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“Efendiler, şu an içinde bulunduğumuz bu yer, dünyada eşi bulunmaz 
asan atikaya sahip bir yurt köşemizdir. Fakat tanınmamak, 
duyulmamak, görülmemek ve unutulmuşluğu ile tarihin karanlığına 
saplanıp kalmış. Böyle olmaz, burasının dahilde ve hariçte kendisini 
tanıtması lazımdır. Bu müstesna yurt köşemizin insanları bir panayır, 
bir bir şenlik yaparak kendini tanıtma gayreti vermeli”

M.Kemal ATATÜRK, Bergama 1934

Bergama -Asklepion Antik Tiyatrosu, 13 Nisan 1934
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Bergama Belediyesi tarafından 
Bergamalı gazeteci – yazar 
merhum Şakir Süter anısına 

bu yıl dördüncüsü düzenlenecek 
olan Gazetecilik Yarışması başvurula-
rı 7 Ağustos’ta sona eriyor. Bergama 
Belediyesi’nin belediye haberleri ya-
pan gazetecilerin mesleki gelişimle-
rini sağlamak ve başarılı çalışmaları 
özendirip ödüllendirmek amacıyla 
gerçekleştirdiği yarışmaya adaylar 
“Haber, İnceleme – Araştırma, Röpor-
taj, Karikatür, Fotoğraf” kategorilerin-
deki çalışmalarıyla katılabiliyor.

Yarışma, İzmir ve ilçelerindeki basın 
– yayın organlarında çalışan gazeteci-
lerin 15 Temmuz 2014 – 15 Temmuz 
2015 tarihleri arasındaki çalışmalarını 
kapsıyor. Aday çalışmaların içeriğinin 
İzmir ili ve bağlı ilçe belediyeleri ile 
ilgili olması koşulu aranıyor. Aday ga-
zeteciler için Sarı Basın Kartı zorunlu-
luğu bulunmuyor. Adayların çalışma-
larını en geç 7 Ağustos Cuma günü 
saat 17:30’a kadar Bergama Belediyesi 
Basın Bürosu’na teslim etmesi veya 
posta yoluyla iletmesi gerekiyor.

Kırsal kalkınmayı destekleyerek üreticiye ek gelir 
sağlamayı ve istihdam yaratmayı amaçlayan Bergama 

Belediyesi, Bursa Koza Birlik işbirliğinde geliştirilen 
ipekböcekçiliğinde üreticiler kazanmaya başladı. 

4. Şakir Süter 
Gazetecilik 
Yarışması 

başvuruları 
devam ediyor

Çiftçilerin, büyük yatırımlar gerektir-
meden yapılabilen İpekböcekçi-
liğine teşvik edilmesi konusunda 

verilen seminer ve eğitimlerin ardından 
uygulama aşamasına geçi-
len ipekböcekçiliğin-
de üretilen kozalar, 
Koza Birlik yetkilile-
rine teslim edildi 
ve üreticiler ilk ka-
zançlarını sağladı. 

Bergama Belediye-
si Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü’nün her aşama-
sında yürütücülüğünü ve denetimini 
üstlendiği, Armağanlar ve Karahıdırlı ma-
hallelerinin pilot bölge olarak seçildiği ve 
Bergama merkezde de çok sayıda üreti-
cinin talep gösterdiği ipekböcekçiliğinde 
üretilen kozalar Bergama Belediyesi Koza 
Birlik yetkilileri tarafından üreticilerden 

makbuz karşılığı teslim alındı.  “Amacımız 
çiftçimize, üreticimize kazandırmak” di-
yen Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç, “Kırsalda kalkınmayı sağlamak 

için geliştirdiğimiz projeler-
den biri olan ipekbö-

cekçiliğinde eğitim 
ve uygulamaların 
ardından üretici-
lerimiz son aşama 
gelerek kazanç 

elde etmeye baş-
ladı. Bu yıl ilk olma-

sına rağmen talebin 
azımsanamayacak sayıda 

olması bizleri de sevindirdi. Eminim ki 
önümüzdeki yıl daha fazla vatandaşımız 
talep gösterecek ve zaman içerisinde 
Bergama’nın bütün köylerinde vatandaş-
larımız alternatif gelir kaynağı olan ipek-
böcekçiliğini uygulayacağını düşünüyo-
rum” diye konuştu. 

