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POLONYA’DA 
SARIYER ZAFERI

SULTANLAR FİNAL YOLUNDA

DEVAMI  9’da

Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları 
Topluluğu, Polonya’da ‘Geleneğin Yüz- 
leri’ festivali kapsamında düzenlenen 
yarışmada birinci olarak büyük bir ba-
şarıya imza attı. Ekibimiz 13 ülkeyi ge-
ride bırakarak birinci oldu.

SAYGIYLA ANIYORUZ
ÖLÜMÜNÜN 1. YILINDA 

Bekle bizi İstanbul,
bekle zafer şarkılarıyla 

geçişimizi.

VEDAT 
TÜRKALI

Yeni sezonda 
İstanbul Gençler 
Ligi Süper Fina-
li’ne katılmaya 
hak kazanan 
Sarıyer Belediyesi 
Spor Kulübü Genç 
Voleybol Takımı, 
hummalı bir sezo-
na merhaba dedi.

7 İLDEN GELEN ÇOCUKLARIN ORTAK DİLEĞİ;

Mikrofonlara hayallerini anlatan çocukların arasında 
bilim adamı olmak isteyen de vardı, doktor olmak iste-
yende. Tüm konuşmaların ortak noktası ise savaşsız bir 
dünya talebiydi.

SAVAŞSIZ BIR DÜNYA BOĞAZ TURU YAPTILAR

Televizyondan gördükleri, kitaplarda okudukları İstan-
bul’u ilk kez görmenin keyfini yaşayan çocuklar, Sarıyer 
Belediyesi Sevgi ve Barış Teknesi ile boğaz turuna çıktı. 
Çocuklar denizi ilk kez yakından gördü.  Sayfa 6’da

Sarıyer ilçesinde 
okulların yeni 
eğitim ve öğretim 
yılına hazırlan-
ması kapsamında 
bakım-onarım 
çalışmaları de-
vam ediyor. 

OKULLARI YENİLİYORUZ

 Sayfa 4’te

 Sayfa 11’de

YEREL 
HİZMET 
EKİBİ
ŞÜKRÜ 
GENÇ’İN 
YAZISI 3’TE

KURBAN 
KESIMI 

İŞKENCEYE 
DÖNMESİN

KISIRKAYA 
BAŞTAN AŞAĞI 

YENİLENDİ

SARIYER 
AKADEMİ’NİN 

BÜYÜK 
BAŞARISI

TÜM ETKİNLİKLERİMİZİ 
SARIYER TV’DEN TAKİP 

EDEBİLİRSİNİZ!

Kurban Bayramı’na 
sayılı günler kala Sarıyer 
Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü, kurban 
kesiminin işkenceye 
dönüşmemesi için uya-
rılarda bulundu. 

Kısırkaya Kısırlaştırma 
ve Rehabilitasyon Mer-
kezi, hayvan severlerin 
de desteğiyle Avrupa 
standartlarında hizmet 
veren tam teşekküllü bir 
kuruma dönüştü.

Üniversite sınavlarına 
Sarıyer Akademi’de 
hazırlanan öğrenciler 
Türkiye’nin önde gelen 
üniversitelerine yerleşti.
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Kurban Bayramı’na 
sayılı günler kala 

Sarıyer Belediyesi 
Veteriner İşleri 

Müdürlüğü, 
“Kurban kesimi 

işkenceye 
dönmesin” diyerek 

vatandaşları 
uyardı. 

Bayram için hazırlıklar tüm 
hızıyla devam ederken Sarı-
yer Belediyesi Veteriner İşleri 

Müdürlüğü hekimleri, kurban alırken 
dikkat edilmesi gerekenler, kesim 
ve sonrasında yapılacaklar ile alakalı 
uyardı. Kurban olabilmesi için, hay-
vanın süt dişlerini değiştirmiş olması 

gerekir. Hayvanın sağlıklı, azaları tam 
ve besili olması ibadetin sıhhati için 
şarttır. Satın alacağınız kurbanlık hay-
vanın mutlaka Veteriner Sağlık Raporu 
veya Menşe-i Şehadetnamesi bulunma-
lıdır açıklamasında bulunan veteriner 
hekimler, dikkat edilmesi gerekenleri 
şöyle sıraladı:

KURBAN KESIMI 
İŞKENCEYE DÖNMESİN

AĞUSTOS 2017

l Deri altında aşırı kanlanma, 
morarma ve çürüme 
olmamalı.
l Göğüs kafesinde yapışmalar, 
su toplanması ve inci tanesi 
gibi oluşumlar bulunmamalı.
l Etlerde ve et yağında bazen 
sarı renk bulunabilir. Bu sarı 
renk 24 saat bekletildiğinde 
tamamen kaybolmamışsa 
veya azalmamışsa etler 
tüketilmeden mutlaka 
veteriner hekime danışılmalı.
l Karaciğer ve akciğerler 
normal görünüm ve kıvamda 
olmalı. Üzerlerinde su keseleri, 
apse ve benzeri şişlikler 
olmamalı.
l Bu organlarda parazit ve 
kurtçuklar varsa tüketilmeden 
kedi ve köpeklerin 
ulaşamayacağı derinlikte bir 
çukura gömülmeli.
l Etlerde iltihap, yara ve 
mantarımsı üremeler 
olmamalı. 
l Etlerin üzerinde veya 
kesintide pirinç tanesi 
görünümünde hareketsiz 
cisimcikler varsa tüketilmemeli 
ve veteriner hekime 
danışılmalı.
l Etler dış ortamda 5-6 saat 
bekletildikten sonra dolaba 
konulmalıdır.
l Gübre, kan ve yenmeyen 
iç organlar gibi atıklarla 
çevre kirletilmemeli, atıklar 
mümkünse diren çukurlara 
gömülmeli ya da sızdırmaz 
torbalarda genel çöp toplama 
mahallerine bırakılmalıdır. 
Kesim: Kurbanlık hayvanın 
kesilmesi işi, işin ehli ve 
sertifikalı kişiler veya kasaplar 
tarafından yapılmalıdır. Ehil 
olmayan kişiler tarafından 
yapılacak kesimlerde 
istenmeyen kaza ve ciddi 
yaralanmalar olabilmektedir. 

Kurban etinin dayanma 
süresi buzdolabı koşullarına 

göre 3-4 gündür. Kıyma 
olarak çekildiyse 2 günü 
geçirmemek gerekir. Kıyma 
gibi etlerde işlem sırasında 
mikroorganizmalarla temas 
gerçekleşir. Bu sebeple 
bozulma hızlanır.
Uzun süre saklanacak etler 
-18 derece dondurucuda 
dondurucunun performansına 
göre 4-6 ay saklanabilir. 
Dondurucusu olmayanlar 
buzlukta -2 derecede 2-3 
hafta etlerini saklayabilirler. 
Kurban etinin dayanma süresi 
kesim kalitesi ve parçaların 
büyüklüğüne göre değişebilir.
Dondurulmuş kurban etini 
çözdürmeyi yine buzdolabı 
içerisinde yapmalısınız. Bir 
gece öncesinden donducudan 
dolaba aktardığınız etler sağlıklı 
bir şeklide çözülür ve ani ısı 
değişimine azami mahsur 
kaldıkları için yumuşaklıklarını 
korur.
Kurban etleri, önce güneş 
görmeyen serin bir yerde (14 
C’nin altında) hava alması 
sağlanarak bekletilmelidir. 
Daha sonra buzdolabına 
kaldırılmalıdır.

l Bir veya iki gözü kör olmamalı.
l Bir veya iki kulağı kesik olmamalı.
l Dişlerinin çoğu veya tamamı 
dökülmüş olmamalı.
l Dilinin büyük bölümü yerinde 
olmalı.
l Boynuzların biri veya ikisi 
kökünden kırılmış olmamalı.
l Kuyruğunun yarısı veya üçte 
birinden (1/3) fazlası kesilmiş 
olmamalı.
l Aşırı zayıf ve düşkün olmamalı.
l Kesim yerine yürüyerek 
gidemeyecek derecede aksak 
olmamalı. 
l Yürüyemeyecek kadar topallığı 

olmamalı.
l Doğuştan kulaksız veya 
kuyruksuz olmamalı.
l Koyun ve keçi 1 yaşını, büyükbaş 
ise 2 yaşını doldurmuş olmalı.
l Koyun ve keçide bir, sığırda iki 
memesi kurumuş ve memesi 
kesilmiş olmamalı.
l Kurbanlık hayvan gebe olmamalı.

Genel sağlık açısından kurban 
edilecek hayvan;
l Durgun ve halsiz olmamalı.
l Aşırı öksürük ve aksırık olmamalı. 
l Gözleri, derisi ve kılları parlak ve 
canlı olmalı.

DİKKAT!

Nasıl 
saklanır?

Kurbanlık satın alırken 
bilmeniz gerekenler 

Uluslar arası ticarette bir 
malın hangi ülkeye ait 
olduğu yani hangi ülkede 
üretildiği konusunda bilgi 
veren belgedir.Menşe-i 
şahadetnamesi ihracatçılar 
tarafından hazırlanır. İlgili 
ihracatçının ülkesinde bağlı 
bulunduğu sanayi ya da 
ticaret odası tarafından 
onaylanır. Belgenin yasal 
dayanağı 4458 sayılı 
gümrük kanunudur.

