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Bergama Belediyesi Haber Bülteni...

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Selçuk
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, UNESCO Dünya
Mirası Listesi'ne adını yazdırmış iki ilçenin kültür turizminde
işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Başkanı Mehmet Gönenç; "Bergama ve Selçuk İzmir'in göz
bebeği ilçelerindendir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne
girmesinden sonra da bu iki ilçe İzmir turizmine ciddi olarak
katkı sunacaktır. Bundan sonra iki belediye, UNESCO
Dünya Mirası Listesi'ne girmiş iki kent olarak başta kültür
turizmi olmak üzere, bu kentlerin tanıtımı için işbirliğine
gitmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla amacımız hem kendi
kentlerimize, hem de İzmir'e değer katmaktır" dedi. Selçuk
ile Bergama Belediyesi arasında işbirliğinin örnek ve
birleştirici bir yönü olduğuna da dikkat çeken Gönenç "İki
belediye arasında oluşacak işbirliğinin örnek bir çalışma
olduğunu düşünüyoruz. İki farklı siyasi partiden iki
belediyenin bir araya gelip bu konuda ortak bir çalışma
sürdürmesi de birçok ilçeye örnek olacaktır" dedi.
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Hayvan severliği ile tanınan
sinema ve dizi oyuncusu
Semih İğdigül (58), hayvan
sevgisi eğitimi için Bergamalı
çocuklarla buluştu.

Bergama Belediyesi ile
BERHAYKO (Bergama
Hayvanları Koruma ve
Yaşatma Derneği) tarafından
organize edilen ve
Bergama'da ki tüm ilköğretim
okullarında düzenlenen
etkinlik renkli görüntülere de
sahne oldu.

OTUZBİN ÖĞRENCİYE
ULAŞTIM
Çocuklar ile hayvan sevgisi
eğitimi için bir araya gelen ve
kendisini sokak köpeği olarak
adlandıran Semih İğdigül;
“Çalışmalarımızda miniklere
hayvan sevgisi ile birlikte
hayvanlara nasıl
davranmamız gerektiği
konusunda da yardımcı
olmaya çalışıyorum. Şimdiye
kadar otuz binden fazla
öğrenci ile bir araya geldim.
Ben bir öğretmen gibi
anlatmıyorum konuyu. Drama
şeklinde, tiyatro şeklinde
anlatıyorum. Eğitimlerimiz
inter aktif olup çocuklara

oyunlar oynayıp hayvan
sevgisini aşılamaya
çalışıyorum'' dedi.

Etkinliği izleyen Bergama
Belediyesi Veteriner Hekimi
Mahmut Aslankan ise yaptığı
açıklamada; “Uzun zamandır
geleceğimiz olan
çocuklarımızın hayvan sevgisi
ve hayvanları koruma için
neler yapmaları gerektiği
konusunda eğitim planlarımız
vardı. Semih İğdigül'ün
Bergama'ya gelmesi ile bu
sunumlarımızı profesyonel bir
şekilde çocuklarımıza
ulaştırıyoruz. Bu sunumların
çocuklar üzerinde olumlu
etkileri var. Bu yönüyle

gelecek kuşaklara hayvan
sevgisi ve hayvan hakları
konusunda sağlıklı bir bilgi
aktarmış oluyoruz” dedi.

BERHAYKO (Bergama
Hayvanları Koruma ve
Yaşatma Derneği) Başkanı
Emel Ürper; “Biz bugün
burada İlk ve orta öğretimde
okuyan çocuklarımıza hayvan
sevgisi, bakımı ve hayvanlar
ile birlikte yaşama ile ilgili bir
eğitim programı hazırladık.
Hepsinden çok güzel tepkiler
alıyoruz. Umarım ve dilerim ki
bu çocuklar büyüdüklerinde
iyi bir hayvan sever olurlar”
diye konuştu.

BERGAMA BELEDİYESİ

İmtiyaz Sahibi
Belediye Başkanı

Mehmet GÖNENÇ

Yayın Sorumlusu
Ergin Gelir
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Geçen yıl restore edilerek
yenilenen Bergama Belediyesi
Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri
bu yılda düğün, nişan ve eğlence
organizasyonları ile Bergamalılara
hizmet vermeye devam edecek. 1.
sınıf restaurant standartlarında
restore edilen ve kapalı alanı
genişletilerek konuk kapasitesi de
arttırılan tesis bu yıl Aqupark
Havuz kısmında da nişan ve
düğünler için Bergamalılara
hizmet verecek. Başvuruda
bulunmak isteyen vatandaşlar
Kleopatra Güzellik Ilıcası
Tesislerini arayarak detaylı bilgi
edinebilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 65
yaş üstü vatandaşlara sağladığı
ücretsiz taşımacılık hizmetinden
yararlanmak isteyen
vatandaşlarımız Belediyemizin
birinci katında bulunan Evrak
Kayıt Servisine başvuruda
bulunabilirler.
65 Yaş Kartı için gerekli olan
belgeler:
Kimlik kartı
İkametgah Belgesi
1 Adet Fotoğraf

Duyurular Bergama’lı çocuklara hayvan sevgisi

Bergama Doğa Koleji üç, dört ve beş yaş grubu
ana sınıfı öğrencileri Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç'i makamında ziyaret
etti.

Bergama Doğa Anaokulu Müdürü Yeliz Demiral, okul
temsilcisi ve sınıf temsilcileri ile birlikte Başkan
Gönenç'i ziyaret ederek Bergama yazılı bir resim
hediye etti. Miniklerle oldukça keyifli bir sohbet
gerçekleştiren Başkan Mehmet Gönenç, miniklerin
kent ve farklı konuklardaki sorularını yanıtladı.

Ziyaretin sonunda miniklere boyama ve hikaye kitabı
hediye eden Başkan Gönenç miniklerin daveti üzerine
en kısa zamanda okulu ziyaret edeceğini söyledi.

Doğa’nın çocuklarından Başkan Gönenç’e ziyaret
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Türk Voleybolu'nun
gelişiminde büyük rol
oynayan, voleybolun
efsane ismi Bergamalı
Erdal Önder'in adı Kapalı
Spor Salonuna verilecek.

Türk Voleybolunun en
önemli isimlerinden olan,
defalarca Milli Takım
formasını giyen ve 8 Ocak
Cuma günü geçirdiği kalp
krizi nedeniyle yaşamını
kaybeden Bergamalı Milli
Voleybolcu Erdal Önder'e
Bergama Belediyesi büyük
vefa gösterdi. Bergama

Belediyesi Şubat Ayı
Olağan Meclis toplantısında
CHP grubunun önerisi ile
adının Bergama Belediyesi
Kapalı Spor Salonu'na
verilmesi oy birliği ile kabul
edildi.

FUTBOLDA LEFTER
VOLEYBOLDA ÖNDER
Öneriyi oylamaya sunan
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç; "Erdal
Önder 30 yılı aşkın süre
içerisinde başta
Galatasaray olmak üzere
birçok takımda oyunculuk,

koçluk, antrenörlük yapmış,
Türkiye Erkek Milli Voleybol
Takımı'nda 200 kereden
fazla görev almış, 100 kez
kaptanlık tecrübesi bulunan
değerli biridir. Türk Futbolu
için Lefter neyse Türk
voleybolu için Önder odur"
dedi. Daha sonra öneri
oybirliği ile kabul edildi.

“Erdal Önder” adı Kapalı Spor Salonu’nda yaşayacak

ERDAL ÖNDER KİMDİR?
Türkiye Erkek Milli Voleybol
Takımı ile toplam 217 kez milli
maç ve 100 kez kaptanlık
yaptı. Türkiye Bayan Voleybol
Milli Takım Teknik Direktörlüğü
ve Koçluk görevlerinde
bulundu. Başta Galatasaray
olmak üzere birçok kulüpte
oyunculuk, koçluk ve
menajerlik alanlarında hizmet
verdi. Türk voleybolunun
gelişmesine büyük katkısı
bulunan Erdal Önder, 11 yıl
Türkiye'de En İyi Oyuncu, 1 yıl
Batı Avrupa'da En iyi Oyuncu
unvanlarını kazandı. Ayrıca 15
yıl milli takımda sürekli olarak
müsabakalara çıktı. 8 Ocak
2016 Cuma Günü kalp krizi
geçirerek hayatını kaybetti.

11 Yıl Türkiye’nin en iyi oyuncusu...

EEfsane Kaptan’a büyük vefa...

Daha önce Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi'nde ücretsiz olarak
üniversiteye hazırlık kursu,
resim, müzik ve sanat kursları
açarak vatandaşlara hizmet
etmeye devam eden Bergama
Belediyesi, eğitimde
engellilerinde yanında olmaya
devam ediyor.

Bergama Belediyesi, Yaşam Boyu
Eğitim Merkezi'nde, Bergama
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve
Bergama Spastik Çocuklar ve
Erişkinler Derneği işbirliğin ile
engelli vatandaşlar için ücretsiz
KPPS kursu açtı.

Bergama Belediyesi, Bergama
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve
Bergama Spastik Çocuklar ve
Erişkinler Derneği işbirliğinde,
spastik engellilere yönelik açılan
KPSS kursunda gerekli olan
eğitim materyalleri kursiyerlere
dağıtıldı. Kurs için gerekli
materyallerin dağıtımı Bergama
Belediye Başkan Yardımcısı Ümit
Atlam, Bergama Belediyesi
Sosyal Yardım İşler Müdürü Erkin

Sabancı ve Bergama Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Hakan Ergüner
tarafından gerçekleştirildi.

ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN
ÇALIŞIYORUZ

Dağıtım sırasında kursiyerlerle bir
araya gelerek sohbet eden
Bergama Belediye Başkan
Yardımcısı Ümit Atlam, engelli
vatandaşlar için sadece eğitim
değil her anlamda onlara destek
olmaya çalıştıklarını belirterek,
“Bergama Belediyesi olarak
engelsiz bir yaşam için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Gerek derneğimize gerekse Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze
böyle güzel çalışmalar için vermiş

oldukları desteklerden dolayı hem
şahsım hem de Belediye
Başkanımız adına çok teşekkür
ediyorum” dedi.

Ulaşım, yemek ve eğitim
kaynaklarının Bergama Belediyesi
tarafından sağlandığı kursta,
eğitim Bergama Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü hocaları
tarafından veriliyor. Meslek
edinme ve işe yerleşme oranının
oldukça yüksek olduğu kursta şu
ana dek yedi kişi sınavı
kazanarak kamu alanında işe
başlama imkanı buldu. Dernek
aynı zamanda ahşap boyama ve
keçe gibi hobi kursları ile engelli
vatandaşlara destek oluyor.

