özellikle 2016 yılı
içerisinde projelendirdiğimiz
birçok çalışmayı Bergama'ya
kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Olağanüstü ve özel bir kentte yaşıyoruz

KKapalı Çarşı

Kapalı çarşı

Selinos Çayı

Selinos Çayı

Havra
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Bergama Belediyesi, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi ile
birlikte 'Kentsel Kültür Varlıkları
Projesi' adı altında eski evleri
ayağa kaldırıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi'ndeki tarihi başkent
Bergama'da gerçekleşen proje
doğrultusunda belgeleme ve
envanter çalışmaları Bergama
Belediyesi Rölöve Restorasyon
Bürosu öncülüğünde yapılıyor.
Bergama Belediyesi ile birlikte
yürütülen projede, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Restorasyon Ana Bilim Dalı
öğretim üyeleri, yüksek lisans
öğrencileri ile birlikte çalışıyor. İlk
etap çalışmalarını tamamlayarak
projeleri teslim eden üniversite,
ikinci etap çalışmalarına başladı.
Hazırlanan projelerin telif hakları
Bergama Belediyesi'nde kalacak.
Projeler, Koruma Kurulu'nca
onaylanmasının ardından yapı
sahiplerince uygulanabilecek.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç; “İzmir'in ilk
dünya mirası kenti olan Bergama

yalnızca büyük anıtsal eserlere
değil çok sayıda sivil mimarlık
örneği yapıya da sahip ve bu sivil
mimarlık örneği yapıların rölöve ve
restorasyonlarının yapılması
oldukça masraflı ve ciddi bir süreci
de gerektiriyor. O nedenle
Bergama Belediyesi 3 yıldır
yürüttüğü proje ile üniversiteler,
mimarlık fakülteleri ve onların
yüksek lisanslı öğrencileriyle bu
çalışmayı yürütüyor. Burada
Bergamalı vatandaşlarımıza ait
yapıların rölöve ve restorasyon
projeleri, üniversitedeki
öğretmenlerin denetiminde,
öğrenciler tarafından hazırlanıyor.
Hazırlanan projeler İzmir 2
numaralı Kültür varlıkları koruma
Kurulu tarafından onaylandıktan
sonra tekrar bu yapıların
sahiplerine teslim ediliyor.
Dolayısıyla bu yapıları restore
etmelerinin önü açılıyor. Bizce çok
önemli bir fırsat. Geçtiğimiz
yıllarda 23 yapının projesi yapılıp
teslim edilmişti. Bu yıl yine Mimar
Sinan Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi öğrencileri ve
Akademisyenleri Bergama'da
çalışıyor ve bu çalışmalar
sonucunda hazırlanan projeleri
tekrar biz yapı sahiplerine bedelsiz

olarak teslim edeceğiz. Emeği
geçen herkese teşekkür
ediyorum.” dedi.

Bergama Kentsel Kültür Varlıkları
Envanteri Projesinin proje
yürütücüsü, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Mimarlık
Bölüm Başkanı ve Restorasyon
Bölüm Başkanı Prof.Dr.Demet
Binan ise çalışmalar ile ilgili
olarak; “Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi olarak
Bergama Belediyesi ile birlikte bir
protokol gerçekleştirdik. Bu
protokol doğrultusunda Bergama
Belediyesi'ne nitelikli ve
korunması gereken evleri, kültür
varlıklarını belgeliyoruz. Öncelikli
olarak en harap durumdaki evleri
belirledik. Bunların rölöve,
restitüsyon, restorasyon
projelerini, her türlü analizlerini ve
raporlarını hazırlıyoruz. Bu
çalışmada hazırladığımız projeleri
Bergama Belediyesi'ne teslim
ediyoruz. Bergama Belediyesi de
bu projeleri; önceliğine, bozulma
durumuna ve niteliğine göre
değerlendirip, Valilikten,
Bakanlıktan, TOKİ'den bir takım

fonlar alarak evlerin
restorasyonlarını yapacaklar.” diye
konuştu. Dünya kültür mirasının
korunmasına katkı verdiklerini
ifade eden Prof.Dr.Binan; “Bu
çalışmaya restorasyon ana bilim
dalı bütün hocalarıyla birlikte
katılıyor. Her yıl 10-15 kişilik
yüksek lisans öğrencileri bu
projenin içine dahil oluyor.
Üniversitenin araştırma, eğitim,
topluma katkı gibi üç ana görevi
var. Bu şekilde Bergama'ya destek
veriyoruz. Çünkü Bergama bunu
hak ediyor. Dünya kültür miras
listesine girdi. İnsanlığın ortak
mirası artık. Bizde bu şekilde
kültür mirasının korunmasına katkı
vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Yapı sahiplerine bedelsiz teslim

İnsanlığın ortak mirasına
katkıda bulunuyoruz

Bergama Belediyesi eski evleri ayağa kaldırıyor

Prof.Dr.Demet Binan

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA),
bölgenin turizm potansiyelinin
tanıtılması ve yeni tur programları
oluşturulması amacıyla Japonya
turizm sektörünün en önemli
kurumu JATA üyelerini Bergama
ve Efes'i tanıttı. Geziye Tokyo
Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma
Müşavirliği ile JATA'nın 2013'de
kurduğu JATA Türkiye Çalışma
Grubu üyesi seyahat acente
yetkilileri katıldı.

İZKA tarafından ağırlanan heyet
ilk gün, Selçuk Ticaret Odası'nın

da desteği ile UNESCO dünya
kültür mirası listesinde yer alan
ve Antik Ege'nin en önemli
kentlerinden biri olan  Efes'i gezdi.
İkinci gün Bergama Belediyesi ev
sahipliğinde Bergama'da
incelemelerde bulunan heyet
Asklepion ve Akropol'u ziyaret etti
ve Bergama'nın çok katmanlı
kültürel peyzaj alanı hakkında
yetkililerden bilgi aldı. Gelen
heyeti Bergama'da Bergama
Belediyesi Kent Orkestrası
karşılarken, Başkan Gönenç'te
Japon konuklara Bergama'yı

anlatan hediyeler verdi. Ziyaretle
ilgili açıklama yapan Başkan
Gönenç; "İZKA tarafından
bölgenin turizm potansiyelini
tanıtmayı ve İzmir turizmindeki
potansiyel turizm payını arttırmayı
hedefleyen bu etkinliğin değerli bir
girişim olduğunu düşünüyorum.
Bu bağlamda Japon Turizm
Temsilcileri'nin ilçemizi ziyaretini
çok önemsiyor ve doğru
buluyorum. Etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği geçen
herkese Bergamalılar adına
teşekkür ediyorum. İzmir
turizmine, Bergama'ya katkı
sağlayacağını düşünüyorum."
dedi.

İzmir'in tarihi dokusundan ve
UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesinde yer alan Efes ve
Bergama'dan çok etkilendiklerini
belirten Japonya Seyahat
Acenteleri Derneği Genel Müdür
Yardımcısı Hidenori Sakai “İzmir
tarih, kültür ve denizin bir arada

bulunmasıyla şanslı bir şehir
Japonya'dan düzenlediğimiz tur
programlarında İzmir bölümünü
artırmak istiyoruz bu anlamda bu
ziyaret çok bizim için çok anlamlı
oldu. Japonya'ya döndüğümüzde
toplam 20 acente yetkilisi ile
toplantı yapacağız ve bu inceleme
gezisi sonuçlarını onlarla da
paylaşacağız” dedi.

İzmir Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Murat Yılmazçoban
“Japonya turizm pazarı,İzmir
turizmindeki payını artırmak
istediğimiz hedef ülkelerden birisi.
Eylül ayında Tokyo'da gerçekleşen
JATA Turizm Fuarı'na katıldık ve
bu organizasyon onun devamı
niteliğinde. Japonya tur
programlarına İzmir bölümünü
daha önce ekletmiştik şimdi bu
etkinliklerle İzmir bölümünü
genişletmeyi hedefliyoruz. İzmir
turizmine katkı sağlayacak bir
etkinlik oldu” dedi.

Japon tur operatörleri Bergama’ya konuk oldu

Haber Raif Metin
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UNESCO'nun 999.Dünya Mirası
Bergama'da, Bergama Belediyesi
Alan Başkanlığı tarafından
'Bergama Çok Katmanlı Kültürel
Peyzaj Alanı Yönetim Planı'
başlığında iki toplantı düzenlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne
giriş sürecinin ikinci aşaması olan
'Alan Yönetimi' ile ilgili düzenlenen
toplantılar Bergama Belediyesi

Haluk Elbe Konferans Salonu'nda
yapıldı.

İki aşamalı olarak yapılan
toplantının ilkinde Danışma Kurulu
Üyeleri, ikincisinde ise Eşgüdüm
ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile
bir araya gelindi. Düzenlenen
toplantılara Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç'te
katıldı.

