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EFES SELÇUK Belediye Başkanı

Filiz
Ceritoğlu
Sengel
“Bölgemiz bir
meyve sepeti”
Geleneksel kentler
Kentler tarİhİyle güzel

ARAPGİR Beledİye BaşkanI
Haluk Cömertoğlu:

Arapgir tarİhİ bİr
üretİm kentİ

MİLAS Tİcaret Odası Başkanı
Virüs ve toplu taşıma
Taşımada alışkanlıklar
değişiyor

Raşit Özer

Amacımız marka değerİ
yükseltmek

Doç. Dr. Fahri Yemişçioğlu

Artı değer yöreye gerİ dönmelİ
12. Yerel
Yönetim Ödülleri
için başvurular
başladı. Son gün
31 Aralık 2020

Destek Patent yönetİcİsİ
Süleyman Zemin

Ürünler marka halİne dönüşmelİ

10 KASIM’DA HAYAT DURDU

Kentlerde neler olup bittiğine, yerel yöneticilerin neyi nasıl
yaptığına, valilerin ve belediye başkanlarının kendi kentlerinde neler
planladığına, güzel bir Türkiye için hangi kentlerde hangi adımların
atıldığına bakın. Köşesine bucağına bakın. Dağına taşına bakın.
Türkiye’nin görülecek çok yeri, çok yanı var.

Türkiye’nin ilk yerel yönetim televizyonu
Özelkalem TV, youtube’da yayında.
Türkiye’nin her yeri Özelkalem.TV’de.
Açın Özelkalem TV’yi, Türkiye’ye bakın

Valiler, belediye başkanları, akademisyenler, işinin ehli kişiler, özel sektörden çok önemli
konuklar her çarşamba Özelkalem TV’de bir kent meselesini masaya yatırıyorlar.
Her çarşamba yerel yönetimlerin nabzı Özelkalem TV’de atıyor

İzle Bizi
Türkiye

Yapay Zeka						30 Eylül Çarşamba 15.00 | 17.00
Geleneksel Kentler					7 Ekim Çarşamba 15.00 | 17.00
Coğrafi İşaretler Ve Kentler			

14 Ekim Çarşamba 15.00 | 17.00

Salgında Toplu Ulaşım				

18 Ekim Çarşamba 15.00 | 17.00

#herşeygüzelbirtürkiyeiçin
Yapılacak canlı yayınlardan haberdar olmak isterseniz, abone olmayı
ve abone ol butonunun yanındaki çan simgesinden bildirimleri açmayı
unutmayın.

http://www.youtube.com/c/Özelkalemtv

adına

Erengül Bilenser

Merva Özbelli

REKLAM
ozelkalemreklam@epr.com.tr

Prof. Dr. Cevat Geray
(kalbimizde)

Sadun Emrealp
Ali Fuat Güven
Prof. Dr. Mete Tapan
Zekeriya Yıldırım

e’pr

BASKI

İÇİNDEKİLER

(Sorumlu)

6-11
10 KASIM’DA HAYAT DURDU

Mas-Sit Matbaacılar Sitesi
1. Cd. No:160 32204
Tel: 0212 438 0205 (pbx)
Fax: 0212 438 02 08
www.umutdoga.com.tr

Şahkulu Mahallesi,
Serdar-ı Ekrem Sokak No:15/A
Galata / İstanbul

Tel: (0212) 327 1 285
Faks: (0212) 327 1 286

/ ozelkalem tv

www.ozelkalem.com.tr
ozelkalemhaber@epr.com.tr
Yaygın süreli yayın.
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Özelkalem Dergisi,
basın meslek ilkelerine
uymayı taahhüt eder.

ozelkalem.com.tr

30-31
Yapay Zeka Ve Kentler

Prof. Dr. Cem Say
Akıllılık çözümün kapısını açıyor

12-18 21-21 22-23 24-25 26-27
KAPAK KONUSU
Coğrafi İşaretler ve
Kentler oturumu

Virüs ve toplu taşıma
İBB Genel Sekreter Yardımcısı İ.
Orhan Demir
Alışkanlıklar hızlıca değişiyor

Virüs ve toplu taşıma

Virüs ve toplu taşıma

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Kocaeli Büyükşehir Ulaşım
Feyzullah Gündoğdu
Daire Başkanı Salih Kumbar
Ciddi bir finansman sorunu var Kartın HES’le uyumunu
görmek zor

Virüs ve toplu taşıma

Eskişehir Büyükşehir Ulaşım
Daire Başkanı Metin Bükülmez
Mali konular hakkında çalışma
olmalı

32-33 34-35 36-37 38-43 46-49
Yapay Zeka Ve Kentler

Yapay Zeka Ve Kentler

Yapay Zeka Ve Kentler

Prof. Dr. Metin Türkay
Yapay zeka çok rahatlatacak

Esat Temimhan
Yapay zekada öncelik ulaşım

Gökhan Ahi
Kod kötüyse
yapay zeka da kötü olur

Geleneksel Kentler
Kentler tarİhİyle, dokusuyla
güzel!

Güzel Bir Türkiye
Amasya-Colmar

KASIM 2020
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Söyleşi

P R O F. D R . D O Ğ A N K U B A N

Bir ülkenin ilerlemesi, o ülkenin
ekonomik gücünün önemli bir parçası
olan kentlere ve kentlerin markalara
bağlı. Türkiye’nin güzel hedeflere
ulaşmasını sağlayan en etkili unsurları
bunlar…
EPR Yerel Yönetim Ajansı olarak
‘güzel bir Türkiye’ hayali ile yola
çıktık ve yıllardır bu yolda emin
adımlarla yürümeye devam ediyoruz.
Yerel yöneticilerin kendi mecrası
olması hedefiyle çıktığımız bu yolda
hedefimizden hiç ayrılmadık.
Yerel yöneticilere ulaşmak, onlara
markalarını göstermek isteyen özel
sektör oyuncuları için değer yaratmayı
ve onları yerel yöneticilerle en etkin
biçimde buluşturmayı da işimizin çok
önemli bir parçası olarak kabul ediyoruz.
İçinde yaşadığımız coğrafya, sayısız
medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı
iklim koşulları ve verimli toprak yapısı
ile çok çeşitli ve benzersiz yöresel
ürünlerin yetişmesine olanak sağlamış
bir coğrafya…Ve bunun değerini bilen
ve kentlerin marka değerini yükseltmek
için çalışan belediye başkanlarımız var.
Bu sayımızın kapak konusu da ‘Coğrafi
İşaretler ve Kentler’ oldu. Özelkalem
Çarşamba Oturumlarında Efes Selçuk
Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu
Sengel, Arapgir Belediye Başkanı
Haluk Cömertoğlu, Milas Ticaret Odası
Başkanı Raşit Özer, Doç. Dr. Fahri
Yemişçioğlu ve Destek Patent’ten
Süleyman Zemin yer alıyor.
Oturumda kentlerimizin coğrafi
işaretlerle birlikte ürünlerini nasıl
marka haline getirebileceğini konuştuk,
birçok belediyeye de örnek olabilecek
tecrübeler paylaşıldı.
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Bir diğer önemli başlığımız da ‘Yapay
zeka ve kentler’ oldu.
Geleceğin şehrini düşündüğümüz
zaman, Star Trek veya Jetgiller’den
uçan araba sahneleri ve o şehir
görüntüleri hemen aklımıza geliyor.
Fakat gelmekte olan yeni teknolojiler,
şehirlerimizde daha derin ve daha köklü
değişiklikler meydana getiriyor. Yapay
zekanın kentlerimizi nasıl değiştirdiğini
uzmanlarla ve yerel yöneticilerle
konuştuk.
Dünyayı değiştiren, insan yaşantısını
etkileyen önemli olaylar, dönüm
noktaları hep oldu. Savaşlar, göçler,
afetler, krizler…Bu yıl hayatımıza giren
Covid-19 da yeni bir dönemin başlangıcı
olarak görülüyor, ‘Hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak’ yorumları yapılıyor.
Salgınla birlikte alışkanlıkların değiştiği
önemli alanlardan biri de toplu taşıma.
Bu sayımızda ‘Virüs ve toplu taşıma’
konusunu yerel yöneticilerle masaya
yatırdık.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk için 10 Kasım’da adeta
hayatı durdurduk. Bu yıl pandemi
nedeniyle sokaklarda, meydanlarda
Atatürk’ü önceki yıllarda olduğu gibi
anamadık ancak evlerimizde en önemlisi
kalbimizde dolmayan bu boşluk için yine
09.05’te hayatı durdurduk.
Yerel Yönetim Ödülleri Ödül Töreni bu
yıl 3 Aralık çarşamba akşamı pandemi
nedeni ile online yapılacak. Ödül töreni
Özelkalem TV’den canlı yayınlayacağız.
Ödül alacak belediye başkanlarını bu yıl
dünya çapında bir alkış bekliyor.
Özelkalem Yerel Yönetim Ödülleri’nin 12.si
için de son başvuru tarihi 31 Aralık 2020.