Menşe-i 
şahadetname 
nedir?
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KARDEŞLIK 
SOFRASI

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, Surp Santuht Ermeni 
Kilisesi’nin ‘Sevgi ve Barış 
Yemeği’ne katıldı. Yemekte, dinler 
arası kardeşlik vurgusu yapıldı.

ŞÜKRÜ GENÇ
Sarıyer Belediye Başkanı

Yaklaşmakta olan iki anlamlı bayramın he-
yecanını yaşadığımız şu günlerde, Sarıyer’de 

insanından hayvanına, doğasından altyapı hiz-
metlerine, eğitiminden sağlığına, temizliğinden 
çevre düzenlemesine, her alanda yoğun mesai-
mizi bir saniye bile aksatmadığımız geceli gün-
düzlü hizmetlerimize devam ediyoruz.

Geçen bir ayda baş etmeye çalıştığımız zor-
luklar, yaşadığımız sevinçler, gururlu kutlama-
lar, anlamlı ağırlamalar, gündemimize damga 
vurdu.

Kimi zaman doğal afetin sonuçları ile boğuş-
tuk, mahalle mahalle sokak sokak, hemşehrile-
rimizin kapısında dert dinledik. Gereken nokta-
da anında hazır bulunduk. 

Gün geldi Sarıyer Akademi’de eğitim gören 
gençlerimizin tüm sınavlardaki üstün başarıları 
ile göğsümüz kabardı. Onların aldıkları pırıl pırıl 
eğitimin meyvelerini toplamanın heyecanını on-
larla ve velileri ile birlikte yaşadık. 

Göz bebeğimiz Sarıyer Kulübü’nün kuruluş 
yıldönümünü 77 yıllık hatıraları yad ederek kut-
ladık, yeri geldi yüzlerce kilometrelerce uzaklar-
dan gelen küçük konuklarımızı bağrımıza bastık, 
başımızın üzerinde ağırladık.

Yurtdışına yolladığımız halk dansçılarımızın 
şampiyonluk başarıları ile övündük.  

Okulların açılmak üzere olduğu bugünlerde, 
ilçemizin dört bir köşesindeki okulların durumu-
nu hiç bitmeyen seferberliğimiz çerçevesinde bir 
kez daha gözden geçirdik, onları daha yaşanılır 
daha iyi koşullarda eğitim verilebilir hale getir-
mek için kolları sıvadık. 

Sarıyer’imizin temel taşı olan tüm toplum ve 
inanç mensupları ile kardeşliğimizi pekiştirici 
anlamlı buluşmalar gerçekleştirdik. 

Şimdi de, yaklaşmakta olan iki önemli bayra-
mı kutlamaya hazırlanıyoruz.

Anadolu topraklarında Ulu Önderimiz Mus-
tafa Keamal Atatürk tarafından yakılan İstiklal 
meşalesinin doruğa ulaştığı 30 Ağustos’ta Zafer 
Bayramı’nı, hemen ardından da birleşik bir tatil 
içinde mübarek Kurban Bayramı’nı kutlayacağız. 
Bayramlar boyunca da tüm birimlerimiz sizlere 
hizmeti en ufak bir aksama olmadan vermeyi 
sürdürecek. 

Amacımız, bir yerel yönetim olmaktan ziya-
de bir “yerel hizmet ekibi” olmanın bilinci ile, 
her alanda ilçemizi daha da güzel, daha da hu-
zur içinde yaşanabilir bir yer haline getirmek ve 
daha da ilerilere taşımak.

Bu duygularla, hepinizin Zafer ve Kurban Bay-
ramlarını kutluyor, dostluk, barış, birlik ve daya-
nışma ruhunu hiç kaybetmemenizi diliyorum…

Sevgili Sarıyerli Dostlar,

Barışa, hoşgörüye ve 
dinler arası kardeşli-
ğin pekiştirilmesine 

verdiği önemi her fırsatta 
dile getiren Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç, Surp 
Santuht Ermeni Kilisesi’nin 
161. isim günü nedeniyle 
düzenlediği ‘Sevgi ve Barış 
Yemeği’ne katıldı. Etkinlikte 
yapılan konuşmalarda din-

ler arası kardeşlik vurgusu 
vardı. Başkan Genç konuş-
masında Rumeli Hisarı’nda 
doğup büyüdüğünü ve 
çocukluğunun kilise bah-
çesinde geçtiğini söyledi. 
Genç, “Bugün o dönemdeki 
dostluk ve kardeşliğe ihti-
yaç var” dedi. Sevgi yeme-
ği, konuşmaların ardından 
dualarla son buldu.
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İnsan ‘çıtalı’ya* benzer aslında.
İNSAN doğar CAN kazanır, büyür GÜÇ ka- 
zanır.
Gücünü  İKRAR’ından** alır, ikrar verdiği  
kararlardır.
Eğer kararında ADALET’liyse erdemli olur. 
Adaletinde KEMAL’ i bulursa KAMİL olur.
İşte o zaman YUNUS EMRE’ nin dediği gibi 
“Canlar canını bulur. Ölse bile bedeni ölür. 
Ama o Can sonsuza kadar yaşar.”
Bunlardan biri eksik olursa çıtalı uçamaz, 
insan da kamil olamaz. Kamil olmayana 
da insan denmez zaten, beşer denir.
Beşer deri demek, bildiğimiz deri, hani şu  
üstümüzde olan. Ayağımıza giydiğimiz 
yemeni gibi. Ama o sonsuza dek yaşa- 

yamaz, dayanıksızdır çünkü. İşte bu yüz-
den “beşer hep şaşar”, zayıftır çünkü. Ona 
güç verecek, onu yaşatacak olan şey ek-
siksiz adaletle alacağı kararlardır. Ancak 
işte o zaman insan olur.
Peki KAMİL (insan) adaletini nasıl sağlaya-
cak? Hakla.
Hak; içinde senin olmadığın kararlardan 
ibaret adalete denir. Adaletin kemali böy-
le olur. Demem o ki, insanın sonsuza dek 
yaşaması, içinde kendinin olmadığı terte-
miz adalete bağlıdır.
İşte o zaman insan toprağın altında olsa 
da ölmez. Hakka aşıktır çünkü.
Ne demiş YUNUS’ um, iki gözüm: “Ölürse 
beden ölür, Canlar ölesi değil”

INSAN ‘ÇITALI’YA BENZER

INSAN

Insan 
doğar

Can
kazanır

Büyür güç 
kazanır

Gücünü 
ikrarından 

alır

Adaletliyse 
erdemli 

olur

Kemali 
bulursa 

kamil olur

IKRAR

ADALET

CAN

GÜÇ

KEMAL

* ‘Çıtalı’ halk arasında uçurtmaya verilen isim. ** İkrar: Benimseme, onama, tasdik, kabul.

Başkan Genç, yemeğe katılanlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

YEMEK DUALARLA 
SON BULDU
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Sarıyer Belediyesi Fen 
İşleri Ekipleri öğren-
cilerin daha sağlıklı 
koşullarda eğitimini 

sürdürmesi için tespit edilen 
okullarda tadilat çalışma-
larına başladı.  2017-2018 
eğitim-öğretim yılı öncesinde 

12 okulda bakım-onarım 
kapsamında boya işlemini 
sürdüren ekipler, çalışmala-
rını sezon öncesinde tamam-
layacak. Sarıyer’i eğitim ve 
öğretim ilçesi haline getirme-
yi planladıklarını, bu konu-
daki çalışmaların sürdürüldü-

ğünü her fırsatta dile getiren 
Başkan Şükrü Genç, “Bütün 
çabamız öğrencilerimizin 
temiz, sağlıklı ve bakımlı 
ortamlarda eğitim görme-
leri için” diyerek yapılan 
çalışmaları yakından  
takip ediyor.

Kilyos Balıkçılar 
Barınağı tepeden 

tırnağa yenileniyor. Atıl 
bir halde olan barınağa 
el atan fen işleri ekipleri, 
liman düzenlemesi 
kapsamında teknelerin 

kıyıya rahat yanaşmaları 
için çalışmalara başladı. 
Çalışmaların sonunda 
balıkçı tekneleri, yapılan 
kızak tesisi sayesinde 
limana daha rahat 
yanaşabilecek.

Sarıyer’de okulların yeni eğitim ve 
öğretim yılına hazırlanması kapsamında 
bakım onarım çalışmaları devam ediyor.
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OKUL SEFERBERLIĞI

 Hüseyin Kalkavan Sağlık 
Meslek Lisesi

 Ferhan Bedii Feyzioğlu 
İlk ve Ortaokulu

 Ayazağa Anadolu İmam 
Hatip Okulu

 Hacı Cemal Öğüt İmam 
Hatip Ortaokulu

 Yeniköy İlkokulu
 Barbaros Ortaokulu
 İstinye İmam Hatip 

Lisesi
 Recaizade Ekrem 

İlkokulu
 Dumlupınar İlkokulu
 Atatürk Meslek Eğitim 

Merkezi
 Kazım Karabekir İlkokulu
 Mehmet Akif İlkokulu
 Alpaslan İlkokulu

Boyanan 
Okullar:

YARALAR SARILIYOR

KILYOS’A 
BALIKÇI BARINAĞI

Sarıyer Belediyesi İstan-
bul’u etkisi altına alan 

yoğun sağanak yağışta 
evleri zarar gören  yurt-
taşlara yardım eli uzattı.
Vatandaşlara evleri baştan 
aşağı yenileme sözü veren 

Başkan Genç’in talimatıyla 
tadilat çalışmaları başladı. 
Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, ağır hasarlara 
sebep olan yağışlarda zarar 
gören evleri önce temizledi 
ardından onardı. 