Toplantılarda kamu ve kurum
temsilcileri, ilgili üniversitelerden
öğretim üyeleri ve sivil toplum
örgütlerinden oluşan kurul üyeleri
ile Bergama Dünya Mirası
Alanı'nın nasıl daha iyi
yönetilebileceğine ilişkin
paylaşımlarda bulunuldu.
Bergama Alan Yönetimi Planı
üzerinden değerlendirmeler
yapıldı. Bergama Belediyesi
UNESCO Alan Başkanı Yaşagül
Ekinci Danışan, alan yönetimi
planı nasıl uygulanır ve nasıl
denetlenir konularına ilişkin bilgiler
verdi.

Yapılan toplantılara katılan
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç ise toplantılarla
ilgili yaptığı açıklamada;
“UNESCO Dünya Mirası adaylığı
için yaptığımız başvuru ve
devamında başvurunun kısa
sürede tescil edilmesi sadece

Bergama'mızda değil, tüm
Türkiye'de mutluluk yaratmıştı.
Ancak bu iş bu kadarla sınırlı
değil. Yapmamız gereken daha
çok ödevlerimiz, görevlerimiz,
sorumluluklarımız var. Bu
toplantılarda da
sorumluluklarımızın ciddiyetinde,
bilgi akışımızı, eylem planlarımızı
geliştirip, paylaşıyoruz” dedi.

Sorumluluklarımızın farkındayız

UNESCO toplantıları ‘Alan Yönetimi’ ile devam ediyor

İtalya'nın Salerno kentinde
gerçekleşen ve bu yıl 18'incisi
düzenlenen “The Mediterranean
Exchange of Archaeological
Tourism” Fuarı'nda UNESCO
Dünya Mirası Bergama tanıtıldı.

İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteği
ile özellikle UNESCO Dünya
Mirası Listesi girdikten sonra hem
ulusal hem de uluslararası birçok
fuara katılan Bergama Belediyesi
İZKA ve İzmir Ticaret Odası'nın
katkıları ile İtalya'nın Salerno
kentinde düzenlenen “The
Mediterranean Exchange of
Archaeological Tourism” Fuarı'nda
Bergama'yı tanıtma imkanı buldu.

Yoğun katılımın gerçekleştiği
fuarda hedef kitlesine yönelik
olarak UNECSO Kültür Mirası
Listesinde yer alan Bergama ve
Efes özellikle vurgulandı.

Fuar'da İzmir heyetini İzmir
Kalkınma Ajansı'ndan Serkan
Gümüş, Fakı Ergül, Bergama
Belediyesinden Arkeolog Bülent
Türkmen, Mimar Fatih Kurunaz,
İzmir Ticaret Odası'ndan Arkeolog
Ayşegül Selçuki temsil etti.

Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri

Esin Zeynep Selvi'nin de ziyaret
ettiği İzmir standında, İzmir'in
tarihini ve kültürel kimliğini ön
plana çıkaran tasarımlar tercih
edildi.

Arkeolojik miras için tahsis edilen
tek fuar alanı olması nedeni ile
ayrı bir öneme sahip olan fuarda,
son dönemdeki müze ve
arkeolojik alanlardaki teknolojik
çözümlere ilişkin son güncel
gelişmeler yer alırken, ayrıca
kültürel miras üzerine konferanslar
da düzenlendi. Turizm
profesyonelleri ile de birebir
görüşmelerin gerçekleştiği fuara
20 farklı ülkeden katılımcı iştirak
etti ve 50'ye yakın konferans
düzenlendi.

Dünya mirası İtalya’da tanıtıldı

UNESCO Dünya Mirası
Bergama,  ilk kez katılım
gösterdiği Japonya'nın başkenti
Tokyo'da düzenlenen ve
dünyanın turizm
profesyonellerinin bir araya
geldiği Asya Pasifik Bölgesinin en
büyü fuarı olan JATA Dünya
Seyahat Fuarı'ndan kazanımla
döndü.

Özelikle UNESCO Dünya Mirası
Listesi'ne girdikten sonra çok
sayıda ulusal ve uluslararası
turizm ve tanıtım
organizasyonuna katılarak
Bergama'yı dünyaya tanıtan
Bergama Belediyesi Tokyo'da
gerçekleştirdiği temaslar ile
katılımcıların dikkatini
Bergama'ya çevirdi. Bergama,
fuarda kültürel değerleri başta
olmak üzere Bergama
parşömenini tanıttı.

Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç, çok sayıda
uluslararası turizm firması ile

birebir görüşmeler sağladıklarını
ve özellikle 2016 yılı için
Japonya'dan Bergama'ya ciddi bir
turizm talebinin olacağını belirtti.
Başkan Gönenç, “Bergama
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne
girdikten sonra artık dünyanın
tanıdığı bir kent oldu. Zengin bir
tarihi ve kıymetli kültürel
değerlere sahip olması da kültür
turizmi potansiyeli oldukça
yüksek bir ülke olan Japonya'da
ciddi ölçüde önemsendi. Bu yıl ilk
kez katılmamıza rağmen
gördüğümüz ilgi ve
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler
bizi çok memnun etti.
Bergama'nın turizm konusunda
Japonya'dan ciddi bir pay
alacağını düşünüyorum” dedi.

Bergama Tokyo’dan kazanımla döndü
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“Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Dayanışma ve
Mücadele Günü” dolayısıyla
Bergamalı Kadınlar bir açıklama
yaptı ve “ kadına şiddete hayır”
diyerek ellerindeki mor renkli
balonları gökyüzüne bıraktı.

Bergama Belediyesi Kadın Üretici
Pazarı'nda, Bergama Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Kadın Danışma ve Dayanışma
Merkezi tarafından düzenlenen
açıklamada,  kadınlar ellerinde
“kadına şiddete hayır” yazılı
dövizlerle günün önemine ilişkin bir
açıklama gerçekleştirdi.

Bergama Belediyesi Meclis Üyesi
Serpil Güler tarafından yapılan
açıklamada kadın mücadelesinin
ve örgütlü birlikteliğinin önemine
vurgu yapılarak “Kadınlar mutlu,
yaşasın özgür yaşasın ve huzurlu

yaşasın” ifadelerine yer verildi.

Dünyanın her yerinde kadınların
aynı haklar için mücadele verdiğini
belirten Güler, “Baskının ve
şiddetin her türlüsüne karşı
olduğumuzu, bu karşı duruşun
dayanışma ruhu ile beslenmesi
gerektiğini göstermek için her türlü
şiddete karşı susmuyoruz. Bugün
artık kabul edilemez hale gelen
kadın cinayetleri, güvencesiz
çalışan kadınların iş cinayetleri,
cinsel yönelimleri nedeni ile
öldürülen bireyler, çocuk işçiler,
çocuk gelinler, cinsel istismara
uğrayan çocuk olgusu,
mücadelenin topyekun, örgütlü ve
dayanışma içinde yapılması
gerektiğini bizlere gösteriyor.
Kadınları yok sayan, onun emeği
ve bedeni üzerinde hak iddia eden
zihniyete karşı, bulunduğumuz her
noktada kadın olmak ortak

paydasında örgütlenerek ve
dayanışma içinde ilişkilerimizi
güçlendirerek, mücadele edeceğiz.
Emeğimize, bedenimize ve
kimliğimize sahip çıkacağız”
açıklamasında bulundu.
Bergama Belediyesi Akropol
Tiyatro Topluluğu'nun kadına
şiddeti anlatan tiyatro gösterisinin
ardından Bergama Belediyesi Kent
Orkestrası verdikleri konserle
günün anlam ve önemine vurgu
yaptı. Açıklamanın sonunda
kadınlar, şiddete maruz kalarak
hayatları kaybeden kadınlar için
ellerindeki mor renkli balonları
gökyüzüne bıraktı.

Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç “Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası
Dayanışma ve Mücadele Günü”
dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Gönenç yayınladığı mesajda  ;

“Bugün dünyada milyonlarca kadın,
evde, işte, okulda ve sokakta;
fiziksel ve cinsel şiddete maruz
kalıyor. Çocuk yaşta evliliklere
zorlanıyor, töre cinayetlerine
kurban gidiyor. Kaç çocuk
yapacağı, ne giyeceği ve hatta
kadının gülümsemesine ilişkin
medyadan yorumlar yapılıyor. Yani
kadın bedeni üzerinden siyaset
yapılıyor. Tecavüz, cinsel taciz gibi
davalarda mağdur ediliyor. Bugün
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti
Kınama Günü. Kadına yönelik her
türlü ayrımcılığı, baskıyı ve şiddeti
lanetliyor ve kınıyorum.
Kadınlarımızla ilgili yapılan
haksızlıklara, bu haksızlıkları
yapan her türlü zihniyete ve
gericiliğe karşı mücadelemizi
sonsuza dek sürdüreceğimiz ifade
etmek istiyorum” dedi.

