
 Müzikle sözün, şiirle öykünün, romanla oyunun buluşması: 
Her yıl sanatseverleri bir araya getiren Sarıyer Edebiyat 
Günleri’nin 6.sı başladı. Haydar Aliyev Parkı’na gelen binlerce 
kişi usta yazarlarla bir arada olmanın keyfini yaşıyor.  

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının Life Park’da düzenlenen final 
şenliğinde, Sarıyer’de misafir edilen çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıktı.  

n 2014 yılında verilmeye başlanılan Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü; 
Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli ve Vedat Türkali’nin ardından bu sene 
Murathan Mungan’a verilecek. Mungan, 14 Mayıs günü saat 17.30’da 
düzenlenecek törenle ödülünü alacak. DEVAMI  11’de

n Bu yıl da birçok şair, yazar, gazeteci, akademisyen ve edebiyatçıya ev 
sahipliği yapan Sarıyer Edebiyat Günleri, 14 Mayıs’a kadar çeşitli etkin-
liklerle devam edecek. 32 yayınevi ve 167 yazarın katılacağı etkinlik, 
Yeni Türkü konseriyle son bulacak.

n Sarıyer Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı bir dizi etkinlikle kutladı. 
1 hafta boyunca devam eden şenlikler kapsa-
mında; 7 ülke ve 8 ilden toplam 393 çocuk Sarı- 
yer’de ağırlandı.

n Çeşitli etkinliklerle misafir çocukları 6 gün bo-
yunca ağırlayan Sarıyer Belediyesi, kutlamala-
rın finalini Life Park Bahçeköy’de binlerce Sa-
rıyerlinin katılımıyla gerçekleştirdi. Çocuklar,  
bayramın keyfini doyasıya yaşadı.  6-7’de

 Detaylı bilgiye; sariyer.bel.tr,  twitter/SariyerBelediye, facebook/sariyerbld, instagram/sariyerbelediye hesaplarından ulaşabilirsiniz. Edebiyat Günleri her gün Sarıyer Tv’de.
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Denize 
Karşı 
Edebiyat

23 Nisan’a yakışan final 

ŞİİR HATLARI SEFERLERİ
Anadolu yakasından Sarıyer Belediyesi 6. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne katılmak 
isteyen edebiyatseverler için 3 gün boyunca sürecek ücretsiz tekne seferlerimiz:

6. 
SARIYER 

EDEBİYAT 
GÜNLERİ 
BAŞLADI

Üsküdar
 vapur iskelesi yanı
12 Mayıs Cuma 

saat: 12.00

Beykoz
Beykoz korusu karşısı
13 Mayıs Cumartesi 

saat 12.00

Kadıköy
Kadıköy iskelesi
14 Mayıs Pazar 

saat 12.00

‘İçeri Giren’ 
ödül aldı

Baba‘anne’ 
oldular

Fakir Baykurt Öykü Yarışması

SARIYER Belediye-
si’nin düzenlediği, 
‘Fakir Baykurt Öykü 
Yarışması’ sonuçlan-
dı. Oyuncu ve yazar 
Nilüfer Açıkalın’ın, 
‘İçeri Giren’ öyküsü 
ile 541 öykü arasın-
dan birinci oldu. 

YILIN o zamanı, takvi-
min o günleri nihayet 
geldi. Ve yeniden harfle-
rin, kelimelerin, güzel 
sözün, güzel yazının, 
güzel eserlerin 
boğaz kıyısındaki 
geleneksel 
dansının keyfini 
yaşamak 
üzere biraraya 
geliyoruz.

SARIYER Belediyesi ve AÇEV işbirliğin-
de uygulanan ‘Baba Destek Programı’ 
sayesinde babalar alışık olduğumuz 
kalıplardan çıkıyor, çocuk bakımı ve 
eğitimi konusunda bilinçlenerek eşleri-
ne yardımcı oluyor. 

 ŞÜKRÜ GENÇ’İN YAZISI 3’TE

 DEVAMI 10’DA

 DEVAMI 5’TE

Doya doya 
edebiyat

‘BEYAZ MARTI’ MURATHAN MUNGAN’IN



2 YAŞAM MAYIS 2017  

 : EMINE GÜLER SÖNMEZ

İstanbul gibi büyük kentlerin 
avantajlarının yanısıra, artan 
nüfus, trafik, gündelik sorunlar, 
iş temposu gibi dezavantajları 

da var elbet. Çoğu zaman 
yaşadığımız bu ortamdan 
kaçmak,uzaklaşmak isteriz. 
Fakat İstanbul’da bu amaca 
hizmet eden sayılı yer 
var. Tam bu sıkılmışlık 
sırasında şehre yakın ama 
şehrin karmaşasından uzak 

olan Kilyos, bu listenin 
başında gelir. Doğanın 

kollarında, huzurlu bir gün 
geçirmek isteyenlerin Kilyos’a bir kez 

uğramaları alışkanlık yapması için yeter 
de artar bile...

Kilyos iyi bilinen kumsalları ve 
ender görülen bitkileri ile kendine 
özgü bir ekosisteme sahiptir. Sarıyer 
Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen, 
bu sene yedincisi gerçekleştirilecek 
Kilyos Kum Zambakları Festivali ve 
yine dördüncüsü yapılacak ‘Kumda 
Sanat’ şenliği, plajlarının dışında Kilyos 
sahillerini cazibe merkezi haline getiren 
nedenler arasında yer alır. 

İstanbul’a yakın olarak adlandırılan 
tüm kaçış noktalarının aksine Kilyos, 
şehrin içinde olma özelliği ile de diğer 
merkezlerden ayrılır. Yazın plajları 
nedeniyle İstanbulluların akın ettiği 
Kilyos, sizi bir anda prens adalarının 
huzuruna eş bir dünyaya sokabilir. 

Şehir merkezine ortalama 30 
kilometre uzaklıkta olan Kilyos’a sahil 
yolundan giderseniz, yol boyu Boğaz’ın 
keyfini çıkarabilir, Emirgan, İstinye, 
Yeniköy, Tarabya sahilleri boyunca 
denizin, ardından da orman yolunun 
akışına kendinizi bırakabilirsiniz.

Bu şirin köye ulaşmak için şehir 
içinden geçişi kullanacaksanız, Maslak 
istikametinde Bahçeköy girişini takip 
etmeniz gerekiyor. Yolun tamamı 
asfalt. Maslak yolu da orman içi olması 
sebebiyle manzaralı ve keyifli. 

Eğer Kilyos’a gitmek için toplu 
taşımayı tercih edecekseniz, Hacıosman 
metro istasyonundan kalkan 151 
numaralı otobüs hattını kullanabilir ya 
da Sarıyer Merkez’den hareket eden 
minibüsleri tercih edebilirsiniz. 

DÖRT MEVSİM HUZUR

KiLYOS
 Modern dünyanın en zorlu 

tarafı binalar arasında tıkılıp 
kalmak... Özellikle İstanbul 
gibi büyük bir metropolde 
yaşıyorsanız, arada 
kaçmak, nefes 
almak şart. Tam da 
bu noktada Kilyos 
adeta bir cennet 
gibi...  

KILYOS, boğazın Karadeniz ile 
kucaklaştığı noktada, benzeri az 
bulunabilecek doğal güzelliklere 
sahip oluşuyla, kapalı bir kutu 
içinde gizlenen değerli bir pırlanta 
gibidir. Günü birlik geziler ve gece 
konaklamalı hafta sonu programları 
için ideal olan bu şirin tatil yeri, 
yaz aylarında yol boyunca uzanan 
piknik alanları, Kısırkaya ya kadar üç 
kilometreyi geçen uzun kumsalı, 
birbirinden güzel plajları, her daim 
en  taze, en lezzetli balıkların tadına 
bakılabilecek restoranları ile gelen 
ziyaretçilerine denizin ve doğanın 
tüm olanaklarını sunarken, kış 
aylarında da bembeyaz karların 
arasında sıcacık şömineli otelleri  ile 
romantik anlar yaşatır. Gerçekten de 
ilkbaharın coşkusu, yazın sıcaklığı, 
sonbaharın hüznü, kışın saflığı;  dört 
mevsimin bütün güzelikleri ve eşsiz 
gün batımı ile Kilyos sizi her an 
ağırlamaya hazırdır.

Her mevsimi 
ayrı güzel 

Sariyer.tv.trSariyerbld SariyerBelediye

www.sariyer.bel.tr 444 1 722ÇAĞRI
MERKEZİ

Anneler Gününüz 
Kutlu Olsun

Yokluğunda her sabah bozuk bir günaydın atıyorum çocukluğumdan kalma 
eski kumbarama. Geldiğinde sana güzel bir hoşgeldin almayı planlıyorum.

Murathan Mungan
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Merhaba Dostlar,
Yılın o zamanı, takvimin o 

günleri nihayet geldi.
Ve yeniden harflerin, 

kelimelerin, güzel sözün, güzel 
yazının, güzel eserlerin boğaz 
kıyısındaki geleneksel dansının 
keyfini yaşamak üzere biraraya 
geliyoruz.

Sarıyer Edebiyat Günleri’nin bu 
yıl 6.’sını gerçekleştirirken, yine 
birbirinden değerli sanatçıların o 
müstesna buluşmasına tanıklık 
edeceğiz. Yeşil parklarımızda 
onların okurları ile buluşmalarına, 

kitaplarını, eserlerini 
imzalamalarına, panellerdeki 
anlatımlarına, müzikle sözün, 
şiirle öykünün, romanla oyunun 
buluşmasına tanıklık edeceğiz.

Yine şiir teknemiz, Boğaz’ın 
sularına açılacak ve yine 
Sarıyer’in kıyılarını yalayan 
dalgalara eşlik edecek edebiyat.

Bu yıl da dolu dolu bir 
programla karşınızda olacak 
‘Edebiyat Günleri’nde sanatın 
her dalından, toplumumuzun 
öne çıkan isimleri Sarıyerliler 

ile buluşacak, kaynaşacak. 
Kentimizin ve ülkemizin kültür-
sanat takviminde artık kendisine 
özel bir yer edinmiş olan ‘Edebiyat 
Günleri’nde birbirinden özel 
etkinlikler ve konserlerle karşınıza 
çıkacaklar.

Bu etkinliğin bir parçası ve 
destekçisi olmaktan her zaman 
gurur duyduğumu bir kez daha 
belirtir, hepinize kana kana 
edebiyat içeceğiniz, doya doya 
edebiyat soluyacağınız bir festival 
dilerim.

DİSK, KESK, TTB 
ve TMMOB’un 
çağrısıyla 
İstanbul’daki  

1 Mayıs kutlamalarının bu  
yılki adresi Bakırköy oldu. 
Bakırköy Halk Pazarı’nda 
binlerce kişi bir araya gelerek 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutladı. Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü 
Genç de düzenlenen mitinge 
katılanlar arasındaydı. Miting 
alanına giriş yaptıktan sonra 
kalabalığı selamlayan Genç, 
elindeki simidi de 1 Mayıs 

mitingine katılan Sarıyer 
Belediyesi çalışanlarıyla 
paylaştı.

İşçinin, emekçinin yanında 
olduğunu her fırsatta dile 
getiren Genç, işçilerle 
sohbet ederek sorunlarını 
dinledi. Alanda yoğun ilgiyle 
karşılanan Genç, emeğe olan 
inancını ve saygısını bir kez 
daha dile getirdi.1 Mayıs 
mitingine katılan Sarıyer 
Belediyesi çalışanlarıyla teker 
teker ilgilenen Şükrü Genç, 
hatıra fotoğrafı çektirmeyi de 
ihmal etmedi.

