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Bergama Belediyesi, turizm profesyo-
nellerinin önemli buluşma noktala-
rından biri olan INTOURMARKET’a 

Hristiyanlığın 7 kiliselerinden biri olan 
Bazilika’yı önplana çıkartarak inanç 
turizmini geliştirme ve Rus turistleri 
Bergama’ya çekme hedefiyle katıldı.

Bergama’nın yanı sıra Seferihisar Belediye-
si ve Selçuk Belediyesi’nin de bulunduğu 
İZKA’nın İzmir standına, ilgi yoğundu.

Bergama’yı temsilen fuarda hazır bulunan 
Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç, katılımcılara UNESCO Dünya Mira-
sı Bergama’nın tarihi mirasını ve kültürel 
zenginliklerini anlattı.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç, fuardaki temasları kapsamında 
önemli bir de görüşme gerçekleştir-
di. Bergama Belediye Başkanı, yakında 
Moskova’da sergilenmeye başlanacak 

olan Pergamon Fantasy sergisinin küratö-
rü Profesör Arsen Melitonyan ile bir araya 
geldi.

Pergamon Fantasy
Pergamon Fantasy, Berlin’deki Pergamon 
Museum’da bulunan Zeus Sunağı’nın friz-
lerinin tamamlanmış halinden oluşan ve 
ses, ışık, dans gösterileriyle sunumu yapı-
lan etkileyici bir proje.

Mehmet Gönenç, Berlin ITB Fuarı sırasın-
da projenin yaratıcı sanatçıları Andrei Ale-
xander, Angelica Gebhard ve projenin ana 
sponsoru Alman KAI Vakfı Başkanı Doktor 
Gunther Engler ile toplantı yapmıştı.

Pergamon Fantasy’nin Bergama’da ka-
lıcı bir sergi haline dönüştürülmesi için 
KAI Vakfı’ndan destek sözü alan Berga-
ma Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 
Arsen Melitonyan ile Temmuz ayında 
Moskova’da açılacak Pergamon Fantasy’i 

görmeye gelen ziyaretçilere Bergama’yı 
tanıtmak ve onları UNESCO Dünya Mirası 
ilçeye yönlendirmek amacıyla işbirliği ya-
pılması konusunda anlaşmaya vardı.

“Hedefimiz Rusya Pazarı”
Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç, “INTOURMARKET sayesinde 
Bergama’nın Moskova’da tanıtımını yap-
ma ve UNESCO Dünya Mirası olan ilçe-
mizin evrensel değerlerini anlatma fırsatı 
buluyoruz. Standımız yoğun ilgi görüyor. 
Bu fuarda biz 7 kiliselerden biri olarak 
bilinen Kızılavlu’ya vurgu yaparak inanç 
turizmine yönelen Rus turistlerin ilçemi-
ze yönelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir 
diğer önemli konu ise Pergamon Fantasy. 
Serginin Moskova’daki küratörü Sayın Me-
litonyan ile Temmuz’da açılacak sergi sıra-
sında Bergama’nın tanıtımının yapılması 
konusunda mutabaka

UNESCO Dünya 
Mirası Bergama, 
Rusya’nın başkenti 
Moskova’da düzenlenen 
INTOURMARKET Turizm 
Fuarı’na İzmir Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle 
katıldı. 

Moskova’da Bergama esintisi 
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Sevgili İzmirliler 
Yeryüzünün 999. Türkiye’nin 13. İzmir’in ise 
ilk ve tek dünya mirası UNESCO Dünya Mi-
rası Bergama tarihi, kültürel dokusu ve bir-
birinden farklı güzellikleri ile sizleri bekliyor. 
Geçen yıl Bergama Ticaret Odası ile birlikte 
ilkini gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl ikincisini 
gerçekleştireceğimiz “Bergama Seni Çağırı-
yor” projesi ile siz İzmirlileri Bergamamızda 
misafir edecek olmanın ve Dünya Mirası 
Bergama’yı sizlere tanıtacak olmanın heye-
canını yaşıyor ve hepinizi UNESCO Dünya 
Mirası Bergama’ya bekliyoruz. 

Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz “Berga-
ma Seni Çağırıyor” projesinde gördük ki 
İzmir’den buraya gelenlerin Bergama’yı ge-
zip gördükten sonra tekrardan Bergama’yı 
ziyaret etmeleri ve tavsiye etmeleri bu 
projenin devamını getirdi. Bu yıl ki projeye 
“Mutlu esnaf mutlu turist” sloganından yola 
çıktık ve istedik ki hem Bergamamızı görme-
ye gelenler hem de onları burada ağırlaya-
cak olan esnafımız memnun olsun ve Dün-
ya Mirası Bergama’yı hep birlikte tanıtalım. 
İlki 17 Nisan’da gerçekleşecek ve belirlenen 
günlerde yaklaşık iki buçuk ay sürecek üc-
retsiz otobüs seferleri ile belki de sizleri çok 
kez burada misafir edeceğiz. 

Sevgili Bergamalılar
İlkler şehri Bergama’yı hem kültür turizmi 
hem de tarımın başkenti yapabilmek için 
çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz 
günlerde Turistik Pansiyoncular ve Ev Pan-
siyoncuları Derneği ile gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerde Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj 
Alanı sınırları içerisinde bulunan tarihi ev-
lerin sahipleri ile bir araya gelerek ev pan-
siyonculuğu konusunda bilgilendirilmeleri 
doğrultusunda bir karar aldık.  Hem Berga-
ma için hem de bu kentte yaşayanlar için 
fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu 
uygulama ile isteğimiz turizm Bergama ile 
bütünleşsin ve bunu halkımız gerçekleştir-
sin. Yine geçtiğimiz günlerde Türkiye Seya-
hat Acentaları Birliği Başkanı Sayın Başaran 
Ulusoy  ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede 

Bergama’nın turizm planına ilişkin düşünce-
lerimizi paylaştık ve karşılıklı fikir alışverişin-
de bulunarak desteklerini aldık. 

Değerli Hemşerilerim
Artık köylülerimizin ve üreticilerimizin 
de ürettiklerini değerlendirebilecekleri 
bir pazarları var. Barbaros Mahallesi Ekin 
Loncası’nda açmış olduğumuz üretici paza-
rı ile hem köylülerimize ek gelir sağlayacak 
fırsatlar yaratmak hem de vatandaşlarımızı 
sağlıklı ve doğal besinlerle buluşturabilmek 
için güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Yerel-
de kalkınmayı önemsiyor, köylülerimize her 
anlamda destek olmaya devam ediyoruz. 

Bahara merhaba dediğimiz şu günlerde 
bu yıl 19. Kez kutlayacağımız geleceğimi-
zin teminatı çocuklarımızı 19. Uluslararası 
Çocuk Şenliği’ne bekliyorum ve ilkler şehri 
Bergama’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye’de 
biri ilk olan 4. Uluslararası Veteran Basketbol 
Turnuvası’na tüm sporseverlerimizi davet 
ediyorum. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk Bergamamızı ziyaret 
edeli tam 81 yıl olmuş. Her yıl olduğu gibi 
bu yılda bizlere Türkiye’nin ilk dünyanın ise 
ikinci yerel festivali olan ve 78 yıldır aralıksız 
kutladığımız Bergama Kermesi’ni armağan 
eden önderimizi  unutmadık. Ulu önderimi-
zi saygı ve rahmetle anıyor herkese sağlık ve 
mutluluk dolu günler diliyorum.

Başkan’ın kaleminden...

Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı

BERGAMA  BELEDİYESİ
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Yerli üreticiye ek gelir sağlamayı he-
defl eyen; aynı zamanda vatandaş-
ların doğal ve sağlıklı ürünlere ko-

layca ulaşabilmesini temin eden pazarda 
Bergama Ziraat Odası’na kayıtlı üreticiler 
sadece kendi ürettikleri ürünleri satabili-
yor.

Bölgede ilk ve tek olma özelliği taşıyan 
“Bergama Köylü Üretici Pazarı”nda köy yu-
murtasından peynire, cevizden bala, taze 
sebzeden bakliyata, zeytinden tereyağına 
deyim yerindeyse “bin bir çeşit” organik 
ürün bulunuyor.

