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SARIYER’DE

 SAYFA 6-7’DE
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GURUR GÜNÜ
 1 Nisan 2017 Cumartesi. Sarıyer Belediyesi Yeni Hizmet Binası 

onbinlerin katıldığı coşkulu bir törenle kapılarını açtı. Belediye 
Başkanı Şükrü Genç: “Bu gurur hepimizin, hayırlı olsun” dedi. 

n Sarıyer Belediyesi Yeni Hizmet Binası görkemli bir tö-
renle Sarıyer halkına kapılarını açtı. Belediye Başkanı 
Şükrü Genç’in ev sahipliğinde, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen açılı-
şın kurdelesi, yüzlerce kişiyle birlikte kesildi.

n Açılışta konuşan Şükrü Genç; “Bugün bizim ve tüm 
Sarıyer’in düğün günü. Bu binayı açarak sadece ilçe-
mizi ve ülkemizi modern bir binaya kavuşturmadık. 
Aynı zamanda verdiğimiz sözleri tutabilecek bir irade-
ye sahip olduğumuzu da gösterdik.” dedi.

DEVAMI  8-9-10’da

NE DEDİLER?

Şehit Taşçı’nın ailesine anlamlı ziyaret
Açılış için Sarıyer’e 
gelen CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Sarıyer 
Belediye Başkanı 
ile birlikte Şehit 
Üsteğmen Uğur 
Taşçı’nın Ferahevler 
Mahallesi’ndeki evini 
ziyaret etti. Uğur Taşçı 
Parkını gezdi.

Muharrem Kılıç
(Esnaf) 
Tüm birimlerin 
tek çatı altında 
toplanması bizim 
için çok daha iyi 
oldu.

Tanju Kodaman 
(Esnaf) 
Ben bir AK Partili 
olarak Sarıyer’de 
Şükrü Başkan’ı 
destekliyorum. Bina 
çok güzel oldu.

Osman Ecevit 
(Emekli) 
Başkanımızdan 
da yeni binadan 
da yapılan 
hizmetlerden de 
memnunum.

Meral Onur
(Bitki Uzmanı) 
Çok güzel, mükem-
mel üstü bir bina 
olmuş. Ulaşım açı-
sından da kolaylık 
sağlayacak yerde.
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YIL SONRA

BİR İLK DAHA

HİZMET DOLU

 SAYFA 12-13-14’TE

RAKAMLARLA

365 GÜN

3 mahalle daha 
Büyükşehir’de

Kanolar bu kez 
havuzda çekişti

SARIYER Belediye Meclisi, üç mahal-
lenin daha mülkiyet sorununu ortadan 
kaldıracak karara imza attı. Mülkiyet 
sorunu ile ilgili olarak; PTT Evleri, Reşit-
paşa ve Ferahevler mahallelerinin imar 
ıslah çalışması oy çokluğu ile geçerek 
Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

İLKİ geçtiğimiz yıl liseler arasında yapı-
lan ve oldukça ilgi uyandıran ‘Havuzda 
Kano Yarışları’, bu yıl Sarıyer’de faaliyet 
gösteren amatör spor kulüpleri ara-
sında gerçekleşti. Düzenlenen yarışlar, 
heyecan dolu anlara sahne oldu. 

 DEVAMI 4’TE

 DEVAMI 15’TE

DEVAMI  11’de

“NE DEDİYSEK O”

8 şehir, 7 ülke

Sarıyerlı
DÜNYAYI VERELİM 
ÇOCUKLARA
Dünyayı verelim çocuklara  
                     hiç değilse bir günlüğüne

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

dünyayı çocuklara verelim

kocaman bir elma gibi verelim 
                     sıcacık bir ekmek somunu gibi

hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı

çocuklar dünyayı alacak elimizden

ölümsüz ağaçlar dikecekler

Nâzım Hikmet



‘Edebiyat Günler’i yaklaşıyor
Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 6.sının gerçekleştirileceği Edebiyat Günleri, 12-13-14 
Mayıs tarihlerinde edebiyat ve sanatseverlerle buluşacak. Söyleşiler, şiir teknesi, imza ve kitap 
stantları, şiir ağacı ve konserlerle renklenen Edebiyat Günleri, tüm İstanbul’u Sarıyer’e çağırıyor.

2 KÜLTÜR-SANAT NİSAN 2017  

Sarıyer Belediye Tiyatrosu, “Jüri Özel Ödülü” ve 
“Tiyatro Halkla İlişkiler” olmak üzere, Direk-

lerarası Halk Jürisi’nce iki ödüle layık bulundu. 
Ödüller, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 19 Nisan’da 
yapılan törenle sahiplerini buldu. Direklerarası 
seyircilerinin oluşturduğu “Halk Jürisi” , 2016-2017 
tiyatro sezonunda İstanbul’da sahnelenen tüm 

oyunları, performans, tasarım, yapım kategorile-
rinde değerlendirerek, başarılı oyun, oyuncu ve 
tiyatroları belirledi.

 Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla Kozyatağı 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende Sarıyer 
Belediye Tiyatrosu “Jüri Özel Ödülü” ve “Tiyatro 
Halkla İlişkiler“ ödüllerine layık görüldü.

Sarıyer Belediye Tiyatrosu tarafından geleneksel 
olarak düzenlenen, ”Mahallelerde Tiyatro Şenliği”, 
böylece 3. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nden sonra 
XVII. Direklerarası Tiyatro Seyircileri tarafından da 
ödüllendirildi. Sarıyer’in 16 mahallesinde “Ramazan 
Etkinlikleri” kapsamında gerçekleşen şenlik, bu yıl 
8. kez yapılacak.

Sarıyer Belediye Tiyatrosu’na 2 ödül
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Teşekkürler Sarıyer...
(Başkan Şükrü Genç’in tarihi açılışta yaptığı konuşma) 

Bugün; ilçemiz için, belediyemiz 
için ve bu kentin halkı için 
gerçekten tarihi bir gün 
yaşadığımızı söylersem hiç de 

abartılı olmaz. 

Hatta, övünerek söylemeliyim 
ki önünde durduğumuz bu eser 
“abartılamayacak kadar” önemli, örnek 
bir sürecin ve örnek bir anlayışın 
ürünüdür. 

Sarıyer İlçesinde göreve  
geldiğimiz ilk günden itibaren hayata 
geçirdiğimiz “Katılımcı, Kapsayıcı, Sonuç 
Alıcı, Çözüm Üretici, (ve en önemlisi de) 
Ortak Aklı Kullanıcı” bir belediyecilik 
anlayışından, bir “ÖRNEK SOSYAL 
BELEDİYECİLİK “ vizyonundan söz 
ediyorum..

Bugün burada, sadece, Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın değil, belki de dünyanın 
parmak ısıracağı ve örnek almak 
isteyeceği bir projeyi hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşamıyoruz.. Aynı 
zamanda “DEMOKRATİK, ETKİN VE 
GÜÇLÜ BELEDİYECİLİĞİN” de zaferini 
kutluyoruz.

Göz bebeğimiz Sarıyer’imizin tüm 
kadroları ve halkımızın da inancı ve 
desteği ile yıllar süren meşakkatli bir 
çalışma sonucu bugün kurdelasını 
keseceğimiz bu eser, her türlü dar 
görüşten arındırılmış, kendisini bu yöre 
ile özdeşleştirmiş tüm yurttaşların inanç 
ve desteğini arkasına almış bir hizmet 
anlayışının da ürünüdür aynı zamanda. 

