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UNESCO Dünya Mirası 
Bergama’nın daha geniş kitlele-
re tanıtılması ve ilçedeki kültür 

turizmine artı değerler katılması için 
çalışmalar yapan Başkan Gönenç, Ber-
lin’deki Altes Museum’da temaslarda 
bulundu. Bergama Belediye Başkanı, 
Altes Museum’daki toplantıda Ber-
lin’deki Pergamon (Bergama) Müzesi 
Müdürü Andreas Scholl ve Pergamon 
Müzesi yetkilileri ile bir araya geldi. 
Toplantıya Bergama Ticaret Odası Baş-
kanı Fikret Ürper de katıldı.

Bergama Müzesi’nde sergilenen Zeus 
Sunağı restorasyon çalışmaları nede-
niyle 5 yıl süre ile kapalı kalacak. Müze 
Müdürü Scholl Başkan Gönenç ve 
Ürper’e, restorasyon süresince Zeus 
Sunağı’nı canlı tutmak için geçici bir 
bina yapacaklarını söyledi. Geçici bi-
nada Zeus Sunağı’nın 3 boyutlu gör-
selleri ile birlikte bazı heykeller ve Ya-
degar Asisi’nin hazırladığı Pergamon 
Panaroma’nın da yeniden sergilenme-
sini planladıklarını anlattı.

Toplantıda, Pergamon Museum yetki-
lilerinin Bergama Belediyesi ile yapaca-
ğı işbirliği doğrultusunda “Pergamon” 
isminin sadece bir müze değil hala 

yaşamakta olan canlı bir şehir olduğu 
vurgusunun yapılması kararlaştırıldı. 
Yaklaşık bir buçuk yıl sonra ziyaretçiler-
le buluşması hedeflenen geçici bina-
da fotoğraflarla ve görsellerle UNESCO 
Dünya Mirası Bergama tanıtılacak. Zi-
yaretçilere Bergama’yı anlatan broşür-
ler dağıtılacak.

Bu arada, Almanya’nın en yüksek tiraj-
lı gazetelerinden Die Welt, ITB Berlin 
Turizm Fuarı’nın açılış gününde yayın-
ladığı özel eki Global Connection’da 
Bergama’ya geniş yer ayırdı. Gazete, 
“Dünya Kültür Mirası” başlığıyla tam 
sayfa yer ayırılan Bergama’yı Helenis-
tik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönem-
lerinin sessiz ve görkemli tanığı olarak 
niteledi.Haberde, Bergama’nın bu eş-
siz eserleri ve tarihi mirası ile görenleri 
kendisine hayran bıraktığı ifadeleri kul-
lanıldı.

UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın 
değerinin her geçen gün daha iyi an-
laşıldığını söyleyen Bergama Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç, turizm pro-
fesyonellerinin standa yoğun ilgi gös-
terdiği fuar kapsamında, Studiosus Re-
isen Vakfı ve KAI Vakfı yetkilileri ile de 
görüşmeler gerçekleştirdi. 

Dünya Mirası Bergama’ya 
Berlin’de büyük ilgi 

Dünyanın önde gelen 
turizm fuarlarından biri 
olan ITB Berlin, görkemli 
bir açılış töreni ile bu yılda 
kapılarını ziyaretçilerine 
açtı.Fuara her yıl 
düzenli olarak katılan 
Bergama Belediyesi bu 
yıl konuklarını, İzmir 
Kalkınma Ajansı’nın 
(İZKA) “UNESCO Dünya 
Mirası Bergama” 
vurgusuyla hazırlattığı 
stantta ağırladı. 
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Sevgili Bergamalılar, 
Zengin tarihi ve kültürel değerleriyle 
çocuklarımıza emanet edeceğimiz in-
sanlığın en değerli hazinelerinden biri 
olan Yeryüzünün 999. Mirası Bergama 
için çalışmalarımız devam ediyor. 
Her geçen gün dünya coğrafyasından 
veya ülke içinden insanlar rehberleri-
ne Unesco Dünya Mirası Bergama’yı 
not edip burayı görmeye geliyor ve 
Bergama’ya olan ilgi biraz daha artıyor. 