İpekböcekçiliği 
kazandırmaya başladı 
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Sevgili Bergamalılar 

Bundan tam 79 yıl önce Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Bergama’yı ziyareti 
ile başlayan ve Bergama’nın simgesi hali-
ne Uluslararası Bergama Kermesi’ni hep 
birlikte coşku ile kutladık.  Her kermeste 
olduğu gibi bu yılda sizlerle coşkulu bir 

festival yaşamanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Eminim ki önümüzdeki yıl yani 80. 
yılda da bu coşkumuz devam edecek ve 
bu güzel miras bir ömür boyu yaşayacak. 

Ve Ulu Önder Atatürk’ün “Burasının da-
hilde ve hariçte kendisini tanıtması lazım. 
Bu müstesna yurt köşemizin insanları bir 
panayır yaparak kendilerini tanıtma gay-
reti göstermeli” sözlerini hiç unutmadan 
Bergama’yı hakettiği yere taşımak için çık-
tığımız yolda emin adımlarla ilerlediğimizi 
belirtmek istiyorum. 

Bergama’nın 999. Dünya Mirası olmasının 
üzerinden tam bir yıl geçti. “Neler değişti 
ya da neler değişecek?” sorularını belki çok 
kez hepimiz birbirimize sorduk.  Şunu söy-
lemek istiyorum ki kısa zamanda özverili 
çalışma sonucu elde ettiğimiz Dünya Mi-
rası olabilme başarısının sonuçları ve etki-
leri de bir okadar kısa oldu. 5 aylık zaman 
zarfında turizm verilerindeki yüzde 135’lik 
artış ve tarihi ören yerlerine olan yoğun 
ilginin UNESCO Dünya Mirası Bergama’yı 
ve bizleri gururlandırdığını belirtmek isti-
yorum. 

Ve Bergama’nın değerlerini geleceğe taşı-
yabilmek ve Bergama’nın marka kent ola-
bilmesini sağlamak adına ikinci UNESCO 
yolculuğumuzu başlattığımızı sizlere müj-
delemek istiyorum. UNESCO’nun sahip 
oldukları kültürel zenginlikleri yaratıcılık 
ile destekleyerek kalkınma unsuru haline 
getiren kentler için 2004 yılında oluştur-
duğu “Yaratıcı Kentler Ağı”na katılabilmek 
ve Bergama’nın birbirinden güzel desenli 
ve her ilmiğinde bir yaşanmışlık olan paha 
biçilemez halılarını bir dünya markası 
yapabilmek için de hazırlıklara başladık. 
Umuyorum ki sizlerin de desteği ile de-
ğerlerimizi hem korumak hem de güzel-
liklerini tüm dünyaya gösterebilmek adı-
na çıktığımız bu yolda da güzel sonuçlar 
elde edebileceğimizi düşünüyorum.  

Değerli Hemşerilerim 

Tüm İslam alemi için on bir ayın sultanı 
olarak bilinen Ramazan ayını yaşadığımız 
bu günlerde huzurlu, bolluk ve bereket 
içinde bir Ramazan geçirmenizi diliyor, 
hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler 
diliyorum…

Başkan’ın kaleminden...

Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı

Bergama Belediyesi Kleopatra Gü-
zellik Ilıcası Tesisleri’nde Ramazan 
boyunca düzenlenen etkinlikler-

de izleyenler her akşam orta oyunları, 
Hacivat - Karagöz, meddah gösterileri 
ve skeçlerle Ramazan akşamlarını dolu 
dolu yaşıyor.    

Bergama Belediyesi Kleopatra Güzellik 
Ilıcası Restoran bölümünde birbirinden 
güzel mönülerle iftar yapan vatandaşlar 
daha sonra çocuklar için dans yarışma-
ları ve yüz boyama etkinliklerinin de ya-
pıldığı şenliklerde renkli ve güzel saatler 
geçiriyor. 