Amacımız her zaman, 
“Kaynaklarımızın etkin ve akılcı 
kullanımı, yeni kaynaklar yaratarak 
zenginleştirilmesi, vatandaşın 
vergilerinin ve her türlü katılımının 
kuruşuna kadar hesabını vererek, 
demokratik bir denetimle uzun 
vadeli kalıcı eserlere ve hizmete 
dönüştürülmesi olmuştur. 

Belediyecilik, özelde de sosyal 
demokrat belediyeciliğin temeli bizim 
için hep bu olmuştur ve hep de öyle 
olacaktır.  

Bu görkemli projenin özelinde olduğu 
gibi, “Kredi dahi almadan, kendi öz 
bütçemizle ve akılcı harcamalarla, hatta 
inşaat aşamasında akıllı çözümlerle 
kendi kendisini finanse eder biçimde 
gerçekleştirmiş olmaktan , yani 
kamu kaynağını en verimli biçimde 
kullanabilmiş olmaktan arkadaşlarım 
adına büyük bir gururu paylaşıyorum.

Daha hizmete ilk geldiğimizden 
bu yana altyapı sorunlarının kalıcı 
biçimde çözülmesi ve Sarıyer’I 21’nci 
yüzyıl ve ötesine taşımanın sözünü 
vermiştik. Bunu, hizmetimizin her 
alanında; gerek park, yol, tesis ve benzeri 
alanlarda, gerekse sosyal ve kültürel 
hizmetlerimizde, şiar edindik, pusulamız 
belledik. 

Eğitimde olsun, sağlıkta olsun, spor ve 
kültürel faaliyetlerde olsun, hep kalıcı ve 
sürdürülebilir çözümleri üreterek hayata 
geçirmenin çabası içinde olduk.

Sarıyer Akademi gibi “Tüm ülkeye 
örnek” girişimlerle Sarıyerli gençlerin 
bu yüzyıla yakışır standartta eğitim 
seviyesine çıkarılmasında taş taş 
üzerine koyduk. Gençlik Merkezlerimiz 
SAGEM’lerde binlerce gencimize farklı 
alanlarda eğitim ve kendini geliştirme 

hizmeti sunarak, toplumumuzun bu en 
kalabalık ve en dinamik kesimine sürekil 
el uzattık.  Uzatıyoruz.

Her ay 5000 ihtiyaç sahibi öğrencimize 
burs sağlayarak, eğitimde fırsat eşitliğine  
katkıda bulunuyoruz.

Eğitim. Kültür ve sağlık 
hizmetelerimizin yanı sıra, 
vatandaşımızın mülkiyet sorununda 
da önemli adımlar atarak “Yerinde 
dönüşüm” konusunu hayata geçirerek, 
yine bu alanda da örnek çözümler 
üretiyoruz. Bütün çabamız; sadece bugün 
için değil, gelecek nesillerin de huzur 
ve güven içinde yaşayabilecekleri bir 
Sarıyer oluşturmak için.Farklı kültürleri 
ve sosyo-ekonomik yapıları bir arada 

barındıran Sarıyer’i farklı bir yaklaşım 
ile yönetmeye karar verdiğimizden 
beri toplumun hiçbir kesimine ayrım 
yapmadan, hizmette eşitlik ilkesi 
içerisinde Sarıyer’imizi yönetiyoruz. 

Klasik bir belediyecilik anlayışının 
dışına çıktık, hep daha fazla ne 
yapılabilir sorusuna cevap arıyoruz.

En az bunlar kadar önemli bir başka 
konuda da örnek ve öncü belediyecilik 
yapmanın da gayreti içindeyiz.. Bu da, 

ŞÜKRÜ GENÇ
Sarıyer Belediye Başkanı

kamu kaynaklarının tek bir kuruşunun 
bile israf edilmemesi ilkesinden hareketle 
mali disiplin içinde hizmeti sürdürmektir. 

Sarıyer’in en önemli özelliklerinden  
biri de, belki de İstanbul’un  
pek çok bölgesinden farklı olarak, 
birbirinden çok farklı kültürel ve sosyo 
ekonomik topluluklarını yanyana hatta 
iç içe birlikte barındırıyor olmasıdır.  
Böylesine çeşitlilik arz eden bir sosyal 
yelpazeye her alanda eşit hizmet 
götürmenin ve hangi kesimden olursa 
olsun, tüm Sarıyerlilere bu eşitliği 
hissettirmek ve yansıtmanın da bir o 
kadar önemli olduğuna inanıyoruz.

Bunu hayata geçirmenin mutluluğu, 
yani toplumsal huzur ve barışı bu şekilde 
yaşamanın ve yaşatmanın hazzı, bizi 
daha ileri hizmetler noktasında daha da 
yüreklendiriyor, güçlendiriyor.

İşte bu duygularla, önünde 
durduğumuz bu muhteşem projenin her 
bir taşında, her bir kum tanesinde her 
bir vidasında ya da çivisinde emeği olan 
tüm arkadaşlarıma, emeği geçenlere 
huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyor, 
bu tesislerin bizlere daha iyi hizmet 
imkanı sunacağından emin olarak, bu 
açılış vesiyesi ile bizleri onurlandırdığınız 
için sizlere de teşekkürlerimle hoşgeldiniz 
diyor, saygılar sunuyorum.

1 Eylül’de Görüşmek Üzere...

FOTOĞRAF: ŞABAN GÖKMEN

...hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası, 
ULUSAL EGEMENLIKTIR.

Balığın merkezi Sarıyer’de, denizin emekçileri sezonu kapattı 
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Mülkiyet sorununun çözümü için ya-
pılan çalışmalar doğrultusunda PTT 
Evleri, Reşitpaşa ve Ferahevler ma-
halleleri imar ıslah çalışması, Sarıyer 

Belediyesi Meclisi’nden oy çokluğu ile geçerek 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

EMSAL OLACAK
Halk arasında ‘imar affı’ olarak da bilinen tapu 

tahsis belgelerinin verildiği 2981 sayılı kanundan 

yararlanılması için yapılan imar ıslah çalışması, 
nisan ayının ilk meclis toplantısında oy çok-
luğuyla komisyona havale edildi. Gecekondu 
mahalleleri için emsal olacak çalışma bu kez AK 
Partililerin ret oyuna karşın, CHP’li üyelerinin oy 
çokluğu ile kabul edildi.

BU YOLDAN DÖNENİN BOYNU KOPSUN
Daha önce Emirgan, Kazım Karabekir ve Ru-

melihisarı için “Evet” oyu veren AK Partili meclis 

üyeleri, Pınar, Çayırbaşı ve Kocataş’tan sonra bu 
üç mahalle için de “ret” oyu verdi. Sarıyer Beledi-
ye Başkanı Şükrü Genç, mülkiyet sorunuyla ilgili 
olarak, Danıştay üyeleriyle, hâkimlerle, uzman 
hukukçularla görüşerek yol aldıklarını belirtti. 
Genç, “Yasalardan anladığımız şekilde çalışma 
yapıyoruz. Yasaların verdiği yetkiyi vatandaşın 
lehine kullanmak üzere yorumluyoruz. Verdiğim 
her sözün arkasındayım. Bu yoldan dönenin 
boynu kopsun” dedi.

TOPLUMSAL gerçekçi romanın usta kalemi 
yazar Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, 
Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Sarıyer 
Belediyesi’nin konuğu olarak gençlerle bir 
araya geldi. 