Bergama Belediyesi engelliler için KPSS kursu açtı

Fırsat eşitliğinden yanayız
Açılan kurs ile ilgili görüş belirten
Başkan Gönenç ise; “Daha önceden
de belirttiğim gibi biz eğitimde fırsat
eşitliğinden yanayız. Parasız
eğitimden yanayız. Bu ilkeyle
hareket ederek tartışmalara neden
olan dershanelerin kapatılmasının
ardından, Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü ile birlikte Bergamalı
gençlerimiz için ücretsiz üniversiteye
hazırlık kursları başlatmıştık. Şimdiki
uygulamamız ise eğitimde fırsat
eşitliği anlayışımıza daha zengin bir
anlam katıyor” dedi.
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ÜÜnlü yazar Ahmet Ümit Bergama tarihine ışık tutacak

Bab-ı Esrar, İstanbul Hatırası,
Beyoğlu'nun En Güzel Abisi,
Elveda Güzel Vatanım,
Patasana ve Kavim gibi çok
sayıda kitabın sahibi ve
polisiye roman dendiğinde akla
ilk gelen yazarlardan Ahmet
Ümit yazacağı yeni kitabında
Bergama'yı anlatacak.

İttihat ve Terakki'nin 20 yılını ele
aldığı son romanı Elveda Güzel
Vatanımı geçtiğimiz Aralık ayında
okuyucu ile buluşturan Ahmet
Ümit, yeni romanının hazırlıkları
için Bergama'ya geldi. Bergama
Belediyesi’nin katkıları ile Pupa
Kitabevi'nin düzenlediği imza
gününe katılan Ahmet Ümit ilk
olarak Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç'i makamında
ziyaret etti ve Başkan Gönenç ile
Bergama tarihi üzerine uzun bir
sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra

Pupa Kitabevi'nde düzenlenen
imza gününe katılan Ahmet Ümit,
Bergama'nın 2500 yıllık tarihine
ışık tutarak yeni kitabında
Bergama'yı anlatacağını söyledi.

ÇOK ÖZEL BİR KENT
Bergama Belediyesi Unesco Alan
Yönetimi Başkanlığı'ndan
Arkeolog Bülent Türkmen'den de
Bergama tarihine ilişkin bilgiler
alan yazar, Bergama Müzesini ve
tarihi ören yerlerini gezerek
yaşanmış hikâyeleri ve öyküleri
dinledi. Bergama'nın tarihi dokusu
ve birbirinden farklı özellikleri ile
eşsiz bir kent olduğunu dile
getiren yazar ilk geldiği andan
itibaren Bergama'dan çok
etkilendiğini ve tarihten bugüne
yaşanmışlıkların bu kenti çok özel
kıldığını ifade etti.

Bergama Müzesini gezerken

yazacağı romana ilişkin bilgi
veren Ümit; “Benim romanlarımda
belirgin özellik Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde
bulunan tarihin ve kültürün yoğun
bir şekilde yer almasıdır. Bunlar
bazen antik dönemi, bazen de
daha yakın zamanı anlatır.
Özellikle bu topraklardaki antik
kültür beni derinden
etkilemektedir. Antik kültürü
Bergama'da çok somut
görüyoruz. Yerleşim ise kesintiye
uğramadan devam ediyor. 2000
2500 yıllık kesintisiz bir tarihten
bahsediyoruz. Bu çok heyecan
verici. Buradaki coğrafya da çok
heyecan verici. Yunanistan'a da
gittim ben. Atina'da Akropolü
gördüm.  Hem doğa bu kadar
güzel değil, bu kadar görkemli
değil, hem de bu kadar çok anıt
bina orada yok. Dolayısıyla ilk
geldiğimden beri Bergama'yı
yazmak, buradaki kültürü

tanıtmak aklımda olan bir şeydi.
Şimdi buna karar verdim ve
yapacağım. Bunun çalışmalarına
başlamış bulunuyorum. Sağ olsun
gerek belediye başkanımız
Mehmet Gönenç,  gerekse
dostum Bülent Türkmen bize bu
konuda çok yardımcı oldu. Çok
önemli bilgiler verdi. Güzel bir
roman çıkacak ve insanlar
Bergama'yı daha yakından
tanıyacak” dedi. Ahmet Ümit yeni
romanı için Bergama'da
kalacağını da belirtti.

HEYECAN VE ONUR VERİCİ
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç ; “Ahmet Ümit
gibi önemli bir yazarın yeni
romanında Bergama'mıza yer
verecek olması çok
heyecanlandırıcı ve onur verici bir
haber. Bergamalılar adına
kendisine teşekkür ediyorum”
dedi.

Ege Turistik İşletmeler ve
Konaklamalar Birliği (ETİK),
Kanada, Arjantin ve Amerika'dan
gelecek dünyaca ünlü yazarları
İzmir'de ağırlayacak. İstanbul
Tanpınar Edebiyat Festivali
(İTEF) kapsamında İzmir'e
gelecek yazarlar Bergama,
Selçuk ve Sakız'da ağırlanacak.

BAŞKAN GÖNENÇ'E ZİYARET
ETİK Yönetim Kurulu Başkanı,
Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) Başkan Yardımcısı
Mehmet İşler ve ETİK Yönetim
Kurulu Üyesi yazar Gülşah
Elikbank, festival hazırlık
çalışmaları için ilk olarak
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç'i ziyaret etti.

YAZARLAR BERGAMA'YI
ANLATACAK
Yazarların Bergama'yı ziyaret
edecek olmalarından dolayı mutlu
olacaklarını ifade eden Başkan
Gönenç, bu tür ziyaretlerin
Bergama için önemli olduğunu
belirtti. Başkan Gönenç;
“Bergama gerçekten de
romanlara konu olacak kadar
görkemli bir uygarlığa ev sahipliği
yapıyor. Yazarların Bergama'da
ağırlanacak olması onların yeni
romanlarına da ilham verecektir”
dedi.

YAZARLARI ETİK
AĞARLAYACAK

Başkan Gönenç'i makamında
ziyaret eden ve İzmir'in kuzeyinde
ve güneyinde UNESCO Dünya
Kültür Miras Listesi'nde iki önemli
kenti bulunduğunu söyleyen İşler,
yıl içinde yapacakları etkinliklerde
kentin bu değerlerini daha öne
çıkartmak istediklerini dile getirdi.
İşler ayrıca edebiyat dünyasının
önemli yazarlarının konaklama ve
uçuşlarını ETİK'in üstleneceğini
de söyledi. İşler; "Biz gelen
konuklarımıza İzmir'in iki önemli
aksında bulunan ve Dünya mirası
listesine girmiş antik kentlerini
mutlaka göstermek istiyoruz. Bu
amaçla ilk ziyaretimizi
Bergama'ya yaptık. Yazarların,
Bergama'nın büyülü sokaklarında
gezinmesini, Akropolü,
Asklepion'u, Kızıl Avlu'yu
görmesini istiyoruz. Her biri
birbirinden etkileyici bu
mekânların onların yeni
romanlarına esin kaynağı
olacağına inanıyoruz” diye
konuştu.

10 TÜRK 10 YABANCI YAZAR
GELECEK
ETİK Yönetim Kurulu Üyesi Yazar
Gülşah Elikbank, ana teması
“Şehirler ve Sınırlar” olarak

belirlenen uluslararası festival
kapsamında 10 Türk, 10 yabancı
yazarın İzmir'e geleceğini söyledi.
Festivale katılacak yazarların
romanlarında şehirleri kullanan
yazarlar olduğunu vurgulayan
Elikbank, “Konuklar, ören
yerlerinde kendi kitaplarını kendi
dillerinde okuyacaklar. Gelecek
yazarlar arasında Arjantin Devlet
Kütüphanesi'nin yöneticisi Alberto
Manguel de bulunuyor.
Türkiye'nin ilk edebiyat festivali
olan İTEF, tüm dünyada
konuşulan, yazın dünyası için
önemli bir etkinlik” dedi.

İTEF kapsamında İzmir'e gelecek
ve yapılacak etkinliklerde
okurlarıyla buluşacak yerli ve
yabancı yazarların Bergama'yı 16
Mayıs 2016 Cumartesi günü
ziyaret edeceği belirtildi. ETİK
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
İşler, Bergama'nın tanıtımına
önemli katkı sağlayacak bu
etkinliğe belediyenin verdiği
destek için Gönenç'e teşekkür
etti. Görüşme sonunda yazar
Gülşah Elikbank Bergama
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç'e son kitabı "Yalancılar
ve Sevgililer"i imzalayarak verdi.

Dünyaca ünlü yazarlar Bergama’ya geliyor
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Dünya mirası EMİTT’te fark yarattı

UNESCO Dünya Mirası olarak
marka değerini arttıran ilkler
şehri Bergama, kısa adı
“EMİTT” olan 20'inci Doğu
Akdeniz Uluslararası Turizm
ve Seyahat Fuarı'nda fark
yarattı.

28-31 Ocak tarihleri arasında
İstanbul Beylikdüzü TÜYAP
Fuar Merkezi'nde gerçekleşen
fuarda yer alan Bergama
gördüğü ilgiden memnun
ayrıldı.

Türkiye turizmi ve tanıtımında

önemli rolü olan Bergama
standına fuar süresince yoğun
ilgi gösterildi. Bergama'nın
fuardaki tanıtımına Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç'in
yanı sıra Belediye Başkan
Yardımcısı Ali Kahyaoğlu,
Bergama Ticaret Odası
(BERTO) Başkanı Fikret Ürper,
BERTO Başkan yardımcısı
Lütfi Kolat, Bergama Kültür ve
Turizm derneği Başkanı Sait
Tez, turizmciler Macit Gönlügür,
Mehmet Sağlam, Cem Oflaz'da
katıldılar.

ÜNLÜLER ZİYARET ETTİ

Bergama standını Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

CHP'nin 24.Dönem İstanbul
Milletvekili Süleyman Çelebi,
Turizm Yazarları ve
Gazetecileri Derneği Başkanı
Kerem Köfteoğlu'nun yanı sıra
müzisyen ve dizi oyuncusu
Kutsi, fantezi müziğin sevilen
seslerinden İntizar, Serkan
Kaya, Ankara'lı Coşkun, pop
müzik sanatçısı Murat Başaran
gibi ünlüler de ziyaret ettiler.