Şükrü Genç’ten  
1 Mayıs çıkarması

 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Bakırköy’de 
düzenlenen mitingde işçilerle sohbet eden Başkan 
Genç, sorunları birinci ağızdan dinledi. 

1 Mayıs nedeniyle Bakırköy Halk Pazarı alanında 

yapılan kutlamalara katılan Başkan Genç, yoğun 

ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar başkanla 

selfie çektirmeyi ihmal etmedi.

ŞÜKRÜ GENÇ
Sarıyer Belediye BaşkanıB
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Başkan 
Genç, 

vatandaşlarla 
teker teker ilgilendi.

Alanda bulunan 
işçiler Şükrü Genç 
ile hatıra fotoğrafı 

çektirdi. 

 : BERNA SÖNMEZ    : ŞABAN GÖKMEN

Asrının defterini doğru tutmayan / Sırtının hırkasını taşıyamayan / 
Sözünün yazgısına sahip çıkmayan / Çekilsin yanımızdan devrana kalsın

Murathan Mungan



Şükrü Genç: Yılmayacağız!

4 GÜNCEL MAYIS 2017  

Sarıyer Belediyesi’nin şubat 
mart ve nisan aylı meclis 
toplantılarında karara bağlayıp 
İstanbul Büyükşehir Belediye-

si’ne havale ettiği; Emirgan, Kazım 
Karabekir, Rumeli Hisarı, Pınar, 
Çayırbaşı, Kocataş, PTT Evleri, Reşit-
paşa ve Ferahevler mahallelerine ait 
imar ıslah çalışmaları İBB Planlama 
Dairesi tarafından iade edildi. İmar 
ıslah planlarının Büyükşehir Mecli-
si’nde iletilmeden iade edilmesinin 
ardından Yaşar Kemal Kültür Merke-
zi’nde bir toplantı düzenleyen Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç, İBB 
Daire Başkanı’nın yetkisini aşarak 
çalışmayı iade ettiğini belirterek, 
“mülkiyet sorunu boynumuzun bor-
cudur, yılmayacağız” dedi. Mayıs ayı 
meclisinde de gündeme oturan mül-
kiyet sorunu hakkında konuşan CHP 
grubu da Başkan Genç’i bu yolda 
desteklediklerini söyledi.

DAVA AÇACAĞIZ
Konuyla alakalı yapılan ilk top-

lantıda, Belediye Meclisi’nin aldığı 
kararın planlama dairesi başkanlığın-
ca iade edilemeyeceğini söyleyerek 
mülkiyet sorunu ile ilgili dava açıla-
cağını kaydeden Başkan Genç, 14. 
Maddeye göre iade kararını İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
alabileceğini belirtti. Genç, “Tıpkı 
YSK kararı gibi, bu kararı da yetki-
si olmayan bir daire başkanı aldı. 
Hukuki girişimlerimizi başlataca-
ğız” diye konuştu. 

MAHALLELI TEPKI GÖSTERDI
Mülkiye sorunu mayıs ayı meclis 

toplantısında da gündemden 
düşmedi. Toplantıyı izlemeye gelen 
mahalleliler, daha önce Sarıyer 
Belediye Meclisi’nden geçerek 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ne iletilen imar ıslah planlarının 
iade edilmesi nedeniyle AKP’li 
meclis üyelerine tepki gösterdi. 
Meclis toplantısında konuşan 
CHP Grup Sözcüsü Gökan 
Zeybek, “Belediye Başkanımızın 
da dediği gibi biz bu yola baş 
koyduk. CHP grubu olarak bu 
yoldan vazgeçmeyeceğimizi 
tekrar söylüyorum. Bu konudaki 
kararlılığımız devam ediyor” 
açıklamasında bulundu.

 İmar ıslah planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iade edilmesine tepki 
gösteren Başkan Genç, “Yılmayacağız” diyerek tapuların peşini bırakmayacaklarının altını çizdi. 

 Toplantıya katılan vatandaşlar da 

evlerinin tapularını istediklerini söyleyerek 

alınan karara karşı çıktı.

Özel Dr. Natuk Birkan İlköğ-
retim Okulu 4. Sınıf öğren-
cileri Sarıyer Belediye Baş-
kanı Şükrü Genç’i ziyaret 

etti. Sosyal Bilgiler dersinde ‘İnsanlar 
ve Yönetim’ konusu kapsamında be-
lediye başkanından bilgi almaya gelen 
160 öğrenci, belediyenin ne demek 
olduğunu ve faaliyetlerinin neler ol-
duğunu birinci ağızdan dinledi.

Öğrencilerle biraraya gelen 
Belediye Başkanı Şükrü Genç, 
toplantıya kendisini tanıtarak 
başladı. ‘Belediye başkanı nasıl 

olunur? meclisin görevleri nelerdir?’ 
gibi soruları ele alan Başkan Genç, 
belediyenin faaliyetlerini anlatarak şu 
şekilde konuştu;

 “Sarıyer Belediyesi’nin yaklaşık 2 
bin civarında çalışanı var. Size tüm 
alanlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. 
Yol, su, elektrik gibi ‘olmazsa 
olmazlar’ın dışında birçok faaliyet 
yürütüyoruz. Çöpten dönüşümlerle 
kazanç elde ediyoruz. Engellilerle 
ilgili projelerimiz var. 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak 
için çalışıyoruz. Okullara lojistik 
anlamda destek sağlıyoruz. Çocuk 
gündüz bakımevleri, gençlik eğitim 
merkezleri ve Sarıyer Akademi olarak 

her yaştan çocuğa eğitim veriyoruz. 
Sportif alanlarda olmaya çalışıyoruz. 
İyi bir rehabilitasyon merkezimiz var. 
Sokak hayvanlarını tedavi ediyor, aşı 
ve kısırlaştırma işlemleri yapıyoruz. 
Yeşil alanları korumaya çalışıyoruz.  
Doğanın yeşil olduğu alanlarda yaşam 
çok daha iyi. Bizler İstanbul’un diğer 
ilçelerine nazaran şanslıyız. Yaşamın 
kolaylaştırılması için çalışıyoruz.”

Belediye başkanlığının bir meslek 
olmadığını da belirten Genç, 
“Belediye başkanlığı halka hizmet 
etmek için gönüllü olarak üstlenilen 
bir görevdir. Tekrar aday olacağım 
ve umuyorum 5 yıl daha başkanlık 
yapacağım” dedi.

Cumhuriyet için 
barış çığlığı attılar
 Yaşar Kemal Kültür 

Merkezi, geçtiğimiz 
günlerde 160 çocuğa 
ev sahipliği yaptı. 
Belediyenin işleyişi 
hakkında Şükrü 
Genç’ten bilgi alan 
minikler, etkinlik 
sonunda Cumhuriyet 
için hep bir ağızdan 
barış çığlığı attı.  

Çocuklardan; 
huzurlu bir 
dünya için, 
Atatürk ve 
Cumhuriyet 
için hep bir 
ağızdan barış 
çığlığı atmalarını 
isteyen 
Genç, “Bana 
motivasyon 
kaynağı oldunuz, 
bu çığlığı asla 
unutmayın” 
diyerek, 
çocuklarla hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 

Bu çığlığı 
asla 
unutmayın

   DAMLA COŞARAN
BAŞKAN Genç’i ya-
kından tanıma fırsatı 
bulan çocuklar konuş-
manın ardından merak 
ettikleri soruların ce-
vaplarını da buldu. İşte 
merak edilen sorular 
ve cevapları:

n Her mahallede 
deprem toplanma 
alanları var mı?  
Insanlar bu konuda 
bilinçli mi?
“Bizim doğal toplanma 
alanlarımız yani 
parklarımız var. 
İnsanlar buraları tabii 
ki biliyorlar. Deprem 
sırasında toplanma 
alanlarının en önemlisi 
ulaşılabilir olması.” 

n Sarıyer’deki parklar 
yeterli mi? 
“Boş bulduğumuz her 
yeri park yapmaya 
çalışıyoruz. Parklar 
hem çocuklar hem 
de yaşlılar için çok 
önemli. Sarıyer’de 500 
civarında park var, 
bunun 300’e yakını 
bizim dönemimizde 
yapıldı. Parklar ortak 
alanlarımız ve temiz 
tutmalıyız. Bu konuda 
siz çocuklar çok daha 
fazla duyarlısınız. 
Sizlerden ricam 
büyüklerinizi de bu 
konuda ikaz etmeniz.”

n Sokak çocukları için 
neler yapıyorsunuz?
“Eğitimlerine destek 
oluyoruz. Sokakta 
çok büyük bir tehlike 
var; uyuşturucu. 
Kullanım yaşı giderek 
küçülüyor. Buralara 
müdahalelerde 
bulunuyoruz. Spor 
alanları açıyoruz.  
Suriyeli çok sayıda 
vatandaş var. 
Türkçe öğrenmeleri 
konusunda yardımcı 
olmaya çalışıyoruz, 
onları okula 
hazırlıyoruz.”

Çocuklardan 
soru yağmuru

   MURAT BAYAR

Denize düşen / Bir oyuncaktır Kız Kulesi. / Soruyorum berber koltuğundan
İki ayna arasında akıp giden görüntüme, / Şair olanımız hangisi?

Sunay Akın

GECEKONDU mahallelerinin mülkiyet 
sorununun çözüme kavuşması açısından 
2981 sayılı kanundan doğan tapu tahsis 
belgelerinin tapuya dönüştürülmesi 
için imar ıslah planları dahilinde Sarıyer 
Belediyesi Emirgan’ı ocak ayında pilot 
bölge olarak seçmişti. Emirgan’la ilgili 
çalışmayı şubatta Kazım Karabekir ve 
Rumeli Hisarı mahalleleri takip etti.  Bu iki 
mahalleyle ilgili mülkiyet sorunu şubatta 
önce Meclis’ten, sonra da komisyondan 
oybirliği ile geçerek İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne iletilmişti.

Tarihi adımın 
kilometre taşları
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Toplumun en küçük yapı taşı 
olan ailede çocuk bakımı 
başta olmak üzere neredeyse 
tüm sorumluluklar anneye 

yükleniyor. Bu durum, özellikle 
Türkiye gibi ataerkil aile yapısına 
sahip ülkelerde sıklıkla görülüyor. 
Toplumun dayattığı kalıplardan 
sıyrılamayan babalar, çocuklarıyla 

doğru iletişim kurmaktan da uzak 
kalıyor. Sarıyer’de bu figürü yıkmak 
isteyen erkekler, değişim için ilk 
adımı atarak Sarıyer Belediyesi ve 
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 
işbirliğinde uygulanan ‘Baba Destek 
Programı’na katıldı. 

Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakım 
Evi’nde öğrenim gören çocukların 

babaları, AÇEV Eğitmeni Burçin  
Özkan tarafından verilen Baba 
Destek Programı’nda eğitim alıyor. 
Sarıyer Belediyesi ve AÇEV ortak-
lığında düzenlenen bilgilendirme 
toplantısında gönüllü babalar, 
demokratik bir aile ortamı yaratıl-
ması için 13 haftalık programa dahil 
oluyor. Çocuk yetiştirme becerileri-
ni bu program yardımıyla geliştiren 
babalar aynı zamanda mutlu bir 
aile yapısına öncülük ediyor. 

PROGRAM NASIL 
UYGULANIYOR?

