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Kuzey Ege’nin turizmine ivme kazandırmak amacı ile 
Bergama, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Dikili, Foça 

ve Kınık’ın kaymakam, belediye başkanları ve ticaret 
odası başkanları Bergama’da buluştu. 
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B Bergama’daki trafik ve park yeri sı-
kıntısını çözecek olan Bergama Be-
lediyesi Katlı Otopark projesinin bü-

yük bölümü tamamlandı. Taşıyıcı sistemi 
tamamlanan inşaatın otopark alanı olarak 
kullanılacak alanında özel zemin kaplama 
işlemi hazırlıklarına başlanıldı ve dış cep-
hedeki alüminyum güneş kırıcılarının da 
büyük çoğunluğu tamamlandı.

Bergama’nın trafiğini ciddi ölçüde rahatla-
tacak olan otoparkın Bergama Belediyesi 

tarafından ihale edilen inşaatın toplam 
alanı 13 bin metrekare. 4 katlı 350 araç 
kapasiteli olarak inşa edilecek otoparkın, 3 
katı park yeri olarak kullanılacakken zemin 
katı ise işyerlerine ayrılacak. Girişte farklı 
büyüklüklerde 10 adet işyeri bulunacak.

Bergama Belediyesi Katlı Otopark inşaatı 
çalışmalarını yerinde inceleyen Bergama 
Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, çalış-
malar konusunda yetkililerden bilgi aldı. 
Hızla büyüyen Bergama’da trafik soru-

nunu ciddi ölçüde çözecek olan otopark 
projesinin sonuna gelindiğini belirten 
Başkan Gönenç, “ Projenin tamamlanması 
ve hizmete girmesi ile Bergama’nın ciddi 
sorunlarından birini daha çözüme kavuş-
turmuş olacağız” dedi.

Katlı otopark 
son hız devam ediyor 

            4 katlı 350 araç 
kapasiteli olarak inşa 

edilecek otoparkın, 3 katı 
park yeri olarak kullanılacak. 

Otoparkın zemin katı ise işyerlerine 
ayrılacak. Girişte farklı büyüklüklerde 

10 adet işyeri bulunacak.

Çalışmaları yerinde 
inceleyen Başkan Mehmet Gönenç 
projenin ilçenin trafik sorununu büyük ölçüde çözeceğini söyledi
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Sevgili Bergamalılar 

Ülke olarak birliğe, dostluğa ve kardeşliğe 
fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz bu günler-
de kentimiz ve bölgemiz için yaşanan ve 

bizleri biraz olsun sevindirebilen güzel ge-
lişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Geçtiğimiz günlerde “Kuzey Ege’nin İnci-
leri” adı altında Bergama, Edremit, Ayvalık, 
Burhaniye, Dikili, Foça ve Kınık’ın kayma-
kam, belediye başkanları ve ticaret odası 
başkanları ile gerçekleştirdiğimiz  ortak 
toplantıda bölgemizin turizm konusunda 
gelmiş olduğu noktayı ve kentlerimizi tu-
rizmde nasıl daha ileriye taşıyabileceğimi-
zi konuşarak fikir alışverişinde bulunduk. 

Her biri birbirinden değerli kültürel ve 
doğal varlıklara sahip kentlerimizin daha 
çok tanınması ve turizmde hakettiği yere 
gelebilmesini sağlamak için almış olduğu-
muz birliktelik kararı ve kuracağımız birlik 
umuyorum ki tüm kentlerimiz için yeni 
başlangıçlar ve yeni kazanımlarla sonuç-
lanacaktır. 

İlkler şehri Bergama’nın kaybolmaya yüz 
tutmuş değerlerini gün yüzüne çıkarmaya 

devam ediyoruz. Şu ana kadar Bergama 
Belediyesi olarak çok sayıda yapmış oldu-
ğumuz ve halen devam eden restorasyon 
çalışmaları aralıksız sürüyor. 

Selinos Çayı’nın dere ıslahı için devam 
eden projelendirme çalışmaları, sokak 
sağlıklaştırmaları ve tarihi binaların resto-
rasyon çalışmalarına bir yenisi daha eklen-
di. 

Selinos Çayı kenarında bulunan ve eski-
den deri tabaklama işinde kullanılan tarihi 
bina Bergama Belediyesi tarafından sos-
yal tesis amaçlı kullanılmak üzere restore 
edilecek ve siz Bergamalıların hizmetine 
sunulacak. 