Bergama haykırdı; “Kadına karşı şiddete son”
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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
ve Türk kadına Seçme ve Seçilme
Hakkının verilişinin 81. yıldönümü
Bergamalı kadınlar tarafından
kutlandı.

Hükümet Konağı Tören Alanı'nda
yapılan kutlamalara Bergama
Belediyesi Meclis Üyesi Serpil
Güler, Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç'in eşi Meltem Gönenç,
Bergama Belediyesi Kültür Müdürü
Filiz Aktaş Yılmaz, Bergama
Belediyesi Kadın Dayanışma
Merkezi sorumlusu Kader Keleş,
CHP Bergama İlçe Teşkilatı Kadın
Kolları Temsilcileri, STK'ların kadın

üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Tören Atatürk Anıtı'na çelenk
koymasıyla başladı. Ardından
saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı
okundu.

Günün anlam ve önemini belirten
konuşmayı ise Bergama Belediyesi
Meclis Üyesi Serpil Güler yaptı.
Güler; “Çağdaş uygarlığın en
önemli göstergelerinden birisi
kadın erkek eşitliğidir. Eşitliğin
vazgeçilmez ölçülerinden birisi ise
seçme ve seçilme hakkının elde
edilmesi ve bu hakkın gerçek
anlamda kullanılmasıdır.
Kadınlarımızın seçme ve seçilme

hakkını kazanması, bugün bize
demokrasi dersi vermeye kalkışan
çoğu batı Avrupa ülkelerinden
öncedir. 20.yüzyılın kaderini
değiştiren büyük liderimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, nüfusun
yarısını oluşturan kadınların evde,
üretimde, toplumsal hayatın her
alanında ve en önemlisi siyasette
eşit olarak yerini alması için en
önemli şartın siyasi hakların elde
edilmesi ve kullanılması olduğunu
bundan 81 yıl önce görmüş ve
gerekli yasal düzenlemeyi
yapmıştır. Ancak ne yazık ki
Atatürk sonrası dönemde Türk
kadınının bu hakkı kullanması
konusu yeterince
desteklenmemiştir. Halen
meclisimizde 468 erkek
milletvekiline karşı 82 kadın
milletvekili bulunmaktadır. Türk
kadınları olarak hedeflerimizden
biride mecliste erkeklerle aynı
oranda temsil edilmek olmalıdır. Bu
hedef doğrultusunda, Türk
kadınına seçme ve seçilme
hakkının verilişinin yıldönümü
hepimize kutlu olsun” dedi.

Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç ise Türk Kadınına

Seçme ve Seçilme Hakkı'nın
verilmesiyle ilgili yayınladığı
mesajda; “Türk kadını milli
mücadele yıllarında vatan uğruna
hayatını hiçe sayarak fedakârlıklar
yapmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluşunda emsali görülmemiş bir
emek harcamıştır. Seçme ve
seçilme hakkına ise birçok Batılı
ülkeden daha önce 5 Aralık 1934'te
sahip olmuştur. Atatürk
Devrimlerinin en önemli
hedeflerinden biride kadınların her
alanda erkeklerle eşit haklara
sahip olmasıydı” dedi. Başkan
Gönenç; “Ancak bugün ülkemizde
kadına yönelik şiddetin artması,
haklarına yönelik yapılan gerici
söylem ve eylemler hepimizi
derinden sarsmaya devam
etmektedir. Ülkemizin her alanda
zenginleşebilmesi ancak kadın ve
erkeklerin hayatın her alanında eşit
olması ile mümkündür. Bu
düşüncelerle her türlü gericiliğe ve
kadına yapılan zulme karşı
ortaklaşa mücadelemizi
sürdüreceğimizi belirtir, Kadının
Seçme ve Seçilme Hakkı'nın
verilişinin 81. yıldönümünü
kutlarım. Bütün kadınlarımızı
saygıyla selamlarım” dedi.

Seçme ve seçilme haklarının veriliş yıldönümünü kutladılar



24 Kasım Öğretmenler günü
Bergama'da törenlerle kutlandı.

Törenler Hükümet Konağı'nda
Atatürk Anıtı'na çelenk konulması,
saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başladı. İlk törenin
ardından Kaymakamlık Sergi
Salonu'nda, Bergama Halk Eğitim
Merkezi bünyesinde açılan
kurslarda ki kursiyerlerin açtıkları
'Öğretmenler Günü Resim
Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Daha sonra program Bergama
Öğretmenevi'nde düzenlenen
program ile devam etti. Düzenlenen
kutlama programlarına Bergama
Kaymakamı Osman Nuri Canatan,
Bergama Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç, Garnizon Komutanı Tank
Albay Ahmet Ömercikli, İlçe
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat
Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Ayhun
Yumrukkaya, Cumhuriyet Baş
Savcısı Mustafa Özlüoğlu, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Belediye
Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu,
öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamada, göreve yeni başlayan
öğretmenler yemin etti. Törende,
emekliye ayrılan öğretmenlere de
şeref belgesi takdim edildi. Daha

sonra Bergama'daki ilköğretim ve
lise öğrencileri arasında yapılan 24
Kasım Öğretmenler Günü temalı
resim, şiir ve kompozisyon
yarışmalarında dereceye girenler
ödülleri verildi. Program, Yusuf
Kemalettin Perin Lisesi
öğrencilerinin hazırladığı oratoryo
ile sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayınlayan
Bergama Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç, “Çağdaş eğitimin en
önemli neferleri, geleceğimize ve
yarınlarımıza yön verecek olan
gençlerimizin yetişmesinde, her
yerde ve her koşulda büyük emek
harcayan öğretmenlerimizin
Öğretmenler Günü'nü kutluyorum”
dedi.

Öğretmenler günü kutlandı

Taşınabilir Pil Üreticileri ve
İthalatçıları Derneği (TAP)
tarafından 'Atık Pil Yönetimi'
konulu eğitim programı
Bergama Belediyesi Melis
Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bergama Belediyesi'nin
katkılarıyla düzenlenen ve
kullanılmış atık pillerin toplanarak
geri dönüşüme kazandırılması için
ilçe genelindeki okulların idareci ve
öğretmenlerine yönelik yapılan
etkinliğe, Bergama başta olmak
üzere Dikili, Çandarlı ve Kınık'ta
bulunan okulların temsilciliğini
yapan öğretmenler ile idareciler
katıldı. Etkinliği ev sahibi olarak
Bergama Belediyesi'ni temsilen
Çevre Mühendisi Muhammed
Ashour'da izledi.

TAP tarafından Türkiye genelinde
sürdürülen 'Okullar Arası Atık Pil
Toplama Kampanyası'
kapsamında gerçekleştirilen
etkinlikte konuşan Çevre Yüksek
Mühendisi Hatice Çoltu; “Atık
pillerin kontrolsüz biçimde doğaya
atılması, içindeki ağır metaller
nedeniyle ciddi boyutlarda çevre

kirliliğine yol açıyor. Atık pillerin dış
kabı zamanla delinerek
bünyelerindeki ağır metaller ve
kimyasal maddeler toprağa
sızarak yer altı sularının
kirlenmesine de neden oluyor. Bu
nedenle kullanılmış pillerin çöpe
değil, atık pil toplama kutularına
atılması gerekiyor.” dedi.

Yapılan etkinlikle ilgili 'Okullar
Arası Atık Pil Toplama
Kampanyasına' Bergama
Belediyesi'nin de destek olduğunu
belirten Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç;
“Çevreye duyarlı yönetim
anlayışımız doğrultusunda
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bölgemize yapılmak istenilen,
doğa ve insan sağlığını ciddi
anlamda tehdit eden ve Avrupa'nın
vazgeçtiği teknolojiyle yapılmak
istenilen Termik Santral'e karşı
olduğumuz gibi, atık pil meselesini
de ciddiye alıyoruz. Çünkü atık
piller çevremiz için büyük tehlike.
Doğada kaybolması en zor
kimyasallardan biri. Bu yüzden
yapılan çalışmaları önemsiyorum.”
dedi.

Atık pil yönetimi eğitimi yapıldı

Engelli vatandaşlara, özel meslek
edindirme kursları, engelsiz taksi
gibi hizmetlerle onlara her zaman
destek olan Bergama Belediyesi  3
Aralık Dünya Engelliler Günü'nde
“engelli araç şarj dolum istasyonu”
ile engelli vatandaşlara yeni bir
hizmet daha vermeye başladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Bergama'da düzenlenen
etkinlik ile “engelsiz bir yaşam için
hep birlikte el ele” mesajı verildi.
Bergama Hükümet Konağı tören

alanında düzenlenen etkinlikte
engelliler, şiirler ve gösteriler ile
engelsiz bir yaşamın mümkün
olduğunu herkese gösterdi.

