ÇAYIRBAŞI DEĞİŞIYOR
Çayırbaşı Mahallesi,
yapımına yakın zamanda
başlanacak çok amaçlı
kompleks ile ilçenin yeni
cazibe merkezi olacak.

Sevgili
Sarıyerliler;
Bu kutsal
görevi
yerine
getirmek
üzere,
sizlere
hizmet...
ŞÜKRÜ
GENÇ’İN
YAZISI
3’TE

S

ARIYER’E değer
katan projeler
için çalışmalarını
sürdüren Sarıyer Belediyesi; Yaşar Kemal Kültür
Merkezi ve dünyanın
ilk yeşil kamu binası

olma özelliğini taşıyan
Ana Hizmet Binası’nın
ardından Çayırbaşı
Mahallesi’ne çok amaçlı
bir kompleks yapmaya
hazırlanıyor.
DEVAMI

7’de

Sarıyerlı
SARIYER BELEDİYESİ ÜCRETSİZ HİZMET BÜLTENİ

SARIYER
BELEDİYESİ
TÜYAP’TA
◗ 36.TÜYAP Kitap Fuarı’na
katılan Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç, ‘Hak,
Hukuk, Adalet Yolunda
Onurlu Yürüyüş’ kitabını
imzaladı. DEVAMI
6’da

KASIM-ARALIK 2017

◗ ÇOCUK HAKLARINA farkındalık
yaratmak için 2012
yılında başlatılan
‘Çocuk Hakları
Festivali’ bu yıl da
birbirinden renkli
anlara sahne oldu.
DEVAMI

EVINE
SAHIP ÇIKMA
DAVASI

İBB ENGELİ

MAHALLENE SAHİP ÇIK

SARIYERLILERIN tapu umudu İstanbul
Büyükşehir Belediyesi engeline takıldı.
Vatandaşlar, Sarıyer Belediyesi’nin açtığı
davaya müdahil olmak için Mahalleler
Birliği öncülüğünde İstanbul İdare Mahkemesi önüne akın etti.

DILEKÇELERINI mahkeme heyetine
sunan Sarıyerliler, tapu sorunu çözülsün diyerek, “Bu dava evine, mahallene
sahip çıkma davasıdır” yazılı pankartlar
açtı, “Sarıyer bizimdir, bizim kalacak”
sloganları attı.
DEVAMI
3’te

BALIKÇILIĞIN KALBİ

14’de

SARIYER’DE ATTI
Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Balıkçılık ve Mavi Büyüme
Konferansı’nda Karadeniz balıkçılığının geleceği masaya yatırıldı.

ENGELSIZ

TURNUVA
◗ YAŞAR Kemal Kültür
Merkezi’nde düzenlenen Engelsiz Yaşam
Tavla Turnuvası’nda
80 oyuncu hünerlerini
sergiledi.
DEVAMI

13’te

www.sariyer.bel.tr

TAPU SAVASI

Yüzlerce Sarıyerli, Sarıyer Belediyesi’nin Büyükşehir
Belediyesi’ne açtığı davada müdahillik için dilekçe verdi.

BU FESTİVAL
ÇOCUKLARIN

SAYI: 09

Karadeniz balıkçılığının konuşulduğu toplantıya farklı
ülkelerden uzmanların yanı sıra Sarıyerli balıkçılar da katıldı.

◗ SARIYER Belediyesi,
Karadeniz Ekonomik
İşbirliği (KEİ) Örgütü
ile birlikte balıkçılık
sorunlarının konuşulduğu bir konferans
düzenledi. KEİ üyesi devletler ve ilgili
kuruluşları, KEİ gözlemcileri, Özel Diyalog Ortakları, Avrupa
Komisyonu Denizcilik
ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü ile 10 ülkeden
uzmanların katıldığı
konferansta acı tablo
bir kez daha gözler
önüne serildi.
DEVAMI

8-9’da

GENÇLER
İYİ EĞİTİM
İSTİYOR

◗ EĞITIMIN geleceği
MEF’de konuşuldu.
Uzmanlara göre, geleceğin inşası için gençlere nasihat vermek
yerine, sistemli bir
eğitim politikası oluşturmak şart.
DEVAMI

4-5’te

Yeni ekip
görevde
◗ GELECEK nesillere daha temiz ve
yaşanabilir bir dünya
bırakmak ve doğayı
korumak için atık
yağ denetimlerini
hızlandıran Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü, yağların
denetimli biçimde
toplanması için ‘Çevre Zabıta Denetim
Ekibi’ kurdu.
DEVAMI

10’da
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SARIYER'E YAKIŞAN BIR ILK DAHA!

DOWNTOWNEVENT

CAFE AÇILDI

ŞÜKRÜ GENÇ
Sarıyer Belediye Başkanı

Sevgili Sarıyerliler,

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası içindeki Down Town Event Cafe’de karşılama,
mutfak ve servis hizmetlerini bu konuda eğitim alan özel çocuklar veriyor.