Öğütçü, kütüphanelerin en önemli 
hazinelerden biri olduğunun altını çizerek; 
“Okuduğunuz her kitabın büyük hazine 
olduğunu bilin. Yıllar çok çabuk geçiyor. Ben 
gözümü açınca babamın kütüphanesini 
gördüm. Üstadın 21 yılda yazdığı 58 kitabı 
var. Kütüphaneler size keşifler yaratır. Orhan 
Kemal’le tanışanlar bilir ki, o size ufuk açar ve 
okuyunca insanları seversiniz. Her şey insanı 
sevmekle başlar derler ya, işte o zaman her 
sıkıntıyı aşarsınız” dedi. 

Sarıyerli öğrencilerin yoğun katılım 
gösterdiği etkinliğin sonunda Orhan Kemal 
kitaplarını öğrenciler için imzalayan Işık 
Öğütçü, babası Orhan Kemal’in Nazım  
Hikmet ve Yaşar Kemal’le olan anılarını da 
öğrencilerle paylaştı.

SARIYER Belediyesi ile Türk Onkoloji Vakfı’nın 
beş yıldır sürdürdüğü kanserle ilgili farkındalığı 
artırma hedefli etkinlik, İstanbul Onkoloji 
Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar’ın 
katılımıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. 

Çağın en önemli hastalıklarından biri 
olarak kabul edilen ve değişen yaşam koşulları 
ile birlikte her geçen gün daha fazla bireyi 
içine çeken kanser hastalığı için düzenlenen 
panelde, katılımcılara doğal ve geleneksel 
beslenmenin önemi anlatıldı.

Panel öncesinde vatandaşların tek tek 
sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini 
paylaşan Dizdar, katılımcılara ambalajlı ürün 
yerine, geleneksel olanı tercih etmelerini, 
dededen, nineden kalan bilgileri kullanmalarını 
öğütledi. 

Raf ömrü, dayanıklılık ve fiyatı ‘üç ölümcül 
günah’ olarak nitelendiren Dr. Dizdar, 
“GDO’suz yem kullanan üretici, düşen süt 
oranları sonucu batmamak için genetiği 
değiştirilmiş organizmaya dönüyor” dedi. 
Dr. Dizdar, vatandaşlara sağlıklı beslenmek 
için tüm tarımsal ürünlerin yerli olmasına 
ve mevsiminde tüketilmesine önem 
göstermelerini istedi.

Genç; Verdiğim 
sözün arkasındayım

 Sarıyer Belediye Meclisi’nde PTT Evleri, Reşitpaşa ve Ferahevler mahallelerinin imar 
ıslah çalışması oy çokluğu ile geçti. Karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi. 

Gelenekten şaşma 
sağlıklı kal

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği’nin her 
yıl Cumhuriyet değerlerinin tanıtımında emek 
harcayan, demokrasi, insan hakları ve hukuk 
devletini savunan bir aydına verdiği “Çağdaş 
Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nün bu yılki sahibi, 
eski İstanbul Baro başkanı ve Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza 
Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Ümit 
Kocasakal oldu.

Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine; 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Aysel Çelikel, İstanbul Barosu Başkanı 
Mehmet Durakoğlu ve sanatçı Gülriz Sururi ile 
çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Altan 
Erkekli’nin yaptığı törende, ödülü dernek 
başkanı Aysel Çelikel takdim etti.

Çelikel yaptığı konuşmada, “Ödülün, Atatürk 
Cumhuriyeti’ni, laikliği, hukukun üstünlüğünü, 
kısaca adaleti ve demokrasiyi savunan, 
uygulayan, bilimsel eserleriyle doğruları 
anlatan Doç. Dr. Ümit Kocasakal’a verilmesi 
uygun görülmüştür.” ifadelerini kullandı.

‘Cumhuriyet Ödülü’ 
Ümit Kocasakal’ın

Sarıyer Işık 
Öğütçü’yü Ağırladı

 İMZA GÜNÜ

 KONFERANS

 PANEL

Sarıyer Belediye Başkanı 

Şükrü Genç meclisten 

geçen üç mahallenin 

imar islah planları ile 

ilgili olarak kurulan 

irtibat bürolarının 

açılışları ve bilgilendirme 

toplantılarının tamamına 

katılarak 2981 sayılı yasa 

kapsamında başlattıkları 

çalışmaları anlattı. 

Genç: “Biz bu yola 

her çalışmada olduğu 

gibi halkımızla birlikte 

çıktık. Onların onayı ve 

katılımcılığı olmadan 

hareket etmiyoruz. Tüm 

süreci, bu yola nasıl 

çıktığımızı anlatıyoru 

ve anlatmaya devam 

edeceğiz.” diye konuştu. 

Genç: 
Anlatmaya 
devam 
Edeceğiz
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 : DAMLA COŞARAN    : ŞABAN GÖKMEN

Çalışma kapsamında, 1998 yılında 
hizmete giren ve pek çok 
eksiği bulunan prefabrik bina 
genişletilerek sınıf sayısı arttırıldı. 

Tüm alt yapı sorunları giderilerek 
yönetim katı da fonksiyonel hale getirildi. 
Elektrik, doğalgaz, tesisat işlemlerinin 
yapıldığı okulun ilave alanlarla 
genişletilmesi ve çatı, mantolama gibi 
diğer yenilemeleri de devam ediyor. 

GENÇ: “HİZMET BİNASI’NDAN  
DAHA ÖNEMLİ”

Okuldaki inşaat çalışmalarını 
incelemek için Reşitpaşa’ya gelen 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 
mühendislerden okuldaki çalışmalar 
hakkında bilgiler aldı. Okulun Sarıyer’e 
yakışır bir şekilde büyütülmesini ve 
modern bir hale getirilmesini isteyen 
Genç; “Bu bina zihinsel engelli 
çocuklarımızın geleceği için çok gerekli. 
Bu çocuklara ve ailelerine sahip çıkmak 
bizim boynumuzun borcu. 

Belediye olarak bu konuda ne 
gerekiyorsa yapacağız. Tüm eksikleri 

gidereceğiz, burada daha çok 
çocuğumuzun en iyi şekilde eğitim 
alabilmesi için üzerimize düşeni 
yapacağız. Bu çocuklar bizim  
için çok özel, onların sorunları 

sadece ailelerinin değil toplum olarak 
hepimizin sorunu. Bu sorumluluğu 
hepimizin omuzlarında taşıması 
gerekiyor. Çalışmaları en kısa sürede 
tamamlayacağız” diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet 
Mahallesi’nde yer 
alan Dumlupınar 

İlkokulu, Sarıyer 
Belediye Başkanı 
Şükrü Genç’i ağırladı. 
Çocukların yoğun ilgisiyle 
karşılaşan başkan, minik 
öğrencilerin sergilediği 
Silifke yöresi oyununu 
seyretti. Daha sonra çok 
amaçlı salonun açılışını 
yapan Şükrü Genç, 
sınıfları tek tek dolaşarak 
öğrencilerle sohbet etti. 
Tören sırasında öğretmen 
ve velilere yönelik bir 
konuşma 
yapan Genç, 
okullar için 
yaptıkları 
hizmetlere 
aralıksız 
devam 
edeceklerini 
söyledi. 
Ana okulu 
sınıflarının 
da Sarıyer 
Belediyesi 
tarafından 
yapıldığını 
hatırlatan 
Şükrü Genç, 
“O zaman 

o sınıflarda okuyan 
minikler şimdi iyi bir 
temel almış olarak 
büyüdüler, bu yüzden 
gurur duyuyorum” diye 
konuştu.

Başkan Genç, daha 
sonra öğretmenler 
odasında düzenlenen 
kahvaltıya katıldı. 
Kahvaltıda okul müdürü 
Hasan Arslan’ın teşekkür 
konuşmasının ardından, 
Sarıyer Belediyesi Meclis 
Başkan Vekili Hüseyin 
Coşkun da okullara 
yapılan hizmetleri anlattı.