Bununla birlikte yangın 
nedeniyle evleri kullanıla-
maz hale gelen vatandaş-
ların da imdadına koşan 
Sarıyer Belediyesi, hasar 
tespitinin ardından bu  
evleri de yeniliyor.

Sarıyer Belediyesi, doğal afet ve yangın sonrası evleri hasar gören 
vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Temmuz ayı içerisinde 9 
gün arayla iki büyük afet yaşadı. 

İnsanlar yaralandı; yüzlerce ev, iş yeri, 
araç zarar gördü. Bazı bölgelerde kara 
ile deniz birleşti. Metrolar, Avrasya 
Tüneli gibi toplu ulaşım yolları su 
altında kaldı. 

Dünya tarihinin en önemli kent-
lerinden birisi olan, imparatorluklara 
başkentlik yapan İstanbul’un yaşanan 
afet karşısında teslim olması ve olayın 
sıcaklığını kaybetmesiyle gündemden 
düşmesi bir sonraki afette nelerle kar-
şılaşabileceğimizin yeterince sorgu-
lanmaması çok önemlidir. 

Sosyal medyaya yansıyan ve üze-
rinde yazılan yazılar ile güldüren bir 
fotoğraf söz konusu idi. Kanal borusu  
üzerine asfalt, zaman içerisinde onun 

üzerine kilit taşı yine zaman içerisin-
de tekrar asfalt ve en son tekrar kilit 
taşı uygulaması yapılmış. Bu fotoğraf 

İstanbul’da mı çekilmiş bilinmiyor 
ama ele alınması gereken neresi ol-
duğu değil. İstanbul’un çeşitli semtle-
rinde de benzer manzaraları görmek 
mümkün. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI 
EKSİKLİĞİ

Özellikle İstanbul gibi mega 
kentlerin başta altyapı olmak üzere 
tüm politikaları bilimsel bir süzgeçten 
geçirilerek, karar almada katılımcı 
bir şekilde uygulanmalıdır. Günü 
kurtaran çalışmalar yerine uzun 
vadeli planlamalar üzerine inşa 
edilmelidir. 

Seçimler sonucuna göre siyaseten 
el değiştiren kurumların süre gelen 
çalışmaları bir anda terk ederek yeni 
bir yöntem belirlemesi yukarıda yer 
alan fotoğrafta gördüğümüz durumu 

ortaya çıkarmaktadır.  

KENTLEŞME DOĞA İLE BARIŞIK 
OLMALIDIR

İstanbul’un birçok semtinde deva-
sa yapılar inşa ediliyor. Kent nüfusu 
artmasıyla birlikte konut sayısı da 
artış gösteriyor. Geçmişten gelen so-
runlarla birlikte bir de çevre tahribatı 
yaşanması gelecek nesilleri nasıl bir 
kent olgusu bekliyor sorusunu da 
akıllara getiriyor. Kentleşme olgusu 
sağlam bir altyapı üzerine oturtul-
madan ve çevre ile barışık olmadığı 
taktirde intikamını afetlerle almaya 
devam edecek. 

Deprem, yağmur suyu, erozyon vb. 
tüm afetlerin karşısında sürdürülebi-
lir bir kalkınma hamlesi kaçınılmaz. 
Bilinçsizce atılan adımlar sadece bu-
günü değil geleceği de yok ediyor. 

PLANLI KENTLEŞME İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI ŞART
Önder KÖMÜR
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ILK
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YAPILDI



Daha gün doğmadan çalışmak için evlerinden çıkan temizlik işçileri, yaptıkları işin 
zorluğuna inat birbirlerine gülümseyerek başlıyorlar güne. Biz sıcacık yataklarımızda 
uyurken, onlar sabahın erken saatlerinde sokaklarımızı bizler için temizliyorlar.

okumaya başlıyor. Çok geç-
meden anlıyorum ki okunan 
liste işçilerin hangi araçla yola 
çıkacağını belirliyor. İşçiler 
kamyonlarda yerlerini aldık-
tan sonra şantiyeden ağır ağır 
ayrılıyoruz.  Henüz doğma-
mış günün sessizliğini, çöp 
kamyonları ile bozuyoruz.  

TEMİZLİK İŞÇİLERİ  
İLE BİR GÜN

Anne ve babasından çocuk 
yaşlarda ayrılarak hayat mü-
cadelesine atılan Hakan Kar-
tal, 5 yıldır temizlik işçisi ola-
rak çalışıyor. Evli ve iki çocuk 
babası olduğunu söyleyen 
Kartal, ailesini geçindirmek 
için canla başla çalışıyor. 
Birlikte çöp toplamaya çık-
tığım bir diğer işçi Nazım 
Uysal ise 42 yaşında. Bekâr 
olan Nazım, engelli olan bir 
erkek kardeşi ile birlikte 
yaşıyor. Nazım ve Ha-
kan ile güne saat 
05.00’te Sarıyer’in 
Hacıosman Ma-
hallesi’nde çöp 
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 Gamze AYNACI

“Ağzımda 
bal gibi 
tatlı bir 

türkü / Bir iner bir çıkarım bu 
yokuşu/ Ağzımda bal gibi tatlı 
bir türkü/ Kazanırım çocukla-
rıma ekmek parası” 

Abdülkadir Meriçboyu’nun 
dizelerinde olduğu gibi ben 
de bu sayıda bir emekçinin 
evine ekmek parası götürebil-
mek için verdiği mücadeleyi 
kaleme alıyorum. Yaşadıkları 
zorlukları bir nebze olsun 
anlayabilmek için iki günümü, 
Sarıyer Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’nün işçileri 
ile geçiriyorum. Güneşin bile 
doğmadığı saatlerde şanti-
yede işçilerle buluşuyoruz. 
Kahvaltılarımızı bile yapma-
dan düşüyoruz yollara ama 
herkesin keyfi yerinde. İşçiler 
birbirlerine takılıp şakalaşa-
rak iş hazırlığına koyuluyor. 
Şantiye şefi tok sesi ve koca 
cüssesi ile elindeki listeyi 

toplayarak başlıyoruz. 
Yolculuk, bilinçsizce soka-

ğa bırakılan atıkların kalıntıla-
rını sıcak suyla temizleyerek 
devam ediyor. Sarıyer’in bir 
köşesinde ekipler kaldırımla-
rın üzerinde uzayarak vatan-
daşların yürümesini engel-
leyen otları temizlerken bir 
başka köşede farklı bir ekip 
gelen talepler üzerine sahille-
ri ve plajları temizliyor. 

BALKONDAN UZANAN 
SICAK BİR EL

Birlikte sokağa çıktığımız 
ekip, çalışma yaptıkları böl-
geleri çok iyi tanıyor. Öyle ki 

temizlik işçilerinden 
biri hastalanıp işe 
gelmediğinde vatan-
daşın hemen fark 
ettiğini ve gelme-
yen işçinin sağlık 
durumu hakkında 

bilgi aldığı-
nı öğreni-
yoruz. Her 
sabah 
çöple-

rin alınmasını balkonunda 
bekleyen, işçilerin deyimiyle 
‘Hacı Babaanne’nin ikramlar-
da bulunup onlarla iki kelam 
etmeyi de ihmal etmediğine 
şahit oluyoruz.

GÜNDE 66 ARAÇ SARI-
YER’İN 38 MAHALLESİNİ 
DOLAŞIYOR

Sarıyer’in 38 mahallesini 
66 hidrolik sıkıştırmalı araçla 
dolaşan, 4’ü kadın 498 işçi 
aynı mahallede ara sokak-
larda 1 ana arterlerde 2 defa 
olmak üzere çöp topluyor. 
İşçiler, gerek sosyal medya-
dan gerekse çağrı merkezin-
den gelen taleplere en hızlı 
ve en sağlıklı şekilde karşılık 
verdiklerini söylüyor.

Toplamda 90 kalem aracı 
olan ekip, 8 süpürge, 4 
tanker, 4 eski eşya toplama 
aracı, 2 Greenmechen, 2 iba-
dethane temizlik aracı, 2 çöp 
taksi, 2 su tankeri, bir kontey-
ner yıkama aracı, bir basınç-
lı sıcak ve soğuk yıkama 
aracına sahip. Bunların yanı 

sıra, yer üstü yer altı çöplerini 
temizleme aracı da bulunan 
ekiplerin dar sokaklar için bir 
tane de elektrikli süpürgesi 
var.

“ÇÖPLER ZAMANINDA 
ÇIKARILMALI”

Yaptıkları işe saygı duyul-
madığının altını çizen işçiler 
en çok da zamanında çıkarıl-
mayan çöplerden şikâyetçi.