Geçen yıl Bergama’nın UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne girerek İzmir’in ilk UNES-
CO Dünya Mirası kenti olmasının ardından 
bu yıl aynı başarıyı elde eden Efes’i kutlu-
yor, hepinize barış, dostluk ve kardeşlik 
dolu günler diliyorum. 

Başkan’ın kaleminden...

Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı
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Bergama Belediyesi ve Bergama 
Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıda bölgenin 

mevcut turizm durumu masaya yatırıla-
rak, neler yapılabileceği konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu. 

Kuzey Ege birlikteliği 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Ber-
gama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç,  
toplantıya katılan bütün kentlerin kendile-
rince çok önemli değerlere sahip ve farklı 
güzellikleri bünyelerinde barındırdığını 
belirterek bu güzelliklerin ve değerlerin 
daha ileriye taşınması ve tanıtılması için 
neler yapılabileceği konusunda bir birlik-

telik toplantısının faydalı olacağını düşün-
düklerini ve bu toplantıyı düzenlediklerini 
belirtti.  Kuzey Ege Bölgesi’nin turizm ko-
nusunda ciddi bir potansiyeli olduğunu 
ifade eden Başkan Gönenç, “Bergama’nın 
UNESCO dünya miras listesine girmesiyle 
birçok tanıtım ve etkinlik çalışmalarında 
bulunduk. Ticaret odamızla birlikte proje-
ler ve çalışmalar yürüttük. Bugün de bura-
da yine Bergama Ticaret Odası ile birlikte 
bölge olarak güçlerimizi bir araya getirip 
neler yapabiliriz bunu konuşmamız ge-
rektiğini düşünerek bu toplantıyı gerçek-
leştirdik. Bildiğiniz gibi yerel yönetimler ve 
odalar olarak hem ulusal hem de uluslara-

rası birçok fuara katılıyoruz. Fakat katılım 
gösterdiğimiz bu organizasyonlardan ne 
kadar faydalanabiliyoruz ya da almış oldu-
ğumuz sonuçlar yeterli mi bunları konuş-
mamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün 
Foça, Dikili, Ayvalık, Bergama, Edremit, 
Burhaniye’yi yıl boyunca yüzbinlerce tu-
rist ziyaret ediyor. Ve her ilçenin kendine 
özgü bir turizm değeri var. İlçelerimizi 
ziyaret eden turistlerin diğer ilçelere de 
yönlendirilmesi konusunda neler yapabi-
liriz bunları  konuşmamız gerektiğini düşü-
nüyorum.  Ve bölge olarak ortak hareket 
etmenin bütün ilçeler açısından daha fay-
dalı olacağını düşünüyorum” dedi. 

Kuzey Ege’nin 
incileri parlayacak 

Kuzey Ege’nin 
turizmine ivme 
kazandırmak amacı 
ile Bergama, Edremit, 
Ayvalık, Burhaniye, 
Dikili, Foça ve Kınık’ın 
kaymakam, belediye 
başkanları ve ticaret 
odası başkanları 
Bergama’da buluştu. 

Mehmet GÖNENÇ  
Bergama Belediye Başkanı
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Turimdeki kayıplar   
geri kazanılmalı 
Toplantının ana temasına ilişkin bir su-
num gerçekleştiren Bergama Ticaret Oda-
sı Başkanı Fikret Ürper ise Bergama’da kül-
tür turizminde yaşanan kayıpları yapmış 
oldukları organizasyonlarla geri kazan-
mak istediklerini dile getirerek, “Bergama 
belediyesi ile ortak organizasyonumuzla 
‘Bergama seni çağırıyor’ projesi yapıldı. Bu 
projede haftada 2 gün İzmirli ziyaretçileri 
Bergama’ya taşıdık onlara anket düzenle-
dik. İlk anket soncunda esnafa olan eleşti-
rileri gidermek için Ege Üniversitesi ile bir 
eğitim düzenledik ve sonucu çok olumlu 
oldu. Burada söylemek istediğim ortak 
olarak gerçekleştirilen organizasyonlarda 
her zaman beklenenin üzerinde sonuçlar 
alındı. Bugün de burada Kuzey Ege’nin in-
cileri projemizle ortak çalışarak bölgemi-
zin turizm potansiyelini arttırabiliriz. Bunu 
da bir komisyon kurarak en hızlı şekilde 
ilerletmeliyiz” diye konuştu. 