Standı ziyaret edenlere CD,
broşür gibi Bergama'yı tanıtan
kitapçıklar dağıtıldı,
Bergama'ya özgü yöresel tatlar
ikram edildi. Ayrıca fuar
süresince elektro keman
sanatçısı Güneş Özgeç canlı
performans sergiledi.

EN ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK

Fuar süresince gösterilen
ilgiden memnun olduklarını dile
getiren Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç; “Marka
değeri UNESCO süreciyle
daha da ivme kazanan
Bergama'mızı fuar süresince
en iyi şekilde temsil ettik” dedi.

Bukre, Yaralı, Vazgeçtim ve
Aşkla Kal gibi eserlerin yazarı
Kahraman Tazeoğlu İzmir'in
Bergama İlçesi'nde okurlarıyla
imza gününde buluştu.

Bergama Belediyesi'nin katkıları,
Pupa Kitapevinin
organizasyonunda gerçekleştirilen
imza günü Pupa Kitapevi'nde
gerçekleşti. İmza gününe çok
sayıda Bergamalı katıldı. Kapıda
uzun kuyruklar oluştu.

AŞKA DAHA FAZLA
SARILMALIYIZ

UNESCO Dünya Mirası
Bergama'da olmaktan duyduğu
mutluluğu ifade eden Yazar
Kahraman Tazeoğlu "Ülkemizin
kötü günlerinde aşka daha fazla
sarılmamız gerekiyor. Aşkı biraz
daha hayatımızın merkezine
koymamız gerekiyor. Çünkü
aşktan kimseye zarar gelmez. Ben
yıllardır aşkı yazıyorum. Aşkı

anlatmaya çalışıyorum kelimelerim
ile. Okuyucularım iyi bilirler ki
benim kitaplarımda yazdığım
aşklar onların hep yaşamak
istediği aşklardı. Aşkla Kal isimli
son kitabında dalgıçlık sporu ile
uğraşan ve dünya rekoru için
çalışan genç ve güzel bir kızın
hikâyesi. O hikâyenin içerisinde
inanılmaz bir aşk var'' dedi.

Pupa Kitapevi Yalçın Bertay kitap
imza gününe olan ilgiden ve
katılımdan memnun olduklarını
dile getirdi. Geçen hafta ünlü
yazar Ahmet Ümit için düzenlenen
kitap imza gününü anımsatan
Bertay, yazarları Bergamalılarla
buluşturmaya devam edeceklerini
söyledi. Birbirinden güzel
eserlerini Bergamalı
okuyucularına imzalayan Tazeoğlu
kitapseverler ile hatıra fotoğrafı
çektirmeyi de ihmal etmedi.

TARİHİN, MEDENİYETİN
BAŞKENTİ
Öte yandan UNESCO süreciyle
Bergama'nın marka değerinin
arttığını ve bu gibi

organizasyonların bu açıdan
önemli olduğunu ifade eden
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç; "Bergama
UNESCO süreciyle marka
değerini daha yukarılara taşıyor.
Neticesinde bu gibi
organizasyonların değeri de bu
bağlamda artıyor. Geçen hafta
gelen Ahmet Ümit'in yeni kitabında
Bergama'yı konu edeceğini
söylemesi bizleri onure etti. Yine
düzenlenecek bir etkinlikle Mayıs
ayında dünyaca ünlü 20 yazarı
ilçemizde konuk edeceğiz.
Bergama geçmişinde olduğu gibi
şimdide sadece tarihin değil
kültürün, medeniyetin başkenti. Bu
sebeple yapılan işleri çok
önemsiyor ve emeği geçenleri
kutluyorum" dedi.

Aşk romanlarının ünlü yazarı Bergama’da
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Ege’nin her iki kıyısı barış için buluştu
SEFERİHİSARDA MÜLTECİ
DRAMI KONUŞULDU

Türk- Yunan dostluğu için
mücadele eden her iki Ülkenin
barış savunucuları İzmir'in
Seferihisar İlçesinde bir araya
gelerek Suriye'de yaşanan
insanlık dramını, göçmen
sorununu ve Ege'de yaşanan
ölümleri konuştu.

Yapılan toplantıda konuşan
Midilli Belediye Başkanı Spyros
Galinos mültecilerin mafyanın
eline terk edildiğini söyledi,
Avrupa Birliğine tepki gösterdi.
Yunanistan'ın eski milletvekili
ve Midilli Adası'nın eski valisi
Pavlos Vogiatzis ise ABD ve
Rusya'nın batıya taşınacak
petrol için anlaştığını söyledi.
Başkan Gönenç ise “Ege Denizi
kirli pazarlıkların ve ölümlerin
değil, adının barış ile anıldığı
deniz olmalıdır” dedi. Söz alan
diğer konuşmacılarda AB'ye
tepki gösterdi.

---------
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda
Kurulu olan Siniparksi (Ege'de
Birlikte Varolma ve İletişim
Derneği) üyeleri ile Ege'de Barış
ve İletişim Derneği üyeleri İzmir'in
Seferihisar İlçesi'nde buluştu.
Mülteci sorununa ortak çözüm
aramak, Ege Denizi'nde yaşanan
ölümlere çözüm bulmak ve bu
konuda işbirliğini güçlendirmek
amacıyla düzenlenen toplantı
Seferihisar Anı Evi'nde
gerçekleşti.

Ege'de Barış ve İletişim Derneği
Başkanlığı'nı da yürüten
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç
Soyer'in yönettiği toplantıya
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç, Çankaya'nın
eski Belediye Başkanı Bülent
Tanık, Dikili'nin eski Belediye
Başkanı Osman Özgüven,
Didim'in eski Belediye Başkanı
Mehmet Soysalan, Midilli
Belediye Başkanı Spyros
Galinos, Yunanistan'ın eski
milletvekili ve Midilli Adası'nın eski
valisi Pavlos Vogiatzis, Midilli'nin
eski Belediye Başkanı Stratis
Pallis, Siniparski Derneği Başkanı
Stratis Pothas, Midilli Aya
Paraskevi eski Belediye Başkanı
Apostolos Komninakas ile çeşitli
sivil toplum örgütü temsilcileri
katıldı.

EGE DENİZİ BARIŞ DENİZİ
OLMALI
Bergama Belediye Başkanı

Mehmet Gönenç, "Mültecilerin
temel ihtiyaçlarını temin etmek için
hızlı organizasyonlar
geliştirmeliyiz" dedi. AB'nin
tutumuna tepki gösteren Gönenç
konuşmasında, "Türkiye ile
Almanya arasında kirli pazarlık
söz konusu. Avrupa Birliği, Geri
Kabul Anlaşması ile Suriyeliler'i
Türkiye'ye iade etmek istiyor.
Karşılığında Türkiye'ye 3 Milyar
Euro verecekler. Oysa para
pazarlığı üzerinde değil, insani
çözüm üzerinde durulmalıdır. Bu
sadece Türkiye ve Yunanistan'ın
değil, Avrupa'nın ve tüm insanlığın
ortak sorunudur. Ege denizi
ölümlerin yaşandığı bir deniz
olarak değil, barış denizi olarak
anılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

TÜRK-YUNAN
PARLAMENTERLER
KOMİSYONU KURULSUN
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç
Soyer; “Barış denizi olsun diye
emek verdiğimiz bu denizde her
gün çocuklar, gençler, kadınlar
yaşamını kaybediyor. Taş kesmiş
vicdanlar yaşananlara ses
çıkarmadan bekliyor. Bizim
görevimiz o vicdanları diriltmek, o
kalpleri uyandırmak. Bu acıya
seyirci kalmamak. Bu toplantı ile
Ege'nin iki yakasındaki belediyeler
ve sivil toplum kuruluşlarının
mülteci sorunu ve yardım
faaliyetleri hakkında işbirliği için
önemli bir fırsattır” diye konuştu.

Soyer konuşmasında ayrıca;
“CHP İzmir Milletvekilleri ile
görüşeceğim. Türk - Yunan
Parlamenterler Komisyonu
kurulmasını önereceğim" dedi.

EVRENSEL SUÇA ORTAK
OLUNUYOR
Midilli Belediye Başkanı Spyros
Galinos ise konuşmasında;
"Mülteciler misafirlerimizdir.
Biliyoruz ki sığınmacılar problemin
kaynağı değil, mağdurlarıdır.
Gerçek problem ülkelerine düşen
bombalardır. Avrupa'nın mülteci

sorunu karşısında bir politikası
olmaması yüzünden bu insanlar
mafyanın eline terk edilmiş oluyor.
Mafya mültecilerden hem maddi,
hem de bedensel ve ruhsal olarak
yararlanıyor. Mafya sadece
Türkiye'de değil, bizim ülkemize
de yerleşti ve ağlarını Avrupa'da
da ördü" dedi. Avrupa Birliği'ne
tepki gösteren Galinos, "Mülteci
sorununa çözüm bulmanın Türk
ve Yunan halklarının sırtında
olduğunu ve tarihi sorumluluk ile
karşı karşıya olduğumuzu
görüyorum. Ben yol gösterici bir
açıklama yaparak, bu yükü
Türkiye ve Yunanistan'ın üzerine
yıkan Avrupa Birliği'nin bu suça
son vermesini istedim. Bu AB'nin
sorumluluğudur, isteğine bağlı
değildir. Avrupa'ya bir kez daha
sesleniyorum, seyirci kalarak

evrensel bir suça ortak
oluyorsunuz" diye konuştu.

ORTAK HAREKET ETMELİYİZ
Siniparski Derneği Başkanı Stratis
Pothas, "Savaş onları ülkelerini
terk etmeye zorluyor. Ülkelerinde
gelecek görememeleri kendi
suçları değildir. Hükümetlerden
çok, toplumları ilgilendiren mülteci
akımı karşısında ortak hareket
etmemiz gerekiyor. Hem Türkler,
hem Yunanlılar ortak hareket etme
konusunda hemfikir. Önceliğimiz
savaşın durdurulması için
çalışmak. Suriye'deki savaşın
oluşturduğu göçmen dalgaları
ülkemiz üzerinden Batı Avrupa'ya
yöneliyor. Avrupa sınırlarının
göçmenlere kapatılması ile
mesele kasvetli hale geliyor.
Yabancı düşmanlığına karşı
etkinliklerimizi artırmalıyız. Türkiye
ile Yunanistan'ın ortak siyaset
belirlemesi ve Avrupa Birliği ile
anlaşması gerekiyor. Mültecilere
ikiyüzlülük ile yaklaşılmamalı.

