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Çarpık kentleşme, aşırı yapılaşma ve beton 
yüzünden yağmur suları akacak kanal bulamadı. 
Sarıyer önceden aldığı tedbirlerle toprak kayması 
ve sel sorununu çözdü. İstanbul’da asıl felaket ana 
arterlerde yaşandı. Çözüm: Kentlerin geleceğini 
tüm kurumlarla birlikte önceden planlamak.

HABERİN DETAYLARI  Sayfa 4’te

 DEVAMI 9’DA

Sarıyer Belediyesi Yaz 
Spor Okulları’nda sporla 
tanışan binlerce çocuk 
olimpiyatlara hazırlanıyor. 

BAŞKAN’IN 
MESAJI

3’TE

AFETLERE TESLİM OLMADIK

HERKES IÇIN

adalet
Milletvekili Enis Berbe-
roğlu’nun tutuklanmasıyla 
başlayan Adalet Yürüyüşü 
milyonları buluşturdu. 
Uzunluğu kilometreleri bu-
lan kortejde yollar ‘Herkes 
için adalet’ diyerek aşıldı.

GELECEĞIN
ŞAMPİYONLARI

YETİŞİYOR

HURDADAN 
SANATA 
SARIYER’DE
Çevreye duyarlılık ve geri 
dönüşüme katkı amacıyla 
her alanda faaliyet gös-
teren Sarıyer Belediyesi, 
Türkiye’nin ilk yeşil kamu 
binasını hayata geçirmesi-
nin ardından çalışmalarına 
devam ediyor.

YEŞİLİ VE 
PARKLARIYLA 

EN HAVALI 
İLÇE

SARIYER

DEVAMI  5’te

DEVAMI  8’de

Sarıyer Belediyesi ve MEF 
Üniversitesi öğrencileri, 

Sarıyer çevresindeki okul-
larda yenileme çalışmalarına 
devam ediyor. Türkan Şoray 
İlkokulu’nda eksikleri belirle-
yen öğrenciler kolları sıvadı.

ÇOCUKLAR 
İÇİN TULUM 
GIYDILER

DEVAMI  10’da

Şükrü Genç: Altyapı 
eski. Bu altyapılar yeni 

yapılan binaları taşımaz. 
Altyapı olmadan üst yapı 

inşa edilemez.

BU 
ALTYAPI BU 

YÜKÜ TAŞIMAZ

DEVAMI  12’de

SARIYER Belediyesi 
önceden aldığı ted-
birlerle afetlerden en 
az etkilenen ilçe oldu. 
Fen işleri ekipleri 
yaşanabilir bir Sarıyer 
için mahalle mahalle, 
sokak sokak çalışıyor.
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SATIN ALMA 
SAHİPLEN!
Sarıyer Belediyesi’nin Kısırkaya’da yer 

alan Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabili-
tasyon Merkezi’nde tedavi görerek sağlı-
ğını geri kazanan kedi ve köpekler yeni 
evlerine kavuşmayı bekliyor. Bir hevesle 
petshoplar-
dan satın 
alınan ancak 
daha sonra 
sokağa terk 
edilen sevim-
li dostlarımı-
zı ailenize 
katmak 
isterseniz 444 
1 722 numa-
ralı telefon-
dan Sarıyer 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile 
iletişime geçebilirsiniz. Onları sahiplenerek  
yeni bir hayat vermek bizim elimizde. 

Sarıyer’de yaşayan sahipli-sahipsiz tüm kedi 
ve köpeklere mahallerde kurulan stantlarda 
ücretsiz olarak kuduz aşısı yapıldı.

Sarıyer Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü tarafından her 
yıl düzenlenen ‘Kuduz Aşısı 
Kampanyası’ bu yıl  

19 Haziran Pazartesi günü başladı. 
Sarıyer genelinde sahipli veya sahipsiz 
kedi ve köpeklerin kuduz hastalığına 

karşı korunmaları amacıyla  
düzenlenen uygulama Temmuz ayı 
boyunca devam etti.

Katılımın oldukça yoğun olduğu ve 
ücretsiz olarak yapılan aşı kampanya-
sıyla binlerce minik dostumuz kuduz 
hastalığından korunmuş oldu.

TÜM DOSTLARIMIZI 

AŞILADIK
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADIK

ADIM ADIM

adalet

Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) tara-
fından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen alçak 

darbe girişiminde birçok vatandaşımız hayatını 
kaybetmişti. O isimlerden biri de İstinye Borsa 
binası önünde çıkan arbedede şehit olan 28 
yaşındaki Fatih Satır idi.

 
DUALAR FATIH SATIR IÇIN

15 Temmuz’un yıldönümünde Sarıyer Kay-
makamı Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer Beledi-
ye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı Ahmet Aygün, Sarıyer İlçe 
Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, şehidin ailesi 
ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Fatih Satır, 
kabri başında dualarla anıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç ilçe protokolü ile birlikte 
15 Temmuz şehidi Fatih 
Satır’ın mezarını ziyaret etti.

Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan 
Adalet Yürüyüşü milyonları buluşturdu. Uzunluğu kilometreleri 
bulan kortejde yollar ‘Herkes için adalet’ diyerek aşıldı.

ŞÜKRÜ GENÇ
Sarıyer Belediye Başkanı

Bu Cumhuriyeti kurmak için yola çıkanlar, as-
lında sadece bir eylemi gerçekleştirmek ya 

da bir davayı sonuca ulaştırmak değil, onun da 
ötesinde bir “Büyük Yürüyüş” başlatmışlardı. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde baş-
latılan o yürüyüş, Bandırma Vapuru’nun gü-
vertesine ayağını bastığı andan bugüne kadar 
sürmekte. O yürüyüşle eş zamanlı olarak da, 
yürüyüşçülerin önüne set çekmek, menzillerine 
ulaşmasını engellemek, önlerine kuyu kazmak 
ve her türlü zorluğu çıkarmak için, bir başkaları 
uğraşıp duruyorlar. 

Ulu Önder’in “Muasır Medeniyyet Seviyesi” 
diye tanımladığı menzile bu topraklar insanının 
erişebilmesini önlemeye çalışıyorlar. 

Bunu kimi zaman iktidarı ele geçirerek, bu 
ülkenin ve toplumun adeta frenine basarak ya-
pıyorlar. HAK’ları ve Özgürlükleri boğazlayarak, 
HUKUK’u ayaklar altına alarak, ADALET’i orta-
dan kaldırarak bu toplumun can damarlarını 
kesmeye, soluk borusunu tıkamaya çalışıyorlar. 
Haksız tutuklamalar, haksız işten çıkarmalar, 
medyaya ve hayatın her alanına haksız baskı-
larla, Cumhuriyetin tüm kazanımlarını ortadan 
kaldırmanın telaşındalar. 

Ama bu ülkenin demokrasiye aşık ve onun 
için her türlü bedeli ödemeye hazır insanları, 
yılmadan usanmadan ve korkmadan bu özgür-
lük düşmanlarının üzerine yürüyor. Hak için, 
Hukuk için ve Adalet için, gerekirse yollara dü-
şerek zulmün karşısında dimdik durabilecekle-
rini gösteriyorlar.

15 Haziran günü Ankara Güven Park’tan elin-
de bir “Adalet” pankartı ile yola çıkan ve arkası-
na milyonları takan CHP Genel Başkanı Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu da, işte bunu bir kez daha 
hatırlatmış oldu, adalet düşmanlarına. 

Yoluna hain hendekler kazmaya, provokas-
yonlarla caydırmaya çalıştılarsa da, yeri geldi-
ğinde gübre dökme çirkinliklerine bile başvur-
dularsa da, milyonlar tek yürek oldu ve CHP 
lideri adeta İstanbul Maltepe Meydanı’na ka-
dar taşıdılar. Atılan her adımda, her yaştan, her 
görüşten, her meslekten ve toplumun her ke-
siminden insan, Kılıçdaroğlu’nu ve yanındaki 
insanları yola çıkaran “Adalet Arayışı” kıvılcı-
mını, koskoca bir meşaleye dönüştürdü. Atılan 
her adımda, yol kenarından ve kortejden salla-
nan her elde, bu toplumun “Adaletsizliğe asla 
teslim olmayacağının” kararlılığı hissedildi ve 
hissettirildi. Zulmün yüzüne bir kez daha haykı-
rıldı: “Asla teslim olmayacağız” diye. 