Bergama Ramazan ile şenlendi
Bergama Belediyesi 
geleneksel Ramazan 
Şenlikleri, zengin 
içeriğiyle her akşam 
Bergamalılara keyifl i anlar 
yaşatmaya devam ediyor. 
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Bergama’nın Dünya Miras Listesine 
girişinin birinci yılında, sadece tu-
rizm sektörünü değil, kentin sahip 

olduğu kültürel üretim kapasitesini bir 
bütün olarak artırmak için Bergama Bele-
diyesi yeni bir UNESCO çalışması başlat-
maya karar verdi. Bergama UNESCO’nun 
sahip oldukları kültürel zenginlikleri yara-
tıcılık ile destekleyerek kalkınma unsuru 
haline getiren kentler için 2004 yılında 
oluşturduğu “Yaratıcı Kentler Ağı”na (Cre-
ative Cities Network)girmek için hazırlıkla-
ra başladı.

İzmir’in ilk ve tek dünya mirası olan ve 
geçtiğimiz günlerde açıklanan ziyaretçi 
istatistikleri ile yüzde 100’lük bir artış gös-
teren Bergama’nın Yaratıcı Kentler Ağı’na 
“halıcılık ve dokumacılık” ile girmesi plan-
lanıyor. 

Edebiyat, Film, Müzik, Zanaat ve Halk Sa-
natları, Tasarım, Gastronomi ve Medya 
sanatları gibi yedi temadan birisi ile giri-
lebilen ağa Bergama dünyaca ünlü zanaat 
ve halk sanatlarından olan halıcılık ve do-
kumacılık ile başvuracak.

Bundan tam bir yıl önce 22 Haziran 2014 

tarihinde büyük bir başarıya imza atarak 

adını UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 

yazdıran Bergama ikinci kez UNESCO 

yolcusu.

BERGAMA 
ikinci kez 
UNESCO 
yolcusu

Hedef ; “Yaratıcı Kentler Ağı”na girmek
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Yaratıcı Kentler Ağı
Bergama’nın Yaratıcı Kentler Ağı’na gire-
bilmesi için kentteki sektör temsilcilerinin 
başvuru yapılmasını desteklemesinin ve 
hazırlık çalışmalarının içinde aktif olarak 
katılmalarının önemli olduğu süreçte ilk 
toplantı Bergama Belediyesi Haluk Elbe 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fik-
ret Ürper ve sektör temsilcileri, üreticiler 
ve bu alanda ilgilenen araştırmacıların 
bir araya geldiği toplantıda Yaratıcı Kent-
ler Ağı hakkında bilgiler, giriş süreci, Ağın 

amaçları ve Bergama’nın bu ağa girmesi 
için nasıl çalışmalar yapılması gerektiği 
hususları konuşularak tartışıldı.

Bergama halıları tanıtılacak 
Özellikle yurt dışından birçok akademis-
yen ve araştırmacının UNESCO Dünya 
Mirası Bergama’yı inceleyerek bu konuda 
makaleler ve çalışmalar gerçekleştirdiğini 
belirten Bergama Belediye Başkanı Meh-
met Gönenç, dünyanın farklı yerlerinde 
gerçekleştirilen etkinliklerden örnekler 
vererek Bergama’nın dünyaca ünlü halıla-
rının da tanınması ve bilinmesi için birçok 
çalışmaya imza atılabileceğini dile getirdi. 
Bu sektörde faaliyet gösteren temsilcilere 
bu süreçte büyük iş düştüğünü ifade eden 
Başkan Gönenç Bergama Belediyesi’nin 
bu konuda gerekli her türlü desteği vere-
ceğini söyledi.

Hedef ; “Yaratıcı Kentler Ağı”na girmek
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Bergama Belediyesi ve Bergama Ti-
caret Odası’nın ortak projesi olan 
“Bergama Seni Çağırıyor”, 13 Haziran 

Cumartesi günü gerçekleşen son seferi ile 
bu yılki finalini yaptı. Geçtiğimiz yıl yakla-
şık 1200 kişinin yararlandığı proje, artan 
rezervasyon sayısı ile dikkat çekti.

Seneye
 görüşmek üzere...

“Bergama Seni Çağırıyor” 
projesi hedefine ulaştı

Bergama’ya yerli turist 
ilgisini artırabilmek 
için uygulanan yaratıcı 
projelerden biri olan 
“Bergama Seni Çağırıyor” 
projesi amacına ulaştı. 
İzmirlilerin Bergama’yı 
yeniden keşfetmesini 
sağlayan proje seneye 
daha da büyüyecek.
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2116 kişinin rezervasyon yaptırdığı 
Bergama Seni Çağırıyor, 1700 İzmirliyi 
Bergama’ya getirdi.