B

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ‘‘Bir ananın önce yavrusu, sonra yuvası’’ dedi,
tapu sorununun çözümü için teknik ekibi ve hukukçularıyla mücadele başlattı.

BELEDİYE VE HALK

EL ELE VERDİ
Sarıyer Belediyesi’nin başlattığı çalışmayla doğan tapu umudu İstanbul Büyükşehir
Belediyesi engeline takıldı. Planları iade edilmesi üzerine Sarıyer Belediyesi’nin
açtığı davada İBB haksız kararı çıktı. Bölge İdare Mahkemesi kararı bozunca binlerce
Sarıyerli davaya ‘müdahil’ olmak için mahkeme kapısına akın etti.

S

ARIYER Belediyesi’nin desteğiyle
İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)’nın
hazırladığı sosyal sorumluluk ve istihdam projesi
‘Down Town Event Cafe’
açıldı. Sarıyer Belediyesi
Ana Hizmet Binası içinde
bulunan kafe, özel bireyler tarafından yönetilen

ilk mekân olma özelliği
taşıyor. Hayata geçirilen
sosyal projeyle de farkındalık amaçlanıyor.
Geçtiğimiz ay içinde
kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla açılan
kafe, doğum günleri, kutlama gibi etkinliklere de
ev sahipliği yapacak. Açılış töreninde bir konuşma
yapan İZEV Vakfı Genel

Sekreteri Merve Kılıç, “İstihdam yaratmak istiyoruz ama önceliğimiz farklı
çocuklarımızın kendilerini
ifade etmelerini sağlamak. Hafta içi 5 gün tam
zamanlı olarak buradayız,
herkesi bu sıcacık kafeye
bekliyoruz” dedi.
Merve Kılıç’ın ardından
söz alan kafenin Halkla İlişkiler Müdürü Tan

Aytis ise teşekkür konuşmasından sonra Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü
Genç’i sahneye davet etti.
Özel çocukların bu özel
heyecanına ortak olan
Belediye Başkanı Şükrü
Genç de, “Çocuklarımız,
bu proje sayesinde sosyal
yaşamın içinde olacaklar.
Sosyal güvenceleri olacak. Biz onlarla olmaktan

çok mutluyuz. Burada bu
mutluluğu hep birlikte
yaşayalım istedik. Amacımız çocuklarımıza destek
olmak. Yaşamda bizden
farklı olmadıklarını hissettirmek. Tüm projelerimizi
de bu anlayışla hayata
geçiriyoruz. Gelin birlikte buraya sahip çıkalım.
Etkinliklerimizi burada
yapalım” diye konuştu.

İ

STANBUL Büyükşehir Belediyesi
Planlama Dairesi,
mecliste görüşülmesi için
İBB’ye gönderilen imar
planlarını iade edince,
Sarıyer Belediyesi konuyu İdare Mahkemesi’ne
taşıdı. Görülen davalar
Sarıyer Belediyesi lehine
sonuçlandı. Mahkeme İBB’nin imar ıslah
planlarını geri gönder-

Tan
Aytis

ÜCRETSİZ KONSER VERDİ

Roger Waters

Jazz müziğinin önemli seslerinden Şenay
Lambaoğlu verdiği ücretsiz konserle açılışa
renk kattı. Lambaoğlu, seslendirdiği
birbirinden güzel şarkılarla konuklara keyifli anlar yaşattı.

SÜRPRIZI

AÇILIŞTA seramik sanatçısı
Gökçe Kılıç’ın hazırladığı dünyaca ünlü Pink Floyd Grubu’nun
kurucusu Roger Waters’a
gönderilen davetiye de büyük
ilgi gördü. Ahşap bir platforma
yerleştirilen maket davetiye ile
sanatçı ülkemize çağırıldı.

açtığı davanın görüldüğü
İstanbul İdare Mahkemesi’nde ‘‘Bu dava
mahallene evine sahip
çıkma davası bu dava
tapu davası’’ diyerek bir
araya geldi. Bağcılar’daki
Bölge İdare Mahkemesi
önünde toplanan ve davaya müdahil olmak için
dilekçe veren Sarıyerliler
‘Sarıyer bizimdir bizim
kalacak’ sloganları attı.

Şenay
Lambaoğlu

Burak
Aydoğan

Bu davet
İZEV’in

İBB bu yola başvurarak tapu sorununu görmezden geldi. Sarıyer’deki 13 mahalle temsilcisi
ve hak sahipleri de Sarıyer Belediyesi’nin 2981
sayılı yasa ile kendilerine verilen gecekondu
kapsamındaki yerlerin
tapuya çevrilme hakkını
kullandırılmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne karşı

NE OLMUŞTU?

Sırma
Belin
Elif
Yavuz

mesine karşı yürütmeyi
durdurma kararı verdi.
Böylece, Sarıyer Belediye Meclisi’nden geçen
imar planlarının İBB
Meclisi’ne gidebilmesinin
yolu açılmış oldu. Ancak
karara itiraz eden İBB
davayı bir üst mahkeme
olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıyarak yürütmeyi durdurma
kararını bozdurdu.

