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TURKUAZ 
BEREKETI
Karadeniz’den gelen 
kalsiyum karbonat 
zengini mikro organiz-
malar Boğaz’ı turkuaza 
boyayarak bereketin ve 
bolluğun işaretini verdi.

BIR Kutsal Ayı daha 
geride bırakıp Bayram’a 
giriyoruz.

Duyguların en sıcağı 
DOSTLUĞU
Duyguların en 
vazgeçilmezi BİRLİK ve 
DAYANIŞMAYI
Duyguların en gereklisi 
BARIŞI
Duyguların 
en yücesi 
ADALETİ...

Hep birlikte 
yaşattık,  
yeşerttik.

Sevgili 
Sarıyerliler,

Yüreklerimizi barış, sevgi, dostluk, hoşgörü ve dayanışma duygusuyla 
dolduran Ramazan ayını birlikte yaşadık. Sofralarımızı paylaştık.

RAMAZAN BIZE ‘BARIŞ’ GETIRSIN

n Sarıyer Belediyesi, Ramazan boyunca birlik ve beraber-
liği arttırmak için mahallelerde verdiği iftarlarda 75 bin 
Sarıyerliyi ağırladı. ‘Sevgi, Barış ve Hoşgörü Alanı’ ola-
rak adlandırılan İstinye Tersane Alanı her gece doldu.

n İlk iftar programında kısa bir konuşan yapan Şükrü Genç, 
“Bu Ramazan Ayı bereket ayı olsun. En fazla ihtiyacımız 
olan barışı bize getirsin” dedi. Genç, katıldığı tüm iftar-
larda masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

RAMAZAN HABERLERİ  Sayfa 7-8-9’da

SPOR kültürünü yaygınlaştırmak, 
spor bilincini geliştirmek ve çocukla-
rı spora yönlendirmek amacıyla dü-
zenlenen ve binlerce Sarıyerli öğren-
cinin katıldığı Yaz Spor Okulları’nın 
açılışı yapıldı. Törende çocuklar Baş-
kan Şükrü Genç’in etrafına adeta et-
ten duvar ördü. DEVAMI  15’te

BAŞKANIN 
ÇOCUKLARI

SARIYER Belediyesi Gös-
teri Sanatları Topluluğu’nun 
‘Renklerin Buluşması’ adlı yıl 
sonu gösterisinde hünerlerini 
sergileyen kursiyerler görsel 
bir şölene imza attı.

 DEVAMI 12’DE

 DEVAMI 5’TE

 DEVAMI 11’DE

HAYALLERINE 
KOŞTULAR

RENKLERLE 
HAYAT

SARIYER Belediyesi’nin engel-
li çocukların eğitim gördüğü 
Ali Büyükdicle Eğitim ve Uygu-
lama Okulu’nda yaptığı tadilat-
la bir hayal daha hayat buldu.

DENIZIN 
KUCAKLADIĞI 

EMEKÇI 
HAYATLAR

DEVAMI  14’te
DEVAMI  14’te

 3’te

SARIYER’İN 
YAPTIĞINI 

KIMSE 
YAPMADI

Aydemir Görmez; “2981 sayılı 
yasa, 1984 yılında yürürlüğe 
girdi. Bugüne ve Sarıyer Bele-
diyesi’ne kadar bu 2981 sayılı 
yasayı hiç kimse uygulamamış.” 

ŞÜKRÜ GENÇ
Sarıyer Belediye Başkanı

Yaz spor okulları görkemli bir törenle açıldı.

‘En 
güzel 
çocuk’

ZÜLFÜ 
LİVANELİ’NİN 
YAZISI 13’TE
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5 yaşındaki lösemi hastası Ela’nın hayata tutunması için Sarıyer Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle 
başlatılan kampanya ile ardından gerçekleşen Haluk Levent konserine binlerce kişi destek verdi.

Sarıyer Belediyesi’nin İstinye Ter-
sane Alanı’nda Ramazan etkin-
likleri kapsamında düzenlediği 

Haluk Levent konseri, çok anlamlı bir 
kampanyaya da vesile oldu. Konser 
öncesi lösemi tedavisi gören 5 yaşın-
daki Ela Taşçı ve ilik nakli bekleyen 
diğer hastalar için Sarıyer Belediyesi 
ve Kızılay işbirliğiyle açılan stantta 
uygun donör arandı. 

ELA’YA UMUT OLDULAR
Kızılay çadırına gelen yüzlerce kişi 

Ela ve onun gibi iyileşmeyi bekle-
yenlere umut olmak için sıraya girdi. 
Şükrü Genç de Kızılay çadırını ziyaret 
ederek projeye öncülük etmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getir-
di. Kan verme işlemi sabaha karşı 
02.00’a kadar sürdü.

Pop müziğin sevilen ismi Buray’ın 17 Haziran’da 
verdiği konserde Ela’ya uygun donör bulunması 
için düzenlenen kampanya devam etti. Sarıyerlilerle 
buluşan Buray, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte 
seslendirirken, “Ben de artık Sarıyerliyim. Mahallemde 
konser veriyor olmaktan mutluyum” dedi.

BURAY KONSERİNDE DE 
İLİK ARANDI

Beslenme konusunda 
yaptığı açıklamalarla 
ezber bozan Kalp ve 

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Canan Karatay, Sarıyer’de 
katıldığı söyleşide, “Zeytin 
altından değerlidir” diyerek 
ülke gündemine oturan 
tasarıya tepki gösterdi.

Karatay söyleşisinde 
zeytinlik alanlara yatırımın 
önünü açan ‘Üretim Reform 
Paketi’ yasa tasarısını 
değerlendirdi. “Zeytin 
altından daha değerlidir” 
diyen Karatay, 

“Zeytin ağacı ölümsüz 
bir ağaçtır. 2000 yıl sağlıklı 

meyve verir. Bizim 80 yıllık 
ömrümüzde o ağaçları yok 
etmeye hakkımız yok. O 
ağaçları keserek kul hakkı 
yiyorlar” diye konuştu.  
Söyleşinin sonunda Canan 
Karatay’ın ‘Karatay Diyeti’yle 

Yaşam Boyu Sağlık’ ve 
kalıcı kilo verdiren yemek 
tariflerinin olduğu ‘Karatay 
Mutfağı’ adlı kitapları da 
Sarıyer Belediyesi tarafından 
ücretsiz dağıtıldı. 

SARIYERLİLER 

İÇİN BULUŞTU
ELA

CANAN KARATAY: ZEYTİN 
ALTINDAN DEĞERLİDİR

Kubat, 6 Haziran’da İstinye Ter-
sane Alanı’nı dolduran yüzlerce 
kişiye unutulmaz bir müzik zi-
yafeti yaşattı. Konserin sonunda 
Başkan Genç’in Kubat’la birlikte 
Mehmetçikler için söylediği Ye-
men türküsü büyük beğeni aldı.

Farklı türleri harmanlayarak müzik-
severlerle buluşturan Şevval Sam, 
İstinye Tersane Alanı’nda gerçekleşen 
Ramazan konserlerinin en çok ilgi 
gören isimlerinden oldu. Şarkıların 
hep bir ağızdan coşkuyla söylendiği 
konserde Karadeniz türküleri, alaturka 
müzikler, arabesk parçalar ve Anado-
lu’ya ait halk ezgileri yer aldı. 

Ramazan’ın 17.gününde İstinye’de 
Anadolu ezgileri yankılandı. ‘Türkü-
lerin Çirkin Kralı’ lakabı ile tanınan 
Ruşen Aydeniz ile Yasin Yeşil ve 
Ercan Bayraklı’nın sahne aldığı 
muhteşem gecede, vatandaşlar 
Türk Halk Müziği’nin birbirinden 
güzel eserlerini dinleme fırsatı buldu.

Ramazan etkin-
liklerinin 10.gü-
nünde ‘Sevgi, 
Barış ve Hoş-
görü Alanı’ 
olarak adlan-
dırılan İstinye 
Tersane Alanı, 
eski ramazanları 
yad etmek amacıy-
la açık hava sinemasına 

dönüştü. Sarıyer 
Belediye Başkanı 

Şükrü Genç 
ve Vizontele 
filminde bele-
diye başkanı 
Nazmi’yi can-

landıran Altan 
Erkekli, Sarıyerli-

lerle birlikte Vizonte-
le’yi seyretti.

Kubat Mehmetçikler için söyledi

Şevval Sam’a sevgi seli

Türküler can buldu

İki Başkan ‘Vizontele’ Seyretti
Canan Karatay’ın Ramazan ayında 

beslenmeyle alakalı merak edilenleri 
anlattığı söyleşinin moderatörlüğünü 

haber spikeri Duygu Canbaş yaptı.

Donör olmak isteyen onlarca vatandaş Kızılay çadırı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ela için tüm platformlarda çalışmalar yürüten Haluk Levent’in 

fanları bu kampanyanın da en büyük destekçisi oldu. 

Kapanış İzmir 
Marşı’yla  
Kök hücre 
kampanyasının devam 
ettiği saatlerde rock 
müziğin güçlü sesi 
Haluk Levent sahneye 
çıkarak Sarıyerliler ile 
hep bir ağızdan sevilen 
şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşlar yağmura aldırmadan

tersane alanını doldurdu.
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‘SESSİZ KAHRAMAN’ 

ŞÜKRÜ GENÇ

Alman-Türk kuruluşu 
Eurotürk Derneği ve 
Aachen-Sarıyer/İstanbul 
Kardeşşehir Derneği 

tarafından 12.si düzenlenen ve 
her yıl alanında başarılı isimlere 
takdim edilen, ‘Sessiz Kahraman’ 
(Stille-Helden-Preis) ödülü bu sene 
ilk defa uluslararası alanda verildi. 
Aachen-Sarıyer kardeş kentliği 
çalışmaları nedeni ile Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç ve 
Aachen Belediye Başkanı ve Valisi 
Marcel Philipp’in layık görüldüğü 
ödülün töreni 25 Nisan’da 
Aachen’da yapıldı.