İKİ yıl gibi kısa bir sürede TEOG, YGS 
ve LYS’de  büyük başarı gösteren 
Sarıyer Akademi, mart ayında yapılan 
YGS’de yine yüzde 100 başarı sağladı.

Türkiye genelinde 2 milyon 
öğrencinin girdiği sınavda Sarıyer 
Akademi, Türkiye 175. cisinin yanı sıra 
680, 1200, 1300 sırası başta olmak 
üzere 2 bin ila 5 bin sıralamasına çok 
sayıda öğrenci yerleştirdi.   

Geçen yıl aynı yayını kullanan 
96 kurum arasında 45. olan Sarıyer 
Akademi, bu yıl 120 kurum arasından  
35. sıraya yükseldi. Sınav sonuçlarını 
değerlendiren Sarıyer Akademi 
Genel Koordinatörü Sami Görey, 
hedeflerinin çok daha yüksek 

olduğunu ve bu hedeflere uygun 
adımlar attıklarını söyledi.

HEDEF LYS BİRİNCİLİĞİ
Sarıyer Akademi’den aldığı 

eğitimle YGS’de 175. olma  
başarısını elde eden İlteber  
Özdemir, Sarıyer Akademi’deki 
değişik soru tipleri, sınav stratejisi 
ve tamamlayıcı konularla başarıyı 
yakaladığını ve LYS’de de birinciliği 
hedeflediğini belirtti. Makina 
Mühendisliği okumak istediğini ifade 
eden Özdemir, Atatürk’ün açtığı 
yolda ilerleyeceğini, Atatürk’ün hedef 
gösterdiği bilime ve gelişmeye her 
zaman açık olunması gerektiğini de 

sözlerine ekledi.
2017-2018 eğitim dönemine 

hız kesmeden devam eden Sarıyer 
Akademi’nin yeni sezon sınav ve 
kayıt programı Sarıyer Belediyesi’nin 
resmi internet sitesi www.sariyer.bel.
tr’den duyuruldu.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR 
Açıklanan programa göre yeni 

eğitim öğretim yılında 7-8-10-11-12. 
sınıfta olacak öğrenciler için sınav 
başvuruları 24 Nisan – 6 Mayıs 2017 
tarihleri arasında olacak. Sınavlar ise, 
13-14 Mayıs 2017 de yapılacak. Kesin 
kayıt tarihlerinin ise 22-27 Mayıs 
aralığında olacağı açıklandı.

Sarıyer Akademi çıtayı yükseltti

Zihinsel engelliler 
okulu yenileniyor!

 Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 
ilçe genelindeki zihinsel engellilere hizmet 
veren Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel 
Eğitim Okulu’nu daha işlevsel ve modern hale 
getirmek için çalışma başlattı. 67 orta ve ağır 
zihinsel engelli öğrencinin eğitim gördüğü 
okulun fiziki şartlarının yetersiz olduğunu gören 
Başkan Genç, okulun sil baştan yenilenmesi ve 
büyütülmesi için devreye girdi. 

Dumlupınar 
İlkokulu’na 
ziyaret

 ‘Gelecek Benim, 
Ben Geleceğim’ 
projesi kapsamında 
okullarda yapılan 
çalışmaları yerinde 
gören Sarıyer 
Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, bu 
kez de Dumlupınar 
İlkokulu’nu ziyaret 
etti.  
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BARIŞ MESAJLARI VERDİ

Sarıyer Belediyesi, Ulu 
Önder Atatürk’ün çocuklara 
armağan ettiği Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nda, yedi ülke ve sekiz 
ilden toplam 393 çocuğu misafir 
ediyor. “Sarıyer Belediyesi 
Uluslararası 23 Nisan Çocuk 
Şenliği” haftası olarak anılan 
ve binlerce çocuğa ev sahipliği 
yapan etkinlikler pazar günü 
gerçekleşecek muhteşem finalle 
son bulacak. 

18 Nisan’da çocukların 
Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal 
Tesisleri’nde misafir edilmeleriyle 
başlayan kutlamalar, 19 Nisan’da; 
çocuk meclis toplantısı, fidan 
dikimi, Sarıyer Belediyesi Yeni 
Hizmet Binası’nın ziyaret edilmesi, 
İstinye Park’da yapılan performans 
gösterileriyle sürdü. Çocuklar 
kutlamaların devamında; kortej 
yürüyüşü, Sarıyer Kaymakamı’nın 
ziyareti, Sarıyer Belediyesi Meclis 
Temsilcileri Toplantısı ve Başkan 
Şükrü Genç’in ziyaret edilmesi, 
tekne gezisi, Dolmabahçe gezisi, 
Vialand eğlence gezisi, gibi 
etkinliklere katıldı.

Kutlamalar, 23 Nisan Pazar günü 
Sarıyer Merkez’de yapılacak kortej 
yürüyüşünün ardından Life Park 
Bahçeköy’de düzenlenecek Cem 
Belevi konseriyle son bulacak.

Dünya çocukları Sarıyer’den

İnsanlar 
bir arada 

olursa barış 
olur.

Kötü bir 
barış, iyi 

bir savaştan 
daha iyidir.

 Barış 
bizim 

olduğumuz 
yerdedir.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde 7 ülke ve 8 ilden Sarıyer’e gelen çocuklar barış için haykırdı;

“Cumhuriyet özgürlüktür, Barış dostluktur paylaşmaktır” 
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ULUSAL EGEMENLIKTIR.

Bir 
çocuk için 

Cumhuriyet 
belkide sadece 
özgürce oyun 

oynayabil-
mektir.

Bir arada 
olduğumuzda 

barış 
gelecek.

Barış 
sevgidir. 
Barışmak 
sevmektir.

Barış; 
dil, din, ırk 

farketmeksizin 
insanların 
bir arada 
olmasıdır.

Barış 
dostluktur, 

arkadaşlıktır  
ve paylaş- 

maktır.



 Sarıyer Belediyesi Yeni Hizmet Binası 1 Nisan’da görkemli bir törenle kapılarını 
açtı. Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ev sahipliğinde, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen açılışın kurdelesi Sarıyer halkı 
tarafından kesildi. Açılışta sahne alan Ferhat Göçer binlerce kişiyi coşturdu.  

İstanbul’un en eski ve gözde semtlerinden 
olan Sarıyer, yeni açılan belediye hizmet bi-
nası ile dünyada bir ilke imza attı. 1 Nisan’da 
Pınar Mahallesi’nde gerçekleşen görkemli 
törende CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç bir araya gelerek önemli 
mesajlar verdi. Ferhat Göçer’in de 
şarkılarıyla renk kattığı törende, 
binlerce kişinin oluşturduğu ka-
labalık İzmir Marşı’nı söyledi.

 
‘BUGÜN DÜĞÜN 
GÜNÜMÜZ’

Açılışta konuşan Sarıyer Be-
lediye Başkanı Şükrü Genç, 33 
yıl sonra aynı çatı altında topla-
nan Sarıyer Belediyesi için tarihi 
bir gün yaşandığının altını çizerek, 
“7 Ocak 2012 tarihinde Genel Başka-
nımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 
temelini attığımız yeni hizmet binamızın açılışı 
için toplandık. Sarıyer Belediyesi 1984 yılından bu 
yana ilk defa bir hizmet binasına kavuşuyor. Bizim 
bu heyecanımıza ortak olduğunuz için, böyle bir 
tesisin açılışını yapmış olduğumuz için gurur duyu-
yoruz. Bugün bizim ve tüm Sarıyer’in düğün günü. 
Bizler bu binayı açarak sadece ilçemizi ve ülkemizi 
modern bir binaya kavuşturmadık. Aynı zamanda 
verdiğimiz sözleri tutabilecek bir iradeye sahip 
olduğumuzu gösterdik” diye konuştu.