İLK ETKİNLİK
SESLE TERAPİ

Elif’in reçellerine

BÜYÜK ILGI
KAFENİN salon şefi Elif Yavuz
da kendi yaptığı süt reçellerinden
davetlilere servis yaptı. Reçellerin sırrını vermesede ‘‘En önemli
malzeme sevgi’’ dedi. Yavuz,
ilk ikramı yaptığı, açılışa destek
veren ünlü televizyoncu Erhan
Ertürk’den tam not aldı.

Ses çanakları ile terapi
ve meditasyon yapan
Sırma Belin, Down
Cafe’nin ilk konuğu oldu. Belin,sesin birçok
hastalığa şifa
olabileceğini
söyledi, bedenimiz ve
ruhumuza
etkilerini
görsellerle
anlattı.

“Sanat ve Biz”
LEONARDO’NUN Monalisa’sından, Vermeer’in İnci
Küpeli Kız tablosuna kadar toplamda 12 ünlü eserin
down sendromlu gençlerin yüzlerinde hayat bulduğu “Sanat ve Biz” adlı sergi de açılışta yer aldı.

S

ARIYER Belediyesi,
yaklaşık 250 bin
kişiyi ilgilendiren tapu
sorununun çözümü
için 2981 sayılı yasa
çerçevesinde gecekondu mahallelerinin imar
ıslah planlarını hazırladı. Planlar, Belediye

Meclisi’nden geçirilmiş
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
gönderilmişti. Planların Meclis gündemine
alınması beklenirken,
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Planlama
Dairesi, Meclis Kanu-

nu’nun 14. maddesini
gerekçe göstererek
tüm imar ıslah planlarını Büyükşehir Meclisi’ne göndermeden
Sarıyer Belediyesi’ne
iade etti. Karara tepki
gösteren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü

Genç, 25 Nisan 2017
tarihinde gerçekleşen
bilgilendirme toplantısında “Mülkiyet
sorununu çözmek
boynumun borcudur.’’
demiş ve konuyu
yargıya taşıyacaklarını
açıklamıştı.

U özel görevi yerine getirmek
üzere, sizlere hizmet edebilmek için göreve getirildiğimiz
ilk andan itibaren hedefimiz, hem
yaşam kalitemizi yükseltmek hem
de önünüzdeki engelleri kaldırmak
oldu.
Her bir vatandaşımızın, gerçekten
hak ettiği standartlarda yaşaması ve
zorluklarının ortadan kaldırılması,
en büyük amacımız oldu. Zaten bir
kamu görevlisinin, bir kamu yöneticisinin birincil görevi bu olmalıdır.
Sarıyer’de yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır uğrunda mücadele
ettikleri ve dayanağını 2981 sayılı
yasadan alan tapu sevincini yaşamaları için verdiğimiz destek ve
gösterdiğimiz çabaların maalesef
İstanbul Büşükşehir Belediyesi engeline takılması, gazetenizin bu
sayısının birinci sayfa manşeti.
Ama, bu haber aynı zamanda, bu
konudaki mücadelenin ve bizlerin
çabasının da süreceğinin bir belgesi
niteliği taşıyor. Bu engeli, er ya da
geç aşacağımızın ve vatandaşımızın tapu umudunun gerçek olacağı
günü görene kadar da sürdüreceğiz
bu savaşımızı.
Engelleri kaldırmak yolunda kazandığımız bir önemli mücadeleyi
daha duyurmanın doyulmaz hazzını
duyuyor ve sevincini yaşıyoruz. Bu
da, Belediyemiz’in yeni hizmet binasında açılan “Down Town Cafe”dir.
Karşılama, mutfak ve servis hizmetlerini Down Sendromlu kardeşlerimizin üstlendiği bu örnek ve göz
yaşartıcı projeyi bünyesinde barındıran bir belediyeyi yönetiyor olmaktan duyduğum gururu tarif etmeye
gerçekten kelime bulamıyorum.
Sarıyer Belediyesi olarak, eğitime
verdiğimiz önem ve desteğin bir
göstergesi niteliğindeki çabalarımızdan bazı örnekleri de gazetemizin
bu sayısındaki Eğitim sayfalarında
okuyacaksınız.
Ev sahipliği yaptığımız Uluslararası Balıkçılık ve Mavi Büyüme
Konferansı’nın ayrıntıları, Kadına
Yönelik Şiddeti Durdurma Kampanyası’na verdiğimiz destek, açmaya
devam ettiğimiz ve “Unutulmaz
İsimleri Yaşatma” amacı taşıyan
parklarımızla ilgili çalışmalar da bu
sayımızın ilgi ile okuyacağınızı tahmin ettiğimiz konuları arasında.
Hiç kuşkusuz; Engelli Hakları, Çocuk Hakları, Kadın Hakları, sadece
bu ayın ve bu sayımızın gündeminde değil, hayatımızın her anında,
her gününde ve yayınlarımızın hemen her sayısında ele alacağımız ve
gözlerimizi hiç ayırmadığımız konular arasında olacak.
Bu duygularla ve bu vesile ile,
Tüm Sarıyerliler’e mutlu, huzurlu,
barış ve adalet içinde, sevgi dolu,
kardeşlik dolu bir Yeni Yıl diliyor,
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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ONLAR BILIM, BIZ NIKAHI
KİM KIYAR DERDİNDEYIZ!