 
“TOPLUMLARIN BARIŞI 
KARDEŞ KENTLERLE 
SAĞLANABILIR”

Aachen-Sarıyer Kardeş 
Belediyeler Başkanı Dr.Okan 
Akın ve Eurotürk Derneği Başkanı 
Rainer Bertrand’ın konuşmacı 
olarak katıldığı törende, Genç 
ve Philipp’e ödülü Kuzey Ren 
Vestfalya Parlamento başkanı 
Carina Gödecke tarafından 
takdim edildi. Gödecke, 
törende yaptığı konuşmada 
bu sene ilk defa uluslararası 
nitelikte verilen bu ödülün Türk-
Alman ilişkileri açısından büyük 
önem taşıdığını vurgulayarak,

 “Biz Kuzey Ren Vestfalya 
olarak, ilişkileri kardeş şehirlerle 
yürütüyoruz. Bugüne kadar 
İngiltere, Fransa, Hollanda gibi 
ülkelerle kardeşlik yaptık fakat 
Türkiye ile olan ilişkilerimize çok 
yoğunluk veremedik. Bu durumu 
telafi etmemiz gerekiyor. ‘Kardeş 
Kent’ olgusu tüm dinamikleri 
aktif olan bir yapı, yani hiçbir şey 
sözde kalmıyor. Sarıyerle kardeş 
şehir olmak ise çok yerinde ve 
doğru bir karar. Parlamento 
olarak biz, Türkiye ile ilişkilerin 
kardeş kentler üzerinden daha 
iyileşeceğini düşündüğümüz için 
buna önem veriyoruz. Bu dostluk 
kardeş kentlerle çok daha başarılı 
bir hale gelecektir. Siyasette 
manevralar olur, politikalar 
olur ama biz barışı toplumlar 
üzerinden sağlayacağız. Önemli 
olan toplumların barışıdır. Bunu da 
kardeş kentlerle, yerel yönetimlerle 

yapabiliriz” diye konuştu. 
 

“DÜNYANIN GÜZEL 
INSANLARINA BARIŞ ÇOK 
YAKIŞIYOR”

Törende duygusal anlar yaşayan 
Şükrü Genç ise, “Şu an inanılmaz 
duygular içindeyim. İki şehir 
arasındaki dostluklar çocukların 
o pırıl pırıl, kafalarının arkasında 
hiçbir şey düşünmeden söylediği 
kadar iyi niyetli bir şekilde gelişti. 
Yani iki çocuğun dostluğu gibi 

oldu her şey. Yıllar önce Rainer 
ve arkadaşları Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çocuklara armağan 
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı için İstanbul’a 
gelmişlerdi. Beyoğlu’ndaki 
törenlere birlikte katıldık. Onlar 
Almanya’dan gelen çocukları 
temsil ettiler. O yüzden ben bu 
dostlukların kolay yıkılmayacağını 
biliyorum.

Savaşların maliyeti çok 
yüksektir. Ancak barışın hiç 
maliyeti yok, sadece gönül ve 
sevgi yeterlidir. Hep barış ve 
sevgide kalalım. Dünyanın güzel 
insanlarına barış çok yakışıyor. 
Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da 
bir eviniz olduğunu, onun 
adresinin de Sarıyer olduğunu, 
orada Sarıyer halkının sizi en iyi 
şekilde ağırlayacağını bilmenizi 
istiyorum” diyerek Sarıyer için 
gelenek haline gelen ‘Barış 
Çığlığı’nı Aachen’da attırdı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Aachen Belediye 
Başkanı ve Valisi Marcel Philipp, Almanya’nın Aachen 
kentinde, bu sene ilk defa uluslararası nitelikte verilen 
‘Sessiz Kahraman’ ödülünü düzenlenen törenle aldı. 

Her yıl Kelkit Vadisi olarak bilinen Giresun, Sivas ve Erzincan 
bölgesini ziyaret eden Şükrü Genç, geleneği bu yıl da sürdürdü. 
Geziye baba ocağı Giresun Şebinkarahisar’dan başlayan 
Başkan Genç, babası Abbas Genç’in mezarını da ziyaret etti. 
Buradaki ziyaretlerini tamamlayan Genç’in bir sonraki durağı 
Sivas oldu. Genç’e Sivas ziyaretinde başkan yardımcıları Sevgi 
Atalay ve İsmail Erdem de eşlik etti. 

ŞÜKRÜ GENÇ
Sarıyer Belediye Başkanı

BAŞKANDAN...

Bir Kutsal Ayı daha geride bırakıp 
Bayram’a giriyoruz.

Bu ayda da, her zaman olduğu 
gibi, sevgi ve dayanışma dolu 
sofralarımızda, kimi zaman 
sevinçlerimizi, kimi zaman 
acılarımızı, kimi zaman 
umutlarımızı, ama her zaman 
sevdiklerimizle, dostlarımızla, 
komşumuzla o sıcacık lokmalarımızı 
paylaştık.

Duyguların en sıcağı DOSTLUĞU

Duyguların en vazgeçilmezi BİRLİK  
ve DAYANIŞMAYI

Duyguların en gereklisi BARIŞI

Duyguların en yücesi adaleti...

Hep birlikte yaşattık, yeşerttik.

Kimi zaman acıdan boğazımızdan 
zor geçti lokmalar.

Kimi zaman coşku ile birlikte 
türküler, şarkılar söyledik, eğlendik.

Gelecek Ramazanlarda yeniden 
biraraya gelmek üzere kalktık iftar 
ve sahur sofralarından. Bir gün 
bir mahalle meydanında, bir gün 
bir caminin kıyısında, bir gün bir 
cemevinde, bir gün bir kilisede…

Ama sadece bu ayda değil, 
gelecek 11 ayda da birbirimizin 
elini bırakmadan, toplum olarak 
hep aklımız komşumuzda ve 
hemşehrimizde olmak kaydı 
ile, sevgiyi ve dayanışmayı hiç 
unutmamaya söz vererek.

Hepinize, mutlu bir BAYRAM 
dilerken, umudu, birlikteliği ve 
adaleti asla unutmayın diyorum.

Sevgili 
Sarıyerliler,

Aachen Belediye Başkanı Marcel Philipp de, yaptığı 
konuşmada bu önemli ödülün 12. sinin ilk defa uluslararası 
nitelikte olarak kendisine ve Genç’e verilmesinden dolayı 
mutlu olduğunu belirterek Aachen ve Sarıyer kardeşliğinin 
Türkiye-Almanya arasındaki dostluğu etkilediğini söyledi. 
İki başkan tören sonunda kırmızı beyaz kravat takarak 
basın mensuplarına poz verdi.

Şükrü Genç Türk 
bayrağını Almanya’da 

dalgalandırdı.

BAŞKAN’DAN ANADOLU TURU
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Sarıyer Belediyesi ve AÇEV işbirliğinde uygulanan 
‘Baba Destek Programı’na katılan gönüllü babalar 
sertifikalarını çocuklarının elinden aldı.

 Damla COŞARAN

Sarıyer Belediyesi  
ve Anne Çocuk  
Eğitim Vakfı  

(AÇEV) ortaklığında, 
babaların çocuk 
gelişiminde aktif 
rol alması amacıyla 
uygulanan ‘Baba Destek 
Programı’na katılanlar 
‘mezun’ oldu. 10 hafta 
süren eğitim sonrasında 
sertifikalarını çocuklarının 
elinden alan babalar 
duygusal anlar yaşadı. 
Törene aileleriyle birlikte 
gelen kursiyerler günün 
anısına  ‘İlk İş Babalık’ yazan 
tişörtlerini giydi. Çocuklarını 
bir an olsun kucaklarından 
indirmeyen babaların 
heyecanı görülmeye değerdi.

ÇOCUKLAR GIBI  
OYUNLAR OYNADIK

Eğitim süresince keyifli an-
lar yaşadığını anlatan AÇEV 
Eğitmeni Burçin Özkan: “Ben 
her derse heyecanla geldim. 

Burada çocuklar gibi oyun-
lar oynadığımız zamanlar da 
oldu. Birlikte keyifli anlar 
yaşadık. Babalara destek 
olan annelere de teşekkür 
ediyorum” dedi.

AILELER 
DUYGULARINI  
DILE GETIRDI

Eğitimde çok şey 
öğrendiğini ifade eden 

kursiyer Mehmet Kılıç:  
“Ben bu programa başlayınca 
diğer çocuklarıma çok 
haksızlık ettiğimi düşündüm 
ve bunu kendilerine 
de söyledim. Keşke 
genç babaların yerinde 
olabilseydim. Çok pozitif bir 
ortamda eğitim aldık” diyerek 
babalar için yazdığı şiiri 
okudu.

BABA SEVER 
ÇOCUK GÜVENIR

 Berna SÖNMEZ

Uskumruköy’de bu-
lunan Ali Akkanat 

Anadolu Lisesi öğrenci-
leri anlamlı bir çalışmaya 
imza attı. Öğretmenle-
riyle birlikte Sarıyer’in 
yok olmak üzere olan 
tarihi güzelliklerini keşfe 
çıkan öğrenciler, köyler-
de yaşayan insanlarda 
farkındalık oluşturmak 
ve yaşadıkları yerlerdeki 
tarihi eserlere sahip çık-
malarını sağlamak adına 
önemli bir başlangıcın 
temellerini attı. 