‘ÇALIŞAN İNSAN KÖTÜLÜK DÜŞÜNMEZ’
Sarıyer halkı ile birlikte ortak akılla yürümeye 

devam edeceklerini belirten Genç, konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “Bizim yolumuz sevgi yoludur. 

İnsanlığa hizmet yoludur. Bizim aşkımız 
sevdamız Sarıyer’dir. Çünkü biliyoruz ki 

çalışanlar kötülük düşünmeye vakit 
bulamaz. Çalışmayanlar ise kendi-

lerini kötülükten kurtaramazlar. 
Hz. Ali’nin sözüdür bu.”

 
‘KAMU KAYNAĞINI 
EN VERİMLİ ŞEKİLDE 
KULLANDIK’

“Bugün açılışını yaptığımız 
Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası 

sadece Türkiye’de değil dünyada 
da bir ilk. Bunu gururla, ısrarla, bir 

mühendis olmanın gururuyla söylüyo-
rum. Bu binanın temelinde bu çocukların 

sevgisi, Sarıyerlinin emeği, alın teri, parası var. 
Kendi öz bütçemizle ve akılcı harcamalarla kamu 
kaynağını en verimli şekilde kullanmış olmaktan 
gurur duyuyoruz. ‘Bu gurur hepimizin’ duyurusuy-
la açılışına davet ettiğimiz hizmet binamız, 33 yıl 
sonra tüm birimleri tek çatı altında topluyor. Bu 
sayede belediye hizmetlerinde hız artacak, ayrıca 
belediyemiz için büyük tasarruf olacak.”

‘HİÇ İŞ KAZASI YAŞAMADIK’
Şükrü Genç: “Gururla söylemek istiyorum 
ki, binamızın yapımı sırasında hiçbir iş 
kazası olmadı. Bu bizim için çok önemli.

Tarihi açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

10 BİNLER 
AÇILIŞA 
KOŞTU



Yeni Hizmet Binası 
Yerleşim Planı

> Sağlık İşleri Müdürlüğü

> Sosyal İşler Müdürlüğü 

> Çağrı Merkezi 

> Zabıta Müdürlüğü

> MUSTAFA TOK (Başkan Yardımcısı)

> Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  

> Mali Hizmetler Müdürlüğü 

> Yazı İşleri Müdürlüğü

> İSMAİL ERDEM (Başkan Yardımcısı)

> Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

> Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

> Çevre Koruma Müdürlüğü

> Bilgi İşlem Müdürlğü

> Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü

> SEVGİ ATALAY (Başkan Yardımcısı)

> SERDAR SARIAKÇALI (Başkan Yardımcısı)

> İmar – Yapı Denetim Müdürlüğü 

> Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

> Kentsel Tasarım Müdürlüğü 

> İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

> Emlak ve İstimlak – Numarataj

> GÖKHAN ZEYBEK (Başkan Yardımcısı)

> Destek Hizmetleri Müdürlüğü

> Bina Yönetim Amirliği 

> Fen İşleri Müdürlüğü

> Fen İşleri Teknik Bölüm

> Fen İşleri İhale Birimi

> Ulaşım Hizmetleri Birimi 

> İş Güvenliği Birimi

> SEMRA KARTAL (Başkan Yardımcısı)

> Hukuk İşleri Müdürlüğü

> Spor İşleri Müdürlüğü

> İnsan Kaynakları Müdürlüğü

> Veteriner İşleri Müdürlüğü

> Muhtarlık İşlemleri Müdürlüğü

> Tüm-Bel-Sen Odası

> Park ve Bahçeler Müdürlüğü

> Temizlik İşleri Müdürlüğü

> BAŞKANLIK KATI

-1.  
KAT

1. 
KAT

2. 
KAT

3. 
KAT

4. 
KAT

5. 
KAT

GİRİŞ 
KAT

BİNLER FERHAT GÖÇER’İ DİNLEDİ- Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen törende ünlü sanatçı Ferhat Göçer de birbirinden güzel şarkılar seslendirerek dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Son dönemde yeniden popüler olan İzmir Marşı ve Gençlik Marşı’nı da söyleyen ünlü şarkıcıya tüm vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Tören sonunda Sarıyer Belediye Başkanı ile birlikte güvercin uçuran Göçer, verdiği halk konseri ile ilçeye olan sevgisini bir kez daha göstermiş oldu.

COŞKU ERKEN BAŞLADI- Bu anlamlı 

günde erkenden alanı dolduran Sarıyerliler, 

davul ve zurna eşliğinde eğlendi.



Dostları yalnız 
bırakmadı

 Sarıyer Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın açılış 
törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
yanı sıra  birçok önemli isim de katıldı. Açılışa katılan 
isimler Başkan Genç ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Şair, yazar, edebiyatçı Eşber Yağmurdereli 
(solda) ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı 
Dursun Özbek ve eşi (üstte) açılışta yer aldı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Giresun 

Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Kaynarca 
Belediye Başkanı Serdar Türker de açılışa 

katılanlar arasındaydı.

Seyit Torun ve Belediye 
Başkanları Açılış Öncesi Başkan 

Genç ile Bir Araya Geldi

10 HABER NİSAN 2017  



Sarıyerliler Yeni Hizmet 
Binası’nı konuşuyor

Hamit Malay (64)

Vatandaş için yapılan 
hizmetler her zaman iyidir. 
Yapılan hizmetleri tabii ki 
destekliyoruz. Bunlar vatan-
daşın iyiliği için. Yeni bina her 
açıdan kolaylık sağlayacak. 
Yapanın eline sağlık.

Kamil Güneş (68)

Zaten 30 yıl öncesinden 
böyle bir yapıya ihtiyaç vardı. 
Tüm birimler darmadağındı.  
Büyük bir eksiklikti. Bu 
eksiklik giderildi. Yapılan 
hizmeti beğendim.

Yurdagül Hayretli (55)

Henüz binayı görmedim 
ama belediyenin çalışma-
larını, hizmetlerini beğeni-
yorum. Önceki dönemlerde 
hizmetlerimiz aksıyordu ama 
şimdi böyle bir sorunumuz 
yok. Çok memnunuz.

Cafer Arslan (58)

Gerçekten çok güzel bir bina 
yapıldı. Hem akıllı olması 
hem de engelsiz olmasıyla 
örnek olacak nitelikte. Güzel 
bir yapı kazanmış olduk.

Ahmet Burak San (60)

Ama arkadaşlardan 
duyduğum kadarıyla çok 
güzel bir binaymış. Engellileri 
düşünmeleri çok güzel 
bir davranış olmuş. Benim 
desteklediğim bir hizmet.

Semra Akman (63) 

Şükrü Genç insanlara 
dokunmayı çok iyi bilen bir 
başkan. Bazı insanların da bu 
güzelliğin değerini bilmeli. 
Hiç olmadığı kadar sistema-
tik olacak artık her şey, bu 
çok önemli. 

Hasan Çetin (49)
Şükrü Başkan güzel çalışıyor. 
Yeni binada tüm işlemlerimizi 
tek seferde, başka yerlere gitme-
den halledebiliyoruz. Enerjisini 
de kendisi üretiyormuş. Bu çok 
güzel bir hizmet olmuş. Hem 
doğaya katkı sağlıyor hem de 
tasarruf yapılmış oluyor.