Masum çocukların cansız
bedenleri Ege kıyılarını
dolduruyor. Bu durum aracıların
cebini dolduruyor. AB'nin deniz
güvenliği birimleri çocuklar
boğulmadan yetişmelidir" diye
konuştu.

Toplantıda barış derneklerinin ilk
kurucu başkanları da söz aldı.
Midilli'nin eski belediye
başkanlarından Stratis Pallis,
Avrupa'nın kapılarını
sığınmacılara açması gerektiğini
dile getirdi. Pallis, "Avrupa bu
sorunu çözmeye yanaşmıyor,
Yunanistan'a sınırlarını daha iyi
koruması çağrısı yapıyor. Avrupa
mültecilere kapılarını açmalıdır.
Göç, Türkiye'den Avrupa'ya kadar
kayıt altında ve güvenli şekilde
sağlanmalıdır. Böylece mülteciler
aracı organizatörlere de ihtiyaç
duymamış ve Ege Denizi'nde
boğulmamış olurlar" dedi. Dikili
eski belediye başkanı Osman
Özgüven ise; “Ege denizini ölüm
denizine çevirmelerine asla
müsaade etmemeliyiz. Yaşanan
savaşın bir önce sonlandırılması
için çabalamalıyız. Tüm
mücadelemiz barış için olmalı.
Savaşlar yüzünden çocuk
ölümlerine daha ne kadar sessiz
kalınacak” dedi.

ABD VE RUSYA ANLAŞTI
Yunanistan'ın eski milletvekili ve
Midilli Adası'nın eski valisi Pavlos
Vogiatzis büyük resme dikkat
çekti. Vogiatzis, "ABD ve Rusya
anlaştı. Batı'ya taşınacak petrol
için Suriye'nin kuzeyinde
Akdeniz'e çıkan bir hat açmak
istiyorlar. Savaşın uluslararası
ekonomik güçlerden başkasına
yararı yok. Yugoslavya'nın
parçalanması ile Hıristiyan ve
Müslümanlar öldürüldü. Kuzey
Afrika tam olarak dağıtıldı. Dost
ülkeler düşman, düşman ülkeler
dost yapılıyor. Öyle bir bölgede
yaşıyoruz ki şu an yangın halinde.
Bizler de kaderimizde ne
olduğunu bilmiyoruz. Uluslararası
ekonomiyi yönetenler ne
Yunanistan'ı, ne Türkiye'yi, ne de
bir başka ülkeyi seviyor. Onlar
sadece parayı seviyor.
Gerçeklerin tüm dünyada
anlaşılmasına tabandan
başlamak, bunu toplumlarımıza iyi
anlatmak ve dikkatli olmak
zorundayız" diye konuştu.

BBaşkan Gönenç; “Ege denizi barış ile anılmalı”
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İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin, Bergama
Belediyesi işbirliği ile
mahallelerde
gerçekleştirilecek olan
projeler ve mahalle sorunları
üzerine muhtarlarla yapılan
bilgilendirme toplantısının
2'incisi Bergama Ziraat Odası
Toplantı Salonu'nda
gerçekleştirildi.

Toplantıya Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç ile
Büyükşehir Daire Başkanları;
(Tarımsal Daire Başkanlığı,
Sosyal Hizmetler Şube
Müdürlüğü, Gençlik ve Spor
Daire Başkanlığı, Sosyal
Projeler Daire Başkanlığı,
Mezarlıklar Daire Başkanlığı)
ve Madra Dağı bölgesi
köylerinden 55 Muhtar katıldı.

Sosyal projeler, tarım, sosyal
yardımlar, mezarlıklar ve spor
projeleri konusunda neler
yapılacağına ilişkin
bilgilendirmelerin yapıldığı

toplantı ile ilgili bilgi veren
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç; “Bugünkü
toplantıda büyükşehir
belediyemizin beş daire
başkanlığı yürüttükleri
çalışmalar konusunda bilgi
verdi. Mahallerimizde bundan
sonra hangi alanlarda
çalışmalar yürütülebilir, şu ana
kadar hangileri yapılmış
olduğunu anlattılar.
Muhtarlarımızın taleplerini
dinlediler. Muhtarlarımızın
kendi bölgelerine ait sorunlar,
tarımsal ve sosyal projeler
anlamında desteklenmesi
gereken konular hakkında ki
talepler dinlendi. Bundan sonra
yürütülecek projeleri konuştuk.
Bugünkü toplantı daha çok
mezarlıklar, sosyal hizmetler,
tarımsal hizmetler, spor gençlik
ve sosyal projeler üzerine
gerçekleşti. Dar gelirli
vatandaşlara, engelli
vatandaşlara yapılan yardımlar,
tarımsal alanda çiftçiye yapılan
yardımlar konuşuldu” dedi.

ÜÇ YENİ SPOR TESİSİ
MÜJDESİ
Yapılan toplantı da konuşan
Başkan Gönenç ihtiyaç duyulan
alanlara kazandırılacak olan
spor tesisleri olduğu müjdesini
vererek; “İzmir Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte Yukarıbey
Mahallesi'nde çok amaçlı
kapalı spor salonu, Ilıca
mevkiinde kapalı yüzme
havuzu ve Yenikent
Mahallesi'nde futbol sahası
çalışmaları devam ediyor” dedi.

Başkan Gönenç mahalle
muhtarlarından beklentilerini
ise; “Bizim muhtarlardan en
büyük isteğimiz ve en
önemsediğimiz husus,
köylerinde bu konuları herkese
iyi duyurmaya çalışmaları.
Çünkü vatandaşlarımızdan
gelen talepler ve bu taleplerin
yerine getirilmesi bizim için çok
önemli. Vatandaşlarımız bizim
haberimiz olmadı dememeli.
Vatandaşlarımızla aramızda en
önemli iletişim aracı
muhtarlarımız” olarak ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı
Aysel Özkan ise toplantıda;
“Projeler konusunda muhtarlara
görüşerek, sosyal proje, sosyal
yardım ve yatırımlar konusunda
doğru bilgi alışverişini
sağlamak için bu toplantılar çok
önemli. Çünkü amacımız
sorunların ve eksikliklerin
zamanında giderilmesini
sağlamak. Ayrıca
muhtarlarımız ve
vatandaşlarımız yapılan
çalışmalar ve hizmetler ile ilgili
bilgi için Büyükşehir Belediyesi
Yerel Hizmetler Birimi'ne
başvurabilirler. Taleplerini
buradan bizlere aktarabilirler”
diye konuştu.

Büyükşehir daire başkanları muhtarlarla buluştu

Kırsal kesimdeki üreticiyi
desteklemek için "fidanlar
bizden, meyveler sizden"
sloganıyla çalışmalarını

sürdüren İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Bergama
Belediyesi'nin katkılarıyla
meyve fidanlarını üreticilerle

buluşturmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından yürütülen "Kırsal
Kesimde Gelir Getirici
Faaliyetlerin Desteklenmesi
Projesi" kapsamında
gerçekleşen meyve fidanı
dağıtımı sanayi sitesi sosyal
tesislerinde yapılan etkinle
dağıtıldı. Yapılan dağıtımda
merkez mahallelerde 2825
adet, kırsalda ise 8425 adet
olmak üzere toplam 11.150
adet meyve fidanı verilmiş oldu.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM
EDİYOR

Daha yaşanılabilir bir çevre ve

yeşil bir doğa için çalışmalarını
sürdürdüklerini belirten
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç, “İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin
kırsalda başlatmış olduğu fidan
desteği projesi gün geçtikçe
büyüyor. Yıl içerisinde de
üreticilerimize meyve fidanı
desteğimiz devam edecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
bürokratları ile Bergama'da
mahalle muhtarlarımız ile
gerçekleştirdiğimiz
toplantılarımızda da mahallerde
neler yapılabileceğini konuştuk
ve tespitlerde bulunduk.
Mahallelerde çalışmalarımız
devam ediyor” dedi.

Bergama’da 11.150 meyve fidanı dağıtıldı
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Bergama Belediyesi'nin, İzmir
Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde
mahallelere yönelik yaptığı
çalışmalar hız kesmeden devam
ediyor. Çalışmalar doğrultusunda
Kozluca Mahallesine Aşevi,
mahalle meydanına Atatürk büstü,
Alibeyli Mahallesi'ne 2000
metrekare kilit parke taş yol
yapıldı. Ayrıca Alibeyli
Mahallesi'nde bulunan düğün
salonunun iç ve dış cephe
yenilenmesi çalışmaları da
başlatılıyor.

Bergama Belediyesi'nin İzmir
Büyükşehir Belediyesi daire
amirleri ve mahalle muhtarları ile
yaptığı istişareler sonucunda hız

kazanan çalışmalar Kozluca ve
Alibeyli Mahallelerinde devam etti.
Kozluca Mahallesi'ne Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç'in
talimatıyla hayırlarda kullanılmak
üzere aşevi yapıldı. Büyükşehir
Belediyesi tarafından ise Kozluca
Meydanı'na ise Atatürk büstü
yapıldı. Alibeyli Mahallesi'ne ise
2000 metrekare kilit parke taş yol
yapımı tamamlandı. Mahallede
bulunan düğün salonunun iç ve
dış cephe tadilatına ise yakın
zamanda başlanacak.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren
Bergama Belediye Başkan
Mehmet Gönenç; “İlçemize bağlı
köylerden dönüştürülen 114

mahalle ile 5 belde var. Merkez
mahalle sayımız ise 18. Tüm
olanaklarımızı kullanarak
Büyükşehir Belediyemiz ve ona
bağlı daire başkanları ile ortaklaşa
sürdürdüğümüz çalışmaları
mümkün olduğunca hızlı ve eşit
şekilde gerçekleştirmeye
çalışıyoruz. Bu doğrultuda

Belediyemiz Muhtarlar Müdürlüğü
ve diğer birimlerimiz mahalle
muhtarlarımızla devamlı olarak
görüşme içerisinde. Yapılan
planlamalarla oluşturulan
programlarımızda herhangi bir
aksama olmadan ve hız
kesmeden çalışmaya devam
edeceğiz” dedi.