Bergama’yı anlatabilmek ve tanıtabil-
mek adına katılım gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikler ve fuarlarda bu ilgiyi görü-
yor ve hissediyoruz. En son katılım ger-
çekleştirdiğimiz turizm profesyonelle-
rinin önemli bir buluşma noktası olan 
ITB Berlin Fuarı’nda, İZKA’nın “UNESCO 
Dünya Mirası Bergama” vurgusuyla 
hazırlattığı stantta katılımcılara Berga-
mamızı anlattık ve gördüğümüz ilgi 
Dünya Mirası Bergama’nın her geçen 
gün bir adım daha ileriye gideceği ko-
nusunda bizleri yanıltmadı.
 
Bergama Belediyesi olarak çevre konu-
sundaki duyarlılığımızı devam ettiriyor 
kentin farklı yerlerine diktiğimiz 14 bin 
yeni fidanla daha yeşil bir Bergama için 
çalışıyoruz. Çevreye ciddi zarar veren 
evsel atık yağların dökülmesini engel-
lemek hem de ev ekonomisine küçük 
bir katkı sağlamak adına başlatmış ol-
duğumuz “Bir litre atık yağ getiren bir 
ekmek bedava” projemizle daha ya-
şanılır bir çevre daha temiz bir yaşam 
için çalışıyoruz. Her defasında önemi-
ne vurgu yaptığımız kırsalda kalkınma 
için köylülerimiz, çiftçilerimizle bir ara-

ya geliyor, düzenlediğimiz toplantılar-
la kırsalda kalkınma modelleri ve özel-
likle kooperatifçilik konusunda bilgi 
alışverişinde bulunarak köylümüze ve 
çiftçimize destek olmaya çalışıyoruz. 
Çiftçilerin, büyük yatırımlar gerektir-
meden yapılabilen İpekböcekçiliği’ne 
teşvik edilmesi için geliştirdiğimiz or-
tak çalışmalar neticesinde Bergama’da 
seçilen pilot bölgelerde ipekböcekçili-
ğini hayata geçireceğiz. 

Değerli Hemşerilerim, 
Her 8 Mart’ta olduğu gibi bu yıl da 
hep kadınlarımız için güzel dileklerde 
bulunduk. Yakın zamanda kaybettiği-
miz gencecik Özgecan kardeşimizin 
yaşadığı acı olay hepimizin yüreğini 
dağladı. Değer yargılarını kaybetmiş 
bir toplumunda ve kadına bakışın de-
ğişmediği bir toplumda kadınlarımızın 
nelere maruz kalabildiğini acı biçimde 
gördük. Kadınlarımızın, analarımızın 
ve kızlarımızın şiddetten uzak haket-
tiği değeri gördüğü bir toplumda ya-
şamayı temenni ediyor, herkese sağlık, 
mutluluk ve huzur dolu günler diliyo-
rum.

Başkan’ın kaleminden...

Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı
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Bergama Belediyesi Meclis 
Salonu’nda Bergama Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç ev sa-

hipliğinde düzenlenen toplantıya Köy 
Koop İzmir Birliği Başkanı Muhittin Ak-
bulut, Köy Koop İzmir Birliği temsilcile-
ri, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı 
Ali Kahyaoğlu, Belediye Meclis Üyele-
ri Nihat Kaya, Mahmut Esat Dülge ve 
Güven Akkın, Bergama Ziraat Odası 
Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, mahalle 
muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Konuşmacı olarak kooperatifçilik üzeri-
ne yaptığı çalışmalarla bilinen Profesör 
Doktor Mustafa Kaymakçı’nın davet 
edildiği toplantı Bergama Belediye 

Başkanı Mehmet Gönenç’in açılış ko-
nuşması ile başladı.