9 Temmuz günü Maltepe’ye varıldığında, bu 
mesaj, bugüne kadar görülmemiş ve duyulma-
mış bir tonda ve dev bir volkan gibi patladı İs-
tanbul’un ve tüm Türkiye’nin semalarında. 

Mesaj açıktı : 
Bizler, yani Atatürk’ün başlattığı o “Büyük 

Yürüyüş”ün artçıları, asla Adaletsizliğin ve Hu-
kuksuzluğun bu topraklarda yer etmesine izin 
vermeyeceğiz. Bu yolda attığınız her adımın, al-
dığınız her kararın karşısında dimdik duracağız. 
Bu ülkenin gerçekten laik, demokratik ve hukuk 
devleti olmasının önündeki tüm engelleri bir bir 
yıkarak bu yürüyüşü sürdüreceğiz.

Bu ilkelere ellerinizi her uzattığınızda da, 9 Tem- 
muz’da Maltepe’den yükselen çığlığın daha da 
güçlüsü ile kulaklarınızı çınlatacağız. 

Adaletsizliğe Asla boyun Eğmeyeceğiz.

Sevgili Dostlar,

 Şaban GÖKMEN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun, İstanbul Millet-

vekili Enis Berberoğlu’nun tutuk-
lanmasının ardından 15 Haziran’da 
Ankara Güvenpark’tan başlattığı 
Adalet Yürüyüşü, 450 kilometre-
nin sonunda İstanbul Maltepe’de 
‘Adalet İçin Buluşuyoruz’ mitinginin 
ardından son buldu. 24 gün süren 
yürüyüşte CHP Liderini milletvekil-
leri, sivil toplum kuruluşları, parti-
liler, akademisyenler ve sanatçılar 
yalnız bırakmadı. Sarıyerliler de 
adalet taleplerini dile getirmek 
için ön saflarda yer aldı. Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç ise 
yürüyüşün büyük bir bölümüne 
katılarak adalet için en çok yürü-
yen belediye başkanı oldu.

MILYONLAR MALTEPE’DE
Türkiye siyaseti açısından büyük 

bir öneme sahip yürüyüş gün geç-
tikçe daha çok ses getirdi. 

Hak, hukuk, adalet sloganlarıyla 
yollara inenler 24 günün sonunda 
İstanbul’a ulaştı. 9 Temmuz Pazar 
günü Maltepe’de yapılan ‘Adalet için 
Buluşuyoruz’ mitingi de milyonla-
rın buluşmasına sahne oldu. Şükrü 
Genç başta olmak üzere Sarıyerliler 
de mitinge kitlesel katılım gösterdi. 
Adalet için yollara düşen Sarıyerli 
vatandaşlar da burada milyonlara 
katılarak ‘Adaletli bir Türkiye’ istedi. 

2 milyonu aşkın kişi Maltepe Miting 

Alanı’nı doldurarak adalet çağrısı yaptı.

Şükrü Genç, Fatih 

Satır’ın mezarı 

başında acılı baba ile 

başbaşa dertleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Şükrü Genç, Bolu Dağı’nı birikte aştı. 
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Megakent İstanbul sele 
teslim oldu. İstanbul’da 
bir günde son 32 yılın en 
yoğun yağışı görülürken 

metrekareye, Silivri’de 128 kg, 
Üsküdar’da 108 kg, Beykoz’da 85, 
Sarıyer’de 80 kg yağmur yağdı. 
Yağmurun sele dönüşmesinin ardından 
birçok ilçede ve Sarıyer’de araçlar 
mahsur kaldı, evlerde ciddi hasarlar 
oluştu. Yağışların beton ve asfalt kaplı 
kentlerde su baskınına dönüşmesinin 
en önemli sebebi kuşkusuz doğa 
katliamı. Bilinçsizce yapılan bu 
katliam, çarpık kentleşme ve alt 
yapı yetersizliği, toprak kaymalarına, 
yağmurun denize karışamamasına 
ve hatta buharlaşamamasına sebep 
oldu. Hal böyle olunca da kaçınılmaz 
son vatandaşları mağdur etti, evleri, 
işyerlerini su bastı, maddi kayıplar 
oldu. 

ÇARPIK KENTLEŞMEYLE  
BURAYA KADAR

18 Temmuz’da sabah erken 
saatlerden itibaren vatandaşın 
yardımına koşan Sarıyer Belediyesi 
ekipleri ve Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, ilçeyi baştan sona 
tarayarak hasar tespiti yaptı. Ekipler 
acil müdahale edilmesi gereken 
evlerde temizlik ve iyileştirme 
çalışmaları başlattı. İnceleme sırasında 

konuşan Şükrü Genç, altyapı ve 
çarpık kentleşme sorununa dikkat 
çekerek “İstinye Deresi’nin kotu 
yukarıda. Evlerin kanal çıkış kotları 
daha düşük. Aşırı yağış, dereyi 
basıyor. Çözümsüzlük orada. Biz 
yağmur su kanallarını bitirdik. Ara 
yollarda biriken su, ana yollara çok 
fazla inemedi. İstanbul’da en çok 
yağmur Beykoz ve Sarıyer’e düştü. 
Ana arterlerden kaynaklanan bir sıkıntı 
da var. İBB’deki arkadaşlarla defalarca 
konuştuk. Suyun kendiliğinden 
gideceği bir sistemin düşünülmesi 
lazım.  Bu iş mazgal koymakla 
olmuyor. Bu yağmur 80 kg. Sonuç 
olarak altyapıya yeterli önemin 
verilmemesinden kaynaklanan bir 
durum yaşıyoruz” diye konuştu.

 
ALT YAPI OLMADAN ÜST YAPI 
INŞA EDILMEZ

Konuşmasında bilinçsiz ve çarpık 
kentleşmeye de değinen Genç, “Alt 
yapı çok eski. Bu altyapılar yeni 
yapılan binaları taşımıyor. Her zaman 
bu durumu göz önünde bulundurmak 
lazım. Biz 2009’dan itibaren yağmur 
su kanallarını yaptık. Her açılan yeni 
yerleşim ilave bir yük demektir.” 
dedi. Gün boyunca Sarıyer Belediyesi 
Fen İşleri Ekiplerine 166 afet sonrası 
yardım talebi ulaştı. Ekipler, gelen 
taleplerin tümüne müdahale etti.

İstanbul’u etkisi altına alan sel felaketinde 
ana arterde yağmur suyu kanalları artan 
bina ve beton yükünü taşıyamadı. Sağnak 
yağış, çarpık kentleşme ve alt yapı sorununu 
bir kez daha gözler önüne serdi. Ekiplerimiz 
ana arterlere girerek felaketi önledi.

AKAN SU 
YOLUNU BULAMIYOR!

İstinye Dereiçi ana arterde kanallar suyu taşıyamadı.

Başkan Genç, afetten zarar gören evleri tek tek dolaştı 

ekibiyle birlikte durum tespiti yaptı.

Sarıyer Belediyesi ekipleri selin ardından

yoğun mesai harcayarak, hayatın normale 

dönmesi için çabaladı.

EKİPLERİMİZ 

EVLERDE 

TEMİZLİK YAPTI

KANDILLI Rasathanesi 
Meteoroloji Laboratuvarı 

Başkanı Adil Tek, yeşilin iklime 
etkisini şöyle anlattı: “Kentsel 
ısı adaları olarak belirtilen 
yerler binaların fazla olduğu 
mekânlardır ve burada gün içi 
sıcaklıklar emilir. Akşam güneş 
battığında ise binalar emdiği 
ısıyı kusar ve binaların fazla 
olduğu yerlerde ısı adaları 
oluşur. Istanbul’da özellikle 
yapılaşmanın fazla olması ve 
boğaz rüzgârlarının önünün 
tıkanmasından dolayı, kent 
içinde sıcaklıklar kent dışına 
göre hissedilir bir fark yaratır.”
Mimarlar Odası Istanbul Başkanı 

Sami Yılmaztürk de istatistiklerin 
genel anlamda yanıltıcı 
olabileceğine dikkat çekiyor: 
“Istanbul’un çoğu ilçesinde 
kişi başı yeşil alan miktarı 1 
metrekareye düştü. Aktif yeşil 
alanları koruyarak yapılan şehir 
planlarına bağlı kalsaydık yeşil 
alanlarımız çok daha fazla 
olurdu. Planlar genellikle 20-30 
yıllık, ama 1994’den bu yana 
sadece 3 planlama yapmışız 
ve bu planlara da uymamışız. 
Sarıyer bugün eğer Şişli’den 
daha serin havaya sahipse bu 
Sarıyer’in orman ve yeşil alan 
varlığından kaynaklıdır.”
KAYNAK: Habertürk

SARIYER ŞIŞLİ’DEN SERİN
Habertürk

TEMMUZ 2017

BAŞKAN 

YAĞMUR 

NÖBETİNDE
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SARIYER ÇALIŞIYOR
DOĞAL AFETLERE TESLIM OLMAMAK IÇIN

Sarıyer Belediyesi’ne bağlı fen işleri ekipleri daha yaşanabilir bir Sarıyer 
için çalışmalarını tam kadro, mahalle mahalle, sokak sokak sürdürüyor.