Şartnameyi ve başvuru formunu www.
yerelyonetimodulleri.com ‘da paylaştık.
Yerel yöneticilerimiz kardeş şehirleri ile
yaptıkları ortak projeler ve kendi projeleri
ile de başvurabilirler. Türkiye’nin her
yerinden, Türkiye için durmadan ve
heyecanla çalışan yerel yöneticilerimizin
katılımlarını bekliyoruz…
Türkiye nasıldır görmek için, Türkiye’de
neler oluyor bilmek için, Türkiye’nin
kaşını gözünü,
taşını toprağını daha çok sevmek için
görmek lazım. Türkiye’nin ne kadar
güzel olduğunu, istenirse her şeyin
nasıl çok daha güzel olabileceğini
Özelkalem TV’de size yansıtmaya
devam ediyoruz. Her çarşamba bir kent
meselesini konuşmak için, onu kendine
dert etmiş ve çözmek için bir yol bulmuş
yerel yöneticiler, kafa yormuş bilim
insanları ve çözüm ortağı olmuş marka
yöneticileriyle Özelkalem TV’de bir araya
gelmeye devam ediyoruz.
Bizi izlemeye devam edin…
Keyifle okuyacağınız, özenle
saklayacağınız bir sayımızı daha size
sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

ERENGÜL BİLENSER

erengulbilenser@epr.com.tr

A N K A R A - İ S TA N B U L

Ankara

Başkent tek yürek oldu
Başkent Ankara 10 Kasım’da Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve
minnetle andı. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
Anıtkabir’de düzenlenen ama
törenine katılırken, Ankara Büyükşehir
Belediyesi tüm birimleriyle birlikte
Atatürk’ün vefat ettiği saat 09.05’te
saygı duruşunda bulundu. Ulus
Atatürk Heykeli önünde düzenlenen
anma töreni ABB TV, Youtube kanalı
ve sosyal medya hesapları üzerinden
canlı olarak yayınlandı. AŞTİ’de Atatürk
Sergisi düzenlenirken, Zafer Çarşısı
Sanat Galerisi’nde “Tarihin Matem
Sayfaları” adlı sergi Başkentlilerle
buluştu. Büyükşehir Belediyesi cadde
ve bulvarları billboardlarla, otobüs
durakları ve kent ekranlarını ise günün
anlamına uygun görsellerle donattı.

İstanbul

Dolmabahçe’de büyük özlem
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıldönümünde çeşitli
etkinliklerle anıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda
düzenlenen resmi törene katılan İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa
Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Ata’nın 10 Kasım 1938’de yaşama
gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti.
Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağa çiçek bırakan
üçlü, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa bir tur yaptı. Öğle
namazlarını Dolmabahçe Camii’nde kılan Yerlikaya,
Avsever ve İmamoğlu, namaz öncesinde Atatürk için
okunan mevlide de katıldı. İBB Lojistik Destek Merkezi
tarafından Dolmabahçe Camii yakınına konuşlandırılan
araçtan, Atatürk’ün aziz hatırası için vatandaşlara,
lokma ve şerbet dağıtımı yapıldı.
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İZ M İ R - D EN İZL İ

İzmİr

Ata’ya saygı duruşu
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk, hayatını kaybetmesinin
82’nci yılında İzmir’de anıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen
törene Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum ile İçişleri Bakan
Yardımcısı İsmail Çataklı’nın yanı
sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,
Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı
Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer ve
protokol üyeleri de katıldı. Bakan
Kurum ve protokol üyelerinin Atatürk
Anıtına çelenk sunmasının ardından
saat 09.05’te saygı duruşunda
bulunuldu, İstiklal Marşı okundu,
Türkiye bayrağı göndere çekildi. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’na meydanın
çevresindeki yurttaşlar da araçlarından
inerek eşlik etti.

Denİzlİ

09.05’te hayat durdu
Denizli’de Atatürk’ün sonsuzluğa
uğurlanışının 82. yılı törenleri
çelenk sunumu ile başladı. Denizli

Valiliği’ndeki Atatürk Anıtı önünde
gerçekleştirilen törene Denizli Valisi
Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir

Belediye Başkanı Osman Zolan,
Denizli 11. Tugay Komutanlığı Komutan
Yardımcısı Vekili Piyade Albay Cengiz
Güven valilik önündeki Atatürk Anıtı’na
çelenk sunarak saygı duruşunda
bulundu.
Milletvekilleri, Merkezefendi Belediye
Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale
Belediye Başkanı Avni Örki, protokol
üyeleri, gaziler, öğretmenler,
öğrenciler ve vatandaşların katıldığı
tören çelenk sunumunun ardından
saygı duruşunda bulunulması ile
İstiklal Marşı’nın okundu. Denizli’de
saatler 09.05’i gösterdiği sırada
sirenler eşliğinde hayat adeta 2
dakikalığına durdu.
KASIM 2020
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T EK İ R DAĞ - O R D U

Tekİrdağ

Ergene’de 10 Kasım sergİsİ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü
dolayısıyla Ergene’de düzenlenen
anma programı kapsamında
Ergene Belediyesi tarafından 10
Kasım Atatürk’ü anma sergisi de
gerçekleştirildi. Ergene Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen sergide
koleksiyoner Bülent Türker’e ait
Atatürk dönemi, Kurtuluş Savaşı,
Osmanlı dönemi ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına malzeme
ve eserleri yer aldı. Ergene halkının
ziyaretine açılan serginin açılış törenine
Ergene Belediye Başkan Vekili Salih
Tıknas, belediye başkan yardımcıları,
Mehmet Cebeci, Yüksel Baydarlı, Ayça
Albayraktar, siyasi partilerin ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile
davetliler katıldılar.

Ordu

‘Onun İzİnden yürüyeceğİz’
Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını
kaybedişinin 82. yıl dönümü, yurt genelinde
olduğu gibi Ordu’da da törenle anıldı. Atatürk
Anıtı’nda gerçekleştirilen anma programı anıta
çelenk koyma, saat 09.05 geçerken çalan siren
sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunma ve
ardından İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet
Hilmi Güler, “Onun değer ve ilkelerine uygun
bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
İlelebet sevgisi gönlümüzde payidar kalacak.
Büyük şahsiyetin bize açmış olduğu ufukla
güvenle yürüyeceğiz. Hem hükümetimiz hem
devletimiz hem de milletimiz bu noktada karalı
olarak çalışmalarını sürdürecek. Bu vesileyle
tekrardan ruhu şad olsun” dedi.
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M U Ğ L A - A N TA LYA

Muğla

Bodrum’da her yerde anma
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk
ölümünün 82. yıl dönümünde Bodrum
Belediye Meydanı’nda düzenlenen
törenle anıldı. İlçede caddede,
sokaklarda, balkonlarda ve teknelerde
hayat durdu. Bodrumluların çocukları
ile meydanı doldurduğu törene
motosiklet gurupları da katıldı. Bisiklet
ve köpekleriyle yürüyüşe çıkan
bazı vatandaşlar ise otomobillerin
kornaları ve teknelerin sirenleri ile
09.05’te çalmaya başladığı sirenlerle
saygı duruşunda bulunup ardından
İstiklal Marşı’nı söyledi. Tura çıkmaya
hazırlanan tekne kaptanları ise
teknelerinin güvertelerinde saygı
duruşunda bulunurken evlerinde
olanlar balkonlarına Türk bayrağı
asıp Atatürk tişörtü giyerek saygı
duruşunda bulundu.

Antalya

Beledİye personelİ tek yürek
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
nedeniyle Antalya Büyükşehir
Belediyesi Hizmet Binası önünde
bulunan Atatürk Anıtı önünde tören
düzenlendi. Törene Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Cansel
Tuncer, Başkan Danışmanları, Genel
Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları
ve personel katıldı. Çelenk sunumunun
ardından saat 09.05’ te siren sesi
ile birlikte Atatürk’ ün manevi
huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu
yapıldı. Törenin ardından Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Cansel
Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları
Mustafa Gürbüz ve Ramazan Demir
ve Daire Başkanları ile birlikte Atatürk
fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.
KASIM 2020
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M ER S İ N - Ç A N A K K A L E

Mersİn

Ata sevdİğİ şarkılarla anıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Dairesi, 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Günü’nde Kongre
ve Sergi Sarayı’nda özel bir konser
düzenlendi. Türk Sanat Müziği
ve Türk Halk Müziği korosundan
oluşan 22 kişilik ekip, programda
sahne aldı. Sahnenin şefliğini İlker
Bozkurt üstlendi. Pandemiden dolayı
dinleyicisiz gerçekleştirilen konser,
sosyal medya hesaplarından canlı
olarak yayınlandı. Anma etkinliğinde
Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında
yer alan “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Alın
Verin Bağlamamı”, “Olmaz İlaç Sine-i
Sad Pareme”, “Çalın Davulları”, “Bir
Fırtına Tuttu Bizi”, “Feraye”, “Alişimin
Kaşları Kare”, “Yanık Ömer”, “Mihrali
Bey”, “Kırmızı Gülün Alı Var”, “Dağlar
Dağlar” ile “Vardar Ovası” seslendirildi.