Etkinliğe Bergama Kaymakamı
Osman Nuri Canatan, Bergama
Belediye Başkan Yardımcısı Ali
Kahyaoğlu, siyasi parti temsilcileri,
sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
Bergama'daki engelli eğitim
kurumları ve çok sayıda vatandaş

katıldı.  Etkinliğin ardından
Bergama Belediyesi'nin engelli
vatandaşlar için hizmete sunduğu
“engelli araç şarj dolum
istasyonu”nun açılışı
gerçekleştirildi.

Bergama Belediyesi'nin her koşulda
engellilerin yanında olduğunu ve
onlara destek olabilmek adına
çalışmalarını sürdüklerini belirten
Bergama Belediye Başkan
Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, “Engelli
araç şarj dolum istasyonu ile engelli
araçların hem daha hızlı hem de
daha kolay şarj edilebilmesi
sağlanacak. Şu anda bir adet olan
bu şarj istasyonu ileriki günlerde
daha yeni özellikle ve daha kolay
kullanılabilir biçimde Bergama'nın
farklı yerlerinde hizmete girecek.
Bu cihazlara ihtiyaç duyulmadığı
engelsiz bir dünya diliyorum” diye
konuştu.

Etkinliğin sonunda engelliler ve
aileleri Bergama Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından
Bergama Belediyesi Kleopatra
Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde
düzenlenen yemeğe katıldı ve canlı
müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç'te 3 Aralık Dünya

Engelliler Günü nedeni ile bir mesaj
yayınladı.  Başkan Gönenç
mesajında; “Bugün 3 Aralık
'Uluslararası Engelliler Günü'. Ve
bugün Türkiye'de 8,5 milyon Engelli
vatandaşımız var. Toplumsal
hayatın her alanında ayrımcılığa
uğramadan ve onurlu bir hayat
yaşamaları için gerekli
düzenlemeler bekleyen engelli
vatandaşlarımız yine bir 3 Aralık
gününde daha, sorunlarına çözüm
bekliyorlar. Engellilerin toplumsal
yaşama katılımını sağlamak
hepimizin görevi. Ben sağlık,
eğitim, çevre başta olmak üzere her
alanda engellilerimizin eşit
yurttaşlar olarak yaşaması için
gerekli düzenlemelerin biran önce
yaşama geçirilmesini ve tüm
engellerin ortadan kaldırıldığı
'engelsiz' bir dünya diliyorum” dedi.

Engelli araç şarz dolum
istasyonu açıldı

Dünya engelliler gününde, ‘Engelsiz bir dünya için el ele”
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Dershanelerin 1 Eylül 2015'te
kapatılması kararı sonrası
üniversite sınavlarına girecek olan
ülke çapında ki toplam 900 bin lise
öğrencisinin sınavlara nasıl
hazırlanacağı tartışmalara yol
açarken, sosyal belediyecilik
uygulamaları ile dikkat çeken
Bergama Belediyesi bu konuya bir
çözüm buldu.

Bergama Belediyesi hazırladığı
yardım yönetmeliği doğrultusunda
'Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde
üniversiteye hazırlanan
öğrencilere ücretsiz "Üniversiteye
hazırlık kursu" açtı.

ile birlikte
yürütülen proje öğrencilerin
ücretsiz olarak üniversiteye
hazırlanmalarına destek olacak.

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık
bölümlerinde tüm branş
öğretmenleri tarafından verilen
kurslar sabah saat 09.00 - 14.30
arasında gerçekleşirken, kurstan
200 Bergamalı öğrenci
yararlanıyor.

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu
Eğitim Merkezi'nin yıl boyunca çok
sayıda kurs açtığını belirten
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç, eğitimin her
alanında öğrencilerin yanında
olduklarını ifade ederek,
dershanelerin kapatılmasının ve
özel okula dönüşmesinin eğitim
sisteminde çok sayıda sorunu da
beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin
yaratılmaması ve dershanelerin
kapatılmasının sağlıklı bir karar
olmadığını belirten Başkan
Gönenç, "Öğrencilerin sınava
nasıl hazırlanacağı tartışma
konusu. Öğrenci iyi bir
üniversiteye girmek için özel ders
almak ya da dershaneden
dönüşen temel liselere gitmek
zorunda kalıyor. Temel liselerin
fiyatlarını ortalama bir ailenin
karşılaması kolay değil. Özel
derslerle sınava hazırlanmanın
maliyetinden bahsetmeye gerek
bile yok. Biz parasız eğitimden
yanayız. Eğitimde fırsat
eşitliğinden yanayız. Bu projeyle
de bu anlayışımızın gereğini
yerine getiriyoruz." dedi. Gönenç

ayrıca; "Bu doğrultuda yapılması
gereken şey öğrencilerimizin
eğitim kalitesini yükseltip
dershaneye ihtiyaç kalmadığı bir
ortamın sağlanmasıdır. Bergama
Belediyesi olarak açmış
olduğumuz hazırlık kursu ile
öğrencilerimizin daha iyi bir
hazırlık süreci geçirmeleri ve
üniversitelerde istedikleri bölümleri
kazanabilmeleri için elimizden
geleni yapacağız. Geleceğimizin
teminatı gençlerimizin her daim

yanında olacağız." diye konuştu.

Bergama
Halk Eğitim Merkezi

200 ÖĞRENCİ YARARLANIYOR

Bergama Belediyesi bu yıl
hazırladığı yardım yönetmeliği
ile ayrıca üniversite
öğrencilerinin ailelerine
öğrenim yardımı, Bergama'daki
tüm ilköğretim okullarının
birinci sınıf öğrencilerine
kırtasiye yardımı gibi eğitim
projelerini
de gerçekleştirdi.

Bergama Belediyesi’nden ‘Üniversiteye hazırlık kursu’
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GGönenç; “Biz büyük bir aileyiz”

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan
IQ testinde başarılı olan 5
Bergamalı öğrenci, velileri ile
birlikte Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç'e
katkılarından dolayı teşekkür
ziyareti gerçekleştirdi.

22 Mart 2015'te gerçekleşen ve
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk defa
merkezi usulle açmış olduğu
bilim ve sanat merkezleri öğrenci
seçme sınavına ülke genelinde
228.152 öğrenci katıldı. Üstün
yetenekli çocukların seçildiği
sınava Bergama'dan da birçok

öğrenci katılıp başarılı oldu.
İkinci aşamada yapılan IQ
testinden ise 6 Bergamalı çocuk
başarılı oldu ve Konak Bilim ve
Sanat Merkezi'nde öğrenim
görmeye hak kazandı. Türkiye
ortalamasında ilk 800'e giren
öğrenciler bu okulda her hafta 3-
4 saat özel eğitim görmeleri
gerekince, çocuklarının başarısı
ile gururlanan veliler, 110 km
olan İzmir'e her hafta nasıl
götürüp, getirecekleri konusunda
kaygı yaşadılar. Anne ve
babaların çalışan kişiler olması
nedeniyle gidiş geliş servislerine

Bergama Belediyesi destek oldu.
Yapılan destekten dolayı mutlu
olan aileler, Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç'i
makamında ziyaret ederek
teşekkür ettiler.

Ziyarete Bergamalı öğrenciler
Elif Yüksel, Ahmet Enes
Seyrekbastı, Berkay Koç, Ahmet
Hamit Uşaklı, Kamer Akdemir ile
veliler Cüneyt Seyrekbastı, Fulya
Seyrekbastı, Arzu Koç, Çiğdem
Yüksel, Melek Akdemir ve Erkan
Uşaklı katıldılar. Yapılan
ziyaretten memnun olan Başkan
Gönenç öğrencilere hediyeler
verdi, veliler ile kısa bir görüşme
gerçekleştirdi.

Veliler ve öğrencilerle sohbet
eden Başkan Gönenç;
“Gösterdiğiniz başarıyı çok
önemsiyorum. Beni ziyarete
gelmenizden dolayı da çok mutlu
oldum. Umarım sizleri ileride
bilim adamı, sanat insanı,
akademisyen gibi ilçesine katkı
yapan kişiler olarak görürüz.
Başarınızdan dolayı sizleri
kutluyorum” dedi.

Başkan Gönenç'i bir buket çiçek
götürerek ziyaret eden aileler
adına görüşme sonrası bilgi
veren veli Cüneyt Seyrekbastı;
“Bergama'da ikamet eden 6
öğrencimiz merkezi İzmir
Konak'ta bulunan BİSEM'İN
(Bilim ve Sanat Merkezi)
düzenlediği iki aşamalı sınavı
geçerek eğitime başladılar.
Öğrencilerimizin yaşlarının
küçük olması ve İzmir'e gidip
gelmekte sıkıntı yaşamaları
nedeniyle öğrenci ve veliler
olarak Belediye Başkanımızdan
bizlere yardımcı olmaları
noktasında görüşme yapmıştık.
Kendisi sağ olsun çocuklarımızın
İzmir'e gidip gelmeleri için bir
araç tahsis etti. Bizde öğrenci ve
veliler olarak Bergama Belediye
Başkanımız Sayın Mehmet
Gönenç'e teşekkür ziyaretinde
bulunduk. Başkanımız da bizleri
makamında ağırladı ve
öğrencilerimize çeşitli hediyeler
verdi. Katkılarından dolayı İlçe
Kaymakamımıza ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüze de
ziyaret gerçekleştirip onlara da
teşekkürlerimizi ileteceğiz” dedi.