“Milli eğitimin amacı
memur yetiştirmek değildir.
Düşünceli, iradeli, kudretli,
karakter sahibi gençler
yetiştirmektir.”

KENDİNİZİ SİZE VERİLEN EĞİTİMLE SINIRLAMAYIN

HAYAL EDİN, MERAK EDİN, SORGULAYIN
2015 Nobel Kimya
ödülüne layık
görülen Prof. Dr.
Aziz Sancar,
eğitim raporu
ön sözünde
eğitimin
formülünü anlattı.

N

OBEL ödüllü bilim
insanı Prof. Dr. Aziz
Sancar, eğitim müfredatının içinde bulunduğumuz
yüzyıla göre zenginleştirilmesi gerektiğini
söyledi ve öğrencilere
“Hayal edin, merak edin
ve sorgulayın” çağrısında
bulundu. Sancar, ABD’de
Tennessee Üniversitesi’nde Türk eğitim sistemiyle

ilgili araştırmalar yapan
Doç. Dr. Mehmet Aydeniz’in, ‘Eğitim Sistemimiz
ve 21. Yüzyıl Hayalimiz’
başlıklı raporuna ön söz
yazdı. Başarısını merakına,
sorgulamaya, pes etmemeye ve çok çalışmaya borçlu
olduğunu ifade eden Prof.
Dr. Sancar, “Çocuklarımızın
ülkemize ekonomik bir
mucize yaşatmasını istiyor-

sak, STEM (fen, teknoloji,
mühendislik, matematik)
müfredatımızı bilgi, beceri
ve yetkinlikleriyle zenginleştirmek zorundayız”
dedi. Aziz Sancar, öğrencilere şu mesajı verdi: Kendinizi okulun size sunduğu
eğitimle sınırlandırmayın. Unutmayın,
çalışan için hiçbir şey
imkânsız değil.”

GENÇLER NASİHAT DEĞİL

İYİ EĞİTİM İSTİYOR
Eğitimin
geleceği MEF’de
masaya yatırıldı.
Uzmanlara
göre, geleceğin
inşası için gençlere
nasihat vermek
yerine, sistemli bir
eğitim politikası
oluşturmak şart.

T

ÜRKIYE’NIN önde
gelen üniversiteleri
ODTÜ, Boğaziçi
ve MEF’in eğitim fakülteleri “Eğitimde Gelecek
Konferansı” düzenledi.
MEF Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde düzenlenen
konferansta; eğitimin sorunları ve çözüm önerileri,
gelecek politikaları, dijital

çağda eğitim, eşit ve adil
eğitim, eğitimde fark yaratanlar gibi konular masaya
yatırıldı. Üç üniversitenin
eğitim fakültesi dekanları,
Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç ve MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed
Şahin’in açılış konuşmalarıyla başlayan konferansa
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim

MODERATÖR DENİZ
BAYRAMOĞLU İLE

E

Deniz
Bayramoğlu

ĞITIMLE ilgili birçok
temanın ele alındığı
konferansta Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı ‘Eğitim Özel
Paneli’ne, Maya Okulları’nın
Kurucusu Prof. Dr.
Ziya Selçuk, İlk Kadın
Fütürist Ufuk Tarhan,
Maker Türkiye Kurucusu Ongun Tan
ve İlk Yapay Zekâ
Şair Deniz Yılmaz’ın

Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Emine Erkan’ın sözleri damga vurdu.

BİLİMSEL VERİLERLE
AÇIKLANAMIYOR
Erkan, “Eğitim sistemlerimiz hiçbir kuramla
açıklanamayan karmaşayla,
bilime, sağduyuya ve yılların
tecrübesiyle oluşmuş eğitim

modellerine kulaklarını
tıkamış bir dönüşüm içinde
görünüyor” dedi. Erkan, yapılan değişiklikleri, kuramsal
model ve bilimsel verilerle
açıklayamadıklarını kaydetti.

GERİ KALMIŞLIĞA
SEYİRCİ KALAMAYIZ
Eğitim sisteminin içinde
bulunduğu durumun vahim

ve acil olduğunu söyleyen
Erkan, “Bizler gelinen noktada her tür zorlukla başa
çıkacak, etkin tasarımlar
yapacak, sistemler geliştirecek, üstün çaba sürdürme
ve azminden vazgeçemeyiz.
Kötünün iyisi ortalama bir
eğitimci olamayız. Çöküşe,
geri kalmışlığa seyirci kalamayız” dedi.