Eğitimde, ‘Babanın çocuk gelişi-
minde rolü, aile tutumları, çocuğu 
dinleme ve anlatma, olumlu dav-
ranış geliştirme, çocuğun bilişsel, 
sosyal, duygusal, fiziksel ve cinsel 
gelişimi, okul-arkadaşlar ve baba, 
çocukla kaliteli zaman geçirme ve 
oyun, yaşam zorlukları ve baba, 
çocuğun sorumluluk kazanması ve 
cinsel sağlık’ gibi konular masaya 
yatırılıyor. Daha sonra babaların 
eşlerine iki oturum yapılarak prog-
ram annelere ulaştırılıyor. Çayırbaşı 
Çocuk Gündüz Bakımevi’nde baş-
layan eğitim sırayla diğer şubelerde 
de devam edecek.

Sarıyer Belediyesi Nejat Uygur Sahnesi 
önemli bir konferansa daha ev sahipliği 
yaptı. Kişisel gelişim konusunda vatandaşları 

bilgilendirmeyi amaçlayan “Ne İstiyorsunuz? 
Gerçekten ne istiyorsunuz?” konferansının 
konuşmacısı kişisel gelişim uzmanı Aynur Tümen, 
“Önemli olan isteklerimizi gerçekleştirmek için 
önünüze çıkan engelleri kaldırmak” diyerek günlük 
hayatta karşılaşılan durumlarla baş etmek adına 
katılımcılara küçük tüyolar verdi.

  
“DEĞIŞIM IÇIN GEÇ DEĞIL”

Salonu dolduran vatandaşlarla birlikte, ‘Ben kimim, 
kim olmak istiyorum, ne istiyorum, yeterince 
sağlıklı mıyım, yeterince refah içinde miyim, 
yeterince huzurlu muyum, yeterince rahat mıyım, 
yeterince güvende miyim, hayal ettiklerimin ne 
kadarını gerçekleştirebildim, yaşamak istediğim 
hayatı yaşamama engel olan içsel ve dışsal 
engellerim ne?’ gibi sorulara cevap arayan Tümen,  
“Kendimiz olabilmek, harekete geçmek, değişmek 
için asla geç değil. Yaşamda karşımıza türlü 
zorluklar çıkıyor, kimsenin hayatı güllük gülistanlık 
değil. Önemli olan ne istediğini bilerek onları 
gerçekleştirmek için engelleri ortadan kaldırmak, 
kendimize inanmak, güvenmek, inanarak 
istemek” diyerek kişinin değişimden korkmaması 
gerektiğinin altını çizdi.

GÜMÜŞDERE’DE seracılıkla geçimini 
sürdüren, ancak geçtiğimiz kış ayında 
yaşanan kar felaketi sonrası ağır zarar 
gören köylülere naylon branda dağıtımı 
yapıldı. Gümüşdere düğün salonunda 
gerçekleşen ve Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç’in de katıldığı kahvaltıda 127 
seracıya brandaları teslim edildi. Sarıyer 
Ziraat Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu da 
her bir topu 400 metrekare olan ve 93 
kilo ağırlığındaki malzemelerin ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıldığı toplantıda yerini 
aldı. Gümüşdere Muhtarı Abdullah 
Gündoğdu, yaptığı konuşmada 
4 yıl garanti süresi olan dayanıklı 
brandaların köylülerin imdadına 
yetiştiğini söyleyerek, mağduriyetlerinin 
giderilmesini sağlayan Şükrü Genç ve 
tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. 

“SORUNLARIMIZI PAYLAŞACAĞIZ”
Kahvaltıda kısa bir konuşma yapan Şükrü 
Genç, “Biz karşılaştığınız felaketle ilgili 
gerekli çalışmamızı çoktan yapmıştık. 
Ancak referandum seçimleri öncesinde 
etik bulmadığımız için dağıtımı bugün 
yapıyoruz. Şu an sofrada lokmamızı 
paylaştığımız gibi sorunlarımızı da 
paylaşacağız. İşler masa başında 
çözülmez, sorunları yerinde görmek 
gerek” dedi. n Deran Özgen

Yaralar sarılmaya 
devam ediyor

 Sarıyer 
Belediyesi 
ve AÇEV 

işbirliğinde 
uygulanan 

‘Baba Destek 
programı 
sayesinde 

babalar alışık 
olduğumuz 
kalıplardan 

çıkıyor, 
çocuk bakımı 

ve eğitimi 
konusunda 

bilinçlenerek 
eşlerine 

yardımcı 
oluyor.  
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 Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleşen panelde kişisel gelişim uzmanı Aynur 
Tümen, katılımcılara günlük hayatta başvurabilecekleri küçük tüyolar verdi.

 Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleşen, “ 
Ne istiyorsunuz? Gerçekten ne istiyorsunuz? 
” adlı konferansta konuşan kişisel gelişim 
uzmanı Aynur Tümen, “Önemli olan engelleri 
ortadan kaldırmak” diyerek kişinin ne istediğini 
bilmesinin önemine değindi.  

BABALARDA

‘Engelleri ortadan kaldırın’

ŞIMDI SIRA

Babalardan neler bekleniyor?
Babaların çocuklarıyla daha yakın ve sıcak ilişkiler kurması, çocukla vakit 
geçirmesi, dinlemesi ve çocuk gelişiminde aktif rol oynamaları, aile 
içinde daha demokratik davranışlar sergilemeleri. Çocuğun gelişimine 
uygun beklentiler içine girmesi, birlikte zaman geçirmesi ve yakın ilişki 
içinde olması. Çocuklarının okul süreçlerini takip edip destek vermesi.

SARIYER Belediyesi ile Dardanel iş 
birliği çerçevesinde organize edilen 
‘Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum’ 
seminerlerinin son durağı Kilyos 
Veysel Vardal Görme Engelliler 
İlkokulu oldu.  Bugüne kadar Sarıyer 
İlkokulu, Tarabya Alpaslan İlkokulu ve 
Cumhuriyet İlkokulu da dahil olmak 
üzere ilçe sınırları içerisinde yer alan dört 
ilkokulda gerçekleşen seminer dizisinin 
sonucunda, bin öğrenci balık eti ve 
faydaları hakkında bilgilendirildi.

HEDEFIMIZ TÜKETIMI ARTTIRMAK
Balık etinin çocukların beslenme 
planlarında mutlaka yer bulması 
gerektiğine değinen Dardanel Pazarlama 
Müdürü Halit Giray, “Hedefimiz 
ülkemizde balık eti tüketimini dünya 
standartlarına taşımak ve sağlıklı nesillere 
katkıda bulunmak. Başlattığımız proje 
ile daha çok çocuğa ulaşacağız. Sarıyer 
Belediyesi’ne bu projede bizimle olduğu 
için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

SARIYER Belediye Tiyatrosu 23. Ulusla-
rarası Fevzi Beyazıtoğlu Tiyatro Günleri 
kapsamında Giresun’da sahne aldı. Fede-
rico Garcia Lorca’nın yazdığı, Abdullah 
Alparslan’ın yönettiği, müziklerini ise  
Ekin Gündü’nün yaptığı ‘Eskicinin Tazesi’, 
Giresun’lu tiyatroseverler tarafından 
büyük ilgi gördü. Küçük bir kasabada, 
kocasıyla arasındaki büyük yaş farkına ve 
çevrenin dedikodusuna rağmen evliliğini 
ayakta tutmaya çalışan bir genç kadının 
toplumsal kurallara ve baskıya direnişini 
anlatan oyun seyirciler tarafından ayakta 
alkışlandı.

‘Balık Yiyorum 
Sağlıklı Büyüyorum’
hedefine ulaştı

Sarıyer Belediye 
Tiyatrosu Giresun’da

Seminere katılan öğrencilere Sarıyer 
Belediyesi ve Dardanel tarafından çeşitli 
hediyeler verildi.

   BERNA SÖNMEZ

SözcükIerIe değiI, sevdamızIa konuşaIım. AnIataIım herşeyi. 
Sonra söz bitsin. ÖIüme kadar yaInızca susaIım.

Cezmi Ersöz

Sarıyer Belediyesi ve AÇEV tarafından yapılan 

‘Baba Destek’ programında, babaların çocuk gelişimi 

konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.



 Sarıyer’de 6 gün boyunca devam eden 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları binlerce 
Sarıyerlinin katıldığı muhteşem bir finalle son buldu. 
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Sarıyer Belediyesi her yıl ol-
duğu gibi bu yılda 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı bir dizi etkinlikle 

kutladı. 18 Nisan’da başlayan ve 1 
hafta boyunca devam eden şenlikler 
kapsamında; Diyarbakır, Sivas, Rize, 
Edirne, Bitlis, Erzincan, Mardin ve 
Van’ın yanı sıra Romanya, Rusya, Ko-
sova, Ukrayna, Arnavutluk, K.K.T.C 
ve Makedonya’dan toplam 393 çocuk 
Sarıyer’de ağırlandı.

YÖRESEL OYUNLAR SERGILENDI
Programın ilk gününde Kilyos 

Sosyal Tesisleri’ne gelen çocuklar 
Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı 
İsmail Erdem tarafından karşılandı. 
Odalarına yerleşen çocuklar, öğle 
yemeğinin ardından şenlik açılışı için 
hazırlıklarını tamamladı. Saat 18.00’da 
kortej ile başlayan şenlik, birbirinden 

renkli anlara sahne oldu. Değişik 
illerden ve ülkelerden gelen öğrenci-
ler, yöresel kıyafetleriyle halk oyun-
ları gösterileri gerçekleştirdi. Şenliğin 
ardından Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç’in de katıldığı akşam 
yemeğine geçen minikler, grup lider-
leriyle yapılan tanışma toplantısıyla 
günü noktaladı.

BARIŞ BILDIRISI YAYINLADILAR
Etkinliklerin 2. günü; çocuk meclis 

toplantısı, fidan dikimi, Sarıyer Bele-
diyesi Yeni Hizmet Binası’nın ziyaret 
edilmesi, İstinye Park’ta yapılan per-
formans gösterileriyle sürdü. Yaşar 
Kemal Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen Çocuk Meclisi’nde, dünyanın 
dört bir yanından gelen minikler 
barış taleplerini dile getirdi. Mecli-
sin sonunda bir de ‘Barış Bildirisi’ 
yayımlandı. Çocuklar kutlamaların 

devamında; kortej yürüyüşü, Sarıyer 
Kaymakamı’nın ziyareti, Sarıyer Be-
lediyesi Meclis Temsilcileri Toplantısı 
ve Başkan Şükrü Genç’in ziyaret 
edilmesi, tekne gezisi, Dolmabahçe 
gezisi ve akvaryum gezisi gibi etkin-
liklere katıldı. 

EN RENKLI BAYRAM
23 Nisan programı kapsamında 

farklı ülkelerden ve illerden gelen 
misafirleri 6 gün boyunca ağırlayarak 
çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Sarı-
yer Belediyesi, Life Park Bahçeköy’de 
yapılan galayla kutlamaları sonlan-
dırdı. Etkinliklerin son günü, organik 
pazar alanından Sarıyer Merkez’e ka-
dar devam eden kortej yürüyüşüyle 
başladı. Ellerinde bayraklarla Sarıyer 
sokaklarını renklendiren miniklere, 
vatandaşlar da alkışlarıyla destek 
verdi.

23 Nisan Gala Programı’nda son 
olarak ünlü pop müzik sanatçısı 

Cem Belevi sahne aldı. Sarıyerliler, 
Belevi’nin söylediği şarkılarla 
eğlenceli anlar yaşadı. Programa 
katılan minikler Cem Belevi’nin 

şarkılarına hep bir ağızdan eşlik  
etti. 6 gün süren etkinlerin sonunda 
Sarıyer Belediyesi’nin minik 
misafirleri, etkinliğin son günü olan 
24 Nisan’da Kilyos’taki tesislerden 
evlerine uğurlandı.