Süper çocuklardan Başkan Gönenç’e teşekkür ziyareti

BAŞKAN GÖNENÇ
İŞÇİLERLE BİRARAYA GELDİ

Tek düşüncemiz Bergama

Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç, Bergama
Belediyesi Park Bahçe İşleri
Müdürlüğü tarafından organize
edilen “Geleneksel iş yerleri
öğle yemekleri” etkinliğinde
işçilerle bir araya geldi.

Her ay bir birimde
gerçekleştirmeyi geleneksel
hale getirerek işçilerle bir araya
gelen Başkan Gönenç'e DİSK
Genel-İş Sendikası İzmir 4No'lu
Şube Başkanı Şükret Sevgener
ile Belediye Başkan

Yardımcıları Ümit Atlam ve Ali
Kahyaoğlu'da eşlik etti.
Etkinliğe Belediye Meclis
Üyeleri ile Bergama Belediyesi
birim Amirleri de katıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili
görüşlerini dile getiren DİSK
Genel-İş Sendikası İzmir 4No'lu
Şube Başkanı Şükret
Sevgener; “Mehmet Gönenç
özellikle iş yerlerinde uyumlu ve
verimli çalışmanın, onlarla
birlikte olmanın bütün
Bergama'ya olumlu
yansıyacağını ve bu şekilde
birlik ve beraberliğin halkımıza
iş verimi konusunda çok daha

katkıda bulunacağını
düşünüyor.  Bizde sendika
olarak onun bu düşüncesini
olumlu karşılıyoruz.” dedi.

İşçilerle tek tek tokalaşan ve
sohbet eden Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç; “Biz
büyük bir aileyiz. Büyük bir aile
olmanın getirdiği
sorumlulukların farkındayız. Bu
gibi organizasyonlarda bir
araya gelip, birbirimizle
kaynaşmayı, birbirimizin
sorunlarını dinlemeyi
önemsiyorum. İş barışı
açısından da önemini biliyorum.

Çünkü bizim tek düşüncemiz
Bergama. Bu vesileyle işçi
arkadaşlarıma da bugüne
kadar verdikleri emek ve
döktükleri alın terinden dolayı
teşekkür ediyorum” dedi.
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Bergama Belediyesi Aşevi, ihtiyaç
sahiplerinin ve bakıma muhtaç
vatandaşların umudu olmaya
devam ediyor. Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç,
Bergama Belediyesi Aşevini
önemli bir sosyal merkez olarak
tanımlıyor ve “Yoksullukla
mücadele etmek eğitim, sağlık gibi
sosyal politikamızın bir
birleşenidir” diyor.

Bakacak kimsesi olmayan, yemek
yapamayacak durumda olan
hasta, yaşlı, engelli ve ya
kimsesiz, ihtiyaç sahibi olan
vatandaşlara sıcak yemek
ulaştırmak amacıyla açılan
Bergama Belediyesi Aşevi günde

500 aileye ulaşıyor. Haftanın 6
günü, ihtiyaç sahiplerine evlerinde
dağıtım yapılıyor. Her gün 80
kadar kişi ise aş evinde yemek
yiyor.

Aşevi ile ilgili konuşan Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç;
“Bergama Belediyesi olarak bu
kentin insanlarını sosyal risklerden
korumak, yoksullukla mücadele
etmek, projelerimizi oluşturmakta
dikkate aldığımız en önemli
belirleyicidir. Yoksullukla mücadele
etmek eğitim, sağlık gibi sosyal
politikamızın bir birleşenidir. Bu
şehirde kimse aç kalmasın diye
büyük bir uğraş içindeyiz. Bu
doğrultuda ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza sıcak yemek
dağıtıyoruz. Aşevinde hazırlanan yemeğimizi kapı kapı dolaşarak

ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.
Artık aşevi bu ihtiyacı karşılayan
önemli bir sosyal merkez haline
gelmiştir” dedi.

Yemek yardımı yapılacak olan
vatandaşların gerçek ihtiyaç sahibi
olup olmadıklarının titizlikle tespit
edildiğini belirten Gönenç;
“Haftanın 6 günü 500 ailemiz
sıcak yemek yardımı almaktadır.
Ayrıca yaşlı veya engellilerimiz
için evde bakım ekibimiz ile bu
vatandaşlarımızın evlerine gidip
temizliklerini de yapıyoruz.” diye
konuştu.

Günde 500 aileye ulaşan

Bergama Belediyesi Aşevi'ne
kurban bayramında 22 adet canlı
kuzu bağışı yapıldı.  114 köyü
olan Bergama'da aşevine sadece
kurban bayramında 1650 kg
köylerden olmak üzere toplamda
2440 kg et bağışı yapıldı. Ayrıca
18 adet büyükbaş, 86 adet
küçükbaş kelle, 101 adet
küçükbaş deri ve 248 kg
büyükbaş deri bağışı yapılmıştır.

GÜNDE 500 AİLEYE
ULAŞILIYOR

EVDE BAKIM HİZMETİ

2440 KG ET BAĞIŞLANDI

Farklı bir sosyal merkez “Bergama Belediyesi Aşevi”

Bergama Belediyesi yaklaşan kış
mevsimi öncesi kent çapında
çeşitli önlemler alma çalışmalarını
sürdürürken, Belediye Zabıta
Ekipleri ise kömür satış
noktalarında denetimlere başladı.

Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç; “Kış mevsiminin çetin
şartları karşısında belediye olarak
çeşitli önlemleri almaya
çalışıyoruz. Yapılan
denetlemelerle de
vatandaşlarımızın olası
mağduriyetlerinin önüne geçmeye
çalışıyoruz. Bergama Belediyesi
olarak bu kentin insanlarını sosyal
risklerden korumak, yoksullukla
mücadele etmek öncelikli sosyal
politik duruşumuzdur.” dedi.

Daha temiz, daha yaşanası ve
daha güvenli bir kent için
çalışmalarını sürdüren Bergama
Belediyesi, vatandaşların olası
mağduriyetlerini engellemeyi de

amaçlayarak kömür satış
noktalarında kontrollere başladı.

Bergama Belediyesi Çevre
Mühendisleri ve Zabıta Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan
denetimlerde, kömür satış belgeleri,
iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları,
katı yakıt satıcısı kayıt belgeleri,
satışa sunulan kömür torbalarının
üzerinde tanıtıcı özelliklerinin olup
olmadığı kontrol edildi. Ayrıca satışa
sunulan kömürlerin, çuvalda yazan
kilogramı tutup tutmadığı da kontrol
edilerek, firmaların çevreye verdiği
zararlar konusunda işletme sahipleri
uyarıldı. Yapılan açıklamada;
Vatandaşların açıkta satılan kömürü
almamaları, kömürlerini satış izin
belgesi olan yerlerden almaları,
kalorifer kazan kontrolleri ve
bakımlarının zamanında
yaptırılmaları ve bacaların her yıl
temizlenmesi istenildi. Yapılan
açıklamada ayrıca; “Kazan ateşçi
belgesi olanlara kaloriferler
yaktırılmalıdır.” denildi.

Zabıta’dan kömür denetimi

Bergama Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü Ekipleri, Belediye
Çevre Mühendisi ve Gıda
Mühendisi öncülüğünde, okul
kantinlerine yönelik kontroller
yaptı.

İlçe Merkezi'nde yapılan
kontrollerde okul kantinlerinin
hijyen koşulları incelenip,
işletmecilere uyulması gereken
kurallar ve konular hakkında
bilgiler verildi. Yapılan
denetimlerde ciddi bir sorun ile
karşılaşılmazken özellikle okul
kantinlerinin mevzuata uygun
çalıştırılması için gerekli
uyarılarda bulunuldu.

Bergama Belediyesi Çevre
Mühendisi Muhammed Ashour
yapılan çalışmalarla ilgili olarak
bilgi vererek; “Okullarımızda
yaptığımız denetimlerde,
kullanılan gıdaların muhafaza

koşullarına uygunluğu, gıda
maddelerinin son tüketim tarihi,
kantinin ve personelin genel
hijyen durumu, kantinlerde satışa
yasak gıdaların satışının
yapılmaması konusunda
bilgilendirme yapıldı.” dedi.