Çanakkale

Karabİga’da şİİrlerle anma
Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82.
yılında Çanakkale Karabiga’da anıldı.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen

programa Belediye Başkanı Ahmet
Elbi, Karabiga Jandarma Karakol
Komutanı Kıdemli Başçavuş Sefer
Sunar, Karabiga Mustafa Kemal

İlkokulu Müdürü Nilgün Işık, Ortaokul
Müdürü Mehmet Lek, öğretmenler,
öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla
gerçekleşti. Öğrencilerin hazırlamış
oldukları şiir ve koreografi gösterisinin
ardından Başkan Elbi ve Komutan
Sefer Sunar’ın öğrencilere ikramda
bulunması ile program sona erdi.
Belediye Başkanımız Elbi
“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıl
dönümünde saygı, rahmet ve minnetle
anıyorum. Programda emeği geçen
ve katılım gösteren herkese teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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N E V Ş EH İ R - KO C A EL İ

Nevşehİr

Öğrencİlerden Atatürk sergİsİ
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün
82’inci yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Programına katıldı. Kapadokya Kültür
ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen
program öncesinde Şehit Demet
Sezen Güzel Sanatlar Lisesi ile Nene
Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
tarafından hazırlanan serginin açılışı
gerçekleştirildi. Daha sonra saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşının okunmasıyla başlayan ve
Nevşehir Lisesi tarafından hazırlanan
programda günün anlam ve önemini
belirten konuşmalar yapılarak
öğrenciler tarafından ‘Atatürk’ konulu
şiir ve kompozisyonlar okundu.
Program Atatürk’ün sevdiği şarkılardan
oluşan müzik dinletisi ile son buldu.

Kocaelİ

Sİrenler Atatürk İçİn çaldı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 10 Kasım
Ulu Önder Atatürk’ü Anma Programı
İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal ve
Belediye Başkan Vekili İsmail Akalın’ın
Atatürk Anıtına çelenk sunumundan
sonra Atatürk’ün ebediyete intikal
saati olan 09.05’ te ilçe genelinde
çalınan sirenler eşliğinde iki dakikalık
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasından sonra programa
Kandıra Belediyesi Prof. Dr. Turan
Güneş Kültür Merkezinde devam
edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’
nün hazırlamış olduğu Anma
Programı günün anlam ve önemine
ilişkin konuşmanın ardından şiirlerin
okunması ve 10 Kasım anısına video
gösterisi ile sona erdi.
KASIM 2020
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Hem daha çok
tanınıyoruz Hem de
zengİnleşİyoruz!
İçinde bulunduğumuz coğrafya, sayısız medeniyete ev sahipliği
yapmış, farklı iklim koşulları ve verimli toprak yapısı ile çok çeşitli
ve benzersiz yöresel ürünlerin yetişmesine olanak sağlamış bir
coğrafya. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle
kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş
ürünü gösterilen işaret olan coğrafi işaret almak ise bölgelerimiz
çok önemli. Özelkalem’de Coğrafi İşaretler ve Kentler konusunu
masaya yatırdı. Erengül Bilenser’in konukları Efes Selçuk Belediye
Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Arapgir Belediye Başkanı Haluk
Cömertoğlu, Milas Ticaret Odası Başkanı Raşit Özer, Doç. Dr. Fahri
Yemişçioğlu ve Destek Patent’ten Süleyman Zemin oldu.
12

ozelkalem.com.tr

EYLÜL 2020

13

Kapak Konusu

CO Ğ R A Fİ İŞ A R E T L ER V E K EN T L ER

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel

Bölgemiz bir meyve sepeti
“Tam bir meyve sepetinin içinde yaşıyoruz. Çeşitli menşe isimlerle ilgili
adımlarımızı atmaya devam edeceğiz”
Ülkemizde çok değerli olan
çok bereketli ve çok verimli
topraklarda yetişen birçok ürün
var. Bu ürünlerin her birinin
menşe isminin belli olması
da hem o yerin tanınırlığı
hem de diğer ürünlerle olan
farkını ortaya koymak adına
çok büyük bir önem taşıyor.
Efes Selçuk Belediye Başkanı
Filiz Ceritoğlu Sengel “İlk
hedefimiz tarih öncesinden
beri süregelen ve çeşitli
arkeolojik kalıntılar noktasında
da şarapçılık ve üzüm
yetiştiriciliği konusunda ne
kadar önemli bir kent olduğunu
ortaya koymak istedik.”
diyor ve devam ediyor:
“Gerek iklimsel koşulları
gerek toprağın mevcut olan
durumu sebebiyle de şu anda
en yoğun olarak üretilen ve
mevcut olan rakımı dahilinde
de en yüksek köylerimizden
biri olan Gökçealan
köyümüzdeki coğrafi
işareti hak kazanacağını
düşündüğümüz halk arasında
Osmancık üzümü denilen ama
literatürde Osmanca üzümü
olarak adlandırılan üzüm
çeşidine yönelme zaruriyeti
içerisinde bulunduk. Bundan
sonra da çeşitli köylerimizde
ve bu topraklarda yetişebilen
ve aynı zamanda hem şarap
14
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Filiz Ceritoğlu Şengel

yapılabilen ancak esasen
sofralık üzüm olan kalitesi,
rengi, dokusu hatta kabuğuna
kadar farklılık arz eden Efes
Selçuk Osmanca üzümüne

ilişkin adımımızı attık. Tam
bir meyve sepetinin içinde
yaşıyoruz. Çeşitli menşe
isimlerle de ilgili adımlarımız
olacak.

Kapak Konusu

CO Ğ R A Fİ İŞ A R E T L ER V E K EN T L ER

Haluk Cömertoğlu

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu

Arapgir tarihi bir üretim kenti
“Arapgir bölgesinde hem tarım hem tekstil olarak yüzyıllardır geriye
gittiğinizde bir üretim kentiyiz.”
Bölgemizdeki doğal
karakterdeki zenginlikleri
katma değere nasıl
dönüştürürüz, nasıl bilinir hale
getiririz? Yerel yöneticilerimizin
sorması gereken en önemli
sorulardan bir tanesi bu.
Arapgir Belediye Başkanı
Haluk Cömertoğlu da bu
sorunun peşine düşen
başkanlardan… “Türkiye
bir ürün cenneti. Endemik
ve ekolojik üstünlüğe sahip
çok çeşitliliği var.” diyor
Cömertoğlu ve devam ediyor:
“Arapgir bölgesinde hem tarım

hem tekstil olarak yüzyıllardır
geriye gittiğinizde bir üretim
kentiyiz. İlk coğrafi işaret
ürünümüz Arapgir köhnü
üzümü. Ama 41 çeşit kendine
ait üzümü var. Köhnü üzümü en
son olgunlaşmış ürün. Yüksek
derecede kırmızı hücre içeriyor.
Kabuğunun üzerinde canlı bir
bakteri örtüsüyle tozlanmış
gibi bir bakteri oluşuyor.
Çok zengin aminoasitler
oluşuyor. Bu çalışmalar
2007’de başladı. 2009’da
başkan olduktan sonra da
bu çalışmaları taçlandırdık.

Türkiye’de ticarete dayalı
marka ve patent enstitüsünün
verdiği belgelerin geliştirilmesi
ve katma değerli ürünlerde
bunların ayırıcı özellikleriyle
nitelikli bir ürün haline
getirilmesi hâlâ gündeme
taşınabilmiş değil. Son 2 yılda
bir çalışma var. Bu menşe olan
işaretler o ilçenin sembolü ve
reklamı olarak kullanılmasının
ötesinde çiftçisine, üreticisine,
bölgesine ne kadar katkı
sunuyor ve bu sunduğu katkı
oradaki yereli ne kadar tatmin
edip geliştiriyor?”
KASIM 2020
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Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer

Amacımız marka değeri yükseltmek
“Bizim tek amacımız kaliteli üretimi arttırarak ve dışarıda da ürünlerimizi
tanıtmak. Marka sayımızı 2021 yılında arttırmak istiyoruz.”
Tarihiyle, kültürüyle binlerce
yıllık bir tarihe sahip Milas…
Milas Ticaret Odası Başkanı
Reşit Özer de “2014 yılında
almış olduğumuz Milas’ın
yağlı zeytinyağı. Arkasından
dünyaca ünlü Milas halısı,
Milas tepsi böreği ve Milas
zeytinimiz var. Bizim amacımız
marka değerini yükseltmek.”
diyerek sözlerine başlıyor ve
çalışmalarını anlatıyor: “Bundan
üç yıl önce de yağımızı Avrupa
Birliğine yani Brüksel’e taşıdım.
İtalya, İspanya gibi ülkelerde
rahat bir şekilde kaliteli yağımızı
satabilmekti amacım. 2014
yılında başvurduğumuz zaman
Milas’ta 13 tane markalı
zeytinyağı vardı. Şu an 60 tane

16
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Raşit Özer

markalı zeytinyağı var. Aynı
zamanda 10 tane de coğrafi
işaret almaya hak kazanmış
zeytinyağımız var. Milas yağının
en büyük özelliği polifenol

değerlerinin yüksek olması,
rengi ve kokusu ve memecik
türü olmasıdır. 4 tane Avrupa
Birliği tarafından tescil edilmiş
ürünler var.
Malatya kayısı, Gaziantep
baklavası, Aydın inciri ve
Aydın kestanesi var. Beşincisi
de biziz. Milas’ta bu iş çok
önemli. Çünkü burası zeytinin
başkenti. 10-12 milyon zeytin
ağacımız var. Bölge çok geniş.
Fabrika sayısına baktığımızda
bölgemizde 74 tane yağhane ve
fabrika var. Bizim tek amacımız
kaliteli üretimi arttırarak
ve dışarıda da bu yağımızı
tanıtmak.
Marka sayımızı 2021 yılında
10’a taşımak istiyoruz.”