Birim kurulmalı 
Toplantıda söz alan Ayvalık Belediye Baş-
kanı Rahmi Gençer ise birlikteliğin faydalı 
olacağını belirterek yürütülecek olan ça-
lışmalarda profesyonel tur operatörleriyle 
toplantılar yapılmasının faydalı olacağını 
ve bütün oda ve belediyelerin bu top-

lantıya dahil olmasının tur operatörlerini 
ciddi anlamda etkileyerek güzel sonuçlar 
alınabileceğini dile getirdi. Gençer, ”Ayrı-
ca sadece bu projeyle ilgilecek bir birim 
oluşturulmalıyız ve bu toplantıları da de-
vam ettirerek önemli fuarlara katılım gös-
termeliyiz” dedi. 

Karşı kıyı projeye   
dahil edilmeli 
Toplantının bir diğer konuşmacısı Edremit 
Belediye Başkanı Kamil Saka ise Edremit’te 
termal turizmi için çok hummalı bir çalış-
ma yaptıklarını ve termal turizmi haketti-
ği yere getirdiklerini söyleyerek, “Turizm 
hummalı çalışma isteyen bir sektör. Ay-
valık ile birbirimizi destekleyerek turizm 
sektöründe dayanışma içerisinde ayakta 
duruyoruz. Ayvalık Belediye Başkanının 
dediği gibi bir üst birlik kurmalıyız ancak 
bir süre sonra bunu profesyonellerin eline 
bırakmalıyız. Bir diğer konu da bu birliği 
ticaret odalarının oluşturması gerektiğini 
ve bizlerin de destekçi olması gerektiğini 

düşünmekteyim. Aynı zamanda bu pro-
jeye kültür turizmi açısından Midilli’yi de 
dahil etmeliyiz” değerlendirmesinde bu-
lundu. 

Toplantıda söz alan Foça Belediye Başka-
nı Gökhan Demirağ ise Kuzey Ege olarak 
düşünüldüğünde çok geniş bir coğrafyayı 
kapsayan bu girişim için kısa orta ve uzun 
vadede plan yapılmasının ve bütçenin 
detaylıca konuşulmasının yararlı olacağını 
ifade ederek projeyi desteklediklerini be-
lirti.   

İlçe kaymakamları ve oda başkanlarının 
da desteklediği toplantıda bir komisyon 
kurulmasına karar verildi. Üniversiteler ve 
sivil toplum kuruluşlarının da dahil edile-
ceği “Kuzey Ege’nin İncileri” toplantısının 
ikincisi önümüzdeki günlerde Ayvalık Ti-
caret Odası’nda gerçekleştirilecek. 

Ayvalık Belediye Başkanı  
Rahmi Gençer

Kamil Saka   
Edremit Belediye Başkanı  

Fikret Ürper   
Bergama Ticaret 
Odası Başkanı  

Gökhan Demirağ  
Foça Belediye Başkanı   
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Yerli üreticiye ek gelir sağlamayı 
hedefl eyen, aynı zamanda vatan-
daşların doğal ve sağlıklı ürünlere 

kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla 
Bergama Belediyesi’nin hayata geçirdiği  
“Köylü Üretici Pazarı”na Bergamalılar sa-
bahın erken saatlerinde adeta akın ediyor. 

Barbaros Mahallesi Ekin Loncası’nda kuru-
lan pazarda Bergamalılar köylü üreticilerin 
yaylalarda ve köylerde yetiştirdikleri orga-
nik ve birbirinden taze yaz sebze ve mey-
velerini alma imkanı buluyor. 

Sabahın erken sa-
atlerinden itibaren 
vatandaşların alış-
veriş için geldiğini 
ve bazen ürünlerin er-
ken saatlerde bile tüken-
diğini belirten üreticiler ise paza-
rın kurulmasından ve gördükleri ilgiden 
memnun.  

Bölgede ilk ve tek 
olma özelliği taşı-
yan “Bergama Köy-

lü Üretici Pazarı”nda 
köy yumurtasından 

peynire, cevizden bala, 
taze sebzeden bakliyata, zeytinden 

tereyağına deyim yerindeyse “bin bir çe-
şit” organik ürün bulunuyor.