Açıldığı ilk dakikalardan itibaren Bergama-
lıların yoğun ilgi gösterdiği “Köylü Üretici 
Pazarı”nın ziyaretçilerinden biri de Berga-
ma Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’ti.

Gönenç pazar yerine Bergama Kayma-
kamı Uğur Kolsuz, Bergama Cumhuriyet 
Başsavcısı Mustafa Özlüoğlu, Bergama İlçe 
Emniyet Müdürü Hüsamettin Ataseven, 
Bergama İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı 
Murat Dinçer, Bergama Belediye Başkan 
Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri ile 
birlikte geldi.

Projenin kırsal kalkınma adına örnek bir 
proje olduğunu vurgulayan Başkan Gö-
nenç, “Hedefimiz yerel üreticimize ek ge-
lir sağlayacak fırsatlar yaratmak. Geniş bir 
organik ürün yelpazesinin sunulacağı pa-
zar yerimiz sayesinde vatandaşlarımız da 
daha sağlıklı ve doğal beslenme imkanını 
yakalayacaklar. ” dedi.

“Ekonomik kalkınma yerelde başlar” anlayışıyla yola 
çıkan Bergama Belediyesi, merakla beklenen bir projeyi 
hayata geçirdi. “Köylü Üretici Pazarı”, Barbaros Mahallesi 
Ekin Loncası’nda Bergamalılara kapılarını açtı.

Cuma pazarı açıldı
Bergama belediyesi’nden 
üreticiye büyük destek!

Bergama Belediyesi 
Sosyal Marketi yeni yerinde 

Bergama Belediyesi’ne ait Sosyal 
Market, Barbaros Mahallesi Osman 
Bayatlı Caddesi’ndeki yeni yerinde 

vatandaşlara hizmet vermeye başladı. 

Önce insan” anlayışından yola çıkarak 
sosyal belediyecilik adına önemli pro-
jelere imza atan Belediye, dar gelirli ve 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak 
amacıyla 2010 yılında Sosyal Market 
Projesi’ni hayata geçirmişti.

Bugüne dek çok sayıda vatandaşın hiz-
met aldığı Sosyal Market, şimdi Barbaros 
Mahallesi’ndeki yeni hizmet binasında 
Bergamalı ihtiyaç sahiplerini bekliyor.
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Bergama Kaymakamlığı’nın yürü-
tücüsü olduğu, Ege Üniversitesi 
Bergama Meslek Yüksek Okulu 

Mantarcılık Programı tarafından 192 
saatlik kurs ile Ayaskent Mahallesi’nde 
gerçekleştirilen ‘Bergama’da Mantar 
Yetiştiriciliği Projesi’ni başarı ile ta-
mamlayan kursiyerler sertifikalarını 
aldı. 

Bergama Kaymakamı Uğur Kolsuz, 
Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç, Ege Üiversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Candeğer Yımaz, Bergama İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Bergama 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Metin Artukoğlu ve çok sayıda öğre-
tim üyesinin katıldığı törende ayrıca 
Bergama Meslek Yüksekokulu’nda gö-
rev yapan eski okul müdürleri Prof. Dr. 
Atilla Güney, Prof. Dr. Hüseyin Vural ve 
Prof Dr. Ertan Kırtay’ın isimlerinin veril-
diği kütüphane ve konferans salonları 
açıldı 

Bergama Meslek Yüksekokulu’nun bu-
gün geldiği yere ve önemine dikkat 
çeken Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Candeğer Yılmaz emek veren her-
kese teşekkür ederek Bergama Mes-
lek Yüksekokulu’na taleplerin her ge-
çen gün arttığını belirtti. Bergama’nın 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne gire-
rek büyük bir başarı ve kazanım elde 
ettiğini dile getiren Yılmaz, “Bize düşen 
görevde Bergama’yı eğitim ve turizm-
le birleştiren bir kent haline getirmek-
tir.” diye konuştu. 

