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Birleşik Arap Emirlikleri’nin en önemli 
turizm ve finans merkezi olan Du-
bai’deki ATM Turizm Fuarı’nda, İzmir 

Kalkınma Ajansı(İZKA)’nın desteğiyle yeri-
ni alan Bergama Belediyesi, ilçenin 

tarihi mirasına vurgu yapılan stan-
dıyla daha ilk günden yoğun bir 

ilgi ile karşılaştı. Bergama’yı 
temsilen fuara katılan Ber-

gama Belediyesi UNESCO 
Dünya Mirası Alan Yöneti-
mi Birimi’nde görevli filo-
log Nesrin Ermiş ve Basın 
Bürosu Personeli Raif Me-
tin, standı ziyaret eden 

turizm profesyonel-
lerine Bergama’nın 
UNESCO tarafından 

da Dünya Mirası olarak tescil edilen ev-
rensel değerlerini anlattı.

BERGAMA ORTADOĞU’DA
Bergama Belediyesi’nin standını 
Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Erdem 
Ozan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müste-
şar Yardımcısı Nermin Kırım, 
Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Tanıtma Genel 
Müdür Yardımcısı 
Ahmet Ali Temur-
ci ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Yatırım İşleri Ge-
nel Müdür Yardım-
cısı Zehra Gamgam 
ziyaret  etti. Bergama; 

Osmanlı Arastası, Kapalı Çarşı, Ulu Cami, 
Hacı Hekim Hamamı, Küplü Hamam ve 
Osmanlı döneminin izlerini taşıyan diğer 
yapılarıyla bölge insanı için yeni cazibe 
merkezi olmayı hedefl iyor.

YOĞUN İLGİ
Sınırları içinde dünyanın en 

büyük ticaret limanını 
barındıran ve Orta 

Doğu’nun en büyük 
finans merkezi olan 
Dubai’deki fuara, 
Orta Doğu ülkele-
rinin yanı sıra Avru-

pa ve Amerika’dan 
da turizm profesyo-

nelleri katılım gösterdi.  

Dünya mirası Bergama 
Dubai’de

Kalkınma Ajansı(İZKA)’nın desteğiyle yeri-
ni alan Bergama Belediyesi, ilçenin 

tarihi mirasına vurgu yapılan stan-
dıyla daha ilk günden yoğun bir 

ilgi ile karşılaştı. Bergama’yı 
temsilen fuara katılan Ber-

gama Belediyesi UNESCO 
Dünya Mirası Alan Yöneti-
mi Birimi’nde görevli filo-
log Nesrin Ermiş ve Basın 
Bürosu Personeli Raif Me-
tin, standı ziyaret eden 

turizm profesyonel-
lerine Bergama’nın 
UNESCO tarafından 

2015 yılının ilk dört ayında 
Almanya, Hollanda ve 
Rusya’daki turizm fuarlarına 
katılarak UNESCO Dünya 
Mirası Bergama’nın 
Avrupalılar ile buluşmasını 
sağlayan Bergama 
Belediyesi, bu kez Orta 
Doğu’ya adım attı.
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Sevgili Bergamalılar 
Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çıktı-
ğımız yolda eminim ki tarih ilkleri unutma-
yacak. Yeryüzünün 999. Mirası Bergama’yı 
geleceğe taşımak için her geçen gün yeni 
bir adım daha atıyor, yeni projelerimizi ha-
yata geçirerek siz hemşerilerimize hizmet 
vermeye devam ediyoruz. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiğimiz Bergama’nın ve Bakır-
çay bölgesinin ilk ve tek “FİFA Star 2” bel-
geli tesisi Bergama Belediyespor Futbol 