Kapak Konusu
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Doç. Dr. Fahri Yemişçioğlu

Doç. Dr. Fahri Yemişçioğlu

Artı değer yöreye geri dönmeli
Coğrafi işaretin temel anlamı yöreye ait olan ünden oluşan artı değeri
yöreye geri döndürmek.”
Coğrafi işaretlerin tanımı,
kategorileri nelerdir?’
sorusunun cevabı da
coğrafi işaretleri anlamamız
bakımızdan oldukça önemli.
Doç. Dr. Fahri Yemişçioğlu
“Coğrafi işaretlemenin tarım
ve gıda alanı dışında el
sanatlarından tutun maden
işleme alanlarına kadar yöresel
özellikler taşıyan; o yörenin
kültürüne özgü birçok ürünü de
var.” diyor coğrafi işaretlerin üç
kategorisi olduğunu anlatıyor:
“Birincisi menşe işareti. İkincisi
mahreç işareti. Üçüncüsü

geleneksel ürün işareti.
Bunlardan menşe tanımlanmış
coğrafyada yetişmesi veya
üretiminin tüm aşamalarının
orada gerçekleşmesinin
mecbur olduğu ürün grubunu
tamamlıyor. Mahreçte de
yine tanımlanmış bir alan var.
Üretim aşamalarının sadece bir
tanesinin o alanda yapılması
yeterli. Geleneksel ürün ile
mahreç arasındaki sınırlar biraz
yakın. Menemen yemeğindeki
yumurtanın, domatesin, ay
çiçek yağının o yöreye ait
olması gerekmez. Metot, ün

oraya aittir. Özellikle menşe
ürünlerde bir ayırt edici özellik
tanımlamamız gerekiyor. Yani
ürünü öyle iyi tanımalıyız ki
o ürünün o coğrafyaya ait
olduğunda hangi özelliklerinin
farklılaştığını dökümante
etmeliyiz. Sadece bu farkı
ortaya koymak da yetmiyor. Bu
farkın nereden kaynaklandığını
da anlatmak gerekiyor. Coğrafi
işaretin temel anlamı yöreye
ait olan ünden oluşan artı
değeri yöreye geri döndürmek.
Yani sadece markalaşma olayı
olarak göremeyiz.”
KASIM 2020
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Destek Patent yöneticisi Süleyman Zemin

Ürünler marka haline dönüşmeli
“Bizim coğrafi işaretli ürünleri markalaştırmaya dönük bir faaliyet
içerisine girmemiz gerekiyor.”
Coğrafi işaretlerle ilgili sayılara
baktığımızda 700’e yakın
tescili alınmış coğrafi işaret
belgesi var. Yine buna eş
değer olan 700 rakamlarında
olan şu anda Türk Patent
Kurumunda müracaatı devam
eden dosya sayısı var. Destek
Patent yöneticisi Süleyman
Zemin bu yapılanların yörelerin
tanıtımına yönelik bir katkısı
olduğunu gördüklerini söylüyor:
“Sadece bu ürünleri koruma
altına almıyoruz o bölgenin
turistik değerini yukarıya
çekiyoruz. Var olan esnafın
işini hareketlendiriyoruz. En
önemlisi de ülkemizin şu
anda maalesef bilinen bir
markası yok. Biz bu amacımızla
coğrafi işaretli ürünlerimizle
18
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yurt dışında tanınmış marka
sıkıntımızı çözebiliriz. Özellikle
zeytinyağına baktığımızda
İtalya ve İspanya yağları döküm
olarak ülkemizden alır ve kendi
ülkesinde bulunan markalara
ulaştırır, satar. Oysa Edremit,
Ayvalık, Milas gibi yerlerimizde
çok kaliteli zeytinyağlarının
coğrafi işaretle kalitesinin
tescillendiği ürünler olduğunu
görüyoruz. Bizim bu coğrafi
işaretli ürünleri markalaştırmaya
dönük bir faaliyet içerisine
girmemiz gerekiyor. Şu anda
ülkemizde coğrafi işaretlerle
ilgili sıkıntı şu: Maalesef
belgeler alındıktan sonra
bunun o yöredeki üreticiye çok
iyi anlatılmadığı için coğrafi
işareti kullanmamaya dayalı bir
eğilimin olduğunu görüyoruz.”

Süleyman Zemin

V İ R Ü S V E TO P LU TA Ş I M A

Vİrüs

toplu taşıma
alışkanlıklarını
değİştİrdİ
Dünyayı değiştiren, insan yaşantısını etkileyen önemli olaylar,
dönüm noktaları hep oldu. Savaşlar, göçler, afetler, krizler…
Bu yıl hayatımıza giren Covid-19 da yeni bir dönemin başlangıcı
olarak görülüyor, ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ yorumları
yapılıyor. Yaşamımız bu durumdan derinden etkilenirken, ulaşımda
da alışkanlıklarımız değişiyor. Özelkalem ‘Virüs ve toplu taşıma’
oturumunda konuyu yerel yöneticilerle değerlendirdi. Oturumun
konukları İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim İbrahim Orhan
Demir, Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Salih Kumbar
ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Metin
Bükülmez oldu.
KASIM 2020
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim İbrahim Orhan Demir

Alışkanlıkların nasıl
değİştİğİnİ göremİyoruz
“Hastalık insanların
tüm alışkanlıklarını
değiştirdi. Geleceğe
dönük olarak karar
vericiler olan bizlerin
en önemli handikapı
ulaşım alışkanlıklarının
ne yönde değiştiğini
bilemiyor olmamız”
İstanbul Türkiye’nin en
kalabalık kenti ve aynı zamanda
virüsün yayılımı konusunda
tüm illerden önde durumda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı
İbrahim Orhan Demir 11
Mart’ta ilk ölümlü vakanın
gerçekleşmesinin ardından
bir süre toplu taşıma normal
seyrinde gittiğini ancak nisan
ayıyla birlikte İstanbul’daki
toplu taşımanın yüzde 90
oranında azaldığını söylüyor:
“Haziran ayında da kısmen
açılmayla birlikte eskiden
taşıdığımız yolcu sayısının
yarısını taşıyoruz. Hastalık
insanların tüm alışkanlıklarını
değiştirdi. Geleceğe dönük
olarak karar vericiler olan
20
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bizlerin en önemli handikapı
ulaşım alışkanlıklarının ne
yönde değiştiğini bilemiyor
olmamız. Toplu taşımadan
bir kaçma olduğunu,

insanların özel araçlarını daha
çok kullandığını, özel araç
satışlarının arttığını gözlüyoruz
ama alışkanlıkların nasıl
değiştiğini bilemiyoruz.”

V İ R Ü S V E TO P LU TA Ş I M A

Toplu taşımada mesafeyi
sağlamak için bazı önlemler
aldıklarını söylüyor Demir:
“Yolcu sayısı yüzde 50
azaldı, kapasiteler de yüzde
50 azaldı. Ama asıl soru bu
azalan kapasitelere karşı
yolcu dağılımının hatlara
eşit dağılmaması ve de
gün içindeki saatlere eşit

dağılmaması. Dolayısıyla zirve
saatlerde bir yığılma yaşanıyor.
Valiliğimizle birlikte yaptığımız
bir çalışmayla mesai saatleri
değişti. Bu bize epeyce ferahlık
sağladı. Zirve saatlerde yüzde
10 azalma oldu. Belediye
olarak ilk olarak maske dağıttık.
Araçların sıklıklarını arttırdık.
Toplu taşıma araçlarının hemen

hemen tümünü dezenfekte
ettik. Raylı sistemlerde de
fiziksel mesafeyi sağlayacak
biçimde ayakta durma
yerlerine işaretler koyduk. Araç
içindeki yolcu sayısını kontrol
etmekte de çeşitli zorluklar
oluyor. Örneğin vapur belli
bir güzergahta çalışıyor, siz
turnikeden sadece o vapurun
yolcularını alıyorsunuz. Ama
herhangi bir otobüs durağında
ya da bir metro durağında
farklı kapılardan giren ve farklı
yönlere giden yolcular olduğu
için gelen aracın içerisinde
de yolcular olduğu için bunu
kontrol etme şansınız yok.
Azalan yolcu sayıları araçların
işletme maliyetlerini de
kurtaramaz duruma geldi.”
KASIM 2020
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Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu

Cİddİ bİr fİnansman
sorunu var

“Toplu taşımaya yönelik
ciddi bir finansman
problemimiz var.
Yüzde 90’lar oranında
gelirlerimiz azaldı.”
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Belediyeler pandemi
döneminde ciddi ekonomik
sorunlarla da yüz yüze. Kayseri
Ulaşım AŞ Genel Müdürü
Feyzullah Gündoğdu “Ciddi
bir finansman problemimiz
var. Yüzde 90’lar oranında
gelirlerimiz azaldı.” diyor
ve karşılaştıkları sorunları
anlatıyor:
“Bunun dışında giderlerimiz
de arttı Ulaşım sisteminin
en büyük handikaplarından

bir tanesi ücretsiz binişlerdi.
Sağlık emekçilerimizin ücretsiz
binişi de devlet tarafından
sübvanse edilmediği için
burada da sıkıntılar oldu.
Kayseri’de dezenfeksiyon
anlamında giderlerimiz çok
arttı.
Gelir gider arasındaki
dengesizlik artmaya başladı.
Klima sistemlerinin değişmesi
gibi konularda ciddi yatırım
maliyetleri var.