Sabah 05.00’te çöp top-
ladığımız sokakların iki saat 
sonra tekrar atıklarla doldu-
ğunu görüyoruz. Hemen he-
men her köşe başında denk 
geldiğimiz molozları çöp 
arabalarında bulunan karıştırı-
cıların zarar görme ihtimaline 
rağmen vatandaşların rahatsız 
olmaması için alınıyor.

Evli ve iki çocuk babası 
olan 49 yaşındaki Dursun 
şoför, atılan çöplerin arasında 
denk geldiği en ilginç atığın 
ise yepyeni bir yatak odası 
takımının olduğunu söylü-
yor. Gülümseyerek, herhalde 
tartıştılar diye de ekliyor. Hiç 
kullanılmamış ayakkabılar ve 
kıyafetlerin yanı sıra süpür-
geden buzdolabına kadar her 
gün iki evi döşeyebilecek 
eşyayla karşılaştıklarını da 
sözlerine ekliyor.

BİZİM DE  
TALEPLERİMİZ VAR

Bizim de vatandaşlardan 
taleplerimiz var diyen temiz-
lik işçileri beklentilerini şöyle 
sıralıyor:

• Çöpler, toplama araçları-
nın geçiş saatinde çıkarılmalı

• Araç park ederken çöp 
kamyonlarının geçişi düşünü-
lerek hareket edilmeli

• İnşaat atıklarının alınması 
için belediye ekipleri arana-
rak bilgilendirilmeli

• Çöpler konteyner ya da 
çöp kovalarına atılmalı

İşçiler, gün sonunda alın 
teriyle yaptıkları işin mutlulu-
ğunu yaşayarak evlerine dö-
nüyorlar. Yanından geçerken 
bile bakmaya ya da solumaya 
tahammül edemediğimiz ve 
yine bizlere ait olan o çöpleri 
her gün bizler için toplayan 
işçi arkadaşlarımıza bir sela-
mı, sıcacık bir tebessümü çok 
görmeyelim.

AĞUSTOS 2017

SOKAKLARIN 
GIZLI KAHRAMANLARI

Hacıosman’dan başladı-
ğımız çalışma, göz açıp 
kapayıncaya kadar bizi 
FSM’ye getiriyor. Sohbet 
sırasında Berber Fikret’ten 
açılıyor söz. İşçilerden 
biri hayıflanarak, “Valla 
Berber Fik-
ret’in bize 
hazırladığı 
kahvaltıyı 
evde hanım 
hazırlamıyor” diyor. Çok 
geçmeden bahsi geçen 
Berber Fikret’in dükkânı-
nın olduğu sokağa giriyo-

ruz. Fikret 
Bey kahvaltı 

masasını kurmuş 
işçileri bekliyor. 

Israrları geri çevir-
meyerek hazırlanan 

kahvaltı sofrasına mi-
safir otuyoruz. Yaptıkları 

işin zorluğunu ve çoğu 
kişinin yapmayacağını 
sıkça dile getiren işçiler, 
bu görevde onları motive 
eden şeyin vatandaştan 
gelen ufacık bir selam ya 
da gülümsemenin oldu-
ğunu ifade ediyorlar.

Sıra kalıntıları temizleme-
ye geliyor. Sıcak yıkama 

aracı, çöplerin bilinçsizce 
bırakılması ile oluşan akın-

tıları temizliyor. Sokakların yı-
kanma işlemi devam ederken, 
7 yıldır Sarıyer Belediyesi’nde 

çalışan Beyhan Hanım ile 
karşılaşıyorum. Elindeki sü-

pürgeyle Sarıyer parklarını te-
mizleyen Beyhan Hanım, kadın 

işçiler artarsa her şey daha iyi 
olur çünkü bu kirli dünyayı biz 

kadınlar güzelleştireceğiz diyor. 
Yaptıkları işin zor olduğunu 

belirten Beyhan Hanım, 
“Kadın olduğum için yap-

tığım işi yadırgayanlar 
ve ayıplayanlar oldu. 

Ama ben mücade-
lemden hiçbir zaman 
vazgeçmedim, diğer 

kadınlar da karşılaştık-
ları zorluklar karşısında 

dik durmalılar” diyor.

Ferahevler’deki şantiyede ekiplerimiz 

görev yerlerine gitmeden toplantı 

yapıyor. Görev dağılımının ardından 

Sarıyer’in mahallelerine  dağılıyor.
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Doğu ve batı 
arasında kardeşlik 
köprüsü kurmak 
için gerçekleştirilen 
proje kapsamında 
Sarıyer’e gelen 
öğrenciler hep 
bir ağızdan , 
“Savaş değil, barış 
istiyoruz” dedi.

SAVAŞ DEĞIL 
BARIŞ ISTIYORUZ

17 yaşındayım. İstan-
bul’a daha önce hiç 

gelmedim. İnsanları çok 
samimi ve ileri görüşlü. 
İstanbul’da denize gir-
mek ayrı güzeldi.” 

İlk defa Siirt’ten dışarı 
çıktım ve denizi 

gördüm. Buralar çok 
güzel. Televizyondan 
göründüğü gibi değil. 
Bu etkinliği yapanlar 
iyi ki varlar. Onlar 
olmasa ben bu yaz da 
evde kalacaktım. İlk 
kez denize girdiğimde 
korktum ama sonra 
alıştım.  Kilyos Sosyal 
Tesisleri’nde bize konser 
verdiler. Çok eğlendik. 
Miniatürk’e gittik. İlk 
defa tekneye bindim. 
Her şey çok güzel.”

Hülya Sümer

Mihriban Sevgin

Onur Çalhan

Umut Güneş

Siirt’ten geliyorum. 
6’ncı sınıfa geçtim. 

İlk defa İstanbul’a 
geldim çok mutluyum. 
Denize girdik, spor 
yaptık, gezilere katıldık. 
Çok güzeldi her şey. 
İstanbul televizyondan 
göründüğünden daha 
güzel. Denizi de küçük 
sanıyordum ama çok 
büyükmüş. Buraya Siirt’te 
kalan arkadaşlarımla 
tekrar gelmek isterim. 
Hayat dolu bir yer burası. 
Döneceğim için çok 
üzülüyorum” 

İstanbul’a bir kez 
gelmiştim ama boğaz 

turu yapmamıştım. Çok 
heyecanlıyım ve mutlu-
yum. Birçok etkinlik yap-
tık. Akşamları bağlama 
eşliğinde türkü söyledik. 
Bunları bana yaşatanlara 
teşekkür ederim.”

NE DEDİLER?

DENİZİ 
İLK KEZ 

BURADA GÖRDÜM
Şehirlerinden ilk defa çıkan çocuklar, 

İstanbul’a gelmenin heyecanını yaşadı. 
İlk defa denizle buluşan çocukların mut-
lulukları görülmeye değerdi. 10 yaşındaki 

Barış Koyuncu da İstanbul’u ilk defa gören 
çocuklar arasındaydı. “ İlk kez İstanbul’a 
geldim. Denizi ilk defa burada gördüm. 

Çok beğendim. Her şey hayalimdeki 
gibi” diyerek anlattı duygularını. 
Barış’ın bir de temennisi vardı, 

“Savaşlar olmasın, barış 
olsun.”

BİLİM 
ADAMI OLACAĞIM

Mardinli Musa Eşit ise İstanbul’u gezerken 
bilim adamı olmayı hayal ettiğini söyledi. 

İstanbul’a gelirken en çok camileri ve tarihi 
yapıları görmek istediğini belirten Musa, “ 
İstanbul’u gezerken aklımdan bilim adamı 
olmak geçti. Çocuklar okusun, yararlı mes-
lekler yapsın” dedi. Barış gibi Musa da tüm 

çocuklar için barış dolu bir ülke dile-
yerek, “Ülkemiz çok güzel. Savaşlar 

olmasın, kimse ölmesin.  
Ben çok üzülüyorum” 

dedi.

Çocukların hayallerine dokun-
mak için yola çıkan Sarıyer 
Belediyesi ve CHP İstanbul İl 
Başkanlığı, çoğunluğu daha 

önce İstanbul’u görmeyen yaklaşık 
400 çocuğu Kilyos Sosyal Tesisleri’n-
de ağırladı. Mardin, Siirt, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Çorum, Erzincan ve Manisa 
Soma’dan Sarıyer’e gelen çocuklar, 
kendilerine uzatılan mikrofonlara 
hayallerini anlattı. Bilim adamı ol-
mak isteyen de vardı, doktor olmak 
isteyen de. Tüm konuşmaların ortak 
noktası ise savaşsız bir dünya talebiy-
di. Çocuklar Sarıyer’den tüm dünya 
için barış istedi.

BOĞAZ 
TURU YAPTILAR

Bir hafta boyunca İstanbul ve Sarıyer’i 
gezen çocuklar, unutamayacakları bir de-

neyim yaşadı. Televizyondan gördükleri, ki-
taplarda okudukları İstanbul’u ilk kez görme-
nin keyfini yaşayan çocukların mutlulukları 

gözlerinden okundu. Tarihi ve turistik yerleri 
gezen misafir çocuklar Sarıyer Belediyesi 
Sevgi ve Barış Teknesi ile boğaz turuna 
çıkmayı da ihmal etmedi. Denizi ilk kez 

bu kadar yakından gören çocuklar 
bol bol fotoğraf çekerek anı 

ölümsüzleştirdi. 