Gerekli sağlık koşullarının
oluşmasına yönelik yapılan
çalışmaların asli görevleri
olduğunu belirten Bergama
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç; “Çocuklarımızın daha
sağlıklı bir ortamda eğitim
görebilmelerine yönelik yapılan bu
denetimlerde, Bergamalı
esnafımızın uygun koşullarda
hizmet vermesi son derece
memnun edici bir durumdur.
Yurttaşlarımıza
hassasiyetlerinden dolayı
teşekkür ediyor, çocuklarımıza
başarılı bir eğitim dönemi
diliyorum.” dedi.

Kantin denetimi yapıldı
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Tahtacı Kültür Eğitim Kalkınma
ve Yardımlaşma Derneği,
Muharrem Ayında  Bergama
Cumhuriyet Meydanı'nda “Aşure
Hayrı” etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç, eşi
ve kızı ile birlikte katıldı.

Gönenç'e Belediye Başkan
Yardımcıları Ali Kahyaoğlu ve
Ümit Atlam da eşlik etti.

Düzenlenen etkinlikte kısa bir
konuşma yapan Çetmi Dedesi
Ejder Keskin “Muharrem Ayı
zalime boyun eğmeyen Hz.
Hüseyin ve 72 evladının yasını

tuttuğumuz aydır. İmam Hüseyin
Efendi zalime boyun eğmediği
için şehit edilmiştir.” dedi. Daha
sonra vatandaşlarla birlikte
Aşure Duası okundu.

Muharrem Ayı ve düzenlenen
etkinlikle ilgili görüşlerini dile
getiren Belediye Başkanı

“Muharrem
ayı Kerbela'da şehit edilen Hz.
Hüseyin ve yoldaşlarının
yüreklerimizde dinmeyen
acısının adıdır. Hz. Hüseyin ve
yoldaşları zalimin zulmü
karşısında boyun eğmediği için
katledilmiştir. O'nu katledenleri
bugünde lanetliyoruz. Muharrem
ayı dil, din, ırk ve renk ayrımına
ve savaşlara karşı tepki
göstermedir. Bugün ülkemizde
bombalı saldırılarla katliamlar
yapılmakta, madencilerimiz
yaşamlarını yitirmekte, kadın
cinayetleri yaşanmakta,
polisimiz, askerimiz şehit
edilmektedir. Geçmişte de nice

aydınlarımız katledilmiş, diri diri
yakılmıştır. İşte Muharrem Ayı
tüm bunlara karşı, zulümlere,
savaşlara karşı; birlik, beraberlik
içinde hayır demek, sevgiye,
kardeşliğe, barışa evet
demektir. Bu düşüncelerle
Kerbela'da şehit edilen Hz.
Hüseyin ve yoldaşlarını saygıyla
anıyorum” dedi.

Mehmet Gönenç;

26.Kuruluş yıldönümü kutlaması
terör olayları nedeniyle
ertelenen "Bergama Kültür
Sanat Vakfı (BERKSAV) Kültür
Sanat Gecesi" vakfın kuruluş
yıldönümü olan 6 Kasım
tarihinde gerçekleştirildi.

Geceye Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç, eşi
Meltem Gönenç, Başkan
Yardımcısı Ümit Atlam, Belediye
Meclis Üyeleri, eski Belediye
Başkanlarından Yakup
Kaşarcıoğlu, Bergama Ticaret
Odası Başkanı Fikret Ürper,
BERKSAV'a geçmişten
günümüze katkı koyan yönetici
ve üyeleri katıldılar.

Gecenin açılış konuşmasını
yapan BERKSAV Başkanı Murat
Tanol; "Bergama Kültürünün,
Bergama sevgisinin, Bergama
ülküsünün yaşanıp, yaşatılacağı
daha nice günlerde beraber
olmak tek dileğimizdir" dedi.
Konuşmanın ardından
geçmişten günümüze
fotoğraflarla BERKSAV
belgeselinin gösterimi yapıldı.
Gecede Kültür Ödülü Parşömen
Sanatçısı İsmail Araç'a, Sanat
Ödülü ise Bergamalı ünlü
klarnetçi Altan Gözetlik'e verildi.
Ödül törenine katılamayan
İsmail Acar'ın ödülünü kendisine
iletmek üzere BERKSAV eski
Başkanı Macit Gönlügür'e
verildi.

Daha sonra gecenin önemine
ilişkin bir konuşma yapan
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç; "Bu akşam
sizlerle birlikte olmaktan son
derece mutluyum. Biraz önce
hep birlikte bir slayt gösterisi
izledik. 1935 - 40'lardan
başlayan görüntüleri izlerken

eminim hepimiz aynı şeyi
düşündük. Biz ne kadar özel ve
olağanüstü bir kentte yaşıyoruz.
Bu özel ve olağanüstü kentin
sadece antik dönem harabeleri,
sadece anıtsal yapıları değil,
onun kültürünü, onun birikimini
taşıyan, yazan, üreten, kayda
geçiren çok değerli insan
hazinelerimiz de var. Böyle bir
kentte yaşıyor olmanın gururunu
tabii ki hep birlikte yaşıyoruz.
Ama bunun bize getirdiği bir
sorumlulukta var. Bu kültürü
benimsemek, sahip çıkmak,
yaşatmak, bizden sonraki
kuşaklara aktarabilmek gibi çok
önemli bir sorumluluğu
omuzlarımızda taşıyoruz. Bu
sorumluluğu belki de en iyi
yerine getiren kurumlardan birisi
BERKSAV. Tabii bu sorumluluğu
yerine getiren çok başka
kurumlarımız da var. Ben
hepsine bunun için teşekkür
ediyorum" dedi.

Gece Bergamalı ünlü klarnetçi
Altan Gözetlik ve orkestranın
birbirinden güzel müzik
dinletisiyle sona erdi.

Ayrıca aynı gün gündüz yapılan
BERKSAV Olağan Genel
Kurulu'nda ise yeni yönetime
Mustafa Demirel (Başkan),
Yüksel Altuğ, Nihat Özçoban,
Muammer Esen, Gökhan
Gönlügür, Murat Tanol ve Kemal
Ergen seçildiler.

BERKSAV’a yeni yönetim

BERKSAV 26.kuruluş yıdönümünü kutladı

Bergama Ticaret Odası
(BERTO) kuruluşunun 90.yılını
Bergama Belediyesi Kleopatra
Güzellik Ilıcası'nda düzenlediği
etkinlikle kutladı. Kutlamada
ayrıca 2013-2014 mali yıllarını
kapsayan "Vergi Ödül
Töreni"'de yapıldı.

Bergama Belediyesi Kleopatra
Güzellik Ilıcası'nda
gerçekleştirilen törene
Bergama Ticaret Odası Meclis
Başkanı Erol Işıldak, Yönetim
Kurulu Başkanı Fikret Ürper,
Bergama Kaymakamı Osman
Nuri Canatan, Bergama
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç, Kınık Belediye
Başkanı Dr. Sadık Doğruer,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denizli Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet Özer,
Bergama Emniyet Müdürü
Ayhun Yumrukkaya, Bergama
Jandarma Komutanı Yüzbaşı
Murat Dinçer, Kınık Emniyet
Müdürü Gökhan Emiroğlu,
çevre ticaret odası başkanları,
İlçe parti başkanları, BERTO
Meclis Üyeleri ve banka
müdürleri katıldı.

Bergama Ticaret Odası Meclis
Başkanı Erol Işıldak'ın 'hoş
geldiniz' konuşmasıyla
başlayan törende konuşan
Bergama Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret

Ürper; "Bu gün burada asıl
konuşulması gereken şey
ekonomidir. Türkiye ve Dünya
ekonomisi nereye gidiyor? Bu
yıla baktığımızda dünya
ekonomisindeki belirsizliklerin
artmış olduğunu görmekteyiz.
Gelişmiş veya gelişmekte olan
tüm ülkelerde büyüme oranları
geriliyor. Ekonomi tarihinde ilk
defa küresel işsizlik 200
milyonu geçti" dedi. Ticaret ve
sanayi üzerine ilave vergisel
yükün azaltılması, damga
vergisinin kaldırılması, vergisini
düzenli ödeyen şirketlere vergi
indirimi sağlanması, peşin
verginin avans vergi haline
gelmesi ve yük olması
nedeniyle kaldırılması, elektrik
üzerindeki TRT ve Belediye
fonunun kaldırılmasına değinen
Ürper, iş hukuku üzerinde de
düzenlemeye gidilmesini uzun
yıllar süren davaların kısa
vadede çözülmesi gerektiğine
değindi.
Konuşmalar sonrasında 2013-
2014 mali yıllarını kapsayan
"Vergi Ödül Töreni"'de yapıldı.

Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç yapılan tören
sonrası yaptığı açıklamada;
"Bölgenin sosyal, kültürel ve
ekonomik gelişimine katkı
sağlamayı amaçlamış Bergama
Ticaret Odası'nın 90.yılını
kutluyorum" dedi.