Kozluca ve Alibeyli Mahallesi’nde aşevi, büst ve yol yapıldı

Bergama Belediyesi, İzmir
Büyükşehir Belediyesi işbirliği
ile büyükşehir yasası
sonrasında köylerden dönüşen
mahallelerde hızlandırdığı
yoğun çalışmalara devam
ediyor. Çalışmalar kapsamında
Akçenger, Çeltikçi ve Tırmanlar
Mahallelerine istinat duvarı,
beton parke taş yol ve alaçık
yapıldı. Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç ise
Sarıcalar ve Aşağı Ilgındere
mahalleleri dolaşarak sorunları
yerinde tespit etti.

Bergama Belediyesi'nin İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile
işbirliği doğrultusunda yapılan
çalışmalarda Akçenger
Mahallesi'ne İstinat duvarı
(70m) ve 2000 metrekare beton
parke taş yol yapıldı. Çeltikçi
Mahallesi'ne ise yine istinat
duvarı (520m), alaçık ve eksik
kalan bütün sokaklarda beton
parke taş (8000m) ile
döşenmesi bitirildi. Ayrıca
Tırmanlar Mahallesi'ne de
istinat duvarı (100m) yapıldı.

Tüm bunların yanı sıra
Bergama Belediyesi Muhtarlar
Müdürlüğü'nce yapılan
açıklamada; Akçengel ve
Çeltikçi arası ulaşım yolu dolgu
işlemi çalışmalarının devam
ettiği, Nisan ayında asfalt
çalışmalarına başlanacağı
belirtildi. Yapılan açıklamada
ayrıca; “Büyükşehir daire
başkanlarımız ve
muhtarlarımızla görüşmeler
devam ediyor” denildi.

TEŞEKKÜR ETTİLER
Yapılan çalışmalar ile ilgili
görüş belirten Akçengel
Mahallesi Muhtarı Mehmet
Yaman, Çeltikçi Mahallesi
Muhtarı Bahri Kılınç ve
Tırmanlar Mahallesi Muhtarı
Nail Gülşen; “Ekipler
çalışmalarını neredeyse
tamamladılar. İlgililerle diyalog
halindeyiz. Belediyemize ve
Büyükşehir Belediyesine
teşekkür ederiz” dediler.

BAŞKAN GÖNENÇ
MAHALLELERİ DOLAŞTI
Bergama Belediyesi, İzmir

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile
Bergama'nın köylerden dönüşen
mahallelerinde çalışmalarını
hızlandırırken, Bergama
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç ise veSarıcalar Aşağı

Ilgındere Mahallelerini
dolaşarak sorunları yerinde
tespit etmeye devam etti. Notlar
aldı. Vatandaşlarla sık sık sohbet
ederken, muhtarlarla da görüş
alışverişinde bulundu.

Mahalle Çalışmaları

Mahalle çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Akçenger, Çeltikçi, Tırmanlar’da çalışmalar tamamlandı
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Kadıköy’de çalışmalar tamamlanıyor

Bergama
Belediyesi Fen
İşleri
Müdürlüğü
tarafından
Kozak
Yukarıbey
Mahallesi'nde
meydan
düzenlenmesi
yapılıyor.

Belediye Başkanı
Mehmet
Gönenç'in
talimatıyla
Atatürk Heykeli
önü ve civarında
yapılan
düzenlemede
1200
metrekarelik
alana granit
plaka taş
örülüyor.
Döşeme işlemi
tamamlanınca
etrafına demir
korkuluk
yapılacak,
vatandaşların
dinlenebilmeleri
için oturma yeri
konulacak.
Ayrıca meydan,
köydeki okullar
için “tören
alanı” olarak ta
düzenlenip,

kullanıma
sunulacak.

16 MAHALLE
İÇİN ŞANTİYE
YERİ

Yukarıbey
Mahallesi'ne
birde, Kozak'ta
bulunan 16
mahalleye
hizmet
götürebilmek
amacıyla şantiye
yeri yapılıyor.

Yapılan şantiye
yeri ile ilgili bilgi
veren Bergama
Belediyesi
Muhtarlıklar
Müdürlüğü'nden
Haydar
Türkdoğan;
“Yukarıbey
Mahallesi
Kozak'ta
bulunan diğer 16
mahallemiz için
ortak seçilmiş bir
nokta. Belediye
Başkanımızın
talimatıyla
buraya
yaptığımız yeni
şantiye yeri ile
diğer 16
köyümüze daha

iyi hizmet
götürebilmeyi
planlıyoruz” dedi.

Yapılan
çalışmalar ile
ilgili bilgi veren
Bergama
Belediye Başkanı
Mehmet
Gönenç,

“Birimlerimiz ve
Büyükşehir
Belediyemiz ile
birlikte
Bergama'mızın
mahallelerinde
gereken
çalışmaları
genişleterek
sürdürüyoruz. Bu
çalışmalar

Yukarıbey yeni meydanına kavuşuyor
YYeni meydan tören alanı olarakta kullanılabilecek

Mahalle Çalışmaları

Bergama Belediyesi
Muhtarlıklar Müdürlüğü
Bergama Belediyesi
Muhtarlıklar Müdürlüğü
Haydar Türkdoğan - Turgut Özel
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Bergama Belediyesi'nde 72
Memur çalışanı ilgilendiren
Toplu sözleşme Tüm Yerel Sen
Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı
Tamer Yiğit Güler ile Bergama
Belediye Başkanı Mehmet
Gönenç arasında imzalandı.

Bergama Belediyesi başkanlık
makamında imzalanan toplu
sözleşmede sosyal denge
tazminatı 750 TL, ikramiyeler 650
TL, hazırlık-anaokulu-ilkokul-
ortaokul-lisede öğrenim gören her
çocuğa 250 TL, üniversite ve
yüksek okulda öğrenim gören her
çocuğa yılın ilk dört ayı 250TL

yılın son dört ayı 250 TL, yılda bir
kez ekim ayında 1 ton 1.kalite
linyit kömür yardımı gibi
kazanımlar elde edildi.

Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç “Bergama
ilçemiz için çalışan emekçilerimize
verebileceğimizin en iyisini verdik,
bu sözleşme çalışanlarımıza
hayırlı uğurlu olsun" dedi. Tüm
Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı
Tamer Yiğit Güler ise Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç'e
sözleşme den dolayı emekçiler
adına teşekkürlerini iletti.

Belediyede toplu sözleşme sevinci

Bergama Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, et ve et
ürünleri satışı yapılan iş
yerlerinde ani denetimlerde
bulundu. Yapılan denetimlerde
işyerlerinin temizlik ve hijyen
kurallarına uyduğu görüldü.

Belediye ekiplerinceZabıta
yapılan denetimlerde, satış
yapılan yerlerin hijyen durumu,
ürünlerin muhafaza şekilleri ile
satış koşulları kontrol edildi.
Denetimlere Bergama Belediyesi
Veteriner Hekimi Mahmut
Aslankan'da katıldı.

Zabıta ekiplerinin denetimleri
sırasında ürünlerin satış ve
muhafaza koşullarının
uygunluğuna, çalışanların
kurallara uyup uymadığına da
bakıldı. Büyük bir titizlikle
gerçekleştirilen denetimlerde

satışa sunulan ve saklanan gıda
ürünlerinde sağlıksız bir ortama
rastlanmadığı belirtildi.

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi
veren Belediye başkanı Mehmet
Gönenç, “Zabıta ekiplerimiz
tarafından sürekli devam eden
denetimlerimizi bu kez
kasaplarımızda, et ve et ürünleri
satışı yapılan yerlerde
gerçekleştirdik. Ekiplerimiz
özellikle işyerlerinde hijyen
koşullarına, ürünlerin sağlıklı bir
ortamda muhafaza edilip
edilmediğine baktı. Amacımız
vatandaşlarımızın sağlıklı bir
şekilde gıda tüketimini
sağlamaktır. Yapılan
denetimlerde kasaplarımızın bazı
ufak tefek aksaklıklar dışında
kurallara uyduğunu tespit ettik.
Kendilerine teşekkür ediyorum”
dedi.

Zabıta kasap denetimi yaptı

Bergama'da 'Vergi Haftası'
düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törenler Hükümet Konağı önünde
Atatürk Anıtı'na çelenk
konulmasıyla başladı. Daha sonra
saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı
okundu. Düzenlenen törenlere
Bergama Kaymakamı Osman
Nuri Canatan, Bergama Belediye
Başkan yardımcısı Ali Kahyaoğlu,
Belediye Meclis Üyesi Serpil
Güler, Bergama Vergi Dairesi
Müdür vekili Şenay Pınargözü,
Bergama İlçe Emniyet Müdürü
Ayhun Yumrukkaya, Bergama
Garnizon Komutanı Tank Albay
Ahmet Ömercikli, Bergama İlçe
Jandarma Komutanı Yüzbaşı
Murat Dinçer, siyasi parti
temsilcileri ve vergi dairesi
çalışanları katıldılar.

Törende bir konuşma yapan
Bergama Vergi Dairesi Müdür
vekili Şenay Pınargözü
konuşmasına “Tüm yurtta olduğu
gibi ilçemizde de 27'ncisi
düzenlenmekte olan vergi haftası
etkinliklerine hoş geldiniz” diyerek
başladı. Pınargözü; “Bu
vergilendirme döneminde de hem
kayıt dışı çalışan hem de gerçek
kazançlarını beyan etmeyen
mükelleflerimizin gönüllü
uyumuna yönelik dairemiz
çalışmalarının yanı sıra
odalarımızın, muhasebecilerimizin
de mükelleflerimizi yönlendirme
konusunda hassasiyet ve işbirliği
göstereceklerine gönülden
inanıyorum” dedi. Konuşmanın
ardından Bergama Kaymakamlığı
Sergi Salonu'nda bir kokteyl
verildi.

BAŞKAN GÖNENÇ'E ZİYARET
Tüm yurtta 27'ncisi düzenlenen
'Vergi Haftası' etkinlikleri
nedeniyle, vergi dairesi yönetimi,
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç'i makamında
ziyaret etti.

Vergi haftası kutlandı

10 Ocak 2016 tarihinde Olağan
Genel Kurul Toplantısı yapan
Bergama Pir Sultan Abdal
Derneği yeni yönetim kurulu,
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç'i makamında
ziyaret etti.

Ziyarete Bergama Pir Sultan
Abdal Derneği Başkanı Aytaç
Ural'ın yanı sıra yeni yönetim
kurulu üyeleri Aynur Türkdoğan,
Nuri Çakıl, Ali İhsan Tatar, İhsan
Altay, Kemal Papağan katıldılar.