İlk aşamada; Kilyos, 
Gümüşdere, Demirciköy, 
Rumeli Feneri, Uskum-

rukoy, Garipçe, Kısır-
kaya ve Zekeriyaköy’de 
incelemelere başlayan 
yaklaşık 40 kişilik grup 
belirledikleri bölgelerin 
muhtarlarıyla röportaj 
yaparak işe başladı. 
Ardından muhtarlarla bir-
likte bölgeyi keşfe çıkan 
gruplar tarihi yerleri ve 
eserleri fotoğraflayarak 
projenin ilk adımını attı. 
Şükrü Genç’i de ziyaret 
ederek proje hakkında 
bilgi veren öğrenciler, 
destek sözü aldı. Genç, 
ayrıca öğrencileri ÇEKÜL 
Başkanı Dr. Metin Sözen 
ile buluşturarak yapılan 
çalışmalara destek istedi.

LISELILERDEN 
ANLAMLI PROJE

Sariyer.tv.trSariyerbld SariyerBelediye

www.sariyer.bel.tr

444 1 722ÇAĞRI
MERKEZİ

Babalar Gününüz 
Kutlu Olsun

Tarihi eserleri 
korumak adına 
önemli bir 
çalışmaya imza atan 
Ali Akkanat Anadolu 
Lisesi öğrencileri, 
Şükrü Genç’i ziyaret 
ederek çalışma 
hakkında bilgi verdi.

Şükrü 
Genç, liseli 
öğrencileri 
ÇEKÜL 
Başkanı 
Metin Sözen 
ile bir araya 
getirerek 
çalışmalara 
destek istedi. 

Aile içinde görev paylaşımı yaparak eşlerine destek olan babalar çocukları ile yepyeni bir iletişim kurdu.

Sarıyer’in tarihi mekanları
yeniden keşfediliyor.

HAZİRAN 2017
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ENGELLERI AŞTILAR

ÖĞRENCILERI MESLEK HEYECANI SARDI

HAYALLER GERÇEK OLDU
Sarıyer 
Belediyesi’nin 
engelli çocukların 
eğitim gördüğü Ali 
Büyükdicle Eğitim 
ve Uygulama 
Okulu’nda yaptığı 
tadilatla bir hayal 
daha hayat buldu.

Dünya Engelliler 
Haftası dolayısıyla 
Şehit Üsteğmen Ali 
Büyükdicle Özel Eğitim 
Uygulama Okulu 
öğrencileri, Sarıyer 
Belediyesi Yaşar Kemal 
Kültür Merkezi’nde 
gösteri düzenledi. 

 Damla COŞARAN

Şehit Üsteğmen Ali 
Büyükdicle Özel 

Eğitim Uygulama Okulu öğ-
rencileri her yıl 10 - 16 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşen 
Engelliler Haftası nedeniy-
le dans ve müzik gösterisi 
düzenledi. Sarıyer Belediyesi 
Yaşar Kemal Kültür Merke-
zi’nde sergiledikleri dans 
gösterileriyle izleyicilere ke-
yifli anlar yaşatan çocuklar, 

kendilerini izlemeye gelen 
ailelerini duygulandırırken, 
program sonunda izleyiciler 
tarafından ayakta alkışlandı.

HEDIYELERINI ALDILAR
Etkinlikte Sarıyer Kayma-

kamı Gürsoy Osman Bilgin 
ve Sarıyer Belediyesi Meclis 
Başkan Vekili Hüseyin Coş-
kun tarafından okullarında 
düzenlenen yarışmalarda de-
receye giren öğrencilere çe-
şitli hediyeler takdim edildi.

Sarıyer Akdemi tarafından 
öğrencilerin meslek 
ve üniversite seçimi 
konusunda doğru ve 
bilinçli tercih yapmalarına 
katkı sağlamak, lisans 
programlarını tanıtarak 
eğitim ve öğretim 
olanakları hakkında 
bilgilendirmek amacıyla 
bu yıl 2.si düzenlenen 
‘Üniversite ve Meslek 
Tanıtım Günü’ Yaşar 
Kemal Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. Etkinlikte aralarında 
Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik 

Üniversitesi, İTÜ gibi ülkenin önde 
gelen okullarının yer aldığı 30 
üniversiteden gelen temsilciler, 
lise öğrencileriyle bir araya gelerek 

lisans öğrenimi hakkında bilgi 
verdi. Kurulan üniversite tanıtım 
stantlarında bilgi alan öğrenciler, 
akademisyenler tarafından 
verilen seminerlere de katıldı.
3 ayrı salonda yapılan 3 farklı 
oturumda; elektrik elektronik 
mühendisliğinden psikolojiye, 
ekonomiden moda tasarıma, 
hukuktan uçak teknisyenliğine 
kadar toplam 35 meslek 
hakkında öğrencilere bilgi verdi. 
Ardından öğrencilerin meslekler 

hakkında sorularını cevaplayan 
akademisyenler, merak edilenleri 
yanıtlama fırsatı buldu.

 Berna SÖNMEZ

Engelli bireyler ya-
şamın her alanında 
çeşitli zorluklarla 
karşılaşıyor. Hepi-

mizin ortak amacı bu zorlu 
hayatı onlar için bir nebze 
de olsa güzelleştirebilmek. 
İşte Sarıyer Belediyesi de 
bu amaçla geçtiğimiz aylar-
da Reşitpaşa’da bulunan ve 
kötü koşullarda eğitim ver-
meye çalışan Şehit Üsteğmen 
Ali Büyükdicle Eğitim ve 

Uygulama Okulu’nu baştan 
aşağı yenilemişti. Bu tadilat 
özel çocukların hayallerinin 
gerçekleşmesine de vesile 
oldu. 

55 ÇOCUK GÜLÜMSEDI
Her şey, öğrencilerin 

okulun tadilatı sırasında 
gördükleri iş makinelerini 
kullanmak istemesiyle başla-
dı. Öğrencilerinin yüzlerini 
güldürmek ve hayallerini 
gerçekleştirmek isteyen okul 
müdürü Handan Taşdemir 

hemen işe koyularak  
Sarıyer Belediyesi ile iletişi-
me geçti. Engelli miniklerin 
isteklerini geri çevirmeyen 
Fen İşleri Müdürlüğü yakla-
şık 55 çocuğu şantiyesinde 
ağırlayarak, iş makinelerini 
miniklerin ellerine teslim 
etti. Kocaman makineleri 
karşılarında gören çocuk-
ların heyecanları yerini eğ-
lenceye bıraktı. En az onlar 
kadar eğlenen öğretmenler 
ve operatörler de adeta  
çocukluklarına döndü.

DÜNYANIN en saygın 
üniversitelerarası bilim 
etkinliklerinden birisi sayılan URC’ye 
katılmayı başaran ilk Türk ekibi 
olan İTÜ Rover Takımı, yarışmadan 
dördüncülükle döndü.

İstanbul Teknik Üniversitesi 
öğrencilerinden oluşan “İTÜ Rover 
Takımı” ilk kez katıldıkları University 
Rover Challenge (Üniversitelerarası 
Robotik Araç Yarışması) finalinde 
ülkemizi başarıyla temsil etti. 
“Altınay Mars Kaşifi” isimli araçla 
yarışan İTÜ’lü gençler, bilim 
kategorisinde dördüncülüğe 
yerleşerek büyük bir başarıya imza 
attı. İlki 2007 yılında gerçekleştirilen 
URC yarışmalarına bu yıl 13 ülkeden 
82 takım başvurdu. 

İTÜ Rover takımı tasarlayıp 
ürettikleri araçla teknolojik olarak 
dünyanın önde gelen birçok ülkesini 
geride bırakarak, 7 farklı ülkeden 
gelen ilk 13 takım arasına adlarını 
yazdırmayı başardı. URC yarışmaları, 
Utah eyaletinde “Mars Çölü” adıyla 
anılan, kızıl gezegenle benzer 
zemine sahip ve gelecekte uzayda 
kullanılacak yeni nesil araçların 
denemelerinin yapıldığı alanda 
gerçekleştirildi.

AZ zamanda büyük işler başaran 
Sarıyer Akademi, YGS ve LYS 
sınavlarında yükselttiği çıtayı 
TEOG’la perçinledi. Kısa geçmişine 
rağmen donanımlı öğretmen 
kadrosu, kaliteli eğitim anlayışı 
ve son model teknik alt yapısıyla, 
‘eğitimde eşitlik’ adı altında üstün 
fırsatlar tanıyan Sarıyer Akademi’nin 
TEOG hazırlık programına devam 
eden öğrenciler yine büyük başarı 
elde ettiler. Öğrencilerden 7’si tüm 
soruları doğru yanıtlarken 30’dan 
fazlası da yalnız 1 yanlış cevap 
vererek bir ilke daha imza attılar.

TEOG sınavında tüm sorulara 
doğru yanıt veren öğrencilerin 
isimleri şöyle; Ece Arınç, Eda Savaş, 
Melih Şahan, Onur Ballı, Reyhan 
Kazaz, Yeşim Naz Çoğunlular, 
Zeynep Sıla Seçkin.

İTÜ’LÜ GENÇLER 
DÜNYA ÇAPINDA 
4.OLDU

SARIYER 
AKADEMİ’NİN 
TEOG BAŞARISI

Hayallerini gerçekleştiren çocukların 
mutlulukları görülmeye değerdi. 
Gönüllerince eğlenen katılımcılara gün 
sonunda hediye olarak kask ve yelek verildi.

Sosyal hayata dahil olan özel öğrenciler sergiledikleri performansla ayakta alkışlandı.