6 gün süren şölen Cem 
Belevi konseriyle sonlandı

23 Nisan haftası nedeniyle 6 gün boyunca Sarıyer 
Belediyesi tarafından misafir edilen çocuklar, 23 Nisan’da 
kutlamalara organik pazar alanından, Sarıyer merkeze 
kadar devam eden kortej yürüyüşüyle başladı.

393 misafir çocuk, sahneyi Türk bayraklarıyla donattı, hep bir 
ağızdan şarkılar söyleyerek Istanbulluları selamladı. 

Binlerce Sarıyerli, kameralarıyla anı ölümsüzleştirdi.

23 Nisan’a 
yakışan final

Söyleyin dağlara rüzgara / Yurdundan sürgün çocuklara 
Düşmesin kimse yılgınlığa  / Geçit vardır yarınlara

Murathan Mungan

Sarıyerliler yağan yağmura rağmen alanı terketmeyerek gösterileri izledi.
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YETKI MINIK 
BAŞKANLARDA

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
nedeniyle kendisini makamında ziyaret eden miniklere koltuğunu teslim etti. Genç’in 
koltuğuna oturan öğrenciler hem kendileri hem de sokak hayvanları için isteklerde 

bulundu. Birkaç saatliğine belediye başkanı olan miniklerin isteklerini dinleyen Genç, 
çocukların telsizle müdürlüklere talimat vermesini istedi. 23 Nissan kutlamalarıyla 

alakalı da fikirlerini belirten çocuklar, şenliklere katılan ülkelerin arttırılmasını talep etti.

UĞUR 
ERKEY 

ILKOKULU
Başkanlık koltuğuna ilk olarak 

Uğur Erkey Ilkokulu öğrencileri 
oturdu. Minik başkanlar istek 
ve şikayetlerini telsizlerle ilgili 

müdürlüklere iletti. Ziyarete okul 
müdürü Hidayet Yılmaz ve 
müdür yardımcısı Gülşah 

Öztürk’ün de  
katıldı.

ÇIÇEKLI 
BAHÇE ANAOKULU 

Belediye Başkanı Şükrü Genç, 
meclis sandalyelerini de anaokulu 
öğrencilerine emanet etti. Başkan 
Genç’i ziyaret eden Çiçekli Bahçe 

Anaokulu öğrencileri, Sarıyer Belediyesi 
Meclisi’nde isteklerini dile getirdi. 
Ziyaretin sonunda Şükrü Genç’e 
kendi elleriyle hazırladıkları bir 

resim hediye eden minikler, 
Genç’ten çeşitli 

armağanlar aldı. 

RIZELI 
MISAFIRLER

23 Nisan dolayısıyla Sarıyer’de 
ağırlanan Rizeli minikler de 
şehirlerine gitmeden önce 

Başkan Şükrü Genç’i ziyaret etti. 
Öğrencilerin kendi aralarında 

seçtiği arkadaşları da başkanlık 
koltuğuna oturarak kısa 

süre de olsa belediye 
başkanlığı yaptı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 23 Nisan yemeğinin 

ardından gala etkinliğine katılan misafir 
öğrenciler, sergiledikleri muhteşem folklor 
gösterileriyle tüm Sarıyerlileri coşturdu. 
Dünyanın yedi ülkesi ve Türkiye’nin sekiz 
ayrı şehrinden gelen çocuklar tüm katılım-

cılara Sarıyer Belediyesi Çocuk Meclisi’nde 
ortak olarak hazırladıkları ‘Barış’ temalı 
bildiriyi okuyarak, herkesi barışa davet 
etti. İstanbul’un dört bir yanından gelen 
minikler çeşitli atölyeler, oyun grupları ve 
oyun parkurlarıyla gönüllerince eğlenerek 
bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bayram coşkusunu yaşadılar

Yolverin kanatlı atlara / Sürgünden dönen çocuklara / Ateşler yakın doruklarda 
Geçit vardır yarınlara / Dağılsak da göç yollarında  / Yarın bizim bütün dünya

Murathan Mungan

Farklı 
ülkelerden ve 

Türkiye’nin değişik 
illerinden Sarıyer’e gelen 

minik öğrenciler, sergiledikleri 
yöresel danslarla büyük beğeni 

topladı. Değişik kültürlerle 
bir araya gelerek paylaşımda 
bulunan çocuklar, dolu dolu 

geçen günleri güzel dostluklar 
kurarak sonlandırırken 
tekrar buluşmak üzere 

sözleşti. 

Gala 
etkinliğinde 
şişme oyun 

parkurlarından 
çeşitli yaş grupları 

için hazırlanan 
oyun atölyelerine  

kadar her şey 
düşünüldü.

Sarıyerliler yağan yağmura rağmen alanı terketmeyerek gösterileri izledi.
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Sarıyer Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen  ‘Yerel Yönetim ve Üniversite 
İşbirliği ile Kariyerimi Kurguluyorum’ 
projesi kapsamında uluslararası gençlik 

istihdamı ve AB Politikaları Çalıştayı yoğun 
katılımla gerçekleşti.Proje kapsamında oluşturulan 
standlarda öğrencilere, Avrupa fırsatları ve staj 
imkanları hakkında bilgi verildi. İnsan kaynakları 
bölümlerinin de katılım sağladığı çalıştayda Yıldız 
Teknik ve İstanbul Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi öğrencilerinin tasarlamış olduğu ve 
derece kazandığı ürünler katılımcılara tanıtıldı. 

PROJENIN AMACI NEDIR?
Proje hayata geçirilirken, genç işsizliğe karşı 

mücadele etmek amacıyla tüm paydaşların katıl-
dığı bir süreçle gençlerle birlikte uygulanabilir, 
somut ve şeffaf, genç odaklı istihdam politikası 
üzerine çalışmalar yapılıyor. Gençlerin karar alma 
aşamasında yer aldığı politika sürecinin sonunda 
çıkarılacak raporla katılımcı süreç devam edecek.

400’ÜN ÜSTÜNDE GENÇ
Şubat ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan 

proje tanıtımının ardından çalışmalar hakkında bilgi 
veren Proje Koordinatörü Işın Orhangazili, “Sizle-
rin aktörü olduğu bir projeden bahsediyoruz.  Bu 

proje doğrudan gençlerin istihdam yaratma projesi 
değil, daha kıymetli bir şey var ki politikanın genç-
lerle birlikte yürütülüp tasarlanması. 400’ün üstün-
de gençle eğitimleri tamamladık” dedi. 

SIZLERE PAYDAŞ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ
Yerel yönetici olarak proje hakkında 

konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,  
“ Belediyeler asfalt döker, çöp toplar diye 
düşünülüyor. Üniversite gençlerinin belediyelere 
ilgisizliği de bundan kaynaklanır.  Siz gençler 
yerel yönetimlerin avantajlarını kullanabilirsiniz. 
Giderek bilimsel alt yapılar oluşturuluyor. Önemli 
olan bunu yaşamda kullanmak. Biz bu projeyle 
sorunların analizini yapıyor ve çözüm için sizlere 
paydaş olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

GENÇLER, YAŞADIĞI KENTIN SAHIBIDIR
Türkiye’de gençlik katılımı ile ilgili bir konuşma 

yapan Habitat Derneği Yenilik ve Teknoloji 
Programı Direktörü İsmail Metin, katılımcılara 
kendi çalışma hayatından örnekler verdi. Metin, 
“Ben kariyerimi kurgularken gençlik katılımı 
üzerine çalıştım. Kent Konseyi’nde görev yaptım. 
Gençler yaşadığı kentin sakini değil aynı zamanda 
sahibidirler” dedi. Aachen Türk Akademisyenler 
Derneği 2. Başkanı Velit Bari ve Almanya’dan 
gelen misafirlerinde bulunduğu toplantıda gençler 
proje hakkındaki fikirlerini belirtti.

 ‘Yerel Yönetim ve Üniversite İş Birliği ile 
Kariyerimi Kurguluyorum’ çalıştayı İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde gerçekleşti.  Çalıştayda gençlere,  
kariyer planlaması hakkında bilgiler verildi. 

GENÇLER 
kariyerini 
kurguluyor

Yurtdışında eğitim almak iste-
yen gençlerin yaş ortalaması 

son yıllarda düşmeye başladı. 
Eskiden yükseköğrenim öğrenci-
leri arasında rağbet gören sistem, 
rekabetin artması ile birlikte liseli 
gençler arasında da yaygın hale 
geldi. Özellikle dil eğitimini he-
def alan aileler, küçük yaşlardan 
itibaren çocuklarını farklı ülke 
okullarına kaydettiriyor.İşte tam 
da bu noktada yurtdışı eğitim 
danışmanlığı firmaları devreye 

giriyor. Dil eğitimi, sertifika ve 
diploma kursları,  yaz okulları, 
üniversite, yüksek lisans eğitimi 
ve staj programları sunan fir-
malar, bütçeye göre seçenekler 
sunuyor. Yurtdışında düşünülen 
eğitimin karar aşamasından, 
programını tamamlayıp geldiği 
zamana kadar her türlü ihtiyaçta 
firma öğrenciye destek sağlıyor. 

Amerika, Kanada, Avustralya, 
Avrupa, Yeni  Zelanda, Malta 
ve Güney Afrika en çok rağbet 

gören diğer ülkeler arasında. 
İngiltere daha maliyetli olmasına 
karşın mesafe olarak kısa olma-
sından dolayı Türk öğrenciler 
tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 
Bütçe olarak en uygun olan 
ülkeler arasında ise Kanada ve 
Malta yer alıyor. 

Avustralya her ne kadar 
rakam olarak yüksek olsa bile 
şu anda gider gitmez çalışmaya 
başlanabilecek tek ülke konu-
munda.

DÜNYADA sevilen bir spor dalı olan ve Tür-
kiye’de ilk kez 2016 yılında Sarıyer Belediyesi 
tarafından başlatılan Havuzda Kano Yarışları’nın 
3.sü 22-23 Mayıs tarihlerinde SARFİT Spor Te-
sisleri’nde gerçekleşecek. Sarıyer genelinde bu-
lunan liseler arasında yapılacak yarışlar büyük 
bir çekişmeye sahne olacak. Öğrencilerin hem 
spor yapacağı hem de doyasıya eğleneceği 
yarışlar 22 Mayıs saat 10.00’da başlayacak ve iki 
gün boyunca devam edecek. Eğlencenin doru-
ğa ulaşacağı yarışmanın sonucunda dereceye 
girenlere ödülleri verilecek.

Türkiye’de ilk kez Sarıyer Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen Havuzda Kano 
Yarışları’nın 3.sü SARFIT Spor Tesisleri’nde 
başlıyor. Sarıyer Belediyesi, tüm Sarıyerlileri 
bu heyecana ortak olmaya çağırıyor.

Sarıyer Belediyesi 
tarafından 

geçtiğimiz günlerde 
Ferahevler’de hizmete 

açılan Türkan 
Saylan Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde ücretsiz 

yoga ve psikolojik 
danışmanlık hizmeti 

kayıtları başladı. 