Urfalı Ali 
ise önceden süs 

havuza giriyorduk 
şimdi gerçek havuza 

giriyoruz” diyerek 
mutluluğunu 

anlattı.
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Sarıyer Belediye-
si’nin eğitimde 
fırsat eşitliğini 
sağlamak amacıy-

la hizmete açtığı Sarıyer 
Akademi, 165 öğrencisini 
üniversiteye yerleştirerek 
önemli bir başarı elde 
etti. Üniversite sınavına 
Akademi’de hazırlanan 
öğrenciler rehber eşliğin-
de yaptıkları doğru tercih-

ler sayesinde Türkiye’nin 
en prestijli üniversitelerine 
yerleşti. ODTÜ, Boğazi-
çi Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Mar-
mara Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi gibi okulları 
kazanan öğrenciler gele-
ceklerini Sarıyer Akademi 
ile şekillendirdi.

SARIYER AKADEMİ’NİN 
BÜYÜK BAŞARISI
Üniversite sınavlarına Sarıyer 
Akademi’de hazırlanan 
öğrenciler Türkiye’nin önde 
gelen üniversitelerine yerleşti.

Uluslararası Yükseköğretim 
Derecelendirme Kuruluşu 
Times Higher Education’ın 
(THE) üniversitelerin eğitim 
kalitesini gözler önüne 
seren bir araştırma yayınladı. 
Türkiye’deki üniversitelerin 
eğitim kalitesinin son 
beş yılda geriye gittiğini 
gösteren araştırmada ilk 
500 sırasında Türkiye’den 
hiçbir üniversite yer almadı. 
THE’nın, üniversitelerin eğitim 
kaliteleri, araştırmaları ve 
uluslararası tanınmışlıklarını 
göz önüne alarak oluşturduğu 
“Dünya Üniversiteleri 
Sıralaması” raporunda, 2012 
yılında ilk 200’de Türkiye’den 
sadece bir üniversite yer 
alırken, 2017 yılında yapılan 
sıralamada ise Türkiye’den 
ilk 500’e girebilen devlet 
üniversitesi olmadı.

Global sosyal medya ajansı We 
Are Social, Türkiye’de internet 
kullanımı ve televizyon 
izleme oranlarını ele aldığı bir 
araştırma yayınladı. Birgün’de 
yer alan haberde; 2017 yılı 
Türkiye rakamlarına göre aktif 
internet kullanıcısı sayısının 48 
milyon kişi olduğu ve Türkiye 
nüfusunun yüzde 60’ının 
internete bağlı bulunduğu 
belirtildi. Türklerin internette 
geçirdiği süre son bir yılda 
yüzde 60 artarak 6 saat 46 
dakikaya ulaştı. Türkiye’de 
günün ortalama 6 saat 
46 dakikasının bilgisayar, 
tablet ya da cep telefonu 
ekranı karşısında internette 
geçirildiğini ortaya koyan 
araştırmada, günlük ortalama 
televizyon izleme süresi ise 
sadece 2 saat 14 dakika olarak 
belirlendi.

EĞİTİMDE 
FİYASKO

İNTERNET 
BAŞINDA 
6 SAAT 
GEÇİRİYORUZ

SARIYER AKADEMI ÖĞRENCILERINI; 11’i hukuk, 3’ü mimarlık, 3’ü diş 
hekimliği, 39’u mühendislik, 11’i tıp olmak üzere birçok prestijli bölüme yerleştirdi. 
Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, yıl içerisinde hedefledikleri 
başarıyı elde ettiklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



TEDAVİDE SONA GELİNDİ GÖZLERİ GÖRMEYE BAŞLADI
Sol dizinde oluşmuş bir 
fistür ile Kısırkaya’ya gelen 
ve hayli kötü durumda 
olan bu sevimli Golden 
cinsi köpeğin tedavisinde 

sona gelindi. Merkezde 
sahiplendirilen köpek 
tedavisi biter bitmez yeni 
ailesine teslim edilecek.

Görme duyusunu ta-
mamen kaybetmiş olan 
sevimli köpek, uzun süre 
tedavi gördükten sonra 
yüzde 30 oranında gör-

meye başladı. Doğada ya-
şama tutunması imkansız 
olan dostumuz şimdilerde 
onu sahiplenecek aileleri 
bekliyor.
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 Berna SÖNMEZ

Tüm 
canlılar 
gibi 
hayvan 

dostlarımızın da en temel 
ihtiyaçları barınma ve 
beslenme. Ama onlar 
her zaman o kadar şanslı 
olmayabiliyor. Sahipleri 
tarafından sokağa terk 
edilen hayvanlar temel 
ihtiyaçlarını gideremiyor, 
sağlıksız koşullarda 
yaşamaya çalışıyor. Evcil 
hayvanlar çoğu zaman bu 
ortama ayak uyduramıyor. 

YENİLENEN HİZMET
Tam da bu noktada 

onları korumak için 
kurulan hayvan barınakları 
ve rehabilitasyon 
merkezleri gibi kuruluşlar 
devreye giriyor. İşte bu 
kurumlardan birisi de 
Sarıyer Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı Kısırkaya Hayvan 

Rehabilitasyon Merkezi. Bir 
zamanlar çeşitli tartışmaların 
gölgesinde kalan merkez, 
şimdilerde değişen yüzüyle 
minik dostlarımıza hizmet 
veriyor. Kendisi de bir 
hayvansever olan Fikret 
Kaya’nın desteğiyle 
yenilenen merkeze yine 
bir hayvan dostu Sabriye 
Kaya’nını adı verildi. 

HAVA STERİLİZE 
EDİLİYOR

Merkezde dikkatimi-
zi çeken ilk şey temizlik 
oluyor. Her gün özel olarak 
dezenfekte edilen alanlarda  
hayvanlar daha sağlıklı bir 
şekilde yaşayabiliyor. Bu-
nunla birlikle köpekler için 
özel olarak yapılan kum ha-
vuzları da dikkatimizi çeken 
ikinci nokta. Merkezdeki ye-
nilikler hakkında bilgi veren 
Veteriner Hekim Hüseyin 
Tunç, “ Artık sadece kullan-
dığımız aletleri değil, havayı 
da sterilize ediyoruz” diyor.

Hüseyin Tunç, hangar 

denilen köpek bakım 
ünitesini tamamen 
kaldırdıklarını söyleyerek, 
“Yeni olarak; kan sayım 
cihazı, röntgen cihazı, 
sterilizatörler, yoğun bakım 
üniteleri, serum infizyon 
gibi cihazlarımız var. Onun 
dışında çevre düzenlemeleri 
yapıyoruz. Yaşam şartlarını 
daha iyileştirdik. Her gün 
burada baştan aşağı bir 
dezenfeksiyon var. Sadece 
kullandığımız aletleri değil 
havayı da sterilize ediyoruz” 
diyerek yenilikler hakkında 
bilgi verdi.

ARTIK KUYU SUYU 
İÇMİYORLAR

Fen işleri ekiplerinin 
yaptığı çalışmalardan da 
bahseden Tunç, “Elektrik 
tesisatımız tamamen 
yenilendi. Kabloların hepsi 
yeraltından gitti. Artık daha 
iyi bir panomuz var. Aynı 
şekilde regülatör sistemi 
geldi. Elektriğimiz sabit 
kalıyor ve cihazlarımız 

kesintiden etkilenmiyor. 
Su tesisatımız da yenilendi, 
İSKİ’nin şebeke suyu 
artık buraya kadar 
geliyor. Hayvanlar kuyu 
suyu içmekten kurtuldu. 
Doğalgaz sistemimiz ve 
son derece modern bir 
havalandırma sistemimiz 
var” açıklamasında bulundu.

SAĞLIKLI OLMALI 
“Öncelikle kayıt ve 
işaretleme sistemi 
var. Burada tartılıp ön 
muayenesi yapılıyor. 
Aciliyetine göre bir iki gün 
müşahede altına alıyoruz. 
Ardından kısırlaştırılacaksa 
kısırlaştırıyoruz. 
Sahiplendirmek için önce 
hayvanın sağlığının yerinde 
olması ve kısırlaştırılmış 
olması gerekiyor. Onun 
dışında bir bakan gönüllüsü 
varsa bu hayvanın 
sahiplendirileceğini 
söylüyoruz. Eğer 
onlar da onay verirse 
sahiplendiriyoruz” dedi.

KISIRKAYA BAŞTAN 
AŞAĞI YENİLENDİ

Kısırkaya Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvan severlerin de desteğiyle 
Avrupa standartlarında hizmet veren tam teşekküllü bir kuruma dönüştü.

Sarıyer’de zifte bulaşmış 
ve ölmek üzere olan 
5 yavru köpek, Sarıyer 
Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü’nün yoğun 
çalışmaları sonucunda 
hayata döndürüldü.

YAVRU 
KÖPEKLER 
HAYATA 
DÖNDÜRÜLDÜ

Sahibi ciddi sağlık 
problemi yaşayan ve 
yaklaşık yakın zamanda 
doğum yapacak dostumuz 
için yeni yuva arıyoruz.

Uyuz şikayeti ile 
alınan dostlarımız 
Kısırkaya Rehabilitasyon 
Merkezimizde uygulanan 
tedavi sonrasında hızla 
sağlıklarına kavuşuyorlar.

2 aylık erkek dostumuz 
için yuva arıyoruz.