EĞİTİM ÖZEL PANELİ

Tasarımcısı Bager Akbay
konuşmacı olarak katıldı.

EĞITIM ÜLKE ÖDEVIDIR
“Geçmiş ve gelecek bana
göre metafiziktir. Şimdiyi gelecekleştirmeyelim,
geleceği şimdileştirmeyelim”
diye konuşan Prof. Dr. Ziya
Selçuk, bir ölçütümüzün
olması gerektiğini kaydederek, “Eğitim parti ödevi
değil, ülke ödevidir. Eğer

Prof. Dr.
Ziya Selçuk

Ufuk Tarhan

bunu bu şekilde hizalamazsak insanı kaçırırız, teknoloji
bizi yutar” dedi. Yetişkinlerin kendisine çeki düzen
vermesi gerektiğini söyleyen

Bager Akbay

Ongun Tan

Ufuk Tarhan, “Gelecek için
gençlere ne tavsiye edersiniz
diyorlar. Niye hep gençlere
tavsiye edelim. Önce ebeveynlerin, akademisyenlerin

yani hepimizin kendine çeki
düzen vermesi ve sorumluluk almamız lazım” diye
konuştu. Ongun Tan ise,
“Eğitim sisteminin öğrenmeyi öğreten şekilde evrilmesi
gerekiyor. Umutluyum”
dedi. Okullarda uygulamalı
eğitim olması gerektiğini anlatan Bager Akbay, “Çocuklara önce uygulamalı eğitim
verip sonra da teoride öğretmeliyiz” diye konuştu.
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MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin: “Dünya eğitimde bilime
kafa yorarken, ülkemiz maalesef dünya gündeminin çok uzağında.”

M
Paydaş
olmaya
çalışıyoruz
SARIYER Belediye Başkanı Şükrü
Genç, UNİQ İstanbul
yerleşkesinde yapılan konferansta yaşamın her yerinde olan
yerel yönetimlerin,
eğitimcilerle birlikte
olmak istediğini ifade etti. Sarıyer’in çok
önemli üniversitelere
ev sahipliği yaptığına
işaret eden Genç,
“Geleceğimiz olan
gençler ve çocuklarla iç içe yaşıyor,
eğitim işinde paydaş
olmaya çalışıyoruz.”
diye konuştu.

Dönüşümle
geleceğe
yatırım...
KONFERANSTA
“Yerel Yönetimlerin Eğitime Bakışı”
başlıklı bir sunum
yapan Sarıyer
Belediyesi Eğitim
Danışmanı Selçuk
Dereci, Sarıyer’deki
11 eğitim merkezinde 7 bin 500
öğrenciye burs
verdiklerini, proje
bütçelerinin de
geri dönüşümden
sağlandığını anlattı. Dereci, konferans eğitimin Türkiye’nin öncelikli
ödevi olduğunu
öne çıkardı” dedi.

EF Üniversitesi
Rektörü Muhammed
Şahin dünyanın gündeminde; “Başka gezegenlerde yaşam var mı?”,
“Gezegenlere seyahat”,
“Yapay zeka.” ,“İnsanları
robotlar mı yönetecek,
yoksa robotlar insanların
sonunu mu getirecek?”,
“Akıllı kentler otonom
araçlar”, “Hyperlooplar”,
“Roketli seyahat”, “İnsan
yaşamı 150 yıla mı çıkıyor?”, “İnsan vücuduna
çipler mi yerleşecek?”,

“Çevre, iklim, sürdürülebilir daha iyi bir yaşam,
adaletli gelir dağılımı”
gibi sorular var. ‘Neresinde olabilirim, nasıl katkı
verebilirim?’ diye bir büyük yarış içindeler” dedi.

HATA NEREDE?
Prof. Şahin, buna
karşılık Türkiye gündeminin; akşamdan sabaha
değişen sınav ve eğitim
sistemi, öncelikli olarak,
inançlı ve imanlı gençlik
yetiştirmek, müftülerin

nikâh kıyması, terör,
yolsuzluk, cinsel istismar,
kadın ölümleri ile meşgul olduğunu belirterek,
“Gördüğünüz gibi dünyanın gündeminden çok
uzağız. Dünya patent
üretiminde 80 milyonluk Türkiye, 8 milyonluk
İsrail’in ürettiği patentin
yarısını üretemiyor. LYS
sonuçlarına göre bu yıl
kontenjanların üçte biri
boş kaldı. Nerede hata
yapıyoruz diyen yok”
şeklinde konuştu.

BAŞKAN ŞÜKRÜ GENÇ:

AMACIMIZ EĞİTİMDE

FIRSAT EŞİTLİĞİ
Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) ve Gündüz Bakım Evleri’nin

gerçekleştirdiği veli bilgilendirme toplantısına katılan Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç, “Amacımız eğitimde fırsat eşitliği yaratmak” dedi.