Ziyaret sebebi ve derneğin
çalışmalarıyla ilgili Başkan
Gönenç'e bilgi veren Pir Sultan
Abdal Derneği Başkanı Aytaç Ural;

“10 Ocak Pazar Günü yeni seçilen
yönetimiz ile birlikte sizi ziyaret
etmek istedik. Yeni yönetim olarak
amacımız kültürümüzü en iyi
şekilde yaşatmak. Bunu
yapacağımız etkinliklere taşımak.
Yanımızda olduğunuzu biliyoruz.
Desteklerinizden dolayı teşekkür
ederiz” dedi. Başkan Gönenç
ziyaret nedeniyle mutluluk
duyduğunu belirterek; “Her zaman
dayanışma içinde olacağız.
Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.
Yeni seçilen yönetiminize başarılar
diliyorum” dedi.

Yapılan ziyaret başkanlık
makamında hatıra fotoğrafı
çekilmesiyle sona erdi.

Pir Sultan Abdal Derneği ziyareti
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Çanakkale, Aydın gibi
Türkiye'nin birçok
şehrinden güreşlere
katılmak için
Bergama'ya getirilen
develerin yarıştığı 8.
Geleneksel Bergama
Deve Güreşleri
Bergamalılara keyifli
bir pazar günü yaşattı.

Ülkemizde yıllardır
sürdürülen önemli
geleneklerden olan
deve güreşleri,
Bergama Belediyesi
tarafından yürütülen
tüm hazırlıkların
ardından yoğun bir
katılım ile gerçekleşti.

Bergama Belediye
Başkanı Mehmet

Gönenç, Belediye
Başkan Yardımcıları Ali
Kahyaoğlu ve Ümit
Atlam, Belediye Meclis
Üyesi Murat Tanol' ve
çok sayıda güreş
severin katılım
gösterdiği güreşlerde bu
yıl ki güreş ağası
Bergamalı turizm
işletmecisi Murat Öz
oldu.

Bergama'da
düzenlenen 3. Deve
Güreşleri'nin Bergamalı
meraklılarına keyifli
dakikalar yaşattığının
altını çizen Bergama
Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç; “
Deve güreşleri
sayesinde eski bir

geleneğimizi
Bergama'da
canlandırdık ve
gerçekleştirme
devam
ediyoruz. Bu
soğuk ama bir
okadar da
renkli ve güzel
pazar gününde
siz
hemşerilerimizl
e birlikte
olmaktan
mutluluk
duyduk.
Türkiye'nin
birçok
bölgesinden
gelen deve
sahiplerini Bergama'da
ağırlamaktan dolayı da
ayrıca mutluyuz.

Umuyorum ki
geleneksel deve
güreşlerimiz
önümüzdeki yıllarda da

Bergama’da “8’inci Geleneksel Deve Güreşleri” coşkusu

Bakkallar Odası Kantin
Komisyonu, Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç'e
teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında yapılan
ziyarete Bergama Bakkallar
Odası Başkanı Mehmet Salim
Söyler, Bakkallar Odası Kantin
Komisyonu Başkanı İlker Yüksel
ve okulların kantin işletmeleri
katıldılar.

Ziyaretlerinin amacını anlatan
Bakkallar Odası Kantin
Komisyonu Başkanı İlker Yüksel;
“Belediyemiz tarafından son
yapılan kantin denetlemeleri

sonrası, bizler için basına
yaptığınız olumlu açıklamalar için
sizlere teşekkür ziyaretinde
bulunduk. Bu denetimlerden çok
memnunuz” dedi. Daha sonra
kantincilerin sorunları üzerine bir
söyleşi gerçekleşti. Komisyon
üyelerinin sorunlarını ve
taleplerini dinleyerek notlar alan
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç, yapılan
ziyaretten memnuniyet
duyduğunu ifade ederek, toplum
sağlığını ilgilendiren alanlarda
yapılan denetimlerin görevleri
olduğunu ifade etti ve komisyon
üyelerine çalışmalarında başarılar
diledi.

Kantincilerden teşekkür ziyareti

Bergama Ticaret Odası ve Dokuz
Eylül Üniversitesi Girişimcilik ve
İktisat Uygulama ve Araştırma
Merkezi ortaklığı ile ‘Etkili Sunum
ve Beden Dili” eğitimi DEU İşletme
Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Devrim Yılmaz
sunumuyla gerçekleştirildi.

BERTO Konferans Salonu’nda
gerçekleşen etkinlikte, beden
dilinde karşı tarafın tek bir
hareketine bakarak bir yargıda
bulunamayız diyen Dokuz Eylül
Üniversitesi İşletme Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Devrim Yılmaz "Beden dilinde
kolları kapalıysa iletişime kapalıdır
gibi bir ön yargı var. Bu doğrudur
ancak her durumda değil. O

hareketi içinde bulunduğu ortam
koşulları nedeniyle de yapmış
olabilir. Bu nedenle beden dilini
okurken tüm koşulları
değerlendirmek gerekiyor" dedi.
“Günün 1,5 saatini yazmakla 3
saatini okumayla 3,5 saatini
araştırmayla 4.5 saatini
konuşarak, 7 saatini de dinleyerek
geçiriyoruz” diyen yılmaz
insanların var olarak bile karşıya
bir şeyler anlatabileceğini belirtti.
Beden hareketlerinin karşıya
verdiği mesajları detaylarıyla
anlatan Yılmaz, etkili sunum
teknikleri konusuna değindi.

BERTO’da etkili sunum ve beden dili
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Portekiz'in Porto kentinde
düzenlenen 64'üncü Damızlık
Kuşlar Dünya Şampiyonasında,
Bergama ilçesinden Hüseyin
Emer'in kanaryası “Fuat” dünya
şampiyonu oldu.

Porto kentinde düzenlenen
64'üncü Damızlık Kuşlar Dünya
Şampiyonası renkli görüntülere
sahne oldu. 21-24 Ocak tarihleri
arasındaki yarışmaya çeşitli
ülkelerden çok sayıda kişi katıldı.
Şampiyonaya katılan Hüseyin
Emer'in kanaryası Fuat, jüri
üyeleri tarafından belirlenen ses
çıkarma kriterlerini başarıyla
geçerek 138 puanla dünya
şampiyonu oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONU 'FUAT'
BELLİ BİR AHENKLE ÖTÜYOR
Yarışmaya Belçika asıllı Malinua
cinsi kanaryalarıyla katılan Emer,
şöyle konuştu: "Değişik illerdeki
dernekler Türkiye Kafes Kuşları
Federasyonuna bağlı oluyor. Bu
yıl bende 19 civarında kuşla

katılmıştım. 10 name yapan Fuat
adını verdiğim kuş 138 puan
alarak şampiyon oldu. 10 ayrı
name yapan Fuat, bunların da
üçer, dörder, beşer ve altışar
versiyonlarını çıkarıyor. Örneğin
çarpan su sesi, kaynayan su sesi,
akan su sesi, gurglama ötüşü,
çınlayan maden sesi, flüt, ıslık,
çıngırak sesi, çıngırak rulesi, sesi
çıkarıyor. Bu sesleri çıkarırken
belli bir ahenk içinde ötüyor" dedi.

Çok sayıda şampiyonluk kupası
ve madalyaları bulunduğunu ifade
eden Hüseyin Emer, sonuçtan
memnun olduğunu ifade etti.
Malinua kuşları Türkiye'de 2005
yılından itibaren ciddi anlamda
kabul görüp federasyon tarafından
yarışma düzenlenmeye
başlandığını anlatan Emer;
"Federasyonumuzun öncülüğünde
Türkiye'de çok iyi kuşlar ortaya
çıktı ve halen gelişerek devam
etmekte. Eskiden dışarı
bağımlıydık dışarıdan gelen kuşla
üretimimize başladık; fakat sürekli

dışarıdan kuş ithal ederek yeni
kuşlar katmak zorunda kalıyorduk.
Şimdilik ise kendimiz iyi kuş
üreterek artık dışarı
bağımlılığımızı azalttık ve aksine
dışarıdan kuş almak yerine
Türkiye'nin artık yurt dışına kuş
verme pozisyonuna gelme
durumundayız" diye konuştu.

150'ye yakın kuşu bulunduğunu
dile getiren Emer, kendisinin en
büyük hedeflerinden birisinin yurt
dışına kuş satmak olduğunu
aktardı. Hüseyin Emer; "Şu an

çok iyi kuşlar elde edebilmek için
onlarla ilgilenip çok vakit
harcamanız gerekiyor. Neredeyse
bütün yarışma sezonunda bütün
gün dört ayrı grup halinde bütün
günümüzü alıyor. Dolayısıyla
diğer işleri yapmakta eşimin
yardımı bana çok oluyor. Benim
özel diğer işlerim olduğunda da
kuş dinleme işini yine eşim
gerçekleştiriyor ve böylece destek
vermiş oluyor; tabi bu arada
manevi desteği de çok fazla
bunun için ona müteşekkirim"
dedi.

Dünya Kanarya Şampiyonasına “Bergama” damgası

Bergama'da Fen Lisesi Öğretmeni
Vildan Akyol, 31 Ocak-6 Şubat
tarihleri arasında İsviçre'nin
Cenevre şehrinde bulunan CERN
(Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire)' de
gerçekleşen Türk Öğretmen
Çalıştayı'na katılarak yurda
döndü.

CERN'de bulunan Türk bilim
adamları tarafından seçilen 36
öğretmen arasına giren
öğretmenimiz; Parçacık Fiziği,
Parçacık Hızlandırıcılar, Algıç

Fiziği, Astrofizik, Nötrinolar ve
Higgs Alanı ve Bozonu gibi
başlıklarda eğitimler alarak CMS,
SC, AD, LHCb ve CAST deneyleri
ile ilgili uygulamalar yaptı.

Eğitimci Vildan Akyol, “CERN'de
“Öğrendiklerimi ve deneyimlerimi
öğrencilerim ve tüm merak
edenlerle paylaşmaktan mutluluk
duyacağım, ben bu kapıyı açmış
olayım öğrencilerim orada
dünyanın sayılı bilim adamları
arasında yer almak için gitsinler”
dedi.