“Kooperatifçiği ayağa 
kaldıracağız”
Başkan Gönenç, kooperatifleşmenin 
üretici açısından büyük bir öneme 
sahip olduğunun altını çizerek “Bili-
yorsunuz, Bütünşehir Yasası yürürlüğe 
girene dek kırsal alandan sorumlu de-
ğildik. Ama yasa ile birlikte bu bölgele-
rin sorumluluğu da bize geçti. Biz yeni 
mahallelerimiz için bir şeyler yapmak 
istiyoruz. En önemli adımlardan birinin 
de kooperatifçiliği ayağa kaldırmak 
olduğunu düşünüyoruz. Bugün birin-
cisini düzenlediğimiz toplantılarımızla 

üreticimiz, çiftçimiz için neler yapabi-
liriz? Onlara nasıl destek olabiliriz? Bu 
konuları konuşacağız” dedi.

Kooperatifçiliğin birçok soruna çözüm 
olacağını belirten Bergama Belediye 
Başkanı, “Burada önemli olan sizlerin 
katkısı. Bizden Belediye olarak ne bek-
liyorsunuz? Bu konuları detaylarıyla 
masaya yatırmamız lazım” dedi.

Mehmet Gönenç’in ardından söz alan 
Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Muhit-
tin Akbulut ise “Biz kırsal kalkınmanın 
kooperatifçilik eliyle gerçekleşeceğini 
düşünüyoruz. Ve belediyelerin bize ve-
receği desteği çok önemsiyoruz.” dedi.

“Artı değer çiftçide 
kalacak”
Çiftçilere örgütlenme çağrısında bulu-
nan Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, “Köy-
leriniz mahalle statüsünü aldı ama 
sizler çiftçiliğinizi kaybetmediniz. Bi-
zim amacımız sizin Bergama’da daha 
güçlü örgütlenmenizi sağlamak. Bunu 
da konuşarak, fikir alışverişinde bu-
lunarak yapacağız. Kooperatifleşerek 
katma değer yaratacağız. Artı değerin 
çiftçide kalmasını sağlayacağız” diye 
konuştu.

Çiftçi-belediye el ele 
örgütlenmeye

“Kırsal Kalkınma” 
hedefiyle kooperatifçiliğin 
önemine dikkat çekmek 
isteyen Bergama 
Belediyesi, Köy Koop 
İzmir Birliği ile yaptığı 
işbirliği doğrultusunda 
“Çiftçiler Belediye İle 
El Ele Örgütleniyor 
Toplantısı”nın ilkini 
gerçekleştirdi.
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Bergama Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü tarafından yü-
rütülen fidan dikim çalışmaları, 

Böblingen Caddesi ve Kapalı Pazar Yeri 
çevresindeki kaldırımlardan başladı.

Ihlamur ağacı, akçaağaç, erguvan ve 
zakkumun da aralarında bulunduğu 
20 çeşit fidan önümüzdeki günlerde 
kentteki tüm kaldırımlara dikilecek.

Kaldırımların yeşillendirilmesi ile yol-
dan geçen araçların karbonmonoksit 
salınımından dolayı oluşan hava kirli-
liği de bir ölçüde engellenmiş olacak.

İlçe merkezindeki çalışmaların tamam-
lanmasının ardından fidan dikimine 
Zeytindağ, Göçbeyli, Ayazkent, Bölcek 
ve Yenikent Mahalleleri’nde devam 
edilecek.

“Temiz çevre kaliteli yaşam 
vazgeçilmezimiz”
Gelecek kuşaklara yeşil bir Bergama 
bırakmak istediklerini söyleyen Berga-
ma Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 
“Tabiatı korumak ve yeşili çoğaltmak 
ilkesi doğrultusunda bugüne kadar 
ilçemizde çok sayıda 
peyzaj düzenlemesi 
ve yeşillendirme ça-
lışması gerçekleştir-
dik. Yeni park alan-
ları oluşturduk. 
Vatandaşlarımızın 
daha sağlıklı bir 
alanda yaşaması 
için şimdi de yakla-
şık 13 bin yeni fidan 
dikiyoruz. Temiz bir 
çevre, sağlıklı ve kaliteli 
bir yaşam için vazgeçil-
mezimizdir” dedi.