Yerelde kalkınma
Projenin üretimi teşvik etmek açısın-
dan örnek olduğunu belirten Berga-

ma Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 
“Belediye olarak üreticilerimizin ürün-
lerini daha iyi değerlendirebilmeleri 
için kooperatifl eşme çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu konuda gerekli eği-
timleri vermeye başladık. İleri ki sü-
reçte de güzel sonuçlarını hep birlikte 
göreceğimize inanıyorum. İnşallah bu 
güzel projede zamanla daha da gelişir 
ve kooperatifl eşme gibi güzel bir so-
nuç alır. Bu konuda gereken desteği 
her zaman vermeye hazırız” diye ko-
nuştu. Tören kursiyerlerin sertifikalarını 
almalarıyla son buldu.

Bergama’ da mantar 
yetiştiriciliği başlıyor 

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Bergama Kaymakamlığı, Bergama 
Belediyesi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Bergama Meslek 
Yüksekokulu Mantarcılık Programı tarafından gerçekleştirilen Mantar Yetiştiriciliği 



6 NİSAN  2015BERGAMA         BELEDİYESİ

Proje, Bergama’ya en yakın metropol 
olan İzmir’den ücretsiz otobüs se-
ferleri düzenleme esasına dayanıyor. 

“İzmir’de Bergama’yı görmeyen kalmasın” 
önceliğiyle startı verilen “Bergama Seni 
Çağırıyor”da bu kez ilk sefer 17 Nisan’da.

Belediye ve Ticaret Odası’nın, Ege Üniver-
sitesi Bergama Meslek Yüksekokulu ile or-
taklaşa gerçekleştirdiği “Mutlu Turist, Mut-
lu Esnaf” eğitim programı ile desteklenen 
projenin ikinci dönemi, Bergama Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç ve Bergama Ti-
caret Odası Başkanı Fikret Ürper’in düzen-
lediği basın toplantısı ile lanse edildi.

Bergama’daki oda başkanları ve turizm iş-
letmecilerinin de hazır bulunduğu toplan-
tıda konuşan Bergama Belediye Başkanı 

Mehmet Gönenç, “İzmirli hemşerilerimizi 
dünyanın 999’uncu, Türkiye’nin 13’üncü, 
İzmir’in ise ilk ve tek UNESCO Dünya Mira-
sı olan Bergama’yı görmeye davet ediyo-
ruz. Bergama’ya 480 bin civarında yabancı 
turist geliyor ama yerli turistlerden çok 
fazla pay alamıyoruz. Bizim burada he-
defl erimizden biri örenyerlerinin ziyaret 
edilmesinden ziyade kent merkezindeki 
turizmin canlanması” dedi.

“Bu yıl daha hazırlıklıyız”
Geçtiğimiz yıl proje kapsamında 
Bergama’ya gelen ziyaretçilere uygulanan 
anket sonuçlarını değerlendirdiklerini be-
lirten Başkan Gönenç, “Bu anket sonuçla-
rının ortaya koyduğu eksikliklerimizi ele 
aldık, deyim yerindeyse bu sene dersi-

UNESCO dünya mirası UNESCO dünya mirası 

“Bergama Seni Çağırıyor!” 

Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası’nın, UNESCO Dünya Mirası 
Bergama’nın tanıtımına katkı sağlamak ve ilçedeki turizm sektörünü 
canlandırmak amacıyla yaşama geçirdiği “Bergama Seni Çağırıyor” 

projesinde ikinci dönem başlıyor.
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mizi çalışarak projenin ikinci dönemini 
başlattık. Bu doğrultuda Ege Üniversitesi 
ile birlikte yaptığımız çalışma çerçevesin-
de turist ile iletişim içinde olan esnafımız 
iletişim, hijyen, pazarlama gibi konularda 
20 saatlik bir eğitim aldı. Bu yıl daha faz-
la ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. ” diye 
konuştu.