Bu birbirinden sevimli 
meraklı dostlarımız için 
yuva arıyoruz.

SATIN 
ALMA 

SAHİPLEN!

ÇAĞRI MERKEZİ:

444 1 722
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 Tufan YÜCEL/Polonya

Ülkemizi ve Sarıyer’i Avrupa’da 
başarılı bir şekilde temsil eden 
Sarıyer Belediyesi Gösteri Sa-

natları Topluluğu, ‘Geleneğin Yüzle-
ri’ festivali kapsamında düzenlenen 
yarışma için Polonya’ya gitti. Ekip, 
sergilediği performansla büyük beğeni 
topladı. Yaklaşık bir saat boyunca sah-
nede kalan ve birçok yörenin oyunla-
rını sergileyen halk dansları ekibi, 13 
ülkeyi geride bırakarak birinci oldu.

l Sadberk Hanım 
Müzesi’ndeki 
‘Gümüşten Suretler’ 
sergisi 15 Ekim’e 
kadar ziyaret 
edilebilecek.

l Borusan 
Contemporary’deki 
‘Günlerin Tortusu’ 
başlıklı sergi 3 Eylül’e 
kadar her cumartesi 
ve pazar ziyaret 
edilebilir.

l İstanbul Araştır-
maları Enstitüsü’ndeki 
‘Dört Ayaklı Belediye: 
İstanbul’un Sokak 
Köpekleri sergisi 16 
Eylül’e kadar ziyarete 
açık.

l Pera Müzesi’ndeki 
‘Yaz Yaz Yaz Pera 
Eğitim Atölye 
Sergisi’ 17 Eylül’e 
kadar ziyaretçilerini 
bekliyor.

KÜLTÜR-SANAT

GÖĞSÜMÜZÜ 
KABARTTILAR

VİZYONDAKİLER

Elia ile Yolculuk
Zülfü Livaneli
Karakarga Yayınları

Kuyucaklı Yusuf
Sabahattin Ali
YKY

Zorba 
Nikos Kazancakis
Can Yayınları

1984
George Orwell
Can Yayınları

Aylak Adam
Yusuf Atılgan
YKY

Sapiens 
Yuval Noah Harari
Kolektif Kitap

BU AYIN KITAP ÖNERILERI

Veriler D&R’dan alınmıştır.

AĞUSTOS 2017

Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu, 
‘Geleneğin Yüzleri’ festivali kapsamında düzenlenen 
yarışmada birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

 Sarıyer geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da eski bir Karadeniz 
geleneği olan tahta araba yarışına 
17 Eylül’de ev sahipliği yapacak. 

 Kilyos ile özdeşleşen kum zambaklarını 
korumak ve dünyaya tanıtmak amacıyla 
düzenlenen ‘‘7. Kilyos Kum Zambakları ve 
Kumda Sanat Festivali’ başlıyor. 

SARIYER’DE GELECEK AY

Mezarcı
Yönetmen:  
Talip Karamahmutoğlu

Anne
Yönetmen: 
Luis Prieto

Denizde Dehşet
Yönetmen: 
Johannes Roberts

Kara Kule
Yönetmen: 
Nikolaj Arcel

Örümcek Adam
Yönetmen: 
Jon Watts

Sarışın Bomba
Yönetmen:  
David Leitch

İSTANBUL’DA NE VAR?

Halk Dasları ekibi Polonya’dan zaferle döndü

Halk Dasları Ekibi,  yarışma için gittiği 

Polonya’da Sarıyer’i başarıyla temsil etti.
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Rumeli yakasının en 
eski ve iç süsleme-
leri bakımından en 
dikkate değer yalısı 

olarak da bilinen Şerifler Ya-
lısı’nın, 1782 yılında yapıldığı 
tahmin ediliyor. Yapıdan 
bugüne yalnızca selâmlık 
divanhane kalmıştır. Osmanlı 
Barok döneminin özellik-
lerini yansıtan ahşap yapı, 
1850-1860 arasında tamamen 

değişikliğe uğramıştır. Bugün-
kü selâmlığa 1900’lü yıllarda 
bir asma galeri ile bağlanmış 
bulunan 3 katlı büyük harem 
dairesi de 1940’larda sahil yo-
lunun genişletilmesi sırasında 
yıkılmıştır. 1970’li yıllarda o 
zamanki mülk sahibi tarafın-
dan Kültür Bakanlığı’na dev-
redilen yapı titiz ve kapsamlı 
bir restorasyon sürecinden 
sonra bugünkü halini almıştır.

Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış Sarıyer’in en eski 
yapılarından olan Şerifler 
Yalısı, 18.yy’dan beri ayakta 
kalan ender yapılardan.

ŞERIFLER YALISI

AĞUSTOS 2017

Sarıyer’de kütüp-
haneye de adı verilen 

resimdeki yazar
Bir bağlaç

Beden ve  
kafa gücü

Vilayet

Gümüş
Eski Japon  

ölçüsü

Mels
Dağ lalesi

Sarıyer’in bir 
mahallesi
İşe dayalı

Hangi şey
Doktor kısaltma

Emare
Besin maddesi

Araba oku ekseni
9. Gök

Sarkıt
Çayın tavı

Sıkıntı

Utanma
Uskumruköyde bir 
gözetleme kulesi

Koleksiyon

Büyük atardamar Kıt
Yayla atılır
Uranyum 

elementinin simgesi

Marmara Denizi’nde 
bir ada

Gelecek
Akaju Nikel elementinin 

simgesi

Omuz Atkısı
Ateş

Bor elementinin 
simgesi Fiyaka Azot elementinin 

simgesi

Bir şekerleme türü
Bilgisayarda bir 

dosya türü
Üstün

Alfabe Acıklılık

Bir nota Bağışlama Modaya uygun

Rutenyum 
elementinin simgesi

Yabancı Dil  
Ağırlıklı  

(Kısaltma)
Yoğurt peyniri

İskambilde birli
Toprağın nemi

Oflaz
Draje

Üzüntü
Bir işi yerine getirme

Derviş selamı
Matematikte  

bir sayı
Uzaklık belirtir

İyot simge
Becerikli

Beyaz

Tek hücreli canlı Aba terlik Roma rakamıyla  
“50”

Üye Türk Lirası

1778 yılında I. 
Abdülhamit’in 
emri üzerine 
Emirgan mahallesi 
iskâna açılmış, 
sultan tarafından 
yaptırılan cami, 
hamam, çeşme, 
muvakkithane 
ve dükkânların 
ardından ilk yalılar 
inşa edilmeye 
başlanmıştır.
Bugün Şerifler Yalısı 
olarak bildiğimiz 
yapının ilk temeli 
de o dönemde 
atıldı. Bostancıbaşı 
Defterleri’ne göre 
Hazine-i Hümayun 
Başyazıcısı Fevzi 
Beyzade Mehmet 
Bey’e ait olduğu 
anlaşılan yalının, 
1782-1785 yılları 
dolaylarında inşa 
edilmiş olacağı 
tahmin ediliyor. 
1850-60 senelerinde 
tamamen değiştirilen 
veya yeniden inşa 
edilen bina, 19. 

yüzyılda bir dönem 
Osmanlı Meclisi’nde 
hicaz temsilcisi olan 
Mekke Şerifi Abdiilah 
Paşa (1845-1908) 
tarafından satın 
alındı ve “Şerifler 
Yalısı” olarak tanındı. 
Paşanın ölümünden 
sonra önce bir 
işadamına satılan 
yapı, 1971 yılında 
da T. C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
tarafından satın 
alınarak Türk İslam 
Eserleri Müzesi’ne 
bağlandı. 1980’lere 
kadar onarıldı ve 
müze haline getirildi. 
2001 yılında yalıdaki 
eserler güvenlik 
gerekçesiyle Topkapı 
Sarayı ve Türk-İslam 
Eserleri Müzesi’ne 
taşındı. 2007 
yılından itibaren de 
yalının arkasındaki 
yapı Tarihi Kentler 
Birliği’nin merkezi 
olarak kullanılmaya 
başladı.

Arka bahçesinde, Paşa 
tarafından hizmetkârların 
kullanımı için eklenen 
Bendegân binası 
bulunmaktadır. 
Divanhane, ekseni 
üzerinde bulunan 
mermer döşeli fıskiyeli 
orta salonu ve üç 
şahnişini ile tipik bir 
yapıya sahiptir. Köşk 
üç yönden manzaraya 
açılır. Selâmlık dairesine 
mermer döşeli ve bol 
ışıklı bir koridorla girilir. 
Koridorun sağında, 
harem dairesine geçen 
ve ahşap direkler üzerine 
kurulmuş üstü örtülü 
asma bir köprü-koridor 
bulunmaktaydı. Giriş 
sofasının sol tarafında 
mermer bir çeşme, 
yanında ayakyolu ve 
küçük bir servis odası, 
sağında da yemek odası 
vardır. Sofa, denize 
bakan büyük bir salona 
açılmaktadır. Bu salon, 
mermer döşeli bir 
orta mekân etrafında 
üç geniş şahnişinden 

oluşmuştur. Yan 
bahçede de mermer bir 
havuz vardır.
Tavan ve duvarlardaki 
oyma tahta tezyinatı 
(süs) dikkat çekicidir 
ve 18. yüzyıl ortalarına 
doğru gelişen 
mimarinin en güzel 
örneklerindendir. Kapının 
iç tarafı nakışlı bir yüklük 
kapağı şeklinde yapılmış 
olup kapandığında kapı 
kaybolur, ortada bir 
şömine ile iki yanında iki 
yüklük bulunan bir duvar 
ortaya çıkar.
Kayıkhane ise, tuğla 
işçiliği ile geçmişteki 
işlevini tümüyle yansıtır 
niteliktedir. 1972 yılında 
yeniden elden geçirilmiş 
olan arka bahçedeki 
Bendegân(hizmetli)
binasına, iki taraflı 
basamaklarla girilir. 
Mermer döşeli giriş 
sofasının iki yanında 
ikişer oda, üst katta yine 
geniş bir sofa üzerinde 
dört oda, yukarıda da bir 
çatı katı bulunmaktadır.