13 bin yeni fidan 
toprakla buluştu

Çevre konusundaki 
duyarlılığı ve projeleri ile 
dikkat çeken Bergama 
Belediyesi, 13 bin 700 
yeni fidanla Bergama’yı 
daha da yeşillendirmek 
için kolları sıvadı.
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Bergama Belediyesi, hem çevre 
kirliliğini önlemek ve vatandaş-
larda bu konuda duyarlılık ya-

ratmak, hem de ev ekonomisine kat-
kıda bulunmak için başlattığı atık yağ 
toplama projesi ile evlerde yemekler-
de kullanılan bitkisel atık yağları halk 
ekmek büfelerine getiren vatandaşla-
ra litre başına bedava ekmek verecek.

Litre başına bir ekmek
Bergama Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü tarafından hayata geçi-
rilen proje ile ticari amaçlarla alınıp 
satılması yasak olan kullanılmış kı-
zartmalık yağları diğer atıklardan ayrı 
olarak ağzı kapalı şişelerde ya da kap-
larda Bergama Belediyesi Ekmek Halk 
Ekmek Büfeleri ‘ne getiren vatandaş-
lara litre başına bir ekmek hediye edi-
lecek.

Sosyal belediyeciliğin  
gereği
Son dönemde doğanın ve çevrenin 
farklı yollarla kirletildiğini ifade eden 
Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç, atık yağların ciddi ölçüde 
çevre kirliliği yarattığını ve doğada 
kalıcı zararlar meydana getirdiğini 
belirtti. Başkan Gönenç, “Evlerde lava-
bolardan dökülen 1 litre bitkisel atık 
yağ, 1 milyon litre suyu kirletmekte 
ve yer altı su kanallarına sızarak do-
ğal yaşamın dengesini bozmaktadır.  
Bergama Belediyesi olarak başlatmış 
olduğumuz atık yağ toplama projesi 
ile hem daha temiz bir çevre, daha 
temiz bir yaşama katkı sağlamayı 
hem de vatandaşlarımızın ev ekono-
milerine küçük bir katkıda bulunma-
yı amaçlıyoruz. Evlerinde kızartmalık 
atık yağları dökmeyen ve ağzı kapalı 
biçimde Halk Ekmek Büfelerine geti-
ren vatandaşlarımıza litre başına bir 
ekmek hediye edeceğiz. Böylelikle 
hem çevre daha az kirlenecek, hem 
de vatandaşlarımıza küçük bir destek 
sağlamış olacağız. Sosyal Belediyeci-
liğin gereği olan çevreye, doğaya ve 
yaşama saygı için gerçekleştirdiğimiz 
bu projeye vatandaşlarımızın duyarlı 
olacaklarından eminim” diye konuştu.

Çevre dostu proje ile 
ev ekonomisine katkı 

Bergama Belediyesi Şubat Ayı 
olağan meclis toplantısında al-
dığı karar ile Barbaros Mahallesi 

Ekin Loncası’nda üretici pazarı kurula-
cak. 

Üreticilerin ürünlerini değerinde sa-
tabilmelerine katkı sağlayacak olan 
Bergama Belediyesi Üretici Pazarı’nda 
stant açacak üreticilerin Bergama Zi-
raat Odası’na kayıtlı olması gerekecek 
ve sadece kendi ürettikleri ürünlerin 
satışını yapabilmelerine izin verilecek. 

Bergama Belediyesi Üretici Pazarı’nda 
satışına izin verilen yaz ve kış sebze ve 
meyvelerinin miktarları Bergama Be-
lediyesi Encümenince belirlenecek. 

Bunun yanında Bergama Kapalı Pazar 
Yeri’nde ve Cumartesi günleri açılan 
semt pazarında sergi yerleri olan es-
nafların dışındaki Bergamalı üretici-
lere Üretici Pazarı’nda yer verilecek. 
Ayrıca Üretici Pazarı’nın kontrolü ve 
düzenin sağlanması Bergama Bele-
diyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilecek. 

Kurulacak olan pazarın üreticilere eko-
nomik anlamda ciddi katkısının olaca-
ğını belirten Bergama Belediye Başka-
nı Mehmet Gönenç, “ Kurulacak pazar 
ile hem üreticilerimiz kazanacak hem 
de halkımız sağlıklı ürünleri tüketme 
imkanı bulacak. Özellikle köylülerimiz 
bu sayede ürettikleri ürünleri doğru-
dan pazarlama imkanı bularak kazanç 
elde edecekler” dedi.