Bergama Belediye Başkanı, bunun küçük 
ama önemli bir adım olduğunu vurgu-
layarak “Bergama Belediyesi ve Bergama 
Ticaret Odası olarak bizim amacımız Dün-

ya Mirası ilçemiz konusunda farkındalık 
yaratmak. Bu noktadan sonra turizmcile-
rimize de önemli görevler düşüyor” dedi.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ür-
per ise “Biz Bergama’yı dibimizdeki metro-
polde yaşayanlara gösteremedikten sonra 
Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayanla-
ra nasıl göstereceğiz? Bu düşünce ile yola 
çıktık. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz 
projenin sonuçlarından da çok memnun 
kaldık. Şimdi yerli turist çok fazla gezmeye 
başladı. Bergama Seni Çağırıyor projesinin 
ikinci döneminin ilçemize karlı ve faydalı 
olmasını temenni ediyorum” sözleriyle ifa-
de etti.

İzmir’den ücretsiz ulaşım
Özgün bir proje olan ve büyük yankı 
uyandıran “Bergama Seni Çağırıyor” kap-
samında geçtiğimiz yıl 32 sefer düzenlen-
miş; ilçeyi 1267 İzmirli ziyaret etmişti. 

Bergama Belediyesi ve Ticaret Odası bu 
yıl seferleri bir ay öncesinden başlatma 
kararı aldı. 17 Nisan – 13 Haziran tarihleri 
arasındaki her Cuma ve Cumartesi günle-
ri sabah 09:00’da Konak’tan, 09:30’da ise 
Karşıyaka’dan ücretsiz otobüsler kalkacak.

Rehber eşliğinde Bergama’ya 
gelen ziyaretçiler UNES-
CO Dünya Mirası il-
çeyi gezip tanıma 
imkanı bulurken 
aynı günün ak-
şamında yine 
aynı otobüslerle 
İzmir’e dönecek-
ler.Seferlerin Cuma 
gününe çekilmesi-
nin sebebi ize yeni açı-
lan üretici pazarı niteliğindeki 
Cuma Pazarı. Ziyaretçiler yöresel lezzetler 
ve organik ürünlerin bulunacağı Cuma 
Pazarı’ndan alışveriş yapma imkanını elde 
edecekler.

Bir diğer yenilik ise Sokak Orkest-
rası. Bergama Belediyesi Yaşam 
Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde 
kurulacak orkestra, ziyaretçilerin 
Bergama’da bulunduğu saatler 
içerisinde Kapalı Çarşı önün-
de konser verecek. Bergama’ya 
gelmek isteyen İzmirlilerin tek 
yapmaları gereken ise Bergama 
Ticaret Odası’nın 0505 109 81 
35 numaralı hattını arayarak re-
zervasyon yaptırmak.

Mutlu turist, 
mutlu esnaf

Bergama esnafını  “Bergama Seni 
Çağırıyor” projesine hazırlamak 
amacıyla Bergama Belediyesi, 

Bergama Ticaret Odası, Ege Üniversi-
tesi Bergama Meslek Yüksek Okulu ve 
Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(EGESEM) işbirliğinde hayata geçirilen 
“Hizmet Kalitesi Arttırma Eğitimi” Yaşam 
Boyu Eğitim merkezinde esnaflara veril-
di. 

“Mutlu Turist, Mutlu Esnaf” sloganıyla 
yola çıkılan projenin ilk grubunda 24 iş-
letmeci eğitimi tamamladı.  Ege Üniver-
sitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Öğ-
retim Görevlisi Emre Atabek’in verdiği ilk 
derse Bergama Belediye Başkanı Meh-
met Gönenç ve Bergama Ticaret Odası 
Başkanı Fikret Ürper de katıldı.

Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası ola-
rak tescil edilmesi ile gelen turist sayısın-
da ciddi artış olduğunu hatırlatan Berga-

ma Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç “Biliyorsunuz 

Bergama’ya binler-
ce turist geliyor 

ancak sokakta 
çok fazla tu-
rist göremi-
yorsunuz. Biz 
de ‘gelen tu-

risti şehir mer-
kezine nasıl çeke-

riz’ diye bir çalışma 
yaparak ‘Bergama Seni 

Çağırıyor’ projesini başlatmıştık. 17 
Nisan’da bu projenin ikincisi başlıyor. Bu 
eğitim programını başlatırken de turizm 
işletmesi sahiplerinin veya çalışanlarının 
eğitim almalarının daha faydalı olacağı-
nı düşündük. Bizim de sizin de kendimizi 
geliştirmemiz gerek.” dedi.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret 
Ürper ise “Böyle bir eğitim alma zorunlu-
luğunuz olmamasına rağmen salt kendi 
işinizi geliştirmek ve kişisel gelişiminize 
katkı sağlamak için buraya kendi irade-
nizle gelmeniz çok güzel bir olay. Bu 
bizim Bergama Belediyesi ile doğru bir 
yere vurgu yaptığımızın da bir gösterge-
si” diye konuştu. 
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Belediyenin, Turistik Pansiyoncular ve 
Ev Pansiyoncuları Derneği (TUREVS) 
ile geliştireceği işbirliği ile birlikte 