Ali Yılmaz (48) 

Biz esnaf olduğumuz için 
belediyede çok işimiz oluyor. 
Eskiden müdürlükler farklı 
farklı yerlerde olduğu için 
çok uğraşmak zorunda 
kalıyorduk. Bu bina bizim 
sorunumuzu çözmüş oldu.

Sevgi Günhan (43) 

Böyle bir binanın yapılma-
sından çok memnunum. 
Görmek henüz nasip olmadı. 
Basından haberleri takip et-
tim. Çok güzel ve faydalı bir 
hizmet. En yakın zamanda 
gidip göreceğim.

Lütfi Çevik (47) 

Akıllı bina olarak tasarlanması 
çok güzel düşünülmüş bir 
ayrıntı. Ben çok beğendim. 
Sarıyer’e hayırlı olmasını 
diliyorum.

Murat Akıncı (31) 

Belediyemizin hizmetle-
rinden memnunum. Yeni 
hizmet binası da mükemmel 
oldu. Her şeyin aynı binada 
olması bizim için mükem-
mel oldu. Özellikle bunu çok 
beğendim. 

Tanju Kodaman (26)

Ben bir AK Partili olarak 
Sarıyer’de Şükrü Başkan’ı 
destekliyorum. Kendisinin 
yaptığı tüm çalışmaları beğe-
niyorum. Yeni hizmet binası 
da beğendiğimiz hizmetler-
den biri. 

Hüseyin Albayrak (50) 

Uzun yıllardır Sarıyer’de 
yaşıyorum. Buradan birçok 
belediye gelip geçti, böyle 
bir binaya ihtiyaç olduğu da 
belliydi. Ama kimse Şükrü 
Başkan’ın düşündüğünü 
düşünemedi. 

Muharrem Kılıç (36)

Yeni açılan hizmet binasını 
beğendim. Özellikle de tüm 
birimlerin tek çatı altında 
toplanması bizim için çok 
daha iyi oldu. Bu durumdan 
memnunum. Hizmetlerin 
devamını da bekliyorum.

Emine Gülcü (34)

Yeni binanın özellikle biz 
esnaflara hizmet konusun-
da kolaylıklar sağladığını 
düşünüyorum. Binamız çok 
güzel oldu. Tüm Sarıyer’e 
hayırlı olsun. 

Sevim Akyol (55)

Çevreye duyarlı olması 
konusunda diğer tüm be-
lediyelere de örnek olması 
gerekiyor. Başkanı tebrik edi-
yorum. Çevreci bir bina inşa 
etmesi bizi en çok etkileyen 
noktalardan biri oldu.

Turhan Tekmen (61)
Binayı henüz görmedim. Ama 
okuduğum kadarıyla gayet güzel 
bir yapı. Özellikle bir yönü var ki 
bize büyük rahatlık sağlayacak. O 
yönü de tüm müdürlüklerin aynı 
yerde olması. Vatandaş hem 
zamandan hem de paradan 
kazanacak.

Kemal Şanlı (56) 

Son yıllarda gördüğüm en 
modern, en güzel, en akıllı 
bina. Böyle binalar insanların 
motivasyonunu arttırıyor. 
Bunun gibi birkaç bina daha 
yapılsa çok iyi olur. Ben çok 
çok beğendim, takdir ettim.

Hüseyin Hızır Ataş (40) 
Halk için daha iyi oldu.  Eskiden 
bir işimiz olduğunda halletmek 
için on farklı yere gidiyorduk. 
Binanın yeşil alan sertifikasının 
olmasını da takdir ediyorum. Ben 
çok beğendim. Yerel bir belediye 
olarak yapabilecekleri her 
şeyi yapıyorlar.

Aynur Kara (36)

Zaman açısından bize 
kolaylık sağlıyor. Önemli 
olan bina yapmak değil, 
binanın içinde verilen 
hizmetlerin vatandaşa 
kolaylık sağlaması.

Turan Çoban (55) 

Yeni bina da gayet güzel 
olmuş. Eskiden ulaşım 
konusunda vatandaş zorluk 
yaşıyordu. Şimdi tek çatı 
altında toplanması bizim için 
daha iyi oldu. 

Gülser Çuhacı (64)

Yeni bina çok güzel oldu. 
Tüm Sarıyer’i topladı. Belediye 
güzel çalışıyor. Tüm hizmet-
lerin aynı yerde olması bizim 
açımızdan daha güzel oldu. 
Ben gidip gördüm binayı. Ger-
çekten güzel bir yapı olmuş.

Güler Yılmaz (70) 

Henüz görmedim binayı 
ama basından yapılan 
çalışmaları takip ediyorum. 
Belediyenin şimdiye 
kadar yaptığı çalışmalarını 
beğeniyorum.

Süleyman Karaman (59)

Belediye ile olan işlerimizi 
halletmek çok fazla zaman 
alıyordu. Artık böyle bir sorun 
yaşamayacağız. Yapılan hiz-
meti başarılı buldum.

Meral Onur (62)

Çok güzel, mükemmel üstü 
bir bina olmuş. Ulaşım açı-
sından da kolaylık sağlayacak 
bir yerde. Eskiden belediyede 
işimiz olduğunda ancak iki 
günde halledebiliyorduk. Bu 
fasıl son buldu.

Cafer Kılıç (55) 

Ben binanın Sarıyer’e çok kat-
kısı olacağını düşünüyorum. 
Binanın kendine ait kapsamlı 
bir otoparkı da var bu orada 
yaşanan trafik sorununu da 
çözecek.

Osman Ecevit (80)

Başkanımız çalışıyor. Elinden 
gelen herşeyi yaparak hizmet 
getiriyor. Bizde takdir ediyo-
ruz, destekliyoruz. Bize büyük 
kolaylık sağlanmış oldu. Baş-
kanımızdan da yeni binadan 
da yapılan hizmetlerden de 
memnunum.

Zafer Yılmaz (76) 

Yeni hizmet binasını duydu-
ğum kadarıyla çok beğen-
dim. Müdürlüklerin dağınık 
olmasındansa bu şekilde hep 
bir arada olması bizim için 
daha iyi. Ama bu hizmetlerin 
devamı gelmeli.

Doğukan Tüylüoğlu (23)
Yeni bina güzel olmuş. Hem de 
yakın, ulaşımı kolay. Vatandaşı 
hem maddi hem de manevi açı-
dan rahatlatacak. Bina yapılırken 
herşey ve herkes düşünülmüş. 
Vatandaşa faydalı olacak bir 
hizmet olmuş..

Hamit Cömert (48)

Yeni açılan hizmet binasını 
gördüm. Basından da takip 
ettiğim kadarıyla güzel bir 
bina olmuş.  Bir Sarıyerli 
olarak tüm birimlerin aynı 
çatı altında olmasını çok 
beğendim. 