 “Bergama Belediyesi, 
Halk Ekmek Büfeleri ’ne 
yerleştirdiği atık yağ 
toplama bidonları ile 
bir litre atık yağ getiren 
vatandaşlara bedava 
bir ekmek verecek.

Üretici pazarı 
ile üreticiler 
kazanacak
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Bergama’nın adaylık çalışmaları de-
vam ederken ülkemizden UNESCO 
Dünya Miras Listesine girmek isteyen 
diğer adaylar ile bilgi birikimlerini ve 
deneyimlerini paylaşan ekip, Selcuk 
Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞ-
LALI Salonunda Selcuk Kaymakamı 
Ayhan Boyacı, Selcuk Belediye Başka-
nı Yrd.Doç.Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Efes 
Alan Başkanı ve Efes Müze Müdürü 
Cengiz Topal’ın da hazır bulundukla-
rı sohbet toplantısında, katılımcılara 
Bergama’nın adaylık süreci hakkında 
bilgi verildi. Bergama’nın yereldeki ku-
rum ve kuruluşlar ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı başta olmak üzere, UNESCO 
Milli Komitesi, Dış İşleri Bakanlığı, DSİ 
gibi farklı kurumlar ile yürüttüğü ortak 
çalışmalar hakkında bilgi veren Berga-

ma Alan Başkanı Yaşagül Ekinci Danı-
şan, çalışmalar esnasında ne gibi so-
runlarla karşılaşıldığı ve sürecin başarı 
ile tamamlanmasını sağlayan işbirlik-
leri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.  

Toplantıda Bergama Alan Başkanlığı, 
Selcuk Belediye çalışanları-
nın, UNESCO Dünya Miras 
Listesine giriş sürecinde 
Bergama’nın nasıl ko-
ordinasyon sağladığı, 
kriz anlarında nasıl çö-
zümler ürettiği ve hal-
ka yönelik bilgilendirme 
çalışmalarını nasıl yürüt-
tüğü gibi konularda yönel-
tilen soruları cevaplandırdı. Bergama 
ve Efes arasında deneyim aktarımını 
hedefleyen toplantının ana gündem 
konusunu ise yerel yönetimin kültürel 
koruma ve UNESCO ile ilgili çalışma-

larda ekip kurarak, organize ve planlı 
bir şekilde hareket etmesinin önemi 
oluşturdu. 

Bergama Alan Başkanının da içinde 
yer aldığı bu eğitimler Tarihi Kentler 
Birliği tarafından uzun süreli ve daha 

ayrıntılı hale getirilerek ‘’Dünya 
Mirası Başvuru Süreci ve Alan 

Yönetiminde Deneyimler ve 
Paylaşımlar’’ adı altında bir 
sertifika programına dö-
nüştürüldü. Sınırlı sayıda 
katılımcının 2015 Bahar ve 

2015 Güz dönemi olarak iki-
ye ayrılan ve toplam altı eği-

timden oluşan bu programın üç 
eğitiminde Bergama Alan Başkanı Da-
nışan ve ekibi görev alacak. Eğitimler 
kapsamında ayrıca katılımcılar Nisan 
ayında Bergama’da ağırlanarak yerin-
de bilgilendirmeler de yapılacak. 

Selçuk’ta dünya mirası 
Bergama örneği 

UNESCO Dünya Miras 
Listesine giriş sürecinde 
ülkemizin en deneyimli 
ekiplerinden biri 
haline gelen Bergama 
Belediyesi UNESCO 
Dünya Mirası Alan 
Başkanlığı ekibi geçen 
Selcuk Belediye’sinin 
konuğu oldu. 
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Cumhuriyetin ilanından hemen 
sonra Bergama’ya Müze Müdü-
rü olarak atanan Müze ve Folk-

lor Araştırmacısı Osman Bayatlı; Berga-
ma yöresinin tarihi, sanatı ve folkloru 
üstüne araştırmalar yapmış ve bunları 
yayımlamıştı.