Kış aylarındaki 
yoğun 
çalışmaların 
ardından yaz için 

de kolları sıvayan Sarıyer 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Sarıyerlilerin 
hayatını kolaylaştırmak 
için dört bir yandan 
altyapı çalışmalarını 
sürdürüyor. Gece 
gündüz demeden daha 
yaşanılabilir bir Sarıyer 
için çalışan ekipler,  
patika yolları onararak 
daha modern ve kullanışlı 
hale getiriyor, aynı 
zamanda genişletmeye  
elverişli olan yollarda 
yapılan çalışmalarla tek 
aracın giremeyeceği 
alanları, iki aracın 
kolaylıkla hareket 
edebileceği konforlu 
yollara dönüştürüyor. Kış 
şartlarının zorlu geçmesi 
nedeniyle bozulan yapıları 
yenileyen belediye 
ekipleri; imarlı yol açma, 
tretuvar, merdiven ve 
duvar çalışmalarını 
sürdürüyor. İşte o 
çalışmalardan örnekler;

BÜYÜKDERE
Topçu Karakolu Sokak: 
Dar olduğu için araç 
geçişlerinde sıkıntı 
yaşanan mevkide 
geçtiğimiz yıl Günaydın 
Sokak’da yol genişletme 
ve duvar yapımıyla 
başlayan çalışmaların 
devamı niteliğinde olan 
Topçu Karakolu ve 
Kasırga Sokak’ta da yol 
genişletme ve duvar 
yapımı sürüyor. Yapılan 
çalışmalar sayesinde 
tek aracın geçmekte 
zorlandığı yolları iki 
aracın rahatlıkla hareket 
edebileceği alanlara 
dönüştüren fen işleri 
ekipleri, aynı zamanda 
merdiven yapımına da 
devam ediyor.

SARIYER
Yurt Çıkmazı: Sarıdağ 
Sokak ile Yurt Çıkmazı’nı 
3 koldan birbirine bağla-
yan merdiven çalışması 
devam ediyor. Sarıyer 
Belediyesi Fen İşleri 
Ekipleri vatandaşların geliş 
gidişini kolaylaştırmak 
amacıyla hane önlerindeki 
patika yolların yapımını da 
sürdürüyor.

KOCATAŞ
Cumhuriyet Caddesi:  Yol 
genişletme çalışmaları 
kapsamında duvar yapımı 
devam ediyor.

MADEN
Kızılelma Sokak: İmarlı yol 
açma, duvar ve kaldırım 
çalışmaları sürüyor.
Çırçır Tepe Yolu Sokak: 
Yol genişletme çalışmaları 
kapsamında asfalt ve 
duvar yapımı devam 

ediyor.

PINAR MAHALLESI
Balabandere Caddesi: 
Pınar Mahallesi  
muhtarlık binasının yapı-
mı tamamlandı.
Balabandere Camii  
yoluna yapılacak taş  
duvar çalışması için mal-
zeme ve araç desteği 
verilerek yol düzenlemesi 
yapıldı ve asfaltla kaplandı.
Kısmet Ağacı Sokak: 
Çöken duvar yenilendi.

REŞITPAŞA
Ceylan Sokak: Yangın 
sırasında kullanılamaz hale 
gelen ev yıkılarak yeniden 

bina yeniden yapıldı.

BALTALIMANI
Uğurlu Sokak: Uğurlu 
Sokak ve Taş Ocağı Sokak 
aralığı asfalt kaplama 
çalışması tamamlandı.

ISTINYE
İsmail Galip Ercan Sokak: 
Merdiven çalışmaları sona 
erdi.
Akıncı Sokak: Araç geçiş-
lerinde sıkıntı yaşanan 
sokakta yol genişletme 
çalışmaları başladı.

CUMHURIYET 
Dar olduğu için araç 
sürücülerine sıkıntı yaşa-

yapılıyor.
Trafo Sokak: Trafo Sokak 
ve Keskin Dere Sokak ara-
sındaki bağlantıda imarlı 
yol açma ve genişletme ça-
lışması gerçekleştirilerek, 
yağmur suyu kanalı, baca 
ızgara çalışmaları, tretuvar 
ve asfalt kaplama çalışma-
ları yapıldı. 

RUMELI HISARI
Türkan Şoray İlkokulu: 
Çocuklar için oyun alanı 
yapımına başlandı.

FSM
Oya Çiçeği Sokak: 
Sokakta yangın nedeniyle 
kullanılamaz hale gelen 

tan Kamer sokakta önce 
yol genişletme çalışması 
tamamlandı, ardından mer-
diven ve asfaltlama yapıldı. 
 
POLIGON
Çeşminaz Sokak:  
Trafik akışında sıkıntı 
yaşatan sokakta yol 
genişletme çalışmaları 
sürüyor.

BAHÇEKÖY
Doğanbey Caddesi: Fen 
işleri ekipleri caddede 
tretuvar yapımına devam 
ediyor.

ZEKERIYAKÖY
Pelikan Park Evleri:  
Kilit taşı, yağmur suyu 
kanalı çalışmaları  
tüm hızıyla devam  
ediyor.
Aksak Sokak: Daha önce 
yağmur suyu ve baca 
ızgarası yapılarak alt 
yapısı tamamlanan Aksak 
Sokak’ta asfalt kaplama 
tamamlandı.  Ayrıca Fırat 
Caddesi bağlantısı için 
imarlı yol açma çalışması 
da yapıldı.

KILYOS
Kale Caddesi: Caddede 
bulunan kültür ve sanat 
merkezinin tadilatı 
tamamlandı.

ÇAYIRBAŞI
Muhtarlık Sokak: Yollara 
kilit taşı döşemesi 
tamamlandı.

MASLAK
Atatürk Oto Sanayi: 
Bölge genelinde, tretuvar 
ve çevre düzenleme 
çalışmaları devam ediyor.
 
HUZUR
Cumhuriyet ve Demokrasi 
Caddesi: tretuvar, çini 
yüzey kaplama ve engelli 
rampası  yapım çalışmaları 
tamamlandı.

AYAZAĞA
122. Sokak: Ekipler 
merdiven çalışmalarını 
tamamladı.

KAZIM KARABEKIR
Kavaklıdere Sokak: Kavak-
lıdere Sokak ve Çuvalcı 
Sokağı birbirine bağlayan 
merdiven çalışması ile 
ulaşım kolaylaştırıldı.

KIREÇBURNU
Mehmet Efendi Sokak: 
Devam eden yol 
genişletme çalışmaları 
kapsamında duvar yapıldı. 

FERAHEVLER
Önceler Sokak: 
Olumsuz hava koşulları 
dolayısıyla çöken yol 
ekipler tarafından tekrar 
düzenlenerek duvar 
çalışması ve asfalt kaplama 
yapıldı.

Kireçburnu

Büyükdere Çayırbaşı Caddesi kaldırım çalışması

Maslak Atatürk Oto Sanayi Büyükdere Topçu Karakol Sokak

Poligon Mahallesi Çeşninaz Sokak

Kocataş Cumhuriyet Caddesi 

yol genişletme çalışması 

FSM Mahallesi Oya Çiçeği Sokakta 

yangın nedeniyle kullanılamaz hale 

gelen bina yeniden yapıldı.
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Son yılların korkulu rüyası bonzai 
ve diğer uyarıcı maddelere karşı 
savaş açan Baltalimanı mahallesi, 
büyük bir başarıya imza atarak 
gençleri topluma kazandırıyor.