Bergama’da ev pansiyonculuğu dönemi-
nin startı veriliyor.

TUREVS Genel Başkanı Tülin Baştak ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, projenin detaylarını 
görüşmek üzere Bergama Belediye Başka-
nı Mehmet Gönenç’i makamında ziyaret 
etti.

Görüşmede, Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj 
Alanı sınırları içerisinde bulunan tarihi ev-
lerin sahipleri ile bir araya gelerek ev pan-
siyonculuğu konusunda bilgilendirilmele-
ri kararı alındı.

Kültür alışverişi canlanacak
Ev pansiyonculuğu, bir ailenin devam-
lı oturmakta olduğu evin bir veya birkaç 
odasını turizm mevsimi boyunca normal 
bir ev düzeni içinde pansiyon haline dö-
nüştürmesi ve gerek yerli gerekse yaban-
cı turiste bir ücret karşılığı kiraya vermesi 
esasına dayanıyor. Uygulama, hem ev sa-
hiplerinin ek gelir elde etmesine hem de 
gelen turistin Bergama’daki yaşamı daha 
yakından tanımasına imkan sağlıyor. Böy-
lelikle kültür alışverişinde de bulunulmuş 
oluyor. Söz konusu alan içinde ikamet 
eden vatandaşların katılımıyla yapılması 
planlanan toplantılarda ev pansiyoncu-
luğunun detayları anlatılacak. Bir sonraki 

aşamada ise üniversitelerle gerçekleştiri-
lecek işbirliği çerçevesinde ev pansiyon-
culuğu yapmak isteyen Bergamalılara ev 
turizmi ve hizmet eğitimi verilecek.

Turizm potansiyeli artacak
Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde çok yay-
gın olan ev pansiyonculuğu konusunda 
atılacak adımın Bergama’daki turizm po-
tansiyelini arttıracağını söyleyen Başkan 
Gönenç, “Bergama dünyanın en özel yer-
lerinden bir tanesi. Biz ilçemizin turizm 
sektöründen hak ettiği payı alabilmesi 
için büyük emekler veriyoruz. Hayata ge-
çirmeyi planladığımız ev pansiyonculuğu 
da önemli bir adım olacak. Adım adım yol 
alacağız” diye konuştu.

Ev pansiyonculuğu dönemi 
Turizm sektörüne 
ivme kazandırmak 
amacıyla bir dizi 
projeyi hayata 
geçiren Bergama 
Belediyesi, şimdi 
de UNESCO Dünya 
Mirası ilçede büyük 
bir yeniliğe imza 
atmaya hazırlanıyor.
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Her geçen gün ilginin daha da arttı-
ğı UNESCO Dünya Mirası Bergama 
hakkında öğretim görevlilerine bil-

gi veren Bergama Belediye Başkanı Meh-
met Gönenç, Bergama’nın tarihi dokuları 
ve gerçekleştirilecek projeler konusunda 
da düşüncelerini paylaştı. 

Ziyarette izlenimlerini Başkan Mehmet 
Gönenç ile paylaşan Tomoko Kano ve 
Wan-Wen Huang tarihi zenginliği ve kül-

türel dokusu ile Bergama’yı herkesin gör-
mesi gerektiğini ve burada araştırma yap-
maktan büyük mutluluk duyduklarını dile 
getirdiler.