TARİHÇE

YAPININ ÖZELLİKLERİ



2017-2018 spor sezonunda TFF 
2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele 
edecek olan Sarıyer Spor Kulübü 
futbolcuları ve yöneticileri, Saffet 
Akkoyun liderliğinde yeni trasferleri 
Başkan Şükrü Genç’e tanıttı. Kulüp 
yöneticilerini ve futbolcuları 
makamında ağırlayan Genç, 
 “Sarıyer Spor Kulübü’nün bir 
marka olduğunu unutmamalıyız. 
Türkiye’nin neresine gidersem 
gideyim, ilk önce Sarıyer Spor 
Kulübü’nü soruyorlar” dedi.

SARIYER’İN 
MARKASI YENİ 
YÜZLERİNİ TANITTI
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T.C. Sarıyer Belediyesi adına sahibi
ŞÜKRÜ GENÇ

www.sariyer.bel.tr

Genel Yayın Yönetmeni 
CENGİZ KAHRAMAN
kahramance@gmail.com

Ağustos 2017     Sayı: 07

Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu)
ÖNDER KÖMÜR

onderkomur1983@gmail.com

Haber Koordinatörü
EVA AKSU

evaaksu.ea@gmail.com

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

Sarıyer / İstanbul 

HABER MERKEZİ

Berna Sönmez
Can Bal

Damla Coşaran

Gamze Aynacı
Hülya Özalpuk
Şaban Gökmen

Kreatif Yönetmen
MUSTAFA GÖKMEN

mustafagokmene@gmail.com

Baskı:
Sarsılmaz Basın & Yayın

İmamçeşme Caddesi Tomurcuk Sokak No:3  
Seyrantepe / İstanbul Tel: 0212 289 07 49-50

Aylık süreli yayındır.

Yapım:

www.sivriajans.com
info@sivriajans.com

SARIYER BELEDİYESİ 
ÜCRETSİZ HİZMET BÜLTENİ

FERHAT GÖÇERLİ  
77. YIL KUTLAMASI

GENÇ SULTANLAR 
SÜPER FİNAL YOLUNDA

 Damla COŞARAN

Sarıyer Spor Kulübü birlik ve bera-
berlik etkinliğini Koru Park’ta ta-
raftarların ve Sarıyerliler’in yoğun 

katılımıyla gerçekleşti. Kuruluşunun 
77. yılını kutlayan lacivert beyazlıların 
gecesine; Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, Sarıyer Kaymakamı Gür-
soy Osman Bilgin, Sarıyer İlçe Emniyet 
Müdürü Ercan Çamırcı, iş ve siyaset 
dünyasının tanınan isimleri katıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç gecede yaptığı konuşmada 
Sarıyer Spor Kulübü’nün, Sarıyer’in 
tanıtımı açısından çok önemli bir yere 
sahip olduğunu ve her zaman destek 
vereceklerini dile getirerek yeni sezon 
için başarılar diledi. Konuşma sonra-
sında Kulüp Başkanı Saffet Akkoyun 
Genç’e kulübün formasını hediye etti. 
Gece, kulüp asbaşkanı Ferhat Göçer’in 
verdiği konserle sona erdi.

Sarıyer Spor Kulübü’nün geleneksel dayanışma gecesi bu yıl Koru Park’ta 
gerçekleşti. Gecede sanatçı Ferhat Göçer sevilen şarkılarını seslendirdi. 

Yeni sezonda İstanbul Gençler Ligi Süper Finali’ne katılmaya hak kazanan Sarıyer 
Belediyesi Spor Kulübü Genç Voleybol Takımı, hummalı bir sezona merhaba dedi.

AĞUSTOS 2017

Lacivert-beyazlıların gecesinde Başkan Şükrü Genç’e  

28 (Giresun) numaralı kulüp forması hediye edildi.

2017-2018 sezonu Bayanlar 
Voleybol 2.Ligi kura çekilişi 
sonuçlandı. Sarıyer Belediyesi 
Spor Kulübü Genç Voleybol 
Takımı 2. grupta yer alıyor.
İşte Sarıyer Belediyesi Spor 
Kulübü’nün Genç Voleybol 
Takımı 2017-2018 sezonu ilk 
yarı fikstürü;

1. Hafta Sarıyer Bld-Silivri Spor

2. Hafta Balıkesir Dsi-Sarıyer Bld

3. Hafta Sarıyer Bld-Erdek Spor

4. Hafta Ayvalıkgücü Bld-Sarıyer Bld

5. Hafta Sarıyer Bld-Fmv Işık Spor

6. Hafta Edirnespor-Sarıyer Bld

7. Hafta Bahçelievler Bld-Sarıyer Bld

8. Hafta Sarıyer Bld-Kartal Bld

9. Hafta Biga Çiçeklidede-Sarıyer Bld

10. Hafta Sarıyer Bld-Esenler Arterus

11. Hafta Alp Spor-Sarıyer Bld

İLK YARI FİKSTÜRÜ

Sarıyerlı

 Çiğdem AVCU

2016-2017 sezonunda Gençler Li-
gi’nde aldıkları dereceyle, tarihi-
nin en başarılı sezonunu geçiren 

genç takım, bu derece sayesinde yeni 

sezonda İstanbul Gençler Ligi Süper 
Finali’nde Vakıfbank, Eczacıbaşı, 
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, 
Beylikdüzü İhtisas Voleybol Takımı, 
İstanbul TED Kolejleri, Bahçelievler 
Belediyesi ve Altınyurt spor kulüpleri 

ile mücadele edecek. Altyapı kadrosu-
nun belirlenmesiyle birlikte hiç vakit 
kaybetmeyen takım, menajer Hülya 
Karagöz, antrenörler Ali Kayaoğlu ve 
İlkan Kuzucuk eğitiminde antrenman 
çalışmalarına başladı. 

FUTBOL ERKEK EGEMEN DEĞİLDİR
Bu sezon TFF Kadınlar 
3. liginde mücadele 
etmekte olan Kadın 
Futbol Takımı’nın 
antrenmanını  izleyen 
Sarıyer Belediyesi Spor 
Kulübü Başkanı Hayrettin 
Dereli, “Kulübümüzün 
Kadın Futbol Takımı, kız 
çocuklarımıza sosyal 
bir ortam sağlamak 
amacıyla ve futbolun 
sadece erkek egemenliği 
adı altında bir spor dalı 
olmadığı düşüncesiyle 

kurulmuştur” dedi.
Antrenörler Samim 
Pekçiçek ve Didem 
İskender eğitmenliğiyle bu 
sezon 3. yılını geçirecek 
olan A takımın, önceki 
sezonlara göre tecrübesini 
arttırarak, çalışmalara 
özverili bir şekilde devam 
ettiğini belirten Başkan 
Dereli, “Takımımız çok 
başarılı. Antrenörlerimiz 
de çocuklarımızı büyük 
bir özveriyle çalıştırıyorlar 
açıklamasında bulundu.



Birinci Dünya Savaşı 
sona ermiş, Osmanlı 
Devleti’nin de içinde 

bulunduğu grup savaştan ye-
nik ayrılmıştı. Ülkenin, emper-
yalist devletler arasında pay 
edilmeye başlanması bir yana, 
Osmanlı hükümeti içerisinde 
yer alan bazı çevrelerce İngil-
tere’nin mi, Amerika’nın mı 
himayesine girilmeli konusu 
tartışılıyordu. Vatanın dört bir 
yanında süren işgaller, tarihi 
boyunca asla boyun eğmeyi 
kabul etmeyen bir milletin 
sonunun geldiği algısını yara-
tıyordu. Ta ki 19 Mayıs 1919 
günü Samsun’a gitmek için 
yola çıkan bir gemiye kadar. 
Bu yolculuk uzun bir yolun 
başlangıcı idi. “Ya İstiklal 
Ya Ölüm” diyecek, Anado-
lu’nun bağrında köz tutmaya 
başlayan bağımsızlık ateşini 
yeniden harlayacaktı. Bu 
yolun sonunda dönemin İn-
giltere Başbakanı “Yüzyıllar 
nadir olarak dâhi yetiştirir. 
Şu talihsizliğimize bakın ki 
20. yüzyılın dâhisi Türklere 
nasip oldu ve kader 
onu bizim karşı-
mıza çıkardı.” 
diyecektir. 