HAZİRAN 2017
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 Berna SÖNMEZ

Rumelihisarı’nda bulunan  
Türkan Şoray Ortaokulu öğ-

rencileri, 2016 -2017 eğitim öğre-
tim yılının son gününü dolu dolu 
bir programla geçirdi. Karnelerini 

almadan önce hazırladıkları göste-
rileri sergileyen çocuklar, izleyenler 
tarafından büyük alkış aldı. Törene; 
Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman 
Bilgin, Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü İbrahim Tahmaz ve Türk Sinema-

sı’nın usta oyuncusu Türkan Şoray 
da katıldı.

Başkan Genç tören boyunca ço-
cukların gösterilerini büyük bir dik-
katle izledi. Şükrü Genç ve Türkan 
Şoray koronun söylediği türkülere 
de eşlik etti. Halk oyunları ekibinin 

sahneye çıkmasıyla iyice hareketle-
nen salona kayıtsız kalamayan Tür-
kan Şoray, çocuklarla birlikte halay 
çekti. Düzenlenen gösterilerin ardın-
dan Başkan Şükrü Genç ve Türkan 
Şoray sınıfları dolaşarak öğrencilere 
karnelerini dağıttı.

SULTAN 
SÜRPRIZI

UNICEF’IN RAPORU ÜZDÜ
2016-2017 EĞITIM-ÖĞRETIM DÖNEMI SONA ERDI

Birleşmiş 
Milletler 

Çocuklara 
Yardım Fonu’nun 

(UNICEF) 
çocukların refah 

koşullarına 
yönelik 

hazırladığı 
raporda, Türkiye, 
‘eğitim kalitesi’ 
kategorisinde 

sonuncu sırada 
yer aldı.

Birleşmiş Milletler Çocuk-
lara Yardım Fonu’nun 
(UNICEF) çocukların 
refah koşullarına yönelik 

hazırladığı raporda, Türkiye, ‘eği-
tim kalitesi’ kategorisinde sonuncu 
sırada yer aldı.

Çocukların yaşam koşullarına 

yönelik birçok kategoride 
hazırlanan ülkelerin performans 
raporuna göre, Türkiye genel 
sıralamada 41 ülke arasında 
36’ncı olurken, ‘eğitim kalitesi’ 
kategorisinde ise en son sırada 
yer aldı. Toplam dokuz kategoride 
yapılan araştırmada çocukların 

koşullarının en iyi olduğu ülke 
Norveç olarak belirlenirken, 
Norveç’i Almanya, Danimarka ve 
İsveç izledi.

MÜFREDAT YINE DEĞIŞTI
Bu raporun hazırlanmasının 

akabinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında 
okutulacak yeni müfredatı da 
dikkat çekti. Osmanlıca ve 
Arapça’nın özel önem verildiği 
programda evrensel dil İngilizce 
sona atıldı, MEB, özel İngilizce 
kurslarında 10 ayda geçilen aşama 
için 7 yıllık bir süreç belirledi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Türkan Şoray Ortaokulu’nda düzenlenen yılsonu gösterilerine katıldı. Türkan 
Şoray ile birlikte en ön sıradan gösterileri izleyen Başkan Genç, çocuklara sürpriz yaparak karnelerini de dağıttı.

Türkan Şoray ve Şükrü Genç’ten karnelerini alan çocuklar unutulmaz bir anıya sahip oldu.

HAZİRAN 2017
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ONBINLERCE SARIYERLI 
SEVGI SOFRALARINDA

Sarıyer Belediyesi, 
birlik ve beraberliğin 
ayı olan Ramazan’da 
tüm Sarıyerlileri gele-

neksel iftar sofralarında bir 
araya getirdi. Bir ay boyunca 
mahallelerde kurulan sof-
ralar sayesinde Sarıyerliler 
hep birlikte iftar yapmanın 
mutluluğunu yaşadı. Bir 
arada olmak ve Ramazan 
bereketini paylaşmak için 
kurulan sofralarda ağırlanan 

75 bin Sarıyerli, devam eden 
saatlerde ise ‘Sevgi, Barış 
ve Hoşgörü Alanı’ olarak 
adlandırılan İstinye Tersane 
Alanı’nda buluşarak birlik ve 
beraberliğin keyfini yaşadı.

ILK IFTAR ISTINYE’DE
Sarıyer’de ilk iftar Ra-

mazan Ayı’nın 2. gününde 
İstinye Tersane Alanı’nda 
yapıldı. Bereket Ayı olan 
Ramazan’da hep birlikte 

oruçlarını açmanın mutlulu-
ğunu yaşayan vatandaşlar, 
iftardan sonra Hacivat, Kara-
göz ve animasyon ekibiyle 
eğlencenin tadını çıkardı. 
Bir arada iftar yapmak ve 
hep birlikte Ramazan bere-
ketini paylaşmak için ‘Sevgi, 
Barış, Huzur ve Hoşgörü 
Alanı’ olarak bilinene İstinye 
Tersane Alanı’na akın eden 
Sarıyerliler, tasavvuf üstat-
larının eşsiz müzikleriyle 

oruçlarını açarken sahneye 
çıkan semazenin gösterisiyle 
güzel bir akşam geçirdi.

BIZE ‘BARIŞ’ GETIRSIN
İlk iftar programında kısa 

bir konuşma yapan Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, “Ne yaparsanız yapın 
sevgi temelinde yapın” di-
yerek başladığı konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Sizin dua-
larınız bize yalnız 1 ay değil 

her zaman lazım. Hiçbir insa-
nı birbirinden ayırmadan in-
san vasfında bakmanız lazım. 
Dualarınızda bu vatanı bize 
emanet edenleri unutmayın.  
Ailesinden uzakta bu vatanı 
bekleyenleri unutmayın. Bu 
Ramazan Ayı bereket ayı ol-
sun. En fazla ihtiyacımız olan 
barışı bize getirsin.” Başkan 
Genç katıldığı tüm iftarlarda 
masaları tek tek dolaşarak va-
tandaşlarla sohbet etti.

Sarıyer Belediyesi, Ramazan ayı boyunca birlik 
ve beraberliği arttırmak için mahallelerde 
verdiği iftarlarda 75 bin Sarıyerliyi ağırladı.

Başkan Şükrü Genç, iftar masalarını tek tek dolaşarak vatandaşların Ramazan’ını tebrik etti.

Vatandaşlar iftar saatini sabırla bekledi.

Ramazan ayı boyunca çocuklar farklı 
etkinliklerle eğlenceye doydu.

İstinye 
Tersane 
alanı 
her gün 
dolup 
taştı.

Ramazan ayının olmazsa olmazı 

davulcular yine iş başındaydı.

HAZİRAN 2017



8

BARIŞ HUZUR 
VE HOŞGÖRÜ

Kurulan sofralarda 
bir araya gelen Sarıyerliler

hep birlikte iftar yaptı.

Düzenlenen etkinliklerde 
çocuklar da unutulmadı.

İftar sofraları büyükten küçüğe her yaştan Sarıyerli’nin buluşma noktası oldu.

İftar sofralarına konuk olan Başkan Genç

birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha vurguladı.

HAZİRAN 2017
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Oruçlar dualarla açıldı.

Başkan Genç, gençlerle 

bol bol selfie çektirdi.

İftar sofralarında Başkan Genç’e ilgi büyüktü.

Ramazan ayı boyunca 
mahallelerde sahnelenen 

tiyatro oyununu 
binlerce kişi izledi.

Animatörler 
çocukların eğlence 

kaynağı oldu

Şükrü Genç, 
çocuklarla teker 
teker ilgilendi.

Sarıyerli Belediyesi’nin iftar sofralarında 

75 bin vatandaş ağırlandı.

HAZİRAN 2017
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DUALAR 
DÜNYA 

BARIŞI IÇIN

OLDU DA 
BITTI 
MAŞALLAH

MİLLİ BİSİKLETÇİ 
ŞEHIT BABALAR İÇİN 

PEDAL ÇEVİRECEK

Büyükdere Surp Hıripsimyants Ermeni Kilisesi 
bahçesi, düzenlenen sahur programı ile bu yıl 
da dostluğa ve kardeşliğe ev sahipliği yaptı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, ‘Toplu Sünnet 
Şöleni’ ve ardından gerçekleşen Babalar günü etkinliğine 
katılan aileler ve çocuklar doyasıya bir gün geçirdi. 

Eski Milli Bisikletçi Nurkan Arkış, 
Sarıyer’den Çanakkale’ye gönül köprüsü 

kuracak. Istinye Tersane Alanı’ndan 
hareket eden Arkış, yolculuk boyunca 

toplamda 528 km pedal çevirecek. 

Birlik ve beraber-
liğin ayı Rama-
zanda dinler 
arası kardeşlik 

adına Sarıyer Belediyesi ve 
Büyükdere Surp Hıripsim-
yants Ermeni Kilisesi Vakfı 
anlamlı bir etkinlik gerçek-
leştirdi. Kilise bahçesinde 
sahur programı düzenleyen 
Sarıyer Belediyesi ve kilise 
vakfı iki yıl önce başlat-
tıkları dayanışmayı bu yıl 
da sürdürdü. Büyükdere 
Surp Hıripsimyants Ermeni 
Kilisesi Vakfı Başkanı Murat 

Süme ve vakıf üyelerinin 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
geceye Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç ve Bü-
yükdere Mahallesi sakinleri 
katıldı. 