Akademisi Altyapı Tesisleri’ni Fevzipaşa 
Mahallesi’nde çocuklarımızın ve gençleri-
mizin hizmetine açtık. “Geleceğin şampi-
yonları Bergama’da yetişecek” diyerek çık-
tığımız yolda binlerce çocuğumuza spor 
yapma imkanı sağlamanın sevincini yaşı-
yor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Her yıl olduğu gibi geçtiğimiz ay kutla-
dığımız 19. Uluslararası Bergama Çocuk 
Şenliği’nde dünyanın farklı ülkelerinden 
gelen çocuklar Bergama’da buluştu ve 23 
Nisan coşkusunu hep birlikte yaşadık. Fark-
lı kültürlerin birbiriyle buluşup kaynaştığı 
bu etkinlikte Bergamalı çocuklarımız yurt 
dışından gelen kardeşlerini evlerinde mi-
safir ederek, bizlere dostluğun, kardeşliğin 
birlik ve bütünlüğün dili olmayacağını bir 
kez daha gösterdiler. Onları canı yürekten 
kutluyorum.  Yine geçen ay gerçekleştir-
diğimiz Türkiye’de bir ilk olan Uluslararası 
Veteran Basketbol Turnuvası’na katılan ve 
bizlere birbirinden güzel basketbol karşı-
laşmaları izleten basketbolun efsanelerine 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli Hemşerilerim 
Hem yerelde hem de merkezde kalkınma-
yı desteklemek için başlatmış olduğumuz 
projelerimizi hayata geçirmeye devam 

ediyoruz. Bu yıl belirlenen pilot bölgeler-
de önümüzdeki yıllarda ise Bergama’nın 
bütün köylerinde gerçekleştirmeyi hedef-
lediğimiz büyük yatırımlar gerektirmeden 
yapılabilen ipekböcekçiliğinde üreticileri-
miz projeyi uygulamaya başladı. Güzel so-
nuçlarla bu projeyi ileri seviyelere taşımayı 
amaçlıyoruz. Yine merkezde Bergama Be-
lediyesi ve KOSGEB işbirliğinde Bergama 
ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ken-
di işini kurmak isteyen girişimcilere yöne-
lik başlatmış olduğumuz eğitimlerle yeni 
girişimcilere kendi işlerini kurma imkanı 
sağlıyoruz. 

Tarımın, turizmin ve sporun kenti ilkler 
şehri Bergama Mayıs ve Haziran ayların-
da da Türkiye’de ilk olan etkinliklerine 
hazırlanıyor. Bu yıl 40. kez düzenlenecek 
Uluslararası Psikoterapi Kongresi, bundan 
yıllar önce ilk psikoterapinin yapıldığı yer 
olan Asklepion’da alanında uzman birçok 
kişiyi bir araya getirecek.  Ulu önderimiz 
Atatürk’ün Bergama’ya armağanı olan, 
Türkiye’nin ilk dünyanın ikinci yerel festivali  
79.Bergama Kermesi’nde ise kültür,sanat ve 
eğlence dolu bir festival sizlerle buluşacak. 
Herkesi Dünya Mirası Bergama’nın güzellik-
lerini görmeye ve Bergama’nın kendi gibi 
güzel insanlarını tanımaya davet ediyor, 
sağlık ve huzur dolu günler diyorum.

Başkan’ın kaleminden...

Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı



4 MAYIS  2015BERGAMA         BELEDİYESİ

Bergama Belediyesi’nin “Evde Bakım 
Hizmetleri Projesi”nden yararlanan 
annelerin bir araya geldiği etkin-

likte, her yıl olduğu gibi evsahibi Berga-
ma Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’ti. 
Etkinliğe eşi Meltem Gönenç ile katılan 
Başkan Gönenç, açılış konuşmasında “Bu 
anlamlı günde sizlerle birlikte olmak bi-
zim için mutluluk verici. Sizin evlerinize 

gelen çalışanlarımız 
ki onları sizler de artık 

kendi kızlarınız gibi kabul ediyorsunuz, 
onlar size ulaştığında dolayısıyla Berga-
ma Belediyesi olarak bizler de size ulaşmış 
oluyoruz” dedi.

Duygusal anlar...
Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç, konuşmasının ardından etkinlikte 
bulunan annelerin yanlarına giderek tek 

tek Anneler Günü’nü kutladı. Bergama Be-
lediye Başkanı Mehmet Gönenç eşi Mel-
tem Gönenç ile birlikte konuklarına, kırmı-
zı karanfillerle hediyeler verdi.  
Kutlama sırasında zaman zaman duygu-
sal anlar yaşanırken, anneler ise “Başkan 
Gönenç’in kendilerini hiçbir zaman yalnız 
bırakmadığ ını” dile getirerek teşekkür et-
tiler.