Üretici pazarına büyük ilgi 

Bölgede ilk ve tek 
olma özelliği taşıyan 
“Bergama Köylü 
Üretici Pazarı”nda 
köy yumurtasından 
peynire, cevizden 
bala, deyim 
yerindeyse “bin bir 
çeşit” organik ürün 
bulunuyor.
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Belediye’nin Bergama’da ekonomik 
büyümeyi ve kalkınmayı destekle-
mek amacıyla 2011 yılında başlat-

tığı program kapsamında 251 girişimci 
KOSGEB’ten katılım belgesi almaya hak 
kazandı.

Bergamalı kadınların KOSGEB programına 
olan yoğun ilgisi ise dikkat çekici. Bugüne 
kadar düzenlenen eğitimlere katılanların 
161’ i kadın, 90’ı ise erkek oldu.

51 girişimcinin sertifika aldığı Mayıs ayı 
eğitim programının sertifika töreninde 
girişimciler sertifikalarını, Bergama 
Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 
KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Oğuz Kılınç 
ve Belediye Meclis Üyesi Serpil Güler’in 
elinden aldı. 

Törende konuşan Bergama Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç, “Amacımız 
sizin işinizi kolaylaştırmak. Sonuçta 
Türkiye’de yeni bir işyeri açmak veya olan 
bir işyerini başarıyla sürdürmek kolay bir 
iş değil. KOSGEB’in bu konuda önemli 

destekleri var. Ama tabi bu desteklerden 
yararlanmak için önce bir eğitim 
gerekiyor. Biz de Belediye olarak size bu 
eğitimi veriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde 
bu kurslara katılan her 5 kişiden 1’i işyeri 
açmış. Bu işyeri açanların yanlarında en 
az 1 kişiyi çalıştırdığını hesaba katarsak 
ilçemizde istihdam yaratılmasına katkı 
sunduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah bu 
sayı daha da artar” dedi.

Gönenç, Belediye Başkanlarının en çok 
sıkıntı çektiği konulardan birinin gelen iş 

başvurularına yanıt verebilmek olduğunu 
söyleyerek “Türkiye’de işsizlik en büyük 
problem. Bize de çok sayıda iş başvurusu 
geliyor. Maalesef bizim iş başvurusunda 
bulunan herkese Belediye çatısı altında iş 
bulma şansımız yok. Fakat bu soruna da 
bir çözüm bulmak lazım. İşte bu eğitimler, 
bu destekler de bu yükü biraz hafifletiyor” 
diye konuştu.

En önemli sürecin işletmelerin 
kurulmasından sonra başlayan süreç 
olduğunun altını çizen KOSGEB İzmir 
Kuzey Müdürü Oğuz Kılınç ise “Bu 
sertifikalar ile birlikte hayatınızda alternatif 
bir kariyer yapma şansı yakalamış 
oluyorsunuz” dedi. Tören, Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi önündeki toplu fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.

Bergamalı girişimciler 
sertifikalarını aldı 
Bergama Belediyesi ve KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü 
işbirliğinde gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimleri’ne katılanlar, törenle sertifikalarını aldı.
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yaza merhaba 

Bergamalı 
çocuklar, Bergama 

Belediyesi’nin her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 

düzenlendiği çeşitli 
kurslar ve etkinliklerle 

yaza merhaba dedi.

yaza merhaba 
Bergama’da 
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Bergama Belediyespor kız ve erkek 
voleybol takımları Bergama’nın 
kardeş kenti Hollanda’nın Alkmaar 

kentinde düzenlenen Uluslararası Alk-
maar Çocuk Oyunları 2015’te Bergama’yı 
temsil etti. Yaklaşık 35 ülkeden 88 kentin 
katılım gösterdiği oyunlarda 1253 genç 
sporcu kıyasıya yarışarak mücadele ver-
di. 

Hoeverweg’de gerçekleştirilen görkem-
li bir açılışla start alan ve Bergama Be-
lediye Başkanı Mehmet Gönenç’in de 
katıldığı oyunlarda atletizm, golf, futbol, 
tenis, yüzme, jimnastik, judo, plaj voley-
bolu ve voleybol branşlarında takımlar 
kıyasıya yarıştı. 

Her yıl ulusal ve uluslararası spor müsaba-
kalarına ev sahipliği yapan Bergama’nın 

sporcularının Alkmaar’da düzenlenecek 
oyunlarda Bergama’yı en iyi şekilde tem-
sil edeceklerini belirten Bergama Beledi-
ye Başkanı Mehmet Gönenç, “ Bergama 
Belediyesi olarak gençlerimizin ve spor-
cularımızın her zaman yanında olduk. 