BIRLIK VE BERABERLIK 
SOFRASI

Sahurda Boğaziçi Camii 
İmam Hatibi Fatih Yüksel, 
yemek duası okuduktan 
sonra Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç, tüm 
Türkiye’ye birlik, beraberlik 
temenni etti. Genç, hazan, 

ezan ve çanın aynı karede 
görüntülenebildiği, barış 
ve hoşgörünün medeniyeti 
Türkiye’de barışı sürdürme 
sorumluluğunun bilincinde 
hareket ettiklerini kayde-
derek, “Bu seneki sahurda, 
yine birlik içindeyiz. Bu 
birliğimiz her sene katlana-
rak artıyor. Bu ülke hepimi-
zin, biz bu ülkeye herkesi 
sığdırırız. Yeter ki gönüller 
hoş olsun. Yeter ki gönül 
birlikteliği olsun’’ dedi. 
Gece, dünya barışı için edi-
len dualarla son buldu.

İstinye Tersane Ala-
nı’nın, babalar günün-
deki konukları çocuklar 

ve babaları oldu. Sarıyer’in 
çeşitli mahallelerinden 
sünnet şölenine katılan 
minikler ve aileleri gün 
boyunca alanda hazırlanan 
etkinliklere katıldı. Sünnet 
şölenlerinin olmazsa olma-
zı olan sihirbaz gösterisi 
minikler tarafından heye-
canla izlenirken, ilizyonist 
Salih Gökay’ın sergiledi-
ği performans hayranlık 
uyandırdı. Birbirinden 

eğlenceli oyun alanları ve 
animasyon gösterileriyle 
coşan çocuklar, Sarıyer 
Belediyesi tarafından ken-
dilerine verilen hediyelerle 
mutlu bir gün geçirdi. 

Çocukların ve ailelerin 
heyecanını paylaşmak 
için şenliğe katılan Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, babalar gününü 
kutlayarak, bu özel gün-
de hep birlikte olmaktan 
duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Çocuklarla birlikte 
pasta kesen Başkan Genç, 

hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Anne ve Çocuk  

Eğitim Vakfı tarafından 
uygulanan Baba Destek 
Programı’na katılan ba-
balar da bu özel günde 
kendileri için hazırlanan 
etkinliklere katıldı. Emir-
gan Korusu’ndan İstinye 
Tersane Alanı’na ‘İlk İş Ba-
balık’ pankartıyla yürüyen 
babalar alanda alkışlarla 
karşılandı. Dolu dolu ge-
çen gün, İnci Yaman Koro-
su’nun Türk Sanat Müziği 
konseri ile son buldu.

 Damla COŞARAN

Eski Milli Bisikletçi 
Nurkan Arkış Babalar 
Günü’nde anlamlı bir 

etkinliğe imza attı. Vatan 
uğruna can veren şehit 
babaları ziyaret etmek için 
Sarıyer’den hareket edip 
Çanakkale Şehitliği’ne 
ulaşacak olan Arkış’a eski 
milli bisikletçi ve yardımcı 
antrenör Ahmet Saygın 
Akgül ile Turgay Keleş  
eşlik edecek. 

SPORCULARI BAŞKAN 
GENÇ YOLCULADI

İstinye Tersane 
Alanı’ndan hareket eden 
ekibi Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç 
yolculadı. Çanakkale 
Şehitliği’ne götürmesi için 

Nurkan Arkış’a toprak 
veren Genç; “Dualarımızda 
kahramanlarımızı ve 
onları doğuran annelerini 
unutmayalım. Yolunuz açık 
olsun” dedi.

Sarıyer Belediyesi’nin 
bayrağıyla yola çıkan 
Nurkan Arkış ve  
ekibi Yalova, Bursa, 
Bandırma, Çanakkale, 
Gelibolu ve Uzunköprü 
olmak üzere toplamda 528 
km pedal çevirecek.

Sahur için biraraya gelen farklı dinlerden onlarda vatandaş birlikte dua etti.

GÜNCEL HAZİRAN 2017
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SARIYER BELEDİYESİ 
ÜCRETSİZ HİZMET BÜLTENİ

SARIYER, 2981 ILE 
YÜZ BINLERE UMUT OLDU
Derbent Muhtarı Aydemir Görmez, ‘Mülkiyet 
Sorunu’ çözümü için 2981 sayılı yasa ile 
atılan adımı ve Derbent’te yaşananları 
anlattı. Başkan Şükrü Genç’in, sorununa 
samimiyetle sahip çıktığını, Türkiye’ye emsal 
olacak bir mücadeleye giriştiğini kaydetti.

RÖPORTAJ: Murat BAYAR

Çamlıtepe Mahallesi 
Muhtarı ve Sarıyer 
Kent Konseyi 

Başkan Vekili Aydemir 
Görmez ile halk arasında, 
Derbent denilen mahalleyi 
ve Sarıyer’i konuştuk. 
Muhtar Görmez, Sarıyer’in 
en büyük sorununun 
mülkiyet olduğunu 
belirterek, mahallede 
yaşayan sakinlerin 
konutları yıkılacak diye 
uzun süre kırılan camlarını 
bile değiştirmediklerini 
anlattı. Görmez, Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü 
Genç’in, mülkiyet sorununa 
samimiyetle sahip çıktığını, 
Türkiye’ye emsal olacak 
bir mücadeleye giriştiğini 
kaydetti. Mahalleye eklenen 
91 dönümlük orman 
arazisinin imara açılmaması 
yönündeki vatandaştan 
yükselen talepleri 
seslendirdi. 

ÇALIŞAN KESIMIN 
ÇOĞU IŞÇI 
STATÜSÜNDE 

Mahallemiz 284 dönüm 
arazi üzerine kurulmuş. 
Daha sonra 91 dönümlük 
ormanı da Derbent 
sınırlarına eklendi.  

284 dönüm arazinin  
154 dönümü İBB’ ye ait. 
Bunun da 1987 yılında 
Atatürk Oto Sanayi  
Yapı Kooperatifi arazisi  
131 dönümü izale-i şuyu 
davası ile üzerlerine 
geçtiği iddia ediliyor. 
Durumun şaibeli olduğunu 
düşünüyorum. Mahalle 
resmi kayıtlara göre 8 bin 
600 nüfusa sahip. Son 
seçimlerde seçmen sayısı 
ise 4 bin 580. Genel olarak 
Sivas yöresinin insanları 
yaşıyor.  

Mahallelinin çoğu işçi 
statüsünde çalışmakta. 
Ben kendi çocukluk ve 
gençliğimde de yaklaşık 
olarak yedi yıl boyunca, 
Atatürk Oto Sanayi 
Sitesi’nde çalıştım. 

EN TEMEL SORUNUMUZ 
ELBETTE MÜLKIYET

Mahallemizin en temel 
sorunu mülkiyet. İmarla 
ilgili sorunlarımız olmakla 
birlikte, önceliğimiz tapu. 
1960-70’li yıllarda kurulan 
mahallemizde Turgut Özal 
zamanında çıkan tapu 
tahsis belgelerine hepimiz 
müracaatlarımızı yaptık. 
Ancak sonra, ‘Tapu tahsisi 
iptal oldu.’ diyerek, ne 
paramızı verdiler, ne de 
tapumuzu. 

2981 sayılı yasa, 

1984 yılında yürürlüğe 
girdi. Bugüne ve Sarıyer 
Belediyesi’ne kadar bu 
2981 sayılı yasayı hiç kimse 
uygulamamış. Bizimle 
birlikte hareket eden 
bir başkanımız olduğu 
için şanslıyız. Şükrü 
Başkan’a tüm Sarıyer 
adına teşekkür ediyorum. 
imar ıslah çalışması 
yapılması için başta tepe 
mahalleler olmak üzere 
çalışmalar yapılıyor. 
Buradaki bilgilendirme 
toplantılarında Şükrü 
Başkan kadar, en büyük 
desteği başkan  
yardımcımız Sevgi 
Atalay’dan da alıyoruz. 

“BAŞKANIMIZ HEP 
YANIMIZDA”

Sarıyer Belediye 
Meclisi’nin ocak ayındaki 
ilk mülkiyet toplantısında 
üç mahalle oy birliği ile 
geçerek İBB’ye havale 
edildi. Bir ay sonrasında 
ise ikinci bir üç mahallenin 
mülkiyet toplantısında, 
nedense bu kez AK 
Partililerin ret oyuna 
rağmen oy çokluğu ile 
meclisten geçti. Daha 
sonra İBB Meclisi’ne 
gelmeden önümüz kesildi. 
Gönül isterdi ki, yasalarda 
göründüğü gibi teklif İBB 
Meclisi’ne gelsin, ama 

olmadı. Haklarımızdan 
vazgeçecek değiliz, 
mücadelemize devam 
edeceğiz. Şükrü Genç 
de sözünü de her daim 
tutmuş, samimi desteğiyle 
hep yanımızda olmuştur.

 SARIYER’IN ÖRNEK 
MÜCADELESI

2981 sayılı yasa 
Türkiye’de hiç 
uygulanmamış bir yasa. Bu 
nedenle biz bunu başarırsak 
Sarıyer’in bu mücadelesi 
tüm Türkiye için de emsal 
olacak. 2018’in Mayıs 
ayında 2981 sayılı yasanın 
süreci doluyor. Bu sürece 
kadar mutlaka imar islah 
çalışması yapmak ve İBB’ 
ye iletmek zorundayız. 
İBB Meclis’inden gelecek 
yanıta göre hukuk sürecini 
kaçırmamalı, kazanılmış 
haklarımızı başlatmalıyız. 
Çalışmalarımızı hiçbir siyasi 
parti ve yönetici ayrımı 
yapmaksızın, bize destek 
veren herkesle ve içtenlikle 
sürdürüyoruz. Başkanımızın 
siyasi partisi de bana göre 
seçildiği günden itibaren 
bitmiştir. Çünkü tüm halka 
hizmet ediyor.