Mutlu Turist Mutlu Esnaf 
Geçtiğimiz yılın anket sonuçlarını analiz 
eden Bergama Belediyesi ve Ticaret Oda-
sı bu yıl projeye daha hazırlıklı başlamıştı. 
Proje, Ege Üniversitesi işbirliğinde gelişti-

rilen “Mutlu Turist, Mutlu Esnaf” sloganlı 
hizmette kalite arttırma eğitimi ile des-
teklenmişti.Cuma – Cumartesi günleri Ko-
nak ve Karşıyaka’dan kalkan otobüslerle 
Bergama’ya gelen ziyaretçiler, rehberler 
eşliğinde yaptıkları panoramik Bergama 
turunun ardından Kent Orkestrası konse-
rini dinleme imkanı buldu.

Üretici Pazarı İlgi Gördü
Cuma günleri açılan Köylü Üretici Pazarı 
da ziyaretçiler için bir başka avantaj oldu.
UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın tanı-
tım çalışmalarına önce İzmir’den başla-

yarak katkı sağlamak ve ilçedeki turizm 
ekonomisini geliştirmek amacıyla hayata 
geçirilen projenin, önümüzdeki dönem-
lerde de devam etmesi öngörülüyor.

Gelen ziyaretçi sayısının büyük bir artış 
gösterdiğine dikkat çeken  Başkan Meh-
met Gönenç, “17 Nisan’da başlattığımız 
projemiz 13 Haziran’da sona erdi. Geçtiği-
miz yıla oranla azımsanamayacak ölçüde 
artış gösteren ziyaretçi sayısı, projenin he-
deflenen başarısına ulaştığını gösteriyor. 
Umuyorum ileriki dönemlerde bu sayılar 
artarak devam edecek” diye konuştu.
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Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Bergama’ya 
mirası olan Türkiye’nin ilk, 
dünyanın ise ikinci yerel 
festivali olan Uluslararası 
Bergama Kermesi tarihine 
yakışan etkinliklerle bu 
yıl 79. kez Bergamalılarla 
buluştu. 

Bergama kermesi 
rüzgar gibi geçti 

Bergama Kermesi tarihine 
yakışan etkinliklerle bu 
yıl 79. kez Bergamalılarla 
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Efeler diyarı Kozak’ta 
kermes heyecanı 

Her yıl olduğu gibi bu yılda 
79. Uluslararası Bergama 
Kermesi’nin son günü Kozak 
Yaylası’nda birbirinden güzel 
etkinliklerle kutlandı.

tafa Durgut’da 
zeybek oynaya-
rak Mehmet Ali 

Çakar’a eşlik etti. 
79. yıldır aralıksız 

kutlanan Bergama Ker-
mesinin önümüzdeki yıl 80. yı-

lını da büyük bir coşku ile kutlayacaklarını 

Kozak kermes alanında gerçekleşti-
rilen ve halk oyunları gösterilerinin 
meydanı renklendirdiği 

kutlamalarda Türk halk 
müziğinin güçlü ses-
lerinden Mehmet 
Ali Çakar Kozaklılara 
türkü dolu bir şölen 
yaşattı.

Konser ve etkinlikleri 
Bergama Belediye Başka-
nı Mehmet Gönenç, kermes için 
Bergama’ya gelen Silifke Belediye Başkanı 
Mustafa Turgut, Bergama Belediye Başkan 
Yardımcıları Ümit Atlam ve Ali Kahyaooğ-
lu, belediye meclis üyeleri birlikte izledi.

Çakar türkülerle mest etti
Kozak Aşağıcuma İlköğretim Okulu öğ-
rencilerinin hazırladığı “Atatürk’ün Son Ba-
losu” temalı gösterisi Kozaklılar tarafından 
ayakta alkışlandı. Anadolu’nun birbirinden 
güzel türkülerini seslendiren Çakar Ege 
yöresine ait Kerimoğlu Zeybeği’ni söyler-
ken Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç ve Silifke Belediye Başkanı Mus-

belirten Bergama Belediye Başkanı Meh-
met Gönenç, “ Her yıl efeler diyarı Kozak’ta 
kermesimizi kutlamaktan ve güzel insan-
larla bir arada olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yine 
burada bu alanda büyük bir coşkuyla 80. 
yıl coşkusunu hep birlikte yaşamayı diliyo-
rum” dedi.