S

ARIYER Belediye
Başkanı Şükrü Genç,
Sarıyer Belediyesi
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde hizmet
veren SAGEM Bağlar Şubesi
ve Ayazağa Gündüz bakım
evinde düzenlenen veli toplantılarına katıldı. Velilerle
SAGEM ve Gündüz Bakım
Evleri’ni tanıtmak ve verilen
eğitimler hakkında bilgilendirme yapmak için gerçekleştirilen toplantıda ailelerle
teker teker ilgilenen Başkan
Genç, sorunlar ve önerileri
de dinledi. Toplantılarda konuşan Başkan Genç, “Amacımız eğitimde fırsat eşitliği
yaratmak” dedi.

Ölçümüz
sadece not
olmamalı!
ODTÜ Eğitim
Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr.
Gölge Seferoğlu,
eğitimde başarının
notla ölçülemeyeceğini ifade etti.
“OECD Yetişkin
Yeterliliklerinin
Uluslararası Değerlendirilme sonuçlarına göre, Türkiye
16 ile 65 yaş arası
yetişkinlerin sayısal,
sözel ve teknoloji
yoğun ortamlarda
problem çözme
becerileri OECD ortalamasının altında”
dedi. Rapora göre,
Türkiye Sözel ve
sayısal becerilerde
Şili ile aynı sırada.

Başkan Şükrü Genç, toplantıların ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

SAGEM NEDİR?
SARIYER Belediyesi
Gençlik Eğitim Merkezleri (SAGEM), ilçe
genelinde 7-14 yaş
aralığındaki çocuklara
ve ailelere Türkçe, matematik gibi temel derslerin yanı sıra; okuma- yazma, resim, müzik ve birçok alanda destek
sağlamak amacıyla kurulmuş merkezlerdir. Ayazağa, Bahçeköy, Kazım Karabekir,
İstinye, Sarıyer Merkez, Pınar, Ferahevler,
Cumhuriyet, Bağlar, Fatih Sultan Mehmet,
Reşitpaşa olmak üzere toplam 11 şube ile
hizmet vermeye devam etmektedir.

İ
SARIYER BELEDİYES
GÜNDÜZ BAKIM EVİ
ÜÇ-altı yaş arasındaki çocukların
eğitimlerine katkı sağlamak, sağlıklı bireylerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. İlköğretime hazırlık, yabancı
dil, psikolojik danışmanlık ve
rehberlik, jimnastik, beceri koordinasyon, halk oyunları, yaratıcı
drama gibi alanlarda profesyonel
eğitimlerin verildiği Gündüz Bakımevleri’nin Sarıyer genelinde beş
şubesi bulunuyor.

ELİMİZİ TAŞIN
ALTINA KOYMALIYIZ
Bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada tüm
çocukların doğru yönlendirildiği takdirde inanılmaz
sonuçlar alındığını söyleyen
Başkan Şükrü Genç, “Çocuklarımızın yarınını düşünüyorsak elimizi taşın altına
koymamız lazım. Bu noktada
bize düşen görevleri yerine
getirmeye çalışıyoruz. Biz çocuklarımıza doğru bir şekilde
eğitim verileceği ortamlar
yaratmak istiyoruz, bunu da
hep birlikte yapacağız. Amacımız tüm alanlarda olduğu
gibi eğitimde de fırsat eşitliği
yaratmak” dedi. Veliler, konuşmanın ardından Başkan
Genç’e eğitim alanında
yaptığı hizmetlerden dolayı
teşekkürlerini iletti.
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TÜYAP’TA ŞÜKRÜ
GENÇ’E YOĞUN İLGİ
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Beylikdüzü’nde 36’ncısı gerçekleşen TÜYAP
Kitap Fuarı’nda “Hak, Hukuk, Adalet Yolunda Onurlu Yürüyüş” kitabını imzaladı. Genç,
imza gününe yoğun ilgi gösteren kitapseverlerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

S

ARIYER Belediye Başkanı Şükrü Genç 36.
TÜYAP Kitap Fuarı’nın
son gününde 25 gün süren
tarihi adalet yürüyüşünü gün
gün anlatan “Hak, Hukuk,
Adalet Yolunda Onurlu
Yürüyüş” kitabını imzaladı.
Sarıyer Belediyesi standında
saat 14.00’tebaşlaması planan
imza günü yoğun talep nedeniyle bir saat erkene alındı.
Etkinliğe büyük ilgi gösteren
İstanbullular, standın önünde

uzun kuyruklar oluşturdu.
Vatandaşın ilgisine kayıtsız
kalamayan Başkan Genç,
yaklaşık dört saat boyunca
dünyaya örnek olan yürüyüşün kitabını imzaladı.