Bergama Belediyesi yayınlanan Os-
man Bayatlı eserlerini tek bir kitap ha-
line getirmek için çalışmalara başladı. 
Osman Bayatlı’nın kızı Güngör Bayatlı 

Aydemir ile Bergama Belediyesinde bir 
araya gelerek Osman Bayatlı’ya ait tüm 
eserlerin basım ve dağıtımı ile ilgili telif 
haklarını yapılan bir protokol ile Berga-
ma Belediyesine devretti.

Protokol Törenine Osman Bayatlı’nın 
kızı Güngör Bayatlı Aydemir, Berga-
ma Belediye Başkan Yardımcısı Ümit 
Atlam ve Bergama Belediyesi Strateji 
Geliştirme Müdürü Ersin Güleç katıldı.

Proje kapsamında Osman Bayatlı’ya 
ait eserler bir yayın kurulu tarafından 
incelenecek ve günümüz koşullarına 
göre yeni görsellerde eklenerek bası-
lacak.

Bir araya getirilerek kitap haline geti-
rilecek eserler arasında; Bergama ta-
rihinde Krallık Devri, Bergama tarihin-
de Akropol, Bergama Tarihinde Sanat 
Eserleri ve Abideler, Ege’de Zeybek 

Oyunları ve Havaları, Bergama Tari-
hinde Sikkeler, Bergama Asklepion 
Sağlık Yurdu, Bergama’da Köyler gibi 
Bergama’nın tarih, folklor ve kültür ha-
yatını anlatan önemli eserler yer alıyor.

Osman Bayatlı’nın 
eserleri ölümsüzleşiyor 

OSMAN BAYATLI KİMDİR? 

 1892 yılında Kırkağaç’ta doğdu. 
İlk ve orta öğrenimini Kırkağaç’ta 
okuduktan sonra,İzmir Muallim 
Mektebi’ni bitirdi.

İzmir’de bir süre öğretmenlik yap-
tıktan sonra 1923’te Bergama’ya 
atandı.Burayı çok sevdi.

Çeşme ilçesine atanınca 
Bergama’dan ayrılmamak için istifa 
etti. O yıllarda yeni açılan Bergama 
Müzesi’ne Müdür olarak atandı.

1957’de emekliye ayrıldıktan sonra 
bile Bergama Müzesi Müdürlüğü’ne 
devam etti. 16 Nisan 1958’de 
Bergama’da öldü. Müzeci ve Folklor 
Araştırmacısı.

Bergama yöresinin tarihi,sanatı ve 
folkloru üstüne araştırmalar yapmış 
ve bunları yayımlamıştır.

Bergama Müzesi’nin müdürlerinden, Folklor 
araştırmacısı, Cumhuriyet Dönemi aydınlarından 
Osman Bayatlı’nın yayınlanmış eserleri Bergama 
Belediyesi tarafından kitap haline getiriliyor.
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Çiftçilerin, büyük yatırım-
lar gerektirmeden yapılabi-
len İpekböcekçiliği’ne teşvik 

edilmesi için geliştirilen ortak çalış-
manın temelleri Bergama Belediye 
Başkanlığı’nda yapılan tören ile atıldı.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç; Bursa Koza Tarım Satış Ko-
operatifl eri Birliği, Armağanlar Kırsal 
Kalkınma Kooperatifi, Karahıdırlı Kır-
sal Kalkınma Kooperatifi, Armağanlar 
Muhtarlığı ve Karahıdırlı Muhtarlığı ile 
protokol imzaladı. Proje ilk olarak pilot 
bölge belirlenen Karahıdırlı ve Arma-
ğanlar Mah alleleri’nde uygulanacak. 
Buradaki üreticilere Koza Birlik’in gö-
revlendirdiği uzmanlarca ipekböcekçi-
liği ve ipekçilik eğitimi verilecek.

İpekböceğinin tek gıdası dut. Eğitimle-
rin tamamlanmasının ardından Berga-
ma Belediyesi tarafından temin edile-
cek dut fidanları üreticiye dağıtılacak.

Belediye bir taraftan da kapama dut 
bahçeleri ve sulama sistemlerinin 
oluşturulması için çalışma yapacak.

Pilot bölge olarak belirlenen Arma-
ğanlar ve Karahıdırlı’dan startı verilen 
projenin kırsalda bulunan istekli bü-
tün mahallelerde uygulanması hedef-
leniyor.