Beldelerde kermes 
coşkusu yaşandı 

Bu yıl bir ilke imza atarak Bergama’ya 
mahalle olarak bağlanan beldele-
re de Kermes coşkusunu götüren 

Bergama Belediyesi, Ayaskent, Zeytin-
dağ, Yenikent, Bölcek ve Göçbeyli ma-
hallelerinde de kermes coşkusunun 
yaşattı.  Çocuk Tiyatrosu’nun çocuklara 
renkli dakikaklar yaşattığı etkinliklerde 
oyun, büyükleri de keyiflendirdi. Halk 
oyunlarının yanı sıra Türk Halk Müziği’nin 
güçlü seslerinden Selcan Gökçen Şahin,  

sanatçılar Ali Altay, Gamze Matracı ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkest-
rası Türk Halk Müziği Korosu izleyenlere 
müzik şöleni yaşattı.  Bergama Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç, “Bu yıl belde-
lerimizde de Kermes coşkusunun yaşan-
masını istedik. Coşkuya ortak olmanız, 
keyifli vakit geçirmeniz bizim için büyük 
bir mutluluk kaynağı” diye konuştu.
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79. Uluslararası Bergama 
Kermesi, Türk kültürünün 
vazgeçilmez sporlarından 
olan Cirit – Cop Oyunları’na 
evsahipliği yaptı.

ledi. Müsabakanın ardından günün şam-
piyonlarına madalyaların takıldığı şölende 
katılımcılara keşkek ikramı yapıldı.

Cirit – cop oyunları ilginç görüntülere de 
sahne oldu. Daha çok erkeklerle özdeşle-
şen yarışın ardından bazı kadınların da at 
üstünde poz verdiği görüldü. Bergama’da 
uzun yıllar yaşatılan geleneklerimizin de-
vam etmesi içinbu tür etkinlikleri sürdüre-
ceklerini söyleyen Bergama Belediye Baş-
kanı Mehmet Gönenç, “Burada geçmişe 
bir yolculuk yaptık. Bergama Kermesi ge-
leneksel oyunlarımızın oynandığı bir mec-
raymış eskiden. Biz de bu ata sporumuzu 
yaşatmaya çalışıyoruz.” dedi.

Geçmişte, özellikle Madra’daki köy 
düğünlerinin vazgeçilmezi olması 
sebebiyle Bergama için bir gele-

nek haline gelen Cirit – Cop Oyunları, ta-
rihi Topçu Kışlası’nda yoğun bir katılım ile 
gerçekleştirildi.

Oyunların startını Bergama Belediye Baş-
kanı Mehmet Gönenç verdi. Alandaki 
vatandaşlar, kıran kırana bir mücadeleye 
sahne olan yarışı heyecanlı bakışlarla iz-

Bergama Kermesin olmazsa ol-
mazları; el sanatları sergileri Ber-
gamalıların beğenisine sunuldu. 

Sergi açılışlarını Kaymakam Uğur Kol-
suz ve Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç birlikte yaptı. Açılışlara İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Belediye 
Başkan Yardımcıları Ali Kahyaoğlu ve 
Ümit Atlam ile Belediye Meclis Üyeleri 
de katıldı.

Bu yıl da sergilerde Bergamalı kadın-
ların el emeği, göz nuru çalışmaları ön 
plana çıktı. İğne oyası, telkırma, çini 
gibi el işlerinin bulunduğu Halk Eğitim 
Merkezi sergisinde pastacılık kursiyer-
lerinin birbirinden farklı pastaları dik-
kat çekti. Çocuk Gelişimi kursiyerleri-
nin yaptığı oyuncaklar ve çocuklara ait 
resim çalışmaları Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi’ndeki sergide göze çarpanlar 
arasındaydı. Kursiyerlerin ürünlerini 
inceleyen Başkan Gönenç, “Kurslara 
katılan tüm kursiyerlerimize teşekkür 
ediyorum. Verilen eğitimlerin sonuçla-
rı etkileyici. Burada birbirinden değerli 
çalışmaları görmek bizim için büyük 
bir mutluluk kaynağı” diye konuştu.
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