Araştırmacıların ilgi odağı
Özellikle UNESCO süreci ile Bergama’nın 
dünyanın farklı yerlerinden araştırmacılar 
için ilgi odağı olduğunu belirten Başkan 
Mehmet Gönenç, bu ilginin Bergama’nın 
tanınmasında da etkili olacağını ve 

Bergama’nın araştırılmasından ve öğrenil-
mesinden dolayı memnuniyet duydukla-
rını ifade etti Ayrıca Doç. Dr. Tomoko Kano 
ve Yrd. Doç. Wan-Wen Huang bu yıl Bah-
çeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
üçüncüsü düzenlenen İpek Yolu Boyunca 
Mimari ve Kültürel Etkileşimler konferan-
sında Bergama’nın tarihi mahallelerini zi-
yaretçiler tarafından en verimli şekilde ge-
zilmesi ve algılanması için önerilerini içe-
ren bir poster sunumu gerçekleştirdiler. 

Akademisyenlerin konusu 
Dünya Mirası Bergama 

Son 3 yıldır Bergama 
hakkında düzenli 
olarak akademik 
makaleler yayınlayan 
Japonya Teikyo Heisei 
Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Tomoko Kano 
ve Tayvan Yuan Ze 
Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç .Wan-Wen Huang, 
Başkan Mehmet 
Gönenç’i ziyaret etti.

Bergama Belediyesi’nin Bergama 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 
işbirliğinde tadilatını gerçekleştirdi-

ği Narlıca Cemevi, düzenlenen törenle açıl-
dı. Narlıca Mahallesi’nde gerçekleşen törene 

Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Bergama 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Özlüoğlu, Bergama Denetim-
li Serbestlik Müdür Vekili Tolga Yıldız, Narlıca Mahalle Muhtarı 
Nurdoğan Eftal ve Narlıca halkı katıldı. 

Bütünşehir Yasası ile Bergama’nın Mahallesi olan Narlıca’daki 
Cemevinin tadilatı örnek bir işbirliğine sahne oldu. Bergama 

Belediyesi tadilatın malzeme ve lojistik kısmını 
üstlenirken Bergama Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü ise çalışmaların işçiliğini 
gerçekleştirdi. Tüm bakım ve onarım 
çalışmaları Denetimli Serbestlik Ya-
sası gereği cezalarını kamu kuruluş-
larında çalışarak ödeyen mahkum-

lar tarafından yapıldı. Açılış töreni 
sırasında sinevizyonda tadilat çalışma-

larını anlatan görüntüler yayınlandı. 

Yenilenen Narlıca Cemevi açıldı 
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TÜRSAB’ın İstanbul’daki ge-
nel merkezinde gerçek-
leşen görüşmenin gün-

demi UNESCO Dünya Mirası 
Bergama’da turizm sektörü-
nün gelişmesi için yapılacak 
işbirliğiydi.
Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç, Bergama Ti-
caret Odası Başkanı Fikret Ürper ve 
Bergama Turizm Derneği Başkanı Sait 
Tez’den oluşan Bergama heyeti, TÜRSAB 
Başkanı Başaran Ulusoy’a 2014 yılı Haziran 
ayında UNESCO Dünya Mirası olarak tescil 
edilen ilçede gerçekleştirdikleri ortak pro-
jeler hakkında bilgi verdi.

17 Nisan’da ikincisi başlayacak olan “Ber-
gama Seni Çağırıyor” projesinden, “Mutlu 
Turist, Mutlu Esnaf” sloganıyla yola çıkılan 
turizm işletmelerine yönelik eğitime uza-
nan çalışmaları Ulusoy’a detaylarıyla anla-
tan heyet, TÜRSAB desteğiyle gerçekleşti-
rilmek istenen yeni projeleri üç ana başlık 
altında topladı.

Topçu Kışlası 
Bunlardan ilki tarihi Topçu Kışlası’nın yeni 
bir cazibe merkezi haline getirilmesiydi. 

Gönenç, Ürper ve Tez, Topçu 
Kışlası’nın yeni bir kültür 

merkezi yapılarak turizme 
kazandırılması için Ulusoy 
ile görüş alışverişinde bu-
lundu.