“Amacımız çiftçimize, üreticimize ka-
zandırmak” diyen Başkan Gönenç, “Kır-

salda kalkınmayı sağlamak için önemli 
projeler geliştiriyoruz. Türkiye’de yak-
laşık 500 bin üretici geçimini ipekbö-
cekçiliği ve ipekçilikten sağlıyor. Biz de 
Bergama Belediyesi olarak çiftçimize, 
üreticimize yeni gelir kapıları açmak 
için Bursa Koza Birlik ile işbirliği yaptık. 
İlk etapta iki mahallemizde başlayacak 
olan proje ile vatandaşlarımızı önce 
eğitecek, sonra da bu işi yapmaları için 
gereken desteği vereceğiz” dedi.

 ipekböcekçiliği 
Kırsal kalkınmayı destekleyerek üreticiye ek gelir 
sağlamayı ve istihdam yaratmayı amaçlayan Bergama 
Belediyesi, Bursa Koza Birlik ile işbirliği geliştirdi.

 ipekböcekçiliği 
Kırsal kalkınmayı destekleyerek üreticiye ek gelir 
sağlamayı ve istihdam yaratmayı amaçlayan Bergama 
Belediyesi, Bursa Koza Birlik ile işbirliği geliştirdi.

Bergamalı çiftçiye yeni gelir kapısı:



10 MART  2015BERGAMA         BELEDİYESİ

Bergama Belediyesi’nin belediye 
haberleri yapan gazetecilerin 
mesleki gelişimlerini sağlamak 

ve başarılı çalışmaları özendirip ödül-
lendirmek amacıyla gerçekleştirdiği 
yarışma her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 
ayrı kategoride düzenlenecek.

Adaylar, yarışmaya “Haber, İnceleme 
– Araştırma, Röportaj, Karikatür, Fo-
toğraf” kategorilerindeki çalışmalarıyla 
katılabilecekler.
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 ise Sarı Basın Kartı zorun-
luluğu bulunmuyor.

4. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması’nın 
son başvuru tarihi 7 Ağustos 2015. 
Adayların çalışmalarını en geç 7 Ağus-
tos Cuma günü saat 17:30’a kadar Ber-
gama Belediyesi Basın Bürosu’na tes-
lim etmesi veya posta yoluyla iletmesi 
gerekiyor. Haber çalışmaları, başvuru 
sürecinin sonunda Şakir Süter’in ölüm 
yıldönümü olan 27 Ağustos 2015 Per-
şembe günü düzenlenecek ödül töre-
ninde beş kategorinin dışında ayrıca 
Bergamalı gazeteci merhum Ahmet 
Ünaleroğlu ve Bergama Belediyesi adı-

na da özel ödül verilecek. Yarışmaya 
katılmak isteyen adayların, detaylı bil-
gi ve başvuru formuna ulaşmaları için 
Bergama Belediyesi’nin www.berga-
ma.bel.tr adresli internet sitesine gir-
meleri yeterli. Bergamalı Gazeteci – Ya-
zar merhum Şakir Süter anısına düzen-
lenen yarışmanın artık geleneksel hale 
geldiğini belirten Bergama Belediye 

Başkanı Mehmet Gönenç, “Şakir Süter 
Gazetecilik Yarışması’nın her geçen yıl 
daha fazla ilgi görmesi bizleri mutlu 
ediyor. Bergama için çok önemli bir 
değer olan Şakir Süter’in anısını yaşat-
mak amacıyla çıkmış olduğumuz bu 
yol, başarılı gazetecilerin nitelikli ha-
berleriyle giderek daha da profesyonel 
bir mecraya dönüştü.” diye konuştu.

4. Şakir süter Gazetecilik Yarışması
için başvurular başladı

Bergama Belediyesi tarafından Bergamalı 
gazeteci – yazar merhum Şakir Süter anısına bu 
yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Şakir Süter 
Gazetecilik Yarışması için başvurular başladı.