Haydi gençler 
havuza

Herkes için 
yoga Sarıyer’de

EÇADEM’den 
anlamlı turnuva  

Sarıyer Belediyesi tarafından her yıl 
binlerce Sarıyerli öğrencinin tatilini 

değerlendirmesi amacıyla açılan ve uzman 
hocaların ders verdiği yaz spor okulları, bu 
yıl 3 bin öğrenciye eğitim verecek.  Futbol, 
basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, 
judo, jimnastik, karate ve tekvando olmak 
üzere 10 branşta ücretsiz eğitim verilen 
okulda, çocuklara eğitici bir yaz dönemi 
vaadediliyor.

Sarıyer Belediyesi’nin, 2009 yılında 
başlatılan ve yüzlerce öğrenciye hizmet 
veren yaz spor okullarına kayıt yapan 
öğrencilere verdiği hizmetler bununla da 
sınırlı kalmıyor. Okullara kayıt yaptıran 
binlerce öğrencinin tüm giysileri ve spor 
yaparken kullanılan ekipmanları da ücretsiz 
olarak temin ediliyor. Ayrıca servis hizmeti 
ile kurs merkezine ulaşımlar da ücretsiz 
olarak sağlanıyor. Bilgi için: 444 1 722 

Sarıyer Belediyesi 2017 Yaz Spor Okulu kayıtları 24 Mayıs - 14 Haziran 
tarihlerinde yapılacak. Spor okullarında bu yıl 3 bin öğrenciye eğitim verilecek.

YAZ SPOR OKULLARI KAYITLARI BAŞLIYOR

HEM yaşlıları, hem doğaseverleri hem de 
çocukları bir araya getiren Türkan Saylan Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde, Yoga Vakfı tarafından 
haftanın belirli günlerinde açık havada yoga 
dersleri verilecek. 10 Mayıs’ta başlayacak olan 
dersler, gençler ve yetişkinler olmak üzere iki 
ayrı kategoride gerçekleşecek. Doğru nefes 
alma teknikleri ile birçok hastalığa iyi gelen 
yoga, vatandaşlara ruhsal ve fiziksel olarak 
rahatlamaları için yardımcı olacak. 

ÜCRETSIZ DANIŞMANLIK HIZMETI 
Sosyal Yaşam Merkezi’nde psikolojik 

danışmanlık hizmeti de başlıyor. Ailelere ve 
bireylere koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik 
edici destek hizmetinden yararlanmak isteyen 
vatandaşlar merkeze müracaat ederek randevu 
alabilir. 

KOÇ Üniversitesi ve Sarıyer Belediyesi işbirli-
ğiyle, engelli çocuklar, anneleri ve kardeşlerine 
bakım ve danışmanlık hizmeti sunan EÇADEM, 
‘Engelliler Haftası’nda güzel bir etkinliğe daha 
imza atacak. 16 Mayıs Salı günü, Sarıyer Kapalı 
Spor Salonu’nda gerçekleşecek organizasyon-
da,  EÇADEM’li çocuklar arasında hemsball tur-
nuvası yapılacak. Ardından koordinasyon par-
kında yarışacak tüm çocuklara gün sonunda 
madalya takılacak. Yaklaşık 40 engelli miniğin 
katılacağı programda amaç yine çocukların ve 
ailelerinin sosyal yaşama katılımını sağlamak. 

ITÜ öğrencilerinden 
büyük başarı
ISTANBUL Teknik Üniversitesi öğren-
cileri kendi imkanlarıyla geliştirdikleri 
uzaktan kumandalı su altı aracı ile Ka-
liforniya’da düzenlenecek olan ulusla-
rarası yarışmaya katılacak. İTÜ bünye-
sindeki çeşitli fakültelerden öğrencilerin 
bir araya gelerek kurduğu İTÜ ROV ta-
kımının tasarladığı Remotely Operated 
Vehicle adlı araç; su altı araştırmaları, in-
sanların ulaşmasının mümkün olmadığı 
ve gerçekleştirmesi zor görevler için, 
arama ve kurma gibi deniz görevlerinde 
kullanılabilir özelliklere sahip. 

Yurtdışı eğitiminde bilinmesi gerekenler

Yüreği ağzında bir çocuk / Gibi alırken kalemi elime / Beceriksiz, acemi ve olasıya / 
Yapayalnızım her defasında / Bu sonuncu olsun diyorum

Ahmet Telli

 DAMLA COŞARAN   ŞABAN GÖKMEN



Sarıyer’in gözde semtlerinden 
olan Emirgan sokaklarında do-
laşırken bu tarihi doku içindeki 
renkli bir duvar dikkatimizi çe-

kiyor. Emirgan İlkokulu’nun rengârenk 
duvarlarında küçük bir resim sergisini 
andıran tabloları görünce merak ederek 
içeri giriyoruz. Daha önce uzun yıllar 
yurtdışında ressamlık yapmış olan ve 
bir yıldır Türkiye’den ayrılmayan, daha 
doğrusu özellikle çocukların resme olan 
ilgisini geliştirmek için burada kaldığını 
söyleyen ressam Metin Ceyran’ın hika-
yesini kendi ağızından dinleyerek sizlere 
aktarıyoruz. 

Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
15 yıl boyunca Almanya’nın Hamburg 

ilçesinde çocuklara resim dersleri verdim. 
Geçtiğimiz yıl izin için geldiğim Türki-
ye’den geri dönüş yapmadım. Bir yıldır 
İstanbul’da çeşitli binaların duvarlarını 
boyuyorum ve resim atölyelerinde dersler 
veriyorum.

Resim atölyenizde genelde çocuklar 
var. Atölyeye katılım nasıl sağlanıyor?

Burası bir resim sergisine benziyor ama  
insanlar genelde yoldan geçerken görüp 
bilgi alıyor, bazen de sosyal medya üzerin-
den bize ulaşıyorlar. Atölyenin bulunduğu 
Emirgan İlköğretim Okulu’ndaki öğretmen-
lerimiz, müdürümüz yetenekli ve resme ilgi 
duyan öğrencileri buraya yönlendiriyor. 

Emirgan ilköğretim Okulu’nun duva-
rındaki boyama size mi ait?

Bu resmin yapıldığı zamanda henüz 
İstanbul’da değildim. Sarıyer Belediyesi’nde 
görevli Ali arkadaşımız ile Emirgan İlköğre-
tim Okulu’nda görevli öğretmenlerimizden 
Aysel Hanım organize ederek yaptırmışlar. 
Benim de çok beğendiğim harika bir çalış-
ma ortaya çıkarmışlar.

Bu atölye ne zamandır var?
Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye izine geldiğimde, 

çocukların resme olan ilgilerini gördüm ve 
tekrar yurtdışına dönmek istemedim. Burada 
öğrenciler için resmi eğlenceli hale getirip, 
yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir alan 
olduğunu fark ettim. Türkiye’ye yerleştiğim-
den bu yana yani yaklaşık 1 yıldır atölyemiz 
hizmet veriyor.

Bir yılda kaç öğrenci geldi?
Gerek öğretmenlerinin yönlendirmesi, 

gerekse ailelerinin yönlendirmeleriyle sayısız 
öğrencimiz oldu. Genelde hafta sonları daha 
yoğun oluyoruz. Okulların açık olduğu dö-
nemlerde bir hafta sonunda 20’nin üzerinde 
öğrenci geldiği oluyor. 

Atölyedeki resimler için sergi açılacak 
mı?

Evet, öğrencilerimiz ile beraber bir sergi 
yapmayı düşünüyoruz. Çınaraltı’nda bu ay 
sonu gerçekleşek olan ‘Emirgan Festivali’nde 
biz de olacağız. Aynı zamanda Doğanevler’de 
64 öğrencimiz daha var. Bu öğrencilerimizi 
de sergimize dahil etmeyi düşünüyorum. 

Dersler  ücretsiz mi?
Elbette buradaki düzenin devam edebilme-

si için öğrencilerimizden kurs ücreti alıyoruz. 
Atölyemize katılan öğrencilerimizin boya, 
fırça, tual gibi ekipmanlarını da atölye olarak 
biz karşılıyoruz. Daha önce resimle uğraşma-
dıkları için bunları nereden ve nasıl tedarik 
edecekleri gibi detaylarla öğrencilerimizi 
bunaltmıyoruz. 

Çocukları sanata yönlendirmek için 
neler yapılabilir?

Belediyelerde resim kursları var fakat 
oralara da genelde yetişkinler gidiyor. 
Çocuklara yönelik bir şey yok. Belediyeler 
çocuklara yönelik kurslar düzenleyebilir-
ler. Yaklaşık bir ay önce 8 Mart’ta Sarıyer 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı İsmail 
Erdem ve Filiz Hanım Yaşar Kemal Kültür 
Merkezi’nde bize bir alan tahsis ederek 

sergi açmamızı sağladılar. 
Bu noktada ailelere çok büyük iş düşüyor. 

Çocuklarıyla biraz daha fazla ilgilendiklerin-
de yeteneklerini çok önceden görebilirler. Bu 
illa resim olmak zorunda değil. En azından 
bir hobileri olmasını sağlasınlar. Tüm bunlar 
çocuklarımız için çok önemli. Onlar burada 
oldukları zamanlarda çok eğleniyorlar. Onları 
biraz daha özgür bıraksınlar. 

Yetişkinler de derslere katılabiliyor 
mu?

Burada sadece çocuklar için resim dersi 
vermiyoruz. Aynı zamanda yetişkin, normal 
hayatta sanat dışında işi olan kursiyerlerimiz 
var. Onlar için hafta içi randevuyla çalışmalar 
yapıyoruz.
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Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle 
Uygulama Okulu öğrencileri 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nı, okul bahçesinde 
düzenlenen bir etkinlikle kutladı. 
Çocukların mutluluğuna ortak olan 
Şükrü Genç, öğrencilerin sevgi gös-
terileriyle karşılandı. Halk oyunları, 
koro ve çeşitli etkinliklerin sah-
nelendiği programda öğrencilerin 
atölye çalışmalarından oluşturulan 
sergi de yer aldı. 

ANAHTAR ARTIK ŞÜKRÜ 
GENÇ’TE

Okulu daha işlevsel ve mo-
dern hale getirmek için çalışmalar 
başlatan Şükrü Genç’e katkıların-
dan dolayı teşekkür eden okul 
aile birliği üyeleri, başkana okulun 

temsili anahtarını hediye etti. Genç, 
şenlikte yaptığı konuşmada, “Oku-
lun anahtarı artık bizde.  İstediğimiz 
zaman gece gündüz fark etmez 
gireriz” diye espri yaptı.

Engelli öğrencilerden sevgi yumağı

Şuraya masmavi bir 
gökyüzü çizelim

Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Uygulama Okulu’nun düzenlediği 23 Nisan Şenliği’ne 
katılan Başkan Genç, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

 Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç,  
Şehit Üsteğmen Ali 
Büyükdicle Uygulama 
Okulu’nun düzenlediği  
23 Nisan Şenliği’ne katıldı. 
Okulun baştan aşağı 
yenilenmesini sağlayan 
Şükrü Genç, alkışlarla 
karşılanırken öğrenciler 
tarafından sevgi 
çemberine alındı. 

 Emirgan’ın 
tarihi sokakları 
arasında yer 
alan Emirgan 
İlkokulu’nda 
küçük bir 
resim atölyesi 
olan Metin 
Ceyran’la, 
sanat dolu 
keyifli bir 
söyleşi 
gerçekleş-
tirdik. 