YAŞAM

 Murat BAYAR

Bir yanını 
gecekonduların, 
diğer tarafını ise 
yalıların çevrelediği 

8 bin nüfuslu 4 bin 300 
seçmenli bir mahalle 
Baltalimanı. 

Baltalimanı Muhtarı Ali 
Haydar Arslan varsıllıkla, 
yoksulluğun bu denli iç 
içe oluşunu avantaj olarak 
görüyor. Ve gecekondu sa-
kinlerinin, yalılarda bahçı-
vanlık, şoförlük gibi hizmet-
leri karşılamasıyla, istihdam 
sorunlarının çözüldüğünü 
anlatıyor. Baltalimanı Mahal-
lesi ile birlikte, FSM (Fatih 
Sultan Mehmet) ve Derbent 
mahalleleri, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından iki 
defa riskli bölge ilan edilmiş. 
İlk riskli bölge ilanını, söz 
konusu mahalleler Danış-
tay’a dava açarak kazanmış. 
Kazanılan davadan iki sene 
sonra tekrar, aynı mahalleler 
riskli bölge ilan edilince, bu 
mahallelerde şu an herhangi 
bir çalışma yapılamıyor. Bu 
yapı yoksulluk uyuşturucu 
bağımlılığını da besliyor. 
Esrardan, Bonzai’ye evrilen 
ve iki liraya kadar düşen 
fiyatı, su siparişinde dama-
canaların altına bantlanarak 
yapılan servise kadar yaygın-
laşan madde bağımlılığında, 
Baltalimanı’nın başarısı tüm 
Türkiye’ye emsal olacak 
nitelikte.

BATAKLIĞIN TEMELINDE 
MÜLKIYET SORUNU VAR

Yoksulluğun etkisi ile 
boşanma vakalarının ve 
madde bağımlılığının yoğun 
görüldüğü bölgede, mahal-
leli Sarıyer Belediyesi ile el 
ele vererek uyuşturucunun 
neredeyse kökünü kazımış. 
70 bağımlı çocuk, Baltalima-
nı Cemevi’nde tüm mahalle-
linin mücadelesiyle tamamen 
iyileştirilip, topluma kazan-
dırılmış. Bu mucize Sarıyer 
Belediyesi tarafından bir 
kitapçıkta toplanmış. Öyle 
ki, TBMM bile bu başarı 
hikâyesine kayıtsız kalma-
yıp, gündemine almış. Size, 
madde bağımlılığına karşı 
birleşen, arkasına Sarıyer Be-
lediyesi’ni almış Baltalimanı 

Mahallesi mucizesini Muhtar 
Ali Haydar Arslan’ın ağzın-
dan anlatacağız:

“Bilindiği gibi, 
Sarıyer Belediyesi, ilçe 
mahallelerinde imar 
ıslah çalışmaları başlattı. 
Baltalimanı Mahallesi’nde de 
imar ıslah çalışması yapılsın 
diye dilekçe verdik. AK Parti 
Meclis üyeleri bunu kabul 
etmedi. Bununla birlikte 
CHP’li Meclis üyelerinin oyu 
ile ve oy çokluğu ile geçti. 
Mahallemiz riskli bölge 
ilan edildiği için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nden 
pek bir hizmet alamıyoruz. 
Sağ olsun yine Sarıyer 
Belediyesi, taleplerimizi 
karşılıyor. Bununla birlikte, 
mahallemizde gençlerimizin 
spor yapacağı bir alan yok. 
Mahallemizin girişinde 
İSKİ’ye ait bir boş alan vardı. 

20 YILDIR 
UYUŞTURUCUYLA 
MÜCADELE EDIYORUZ!

1998 yılından bu yana, 
uyuşturucuyla mücadele 
ediyoruz. Aynı zamanda 
mahallemizde kurucusu 
olduğum ve iki dönem 
başkanlığını yaptığım bir 
cemevimiz var. O yıllarda 
uyuşturucu, mahallede çok 
yoğun olarak kullanılıyordu. 
Her sokağın sevilen, tanınan 

Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç ile görüştük 
ve hemen spor kompleksi 
yapımına başlandı. Spor 
kompleksinin büyük kısmı 
bitmişti ki, İBB inşaatı 
durdurdu. Gecekondunun 
sorunu, altyapı gibi bitmiyor. 
İstinat duvarları, parkları, bu 
konuda bir sıkıntımız yok. 

Dört sene içerisinde, 
Sarıyer Belediyesi tarafından 
mahallemize 3 park yapıldı. 

simalarından oluşan ‘Sokak 
Komisyonu’ denilen birimler 
tesis edildi. Komisyon, 
madde bağımlısı gençleri 
tespit etti. O isimlerle 
yaklaşık beş yıl boyunca 
birlikte mücadele ettik. 
Rehabilitasyon fikrine Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü 
Genç sıcak baktı ve bu 
proje Belediye Meclisi’nden 
oy birliği ile geçti. 
Sarıyer Belediyesi de bir 
komisyon oluşturdu. Sarıyer 
Belediyesi’nin uyuşturucuyla 
çalışması o kadar başarılı 
oldu ki, konu TBMM’de bile 
gündem oldu. Bu gelişmeleri 
Sarıyer Belediyesi bir 
kitapçıkta topladı. Bu işin 
başlangıç aşamasında FSM 
Muhtarı Osman Karaçam ile 
Baltalimanı Muhtarı sıfatıyla 
benim katkım oldu. Sarıyer 
Belediyesi Kent Konseyi de 
uyuşturucuyla mücadelede 
bir birim oluşturdu. 

ESRAR, BONZAI VE …
Önceleri esrar kullanan 

gençler maalesef son üç, 
dört yıldır Bonzai denilen 
başka bir kimyasal kullan-
maya başladılar.  

KOMISYONLAR EV EV 
DOLAŞTI

Mahalle Anadolu’nun 
bir köyü gibidir. 7’den 
70’e herkes birbirini 
tanır. Sözünü ettiğim o 
komisyonlar burada çok iyi 
iş çıkardı. Ev ev dolaşarak 
bölgede 70 civarında 
uyuşturucu bağımlısı 
genç ve çocuk saptadık. 
Aileleriyle görüşerek, 
bu isimleri belirledik. 
Sonuçta tüm mahalle, 
Sarıyer Belediyesi’nin ciddi 
katkıları ile el ele vererek 
uyuşturucuyu yendi. Sözünü 
ettiğim 70 çocuğun tamamı 
uyuşturucuyu bıraktı.

UYUŞTURUCUYA KARŞI BIRLEŞEN
BALTALİMANI MUCİZESİ

Birkaç çocuğu Bakırköy’e yatırdık. 
Hastanenin etrafında inanılmaz satış 

yapılıyor. Ve sonuç olarak çocukların 
iyileşmek bir yana, tedaviden daha kötü 
geldiğini saptadık. Bu durumu muhtarlar 
toplantısında kaymakama da anlattım. 
Ve Bakırköy’de tedaviden vazgeçtik. 

70 çocuğu cemevinde spora, kültürel 
aktiviteye yönlendirdik ve takip ettik. Ailevi 
sorunları çözmeye çalıştık, başardık da. Ve 
çocuklarımızı tüm mahalle ciddi gözetim 
altına aldık. Takip ailede başladı, arkadaş 
çevresi ve aktivitelerinde devam etti. Yani 
çocuklar 7/24 gözetim altında tutuldu.

Bakırköy’de tedaviden vazgeçtik!

HER akşam çocuklar, cemevine gelip iki 
saat kitap okuyor, kültürel faaliyetlerimize 
katılıyor, gençlik komisyonumuz 
aracılığıyla çocukların yemeklerinden, 
giysilerine, tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, 
sosyalleşmelerini sağladık. 