Kardeş kentimiz Alkmaar’da ki oyunlar-
da da onları yalnız bırakmadık. Fair play 
ruhuyla çok güzel müsabakalar izledik.  
Oyunlara katılan tüm sporcularımızı kut-
luyorum başarılarının devamını diliyo-
rum“ dedi.

Dünyanın yetenekleri 
Alkmaar’da buluştu 
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Bergama’da ta-
rihi kapalı çar-
şı etrafında 

bulunan dükkanla-
rın cephe ve bakım 
çalışmaları, Havra ya-
nında bulunan eski ço-
cuk esirgeme binası olarak kul-
lanılan binanın sosyal amaçlı kullanılmak 
üzere restorasyon çalışmaları, Abacıhan 
sokak sağlıklaştırması, Selinos Çayı’nın 
dere ıslahı, temizliği ve peyzaj çalışma-
larının projelendirilmesi gibi çok sayıda 
çalışma yürüten Bergama Belediyesi çalış-
malarına bir yenisini daha ekledi. Şu ana 

kadar Kale Mahallesi başta olmak üzere 
Bergama’da birçok tarihi yapıya hayat 
veren Bergama Belediyesi İslamsaray 
Mahallesi Üçkemer aralığında bulunan 
ve 19. yüzyılın sonlarında inşa edilerek 
deri tabaklama işinde kullanılan yapıyı 
sosyal tesis amaçlı restorasyonunun ça-
lışmalarına başladı. 

Selinos Çayı kenarında, etrafı yüksek 
avlu duvarlarıyla çevrili büyük bahçesi 
ve kemerli, andezit bloklarla imal edil-
miş geniş bir bahçe kapısına sahip olan 

yapı Bergama Belediyesi’nin 
almış olduğu kamulaştır-

ma kararı ile sosyal te-
sis amaçlı kullanılmak 
üzere restore edilecek. 

Hem yurtiçi hem de yurt dışından ziyaret-
çi sayısının ve ilginin her geçen gün arttığı 
Dünya Mirası Bergama’da her biri birbirin-
den değerli tarihi yapıların gün yüzüne 
çıkması için Bergama Belediyesi olarak 
gerekli bütün çalışmaları yürüttüklerini 
ifade eden Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç, “Selinos Çayı kenarında 
bulunan ve konum olarak da değerli olan 
bu tarihi yapıyı sosyal tesis olarak Berga-
malıların hizmetine sunacağız. Hepimizin 
bildiği gibi Bergama’nın birçok mahallesi 
birbirinden değerli tarihi bina ve yapıları 
barındırıyor. İmkanlarımız el verdiği öl-
çüde çalışmalarımızı devam ettireceğiz 
ve çok sayıda tarihi yapıyı restore ederek 
Bergama’ya kazandıracağız” dedi.   

Tarihi yapılar 
hayat bulmaya devam ediyor 
Bergama’nın yok olmaya 
yüz tutmuş tarihi 
değerlerini gün yüzüne 
çıkaran ve bu konuda 
çok sayıda restorasyon 
çalışmasına imza atan 
Bergama Belediyesi 
çalışmalarına bir yenisini 
daha ekledi. 
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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
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Milli Takıma seçilmeleri nedeniyle 
Bergama’nın gururu olan genç 
yeteneklerimizden Aybars Ake-

ren şampiyonada ilk onaltı sporcu arasına 
girerken, Bahar Sabancı çeyrek finale yük-
selerek ilk sekize girmeye başardı. 

Genç sporcuların her geçen gün başarıla-
rına bir yenisini daha eklemelerinin hem 
kendisini hem de Bergama’yı gururlan-

dırdığını belirten Bergama Belediyespor 
antrönörü Hakan Avcı, “Sporcularımız ka-
zandıkları başarılarla bizleri bir kez daha 
gururlandırdı. ‘Geleceğin şampiyonları 
Bergama’da yetişek’ sözünü bir kez daha 
herkese ispatladılar. Çıkmış oldukları yol-
da daha çok çalışarak ve emin adımlarla 
ilerleyerek daha nice başarılar elde ede-
ceklerine eminim” dedi. 

Bergama’nın gururu oldular
Ankara’da düzenlenen 

İnci Life Uluslararası 
Badminton 

Şampiyonası’nda Türk 
Milli Takımı’nda mücadele 
eden Sporcularımız Buse 
Alsoy, Aybars Akeren ve 
Bahar Sabancı göstermiş 

oldukları başarılarıyla 
Bergama’nın gururu oldu. 