V İ R Ü S V E TO P LU TA Ş I M A

Temelde öngörümüz içeriye
temiz hava sağlamak. Eğer
içeride virüslü biri varsa
buradan çıkan parçacıkları
diğer yolculara yaymayalım
diye dışarıdan temiz hava
almamız lazım. Bu anlamda
ciddi yatırım gerekiyor.
Yolcu sayısı azaldı ama
buna yönelik kapasite
sınırlamasıyla beraber bizim
talebi yönetememe durumu
söz konusu. Duraklarda
insanları yönetememeye
başladık. Otobüsün içinde
mesafeyi dikkate alıyoruz ama
durakta bunu kontrol etmemiz

zor oluyor. Biz de mesai
saati değişimi talep ettik.
Birtakım değişiklikler yapıldı
ama bu derdimize tamamen
çare olmadı, yüzde yüz de
uygulanamadı.”
Toplu taşımada ciddi bir güven
kaybına uğradıklarını söylüyor
Gündoğdu: “Kapasite sunsak
bile önümüzdeki dönemde
insanlar toplu taşımaya
büyük oranda gelmeyecekler.
Bu güven kaybı çok ciddi
bir problem. İnsanların
kendilerini çok da güvende
hissetmedikleri alanda
oldukları için tedbir maksimum

düzeyde. Maskesini takanların
oranı yüzde 99’larda. Mesafe
kuralını çok fazla uygulama
şansımız yok. Sağlık
Bakanlığına ‘Bu bulaş oranını
bize verirseniz toplu taşımacılar
olarak biz aldığımız tedbirlerin
etkinliğini kontrol edebiliriz’
dedik. Bu veri elimizde
olmadığı için toplu taşıma
adeta son günlerde kara kedi
konumuna getirildi. Yarın ne
olacağını bilmiyoruz. Çeviklikle
sürekli sürece adapte olmaya
çalışıyoruz. Uzun vadeli
planlamalar yapamıyoruz.”

KASIM 2020
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Salih Kumbar

Kartın HES’le uyumunu
görmek zaman alıyor
“Seyahat kartını
okuttuğunuzda online
olarak bakanlığın
sitesine girip o hastanın
bilgisini alıyoruz.
Uygulamada bu bir
gecikmeye neden
oluyor.”
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Kocaeli’de salgın öncesinde
günlük yaklaşık 330 bin yolcu
taşınırken nisan ayında bu
rakamlar 80 binlere düştü.
Haziran ayında 200 binler
seviyesine çıktı. İlerleyen
zamanlarda 250 binlere kadar
çıkarken son günlerde 160
binlere geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanı Salih
Kumbar pandemi döneminde
aldıkları önlemleri şu şekilde
anlatıyor: “Önce maske

dağıtımıyla başladık. Daha
sonra kapasite belirlemeye
başladık. Otobüslerimizin
24 koltuğu, 60 ayakta
yolculuğu varken 22 oturan
30 ayaktaya düşürdük.
Tüm şirket araçlarımızın,
özel halk otobüslerinin,
servis araçlarının, taksilerin
dezenfektanlarına başlandı.
Duraklara dezenfektanlar
kuruldu. Kendi otobüslerimizde
hijyen sağlanması konusunda
çalışmalar sıklaştırıldı.

V İ R Ü S V E TO P LU TA Ş I M A

Tramvayımızda ultraviyole
ışınla klima sistemini
devreye soktuk. Bunun tüm
araçlarımızda olması için
çalışmalarımız şu sıralar
sürüyor.”
Kumbar da ciddi bir mali
krizle karşı karşıya olduklarını
söylüyor: “Pozitif ve
temaslı çalışanlarımızın işe
gelememesinden kaynaklı bir
personel sıkıntısı da yaşıyoruz.
Büyükşehir Belediyemizden
gerekli desteği aldık. Herhangi
bir problem yaşamadan bu
yılı kapatabileceğiz ama
önümüzdeki yıl için ciddi
planlamalar yapamıyoruz.
Mart ve nisan aylarında

durumun değişeceğini ümit
ederek önümüzdeki yıl için
planlamalara devam ediyoruz.
HES kodundan önce hasta
ve temaslıların bize bildirilip
kartlarının bloke edilmesi
konusunda önerilerimiz
olmuştu. O konuda çok bir
adım atılmadı. Son dönemde
HES koduyla ilgili çalışmalara
biz de başladık. Seyahat
kartlarında şu anda yaklaşık
yüzde 30 vatandaşımız HES
kodunu eşleştirdi. Temel
sorun şu: Seyahat kartını
okuttuğunuzda online olarak
bakanlığın sitesine girip o
hastanın bilgisini alıyoruz.
Uygulamada bu bir gecikmeye

neden oluyor. Seyahat
kartının HES uyumlu olup
olmadığının, yolculuğun
güvenli olup olmadığının
bilgisi biraz gecikmeli
geliyor. Bu sistemden bir
an önce vazgeçilip günlük
listeler verilmesi daha uygun
olacak. Ancak bu bilgilerin
paylaşılamayacağı ifade edildi.
Ama bu şekilde sistemin
sağlıklı bir biçimde yürümesi
zorlaşacak.”
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Metin Bükülmez

Malİ konular hakkında
çalışma olmalı
“Özel durumlarda
kaynak yaratma
konusunda elimiz
çok kuvvetli değil.
Bu konular üzerinde
çalışma yapılması
gerekiyor.”
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Pandemi sırasında belediyeler
büyük bir seferberlikle halk
sağlığı için çok önemli adımlar
attı.
Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanı Metin Bükülmez de
aldıkları önlemleri şu sözlerle
anlatıyor: “Hızlı bir biçimde
maske dağıtımını sağladık.
Araçlarımızda günlük temizlik
zaten günlük olarak yapılıyordu

ama salgınla birlikte bunu
daha sık yapmaya başladık.
Şoförlerimizi özellikle koruma
altına almak ve izlemek
amacıyla her gün mesai
başlangıcından önce ateş
ölçümü yapılıyor.
Yeni HES entegrasyon
sistemiyle beraber tüm
şoförlerimizin sefere çıkmadan
önce risk durumları kontrol
ediliyor.
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Toplu taşıma araçlarında
dezenfeksiyon zorunlu
hale gelmeden önce tüm
araçlarımızda dezenfeksiyon
sistemlerini kurmuştuk. Bu
yoğun bir biçimde devam
ediyor. Duraklarımıza da
koyduk ama buralarda bazı
sıkıntılar yaşadık. Bunlar alınıp
götürülüyor, zarar veriliyor.
Duraklarımızda, araçlarımızda
dezenfeksiyon malzemelerinin
mutlaka dolu olması, kullanılır
durumda olması bizim için
önemli. Eskişehir’de maske
konusunda çok büyük bir
duyarlılık var.”
Bükülmez de yolcu sayısının
azalmasıyla birlikte gelirlerin
düştüğünü söylüyor: “Buradaki
yoğunluğu azaltmak için
alınmış olan kararlara istinaden
de araç sayımızı düşürme gibi
bir lüksümüz yok. Çünkü halk
sağlığı önemli olan. Elimizdeki
tüm araçları mümkün
olduğunca sefere koyuyoruz.
Bu da belediyenin elindeki

imkanlarla sınırlı. Hiçbir
belediyenin elinde mevcut
filosunun yüzde 30’su kadar

fazladan aracı yok. Bunları
temin etmek hem zaman
hem mali kaynak gerektiriyor.
Mali kaynaklar konusunda
da yerel yönetimlerin eli çok
kuvvetli değil. Özel durumlarda
kaynak yaratma konusunda
da elimiz çok kuvvetli değil.
Bu konular üzerinde çalışma
yapılması gerekiyor. Toplu
taşımada bulaş riskiyle ilgili
bizim elimizde de herhangi
bir veri yok. Filyasyon
ekiplerinin yaptıkları çalışmalar
var örneğin. Bulaş oranına
dair ellerinde veriler var. Bu
verilerin toparlanarak hangi
ortamlarda bulaşın arttığını
ortaya çıkarabilirler.”
KASIM 2020
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Kentler
yapay zeka
İle tanışıyor