Her yıl Bergama’da geleneksel 
olarak tıbbın doğduğu yer 
Asklepion’da gerçekleştirilen 

Uluslararası Psikoterapi Kongresi’nin 
40. yılı anısına Psikodrama Hatıra Or-
manı oluşturuldu. Bergama Beledi-
yesi Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri’nin 
arka alanında kurulan Psikodrama 
40. Yıl Ormanı ile her yıl Bergama’da 
gerçekleştirilen Uluslararası Psikote-
rapi Kongresi sembolleştirilmiş oldu. 
Ağaç dikim törenine Bergama Bele-
diye Başkanı Mehmet Gönenç, İzmir 

Psikodrama Derneği Başkanı İnci Do-
ğaner ve dernek üyeleri, katıldı.

Bergama Belediye Başkanı Meh-
met Gönenç, “Şüphesiz kongrenin 
Bergama’ya kattığı ve sizin alanınız-
da yetişen yeni öğrencilere genç 
kuşaklara kattığı çok şey var.  Sizden 
de gelen bir öneri üzerine istedik ki 
burada herkesin yıllar sonra gelen-
lerinde görebilecekleri bir yeşil alan 
bir ağaçlandırma projesini beraber 
hayata geçirdik. diye konuştu.

Uluslararası 
Psikoterapi Kongresi 
anısına hatıra ormanı 
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Bergama Bele-
diyesi Haluk 
Elbe Toplantı 

Salonu’nda Ber-
gama Belediye 
Başkanı Mehmet 

Gönenç, Bergama 
Belediyespor Kulübü 

B a ş - kanı Hakkı Özlü, Bergama 
Belediyespor Futbol Akademi Direk-
törü Dr. Hindal Gündüz, Kulüp Yöne-
ticileri, birim müdürleri ve basın men-
suplarının katılımı ile gerçekleştirilen 
toplantıda tanıtılan Futbol Akademisi 
Projesi ile Bergama’da yetenekler gün 
yüzüne çıkacak. 

Toplantıda konuşan Bergama Beledi-
ye Başkanı Mehmet Gönenç, önceki 
dönem beş yıllık görev süreleri bo-
yunca Bergama Belediyespor’u Süper 
Amatör Lig’den 3. Lige taşıyarak ciddi 
bir başarı elde ettiklerini ve önümüz-
deki beş yıl boyunca da daha iyi yer-
lere taşımak için kalıcı adımlar atılması 

gerektiğini belirtti. Bu anlamda Futbol 
Akademisi’nin hem Bergama Beledi-
yespor hem de Türk sporuna ciddi kat-
kılar sunacak bir proje olduğunu ifade 
eden Başkan Gönenç spor tesisi ko-
nusunda yeterli olmayan antrenman 
sahasının eski Tekstil Fabrikası’nın ar-
kasına yapılan yeni antrenman sahası 
ile giderildiğini ve yeni projeler ve yeni 

çalışmaların devamının geleceğini 
söyledi. 

“Üst yapının başarısı alt 
yapıdan gelir”
Bergama Belediyespor’da ki alt yapı 
eksikliğinin Bergama’nın yetenekli 
gençleri ile güçleneceğini söyleyen 
Başkan Gönenç, “Her üst yapının ba-
şarısının ardında altyapının önemini 
hepimiz biliyoruz. Hocamızın bu ko-
nudaki deneyimi ortada. Kısa sürede 
çok olumlu sonuçlar alacağımıza inan-
dığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz.” 
diye konuştu. 

“Köylerdeki genç 
yeteneklerle buluşacağız”
Böyle bir çalışmanın Bergama’da haya-
ta geçirilmesinden dolayı büyük mut-
luluk duyduklarını ifade eden Bergama 
Belediyespor Futbol Akademi Direktö-
rü Dr. Hindal Gündüz, kısa zamanda 
ciddi olumlu sonuçlar ve başarıların 
elde edilebileceği bir projeyi hayata 
geçirdiklerini belirtti. 

Geleceğin yıldızları 
Bergama’ da parlayacak

Sporun kenti olma 
yolunda emin 
adımlarla ilerleyen 
Bergama’da Bergama 
Belediyespor 
tarafından kurulan 
Futbol Akademisi 
ile geleceğin 
yıldızları Bergama’da 
parlayacak. 
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