ÖNCE ADALET

İmza gününde konuşan
Başkan Genç adaletin bir
yaşam biçimine dönüşmesini
dilediğini söyleyerek, “Biz
Sarıyer Belediyesi olarak iki
yıldır TÜYAP’ta stant açıyoruz. Ama bu senenin ayrı bir
anlamı var çünkü adalet kitabımızı imzalıyoruz. Adaletin
tecelli etmesi için bu yürüyüş
tüm dünyaya örnek bir eylem oldu. Bu eylemin devamlılığı için çaba içinde
olmak gerekiyor. Biz
burada o yürüyüşü
simgelemek için bir
çaba gösterdik ve
bunu da bu fuarda
elimizden geldiğince
insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Standlar arası imza jesti: Başkan Genç kendisi ile aynı
saatlerde imza günü gerçekleştiren Rahşan Ecevit için
Adalet Yürüyüşü kitabını imzalayarak gönderdi.
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ÇAYIRBAŞI’NIN ÇEHRESİNİ
DEĞİŞTİRİYORUZ
Felsefe
meraklıları
buluşuyor
SARIYER Belediyesi her yaştan insanı;
sanat, edebiyat ve felsefe üzerine
yetkin isimler eşliğinde düzenlenen
söyleşilerde buluşturuyor. Kültür
Müdürlüğü tarafından çocuklar için
düzenlenen felsefe atölyesinin ardından şimdi de yetişkinler için felsefe
ve edebiyat söyleşileri düzenliyor.
Kayıtları devam eden seminerler için
son başvuru tarihi 29 Aralık olarak
belirlendi.
Felsefe Söyleşi Programı
1. Hafta: Mit ve Felsefe
2. Hafta: Antik Yunanda Tarih Anlayışı 3. Hafta: Sokrates 4. Hafta: Platon
5. Hafta: Aristoteles 6. Hafta: Helenizm
Edebiyat Söyleşi Programı
1. Hafta: Gılgamış Destanı ve Antik
Çağ öncesi 2. Hafta: Antik Çağda
Plastik Sanatlar 3. Hafta: Homeros ve
Hesiodos 4. Hafta: Tragedyalar
5. Hafta: Antik Çağda Şiir Sanatı ve
Safho
6. Hafta: Antik Çağda Estetik Anlayışı

Sarıyer
Belediyesi’nin
hazırladığı
taslak proje.

İlçeye değer katan projeler geliştirmeye
devam eden Sarıyer Belediyesi, Çayırbaşı
Mahallesi’nde çok amaçlı bir kompleks
yapmaya hazırlanıyor. Projeyle özellikle
gençlerin ihtiyaç duyduğu sosyal alan
gereksinimi giderilmiş olacak.

Kompleksin inşa edileceği alanda çalışmalar başladı.

ÇENGEL BULMACA
Politika

HAZIRLAYAN: ÇİĞDEM AVCU

Sarıyer’e bağlı
bir mahalle
Kastamonu İlçesi

Uzun gagalı bir
deniz kuşu
Raf

Tekil 3. kişi
Adalet

Cefa
Fevri

Hükümler

Üye
Gelişmiş bir
uzakdoğu ülkesi
1

Taneli
meyve
Aynı şekilde

KENT DOKUSUNA UYGUN
Mahallede, daha önce belediyenin
çeşitli birimlerine ev sahipliği yapan
bina yıkılarak; yerine kent dokusuna
uygun, modern ve çok amaçlı bir tesis
yapılacak. Proje ile kreş, iş yeri, kafeterya ve vatandaşların sosyal gereksinimlerinin karşılanacağı birimleri tek
çatı altında toplanacak.
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Öncelik

Cancur

Nezle

Resimdeki efsane
kaptan (Sarıyer
Spor Kulübü)
Tabiat

S

ARIYER’E değer kazandıran projelerin devamı için düğmeye basan
Sarıyer Belediyesi, Yaşar Kemal
Kültür Merkezi ve dünyanın ilk yeşil
kamu binası olma özelliğini taşıyan
Ana Hizmet Binası’nın ardından Çayırbaşı Mahallesi’ne çok amaçlı bir kompleks yapmak için çalışmalara başladı.

5

Alfabe’nin
14. harfi
Bir mastar eki
Potasyum
simgesi

7

Letonya’nın eski
para birimi
Ab

“Kazım
...........”
(merhum
şarkıcı)
Adale
Buhsum

Hayal
niteliğinde

YARIŞMA

8

Yatak yığını
Eski Mısır tanrısı

Bir şeyin
öbür yüzü

İddia

Bir sporda
erişilmiş
derecelerin
en üstünü

DÜZENLENECEK

Ek çizgisi
Mühendis
cetveli

2

Büyük atar damar
Kemik ucu

9

Tunus’un
plakası

Boylam

Nam
4

Manyetik
akım
çizgileri

Güney kutbunda
yaşayan bir kuş

Araba oku ekseni

Nişan, alamet

Bir nota

3

Yaşam
Bir nota

Korku ve acı
bildiren ünlem

“Kayıtlı tescilli”
anlamındaki logoda
bulunan harf

Küpeşte
11

Bir hükümdarın
yönetimi
altındaki halk
1
GIZLI KELIME:

Eski Mısır’da
üretici güç

2

3

4

10

12

Şarkı
türkü
5

6

7

8

9

10

11

12

BINA için mimari proje yarışması da düzenlenecek. Hazırlanan
taslak proje ile görücüye çıkan
yeni merkez için üniversitelerin de
desteği alınarak yapılacak. yarışma
sonucunda kazanan proje ile Çayırbaşı’nın yeni cazibe merkezinin
inşasına başlanacak.
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MAVI BUYUME

SARIYER’DE KONUŞULDU
Balıkçılık sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürüten Sarıyer
Belediyesi bu kez de Uluslararası Balıkçılık ve Mavi Büyüme Konferansı’na
ev sahipliği yaptı. 10 ülkeden uzmanlar balıkçılığın geleceğini tartıştı.