Geleceğin şehrini düşündüğümüz zaman, Star Trek veya
Jetgiller’den uçan araba sahneleri ve o şehir görüntüleri
hemen aklımıza geliyor. Fakat gelmekte olan yeni teknolojiler,
şehirlerimizde daha derin ve daha köklü değişiklikler
meydana getiriyor. Yapay zeka kentlerimizi nasıl değiştiriyor,
nasıl değiştirecek? Geleceğin teknolojilerini ve kentlerimizin
uyumunu Prof. Dr. Cem Say, Prof. Dr. Metin Türkay, İSBAK
AŞ Genel Müdürü Esat Temimhan ve Avukat Gökhan Ahi ile
konuştuk.
28
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Prof. Dr. Cem Say

Akıllılık çözümün kapısını açıyor

“Akıllıca bir öngörünüz varsa daha verimli, daha
ucuza, insanları daha az bekleterek yapılabilecek
çözümlerin olduğunu görüyoruz”

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Cem Say
Türkiye’de yapay zeka
denince akla gelen en
30
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önemli isimlerden biri.
Say yapay zekanın tüm
mühendislik projeleri gibi bir
zeka mühendisliği projesi
olduğunu söylerken onun

insanlar tarafından yapılmış
olmasının da kafa karıştırıcı
sorular gündeme getirdiğini
ekliyor. Peki nedir yapay
zeka? Say şöyle cevaplıyor:
“Yapay zeka zaman içerisinde
insanların beyinleriyle yaptığı
her bilişsel işi bilgisayara da
yaptırabilmek olarak genişliyor.
Son zamanlarda yapay
öğrenme dediğimiz bir şey var.
Bilgisayarın birtakım verilere
bakarak birtakım örnekleri
bilgisayara gösterirseniz
onların içindeki düzeni kendi
kendine tanımlayabilmesini,
oradaki görüntüyü kendi
kendine öğrenebilmesini
sağlayan algoritmalarımız
gelişti. İnsanlık her verisini de
internete taşımaya başladı. Bu
yüzden yapay zeka, özellikle
de yapay öğrenme teknikleri
ciddiyet kazandı. Teorik olarak
100 yıldır biliyoruz ki insan
beyni de bir tür bilgisayar
gibi bir şey. Bilgisayarlar da
birbirlerini simule edebiliyor.
Bir bilgisayarın yaptığı
şeyi başka bir bilgisayar
taklit edebiliyor. Böyle
bakılırsa insan beyni denen
bilgisayarın yaptığı her işi de
elektronik bilgisayarlarımız da
yapabiliyor.”
Peki yapay zeka insanlar için
nasıl anlam kazanıyor? Yerel
yöneticiler yapay zekayı nasıl
kullanmalı?
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Say “Zekasını iyi kullanan
birisinin hayatı bu kadar
zeki olmayan birisinden ne
şekilde farklılaşır? Akıllılık ne
işe yarar?” sorusunu soruyor
ve devam ediyor: “Genellikle
süreçlerini daha güzel, daha
kolay yapmayı; eğer bir işi
yapmanın bir sürü yolu varsa
onlardan en kolay olanını,
en verimli olanını bulmanıza
yarayan şey. Milyonlarca
kişinin bir arada yaşadığı

şehirlerde böyle birçok
konu bu şekilde akıllıca da
yapılabilir daha az akıllıca
yapılabilir. Birçok yöntemden
hangisinin, o sabah kaç
kişinin kalkıp nerden nereye
gitmek isteyeceğine dair falan
akıllıca bir öngörünüz varsa
daha verimli, daha ucuza,
daha insanları az bekleterek
yapılabilecek çözümlerin
olduğunu görüyoruz.”
KASIM 2020
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Prof. Dr. Metİn Türkay

Yapay zeka beledİyelerİ çok
rahatlatacak
“Yapay zeka
akademide çok
ciddi bir gelişme
gösterdi.
Bunları karara
ve aksiyona
dönüştürebilme
yeteneği lazım.
Belediyelerin
odaklanması
gereken konu
bu.”
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Yapay zeka gelişmeye devam
ederken yerel yönetimlerin
yapay zekayı nasıl kullanacağı
da büyük merak konusu.
Yapay zekanın doğru kullanımı
halinde yerel yönetimlerin çok
rahatlayacağını ifade ediyor
Koç Üniversitesi, Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Metin Türkay ve şöyle
devam ediyor: “Belediyeler
açısından, şehirlerin planlanması
ve yönetilmesi açısından kolaylık
sağlayan büyük bir devrim söz
konusu. Tüm yönetimler hazır
olmalı, elektromobilite diye bir
kavram geliyor. Altyapıların bu
hususta güçlendirilmesi şart.
Şehirler ve insan yaşamındaki
komplikasyonlarda yapay zeka,
öğrenmenin yanı sıra aksiyon da
sağlıyor.” Yerel yönetimlerin ne
yapması gerektiği konusunda
Türkay önerilerini şöyle sıralıyor:
“Yapay zeka akademide çok
ciddi bir gelişme gösterdi.
Bunları karara ve aksiyona
dönüştürebilme yeteneği lazım.
Belediyelerin odaklanması
gereken konu bu. ‘Yurt içinden
kendi insanlarımın geliştirdiği
teknolojilerle, yöntemlerle
bu verileri bir şekilde bilgiye
dönüştürebileceğim. Ama o
bilgiyi kullanabilecek miyim?
Buradan vatandaşıma fayda
üretebilecek miyim?’ gibi
sorular etrafında belediye
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başkanlarımızın kendilerini
eğitmesi gerekiyor. Marmara
Belediyeler Birliği var ve
burada çalıştaylar yapılabilir.
Akademisyenler bilgilerini
buralarla paylaşmaktan büyük
mutluluk duvar. Tüm paydaşlar

bir araya gelmeli. İhtiyaç sahibi,
bilgi sahibi, teknoloji sahibi gibi
kişiler bir araya gelip topluma
fayda üretecek çözümler
üretmesi gerekiyor.”
“Yapay zeka kullanarak bir
şehrin yönetiminde her türlü

problemi iyi kurguladığınız
sürece çözmeye çalışırsınız
ve çözersiniz.” diyor Türkay:
“İstanbul’da 16 milyon insan
var. Günde 5 milyon insan bir
yerden bir yere gider. Toplu
taşıma sistemini o kadar
iyileştirdik ki herkesin seyahat
süresinden bir dakika kazandık.
İnsanlar orada, burada,
yolda vaktini harcayacağına
ailesine, kendisine harcasın.
Doğalgazın dağıtımını daha
ucuza getirebilirsiniz. Yapay
zeka kullanarak doğal gaz boru
hattında delinme, kaçak var mı
gibi şeyleri öğrenebilirsiniz. Su ve
katı atık yönetimi de aynı şekilde.
‘Yapay zeka ekonomik olarak
ne kadar katkıda bulunabiliyor?’
sorusunun cevabını aramak
lazım.”
KASIM 2020
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Esat Temİmhan

Yapay zekada öncelİğİmİz ulaşım

“Yapay zekada önceliğimiz ulaşım oldu.
Pandemi bu süreci biraz yavaşlatmış olsa da
çalışmalarımız devam ediyor.”
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Peki yerel yönetimlerimiz
yapay zekayı uygulama
konusunda neler yapıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerinden İSBAK AŞ.
Genel Müdürü Esat Temimhan,
İSBAK’ın 1986 yılında
aslında bakım-onarım için
kurulduğunu fakat zamanla
akıllıca bir adımla “akıllı şehir
teknolojilerine odaklanan”
bir iştirake dönüştüğünü
söylüyor. Teknolojinin yaygın
olarak kullanımının kaçınılmaz
hale gelmesiyle “veri
işleme” konusunun olmazsa
olmazlardan biri olduğunu ifade
ediyor Temimhan ve İSBAK’ın
teknoloji AR-GE’sinin 2015 yılı
itibariyle sağlamlaştığını ekliyor:
“Yapay zekada önceliğimiz
ulaşım oldu. Pandemi bu süreci
biraz yavaşlatmış olsa da
çalışmalarımız devam ediyor.
Covid-19 nedeniyle toplu
taşıma kullanımı azaldı, bireysel
kullanımlar arttı.
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Yapay zeka kullanımlı görüntülü
araç algılama sistemleri
üzerine çalışıyoruz. Ulaşımdaki
çözümleri elde ettiğimiz verileri
değerlendirerek burada daha
verimli, daha kullanışlı ve
daha sürdürülebilir çözümler
üzerine odaklanıyoruz.
İzlemekte olduğumuz Bağdat
Caddesinde yola paralel olarak

yapılan bisiklet yolumuz var.
O yol üzerinde kullanıcıları
ölçmekteyiz. Yine geçen
araçların takibi söz konusu.
Belli noktalarda, özellikle
kavşaklarda ve yollardaki trafik
unsurlarını yapay zekayla
tespit edip sayımı yapılıyor
ve bunların trafik yoğunluğu
tespiti sağlanıyor. Bu da kavşak

kontrolünü de bir ölçüde
rahatlatacak uygulama olacak.
Kavşak kontrol cihazlarının
da akıllı hale getirilmesi söz
konusu. Önümüzdeki yıl
içerisinde yeni nesil kavşak
kontrol cihazlarımız da sahada
olacak. Aynı zamanda toplanan
verilerin sahada sensörlerimiz
var.”
KASIM 2020
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Avukat Gökhan Ahİ

Kod kötüyse
yapay zeka da kötü olabİlİr
Yapay zekanın hukuki ve etik
boyutu da en çok merak
ettiğimiz konulardan bir tanesi.
Avukat Gökhan Ahi yapay
zekayı günlük hayatımızda
farkında olmadan sıklıkla
kullandığımızı;
modelleme yapılan, veri
toplanan her yerde yapay
zekanın hayatımıza girmiş
durumda olduğunu ifade
ediyor.
Akıllı kent ve yaşam kavramları
denilince akla yapay zekanın
geldiğini söyleyen Ahi,
teknolojinin hayatımıza
her alanda dahil olduğunu,
algoritmalarla yaşadığımızı
vurguladı.