11 NİSAN 2017 HABER...hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası, 
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T.C. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 FAALİYET
RAPORU

www.sarıyer.bel.tr

G
Ü

N365 
RAKAMLARLA

53.798 TON

ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI

20.289 m2

DUVAR ÇALIŞMASI

3.982 m

YAĞMUR SUYU KANALI ÇALIŞMASI

3.197 ADET

BACA-IZGARA YAPIM ve YÜKSELTME

15.213 mtül

MERDİVEN ÇALIŞMASI

978 mtül

YOL BARİYERİ BORDÜR- KORKULUK

2.327 mtül

MERDİVEN VE DUVAR ÜZERİ KORKULUK

21.279 mtül

BORDÜR ÇALIŞMASI

24.036 m2

BETON PARKE YOL VE TRETUVAR KAPLAMA

5.350 mtül

İMARLI YOL ÇALIŞMASI

KURS FAALİYETLERİ TİYATRO FAALİYETLERİ MAHALLELERDE TIYATRO 7. SARIYER TIYATRODA  ŞENLIĞI  5. KARNE ŞENLIĞI

1.500 çocuk

ÇOCUK HAKLARI FESTİVALİNE KATILIM

6.800
YIL İÇERİSİNDE ULAŞILAN KİŞİ SAYISI

200.000
ETKİNLİKLERİ TAKİP EDEN KİŞİ SAYISI

2.809 öğretmene

MOBİL ŞARJ CİHAZI HEDİYE EDİLDİ

2.227
KÜLTÜR GEZILERI

SERGİLER DİĞER ETKİNLİKLER OKULLARDA 3D SİNEMA GÖSTERİMİ 5.SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU

Altyapı çalışmalarından kültür sanata, eğitim desteklerinden sağlığa, spordan sosyal yaşama 
kadar her alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren Sarıyer Belediyesi’nin 2016 yılı faaliyet 

raporu vatandaşlardan tam not aldı.

55 19.962
OYUN IZLEYICI

18 950
MAHALLE IZLEYICI

27 5.558
OYUN IZLEYICI

8 2.444
OYUN IZLEYICI

45 3.411
BRANŞTA KURSIYER

9 10.000
SERGI ZIYARETÇI SAYISI

15 25
ÜNIVESITE ÖĞRETIM ÜYESI

38 13.000
OKUL IZLEYICI SAYISI

2.276 46015.000 148
KITAP DAĞITILDI KURIYERE EĞITIMKIŞI KATILDI DANSÇIYLA GÖSTERI
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568 SPORCU

159.989 Avro

FUTBOL

PROJE KAPSAMINDE KAZANILAN HİBE

50 SPORCU

2979

KIZ FUTBOL

KIYILAN NİKAH SAYISI

65 SPORCU

3.075 ÖĞRENCİ

TEKVANDO

YAZ SPOR OKULLARI

150 SPORCU

1.275 KİŞİYE

KARETE

ÜCRETSİZ SPOR İMKANI

140 SPORCU

12 OKUL 208 ÖĞRENCİ

JUDO

HAVUZDA KANO YARIŞLARI

4.100

15 OKUL 183 ÖĞRENCİ

KİŞİYE DANIŞMANLIK VE YÖNLENDİRME

YÜZME

400

300 ÇOCUĞU EĞİTİM

ENGELLİ AİLESİNE ÜCRETSİZ TATİL

SARIYER DENIZCILEŞME MERKEZI

576

10 OKUL 150 ÖĞRENCİ

SEANS HİPOTERAPİ HİZMETİ

DÜZENLENEN SPOR TURNUVALARI

1.495 m2

185 SPORCU

KABARTMA KILAVUZ TAŞI

VOLEYBOL KIŞ OKULU VE HAZIRLIK GRUPLARI

9062

190 SPORCU

HASTA BEZİ  VE YATAĞI YARDIMI

BASKETBOL

5.000 ÖĞRENCİ

EĞİTİM YARDIMI

1669 KİŞİYE

2. EL EŞYA VE GİYSİ YARDIMI

300
ÇOCUĞA SÜNNET KIYAFETİ YARDIMI

1.162
CENAZEDE YEMEK HİZMETİ

70.230
KİŞİYE İFTAR VE SAHUR SOFRASI

20.000
RAMAZAN PAKETİ YARDIMI

105
KONUTA İNŞAAT MALZEMESİ DESTEĞİ

2.397 KİŞİ

SOSYAL TESİSLERDE KONAKLAMA

25.732 KİŞİ

SEMT EVLERİNDEN YARARLANAN SAYISI

16.414 KİŞİ

YAŞAM EVİNDEN HİZMET ALAN SAYISI

141
ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUK SAYISI

6.579
(SAGEM) KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

1.200
KREDİ DESTEĞİ VERİLEN TOPLAM KADIN

50
BOYANAN OKUL SAYISI

104 İBADETHANE

TEMİZLİK HİZMETLERİ

...hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası, 
ULUSAL EGEMENLIKTIR.



26.022

4.108

VERİLEN ÜCRETSİZ İLAÇ SAYISI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ VERİLEN KİŞİ

23.592 m²

20.123

TOPLAM PARK ALANI

POLİKLİNİK HİZMETİ ALAN KİŞİ SAYISI

251.770 lt.

3.629

ATIK YAĞ TOPLANDI

KÜÇÜK MÜDAHALE HİZMETİ VERİLEN KİŞİ

7.742 kg.

660.000 km

ATIK PİL TOPLANDI

HASTA NAKLİ İÇİN GİDİLEN TOPLAM MESAFE

3.000 kg.

29.963

ELEKTRİK & ELEKTRONİK ATIK TOPLANDI

PORTÖR MUAYENESİ

173.006 ton

12.366

EVSEL (ÇÖP) KATI ATIK TOPLANDI

RAPORLAMA HİZMETİ VERİLEN KİŞİ SAYISI

60 adet

65.768 

TOPLAMA KUMBARASI

YAPILAN TETKİK SAYISI

4.900 kg.

4.302

ATIK ARAÇ LASTİĞİ TOPLANDI

ÇEKİLEN RÖNTGEN SAYISI

14.900 ton

6.358

KATI ATIK TOPLANDI

PSİKOSOSYAL HİZMET VERİLEN KİŞİ SAYISI

180.000 adet

1.198

DAĞITILAN GERİ DÖNÜŞÜM POŞET MİKTARI

SÜNNET EDİLEN ÇOCUK SAYISI

1.630 ton

CAM AMBALAJ ATIĞI

44.100 m2

BORDÜR BOYANDI

468 adet

EVSEL (ÇÖP) ATIK KONTEYNIRI

4.220
HAYVAN MUAYENE VE TEDAVİ EDİLDİ

2.509
HAYVAN AŞILANDI

1.850
HAYVAN KISIRLAŞTIRILDI

140
SAHİPSİZ HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

1.346
İLAÇLAMA YAPILDI

810 adet

İŞYERİ RUHSATI DÜZENLENDİ

225 adet

ÖLÇÜ MUAYENE VE DAMGALAMA YAPILDI

39.652 KİŞİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) HİZMETİ ALDI

19.348
E-BELEDİYE ÜZERİNDEN ÖDEME İŞLEMİ

20.600
ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ AKTİF ÜYE

219.000
ÇAĞRI CEVAPLANDI

5.689
ŞİKAYET ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

14 HİZMET NİSAN 2017  
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  : DERAN ÖZGEN

Türkiye’de ilk kez 2016 yılında 
Sarıyer Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen Havuzda 

Kano Yarışları’nın ikincisi SARFİT 
Spor Tesisleri’nde yapıldı. Amatör 
Spor Kulüpleri arasında yapılan ve 
büyük bir çekişmeye sahne olan 
müsabakalara Sarıyer genelinde 
U16-U17 yaş aralığında 13 amatör 
spor kulübü ile 22 takım ve 176 
sporcu katıldı. 