Toplantının bir diğer ko-
nusu ise Bergama ilçe mer-

kezinden geçen ve ağır tonajlı 
araçlar nedeniyle UNESCO Dünya Mirası 
ilçe için risk oluşturan Kozak Yolu’ydu. 
TÜRSAB Başkanı, Kültür Bakanlığı ve Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü ile yapılması 
planlanan görüşmeler için destek sözü 
verdi.

 “Bergama’yı önemsiyoruz”
Gönenç, Ürper ve Tez, TÜRSAB Başkanı’na, 
Akropol’de hizmet veren teleferiğin yarat-
tığı tekelin ulaşım sorunlarını da berabe-
rinde getirdiğini söyledi. Toplantıda soru-
nun çözümü konusunda ortak bir çalışma 
yürütülmesi kararı alındı.
Bergama’yı çok önemsediklerini belirten 
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, UNESCO 
Dünya Mirası ilçenin bugüne kadar tu-
rizmden hak ettiği payı alamadığını ifade 
etti. “TÜRSAB olarak bize büyük görev dü-

şüyor. Bergama’da turizm sektörünün en 
üst seviyeye çekilmesi için sizlerle işbirliği 
içinde olacağız.” dedi.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Ulusoy’a Bergama’nın UNES-
CO Dünya Miras Listesi’ne girmesi anısına 
plaket takdim etti. Başkan Gönenç, gö-
rüşmenin Bergama açısından çok verimli 
geçtiğine dikkat çekerek “Bergama UNES-
CO Dünya Miras Listesi’ne girerek çok 
önemli bir ivme yakaladı. TÜRSAB’ın vere-
ceği destek de çok önemli. Bu diyaloğun, 
işbirliğinin bizi daha ileriye götüreceğine 
inanıyoruz” diye konuştu.

TÜRSAB’ta Bergama zirvesi 

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 
Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ve 
Bergama Turizm Derneği Başkanı Sait Tez ile 
birlikte Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
Başkanı Başaran Ulusoy’u ziyaret etti.
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Bergama Doğa Koleji Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen konsere 
Bergama Belediye Başkan Yardımcısı 

Ali Kahyaoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve 
çok sayıda Bergamalı müziksever katıldı. 
Şef Oğuz Özvardar yönetimindeki koro, 
Türk Sanat Müziği’nin birbirinden değerli 
eserlerini seslendirerek izleyenlere keyifl i 
bir akşam yaşattı.

Gönülden dile
Bergama, Soma ve Dikili’den müzik sever-
lerin de katıldığı konserde, solistler Türk 
Sanat Müziğine gönül veren ve birbirin-
den değerli eserler kazandırmış olan bir 
çok ünlü güfte ve bestecinin eserlerini 
büyük bir hayranlıkla seslendirdiler.

Programın sonunda Bergama Belediye 
Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, tüm 
koro ve müzisyenler adına Koro Şefi Oğuz 
Özvardar’a teşekkür ederek çiçek takdim 
etti. Birbirinden güzel eserleri Bergama-
lılarla buluşturduklarını belirten Başkan 

Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, “ Koromuzu 18 
yıldır özveri ile çalıştıran ve konserlere ha-
zırlayan değerli şefimiz Oğuz Özvardar ve 
koromuza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor 
ve Bergama’da böyle güzel akşamların 
daha sık olmasını diliyorum” dedi.

Uluslararası Avrasya Sirki 
Bergama’da 

Bergama Belediyesi’nin katkılarıyla 14 
Eylül Stadyumu yanındaki alana ku-
rulacak olan Avrasya Sirki, palyaçolar, 

sihirbazlar, ip cambazları ve akrobatların 
nefes kesen gösterileri, Bergamalılar ile bu-
luştu. 

Isıtmalı sirk çadırında sergilenen gösteriler 
iki gün boyunca sürdü. Projenin sanat yö-
netmenliğini tiyatrocu Servet Yalçın’ın yap-
tığı kurulduğu her yerde büyük ilgi çeken 
Avrasya Sirki, gösterileri ile özellikle çocuk-
lar için unutulmaz bir deneyim yaşattı.  

Türk sanat müziği gecesi  
Bergama Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği 
Korosu’nun Şef. Oğuz Özvardar yönetiminde verdiği 
konser Bergamalı müzikseverlere güzel bir gece yaşattı.