GÖLETLERIMIZ 
HALKIMIZIN OLMALI

Biz ormanlarımızın  
orman olarak kalmasını, 

Avrupa’daki gibi insanların 
yürüyüş yapacağı parklar 
olmasını, insanlarımızın 
oralarda dinlenmelerini 
istiyoruz. Orada iki gölet 
var. Göletlerin halkın 
kullanımına sunulmasını 
istiyoruz.

Şu anda ormanımızın 
etrafını İBB demir çitlerle 
çevirmiş durumda. Ve hiç 
kimseyi içeri sokmuyorlar.

ORMANIMIZIN 
IMARA AÇILMASINI 
ISTEMIYORUZ

Biz ormanımızın tüm 
halkın kullanımına açık 
olmasını istiyoruz. Yürüyüş 
parkuru, spor tesisi 
olarak kullanılmasını arzu 
ediyoruz. Orman arazisinin 
imara açılmasına kesinlikle 
karşı olduğumuzu, İBB’ye 
vurgulamak istiyoruz. 
Gençleri ve geleceğimizi 
uyuşturucudan kurtarmak, 
gözümüzün önünde 
tutabilmek için ormanlara 
ihtiyacımız var. Bu konuda 
kaymakamımız, Gürsoy 
Osman Bilgin de, Sarıyer’de 
uyuşturucuyla mücadele 
yılı vesilesiyle konuya 
duyarlı. Bizlerle birlikte 
mücadele de ediyor. Bana 
göre bomboş bu alanı, 
spor kompleksi, eğlence 
ve yürüyüş alanı olarak 
değerlendirelim. 

ÇAMLITEPE MAHALLESİ MUHTARI AYDEMİR GÖRMEZ:

Hemen muhtarlığın sağında boş, 
küçük bir alan vardı; eskiden 
PTT’miz vardı; “boş durmasın” 
dedik, Sarıyer Belediyesi 
hemen 20 metrekareye bir 
çardak kurdu. İnsanımız orada, 
yağmurdan, güneşten korunmak 
için oturuyor, kahvaltısını da 
yapıyor, çayını da içiyor. Boş 
gördüğümüz her alanı yeşil alan 
olarak yorumluyoruz. Bugüne 
kadar Sarıyer Belediyesi’ne 
projelendirdiğimiz her şeyi 
eksiksiz olarak yaptılar. 

Merkez Camii’nin arkasında Halk Eğitim 
Kursu içinde boş, atıl bir alanı değerlendirmek 
istedik. Sağ olsun Sarıyer Belediyesi ile buraya 
harika bir park ve gençler için de alan yapıldı. 
Etrafı yeşillendirildi. Ayrıca tüm bunların 
yanı sıra mahallemizin tretuvarları yapıldı. 
Bu konuyla da Sarıyer Belediye Başkan 
Yardımcısı Gökan Zeybek, yakından ilgilendi. 
İki ana caddedeki 30-35 yıllık tretuvarlar da 
yakın zamanda yenilenecek. Elbette her şey 
bir anda olmuyor, belirli bir plan çerçevesinde 
etap etap yenileniyoruz. 

Boş gördüğümüz 
alana park 
yaptırıyoruz

Mahallemiz etap 
etap yenileniyor  

Muhtar Aydemir Görmez’in en hassas olduğu konu imara açılması gündemde olan ormanlar oldu.

HAZİRAN 2017
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RENKLERLE DANS
Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun ‘Renklerin Buluşması’ adlı 
yıl sonu gösterisinde hünerlerini sergileyen kursiyerler büyük beğeni topladı.

Sarıyer Belediyesi Gösteri 
Sanatları Topluluğu’nun 
hazırladığı ‘Renklerin Bu-

luşması’ adlı yılsonu gösterisi 
Rauf Denktaş Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşti. Gösteriye; 
Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, Belediye Başkan 
Yardımcısı İsmail Erdem, 
Sarıyer Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü Filiz 
Coşkun ve Sarıyer Belediyesi 
Halk Dansları Topluluğu Ge-
nel Sanat Yönetmeni İsmail 
Çelik’in yanı sıra çok sayıda 
vatandaş katıldı.

FOLKLOR BİR TOPLUMUN 
KÜLTÜRÜDÜR

Gösteride ilk olarak sahne-
ye Sarıyer Gösteri Sanatları 
Topluluğu’nun en küçük üye-
si Yağmur Ayhan ve en büyük 
üyesi Yeter Özdemir çıktı. 
Kursiyerler, desteklerinden 
dolayı Başkan Genç’e teşek-
kürlerini iletti. Ardından kısa 

bir konuşma gerçekleştiren 
Başkan Şükrü Genç, folklorun 
bir toplumun kültürü olduğu-
nu ifade ederek, “Bu akşam 
alın terinin ve geleneklerin 
ortaya çıkışını gördük.  Biz 
önce kendi halk oyunumuzu 
çok iyi öğrenmeliyiz ki başka 
kültürlere aktaralım. Halkın 
sesi olabilmek, halkın gele-
neğini devam ettirebilmek 
ancak halklarla mümkündür” 
dedi.

Keman resitali ile başlayan 
etkinlik, minik balerinlerin 
dansıyla devam etti. Büyük 
bir coşkuya ve heyecana 
sahne olan gösterilerde hü-
nerlerini sergileyen topluluk 
üyeleri, izleyicilerden tam not 
aldı. EÇADEM’li öğrenciler de 
etkinlikte minik bir gösteri 
gerçekleştirdi. Heyecanları 
yüzlerinden okunan kursiyer-
ler gün sonunda salonu dol-
duran izleyiciler tarafından 
ayakta alkışlandı.

HAYAT AĞACI

Ademin nefsine teslim olup elmayı yemesiyle mi başladı 

bu azap? 
Yahut şeytanın secde etmemesiyle mi?

Neyin bedelini ödemekte insanoğlu?

Aşksız ve paramparçaydı dünya.

Sonra Adem’e ruhundan üfledi yaradan, bir inancın 

yüceliğinde buldular birbirlerini.

Toprağı tırnaklayarak doğurmaya başladı kadınlar.

Açın kitapların tozlu sayfalarını kulak verin Yunus’a, 

yaşayın kendinizi yok saymanın verdiği mutluluğu.

Ve anlayın Ferhat’ın Şirin’e, Leyla’nın Mecnun’a Tahir’in 

Zöhre’ye olan aşkını.

Haykıralım Anadolu’nun barış türkülerini.

Kahraman evlatlarını, Köroğlu’nun yiğitliğini, 

Karacoğlan’nın sevdasını, Pir Sultan’ın davasını.

Birleşsin artık tüm insanlık ve haykırsınlar hep 

birlikte;
“insanı yaşatan, toprakların fethedilmesi değil 

ekilmesidir.” 

Cemil Edebali - Abdullah Arslan

Kostüm ve ışıkların 
titizlikle hazırlanması 

gösteriyi daha da 
büyüleyici hale getirdi.

Rengarenk giyinen çocuklar ‘Hayat Ağacı’nın en renkli dallarını oluşturdu.
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ÜNLÜ RESSAMLARIN ESERLERI 
SARIYER’DE
Göç Tuvalleri Resim Atölyesi 
sergisi Sarıyerliler Derneği’nde 
sanatseverlerle buluştu. Sergiyi ziyaret 
edenler arasında Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç de vardı.

‘EDEBİYAT, İYİ Kİ VARSIN’
4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek olan 36. Uluslararası 
İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazar” 
ve teması belli oldu. Yurtiçi ve yurt 
dışından 800’ün üzerinde yayınevi 
ve sivil toplum kuruluşunun katılımı 
beklenen fuarın onur yazarı Sait 

Faik ve Yunus Nadi öykü ödüllerinin 
sahibi, roman ve öykü yazarı Ayla 
Kutlu olacak. Güney Kore’nin de 
‘onur konuğu ülke’ olarak yer alacağı 
fuarın ilk 4 günü açık olacak Kore ülke 
standında Kore edebiyatı ve kültürüne 
yer verilecek. Fuarın teması ise 
“Edebiyat, İyi ki Varsın.”

Bugünlerde stüdyo, albüm, 
konserler derken müzik beni 
özlediğim serin bir deniz gibi 

içine alıverdi. Ve ben belki bininci 
kez müziğin hayatımızdaki önemli 
yerini düşündüm. İnsanın kendisini 
ifade etmesi için müzikten daha 
etkin bir yol var mı bilmiyorum. 
Şarkısı susan bir yürek yaşıyor 
mu yaşamıyor mu bilinmez. Bir 
de şiir elbette. Konserler için 
repertuar hazırlarken kırk yıl 
içinde bestelediğim şiirler dolaşıyor 
elimde. Ne büyük şairler bunlar, ne 
şiirler, ne söz kudreti, ne anlatım. 
Bu büyük şairlerin unutulmaz 
şiirlerini bestelemek şansına 
eriştiğim için şükrediyorum. Mesela 
Nazım Hikmet’in otuza yakın şiirini 
bestelemişim. Karlı Kayın Ormanı, 
Kız Çocuğu, Hoşgeldin Bebek, 
Memetçik Memet, Bulut mu Olsam, 
Vapur bunların en tanınmışları.

Eşrefoğlu Rumi, Orhan Veli, 
Sabahattin Ali, Fazıl Hüsnü 
Dağlarca, Ülkü Tamer, Refik Durbaş, 
Yaşar Kemal, Ahmet Kutsi Tecer, 
Cemal Süreya, İlhami Bekir Tez ve 
daha sayamayacağım kadar büyük 
şair. Ve Federico Garcia Lorca, 
Louis Aragon, Bertolt Brecht, Paul 
Eluard. Bu isimleri arka arkaya 
düşününce, ömrümün bir nikah 
memuru gibi geçmiş olduğunu 
görüyorum. Sürekli olarak söz ve 
müziği evlendirmeye çalışan bir 
nikah memuru.