Maddi sorunları, Sarıyer Belediyesi’nin 
desteğiyle çözüyoruz. Şu anda 
benim başkanlığımda, cemevinin ileri 
gelenlerinden, camiiden, mahallenin 
kanaat önderlerinden isimlerle 
komisyonumuz çalışmaya devam ediyor. 
Komisyon tüm mahalleyi gözetim altında 
tutuyor. 70 ailenin tamamı bıraktı. Ama 
şimdilerde madde bağımlısı yeni üç çocuk 

tespit ettik. Bu ailelerle bir görüşme yaptık. 
Maddi sorunlarda yine Sarıyer Belediyesi 
imdadımıza koştu. Aileleriyle görüştükten 
sonra, tedavileri üstlenildi. Bu üç çocuktan 
birisi de bıraktı. 

Madde bağımlısı çocukların tamamının 
aile düzeni bozuk. Boşanmış, kavga, 
gürültü ve geçim sıkıntısı içinde olan aile 
çocukları bunlar. 

Her salı komisyon toplantısı yapıp, 
sorunlu ailelerle ilgili ihbar ve tespitleri 
değerlendiriyoruz. Mahallemizde boşanma 
oranı çok yüksek. Evliliklerin çoğu ilk üç 
yılda sona eriyor. Genellikle de kökeninde 
maddi sorunlar oluyor. 

CEMEVİ’NDE KİTAP SEANSLARI

Baltalimanı Mahallesi Muhtarı 

Ali Haydar Arslan bu mücadelede 

en önemli görevi üstleniyor.

M

UHTARLAR
 

K
O

NUŞUYOR

M U R A T  B A Y A R
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SERİNLEMEK İÇİN 
RİSKE   GİRMEYİN

Yaz mevsiminin gelmesiyle sadece haziran ayında, tehlikelere 
aldırış etmeden deniz, dere, gölet veya sulama kanallarında 
serinlemeye çalışan 43 kişi hayatını kaybetti. 

RİP 
AKINTISI 
NEDİR?

YAŞAM

Her yıl sahillerimizde 
bir çok insanımızın 
boğularak ölümüne 
sebep olan, halkımızın 
kum kayması olarak 
bildiği Rip akıntılarına 
karşı çok dikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerekiyor. Akıntı, kıyıya 
ulaşan dalgaların 
etkisine tepki nedeniyle 
oluşur. Kıyıya ulaşan 
suların tekrar denize 
dönmeleri sırasında 
meydana gelir. Pek çok 
plajda bu oluşum bazı 
bölgelerde kıyıya dik 
bir şekilde meydana 
gelir. 

Rip akıntısı ancak 
yüksekten bakıldığında 
dikkatli gözle anlaşılır. 
Bu bölgede suyun 
rengi çevresindeki su 
rengine oranla daha 
koyudur. Bu bölgede 
derinlik artar. Yüzey 
çevresi, denizin 
yüzeyine göre daha 
kırışıktır. 

Sabit, aniden oluşan 
ve gizli olmak üzere 
değişik türleri bulunan 
rip akıntılarında sahile 
gelen dalga geri 
dönerken çık hızlı 
bir şekilde hareket 
ettiğinden, çok iyi 
yüzme bilen kişi bile bu 
akıntıya karşı koyamaz. 

Uzmanlar dize kadar 
gelen sığ suda bile 
aniden oluşabilecek 
rip akıntısına 
yakalananların paniğe 
kapılmamalarını, 
sahile doğru değil 
sahile paralel olarak 
yüzülmesi gerektiği, rip 
akıntısının bulunduğu 
alandan ancak bu 
şekilde çıkılabileceği 
uyarısında bulunuyor.

 Berna SÖNMEZ

Bunaltıcı sıcaklarda 
serinlemek isteyen 
vatandaşlar deniz 
ve havuzlara ko-

şarken, pek çok kişi yüksek 
ölüm riskine rağmen baraj, 
gölet hatta sulama kanalları-
na giriyor. Türkiye’de yılda 
ortalama bin 500 kişinin 
suda boğularak yaşamını 
yitirdiğini belirten uzman-
lar, yeterli eğitimi almadan, 
bilinçsizce yüzmeye çalış-
manın ölümle sonuçlanabil-
diğini vurguluyor. Sadece 
haziran ayında, bilinçsizce 
serinlemeye çalışan 43 
vatandaş hayatını kaybetti. 
Konuyla alakalı açıklama ya-
pan SARFİT Müdürü Murat 
Kaya boğulma riskini orta-
dan kaldırmak için alınması 

gereken önlemlere değine-
rek, “Çok iyi yüzme bilseniz 
dahi kurallara uymalısınız” 
açıklamasında bulundu.

BAYRAKLARIN ANLAMI 
BILINMELI

Konuşmasına sahillerde 
buluna bayrakların önemin-
den bahsederek başlayan 
Kaya şunları söyledi: “Kır-
mızı bayrakların bulunduğu 
noktalarda denize girilmesi 
kesinlikle uygun değil. Sarı 
kırmızı bayraklarda sahilde 
cankurtaran var, fakat deni-
ze girerken dikkatli olunma-
sı gerek. En uygunu mavi 
bayraklı alanlar. Bu alan-
larda güvenilir bir şekilde 
denize girebilinir. Boğulma 
vakalarının önüne geçilmesi 
için bu bayrakların anlamla-
rının bilinmesi gerekir. 

EMNIYET ŞERIDI HAYAT 
KURTARIR

Plajlarda emniyet şeridi-
nin olmasının sebebi yüz-
menin güvenli olduğu alanı 
belirlemektir. Fakat ne yazık 
ki bu vatandaşlarımız tara-
fından çok dikkate alınma-
dığı için boğulma vakaları 
çok fazla.

SAKINLIĞI KORUMAK 
ÖNEMLI

Karadeniz boğulma 
vakalarının en çok olduğu 
denizlerden biri. Çünkü rip 
akıntısı çok fazla. Bu akıntı 
anlık olarak değişebilir. 
Dışarıdan içeriye doğru 70 
km ye varan hızlarla baskı 
yapar. Çok iyi yüzme biliyor 
olsanız dahi 70 km gibi bir 
hıza tepki vermeniz nere-
deyse mümkün değil. Eğer 

rıp akıntısına kapıldıysanız 
yanlara ve dikine yanlara 
yüzmeniz gerekiyor. Böyle 
bir durumda panik olmamak 
kadar aşırı öz güvenli olma-
mak da önemlidir. Çünkü 
dalgıçların bile boğulduğu-
nu duyuyoruz.

DERINLIĞINI 
BILMEDIĞINIZ SULARDA 
YÜZMEYIN

 Bir başka önemli kural 
ise daha önce denize girme-
diğiniz bir yerde, herhangi 
bir gölette ve ya sulama ka-
nalında yüzmemek. Örneğin 
bir sulama kanalındaki akım 
şiddetini bilmiyorsunuz. Bu 
akım şiddetinin sizi nerelere 
götüreceğini bilmiyorsunuz. 
Dolayısıyla sulama kanlar-
lında yüzmek güvenliğiniz 
açısından uygun değil.”

GÜNEŞ ÇARPMALARINA DİKKAT

Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği son günlerde güneş 
çarpması uyarısında bulunan uzmanlar özellikle ço-
cuklar, yaşlılar, diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar 

hastaları ile çok ilaç kullananların öğle saatlerinde dışarıya 
çıkmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Güneş çarpmasının ısı artışına vücudun fizyolojik cevap 
vermekte yetersiz kalması veya azalması sonucu görüldüğü-
ne işaret eden uzmanlar, yüksek derecelerde güneşe maruz 
kalan her kişinin güneş çarpması açısından risk altında oldu-
ğunun da altını çizdi.

Işte güneş çarpmasından korunmak için yapılması 
gerekenler:
l Zorunlu olmadıkça 11.00 -15.00 saatleri arasında dışarı 
çıkılmamalı.
l Aşırı sıcaklarda ağır işler ve spor yapılmamalı.
l Açık renkli ve ince kıyafetler tercih edilmeli, güneşten ko-
runmak için geniş kenarlı şapka veya şemsiye kullanılmalı.
l Sık sık duş alınmalı.
l Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı.
l Bol bol sıvı tüketilmeli.

Ramazan ayının bitmesiyle sıcaklıklar kendini 
iyiden iyiye göstermeye başladı. Aşırı sıcakların 
tüm yurtta etkili olmasıyla birlikte uzmanlar da 
güneş çarpmalarına karşı vatandaşları uyardı.