“Yapay zekayı günlük hayatımızda farkında
olmadan sıklıkla kullanıyoruz. Her şeyde
olduğu gibi kötü yönde kodlanırsa yapay zeka
da kötü olabilir.”
36
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İnsan beyninin günde 35 bine
yakın karar aldığını ve bunların
sorumluluğunu üstlendiğini
belirten Gökhan Ahi, yapay
zekanın bu rakam milyonlara
vurulduğunda veri analizleri ve
olası senaryolar konusunda
epey yardımcı olabileceğini
söyledi. Ahi, her şeyin her

hareketin ve olayın veri olarak
işlenmesinin mahremiyet
sorunu doğurabileceğini
ekledi.
Önemli tartışmalardan etik
konusunda da Ahi “Her
şeyde olduğu gibi kötü yönde
kodlanırsa yapay zeka da kötü
olabilir” şeklinde cevap verdi.
KASIM 2020
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Kentler tarİhİyle,
dokusuyla güzel!
Her geçen gün, kültür ve doğal varlıklarımızın birer birer
kaybolmalarını izliyoruz. Şehirlerin hafızaları kayboluyor aynı
zamanda. Çocukluğumuzda oynadığımız sokakları, parkları, hatta
gittiğimiz okulları dahi yerinde göremez haldeyiz bugün. Ancak
kentlerin kimliği kaybolmasın diye; çok çabalayan yerel yöneticilerimiz
de var. Özelkalem ‘Geleneksel Kentler’i masaya yatırdı, oturumun
konukları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanı Bekir Ödemiş. Prof.
Dr. Mete Tapan, Prof. Dr. Mehmet Tuncer oldu.
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AYDIN VALİSİ HÜSEYİN AKSOY

Kentİn envanterİnİn
çıkarılması çok önemlİ

“Kentin bir envanterinin
çıkarılması, kültür
envanterinin yapılması
büyük önem taşıyor.
Kültürel eserlere
belirli fonksiyonların
yüklenmesi çok önemli”

bunlar da kültür envanteri haline
getiriliyor ama benim üzerinde
vurgulamak istediğim bir başka
boyutta teşkil edilmemiş, henüz
varlığından ilgili birimlerinin
haberdar olmadığı bir alan
taraması da yapılmak sureti ile;

kültürel eserlerin teşkil edilmesi
ve kayıt altına alınması oldukça
önemli.
Bu yönüyle baktığımızda,
kültürel eserlerin korunması
bakımından da bunların
kayıt altına alınmasının
önemi daha fazla bir şekilde
karşımıza çıkıyor. Bu tespitlerin
yapılması ve onların kayıt
altına alınmasından sonra
da amacına uygun, hangi
dönemde yapıldıysa; o dönemin
özelliklerine uygun restorasyon
yapılarak koruma altına alınması
önemli. Ama onları restorasyon
yaparak bırakmanın pek bir
anlamı yok. Onlara özellikle
belirli fonksiyonların yüklenmesi
de önem taşıyor.”

Bir kent geçmişini nasıl bugüne
sağlıklı bir şekilde taşır? Eski
dokusu nasıl korunur. Aydın
Valisi Hüseyin Aksoy kentlerin
eski dokusunun korunması
bakımından fonksiyonlar
üretilmesinin oldukça önemli
olduğunu söylüyor: “Bu
anlamda kentin bir envanterinin
çıkarılması, kültür envanterinin
yapılması büyük önem taşıyor.
Mevcutta birçok ilimizde kültür
envanteri yapılmış, yapılıyor ve
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA
DAİRE BAŞKANI BEKİR ÖDEMİŞ

Ankara sadece bürokrasİnİn
başkentİ değİl
Ankara geçmişinde pek çok
uygarlığa ev sahipliği yapmış,
pek çok uygarlıktan izlerini
bugüne taşımış kadim bir kent.
Her ne kadar Ankara uzun bir
zamandır ‘bürokrasinin başkenti’
olarak görülse de büyük bir
tarihin yaşadığı bir kent. Ankara
Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma
Daire Başkanı Bekir Ödemiş
de bu noktaların altını çiziyor ve
yaptıkları çalışmaları anlatıyor:
“Türkiye’nin başkenti, bizim
şu an görev yaptığımız Ulus
da Ankara’mızın başkenti.
Özellikle Ulus Tarihi kent merkezi
dediğimiz yüz seksende
hektar alanı, kentsel site alanı
Ankara’da yaşamış bütün
uygarlıklara ev sahipliği yapmış
ve onun izlerini taşıyanda

“Ankara’yı sadece
bürokrasinin başkenti
olarak tanımlamak
yanlış. Tarihinde birçok
eski uygarlıklara ev
sahipliği yapmış bir
başkenttir Ankara”
40
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önemli bir tarihi kent merkezi
haline gelmiştir. Biz de bu tarihi
kent merkezine güvenerek çok
önemli kent merkezine yönelik
projelerimizi hazırlıyoruz. Mutlaka
ve mutlaka yaptığımız her
projenin bugüne ve geleceğe
bir katkısı olması gerekiyor.”
Hedeflerinin bize bırakılan bu
tarihi, kültürel, doğal, arkeolojik
mirası yaşatabilecek nesillere
aktarabilmek olduğunu da
söylüyor Ödemiş: “Böylece
Ankara’yı sadece bürokrasinin
başkenti olarak tanımlamak
yerine, tarihinde birçok eski
uygarlıklara ev sahipliği
yapmış başkenti Dünya’da ve
Türkiye’deki denetim ilkesini
arttıracak bir Ankara’yı hep
birlikte yaratmaktır.”
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AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. METE TAPAN

Amacımız var olanı
geleceğe aktarmak

“Var olanı kullanmak
lazım, onu sürekli
olarak sürdürmek
lazım. Bunları gelecek
nesillere aktarmaktır
bizim amacımız.”
“Biz neden korumak
zorundayız?” sorusu kültürel
tarihimiz açısından oldukça
kritik. Bu sorunun cevapları
da bizi en doğruya daha da
yaklaştırıyor. Arel Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete
Tapan da eğitimin önemine
dikkat çekiyor: “İlkokuldan
itibaren eğitim içine koymamız

lazım. Çünkü dünyada çok
farklı farklı yapıları görmeleri
lazım. Ayrıca da bizim çok
enteresan bir şehrimiz var.
Şehrin Avrupa’daki kentlerde,
Orta Çağ’ın kokusunu
alıyorsunuz. Ben uzun yıllar
İstanbul içinde çalışmış bir
insanım. En merkezi yerlerini,
kısmen değil hele 1940’larla
mukayese ederseniz; birçok
yeri yıkılmış. Bu çok yanlış bir
şey. Ben özellikle her zaman
Viyana’yı örnek veriyorum.
Çünkü tahsilimin bir kısmını
Viyana’da yapmıştım. Yani bir
tek şehrin göbeğinde gökdelen
bulamazsınız. Bunlar hep

şehrin dışında olan olaylardır
ve müsaade etmemişlerdir.
Biz bir kent parçasına koruma
amaçlı imar planı yapıyoruz. Biz
şehrin ortasında gökdelenlere
de izin verdik. Bu yapılmaması
gereken olgulardan biriydi.
Kültür varlıklarını korumamız
lazım. Buralara başka şeylerin
yapılmaması lazım. Koruma
meselesi yalnızca mimarlık
fakültelerinde değil, bütün
fakültelerde eğitime dahil
edilmeli. Var olanı kullanmak
lazım, onu sürekli olarak
sürdürmek lazım. Bunları
gelecek nesillere aktarmaktır
bizim amacımız.”
KASIM 2020
2019
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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MEHMET TUNCER