Şiir nerede başlar, nerede biter 
belli değil. Bazen en süslü, en 
tumturaklı sözler şiir ünvanına 
erişemezken, gün olur, iki gündelik 
sözün arka arkaya gelişi yüreğinizi 
derinden ürpertir ve “İşte şiir!” 
dedirtir size.

Nazım’ın şu dizelerine bakın 
mesela:

“En güzel deniz henüz 
gidilmemiş olandır

En güzel çocuk henüz büyümedi

En güzel günlerimiz henüz 
yaşamadıklarımız

Ve benim sana söylemek 
istediğim en güzel söz henüz 
söylememiş olduğum sözdür.”

Bu şiiri 90’ların başında “Saat 4.. 
Yoksun” albümü için bestelemiştim. 
Şimdi konser repertuarına alırken 
yeniden çarptı beni. Hayata 
böylesine umutla bakmak, 
böylesine hasretle sarılmak ne 
kadar büyük bir yürek gerektiriyor 
değil mi?

Ah Türkiye’nin sağı, ah solu! 
Nazım’ın ideolojiden dolayı değil, 
şairliğinden dolayı büyük olduğunu 
anlayıp da bu büyük evladına saygı 
göstermeyi bilebilseydin bugün 
bambaşka bir ülke olacaktın. 
Çünkü o, politikacı değil büyük bir 
şairdi. Baksanıza Sovyetler Birliği 
yıkıldı gitti ama şair sözü dimdik 
ayakta. 

İsterseniz onun düşüncesini 
devam ettirerek bitirelim yazımızı:

“En güzel şiir henüz yazılmamış 
olandır. En güzel şarkı henüz 
bestelenmedi.”

En güzel 
çocuk

Bu yıl 6. sı düzenlenen Sarıyer 
Edebiyat Günleri, dolu dolu 
programı, usta isimlerin 

söyleşileri ve birbirinden keyifli 
etkinlikleriyle yine edebiyatsever-
leri buluşturdu. 32 yayınevi ve 167 
yazarın İstanbullularla bir araya 
geldiği etkinliğin finali güzel görün-
tülere sahne oldu. Kireçburnu Hay-
dar Aliyev Parkı’na gelen binlerce 
sanatsever, edebiyatla iç içe bir gün 
geçirdi. 

GAZETECILERI UNUTMADI
Final gününde ‘Sarıyer Edebiyat 

Günleri’nin simgesi haline gelen 
‘Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’ 
de sahibini buldu. 

Geçtiğimiz yıllarda Yaşar Kemal, 
Zülfü Livaneli ve Vedat Türkali’ye 

verilen Beyaz Martı ödülü bu yıl 
usta yazar Murathan Mungan’ın 
oldu. Ödülü takdim eden Başkan 
Şükrü Genç, “Onur ödülünün Mu-
rathan Mungan’a verilmesine ayrıca 
mutlu olduğumu belirtmek istiyo-
rum” dedi. Mungan ise, “Kültüre 

ve sanata bu denli önem veren bir 
belediyeden ödül almak benim 
için bir onur. Bu ödülü alırken 
haksız yere tutsak edilen gazeteci-
ler, sanatçılar ve edebiyatçıları da 
hatırlatmak istiyorum” açıklamasın-
da bulundu.

 Damla COŞARAN

Sarıyerliler Derneği şu sıralar 
‘Göç Tuvalleri Resim Atölyeleri’ 

sergisine ev sahipliği yapıyor. 
10 Haziran’da sanatseverlere 
kapılarını açan ve hocalar ile 
öğrencilerinden oluşan 40 
kişinin resimlerinin sergilendiği 
etkinlikte dernek başkanı Hayati 
Kaptanoğlu’nu ziyaret eden Sarıyer 

Belediye Başkanı Şükrü Genç de 
eserleri yakından inceleme fırsatı 
buldu. Sarıyerlilerin yoğun ilgi 
gösterdiği sergi 20 Haziran’a kadar 
açık kaldı.

SANATÇI PERFORMANSINI 
KITLELERE ULAŞTIRMALI

Etkinlik hakkında konuşan 
Sarıyerli ressam ve yazar 
Muhip Süeltürk, “Sanat tarihi 

araştırmalarımın sonucunda böyle 
bir sergi açmaya karar verdim. 
Bana göre sanatçı sokağa çıkıp 
performansını kitlelere bir şekilde 
ulaştırmak zorunda. Evrensel 
olabilmek için yerel dokudan 
hareket edilmelidir” dedi. 
Süeltürk, “Bu sergiyi önümüzdeki 
aylarda yapılacak ‘Kumda Sanat’ 
etkinliğine taşıyacağız” diyerek 
sanatseverlere müjde verdi.

Sarıyer Edebiyat Günleri’nin simgesi haline gelen ‘Beyaz Martı 
Edebiyat Onur Ödülü’ usta yazar Murathan Mungan’ın oldu.

BEYAZ MARTI
MURATHAN MUNGAN’IN

ZÜLFÜ LİVANELİ

Murathan Mungan, Beyaz Martı Edebiyat Ödülü’nü Şükrü Genç’in elinden aldı.

Usta yazar, 
Haydar Aliyev 
Parkı’nda 
okurları için 
kitaplarını 
imzalarken 
minik 
konuğuna özel 
ilgi gösterdi.
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DENIZIN KUCAKLADIĞI 
EMEKÇI HAYATLAR

Balık denince akla gelen ilk yerlerden olan 
Büyükdere’de balıkçılar dört mevsim boş durmuyor. 

Avlanma yasağı, esnafı oltacılığa yönlendiriyor, 
denizin bereketi evlere aş olmaya devam ediyor.

RÖPORTAJ: Şaban GÖKMEN

Yıllarca Norveçli 
balıkçıların ellerini 
duyduk oysa her 
balıkçının elleri 

gibi Sarıyerli balıkçıların elleri 
de reklamlara konu olacak 
durumda. Verdikleri emekler 
karşılığı ellerinde hatıra kalan 
izler ve çatlaklarsa balıkçıla-
rın şeref madalyası.

Bizler de av yasağının he-
men ardından balığın vatanı 
Sarıyer’in balıkçı esnafıyla 
keyifli bir sohbet gerçekleş-
tirdik. İşte Sarıyerli balıkçı-
ların av yasağı, balık türleri 
ve balık fiyatları hakkındaki 
görüşleri;

EMRE TOPÇU - TOPÇU 
BALIK EVI: 15 Nisan’da 
balık sezonu bitti 
av yasağı başladı 
demek aslında me-
kanik anlamda bitti 
demektir. Av yasa-
ğından sonra küçük 
tekneler, oltacılar, 
ağcılar balık tutmaya 
devam ediyorlar. .

Sarıyer bölgesinin bir tarafı 
Karadeniz, diğer tarafı İstan-
bul Boğazı. Sonuçta İstanbul 
Boğazı’na giren her balık 
Sarıyer’den geçmek zorunda. 
Bizim için daha bereketli bir 
dönem, daha taze daha canlı 
balıklar bulmak mümkün. 
Gördüğünüz gibi tezgâhların 
önündeki akvaryumlar canlı 
balıklarla dolu.

ÖZGÜR ÖZDAĞAN:
İstanbul’un incisi Sarı-

yer’dir bana göre. Balık 
denince akla Sarıyer geliyor. 
Yaza göre kışın genel olarak 
daha çok satışımız oluyor. 
Mayıs ve haziran aylarında 
kalkan balığı çok lezzetlidir. 
Tekir ve istavrit bu aylarda 
yine lezzetli balıklar diyebi-
lirim. Kış aylarında çok talep 
edilen hamsiyi bu aylarda 
tercih etmemek gerekli. Çün-

kü artık yağlı değildir.
SERDAL SÜTYEMEZ - 

SERBAY BALIKÇILIK: 
İstanbul’un diğer semtle-

rine göre burada balıkçılık 
yapmak daha güzel. Sarı-
yer’de bu zamanda istediğin 
her balığı bulabilirsin. Çünkü 
burası balıkların geçiş güzer-
gâhı. Karadeniz’e göç edecek 
balık mutlaka Sarıyer’den 
geçmek zorunda. 

YILMAZ KOLU - BALIK-
ÇIM SU ÜRÜNLERI:  

Sanılanın aksine şu anda 
sanki eylül ayıymış gibi tez-
gahlarımızda her çeşit balık 
bulmak mümkün. Vatandaş 

üzerindeki bu yanlış algıyı 
kaldırmak için TV’lerde, 
gazetelerde yanlış yönlendir-
meleri ortadan kaldırmak ge-
rekli. Bunun için halka daha 
açıklayıcı bilgiler verilmeli. 

Sarıyer’de balıkçılık konu-
sunda başkanımız oldukça 
duyarlı ve bizi de elinden 
geldiği kadar destekliyor. Sa-
rıyer dediğin zaman ilk akla 
gelen şey balıktır. Şu anda 
burada 5 esnafız. Umarım za-
manla bu sayı yükselecektir.

ŞAKIR KÖKLÜER - ALI 
& ERDOĞAN KARDEŞLER 
BALIKÇILIK: 

Bu mevsimin balığı istav-

rit, tekir ve kalkan balığıdır. 
Önceki yıllara göre bu yaz 
daha iyi bir balık sezonu 
yaşanacağa benziyor. 

MUSTAFA ÇAPAK - SEY-
HAN ÇAPAK AYAKÜSTÜ 
BALIK: Dükkânın adından 
da anlaşılacağı gibi dışarıdan 
balık alıp getirenlerin balık-
larını 7,5 TL’ye pişiriyoruz. 
Sadece dışarıdan balık alıp 
gelenlere değil aynı zamanda 
porsiyon ya da ekmek arası 
isteyen olursa taze balıkları 
buradaki balıkçı arkadaşlar-
dan alıp pişiriyoruz. Balığın 
çeşidine göre 10 TL ile 20 TL 
arasında değişiyor.