CERN’de bir Bergamalı

İzmir Merkez dahil 30 ilçenin
devlet okullarından TEOG
sınavında toplam 20 öğrenci tüm
sorulara doğru cevap verdi. Bu 20
öğrenciden 3’ünün ise
Bergama’dan olduğu açıklandı.

TEOG sınavında tüm soruları
doğru yanıtlayan öğrencilerin,
Zübeyde Hanım Ortaokulu
öğrencisi , 100’üncüZehra Tatar
Yıl Ortaokulu öğrencileri İlayda
Yozgat Minel Özturanve adlı
öğrenciler oldukları açıklandı.

Ayrıca yapılan açıklamaya göre
geçtiğimiz yıl TEOG’da ilk dönem
16’ıncı, ikinci dönem ise 13’üncü
sıraya yükselen Bergama’nın , bu
yıl ilk dönemde 11’inci sıraya
yükseldiği de açıklandı.

TEOG sınavında Bergama başarısı
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Türkiye'de çam fıstığının "ana
yurdu" olarak nitelendirilen ve
ülkede bu ürünün yüzde 80'ini
üreten İzmir'in Bergama
ilçesindeki Kozak Yaylası'nda
fıstık yetiştiricileri, yaklaşık 9 yıldır
devam eden rekoltedeki düşüş
nedeniyle zor günler yaşıyor.

Rekoltenin geçtiğimiz yıllarda 2
bin tonlarda olduğu görülürken,
bu yıl ise üretim 500 tonlara kadar
düştü. Ana geçim kaynağı fıstık
olan çiftçilerden bazıları ürünün
kilosu 130 lira olmasına rağmen
rekoltedeki düşüklük nedeniyle
başka ürünlere yöneldi. Bölge
halkı ise başta hükümetin kısa bir
süre önce kayyum atadığı ve
halen etrafa zehir saçan Koza
A.Ş. olmak faaliyetlerini sürdüren
altın madeninin varlığının ürün
veriminin düşmesine neden
olduğu kanaatinde.

Bölgedeki 16 mahallenin ana
geçim kaynağını çam fıstığı
ticareti oluşturuyor. Bölgede kalite
olarak dünyanın önemli yerinde
yer alan fıstıkların yetişmesi
ekonomiye vurulan darbeyi de
ortaya koyuyor. Rekoltedeki
düşüşün sebebi birçok
üniversitece araştırılırken,
düşüşün sebebi halen net olara
bilinmiyor.

'Madencilik faaliyetleri etkili'

EGEÇEP Yöneticisi Özer

Akdemir, siyanürle altın arama
faaliyeti yapılan bölgenin fıstık
üretimi olan bölgeye yaklaşık 20
kilometre uzaklıkta olduğunu
ancak o bölgede Çukuralan Altın
Madeni'nin bulunduğuna dikkat
çekti. Bu madenin doğrudan etkisi
olduğunu, siyanür
kullanılmamasına rağmen kırma-
eleme faaliyetleri arasında çıkan
tozlarla ve ağaç kesimleri ile etkisi

olduğunu söyleyen Akdemir, bu
etkilerin ekolojik dengeyi
bozduğunu belirtti. Akdemir,
madencilik faaliyetleri nedeniyle
yeraltı sularının da etkilendiğini
bunun da fıstık ağaçlarına etkisi
olabileceğini dile getirdi.

'Bir yerde verim düşük bir
yerde normalse kirleticilerin
rolü var'

Bergama Çevre Platformu
Sözcüsü Erol Engel ise, konuyla
ilgili geçmiş yıllarda
akademisyenlerin katıldığı
toplantılar yapıldığını ve ortaya
çıkan sonuçların sadece Kozak
Yaylası'na özgü değil dünyanın
değişik yerlerinde de küresel
ısınmadan kaynaklanan verim
düşüklüğü olduğunu ifade etti.
Konu ile ilgili taş ocakları, altın
madeni etkisi ve Soma Termik
Santrali'nin ilk akla gelen unsurlar

olduğunu kaydeden Engel,
"Kaplan, Aşağıcuma gibi köylerde
senede hiç ürün görülmüyor
ağaçlarda. Seneye ağaç katliamı
olur, felaket kapıda. Çamavlu,
Kıranlı, Karaveliler ve Güneşli gibi
köylerde verim diğerlerine göre
iyi. Bu köylerin diğerlerinden farkı
yüksek hava akışı oluyor.Öbür
köyler düşük kirli hava çöküyor"
dedi.

Çam fıstığındaki rekolte düşüşü araştırılıyor

Azap veren sancıların büyük
hediyeleri vardır" diyen
Bergamalı Psikolog Mehlika
Dülger'in birçok meslektaşının
aksine spritüel bir yaklaşım
ortaya koyarak ve bu
yaklaşımı bilim ile desteklediği
ilk romanı KEDRA yayınlandı.

MEHLİKA DÜLGER KİMDİR?
1976 İzmir Bergama doğumlu
olan Mehlika Dülger, 1998
yılında Ege Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Psikoloji
Bölümü'nden mezun oldu.
Profesyonel yaşama, eğitim
kurumlarında "Psikolog” olarak
başladı. Çalıştığı süre içerisinde
"Benlik Değeri Gelişimi" ve "
Motivasyon Oluşturma"
konularına üzerine "DOSS-P
(Development of Social Skills
Project) projesini hayata geçirdi.

2006-2012 yılları arasında Pozitif
Psikoloji Kişisel Gelişim ve
Danışmanlık merkezinden
çalıştı.

KEDRA
Mehlika Dülger,Yazar:

Yayınevi: Arel Kitap,
Sayfa Sayısı: 488,
Kapak Tasarımı: Mehmet
Eroğlu,

Ocak 2016Birinci Baskı:

KİTAP;Bergamalı Psikolog’dan “Kedra”

Artvin Carettepe’de altın madeni kurmak isteyen şirkete
karşı direnen yöre halkına Bergama Çevre
Platformu’ndan destek geldi. Yapılan açıklamada;
"Çevre, insanlık ve geleceğimiz adına Cerattepe'de çıkar
çevrelerine karşı mücadelenizde yanındayız" denildi.

Bergamalı çevreciler’den Artvin’e destek

Bergama Çevre Platformu
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Asklepieion; antik Yunan
dünyasının hekim tanrısı olan
Asklepios'a adanmış olan antik
çağın sağlık merkezlerine
verilen isimdir. Asklepios ise
Olympos tanrılarından Apollon
ile Thessalia kralı Phlegyas'ın
kızı Koronis'in oğludur. Koronis
gebe iken başka biriyle ilişkisini
gören Apollon tarafından diri diri
yakılma cezasına çarptırılmıştır.
Koronis alevler içinde can
vermek üzereyken Apollon onun
karnındaki çocuğu alır ve
Kheiron'a teslim eder. Doğanın
içinde yaşayan ve doğanın
sırlarına ermiş olan at adam
Kheiron Asklepios'a hekimlik
sanatı öğretmiştir. Kheiron'un
yanında usta bir hekim olan
Asklepios bu becerilerini daha
da geliştirerek bütün hastaları
iyileştirmeye ve hatta ölüleri bile
dirilmeye başlamıştır. Bunun
üzerine yer altı dünyasının
tanrısı Hades, Asklepios'u baş
tanrı Zeus'a şikayet eder, çünkü
yer altı dünyasına kimse
gelmemeye başlamıştır. Zeus'ta
bu durumun doğal düzeni
bozduğu ve aşırı güçten
korktuğu için Asklepios'u
yıldırımlarıyla öldürür.

Asklepios'a dair Anadolu kökenli
bir mitolojik hikaye ise şöyledir:
Ölüme meydan okuyan
Asklepipos'u Zeus yıldırımlarıyla
öldürdüğü sırada, hekimin
elinde bulunan ve her derde
deva olan reçete yere düşer ve
reçetenin özü bir ota geçer ve
böylece bugün de Anadolu'da
her derde deva olduğuna
inanılan sarımsak meydana
gelir.

Pergamon Hellenistik Dönemde

kent planlaması, heykeltıraşlık,
kültür ve sanatta gösterdiği
önemli başarıları, sağlık
alanında da göstermiştir.
Pergamon'da  ilk olarak M.Ö.
4.yüzyılın ilk yarısında sağlık
tanrısı Asklepios'a ait bir tapınak
inşa edilmiştir ve sonrasında
geliştirilerek bir Asklepieion
oluşturulmuştur. Attaloslar
Hanedanlığı döneminde
ünlenen Pergamon
Asklepieionu, Helenistik
Dönemin sonlarında önemini
yitirmiş fakat M.S. 2.yüzyılda
elden geçirilerek eski önemini
tekrar kazanmıştır. Pergamon,
Epidauros ve Kos ile birlikte
antik çağın en önemli sağlık
merkezinden biridir.

Pausanias'a göre Pergamon'a
Asklepios kültü,
Madra(Pindaros) Dağı'nda
avlanırken ayağından yaralanan
Arkhias tarafından, M.Ö. IV.
yüzyılda Epidauros'dan
getirilmiştir.

Pergamon Asklepion'unda
bugün gördüğümüz kalıntıların
çoğu M.S. II. yüzyılda İmp.
Hadrian döneminde inşa
edilmiştir. Bu yeni yapılaşmayla
alan, oldukça simetrik bir plan
çerçevesinde gelişmiş, aynı
zamanda bütünlüklü ve görsel
bir durum yaratılmıştır. Bu
dönemde oldukça ünlenen
Pergamon Asklepion'una, Roma
İmparatorlarından Marcus

Aurelius(M.S.161-180) ve
Caracalla(M.S. 198-217) şifa
bulmak için gelmişlerdir.

Pergamon Asklepion'una Via
Tecta denilen ve yaklaşık bir km
uzunluğunda tonozlu, kutsal bir
yolla ulaşılmaktaydı. Asklepion
için çok önemli olan bu
caddenin iki tarafında, yaklaşık
500 tane olduğu düşünülen
sütun yer almaktaydı. Bu
sütunlu ve uzun kutsal yol
Pergamon Asklepionu'nun
önemli ve ayrıcalıklı bir
özelliğidir. Asklepion içinde ise,
tiyatro, kütüphane, tedavi
mekanları, kriptoportikos, uyku
odaları, havuzlar, su kuyuları,
kutsal su kaynağı Asklepios
tapınağı, Zeus-Asklepios
tapınağı, propylon, latrina gibi
bir çok mekan yer almaktadır ve
bunlar bugün oldukça iyi
algılanabilmektedir.