TEMMUZ 2017



8

Sarıyer Belediyesi son 
bir yılda, açılışını yap-
tığı 14 parkla birlikte 
310 bin metrekare alan 

üzerinde, 200’ü aşkın park ve 
yeşil alanı Sarıyer’e kazan-
dırdı. 

Ailenizle birlikte doya-
sıya vakit geçirmeniz için 
Sarıyer’in birbirinden keyifli 
parkları sizleri bekliyor.

MANGAL’IN TEK  
ADRESI

İlk sırayı Sarıyer’in man-
zarasıyla gelenleri kendisi-
ne hayran bırakan Çamlık 
Parkı’na veriyoruz. Sarıyer’in 
mangal yakılabilen tek parkı 
olma özelliğini taşıyan Çam-
lık parkı, yeşil alan bakımın-
dan da oldukça zengin. Gün 
içerisinde Sarıyerlilerin uğrak 
yerlerinden biri haline gelen 
parkta oyun ve spor alan-
ları ile yürüyüş parkuru yer 
alıyor. 

NOT: Sarıyer’i ve doğal 
ortak kullanım alanlarımıza 
zarar vermemek için belir-
tilen yerler dışında mangal 
yakmayınız. 

SARIYER’IN EN 
BÜYÜK PARKI 

Adını, mahalleli Üsteğ-
men Uğur Taşçı’nın Cizre’de 
şehit düşmesi üzerine Sarıyer 
Belediye Meclisi kararı ile 
alan, Ferahevler Uğur Taşçı 
Parkı yaklaşık 10 dönüm-
lük bir arazi üzerine kurulu. 
Oyun alanları, yürüyüş yolu 
ve spor alanına sahip parkta 
bulunan basketbol ve futbol 
sahası gün boyunca Sarıyer-
lileri misafir ediyor. Ayrıca 
komplekste 7-14 yaş grubu 
gençlerin faydalanması için 
Sarıyer Belediyesi’nin her 

mahalleye kurduğu Gençlik 
Eğitim Merkezi şubesi ile 3-6 
yaş arası çocukların eğitim 
aldığı Gündüz Bakımevi de 
yer alıyor. 

DENIZE KARŞI KITAP!
Sarıyer Belediyesi’nin 

Edebiyat Günleri’ni ger-
çekleştirdiği Haydar Aliyev 
Parkı, kitabınızı alıp çimlere 
uzanmak için en doğru adres 
olacak. Sahil şeridini kullana-
rak yürüyüşlerini yapan va-
tandaşlara dinlenme noktası 
olarak, Haydar Aliyev parkını 
önerebiliriz. 

MANZARAYA HAYRAN 
KALACAKSINIZ!

Sarıyer Büyükdere’de bir 
yamaçta yer alan Hikmet 
Bayrak Muhtar Parkı, adını 
Büyükdere’nin sevilen eski 
bir muhtarından alıyor. Kü-
çük ve sevimli bir park olan 
bu alanda, şehrin gürültüsün-
den kurtulup manzara eşli-
ğinde dinlenebilirsiniz. İçinde 
bir basketbol sahası olan 
park spor yapmak isteyenlere 
de ev sahipliği yapıyor. 

YENIKÖY’DE AÇIK 
HAVA SPORU

Siz de kapalı spor salonla-
rında çalışmayı sevmeyenler-
denseniz Yeniköy’e gelebilir, 
açık havada spor yapmanın 
tadını çıkarabilirsiniz.

SAHILDE BISIKLET 
TURU

Denizden uzak kalamayan-
lar için, bire bir olan Tarabya 
parkı sizleri bekliyor. Sessiz, 
huzur dolu bir gün geçirip 
sahil boyunca bisiklet gezileri 
yapabilirsiniz. Spor ve yeşil 
alanı bulunan parkta yürüyüş 
için de sahili tercih edebilir-
siniz. 

OLTANI AL,  
SAHILE GEL…

İş stresi ve hayat koşuştur-
macasından uzak bir gün ge-
çirmek için sizi İstinye sahil 
parkına balık tutmaya davet 
ediyoruz. Yeşillikler içinde 
oyun ve spor alanlarını için-
de barındıran park, basketbol 
ve jimnastik sahalarına da 
sahip. Burada spor sonrası 
boğaza karşı dinlenebilir ve 
temiz hava alabilirsiniz. 

NOT: Olta balıkçılığı ya-
parken, tuttuğunuz balıkların 
boy limitlerine ve av yasağı 
dönemlerine dikkat edin. 

ŞEHIR MANZARASINA 
KARŞI TAVLA AT!

Adını meddah, sinema ve 
tiyatro sanatçısı Erol Günay-
dın’dan alan Yaşam Parkı 

Darüşşafaka’da yer alıyor. 
Doğanın içinde güzel bir 
şehir manzarasına sahip olan 
park, içerisinde Sarıyer Be-
lediyesi’ne ait bir de Yaşam 
Evi bulunuyor. Oyun ve spor 
alanına sahip olan parkta gün 
içerisinde ücretsiz çay, kahve 
içip satranç ve tavla oynaya-
rak keyifli vakit geçirebilir, 
Sarıyer’in sıcacık insanlarıyla 
sosyalleşebilirsiniz. 

YAŞAM EVI’NDE KISA 
BIR MOLA

 Kazım Karabekir Mahal-
lesi’nde yer alan 2 Temmuz 
Parkı’nın spor alanı oldukça 
geniş. Yaz aylarını spor yapa-
rak değerlendirmek isteyen 
Sarıyerlilerin vazgeçilmezi 
olan park içerisinde basket-
bol, voleybol oynamak için 
spor alanları ve bir de halı 

saha var. Yürüyüş yapmak 
isteyenler için de vazgeçil-
mez olan 2 Temmuz Parkı, 
bünyesinde bulunan Yaşam 
Evi ile Sarıyerlilerin hizme-
tinde. Yaşam Evi’nde istedi-
ğiniz zaman ücretsiz çayınızı 
kahvenizi içip temiz havada 
arkadaşlarınızla kaliteli vakit 
geçirebilirsiniz. 

ŞEHRIN 
GÜRÜLTÜSÜNDEN 
UZAKLAŞIN

Ünlü sinema sanatçısı 
Tarık Akan’ın adının veril-
diği Park, “Yeşilçam’a Vefa 
Projesi” kapsamında Sarıyer 
Belediyesi tarafından açılan 
parklardan. Kazım Karabekir 
mahallesinde yer alan Tarık 
Akan Parkı, yeşil alanı ve 
oyun alanı oldukça zengin 
olan parklardan biri. Halı 
sahanın da bulunduğu parkın 
pergoloları ve dinlenme alan-
larında şehrin gürültüsünden 
uzak vakit geçirebilirsiniz.

EN HAVALI İLÇE
YEŞİLİ VE PARKLARIYLA

SARIYER

Yaz geldi, güneş yüzünü gösterdi. İçinizden gelen “Haydi kalk, hafta sonu gezelim” 
sesine kulak verin. Bütün kış evde oturdunuz, e biraz da sıkıldınız ama şimdi dışarı 
çıkmanın tam zamanı. Rotayı belirlemek bizden, hafta sonu kaçamağı sizden.

YAŞAM

Ali Yılmaz Balıkçılar Parkı

Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı Parkı
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Çevreye duyarlılık ve 
geri dönüşüme katkı 
amacıyla her alanda 

faaliyet gösteren Sarıyer 
Belediyesi, Türkiye’nin ilk 
yeşil kamu binasını hayata 
geçirmesinin ardından 
çalışmalarına devam ediyor. 
Bu kapsamda Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Fakültesi ile 
geri dönüşüme farkındalık 
yaratmak, genç sanatçıları 
desteklemek ve sanat adına 
başarılı yapıtlar ortaya 
koymak amacıyla ‘Hurdadan 

Sanata Heykel Sempozyumu’ 
düzenlendi.