“INSANLARA resmi sevmelerini tav-
siye ediyorum. Çocukları biraz özgür 
bıraksınlar. Doğayı sevsinler. Doğa 
resimlerini sevsinler. Yurt dışında 
çocukların, çok küçük yaşlardan 
itibaren yeteneklerini keşfedebilmek, 
nelere ilgi duyduklarını öğrenebilmek 
için okullarda çeşitli atölyeler kuru-
lur. Normal çocuklardan farklı olan, 
zihinsel ya da bedensel engelli ço-
cuklar için bu atölyelerde özel dersler 
görürler. Ne yazık ki, Türkiye’de bu 
tür eğitimler hem çok pahalı hem 
de sadece özel okulların birkaçında 
mevcut. Yurt dışında bu tür atölyeler 
çocukların hem yeteneklerini gelişti-
rebilecekleri hem de streslerini atabi-
lecekleri birer alan.  Bu tür atölyelerin 
yayginlaştırılması çok önemli.”

Her semte bir atölye 
açılması gerek

“ALDIĞIMIZ geri dönüşler süper diyebilirim. 
Çocuklar sayesinde mahalleye de neşe 
geldi. Sokak resim galerisine döndü. 
Kim istemez ki bunu…İnsanlar artık farklı 
şeyler görmek istiyor. Ülke olarak kavgaya 
ve küslüğe yeteri kadar doyduk. Sanat 
toplumları birleştiren en önemli unsurlardan 
biri. Bu nedenle özellikle anne ve babaların 
çocuklarına bu sevgiyi aşılaması gerekiyor. 
Pozitif bilimler kadar sanatın da önemi 
büyük. Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
söylediği gibi, “Sanatsız kalan bir milletin 
hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Sanatsız bir toplum 
düşünülemez

   DAMLA COŞARAN

  ŞABAN GÖKMEN

on milyonlar olmadan çok önce bilmiştim
yel üfürür sel götürürdü boyumu toplayan anları

Orhan Alkaya
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Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü bünyesinde 
eğitim alan kursiyerler tarafından 

hazırlanan “Gönülden ele, elden size” 
sergisinin dokuzuncusu görücüye 
çıktı. Kurdelesini Sarıyer Kaymakamı 
Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer Bele-
diye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem 
ve Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan 
Vekili Hüseyin Coşkun’un kestiği yüz-
lerce eserden oluşan ‘Gönülden ele, 
elden size’ yeni binada açılan ilk sergi 

olma unvanının da sahibi oldu.
 

EL EMEKLERI SATIŞTA
Şifre dantel, keçe yapımı, kurde-

le nakışı, 3 boyutlu şekillendirme, 
el nakışları, mefruşat, çini boyama, 
giyim, Antep işi, hesap işi, iğne oyası, 
takı tasarım, ahşap boyama, quiling, 
yağlı boya resim, seramik ve yapma 
çiçek sanatından oluşan sergiyi gezen 
sanatseverler, eserleri yakından ince-
leme ve satın alma fırsatı buldu.

Toplumun her kesimini 
sosyal yaşama 
kazandırmak için 

anlamlı birçok projeyi hayata 
geçiren Sarıyer Belediyesi, 
son olarak tıp doktoru, 
akademisyen, yazar ve 
eğitimci Prof. Dr. Türkan 
Saylan’ın adının verildiği 
Ferahevler’deki Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin açılışını 
gerçekleştirdi.

 Hem yaşlıları, hem 
doğaseverleri hem de 
çocukları bir araya getirecek 
yeni bir yaşam alanı olarak 
anılan ve içinde çok amaçlı 
salon, özel eğitim sınıfı ile 
dinlenme alanlarının yer 
aldığı merkezin açılışına 
çok sayıda vatandaş katıldı. 
Açılışta konuşan Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, sözlerine Prof. Dr. 
Türkan Saylan’ı anarak 
başladı. Saylan’ın özellikle 
de kız çocuklarının okuması 
için verdiği mücadelelerden 
bahseden Genç, “Burada 
bulunan Uluslararası 
Lions 118-T Yönetim 
Çevresi Federasyonu 
yetkilileriyle birlikte bu 

merkezi kurmanın gururunu 
yaşıyoruz” dedi.

 
SURIYELILER EĞITIM 
GÖRECEK

Projenin yapılmasının 
bir diğer amacının ilimizde 
yaşayan Suriyeli vatandaşlara 
ve çocuklarına eğitim 
vermek olduğunu söyleyen 
Başkan Genç, “8 yıldır hiçbir 
ayrım yapmadan bölgenin 
her bir taşına dokunmanın, 
her bir insanın yaşama 
tutunmasını sağlamanın ve 
özellikle çocuklarımızın 
yarını için çaba sarfetmenin 
gururunu yaşıyoruz. 

Buradan destek olan herkese 
teşekkür ediyorum. Şunu 
bilmeliyiz ki, eğitime önem 
vermeyen ülkelerin yolda 
yürümesi mümkün değildir” 
açıklamasında bulundu.

 
TESIS HAKKINDA BILGI 
VERILDI

 Uluslararası Lions 
118-T Yönetim Çevresi 
Federasyonu Genel 
Yönetmeni Mukaddes 
Yamaç, Sarıyer ÇYDD 
Başkanı Gül Çağlayan, 
Sarıyer Belediyesi Meclis 
Üyesi Sevim Yalınkılıç 
ve Ferahevler Muhtarı 

Turan Öztürk de yaptıkları 
konuşmalarda Türkan Saylan 
adının yaşatılmasından 
duydukları memnuniyeti 
dile getirerek, Başkan 
Genç’e teşekkürlerini iletti. 
Programda Sarıyer Belediyesi 
Meclis Başkan Vekili 
Hüseyin Çoşkun da açılışa 
katılanlara tesis hakkında 
bilgi verdi. Konuşmalar 
sonrasında gerçekleşen 
plaket takdiminin ardından, 
açılış kurdelesi kesildi. 

KOMPLEKSTE NELER 
YER ALIYOR?

Göçmen iletişim noktası 
olarak da çalışacak merkeze 
gelen yabancı uyruklu 
konuklar sorunlarını 
iletebilecek, tecrübe ve 
bilgilerini paylaşabilecek. 
Bahçesinde hobi alanları, 
Türkiye’nin ve dünyanın 
dört bir yanından gelen 
çiçek ve üzerinde özel 
kuş yuvalarının asıldığı 
ağaçlarla çevrili Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin içinde 
çok amaçlı salon, özel eğitim 
sınıfı ve dinlenme alanı yer 
alıyor.

Sarıyer Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler bünyesinde 

ders alan gitaristler Yaşar Ke-
mal Kültür Merkezi’nde muh-
teşem bir konser verdi. Yoğun 
ilgi gören konserde birbirin-
den güzel eserleri dinleyiciy-
le buluşturan 52 müzisyen, 
büyük beğeni topladı. Kültür 
ve Sosyal İşler bünyesinde 
ders alan gitaristlerin konseri-
ni izlemeye gelenler arasında 
Sarıyer Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşlerden sorumlu Baş-
kan Yardımcısı İsmail Erdem 
de vardı. Konseri ilgiyle takip 
eden Erdem, dinletinin ardın-
dan yaptığı konuşmasında, 
kursiyerleri kutlayarak ailele-
rine destekleri için teşekkürle-
rini iletti. Konser sonunda İs-
mail Erdem, Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Filiz Coşkun ve 
kurs eğitmeni Erdinç Tavaci 
kursiyerlere katılım sertifikala-
rını takdim etti.

Yeni binanın ilk sergisi kadınlardan

Türkan Saylan Yaşam 
Merkezi kapılarını açtı

 El yapımı eserlerden oluşan ve kadın 
kursiyerler tarafından hazırlanan, ‘Gönülden ele, 
elden size’ sergisi, Sarıyer Belediyesi Hizmet 
Binası’nda sanatseverlerle buluştu. 

 Sarıyer Belediyesi ve Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından yapımı 
tamamlanan Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.  

Sarıyer Belediyesi’nin 
düzenlediği, ortaokul, 
lise ve yetişkin 
kategorisinde toplam 
661 öykünün yer aldığı 
‘Fakir Baykurt Öykü 
Yarışması’ sonuçlandı. 

Edebiyata verdiği önemle 
adından sıkça söz ettiren 
Sarıyer Belediyesi’nin 
düzenlediği ‘Fakir Baykurt 
Öykü Yarışması’na 
Türkiye’den ve 
Avrupa’dan, öykü yağdı. 
Amatör yazarların büyük 
ilgi gösterdiği yarışmada;  
‘Yetişkinler’de; Nilüfer 
Küçükçavdar; ‘İçeri Giren’ 
ile, ‘Lise Öğrencileri’nde 
Ayşenur Koşucu; ‘Yıldızlar 
Da Üşür’ ile Ortaokul 
Öğrencileri’nde Zeynep 
Berfin Güngör; ‘İmkansız’ 
ile birincilik ödülüne layık 
görüldü. 

Ödüller 14 Mayıs’ta
6. Sarıyer Edebiyat 
Günleri kapsamında 
düzenlenen yarışmada 
ortaokul kategorisinden 
64, lise kategorisinden 56, 
yetişkinler kategorisinden 
541 olmak üzere 
toplam 661 öykü yarıştı. 
Yarışmacıların öyküleri 
seçici kurul tarafından 
değerlendirilerek 
dereceye giren öğrenciler 
belirlendi. Kazanan 
isimler 14 Mayıs’ta ‘Sarıyer 
Edebiyat Günleri’nde 
gerçekleşecek törenle 
ödüllerine kavuşacak.

OYUNCU ve yazar 
Nilüfer Açıkalın’ın, 
‘Içeri Giren’ öyküsü 
Sarıyer Belediyesi’nin 
düzenlediği Fakir 
Baykurt Öykü 
Yarışması’nda 541 öykü 
arasından birinci oldu.

6. Sarıyer Edebiyat Günleri 
kapsamında düzenlenen 
Fakir Baykurt Öykü 
Yarışması’nın sonuçları 
açıklandı. Dokuz öykü 
kitabı, bir de romanı 
bulunan Nilüfer Açıkalın 
gerçek soyadıyla yazdığı 
‘İçeri Giren’ ile yarışmada, 
yetişkinler kategorisinde 
541 öykü arasından 
seçilerek birinci oldu.

Fakir Baykurt 
Öykü 
Yarışması 
Sonuçlandı

Nilüfer 
Açıkalın öykü 
yarışmasında 
birinci oldu

KONSERLER:

Duman: Türkiye’de alter-
natif rock müziğin öncü 
gruplarından Duman, 
Volkswagen Arena’da 
hayranlarının karşısına 
çıkıyor. Konser, 12 Mayıs 
Cuma saat 19.00’da 
başlayacak.
Boğaziçi Gençlik Korosu: Şef Masis 
Aram Gözbek yönetiminde seyircisiyle 
buluşacak Boğaziçi Gençlik Korosu, gençlik 
ruhunun coşkusunu yansıtan yeni konser 
programıyla dinleyenlere güzel bir müzik 
akşamı yaşatacak. 23 Mayıs Salı akşam 
20.30’da Avusturya Kültür Ofisi’nde gerçek-
leştirilecek konser ücretsiz olarak dinlene-
bilecek. İrtibat no: 0212 963 84 15. 
Florian Kitt & I Ting Chen: Avusturya 
Kültür Ofisi’nden yine dev bir konsere ev 
sahipliği yapacak. Florian Kitt ve I Ting 
Chen’den klasik müzik ziyafetiyle kulakların 
pasını silecek. Çello ve piyano eşliğinde 
Ludwig Van Beethoven, Sergej Prokofjev, 
Toru Takemitsu ve Richard Strauss’un 
doyumsuz eserlerinin yer alacağı ücretsiz 
konser 26 Mayıs Cuma 19.30’da başlaya-
cak. Detaylı bilgi için; 0212 963 84 15.