“YARIŞLAR ÜLKEMİZE 
HEDİYEMİZ”

Büyük bir coşku ve heyecanla 
gerçekleşen yarışma öncesinde 
konuşan Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, sporun önemini 
vurgulayarak, “Zamanınızı 
spora ayırmak sizin için faydalı. 
Gençliğimde ben de sporla 
uğraştım. Bu yarış Türkiye’de 
amatör spor kulüpleriyle yapılan 

29. Kalp Haftası 
kapsamında Sarıyer 
Belediyesi ve Türk 

Kalp Vakfı’nın ortaklaşa 
düzenlediği ‘Kalbin İçin 
Olta At’ etkinliği Kireç-
burnu’nda bulunan Haydar 
Aliyev Parkı’nda yapıldı. Kalp 
sağlığına dikkat çekmek amacıy-
la düzenlenen programa çok sayıda vatan-
daş katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç de organizasyonda yer alarak kalp 
sağlığının önemini vurgulayan bir konuşma 
gerçekleştirdi. 

SARIYERLİLER ŞANSLI
Sarıyer’de yaşamanın kalp sağlığı açısın-

dan da bir ayrıcalık olduğunun altını çizen 
Genç, “Uzmanlar tıbben konuşur. Ben gönül 
sevgisi olarak konuşacağım. Bana göre ilaç-
ların başında gönül sevgisi geliyor. Yaşamın 
her alanında bu kadar stres varken bizim 
yapmamız gereken şey, sağlığımıza dikkat 
etmektir. Sağlığımızı korumak her işin ba-
şında geliyor. Halkımıza bu konuda en ufak 

bir katkımız olursa ne mutlu bize” 
diye konuştu. 

BALIK KALBİN DOSTU
Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan 

Güven ise kalp hastalarına açık 
havada bulunmayı önerdiklerini 

de dile getirerek, “Balık tutmak kalp 
sağlığı için faydalı bir spor” açıklamasında 

bulundu. Güven, Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç’e etkinliğe verdiği destekten do-
layı teşekkür etti. Kenan Güven’in ardından 
konuşan Prof. Dr. Yıldız Tümerdem kalp 
sağlığı için faydalı olan Omega 3’ün balıkta 
bulunduğunu hatırlatarak, “Balık tutarak 
hem spor yapın hem de kalbinizi koruyun” 
dedi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ
Konuşmaların ardından Başkan Şük-

rü Genç, Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan 
Güven, Prof. Dr. Yıldız Tümerdem ve olta 
atma etkinliğine katılanlara teşekkür plaketi 
takdim etti. Ayrıca etkinlikte vatandaşlara 
balık ekmek ve helva ikram edildi.

 Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl Sarıyer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Havuzda Kano Yarışları’nın ikincisi 
Amatör Spor Kulüpleri arasında düzenlendi. Rekabetin yoğun olduğu yarışlar çekişmeli anlara sahne oldu. 

HAVUZDA 
EĞLENCELİ KANO

ilk yarış olma özelliğini taşıyor. 
Bu yarışların Türkiye’ye bir hediye 
olacağını düşünüyorum. Her ilkin 
mutlaka eksiklikleri vardır.  Kısa 
sürede bunları da tamamlayacağız. 
Bu eksiklikler sizi üzmesin” diye 
konuştu.

BİRİNCİLİK RUMELİ KAVAĞI’NIN 
OLDU

Kıran kırana geçen yarışları; 
Derbent Spor Kulübü üçüncü, 
Pınar Spor Kulübü ikinci ve Rumeli 
Kavağı Spor Kulübü de birinci olarak 
tamamladı. Düzenlenen törende 

dereceye giren takımlar kupa ve 
madalyalarını Başkan Genç ve 
Sarıyer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü 
Namık Şişman’ın elinden aldı. Sarıyer 
Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 
tarafından yarışmaya katılan tüm 
sporculara çeşitli hediyeler verildi.

SARIYER RENKLERLE GÜZEL, 

RENKLERLE HOŞTUR. HER RENGİN 

AYRI BİR HAVASI AYRI BİR SEV-

DASI VARDIR. İŞTE SARIYER’İN 

UNUTULMAZ RENKLERİNDEN BİRİ: 

BURHANETTİN BAŞTIMAR.

Burhanetin Baştımar Sarıyer’in en çok 
sevilen eşraflarından biriydi. Manifaturacı 
olarak uzun yıllar ticaretle uğraştı, sonraları 
Aygaz Bayiliğine döndü ve kendini emekli 
yaptı. Sarıyer’de sayılan, sevilen ve sözü 
dinlenen bir insandı. Boylu poslu, çok 
yakışıklı, tane tane konuşan, kızmayan, 
dinlemesini bilen ve herkese aynı incelikle 
yanıt vererek gönül kazanan biriydi. Uzun 
yıllar İstanbul Belediye Meclisi üyesi 
olarak görev yaptı. CHP de çeşitli görevler 
üstlendi. Ama bir gün geldi, o da hakkın 
rahmetine kavuştu ve dünyamızdan göçtü. 
Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı 
cennet olsun.( Fotoğraf 1950 li yıllarda, 
Ana Muhalefet Partisi olan CHP lideri 
olan İsmet İnönü’nün Büyükdere’de CHP 
binasına yaptığı bir toplantıda çekilmiştir. 
İsmet Paşa’nın elini öpen Burhanettin 
Baştimar’dır).

SON KİTABIMIN ÇALIŞMALARINI 

YAPMAK ÜZERE GİTTİĞİM RİZE/ÇAYELİ/

ARMUTLU KÖYÜNDE SAYIN İSLAM 

YILDIRIM’IN EVİNİN BALKONUNDAYIM... 

YEŞİLİN HER TONUNU BULMAK 

MÜMKÜN, İŞTE ÇAYLIK VE SAĞ 

TARAFTA ORMANLIK ALAN...

SARIYER’İN YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ

TC. İbrahim Balcı

Beğen

Beğen

Yorum Yap

Yorum Yap

Paylaş

Paylaş

İBRAHİM BALCI’NIN 
FACEBOOK’UNDAN

 

Sahibi: T.C. Sarıyer Belediyesi adına

ŞÜKRÜ GENÇ

www.sariyer.bel.tr

Genel Yayın Yönetmeni: 
CENGİZ KAHRAMAN
kahramance@gmail.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
ÖNDER KÖMÜR

onderkomur1983@gmail.com

Adres: Yaşar Kemal Kültür Merkezi, 
Derbent Mahallesi Akgün Caddesi No: 1 

Sarıyer / İstanbul 

YAYIN KURULU

Volkan Erkoca 
Murat Bayar

Damla Coşaran
Gamze Aynacı
Berna Sönmez

Tufan Yücel 
Deran Özgen
Orkun Eroğlu
Hülya Özalpuk
Hatice Alioğlu

Kreatif Yönetmen
MUSTAFA GÖKMEN

mustafagokmene@gmail.com

Baskı:
Turkuvaz Haberleşme ve Yay. A.Ş.

Sabah Matbaa Tesisleri
Sancaktepe / İstanbul
Tel: 0216 585 90 00

Aylık süreli yayındır.

Yapım: Adres: Emniyetevler Mah. 
Baturay Sok. No:66 
4. Levent / İstanbul 
www.sivriajans.com
info@sivriajans.com

SARIYER BELEDİYESİ 
ÜCRETSİZ HİZMET BÜLTENİ

Kalpler oltaya geldi

...hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası, 
ULUSAL EGEMENLIKTIR.

 Balığın merkezi 
Sarıyer’de Oltalar bu 
defa kalp sağlığına 
dikkat çekmek için 
atıldı. 



SARIYER BELEDIYE BAŞKANI

ŞÜKRÜ GENÇ

...hürriyetin de, eşitliğin de, 
adaletin de dayanak noktası, 

ULUSAL EGEMENLIKTIR.