Kültürü de korumaya
çalışmalıyız
“Biz sadece kentte
dokuları, mimariyi
dış kabuk olarak
korumuyoruz. Bunun
içindeki kültürü de
korumaya çalışıyoruz.”
Kente bakınca sadece yapıları
görmek koca bir tarihi yok
saymak anlamına geliyor. O
topraklarda yaşamış binlerce
kültürü de yaşatmak hepimizin
görevi. Çankaya Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet
Tuncer de bu noktaya dikkat
çekiyor: “Biz sadece kentte
dokuları, mimariyi dış kabuk
olarak korumuyoruz. Bunun
içindeki kültürü de korumaya
çalışıyoruz. Geleneksel el
sanatları, geleneksel yemek
kültürü, giyim kuşam kültürü,
müzik kültürü gibi birçok
konuyu da korumamız gerekir.
Kentsel rantları şahıslara
değil de kamuya dönüşü
sağlanmadığı sürece doğal
ve tarihsel çevreyi korumak
pek mümkün olamayacaktır.
Birçok yerde koruma amaçlı
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imar planları yaptık. Bunlar
Ankara Kent Tarihi Merkezi
Yarışmalarından başlayarak
Konya, Urfa, Bergama vb.
Türkiye’nin her bölgesinde
koruma amaçlı imar planları
deneyimi var. Ben bu plan

deneyimlerini kitaplarımda
yansıttım. Koruma politikaları
bağlamında her bir ilin, her
bir kentin koruma sorunlarını
kitaplarımda yansıttım. Her
biri kendine özgü sorunlar
içeriyor.
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Bergama olsun, Kaş olsun
her birinin hem arkeolojik
değerleri farklı hem kentsel
turizm açısından farklı.
Biz bir koruma modelini
genel olarak Türkiye’nin her
tarafına uygulayamayız. Belki
koruma sistemleri, teknolojisi
benzerdir. Ancak her bölgede
ve her yörede farklı bir kültür,
farklı bir yapım teknolojisi,
farklı bir iklim ve farklı bir doku
var. Buna uygun planlamalar
yapılması gerekir. Ankara'da
son 20-25 yılda Cumhuriyet
Dönemi yapıları çok yıkıldı.
Arkeolojik alanlar, değerler çok
tahrip gördü. Ve maalesef bu
yapılanlar başkente ve her yere
örnek oluyor.”
KASIM 2020
2019
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Güzel Bir Türkiye- Arşivden
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SPOR HABERLERİ

Adana
Büyükşehir
Belediyesi

Adana’da altyapı sevİncİ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeydan Karalar’ın, şehir ve ülke
sporunun altyapıya önem vermeden
gelişemeyeceğine dair felsefesi ve
buna yönelik faaliyetlerin artırılmasıyla
ilgili talimatları şimdiden sonuç
vermeye başladı. ABBSK, basketbol
branşında kadınlar ve erkeklerde
altyapı idmanlarını Atatürk Spor
Salonu’nda antrenörler Gökhan Kaya,
Alper Yıldırım nezaretinde sürdürüyor.
Tamamı Adanalı oyuncu grubundan
oluşan kadrosuyla parkelerde
geleceğin yıldız adayları olarak
gösterilen Adana Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü Basketbol Takımı, var olan
oyuncu potansiyelini daha yukarılara
çekmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Takımın antrenörleri, yaz okullarından
seçtikleri 30 basketbolcuyu altyapıya
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aydın
Büyükşehir
Belediyesi

Sabah sporuna devam
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin spor
yapmak isteyen vatandaşlar için
düzenlediği sabah sporu etkinliği
devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin
profesyonel eğitmenleri tarafından
yaptırılan sabah sporu hafta içi her
sabah Efeler’de Mimar Sinan Spor
Salonu’nun yanındaki açık halı sahada,
Nazilli’de 23 Nisan Parkı’nda, Didim’de
İnönü Gençlik ve Spor Parkı’nda,
Kuşadası’nda İsmail Cem Barış ve
Dostluk Meydanı’nda, Söke’de Atatürk
Parkı’nda devam ediyor. Hafta içi her
sabah 08.30 ile 10.00 saatleri arasında
düzenlenen sabah sporu, sosyal mesafe
kuralına uyularak belirlenen çemberlerin
içerisinde yapılıyor. Çizilen çemberlerde
yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar,
etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye
Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür
etti.

50

ozelkalem.com.tr

SPOR HABERLERİ

Bursa
Yenişehir
Belediyesi

Yenİşehİr’e yenİ tesİsler
Bursa Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve
Spor Bakanlığından aldığı destekler ile
ilçeye birçok spor tesisi kazandırmaya
devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı
Davut Aydın, “Kapalı spor salonumuz
bizim doksanlı yıllarda yapılan bir
salonumuz. Tadilat gerekliydi ve yapmış
olduğumuz görüşmeler neticesinde
Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu
ilçemize bir milyon yüz lira ödenek vererek
bizi sevindirdi. Çeşitli spor yatırımlarıyla
ilgili daha önce de 2 milyon 8 yüz elli bin
lira almıştık. İnşallah arkası gelecektir.
Spora yapılan, gençlere yapılan hizmet
boşa gitmez. Biz bu amaçla devam
ediyoruz ve ilçemizde şu anda 3 tane
basket sahası kazandırdık ve gençlerimiz
o sahada sporlarını yapıyorlar.” diye
konuştu.

Kocaeli
İzmit
Belediyesi

Kadınlar tarİh yazdı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme
maçında İzmit Belediyespor,
sahasında ağırladığı Macaristan
temsilcisi Aluinvent DVTK Miskolc’u
85-68 yendi ve adını gruplara yazdırdı.
Büyük başarıya imza atan Kocaeli
temsilcisinde Dos Santos ve Wheeler
20’şer, Jovanovic de 18 sayı üretti.
Fenerbahçe ve Galatasaray’dan
sonra kupadaki 3. temsilcimiz olma
hakkını kazanan İzmit Belediye’nin
mücadele edeceği A Grubu’nda
Rusya’dan Dinamo Kursk ve Nadezhda
ile İspanya’dan Perfumerias Avenida
bulunuyor.
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SPOR HABERLERİ

Samsun
Canik
Belediyesi

İsİm değİştİrme kararı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol
Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik
Belediyespor, ismini Samsun 1919 Spor
Kulübü olarak değiştirmek için Türkiye
Basketbol Federasyonuna başvurdu.
Kulüp başkanı Zafer Şimşek, yaşanan
bazı olumsuzluklar nedeniyle yönetim
olarak kulübün ismini değiştirme
kararı aldıklarını söyledi. Yapılan anket
sonucu en beğenilen ismin Samsun
1919 Spor Kulübü olduğunu dile getiren
Şimşek, “Kulübün isminin değişmesi
için federasyona müracaatımızı yaptık.
Kulübümüzün adı artık Samsun
1919 Spor Kulübü olacak.” ifadelerini
kullandı.

Bursa
Karacabey
Belediyesi

Spor adası gün sayıyor
Karacabey’de ‘Spor Adası’ olarak anılan
ve bünyesinde spor salonu ile birlikte 7
spor sahasının yer alacağı yerleşkedeki
çalışmalarda sona gelindi. Son olarak
Atatürk Spor Salonu yıllar sonra yeniden
boyandı. Binanın boyasında, Karacabey
Belediyespor’un renkleri olan mavi-siyah
renkler tercih edildi. Yakında faaliyete
geçecek kafeteryada da özellikler aileler
için spor yapan çocuklarını bekleyip
hoşça vakit geçirebilecekleri bir alan
oluşturulmuş olacak. 40 dönümlük bir
alan üzerinde bulunan yerleşkede şehir
stadı, spor salonu, güreş salonu, tenis
kortu, basket sahası ve 1’i çim diğeri
sentetik olmak üzere 2 açık futbol sahası
bulunuyor.
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SPOR HABERLERİ

İstanbul
Beyoğlu
Belediyesi

Amatör spora destek
Amatör Spor Kulüpleri’ne tam desteğini
sürdüren Beyoğlu Belediyesi, çocukların
ve gençlerin daha güvenli ve rahat bir
ortamda spor yapabilmeleri için halı
sahaların yenilenmesi çalışmalarına
başladı. Belediye ekipleri; Piyalepaşa,
Sütlüce, Hasköy Spor Tesisleri ile
Çıksalın, Okmeydanı Fetih ve Emirefendi
Spor Kulüplerinde hummalı bir şekilde
çalışmalarına devam ediyor. Halı sahaların
yeni görünümlerine kavuşmalarının
ardından antrenmanlar artık daha
profesyonel bir ortamda yapılacak ve
bu tesisler geleceğin futbolcularını
yetiştirecek.

İstanbul
Beylikdüzü
Belediyesi

300 trİatlet bİr araya geldİ
Beylikdüzü’nde ikincisi düzenlenen
İstanbul Sprint Triatlonu, Beylikdüzü
Sahili’nde 300 triatleti bir araya getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki
Spor İstanbul’un, Türkiye Triatlon
Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi
iş birliği ile düzenlediği İstanbul Triatlon
ve Aquatlon Müsabakası, renkli ve
sportif görüntülere sahne oldu. Zorlu
hava koşullarına aldırış etmeden üstün
performans sergileyen triatletleri tebrik
eden Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.
Başkan Vekili Serdal Mumcu, “Bu denli
yüksek sayıdaki sporcumuzu burada
ağırlamak, onların başarılarına burada
şahitlik edebilmek bizleri mutlu etti.
İnanıyoruz ki bundan sonraki tarihlerde
de Beylikdüzü bu tür sportif faaliyetlere
ev sahipliği yapacaktır.” ifadelerini
kullandı.

KASIM 2020

53