Red Bull Bc One X Hip Hop Jam: 
Türkiye’nin en büyük Hip Hop etkinliği 
Sarıyer’de. Mode 
XL, Ayben, Server 
Uraz, Kamufle, 90 
BPM, Anıl Piyancı, 
Gazapizm, Alla-
me, Joker, Tan-
kurt Manas, Alaturka Mavzer, Ados, 9 Canlı 
& Plaka A, Toprak Kardeşler ve DJ Hırs’ın 
yer alacağı line-up, 13-14 Mayıs tarihlerin-
de Volkswagen Arena’da olacak.

FESTIVAL

Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali:
Bahçeköy Event Garden 11-14 Mayıs 
tarihleri arasında Türk Mutfağı’nın tanıtıl-
ması için yapılacak festivalde konuklarını 
ağırlayacak. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz 
lezzetlerin, kültürel çeşitliliğin ve Türk Mut-
fağı’nın yaşatılması amacıyla düzenlenen 
Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali’nde 12 
Mayıs’ta Özge Fışkın, 13 Mayıs’ta Zeynep 
Casalini ve 14 Mayıs’ta da Ayhan Sicimoğ-
lu’nun sahne alacak. 

SEMINER

Çocuk Yazarlığına Giriş: Büyükdere 35 
Kültür Sanat Platformu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşecek ve Evren Yiğit tarafından 

verilecek “Çocuk Yazarlığına 
Giriş” semineri 23 Mayıs Salı 
günü yapılacak. 40 kişilik kon-
tenjanla sınırlı olan seminere 
katılmak isteyenler 0212 242 
59 73 nolu irtibat numarasını 
arayarak bilgi sahibi olabilir.

SERGI

Yerle Gök Arasında, Sen Gibi Ben Gibi:
Ressam Gökçe Er’in dördüncü kişisel resim 
sergisi ‘Yerle gök arasında, sen gibi ben 
gibi’ 17 Mayıs Çarşamba günü Büyükdere 
35 Kültür Sanat Platformu’nda görücüye 
çıkıyor. Figürlerinden büyüyen detaylar ile 
toplumsal olaylardan yola çıkarak bireye ve 
kimliğe dair bir harita oluşturan Gökçe Er, 
tüm sanatseverleri sergisine davet ediyor. 

DANS GÖSTERISI

Renklerin Buluşması: Sarıyer Belediyesi 
Halk Dansları Topluluğu, müthiş gösteri-
lerinden birini daha 
izleyiciyle buluştur-
maya hazırlanıyor. 
Topluluk 22 Mayıs 
saat 19.30’da Ayazağa 
Rauf Denktaş Kültür 
Merkezi’nde sahne 
alacak. 

TIYATRO

Sendeki Bu Pırıltı: İstanbul Üniversitesi 
Gösteri Sanatları Kulübü 20 Mayıs saat 
20.00’da Görkem Özge Akılevi ve Doğan 
Şükrü Arabacı’nın yazdığı ‘Sendeki Bu Pırıltı’ 
adlı müzikal oyunla Nejat Uygur Sahne-
si’nde olacak.
Katakulli : Sarıyer Belediye Tiyatrosu 
Genel Sanat Yönetmeni M. Gökhan Bu-
lut’un, Reşat Nuri Güntekin’in Hülleci adlı 
eserinden uyarlayıp yönettiği Katakulli adlı 
oyun 29 Mayıs’ta Darüşşafaka Semt Evi 
bahçesinde 21.30’da sahnelenecek. 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Fakir Baykurt

Nilüfer Açıkalın

 : BERNA SÖNMEZ    : DAMLA COŞARAN, ŞABAN GÖKMEN, DERAN ÖZGEN

Sarıyerli gitaristlerden müthiş konser

erken kalkın hanımlar, beyler / vaktidir, uzatmayın boş yere / 
kaç kere yazıldı kimbilir, karnaval... 

Orhan Alkaya



Sadece Sarıyerlilerin 
değil, tüm 
İstanbulluların da 
yakından takip 

ettiği Sarıyer Edebiyat 
Günleri başladı. 
Etkinlerin birinci 
günü olan 10 Mayıs’ta 
binlerce edebiyatsever 
Kireçburnu Haydar Aliyev 
Parkı’na gelerek birbirinden 
değerli yazarlara kitaplarını 
imzalattı. Düzenlenen imza 
günlerinde edebiyatın duayenleri; 
Işık Öğütçü, Mustafa Koz, Atakan Kelleci, 
Betül İstanbullu, Kadir Aydemir, Çerkez 
Karadağ, Vedat Yeniçeri, Nilgün Şimşek, 
Oğulcan Özbüyükkaya, Melike İnci, 
Volkan Sönmez, Ferhat Uludere, Ahmet 
Şafak, Kemal Ulusu edebiyatseverlerle 
buluşarak kitaplarını imzaladı.

ŞIIR EŞLIĞINDE BOĞAZ TURU
Bu yıl da birçok şair, yazar, gazeteci, 

akademisyen ve edebiyatçıya ev sahipliği 

yapan Sarıyer Edebiyat 
Günleri, 14 Mayıs’a  

kadar çeşitli etkinliklerle 
devam edecek. 32 
yayınevi ve 167 yazarın 
katılacağı etkinlik, 
imza günlerinin yanı 
sıra; şiir teknesi, sergi 
ve konserlerle de 

renklenecek. Ayrıca Yeni 
Türkü, Enzo IKAH ve 

Emrah Metin gibi sanatçılar 
da etkinlikler kapsamında 

vereceği konserlerle Sarıyerlilere 
unutulmaz anlar yaşatacak.

6. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne farklı 
ilçelerden katılacak vatandaşları da 
düşünen Sarıyer Belediyesi; cuma, 
cumartesi ve pazar olmak üzere 3 gün 
boyunca saat 12.00’da çeşitli noktalardan 
tekne seferleri yapacak. Üsküdar, Beykoz 
ve Kadıköy’den kalkan teknelerle 
ikramlar eşliğinde bir saatlik boğaz turu 
yapacak misafirler, ardından edebiyat 
günlerine katılacak.
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T.C. Sarıyer Belediyesi adına sahibi
ŞÜKRÜ GENÇ

www.sariyer.bel.tr

Genel Yayın Yönetmeni 
CENGİZ KAHRAMAN
kahramance@gmail.com

Mayıs 2017     Sayı: 04

Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu)
ÖNDER KÖMÜR

onderkomur1983@gmail.com

Haber Koordinatörü
EVA AKSU

evaaksu.ea@gmail.com

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

Sarıyer / İstanbul 

HABER MERKEZİ
Volkan Erkoca 
Murat Bayar

Damla Coşaran
Berna Sönmez

Tufan Yücel 

Deran Özgen
Orkun Eroğlu
Hülya Özalpuk
Hatice Alioğlu

Şaban Gökmen

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:

www.sivriajans.com
info@sivriajans.com

SARIYER BELEDIYESI 
ÜCRETSİZ HİZMET BÜLTENİ

 MAYIS 2017

6 SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ’NDE 167 YAZAR 32 YAYINEVİ 

Havada, karada, 
denizde edebiyat

 Her yıl sanatseverleri buluşturan Sarıyer 
Edebiyat Günleri’nin 6.sı başladı. Haydar 
Aliyev Parkı’na gelen binlerce kişi usta 
yazarlarla bir arada olmanın keyfini yaşadı.    

12 MAYIS Cuma
Fatih ERDOĞAN12:00/14:00
DİLEK ÜNAL13.00/15.00
SEMA AKKOYUN13:00/14:00
DİLARA KESKİN13:00/14:00
MENDERES SAMANCILAR14.00/16.00
M.CEMAL BEŞKARDEŞ14.00/15.00
YAŞAR İLİKSİZ14.00/16.00
HARUN ÖZEN14:00/16:00
ARİF KESKİNER14.00/16.00
SALİH BOLAT15.00/17.00
MARİO LEVİ14.00/16.00
ORHAN KAREVELİ14:00/16:00
EMİNE TOPÇU13.00/14.00
İCLAL NUR14.00/16.00
YUSUF PİLİÇ14:00/16:00
İSA ALTUN14:00/16:00
YETKİN ARÖZ14:00/16:00
DUYGU LADİKLİ14:00/16:00
ERDOĞAN SARIGÜL15.00/17.00
KEMAL İNCİ15:00/17:00
EMRE GÜL15:00/17:00
TÜRKER AYYILDIZ15.00/17.00
İLKER MUMCUOĞLU15:00/17:00
ALİ DENİZ USLU14.00/16.00
KORAY YERSÜREN16:00/18:00
CEZMİ ERSÖZ17:00/19:00

13 MAYIS Cumartesi
DURAN SAVAŞ11.00/13.00
AYDIN ARİF12:00/13:00
MEHMET ÇAĞÇAĞ12:00/13:00
DOĞAN PEHLEVAN13:00/14:00
GİZEM FERE /  
KAROLİS İNOKAİTİS13:00/16:00
CİHAN DEMİRCİ13.00/15.00
OYA ENGİN13:00/16:00

CENGİZ ÖNDEK13.00/15.00
NURTEN ERTUL13.00/17.00
GÖKTEN ULUGERGERLİ13.00/15.00
NAMIK ÇINAR13:00/14:00
AYDIN İLERİ13:00/14:00
FİLİZ PULUÇ13:00/14:00
ERDOĞAN AYDIN13:00/15:00
MERDAN YANARDAĞ13:00/14:00
NERMİN KARAHAN14:00/16:00
ASLAN ÖZDEMİR14:00/15:00
TUNCAY DAĞLI14.00/16.00
ŞAHİN ÜNAL14.00/16.00
DORIS HOFER14:00/16:00
GÜLŞEN İŞERİ14:00/16:00
İBRAHİM BALCI14.00/16.00
CEMİLE SAVAŞ14.00/16.00
FEYZA ALTUN14:00/16:00
AFŞAR TİMUÇİN14:00/16:00
HIFZI TOPUZ14:00/16:00
HİKMET TEMEL AKARSU14:00/15:00
ÖNER CİRAVOĞLU14:00/15:00
MURAT YAYKIN14:00/16:00
SUAT SUNA14:00/15:00
HAKAN GÜNDAY14:00/15:00
KEREM ÇALIŞKAN14:00/15:00
MEHTAP MERAL15:00/17:00
ZÜBEYİR KINDIRA14:00/15:00
ENZO İKAH15:00/17:00
İHSAN ELİAÇIK16:00/17:00

14 MAYIS Pazar
ERHAN CANDAN12:00/13:00
BEHİÇ PEK12:00/13:00
ENİS RIZA12:00/13:00
ŞEVŞEK ALİ13:00/14:00
AHMET NABİ KIZMAZ13.00-15.00
CAFER HERGÜNSEL13:00/15:00
NECMİ GÜNEL13.00-15.00