10 Haziran’da başlayıp 24 
Haziran tarihine kadar devam 
eden atölyelerde yapımına 
başlanan hurdadan heykeller, 
tamamlandıktan sonra 
sanatseverlerin ve çevre 
gönüllülerinin de beğenisine 
sunuldu.10 Haziran 
Cumartesi günü saat 10.00’da 
Sarıyer Belediyesi Kilyos 
Turban Tesisleri’nde başlayan 
sempozyumda yaklaşık iki 
hafta boyunca çalışmalarını 

sürdüren Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Heykel 
Bölümü’nden akademisyen 
Doç. Dr. Bülent Çınar ile 
sanatçılar Büşra Körmük, 
Kağan Ezan, Mete Özyıldırım, 
Ömer Kasıyorum, Mert 
Çıkılmazkaya’nın eserleri 
Sarıyer Belediyesi tarafından 
düzenlenen festivallerde 
sergilendikten sonra 
Sarıyerde yine belediye 
tarafından belirlenen 
alanlarda vatandaşların 
beğenisine sunulacak.

Sarıyer Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Mü-

dürlüğü tarafından her yıl 
düzenlenen ‘Yazın Sanat’ 
kursları bu sene de 350 
Sarıyerli çocuğu ağırlıyor. 
Eğitime ve sanata bü-
yük önem veren Sarıyer 
Belediyesi, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Sarıyerli ço-
cukların tatillerini verimli 
bir şekilde geçirmesi için 
‘Yazın Sanat Kursları’ dü-
zenliyor. Sarıyer Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü bünyesinde 
gerçekleştirilen ve halk 
dansları, bağlama, piya-
no, resim ve bale bran-
şlarında ücretsiz olarak 

ders verilen kurslarda 
bu yıl toplam 350 çocuk 
eğitim görüyor. Aldıkla-
rı eğitimle hem eğlenip 
hem öğrenen çocuklar, 
aynı zamanda tatillerini 
değerlendiriyor. Aldık-
ları dersler öğrencilerin 
eğitim hayatına da katkı 
sağlıyor.

YAZIN SANAT 
ÖĞRENIYORLAR

KÜLTÜR-SANAT

HURDALAR
HAYAT BULDU

VIZYONDAKILER

04 Ağustos: 
l 47 Meters Down 
l B Planı 
l Balerin ve Afacan Mucit 
l İsmail’in Hayaletleri 
l Kara Kule 
l Lasciati andare 
10 Ağustos
l Blazing Samurai
11 Ağustos
l Her Şey 
l Karabasan
l Manifesto
l Mezarcı 
18 Ağustos
l Açık Deniz: Kafes Dalışı 
l Amigos Meksika Hazinesi
l Annabelle: Kötülüğün Doğuşu 
l Avcı’nın İntikamı 
l Belalı Tanık 
l Dangal 
l Semur 
25 Ağustos
l Dalavere
l Şansımı Seveyim 
l Şanslı Logan 
l Terminatör 2: Mahşer Günü

Zamanın Kısa Tarihi
Stephen Hawking
Alfa Bilim

Kafes
Josh Malerman
İthaki

Küçük Prens
Antoine De Saint Exupery
Panama

Karanlık Sular
Paula Hawkins
İthaki

Hesaplaşma
Atakan Büyükdağ
Destek

Kanadı Kırık Kuşlar
Ayşe Kulin
Everest

EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR

Veriler D&R’dan alınmıştır.

HALK DANSLARI SINIRLARI AŞTI
Sarıyer Belediyesi Halk Dansları 
Topluluğu Polonya’da 12 ülke 
ile birlikte ‘Geleneğin Yüzleri’ 
festivaline katıldı. Halk Dansları 
ekibi Polonya’da Türkiye rüzgarı 
estirdi.
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EĞİTİMDE fırsat eşitliğini ilke 
edinerek büyük başarı yakalayan 
Sarıyer Akademi, LYS sınavında da 
farkını ortaya koydu.

Kısa geçmişine rağmen donanımlı 
öğretmen kadrosu, kaliteli eğitim 
anlayışı ve son model teknik alt 
yapısıyla, ‘eğitimde eşitlik’ adı 
altında üstün fırsatlar tanıyan 
Sarıyer Akademi TEOG ve YGS’de 
olduğu gibi Lisans Yerleştirme Sınavı 
(LYS)’nda da büyük başarı elde 
etti.  1 milyon 506 bin 479 adayın 
üniversiteye girmek için ter döktüğü 
sınavda Sarıyer Akademi den 68, 
216, 384 ve 604. Sırada olmak 
üzere 4 öğrenci ilk binin içinde yer 
aldı.  Yetkililer, Sarıyer Akademi’de 
eğitim görmüş öğrenciler içerisinde 
ilk on binde en az 30 öğrencinin 
bulunduğunu belirtti.

SARIYER 
AKADEMİ 
LYS’DE ILK BININ 
IÇINDE

MEF Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü bi-
rinci sınıf öğrencileri, 
Sarıyerli minikler için 

çalışmalarını sürdürüyor. Geçen 
sene Ayazağa İlkokulu bahçesini 
yeniden düzenleyerek köprü inşa 
eden gönüllüler, bu kez Rumeli 
Hisarı’nda bulunan Türkan Şoray 
İlkokulu için proje üretti. Mevcut 
kantini daha modern hale getir-
meyi amaçlayan üniversiteliler, 
İngilizce dersi için tasarım sınıf ve 
oyun parkuru yapmak için çalış-

malarına başladı. 
İç Mimarlık Bölüm Başkanı Ah-

met Sezgin proje ile ilgili olarak; 
“Okulda üç ayrı çalışma yapı-
yoruz. Öğrencilerimiz İngilizce 
dersleri için özel bir sınıf tasarladı. 
Kantini daha işlevsel hale geti-
rebilmek için bir alan yapıyo-
ruz. Bahçeye ise oyun parkuru 
kuruyoruz. Salıncak, kaydırak gibi 
alışılmışın dışında bir oyun alanı 
yaratmak istedik. Tasarladığımız 
çok fonksiyonlu oyuncakları  
çocuklar keşfedecek” dedi.

Sarıyer Belediyesi ve MEF Üniversitesi 
öğrencileri, Sarıyer çevresindeki okullarda 
yenileme çalışmalarına devam ediyor. 
Türkan Şoray İlkokulu’nda eksikleri 
belirleyen öğrenciler kolları sıvadı.

Okulların kapanması 
ile birlikte tüm ço-
cukları tatil heyeca-

nı sardı. Sarıyer Belediyesi, 
her sene olduğu gibi bu yıl 
da derslerinde başarılı olan 
öğrencileri Kilyos Sosyal 
Tesisleri’nde ağırlamaya 
başladı. İlk etapta 130 
kişiden oluşan kız öğrenci 
grubu Sarıyer Ortaokulu 
bahçesinde düzenlenen 
törenin ardından deniz ve 

güneşle buluştu. Kız öğren-
cilerin tatilinin ardından bu 
kez de 400’ü aşkın erkek 
öğrenci ve 142 SAGEM’li 
ağırlandı.

DOLU DOLU PROGRAM 
Her hafta farklı bir gru-

bun misafir edildiği tesis-
lerde çocuklar, eğitmen-
lerin gözetiminde çeşitli 
turnuvalarla eğlenerek yılın 
yorgunluğunu atıyor. 

Bir yandan deniz, kum 
ve güneşin tadını çıkaran 
öğrenciler bir yandan da 
eğitici etkinliklerle yeni 
şeyler öğreniyor.

Kamp alanında  
herhangi bir sorun ya-
şanmasını önlemek için 
Sarıyer Belediyesi’ne bağlı 
güvenlik görevlileri, sağlık 
personelleri ve cankurta-
ran ekipleri de öğrencilere 
eşlik ediyor.

Sarıyer 
Belediyesi, 
okullarında 

başarılı olan 
öğrencileri 

Kilyos Sosyal 
Tesisleri’nde 
yaz boyunca 

birer hafta 
süreyle ücretsiz 
olarak ağırlıyor.

ÖĞRENCILER YAZ KAMPINDA

Öğrenciler, yenileme sürecini 

A’dan Z’ye yürütüyor.

Öğrenciler, Kilyos Sosyal 

Tesisleri’nde deniz ve doğayla 

başbaşa bir tatil geçiriyor.