İstanbul Boğazı’nda sular günlerdir adeta bir fotoğraf filtresi gibi  Turkuaz rengine 
büründü. Herkesin kafasında farklı düşünceler yaratan bu durum aslında çok ama çok 
iyi haberin işareti. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, konuyla ilgili olarak  “Bereket” yorumu yaparken, söz 
konusu renk değişiminin kaynağının bilimsel adının “Emiliania huxleyi” olan kalsiyum 
karbonat zengini mikro organizmalar olduğunu, Karadeniz’de bu organizmaların 
yoğunluğunda büyük bir patlama yaşandığını belirterek bu durumun da balığın bol 
olacağına işaret ettiğini söyledi. 

BOĞAZ’IN BEREKET RENGİ

Özgür Özdoğan
Serdal Sütyemez Yılmaz Kolu

“BOĞAZ’A 
GİREN 
HER BALIK 
SARIYER’DEN 
GEÇER”

(Sait Faik Abasıyanık)
Hepsinin gözleri güzeldir. 
Hepsinin canlıyken 
pulları, kadın elbiselerine, 
kadın kulaklarına, 
kadın koynuna 
takılmaya değer. Nedir 
o elmaslar, yakutlar, 
akikler, zümrütler 
şunlar bunlar. Mümkün 
olsaydı da balolara 
canlı balıksırtlarının 
yanar döner renkleriyle 
gidebilselerdi kadınlar. 
Balıkçılar milyon, balıklar 
şan ve şeref kazanırlardı. 

(Orhan Veli Kanık)
Gün doğmadan, 
Deniz daha 
bembeyazken 
çıkacaksın yola. 
Kürekleri tutmanın 
şehveti avuçlarında, 
İçinde bir iş görmenin 
saadeti, 
Gideceksin 
Gideceksin ırıpların 
çalkantısında. 
Balıklar çıkacak yoluna, 
karşıcı; 
Sevineceksin. 
Ağları silkeledikce 
Deniz gelecek eline pul 
pul;

(Tevfik Fikret)
Yarın sen ağları gün 
doğmadan hazırlarsın;  
Sakın yedek biraz ip, 
mantar almadan gitme...  
Açınca yelkeni hiç 
bakma, oynasın varsın;  
Kayık çocuk gibidir: 
Oynuyor mu kaydetme,  
Dokunma keyfine; yalnız 
tetik bulun, zirâ  
Deniz kadın gibidir: Hiç 
inanmak olmaz ha! 
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Spor kültürünü yaygınlaştırmak, spor bilincini geliştirmek ve 
çocukları spora yönlendirmek amacıyla düzenlenen ve binlerce 
Sarıyerli öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı. 

Sporun ve sporcunun 
gelişimi için 2009’dan 
bugüne çeşitli yatırım 
ve hizmetlere imza 

atan ve gençlerin,  
spor kültürüne sahip bireyler 
olması için çalışmalarını 
sürdüren Sarıyer Belediyesi, 
yaz döneminde  
cimnastikten tekvandoya, 
kız futbolundan yüzmeye 
kadar 10 farklı 
branşta eğitim 
verecek 9.Yaz 
Spor Okulları’nın 
açılışını 
gerçekleştirdi. 
Açılışa Sarıyer 
Belediye Başkanı 
Şükrü Genç’in 
yanı sıra başkan 
yardımcıları; 
Hüseyin Coşkun,  
İsmail Erdem, 
Sevgi Atalay  
ve Semra Kartal da 
katıldı.

10 DALDA  
3 BIN 310 ÇOCUK

Yetenekli çocukların 
keşfedilmesi ve spora 
kazandırılması için 
çalışmalarına devam eden 
Yaz Spor Okulları’nın 
açılışında toplam 10 branştan 
3 bin 310 çocuk doyasıya 
eğlendi. Bando gösterisiyle 
başlayan tören, çocukların 
kortej yürüyüşü ile protokolü 
ve ailelerini selamlamalarıyla 
devam etti. Ekranların 
sevilen yüzü Ali Tınas’ın 
sunuculuğunda gerçekleşen 

organizasyon birbirinden 
eğlenceli dans gösterileriyle 
renklendi. 
KARIZMASHOW’DAN 
MUHTEŞEM GÖSTERI

Dans şovlarının ardından 
sahneye çıkan Başkan 
Şükrü Genç konuşmasının 
öncesinde çocuklara, 
bir gelenek haline gelen 

‘Barış Çığlığı’nı attırdı. 
Çocuklara seslenen Genç 
sizin güzelliğiniz her tarafa 
barış ve mutluluk olarak 
yansısın diyerek, “Yerel 

yönetimlerin işinin sadece 
asfalt yapmak, yol yapmak 
değildir. Geleceğimizin 
teminatının çocuklarda 
ve onların annelerinde 
olduğu unutulmamalı. Ben 
inanıyorum ki, siz çok daha 
önemli yerlere geleceksiniz. 
Aydınlık, çağdaş ve barış 
içinde bir Türkiye sizin 
sayenizde mümkün 
olacak” dedi. Başkan’ın 

konuşmasının 
ardından sahne 
‘Karizmashow 
Akrobatik 
Gösteri Ekibi’nin 
oldu. Akrobatik 
basketbol şovuyla 
açılışa renk katan 
ekip, sergilediği 
performansla ayakta 
alkışlandı.

ÜCRETSIZ EĞITIM
Gerçekleştirilen 

etkinliklerle çocuklara 
sporu sevdiren Yaz Spor 
Okulları’nın kayıtları 24 
Mayıs - 13 Haziran tarihleri 
arasında yapıldı. Çayırbaşı 
Stadı’nda düzenlenen 
törenle açılan okullar; 
futbol, kız futbol, voleybol, 
basketbol, yüzme, atletizm, 
judo, tekvando, karate 
ve jimnastik olmak üzere 
10 farklı branşta ücretsiz 
eğitim vererek, çocukların 
yaz tatillerini en iyi şekilde 
değerlendirmesini ve spor 
yaparak yetişen bireyler 
olmalarını hedefliyor.

YAZ SPOR OKULLARINDAN 
MUHTEŞEM AÇILIŞ

ÇOCUKLARDAN KARŞILIKSIZ SEVGİ SELİ- Çocuklar 
ile birlikte ‘çocuk’ olan Şükrü Genç, kendi deyimiyle çocukluğunda 
yaşayamadıklarını yeni nesillere yaşatabilmek’ için çaba sarfediyor.  

Yüzme sporu yaz ayları sebebi ile en çok talep gören branş oldu. 

Basketbol da en az futbol kadar hem kız hem de erkek çocukların favorisi oldu. 

Renkli dans şovu izleyicilerden tam not aldı. Açılış sonunda Şükrü Genç  binlerce çocukla selfie yaptı. 

9 YILDA 
18.500 

ÖĞRENCI



Türkiye’de ilk kez 2016 
yılında Sarıyer Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
Havuzda Kano Yarışları’nın 

üçüncüsü SARFİT Spor Tesisleri’nde 
yapıldı. Sarıyer genelindeki 9 liseden 

11 erkek ve 7 kız takımı birincilik 
için ter döktü.

Kıran kırana geçen yarışları genç 
erkekler kategorisinde; Özdemir 
Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi 
dördüncü, Firuzan Kemal Demirona-

ran Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
üçüncü, Behçet Kemal Çağlar Anado-
lu Lisesi ikinci ve İstek Kemal Ata-
türk Lisesi birinci olarak tamamladı. 
Genç kızlar kategorisinde ise; Şükran 
Ülgezen Mesleki ve Teknik Anado-

lu Lisesi B takımı dördüncü, Sarıyer 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
üçüncü, Şükran Ülgezen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi A takımı ikinci 
olurken, birincilik ipini Behçet Kemal 
Çağlar Anadolu Lisesi göğüsledi.

NEFES KESTILER
Sarıyer genelinde 
bulunan liseler 
arasında ikinci kez 
yapılan “Havuzda 
Kano Yarışları” 
heyecan dolu 
anlara sahne oldu.

Sarıyer halkı, Fenerbahçe ve Olym-
piakos arasında oynanan Final Four 

maçını Sarıyer’de kurulan dev ekranda 
izlemenin keyfini yaşadı. Bakan Genç 
de maçı vatandaşlarla izleyerek, şampi-
yonluk sevincine ortak oldu.

Basketbol 
THY Avru-
pa Ligi Final 
Four Maçı’nda 
temsilcimiz 
Fenerbahçe’nin, 
Yunanistan’ın 
Olympiakos 
takımıyla karşı-
laşacak olması 
ülke genelinde büyük yankı uyandırmış-
tı. Tüm Sarıyer’in bu coşkuya ortak ol-
masını isteyen Sarıyer Belediyesi, gelen 
talepler üzerine Sarıyer Meydan’da dev 
bir ekran kurarak vatandaşları bir araya 
getirdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç de dev maçı vatandaşlarla birlikte 
izledi. Maçın sonucunda Fenerbahçe, 
Olympiakos’u 80-64’lük skorla devirerek 
Avrupa şampiyonu oldu.

SARIYER’DE 
FINAL COŞKUSU

Sarıyer Merkez’de yüzlerce 
spor sever Türk bayrakları ile 
Fenerbahçe’yi destekledi.  

Yarış sonunda gençler Şükrü Genç ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Kupanın sahibi Behçet Kemal Çağlar 
Anadolu Lisesi oldu.

Başkan, yarışmacı 
gençlere taktik verdi.