“Her şey anneler için”
Bergama Belediyesi 
bu yıl da anneleri 
unutmadı. Belediyenin 
artık bir gelenek haline 
gelen “Anneler Günü 
Kahvaltısı”, yenilenen 
Kleopatra Güzellik 
Ilıcası Tesisleri’nde 
yapıldı.

Kleopatra Güzellik Ilıcası 
Tesisleri açıldı  

Restore edilen Bergama Belediyesi 
Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri ka-
pılarını yeniden Bergamalılara açtı.

Tesis, 1. sınıf restaurant standartlarında 
restore edildi. Yaklaşık dört ay süren ye-
nileme çalışmaları sonucunda Ilıca’nın 

kapalı alanı genişletilirken, konuk kapasi-
tesi de arttırıldı.Yerli ve yabancı turistlerin 
de uğrak noktalarından biri olması bek-
lenen tesiste UNESCO vurgusu da yapıl-
dı. Ilıca’nın duvarlarında UNESCO Dünya 
Mirası Bergama logoları ve görseller kul-
lanıldı.

anlamlı günde sizlerle birlikte olmak bi-
zim için mutluluk verici. Sizin evlerinize 

gelen çalışanlarımız 
ki onları sizler de artık 

Kleopatra Güzellik Ilıcası 

R
Tesis, 1. sınıf restaurant standartlarında 
restore edildi. Yaklaşık dört ay süren ye-
nileme çalışmaları sonucunda Ilıca’nın 
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Büyük yatırımlar gerektirmeden ya-
pılabilen ipekböcekçiliğinin teşvik 
edilmesi için Bursa Koza Birlik ile 

imzalanan işbirliği protokolü hayata ge-
çirildi. İpekböcekleri Bergama merkez ve 
pilot bölge olarak belirlenen Armağanlar 
ve Karahıdırlı mahallelerindeki üreticilere 
teslim edildi.

Koza Birlik’ten gelen uzmanların ipekbö-
ceği bakımını uygulamalı olarak üreticilere 
anlattığı dağıtım ve uygulama eğitimine 

Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali 
Kahyaoğlu ve Bergama Belediyesi Strateji 
Geliştirme Müdürü Ersin Güleç’te katıldı.

Üretici eğitildi 
Daha önce uzmanlar üreticiler ile bir ara-
ya gelerek ipekböcekçiliği ve ipekçiliğin 
püf noktalarını anlattı.  Ardından dağıtılan 
dut fidanları ile uygulama konusunda bir 
adım daha atılarak, kapama dut bahçeleri 
ve sulama sistemlerinin oluşturulması için 
çalışmalar gerçekleştirildi.

Son olarak ise ipekböceğini yetiştirmek için 
Armağanlar ve Karahıdırlı Mahalleleri’nde 
hazırlanan yerlerde ipekböcekleri üretici-
lere teslim edildi ve Koza Birlik uzmanları 
ipekböceğinin bakımı, dikkat edilmesi ge-
reken hususlar, bakım süreci konularında 
üreticileri uygulamalı olarak bilgilendirdi.

Bergama Belediyesi Armağanlar ve Kara-
hıdırlı Mahalleleri’nde başlatılan projeyi 
gelecek yıl Bergama’nın kırsalında yer alan 
bütün mahallelerinde uygulanmayı plan-
lanıyor.

Yerelde kalkınma için 
bir adım daha atıldı 

 “Kırsal Kalkınma” hedefiyle 
üreticiye yönelik projelerini 
devam ettiren Bergama 
Belediyesi’nin başlatmış 
olduğu ipekböcekçiliği 
projesinde üretim aşaması 
başladı.
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Bergama Belediyesi’nin 
bu yıl 19’uncusunu 

düzenlediği “Uluslararası 
Bergama Çocuk Şenliği” 
nde  Romanya’nın Pietra 

Neamt, Arnavutluk’un Berat 
kentleri ile Yunanistan’ın 
Midilli Adası’ndan gelen 
konuk öğrenciler Dünya 

Mirası Bergama’da buluştu, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nı kutladı. 