GELECEĞE 
MİMARİ 
DOKUNUŞ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın 
yıldönümünde yayınladığı mesajda, 
“Bugün, Cumhuriyetimizin 
kurucu belgesi olan Lozan Barış 
Antlaşması’nın imzalanmasının 
94. yıldönümünü kutluyoruz. Aziz 
milletimizin her türlü yokluğa, 
yoksulluğa ve imkânsızlıklara 
rağmen yazdığı istiklal destanı, 
Lozan Antlaşması ile diplomasi 
ve uluslararası hukuk alanında 
tescil edilmiştir. Türk Milleti, Lozan 
Anlaşması ile bu topraklardaki bin 
yıllık varlığını hedef alan Sevr’i yırtıp 
atmış, bağımsızlığından asla taviz 
vermeyeceğini tüm dünyaya kabul 
ettirmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan: Lozan 
Cumhuriyet’in 
kurucu belgesi
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SARIYER BELEDİYESİ 
ÜCRETSİZ HİZMET BÜLTENİ

LOZAN BU ÜLKENIN 
TAPUSUDUR

Lozan Antlaşması’nın 24 Temmuz 
1923 yılında imzalanması ile 
Osmanlı’nın Sevr anlaşmasında 

kaybettiği topraklar Anadolu’ya tekrar 
kazandırıldı. Ülkemiz için büyük 
önem taşıyan bu önemli günün yıl-
dönümü Sarıyer’de kutlandı. Törene 
Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı 
Gökan Zeybek ve CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Deniz’in yanı sıra Atatürkçü 
Düşünce Derneği, Sarıyer Gaziler Der-
neği, partiler, sivil toplum kuruluşları 
ve vatandaşlar da katıldı.

“LOZAN, ILELEBET OLACAK”
Kutlamada kısa bir konuşma yapan 

Gökan Zeybek, “Lozan, Türkiye Cum-
huriyeti’nin tapusudur ve Kurtuluş 
Savaşı’nın taçlandırılmasıdır. Lozanla 
ilgili son dönemde yapılan olumsuz 
eleştirilerin artması hepimizi derinden 
etkiliyor. Lozan’ın olmaması demek, 
Serv’e mahkum olmamız demektir. 

Şunu belirtmek isterim ki Türkiye’de 
birlik ve beraberliği sağladığımız süre-
ce Lozan ilelebet var olacaktır” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Başkanı Fahrettin Serdaroğlu da 
törende söz alarak, “Lozan Antlaşması, 
Türk Ulusunun 224 yıl aradan sonra 

masadan zaferle kalktığı ilk ve tek 
antlaşmadır. Serv Antlaşması’nı 
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 
yırtıp atan Anadolu insanı, modern 
devletlerle eşitlik hakkını Lozan 
Antlaşmasıyla sağlamıştır” diye 
konuştu.

Doğum tarihi 24 Temmuz 1923. Kurtuluş Savaşı’ndan 
zaferle ayrılan Türk ulusunun, zaferini taçlandıran 
Lozan’ın 94. yılı Sarıyer’de düzenlenen törenle kutlandı.

Törene protokolün yanı sıra Atatürkçü Düşünce 

Derneği, Sarıyer Gaziler Derneği, partiler, sivil 

toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katıldı.

Beş yılı aşkın süre İngiliz arşivlerini 
büyük titizlikle araştıran Boğaziçi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Sevtap Demirci’ye göre gerçeğin 
ortaya çıkması için basit bir yöntem 
yeterli: 

“Bir tarafa Osmanlı İmparator-
luğu’nu yerle yeksan eden Birinci 
Dünya Savaşı sonunda Mondros 
Ateşkesi’ni imzalayıp, arkasından 
müttefikler tarafından kendisine dikte 
ettirilen Sevr haritasını koyarsınız. 
Yanına da Lozan haritasını… Her iki 
haritayı mukayese ettiğinizde gerçek 
görülecektir. Lozan, kaybettiğimiz, 
‘atayurdu’ diye adlandırdığı-
mız Anadolu’yu geri kazandırdı. 
1918’de Osmanlı İmparatorluğu 
fiilen ortadan kalktı. Bir anlamda 
tabuta koymuşlardı, 1920 Sevr 
Anlaşması’yla da o tabuta çivi 
çakıldı.”

Hürriyet Gazetesi’ne 
konuşan Boğaziçi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Sevtap 
Demirci, “Lozan Antlaşması 
Neredeyse bir asırdır 
‘hezimet mi, zafer mi’ diye 
tartışılıyor… 

Doç. Dr. Sevtap 
Demirci: Lozan 
ülkenin doğum 
belgesidir
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GELECEĞIN
ŞAMPIYONLARI
YETIŞIYOR

Sarıyer Belediyesi Spor İş-
leri Müdürlüğü tarafınden 
14 Haziran’da görkemli 

bir törenle kapılarını açan 
Yaz Spor Okulları bu yıl 3 bin 
310 öğrenciye eğitim veriyor. 
Küçük yaşlarda sporla tanışan 
çocuklar, yetenekleri doğrultu-

sunda ilgili branşlara yönlendi-
rilerek gelecekte profesyonel 
sporcu olabilme fırsatı yaka-
lıyor. Yetiştirilen çocukların 
katıldıkları turnuvalardan tıpkı 
2016’da Rio Olimpiyat Oyun-
ları’nda ülkemizi başarıyla 
temsil eden Büşra Katipoğlu 

gibi derece elde ederek dön-
mesi amaçlanıyor. Binlerce 
Sarıyerli çocuğu sporla buluş-
turan okullar futbol, kız futbol, 
voleybol, basketbol, yüzme, 
judo, tekvando, karate, atle-
tizm ve cimnastik branşlarında 
eğitim veriyor.

l Didem Ege Akman(Libero-Takım Menajeri)

l Gökçe Çiçek Çalışkan (Pasör)

l Melike Nezihe Yılmaz (Orta Oyuncu)

l Seray Altay Özkan (Pasör Çaprazı )

l Ayşe Gürel (Orta Oyuncu) 

l Esra Ötücü (Smaçör) 

l Darya Özbek (Pasör) 

l Ebru Mandacı (Orta Oyuncu) 

l Ece Hocaoglu (Smaçör)

l Giray Taygun Yıldırım (1. yardımcı koç)

l Engin ÖZBEK  (2. yardımcı koç)

l Alt Yapı Menajeri Hülya Karagöz ile ise yeni sezon için 
sözleşme yenilendi.

BOĞAZ’IN 
SULTANLARI 

BAŞTAN AŞAĞI 
YENILENIYOR

 Damla COŞARAN

Yeni sezon yapılan-
ması kapsamında 

teknik kadro ve transfer 
çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdüren Sarıyer Bele-
diyesi Kadın Voleybol 
Takımı, yeniden Sultanlar 
Ligi’ne yükselmek için 
yapılanmaya gitti. 

2017-2018 sezonu için 
transfer çalışmalarına de-
vam eden ekip, araların-
da milli voleybolcuların 
bulunduğu deneyimli 
isimleri renklerine bağla-
dı. Öte yandan geçtiğimiz 
yıl As Başkanlık görevini 
yürüten Hayrettin Dereli, 
başkanlık koltuğuna 
oturdu. 

İŞTE YENİ SEZONDA 
SARIYER’DE FORMA GİYECEK 
TECRÜBELİ İSİMLER:

ALTYAPININ İSİMLERİ DEĞİŞMEDİ

ALİ Kayaoğlu, bu sezon da alt 
yapıda antrenörlük kariyerine 
devam edecek. 2. kademe 
antrenörlük belgesine sahip 
Kayaoğlu, kulübün Yıldız, Genç 
ve 2. Lig takımlarını çalıştırmaya 
devam edecek.

Minik A, Minik B, Küçük A ve 
Küçük B takımlarını çalıştıran 
Ilkan Kuzucuk, bu yıl da kulüpte 
kariyerine devam edecek.

 Ali Kayaoğlu

İlkan Kuzucuk

Yeni yönetim kadrosu ve başarılı oyuncu transferleriyle sezona 
giriş yapan Sarıyer Belediye Spor’un yeni yardımcı koçları Giray 
Taygun Yıldırım ve Engin Özbek oldu. Kondisyoner olarak Mustafa 
Delioğlu ve İstatistik antrenörü Burak Simit kadroda yer alacak. 

“DÖRT MEVSİM 
YAŞAYAN SARIYER”

SARIYER BELEDİYESİ 
ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

Sariyer.tv.trSariyerbld SariyerBelediye

SON BAŞVURU TARİHİ
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