BERTO 90. yıdönümünü kutladı

Meydanda Aşure Hayrı
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Mehmet Emin AL -

BAKANLIĞIN YAZISI

İKİNCİ FİRMA DEVAM
EDECEK

TERMİK SANTRALE İZİN
VERMEYECEĞİZ

İzmir'in
Bergama ve Dikili ilçeleri
arasında, denizi ve temiz
doğasıyla öne çıkan Çandarlı
bölgesinde termik santral
yapmayı planlayan Ege Yıldızı
Doğal Gaz ve Elektrik Üretim
A.Ş.'nin projeden geri çekildiği
kamuoyuna duyurulurken, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı'ndan,
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne
gönderilen resmi yazıda, santral
için yeni bir firmanın da kuruluş
aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Bakanlığın, belediyeye mevcut
firmanın ÇED iptal sürecini
bildirdiği yazıda, firma
değişikliğinin varlığı ve adı
açıklanmayan yeni bir firmanın
kuruluş sürecinin ise ÇED
raporu için yetişmediği belirtildi.
Yeni firmanın kuruluşunun
tamamlanmasıyla bölge için

santral tehdidinin yeniden
başması öngörülüyor.

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'ndan, İBB'ye
gönderilen resmi bilgi yazısında,
Ege Yıldızı Doğal Gaz ve
Elektrik Üretim A.Ş.'nin
çekilmesiyle santral projesiyle
ilgili ÇED sürecinin iptal edildiği
belirtildi. Resmi belgede yeni
firmanın kuruluş aşamasında
olduğunu ortaya koyan şu
ifadeler yer aldı: “Bakanlıkça
yeterlik verilmiş kurum/kuruluş
tarafından Çevrimiçi ÇED Süreci
Yönetim Sistemi (e-ÇED)
üzerinden projeyi yapacak olan
firmanın değişmesi ve yeni
firmanın kurulum işlerinin
yetişmemesi nedeniyle projenin
iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu
itibarla, Termik Enerji Santrali

(1×660 MWe/lx673.2
MWm/1531 MWt) Kül Düzenli
Depolama Tesisi ve Derin Deniz
Deşarjı projesinin ÇED süreci
firmanın talebi üzerine
sonlandırılmıştır.”

Resmi yazı ile Ege Yıldızı Doğal
Gaz ve Elektrik Üretim A.Ş'nin
ÇED sürecinden vazgeçtiği,
kurulacak yeni firmanın ise
işlemleri geciktiği için şimdilik
projeden vazgeçildiği
anlaşılırken, santral projesinin
bir başka firma tarafından
hayata geçirilme ihtimali ortaya
çıktı. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'ndan İBB'ye gelen
resmi yazıyı değerlendiren
Çevre Mühendisleri Odası İzmir
Şube Başkanı Emine Helili İnay
Kınay, “Belgedeki yazılanlara
bakıldığında Bergama'da şu
anda bir ÇED süreci yoktur
ancak yazının devamında ikinci
bir firma kurulacak ve buna
devam edecektir diye açık bir
şekilde okuyoruz” dedi.

Belgeye dair görüşüne

başvurduğumuz Bergama
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç, termik santral projesine
karşı tavrını yineleyerek şöyle
konuştu: “Biz her koşulda aynı
olacak tavrımızı belirledik. Hangi
firma yapacak? Firma mı
değişecek? İkinci firma mı
kurulacak? Bunlara bakmayız,
Termik santralin insanımıza,
doğamıza, UNESCO insanlık
mirası listesine girmiş olan
Aslepion'a, kısacası canlı cansız
ne varsa bu santralden zarar
göreceğini biliyoruz. Buna
vatandaşlar olarak izin
vermeyeceğiz” dedi.

Projeyi yapmaktan vazgeçtiği
belgeden öğrenilen Ege Yıldızı
Doğal Gaz ve Elektrik Üretim
A.Ş sahibi işadamı ve Göztepe
Spor Kulübü Başkanı Mehmet
Sepil kamuoyunun tepkisi
üzerine yaptığı açıklamada,
“İzmir'e ve doğasına zarar
verecek herhangi bir projenin
içinde olmam” diyerek ilk sinyali
vermişti. Proje durmuş halde
ancak aynı zamanda bir ikinci
şirketin kurulmaya çalışıldığı
ancak henüz resmi işlemlerinin
bitmediği anlaşılıyor.

Termik santral için yeni firmanın devreye girdiği meydana çıktı

Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç, Bergama'nın
kardeş şehri Pontoise Belediye
Başkanına mektup yazarak,
Fransa'nın Başkenti Paris'te 7
noktada gerçekleşen ve 132
kişinin ölümüne 352 kişinin
yaralanmasına neden olan terör
saldırısını kınadı.

"Sayın Belediye Başkanı,
sözlerime Paris'teki terör
saldırılarını lanetleyerek
başlamak istiyorum. Bu saldırı
masum insanları hedef alan
dehşet verici ve vahşi bir terör
eylemidir. Yapılan saldırı tüm
insanlığı hedef almıştır.

Bizler uzun yıllardır ülkemizde
yaşanan terör olayları nedeni ile
çok sayıda acı yaşadık. Bu
nedenle sizin acınızı

anlayabiliyoruz.

Sayın Başkan, Bergamalı
vatandaşlarımız, Fransa halkı ile
dayanışma içindedir. Bizler
Kardeş Şehir Pontoise Kenti ile
sanatsal, kültürel ve sportif
etkinliklerde bir araya gelmeye,
aramızdaki kardeşlik bağlarını
daha da güçlendirmeye
kararlıyız. Kardeş kentler olarak
birlikte insanlığın ortak
kazanımlarına sahip çıkarak,
tıpkı Bergama'da düzenlenen
Kardeş Şehir Olimpiyatları'nda
olduğu gibi gençlerimizi bir araya
getirmeye devam edeceğiz.
Şahsınızda Fransa halkına
taziyelerimi sunuyor, başsağlığı
diliyorum." dedi.
***

Başkan Gönenç, Pontoise
Kenti Belediye Başkanı
Phillippe Houillon'a
gönderdiği mektupta;

Fransa'nın Pontoise Kenti en
son 2014 yılında Bergama'da
düzenlenen Kardeş Şehir
Olimpiyatlarında ilçeye konuk
olmuş, iki kent arasında
dostluk köprüleri daha da
güçlendirilmişti.

Kardeş şehir başkanına anlamlı mesaj
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Adı Kadri. Bergamalı. 16.
yüzyılda yaşamış, sonradan
İstanbul'a gelmiş ve eserini
Kanunî'nin meşhur sadrazamı
Pargalı İbrahim Paşa'ya
sunmuş. Bildiğimiz yegâne
eseri, bir Türkçe dilbilgisi :
Müyessiretü'-Ulûm. Ne hayatını
biliyoruz, ne başka eserlerini.

"Maksud eserse mısra-i
berceste kâfi" demiş hikmet
sahibi biri.
Diyor ki Bergamalı Kadri Efendi
: Ben, herkesin at oynattığı bir
meydanda sürmek istemedim
atımı. Öyle bir meydana saldım
ki dizginlerini, o meydanda
evvelce kimse at sürmemişti."

Onun atını sürdüğü alan
Türkiye Türkçesinin dil bilgisi
alanıydı ve gerçekten de ilk
defa o, bu meydanda eser

vermişti. Ne yazık ki, meydan
ondan sonra da asırlarca boş
kaldı.

"Eğer kendi toplumunun dilini
kaideleriyle bilirse bir insan,
başka dilleri de ko-layca
öğrenebilir. Kendi dilinin
kaidelerini öğrenen öğrenciler
ilimde de başarılı olurlar." diyor.
Dil başarısının okul
başarısındaki rolünü biliyor.
Zaten eserinin ismi de "ilimlerin
kolaylaştırıcısı" anlamında.

14. yüzyılda Åşık Paşa
Türkçe'nin kurallarının tespit
olunmayışından, yani bir
dilbilgisi olmadığından
yakınıyordu :

Kamu dilde varıdı zabt-ı usûl
Bunlara düşmüşidi cümle ukûl
Türk diline kimsene bakmaz idi
Türklere hergiz gönül akmaz idi
Türk dahi bilmezdi bu dilleri
İnce yolu, o ulu menzilleri

Aşık Paşa'dan iki yüz yıl sonra
yaşayan Bergamalı Kadri işte
bu işe soyunmuştu. Türkiye
Türkçesinin ilk dil bilgisini
yazarken, yani bu kimsesiz ve
kurak bozkırda at sürerken
muhakkak ki, en büyük desteği
ana dili sevgisi olmuştur.
"Görülsin ki" diyor, eserinin bir
yerinde "Türk dilinde ne kadar
fesahat, belâgat vardır ki ekin

ekecek yer anlamını kısaca
ekinlik demekle sağlarlar."
Bergamalı Kadri Efendi, kuru
bir dil bilgisi yazıp bırakmamış,
bir gazel üzerinde bu bilgilerin
uygulamasını da göstermiştir.