Tıbbın babası olarak bilinen
Kos'lu Hipokrates'ten sonra
yetişen ve antik dünyanın en
önemli hekimi ve eczacısı olan
Galenos, Pergamon'ludur.
Roma İmparatorluğunun saray
hekimi olan Galenos, M.S. 157-
161 yılları arasında ise
Pergamon'da mesleğini icra
etmiştir.

Hadrianoutherai'lı (Balıkesir)
olan A. Aristeides Roma'da
retorik eğitimi almış iyi bir hatip
ve yazardır. 13 yıl boyunca
Pergamon Asklepion'una gelip
tedavi olan ve buradaki
uygulamaları yazan
Aristeides'den, Pergamon
Asklepionu ve uygulanan tedavi
yöntemleri hakkında önemli
bilgiler öğrenmekteyiz.

Bergama’nın Asklepieion’u...
Tarih

Bülent Türkmen



Aristeides Pergamon
Asklepionu'ndaki su kaynağının
dünyanın en güzel yerinde
bulunduğunu, kutsal olduğunu ve
tanrılar tarafından gönderildiğine
inandığını ve ayrıca bu suyu tatlı
şaraba değişmeyeceğini
yazmaktadır. Tören avlusunun
ortasında bulunan, içme kürü,
banyo ve çamur banyoları için
kullanılan üç kuyunun da
yeryüzünün en güzel kuyuları
olduğunu söyler.

Asklepionların çoğunda yer
almayan tiyatro yapısının
Pergamon Asklepionu'nda olması,
Epidauros'da olduğu gibi, buranın
çok önemli olduğunu
göstermektedir. Tiyatro yapısının
sahne binası ise bir Roma
geleneği olarak Anadolu'da yapılan
ilk üç katlı sahne binasıdır. M.S. I.
yüzyılda iki katlı yapılan Ephesos
ve Miletos tiyatrolarının sahne
binalarına üçüncü kat
Pergamon'dan sonra eklenmiştir.
Roma'dan etkilenerek yapılan bir
diğer yapı ise Zeus-Asklepios
tapınağıdır. Bu tapınak, Roma'daki
tüm tanrıların tapınağı
Pantheon'un yarısından biraz daha
büyük olup, mimari açıdan bir
benzeridir. Başkentin en önemli
tapınağın bir benzerini buraya
yapmak, Pergamon
Asklepieon'unun önemini gösteren
başka bir olgudur.

Batı galerinin güney ucunda 14x16
m ölçülerinde ki mekan bir ziyafet
salonu veya kültürel etkinlikler için
toplanma yeri olmalıdır. Tiyatro,
kütüphane ve bu tip özel yapılarla
birlikte Pergamon Asklepionu,
kutsal alan ve şifa merkezi

olmasının yanı sıra çok
fonksiyonlu bir öğrenim yeri
haline dönüşerek, Hadrianus'un
Atina'daki kütüphanesinin
fonksiyonuna benzer bir işlev
kazanmıştır. Birçok yazar,
politikacı ve filozof burada
toplanıp tartışmalar yaptığını yine
Aristeides'ten öğreniyoruz.

Pergamon Asklepionu'na yapılan
kütüphaneyle, Asklepion, ilk
görevi olan hastaları iyileştirme
merkezi olmanın ötesinde bir üne
ve öneme kavuşmuştur.
Kütüphanenin taban dekoru,

alanda yapılan ilk çalışmalar
sırasında ele geçen bulgular
ışığında ayrıntılı olarak anlatılmış
olmasına rağmen elimizde
bunlara ait resim
bulunmamaktadır. Taban
süsleme açısından, bu tür
dekorasyonlar arasında, Roma
İmparatorluğu'nda bulunanların
en lükslerinden biri olmalıydı.

Pergamon Asklepionu, açık hava
banyosu, içme suyu tedavisi ve
çamur banyosu uygulamalarının
yanı sıra bir telkinle tedavi
merkeziydi. Ayrıca burada, şifalı

otlar, merhemler, müzik ve tiyatro
oyunları, uygulanan tedavi
yöntemleri arasında önemli bir
yer tutmaktadır. Kutsal alanın en
önemli ritüeli ise hastaların
Asklepieion'daki uyku odalarında
istihareye yatmalarıdır. Hastalar,
tanrı Asklepios'un rüyalarında
kendilerine görünerek şifa
getireceğine inanıyorlardı. Yine
rüyalarında gördüklerini
Asklepieion'da çalışan rahip-
doktorlara(Asklepiadesler)
anlatarak, onların bu rüyaları
yorumlamasıyla bir tedavi
gerçekleştirildi.
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Spor

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile
engelli vatandaşlara engelsiz
taksi, akülü sandalye, özel meslek
edindirme kursları, engelli araç
şarj dolum istasyonu gibi
hizmetlerle destek olan Bergama
Belediyesi, sosyal aktivitelerle de
engellilerin yanında olmaya
devam ediyor. Bergama
Belediyesi Kapalı Spor
Salonu'nda açılan basketbol kursu
ile engelliler hafta sonlarını hem
spor yaparak hem de eğlenerek
geçiriyor.

Bergama Belediyesi Kapalı Spor
Salonu'nda hafta sonu Cumartesi
günleri yaklaşık iki saat süren
basketbol kursu ile engelli
vatandaşların hem spor yapmaları
sağlanıyor hem de fiziki
engellerini ortadan kaldırmalarına
yardımcı olunuyor.  Engelsiz taksi
hizmeti ile evlerinden alınan
engelli vatandaşlar Bergama
Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nu
hocaları Can Kayalarlıoğulları ve
Niyazi Bezirgan eşliğinde
antrenman yaparak basketbol
oynuyor.

ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN EL
ELE

Bergama Belediyesi'nin, Rahmi
Yeşilsoy Engelli Merkezi'nde
engellilere yönelik çok sayıda
meslek edindirme ve hobi
kursları düzenlediğini belirten
Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç, “Engelli
vatandaşlarımıza sosyal
sorumluluk çerçevesinde onları
spor ile buluşturarak, yaşama
sevinçlerini pekiştirebilmek
adına basketbol kursumuzu
başlattık. Bu kursta emeği geçen
Kapalı Spor Salonumuzda ki
hocalarımıza çok teşekkür
ediyorum.  Bizler elimizden
geldiğince onlara destek olmaya
devam ediyoruz. Fakat bu
konuda ki en büyük destekçileri
şüphesiz aileler. Kursa gelerek
onların yanında oluyorlar, yeri
geldiğinde onlarla beraber spor
yapıyorlar. Engelsiz bir yaşam
için ele ele vererek hep birlikte
mücadele veriyoruz” dedi.

Bergama potada engelleri aşıyor
72 ilden 400'e yakın sporcunun
katıldığı 9 Yaş Altı Badminton
Türkiye Şampiyonası'nda tüm
karşılaşmalarda rakiplerini
yenerek Türkiye Şampiyonu
olan 8 yaşındaki Ali Devran
Açıksu'ya Bergama Belediyesi
Şubat Ayı Olağan Meclis
toplantısında ödül verildi.

Bergama Belediye Meclisi almış
olduğu karar doğrultusunda
başarılı sporcuları ödüllendirmeye
devam ediyor. Badminton
sporunda çok sayıda başarıya
sahip olan Bergama
Belediyespor'un minik
yeteneklerinden Ali Devran Açıksu
katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda
tüm rakiplerini yenerek Türkiye
Şampiyonu oldu.

BERGAMA'YA GURUR
YAŞATTIK
Bergama Belediyesi Şubat Ayı
meclis toplantısında düzenlenen
törenle genç sporcuya ve Antrenör
Hakan Avcı'ya altın ödülün, meclis
adına Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç takdim etti.
Bergama Belediyespor ve Türkiye
Milli Takım bütün yaş gruplarının
sorumlu Badminton Antrenörü
Hakan Avcı Şampiyonada bir altın
bir de gümüş madalya
kazandıklarını ve Bergama'ya bu
gururu yaşattıklarından dolayı çok
mutlu olduklarını ifade etti. Avcı, “
Şampiyonaya tek sporcuyla

katılmamıza rağmen ilk üçün
arasına girdik. Çünkü diğer
kulüpler birden fazla sporcuyla
katılabiliyorlar. Şu ana dek
Bergama'dan 8 tane büyükler milli
takım sporcusu çıkardık. Gençler,
minikler, yıldızlar kategorisinde de
20' ye yakın milli takımda olan
sporcumuz var. Şu ana dek 30
civarında Türkiye birinciliği ve
ikinciliği kazandık. Balkan
Şampiyonasında bireysel
anlamda 7 tane birinciliğimiz
mevcut, ve son iki yıldır da
badminton süper liginde play-off'a
kalıyoruz. Dışarıdan hiçbir
transferimiz olmadan kendi
çocuklarımızla, bu kentin
çocukları ile başarıları elde
ediyoruz. Bu noktada Belediye
Başkanımız Mehmet Gönenç'e
çok teşekkür ediyorum. Bizden
desteğini ve güvenini bir an olsun
esirgemedi” dedi.

TEBRİK ETTİ
Genç sporcuyu ve antrenör Hakan
Avcı'yı başarılarından dolayı tebrik
eden Başkan Gönenç, “Bergama
Belediyespor deyince akla ilk
gelen hep futbol oluyor. Fakat
diğer branşlarımızda da çok
başarılı gençlerimiz ve
yeteneklerimiz var. Tüm
Bergamalı hemşerilerim adına bu
güzel başarıyı tebrik ediyorum ve
başarılarının daim olmasını
diliyorum” dedi.

Başarı ödülsüz kalmadı

Bergama Belediyespor küçük
Kız Basketbol Takımı yarı final
grubuna kalmayı başardı.

Bergama Belediyespor yönetim
kurulu tarafından yazılı olarak
yapılan açıklamada; “2002-
2003 Doğumluların mücadele
ettiği kategoride kulübümüz
bünyesinde iki senedir
oluşturduğumuz ağırlıklı olarak

2003-2004 Doğumlu
sporculardan oluşan kız
basketbol takımımız geçtiğimiz
yıl Minik ligindeki başarılı
performansını bu kategoriye
taşıdı. Önümüzdeki yılda bu
kategoride mücadele edecek
kızlarımızın yarı final
grubundaki güçlü rakipleri ile
yapacağı maçlar deneyimini
arttıracaktır” denildi.

Kız Basketbol takımı yarı finalde
3.Lig 3.Grup Puan Durumu