Bergama Belediyesi’nin 
bu yıl 19’uncusunu 

düzenlediği “Uluslararası 

 Dünya çocukları 
Bergama’da buluştu ’da buluştu 
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“19. Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği 
geleneksel Kortej Yürüyüşü ile başladı. 
Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit At-
lam, Belediye Meclis Üyeleri, yabancı ülke 
delegasyonları, Bergamalı ve konuk ülke-
lerden gelen öğrencilerin katıldığı kortej, 
Bergama Belediye Bandosu’nun çaldığı 
marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na 
yürüdü. 

Çocuk Şenliği’nin 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’na uluslarara-
sı bir nitelik kazandırdığını 
söyleyen Mehmet Gö-

nenç, “Geleceğimizin en 
büyük güvencesi olan 
çocuklarımıza verilen 

önem, Cumhuri-
yetimizin aydın-
lık yarınları için 
önemli bir yatı-
rımdır. Ulu Ön-
der Atatürk’ün 

düşüncelerine 

sahip çıkan Bergamalılar olarak 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
uluslararası düzeyde bir kardeşlik, dostluk 
projesi olarak kutluyoruz” dedi.

Önemli bir dostluk projesi 
Tek tek konuk ülkelere teşekkür eden Baş-
kan Gönenç, “Bu etkinliklerin en anlamlı 
kısmı gelen çocuklarımızın kendi kar-
deşlerinin evlerinde kalıyor olması. Bizim 
buradaki Bergamalı hemşerilerimiz onları 
kendi çocukları gibi misafir ediyorlar. Ço-
cuk Şenliğimiz önemli bir dostluk proje-
si. Dostluk olduğunda, barış olduğunda 
dünyanın ne kadar yaşanabilir bir yer hali-
ni aldığının göstergesi. Bunu sonsuza dek 
yaşatmak bizim boynumuzun borcu” diye 
konuştu.

Daha sonrasahne çocuklara bırakıldı. Ko-
nuk öğrenciler ülkelerine ait halk dansla-
rını sergilediler. Bergama Ali Rıza Eroğlu 

İlkokulu, Osman Nuri Ersezgin Ortaokulu, 
Ulubatlı Hasan Ortaokulu ve Zübeyde Ha-
nım Ortaokulu öğrencileri ise Bergama’nın 
yöresel halk oyunlarını sahnelediler.

Coşku gün boyu sürdü
DEA Sanat Organizasyon İzmir Kumpanya 
Tiyatrosu oyuncularının palyaço gösterisi-
nın ardından sahne alan Bergama Beledi-
yesi Sokak Orkestrası performansıyla hem 
çocuklardan hem de büyüklerden büyük 
alkış aldı. 

Gecenin kapanışı Bergama Belediyesi 
Konservatuvarı Çocuk Korosu Konseri 
ile yapıldı. Şef Derya Çakı yönetimindeki 
koro, geniş repertuarıyla Bergamalılara ke-
yifl i anlar yaşattı.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç, konserin sonunda sahneye gelerek 
10’uncu Yıl Marşı’nı koro ile birlikte söyledi.

Bergama Belediye Bandosu’nun çaldığı 
marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na 
yürüdü. 

Çocuk Şenliği’nin 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’na uluslarara-
sı bir nitelik kazandırdığını 
söyleyen Mehmet Gö-

nenç, “Geleceğimizin en 
büyük güvencesi olan 
çocuklarımıza verilen 

önem, Cumhuri-
yetimizin aydın-
lık yarınları için 
önemli bir yatı-
rımdır. Ulu Ön-
der Atatürk’ün 

düşüncelerine 
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Bergama Belediyesi ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin ortaklığın-
da yapımı tamamlanan 14 Eylül 

Stadyumu’na alternatif olacak ve profes-
yonel veya amatör takımlar için saha sıkın-
tısını ortadan kaldıracak futbol sahasının 

açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Koca-
oğlu, Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç ve Bergama Kaymakamı Uğur 
Kolsuz başta olmak üzere Bergamalı’lar 
yoğun katılım gösterdi. Uluslararası stan-

Bergama’ya fifa standartlarında tesis 

Bergama Belediyespor Futbol Akademisi Altyapı Tesisleri, profesyonel 
veya amatör takımlar için saha sıkıntısını ortadan kaldırdı.