İSMAİL BAKAR13.00/15.00
FEVZİ EKİNCİ13.00/15.00
BİLGE KARADUMAN13.00/15.00
AYNUR TÜMEN13:00/15:00
ÖZCAN KARABULUT13.00/15.00
ERGUN POYRAZ13:00/14:00
ALİ YILDIRIM 13:00/14:00
NAZİF AY13:00/14:00
M.GÖKHAN BULUT13.00-15.00
AHMET TELLİ13.00/15.00
ALİ TOPUZ 14:00/15:00
IRMAK ZİLELİ14.00/16.00
FİLİZ UÇAR14:00/16:00
HÜMEYRA GÜRSOY14.00/16.00
MEHMET ALİ ÖZ14.00/16.00
MUHİP SÜELTÜRK14.00/16.00
BANU ÖZKAN TOZLUYURT14:00/15:00
YEKTA AYDIN14.00/16.00
HÜSEYİN AKYOL14:00/16:00
BAŞAR BAŞARIR14:00/16:00
BÜLENT UÇAR14:00/15:00
SALİM- SEVİNÇ KOÇAK14:00/15:00
GİZEM SOYSALDI14:00/15:00
ERDEM SEÇMEN14:00/16:00
SEDA DİKER14:00/15:00
PELİN BATU14.00/16.00
KENAN KARABAĞ14:00/16:00
ULAŞ NİKBAY14:00/16:00
HALİL GENÇ14:00/17.00
MÜŞERREF KARTALER14:00/15:00
İSMAİL SAYMAZ 14.30/17.00
GÖNÜL ÖZGÜL15.00/17.00
MEHTAP EREL15:00/16:00
ATİLLA DORSAY 15:00/16:00
İRFAN DEĞİRMENCİ16:00/17:00
VECDİ ÇIRACIOĞLU16:00/17:00
ZAFER DORUK16.00/17.00
BİLAL SAMİ GÖKDEMİR16:00/17:00
YAŞAR SEYMAN16.00/17.00

İMZA GÜNLERİ PROGRAMI

12 MAYIS Cuma
Saat:11.00 
ÇOCUKLARLA SÖYLEŞİ:  
Fatih ERDOĞAN

Saat:12.00 
ŞİİR TEKNESİ:  
Menderes SAMANCILAR

Saat:13.00
DİNLETİ: Enzo IKAH

Saat:14.00
AÇILIŞ

Saat:14.30
TEK KİŞİLİK OYUN:  
“İki Kitap Bir Heves” Sunay AKIN

Saat:16.30
SÖYLEŞİ: “Can BABA”
Cezmi ERSÖZ - Hilal SOLMAZ

Saat:18.00
ŞİİR TEKNESİ 
Ferruh TUNÇ

Saat:11.00 
ŞİİR TEKNESİ: Cihan DEMİRCİ
Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim  
Merkezi Öğrencileri (SAGEM)

Saat:13.00 
SÖYLEŞİ: Çocuk Edebiyatı ve Fakir Baykurt
Işık BAYKURT  
Ömür KURT

Saat:14.00
SÖYLEŞİ: Yeşilçamın Efsaneleri
Emel SAYIN, Selda ALKOR
Fikret HAKAN, Meltem CUMBUL
Yönlendirici: Caner CİNDORUK

Saat:16.00
ŞİİRLİ SÖYLEŞİ: Tiyatro ve Edebiyat
Rutkay AZİZ, Sevil AKI
Yönlendirici: Orhan ALKAYA

Saat:17.00
ŞİİR TEKNESİ: Ahmet TELLİ

Saat:19.00
KONSER: Emrah METİN

Saat:13.00 
SÖYLEŞİ: Yerel Yönetimler ve Edebiyat
Murat KARAYALÇIN,   
Altınok ÖZ, Selami ÖZTÜRK

Saat:15.00 
SÖYLEŞİ: Medya ve Edebiyat
Yaşar SEYMAN, Zafer ARAPKİRLİ

Saat:16.00
SÖYLEŞİ:
Murathan Mungan İle Geniş Zaman Sanatları
Murathan MUNGAN, Ayşegül TÖZEREN

ÖDÜL TÖRENİ
Saat:17.00
Fakir Baykurt Öykü Yarışması  
Ödül Töreni

Saat:17.30
Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü:
Murathan MUNGAN

Saat:18.00
KONSER: Yeni Türkü 

13 MAYIS Cumartesi

14 MAYIS Pazar

EDEBİYAT 
GÜNLERİ 
PROGRAMI

“Şimdi bir mevsim değil, koca bir hayat girdi aramıza. 
Biliyorum ne sen dönebilirsin artık, ne ben kapıyı açabilirim sana.”

Murathan Mungan

2014 yılında verilmeye başlanılan 
Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü ise 
Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli ve Vedat 
Türkali’nin ardından bu sene Murathan 
Mungan’a verilecek. Sanatın her dalın-
dan öne çıkan isimlerin Sarıyerlilerle 
buluştuğu 10 Mayıs’ta başlayan etkinlik, 
14 Mayıs günü düzenlenecek ödül 
töreninin ardından son bulacak. Etkin-
likte ayrıca,  6. Sarıyer Edebiyat Günleri 
kapsamında düzenlenen ‘Fakir Baykurt 
Öykü Yarışması’nda ortaokul, lise ve 
yetişkin kategorisinde dereceye giren 
katılımcılar da ödüllerine kavuşacak.

‘BEYAZ MARTI’ 
MURATHAN MUNGAN’IN



SARIYER BELEDİYESİ ÜCRETSİZ HİZMET BÜLTENİ
Büyükdere’de 2. el şenliği
Büyükdere Güzelleştirme Derneği’nin 
düzenlediği ‘2.el şenliği’ 28 Mayıs Pazar günü, 
Çelik Gülersoy Parkı’nda yapılacak, Tüm gün 
sürecek olan etkinlikte, eski eşyalar gün yüzüne 
çıkarak yeni sahiplerini bulacak.

Emirgan Festivali Başlıyor
21 Mayıs Pazar Günü Emirgan Çınaraltı’nda yer 
alan sanat sokağı, renkli bir organizasyona ev 
sahipliği yapacak. Lale festivaline ay başında 
veda eden Sarıyerliler, gün boyu sürecek 
etkinliklerle yine neşe dolu bir pazar yaşayacak. 

Baharın gelişini simgeleyen 
ve her yıl mayıs ayında 
çeşitli etkinliklerle kutlanan 
Hıdırellez, Sarıyer’de de 

büyük bir coşkuya sahne oldu. Hıdı-
rellez şenliklerinin ilk ateşi Bahçeköy 
Mahallesi’ndeki Lozan Mübadilleri 
Derneği’nin de içinde yer aldığı İs-
met Barlas Park’ında yakıldı. Dernek 
yöneticileri ve Bahçeköylü yurttaşlar-
la birlikte şenlik ateşini yakan Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç daha 
sonra ateşin üstünden atladı. Bahçe-
köy’deki kutlamaların ardından gele-
neği bozmayan Sarıyer halkı, Kırkla-
reli’de bulunan Bolca Nine Türbesi’ni 
ziyaret etti. Sabah 06.00’da Çayırbaşı 
Mahallesi’nden kalkan Sarıyer Bele-
diyesi’ne ait 20 otobüslük kafileye, 
Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı 
İsmail Erdem ve Cumhuriyet Halk 
Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet 
Deniz de eşlik etti.

DUA EDIP, LOKMA  
DAĞITTILAR

Türbe ziyaretinde dua edip, lokma 
dağıtan vatandaşlar Mutlu Köyü’nde 
gerçekleşen kutlamalara da katıldı. 
Sarıyerliler, günün yorgunluğunu 
mesire alanında yapılan piknikle attı. 
Geziye katılanlar, pikniğin ardından 
kısa bir tur yaparak Edirne’nin tarihi 

güzelliklerini görme fırsatı buldu. 
Sarıyer Belediyesi Sosyal İşler Mü-
dürlüğü bünyesinde bulunan ikinci 
el kıyafetler Bolca Nine Türbesi’ne 
gelen vatandaşlara ücretsiz olarak 
dağıtıldı.

YAĞMURA ALDIRMADILAR
Kutlamaların son durağı Demirci-

köy’de de vatandaşlar yağan yağ-
mura aldırış etmeden gönüllerince 
eğlendi. Hıdırellez şenliklerine; Sa-
rıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 
Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı 
İsmail Erdem, Sarıyer Belediyesi Mec-
lis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun’un 
yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

GELENEK BOZULMADI
Kutlamalar, kemençe ustasının 

Karadeniz ezgileri ve DJ eşliğinde 
sunulan yöresel müziklerle adeta 
karnaval havasına büründü. Sarıyer 
Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 
sergilediği dans gösterileriyle büyük 
beğeni topladı. Birbirinden leziz 
yemekler ve değişik süs eşyalarının 
satıldığı stantların da kurulduğu alanı 
gezen Başkan Şükrü Genç, vatandaş-
larla sohbet etti. Hıdırellez kutla-
malarında bir gelenek haline gelen 
ateşin üzerinden atlayan vatandaşlar, 
halaylarla günü noktaladı.

Sarıyerliler Hıdırellez’i 
böyle kutladı

 Baharın habercisi Hıdırellez, bu yıl da çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Sarıyer Belediyesi tarafından organize edilen şenliklere 
katılan binlerce vatandaş Hıdırellez coşkusunu doyasıya yaşadı. 

BOLCA NINE’YE 
AKIN ETTILER 
HIDIRELLEZ kutlamaları için 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Bolca Nine Türbesi’ne akın 
eden Sarıyerliler’e, Sarıyer 
Belediyesi Başkan Yardımcısı 
İsmail Erdem de eşlik etti. 
Mutlu Köyü’ndeki etkinliklere 
de katılan vatandaşlar 
gönüllerince eğlendi.

Hıdırellez’in olmazsa olmazı olan ateşten atlama 
geleneği, yine en çok çocukları eğlendirdi. 

SARIYER Belediyesi, on bir ayın sul-
tanı Ramazan’ı coşkuyla karşılamaya 
hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da, Sarıyerliler iftar ve sahur sofraları, 
konserler ve tiyatro gösterileri ile Ra-
mazan’ın tadını çıkaracak.   
Dostluğun, kardeşliğin ön plana çıktığı 
Ramazan ayı nedeniyle Sarıyer Bele-
diyesi tarafından 30 gün boyunca her 
akşam ayrı bir mahallede iftar sofrası 
kurulacak. Özenle hazırlanan iftar 
sofralarında yer alacak vatandaşlar, sıra 
beklemeden kendilerine ikram edilen 
yemeklerle oruçlarını açacak.  

ESKI RAMAZANLAR YENIDEN 
YAŞANACAK 
 Eski zamanların tadı 

damaklarda kalan 
Ramazan eğlen-
celerine duyu-
lan özlemi biraz 
olsun gidermek 
için hazırla-
nan etkinlikler, 

vatandaşların 
yoğun katılımıyla 

İstinye Tersane 
alanında gerçekleşecek. Sarıyerliler; 
lunaparkı, çay bahçesi, yiyecek alanları, 
mini pazarı ile şenlik yerine dönecek 
olan tersane alanında buluşarak hep 
birlikte olmanın tadını çıkaracak. 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç 
ve ekibi, iftar sofraları ile başlayan 
Ramazan etkinliklerini sahur sofraları 
ile sonlandıracak. Başkan Genç, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da gecenin nabzını 
tutan taksiciler ve mahalle sakinleri ile 
kurulan küçük sofralarda buluşarak, 
sohbet eşliğinde yemekler yenecek. 

MAHALLELERDE TIYATRO
Sarıyer Belediye Tiyatrosu Ramazan 
etkinlikleri kapsamında her akşam ayrı 
bir mahallede sahne alacak. Geleneksel 
Tiyatro kalıplarını modernize eden ekip, 
oyunlarla mahallelere ve köylere gide-
cek. Okul bahçeleri, parklar ve sokaklar 
tiyatro sahnesine çevrilerek keyifli 
akşamlar yaşanacak.

Sarıyer,  
Ramazan’a hazır Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz 

terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve 

sürdürecek sizsiniz… benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, 
ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

‘‘

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI

ŞÜKRÜ GENÇ

KUTLU OLSUN