Eserini sunduğu Makbul iken
maktul İbrahim Paşa'nın onu
ne derece takdir ettiğini elbette
bilemiyoruz. Ama Türkçeyi
sevenlerin onu daima
hatırlamaları bir vefa borcudur.

XVI. yüzyıl ortalarına doğru
Batı Türk diline ve Türk
gramerine dair Bergamalı Kadri
isminde bir lisan âlimi
tarafından kaleme alınarak 933
H. 1527 M. de Vezir-i âzam
İbrahim Paşa'ya takdim edilmiş
olan Müyessiretü'l-ulum
ismindeki eser Türk dilinin
gramer kuralları bakımından
pek önemli olup Türk Dil
Kurumu tarafından 1946
senesinde yayınlanmıştır.

1-Atalay, Besim (1946):
Müyessiret'ül Ulûm ve
Bergamalı Kadri, İstanbul:
İbrahim Horoz Yayınevi.

2-Avşar, Uğur (1996),
Müyessiretü'l-Ulum (Bergamalı
Kadri), Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk
Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi, Adana,
Danışman Yard.Doç. Dr.
A.Deniz Abik

3-Müyessiretü'l  Ulum  -
; Hazırlayan:

;
Ankara, 2002, 16 x 24 cm, 289
sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9751615518

MÜYESSİRET'ÜL ULUM

ESERLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR

Maktûl İbrâhîm Paşa`ya
sunulmuş olan eserin bir

önemli noktası da yazım
dilinin Türkçe olmasıdır. Zira
o dönemlerde Türkçe`yi konu
alan birçok eser, genellikle
Arapça konuşanlara
Türkçe`yi tanıtmak için
yazıldığından, Türkçe yerine
Arapça olarak kaleme
alınmıştır. Eserin dili aynı
zamanda fazlasıyla açık ve
rahat anlaşılabilir bir
Türkçe`dir ki bu eseri halk
tarafından kolayca
anlaşılabilir kılmıştır. Giriş
bölümünün yanı sıra iki
bölüm daha barındıran
eserin giriş bölümünde yazar
bu konuda bir eser kaleme
almasının nedeni olarak daha
önce bu konuda fazla eserin
kaleme alınmamış olmasını
gösterir.

Bergamalı Kadri
Esra Karabacak
Türk Dil Kurumu Yayınları

Bergamalı Kadri Efendi kimdir?

ÇocukTarih
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Eşsiz tarihi ve güzellikleriyle
bu özel kent sizi bekliyor...

Mehmet Gönenç
Bergama Belediye Başkanı



Bergama Belediye Spor kulüp
tarihinin en başarılı
sezonlarından birini yaşıyor.

Bergama’nın son 5 maçı:

Gelecek maç:

Spor toto 3.lig 3.grupta zirve
mücadelesi veren Bergama
Belediyespor son maçında
Manavgat Spor’u 3-1 mağlup
ederek ligde 4.sıraya yükseldi.
Bergama’nın gollerini Yavuz,
Berkant, Mert kaydetti.

Spor Toto 3. Lig 3. Grupta 17
haftalık performansıyla dikkatleri
üzerine çeken kırmızı lacivertli
takım, kulüp tarihinin en başarılı
sezonlarından birini yaşıyor.
Tecrübeli teknik adam Adnan
Özbağcı yönetiminde son yılların en
yüksek puan ve averajına ulaşan
Bergama Belediyespor, bu sezon
oynadığı 17 maçta 30 gol atıp

kalesinde 17 gol görerek 30 puan
topladı.

On altı maçlık periyotlar dikkate
alındığında Kulüp tarihindeki en iyi
beşinci sezonunu yaşayan kırmızı
lacivertli ekip, 1990-91 sezonunda
32 puan, 1994-95 sezonunda 40
puan, 1996-97 sezonunda 28 puan,

1998-99 sezonunda da 28 puan
toplamayı başarmıştı.

Başarılı teknik adam Adnan
Özbağcı ligde çok iyi bir performans
yakaladıklarını belirterek,
''Seyircimizden sabır ve destek
bekliyoruz. Önümüzdeki maçları
kazanıp devreyi Play-off içinde
bitireceğiz'' dedi.

Bergama:2 Darıca Gençlerbirliği:1
Beylerbeyi:1 Bergama: 0
Bergama:5 Körfez İskenderun:1
Dersimspor:1 Bergama:1
Bergama:3 Manavgat Spor:1

13.11.2015
Tkİ Tavşanlı Linyitspor - Bergama

Spor

Belediyespor en başarılı sezonlarından birini yaşıyor

“Geleceğin şampiyonları
Bergama'da yetişecek” sloganı ile
çalışmalarını sürdüren Bergama
Belediyespor'da bir gurur daha
yaşandı. Bergama Belediye
Badminton Sporcusu Ali Devran
Açıksu 92 kulüpten 350 sporcunun
katıldığı Türkiye Badminton 9 yaş
Şampiyonası'nda Türkiye
Şampiyonu olarak Bergama'ya
büyük bir sevinç yaşattı.

Bergama Belediyespor Kulübü
Başkanı Ahmet Bayram ve
Antrenörü Hakan Avcı ile beraber
Bergama Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç'i makamında ziyaret eden
Devran Açıksu şampiyonluk
kupasını Başkan Gönenç'e getirdi.
Badminton sporunda Bergama'nın
uzun zamandan bu yana başarılı
sporcular yetiştirdiğini belirten
Bergama Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç, “Devran'nın başarısı bizim
için büyük mutluluk, büyük bir gurur.
Onun başarısı azmin ve kararlılığın
en iyi göstergesi. Kendisini canı
yürekten kutluyorum. Tabi bu
başarıda katkısı çok büyük olan

antrenörlerimiz var. Hocamız Hakan
Avcı'yı da ayrıca tebrik ediyorum.
Daha öncede söylediğimiz gibi,
gençlerimizin ve sporcularımızın her
daim yanında olacağız. Ve bizler
onlara destek oldukça, onlar güzel
başarılarla bunu taçlandıracaklar ve
bizi gururlandıracaklar. Devran'nın
başarısının hem takım
arkadaşlarına hem de Bergama'ya
örnek olacağını düşünüyorum ve
başarılarının devamını diliyorum”
dedi.

Kulübüne büyük bir başarı
kazandıran Devran'ı Bergama
Belediyespor Kulübü Başkanı
Ahmet Bayram ve yönetim kurulu
üyeleri de tebrik ederek minik
şampiyona altın hediye etti.

Bergama’ya gurur yaşattı

Spor toto 3.lig 3.grup puan durumu

Badminton 9 yaş
Türkiye şampiyonu oldu
Badminton 9 yaş
Türkiye şampiyonu oldu

27 Kasım Cuma günü Uludağ
Üniversitesi'nde başlayan ve 3 gün
süren Nilüfer Kupası ve Dilay-Cem
Kerman 1. Kademe Oryantiring
Yarışması sona erdi. Düzenlenen
şampiyonaya katılan Bergama
Belediyespor Oryantiring takımımız
Türkiye üçüncüsü oldu.

Bulgaristan'dan ve Türkiye'nin farklı
illerinden yaklaşık 1600 sporcunun
katıldığı yarışmalarda sporcular,
Gölyazı parkurunda kimi zaman zor
anlar yaşadı kimi zamanda eşsiz

doğanın tadını çıkardı. Bergama
Belediyespor Oryantiring takımımız
şampiyonaya 18 sporcuyla katıldı.
Bergama Belediyespor Oryantiring
takımı antrenörü Burçin Güven; “3
gün boyunca zorlu hava şartlarına
rağmen sporcularımızın gayreti ve
özverili olması sonucunda bu
başarıya ulaştık. Başarımızda en
büyük destekçimiz Bergama
Belediye Başkanımız Mehmet
Gönenç başta olmak üzere emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum”
dedi.

Oryantiring takımımız Türkiye üçüncüsü

İki Sezon üst üste Şampiyon olan
Bergama Gençlerbirliği U-15 takımı
geçen yıl olduğu gibi bu yılda Play
Off finaline adını yazdırdı ve ilk
maçında İzmir Demir Spor'u 1-0
yendi.

Maça etkili başlayan Bergama
Gençlerbirliği 25 dakika da Ali

Berke attığı gol ile 1-0 öne geçti.  2.
yarının 60 dakikasında ise Engin
kaleciyi geçti şutunu savunma
çizgiden çıkardı ve maç 1-0 bitti.

Bergama Gençlerbirliği ikinci
maçını 09 Aralık 2015 Çarşamba
günü Seferihisar Belediye Spor
oynayacak.

Bergama Gençlerbirliği’nde Play-off heyecanı