Bergama’nın ve Bakırçay bölgesinin ilk ve tek “FİFA Star 2” belgeli tesisi Bergama Belediyespor Futbol Akademisi Altyapı Tesisleri, 
Fevzipaşa Mahallesi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı görkemli tören ile hizmete açıldı. 
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dartlara uygun şekilde inşa edilen tesis 9 
bin 500 metrekarelik sentetik çim sahası-
nın yanı sıra, ileri teknoloji aydınlatma sis-
temine sahip. Tesisin çelik konstrüksiyon 
kapalı tribünleri, misafir seyirci tribünleri 
ile birlikte toplamda 750 seyirci kapasiteli. 
Engelli vatandaşların tribünlere kolaylıkla 
ulaşması için tesise engelli asansörü yapı-
lırken, tribünlerde de özel bir oturma dü-
zeni sağlandı.

“Binlerce sporcu yetişecek” 
İlçeye katkılarından ötürü İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kocaoğlu’na teşek-
kürlerini sunan Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç, “Geleceğin sporcuları 
buradan yetişiyor” sloganı ile hizmete gi-

Bergama Belediyesi tarafından bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen basketbo-
lun 40 yaş üstü efsane oyuncuları-

nın kıyasıya mücadele ettiği “4.Uluslararası 
Bergama Veteran Basketbol Turnuvası” (IV.
Pergamon Cup) basketbol severlere spor 
şöleni yaşattı.  Türkiye’nin ilk ve tek veteran 
basketbol turnuvasında Basketbol Akade-
mi İstanbul - Antalya İmza Koleji takımları 
arasındaki ilk maçın hava atışını Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç gerçekleştirdi. 
Bergama’nın her yıl farklı etkinliklerle bir-
çok misafiri konuk ettiğini belirten Başkan 
Mehmet Gönenç , özellikle spor etkinlikle-
rinin Bergama için ayrı bir yeri olduğunu 
Türkiye’de bir ilk olan bu turnuvaya ev sa-
hipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk 
duyduklarını dile getirdi. 

Bergama’ya fifa standartlarında tesis 

Basketbolun efsaneleri 
4. Kez Bergama’da 

ren tesisin gelecek nesiller için bir umut 
olduğunu belirtti.Açılış törenin ardından 
Bergama Belediyespor U-16 ve İzmir Bü-
yükşehir Belediye U-16 takımları arasında 
oynanan dostluk maçının açılış vuruşunu 
gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bergama Bele-
diye Başkanı Mehmet Gönenç daha sonra 
Bergama Sanayi Sitesi esnafını gezerek es-
nafl a kucaklaştı.

Bergama’nın ve Bakırçay bölgesinin ilk ve tek “FİFA Star 2” belgeli tesisi Bergama Belediyespor Futbol Akademisi Altyapı Tesisleri, 
Fevzipaşa Mahallesi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı görkemli tören ile hizmete açıldı. 
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Bergama Belediyesi adına; 
Sahibi
Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı
Yayın Sorumlusu
Ergin GELİR

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

Baskı: 
Ayan Ofset Matbaacılık
Tuna Mah. 5601/1 Sokak No: 15 - 17
Çamdibi İş Merkezi Çamdibi İZMİR
Tel:  0 232 433 88 45
Baskı Tarihi: 17.04.2015

www.bergama.bel.tr

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

TURNUVADA 
YETENEKLER YARIŞTI 
Turnuvada Barilla sponsorluğunda 
gerçekleştirilen yetenek yarışmasında 
Bergama’nın genç yeteneklerinden 
13 Nisan Anadolu Lisesi Öğrencisi 
 Süleyman Keçeli rakiplerini eleyerek 
yarışmanın galibi oldu ve Barilla’nın 
hediye çekini kazandı.
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CENK BOSNALI
KONSERİ   
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CENK BOSNALI
KONSERİ   
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