Bu des-
tanın kısa 
hikâyesini 
başkomu-
tan Musta-
fa Kemal 
Atatürk’ün 
kale-
me aldığı 
Nutuk’tan 
okuyalım. 

26 AĞUSTOS 1922  
SALDIRI EMRİ

20/21 Ağustos 1922 gecesi 
1. ve 2. Ordu Komutanlarını 
da Cephe Karargâhına 
çağırdım. Genelkurmay 
Başkanı ile Cephe Komutanını 
da yanımda bulundurarak, 
taarruzun nasıl yapılacağını 
harita üzerinde kısa bir savaş 
oyunu şeklinde açıkladıktan 
sonra, Cephe Komutanı’na 
o gün vermiş olduğum emri 
tekrarladım.

Komutanlar harekete 
geçtiler. Taarruzumuz, 
strateji ve aynı zamanda 
bir taktik baskın halinde 
yürütülecekti. Bunun 
gerçekleştirilebilmesi için 
de kuvvetlerin yığınak 
ve hazırlıklarının gizli 
kalmasına önem vermek 
gerekiyordu.

Bu sebeple bütün 
yürüyüşler gece yapılacak, 

birlikler gündüzleri 
köylerde ve ağaçlıklar 
altında dinleneceklerdi. 
Taarruz bölgesinde, yolların 
düzeltilmesi v.b. çalışmalarla 
düşmanın dikkatini 
çekmemek için diğer bazı 
bölgelerde de benzeri yanıltıcı 
hareketlerde bulunulacaktı.

24 Ağustos 1922’de 
karargâhımızı Akşehir’den, 
taarruz cephesi gerisindeki 
Şuhut kasabasına getirttik, 
25 Ağustos 1922 sabahı 
da Şuhut’tan savaşı idare 
ettiğimiz Kocatepe’nin 
güneybatısındaki çadırlı 
ordugâha naklettik. 26 
Ağustos sabahı Kocatepe’de 
hazır bulunuyorduk. 
Sabah saat 5.30’da topçu 
ateşimizle taarruz başladı.

BAŞKOMUTAN SAVAŞI
Efendiler, 26/27 Ağustos 

günlerinde, yani iki gün için-
de, düşmanın Karahisar’ın gü-
neyinde 50 ve doğusunda 20, 
30 kilometre uzunluğundaki 
müstahkem cephelerini düşür-

dük. Yenilen düşman 
ordusunun bütün 

kuvvetlerini, 30 
Ağustos’a ka-

dar Aslıhanlar 
yöresinde 
kuşattık.

30 
Ağustos’ta 
yaptığımız 
savaş so-

nunda (buna 
Başkomutan 

Muharebesi adı 
verilmiştir), düş-

manın ana kuvvetlerini 
yok ettik ve esir aldık. Düş-
man ordusunun Başkomutan-
lığını yapan General Trikopis 
de esirler arasına girdi.

Demek ki, tasarladığımız 
kesin sonuç, beş günde 
alınmış oldu. 31 Ağustos 
1922 günü ordularımız ana 
kuvvetleriyle İzmir’e doğru 
yol alırken, diğer birlikleriyle 
de düşmanın Eskişehir ve ku-
zeyinde bulunan kuvvetlerini 
yenmek üzere ilerliyorlardı.

ATEŞKES TEKLİFİ
Efendiler, Başkomutan 

Savaşı’nın sonuna kadar 
her gün büyük başarılarla 
gelişen taarruzumuzu, 
resmî bildirilerde pek 
önemsiz harekâttan ibaret 
gösteriyorduk. Maksadımız, 
durumu mümkün olduğu 
kadar dünyadan gizlemekti.

Çünkü, düşman ordusunu 
tamamen yok edeceğimizden 

emindik. Bunu anlayıp, 
düşman ordusunu felâketten 
kurtarmak isteyeceklerin 
yeni teşebbüslerine meydan 
vermemeyi uygun görmüştük. 
Gerçekten, bizim hareketimizi 
sezdikleri zaman ve 
taarruzumuzun arkasından 
bize başvuranlar olmuştur.

Örnek olarak, biz taarruza 
devam ettiğimiz sırada, 
Bakanlar Kurulu Başkanı 
olan Rauf Bey’den, Ateşkes 
konusunda İstanbul’dan haber 
geldiğini bildiren 4 Eylül 1922 
tarihli bir telgraf almıştım. 
Verdiğim cevap aynen 
şöyledir:

BAKANLAR KURULU 
BAŞKANLIĞI

Anadolu’daki Yunan 
ordusu kesin olarak 

yenilgiye uğratılmıştır. Yunan 
ordusunun artık yeniden ciddi 
bir direnişte bulunmasına 
ihtimal yoktur. Anadolu için 
herhangi bir görüşmeye 
gerek kalmamıştır. Ateşkes 
ancak Trakya için söz 
konusu olabilir. Bu bakımdan 
Eylülün onuna kadar 
doğrudan doğruya Yunan 
Hükûmeti veyahut İngiltere 
vasıtasıyla, hükûmetimize 
resmen başvurduğu takdirde, 
aşağıdaki şartlar ileri 
sürülerek cevap verilmelidir. 
Bu tarihten, yani Eylülün 
onundan sonra yapılacak 
başvurmaya verilecek cevap 
başka türlü olabilir. Bu 
takdirde durum bana ayrıca 
bildirilmelidir:

1. Ateşkes Anlaşması 
tarihinden başlayarak on beş 

gün içinde Trakya, 1914  
sınırlarına kadar kayıtsız 
şartsız Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmeti’nin sivil 
memurlarına ve askeri 
kuvvetlerine teslim edilmiş 
bulunacaktır.

2. Yunanistan’daki 
esirlerimiz on beş gün içinde 
İzmir, Bandırma ve İzmit 
limanlarında bize teslim 
edilecektir.

3. Yunan Hükûmeti, Yunan 
ordusunun üç buçuk yıldan 
beri Anadolu’da yaptığı ve 
yapmakta olduğu tahribatı 
tamir etmeyi şimdiden taahhüt 
edecektir.

Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
BAŞKOMUTAN
MUSTAFA KEMAL

Büyük 
zaferin,  

o büyük destanın  
95. yıldönümünü 

kutluyoruz. 30 Ağustos, 
bir kurtuluş destanı ve 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temellerinin 

atıldığı gündür.

NUTUK’TA 
30 AĞUSTOS

Uşaklı bir ailenin hikâyesi... 
Benim ailemin...
“CUMHURİYET’i biz böyle 
kazandık” başlıklı, Kurtuluş 
Savaşı’nın sembollerinden 
biri haline gelmiş bu meş-
hur fotoğrafı biliyorsunuz. 
Bu fotoğraf 1933 yılında 
çekilmiş. O yoksul, Cum-
huriyet’i küçük imkânlar 
ama gururla kutlayan şehir, 
Uşak. Yani babamın mem-
leketi. 
Fotoğrafın ilginç ve benim-
le ilgili hikâyesine gelelim: 
1933 yılının Cumhuriyet 
Bayramı’nda çekiliyor. 
Uşak’ın ilk fotoğrafçısı Hüs-
nü Kazım Özler tarafından. 
Babamın deyimiyle “Foto 
Kazım”.  
Fotoğrafta gördüğünüz 
siyah ceketli, kravatlı adam, 
babamın kuzeni! Dedem 

Mücahit Asım’ın eşinin 
(yani babaannemin) dayı-
sının oğlu Kamil Kabalak. 
Uşak o zaman Kütahya’ya 
bağlı bir ilçe ve Kamil 
Bey de o ilçenin belediye 
başkanı.

FOTOĞRAF NASIL 
BULUNDU?
1990’ların başında 
babam bu fotoğrafı evde 
buluyor! Resimdeki 
kuzeni Kamil Kabalak’ın 

oğlu Hasan Kabalak’a, 
Ankara’ya yolluyor. 
Onlar da Genelkurmay 
Başkanlığı’nın arşivine 
gönderiyorlar. Fakat arşive 
yanlışlıkla Ankara’da 
1929’da çekilmiş diye 
kaydediliyor. 2007 
yılında, fotoğraftaki 
Kamil Kabalak’ın yeğeni, 
(maalesef çok yakın 
zamanda rahmetli olan) 
Tuğgeneral Zeki Güngör, 
dayısının bulunduğu 
resmi, bir askeri tesiste 
“Ankara–1929” yazısıyla 
görüyor. Düzeltilmesi için 
dava açıyor. Fotoğrafın 
Uşak’ta çekildiği tespit 
ediliyor.
(Bu yazı Gülse Birsel’in 
22/10/2015 tarihli Hürriyet 
Gazetesi’ndeki köşe 
yazısından alınmıştır.)

UŞAKLI BİR AİLENİN HİKÂYESİ... 

BENİM AİLEMİN...

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
95.yıldönümünde büyük zaferi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı 
Nutuk’tan okuyalım. Tarihe 
mal olan “Cumhuriyeti Biz Böyle 
Kazandık” fotoğrafının ilginç 
hikayesini ise Gülse Birsel’den öğrenelim.

Gülse Birsel’in

babasının kuzeni

Uşak Belediye Başkanı

Kamil Kabalak

Bu fotoğraf o dönemlerde Kütahya’nın ilçesi olan Uşak’ın ilk fotoğrafçısı Foto Kazım tarafından çekildi.