Üretim
azaldı
Su ürünleri üretimi
2016 yılında bir önceki
yıla göre; yüzde 12,4
azalarak 588 bin 715 ton
olarak gerçekleşti. Üretimin
yüzde 44,8’ini deniz balıkları,
yüzde 6,4’ünü diğer deniz
ürünleri, yüzde 5,8’ini
iç su ürünleri ve
yüzde 43’ünü yetiştiricilik
ürünleri oluşturdu.

KARADENIZ UZAKDOĞU

BALIĞINA TESLIM OLDU

Türkiye’nin önemli ihracat potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Melih Işılel, “Karadeniz,
Aquakültür anlamında Uzakdoğu’dan gelen balıklara esir olmuş durumda” dedi.

T

ÜRKIYE’NIN su ürünleri
üretimi ve ihracatı konusunda
bilgilendirici bir sunum yapan
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi Melih Işlıel ise aquakültürün
dünyada parlayan bir yıldız olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de bizim
ürettiğimiz ihracata da yönelik üç tane
ana balık var çupra, levrek, alabalık.
Özellikle Rusya tarafından ciddi talep
var. Deniz alası ticari öneme haiz.
Gökkuşağı alabalığı da Karadeniz
ülkelerinde önemli bir ihracat potansiyeline sahip. Alabalık uygun fiyatı
sebebiyle önemli ihracat ürünlerinden.
Lüfer gibi bir değer var ama bu balık
türüne sahip çıkılmıyor.

Fuat Paşa Yalısı’nda bir araya gelen konuklar konferansın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

rını konuştuğu konferansta acı
tablo bir kez daha gözler önüne
serildi. Uzmanlar, kirlilik ve kötü
avlanmanın denizlerdeki canlı
çeşitliliğini yok ettiğini belirtti.

TÜRKIYE’DE İLK
Konferansa ev sahipliği
yapan Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, “Sarıyer, İstanbul
balıkçılığının yüzde 40’ını karşılamaktadır. Bu alana verdiğimiz
önemi Türkiye’de su ürünleri
birimi kuran ilk ilçe belediyesi
olarak gösterdik” dedi. Sarıyer’de balıkçılığın yaklaşık
10 bin kişi için geçim kaynağı
olduğuna değinen Genç, fa-

IŞBIRLIĞINE

AÇIĞIZ
B

AŞKAN Genç konuşmasını, “Ülkemizin
balıkçılığında bilimsel destek
yetersiz durumda. Teknik
donanım eksikliği stok ve
avlanma arasında dengenin
sağlanamamasına neden oluyor. Bu sorunların çözümü
konusunda yerel yönetimler
olmazsa olmazdır. Biz bu
konuda her türlü işbirliğine
açığız” ifadeleriyle noktaladı.

aliyetlerinde katılımcılık ve
sürdürülebilirliği çok önemsediklerini dile getirdi.

BOĞAZ MÜZESİ KURULUYOR
Genç, “Avrupa Birliği’nin de
katkılarını sağlamak üzere ‘AB
Balıkçılık Pazarlama Standartlarının Uygulanması Yönünde
Yerel Adımlar Projesi’ ile hibe
fonuna başvurduk ve 400 proje
arasında ilk 24’e giren projemiz
ile bu çalıştaya ev sahipliği yapıyoruz. Tarihin eksik bir halkasını tamamlamak için İstanbul
Teknik Üniversitesi’nin değerli
hocalarıyla birlikte Boğaz Müzesi kuruyoruz” diye konuştu.

10 ülkeden gelen konuklar Beyaz Martı Teknesi’nde Boğaz turuna çıktı.

PROJE ÜRETMELİYİZ

BALIK REZERVI

DÜŞÜYOR
KARADENIZ Ekonomik İşbirliği Örgütü
Uluslararası Daimi
Sekretaryası (BSEC
PERMIS) Genel
Sekreteri Büyükelçi
Michael B. Christides,
“Balıkçılık Karadeniz M.B. Christides
kıyılarındaki şehirlerin ve kasabaların yaşamını şekillendirmiştir.
Buradaki insanlar yaşamını balıkçılıkla sağlamaktadır. Karadeniz’e
kıyısı olan ülkelerle balıkçılık
alanında kalkınma sağlamak için
birlikte hareket etmeliyiz. İnanıyorum ki, çabalarımızla beraber
Karadeniz’de düşmekte olan
balık rezervini kalkındırmaya
yardımcı olacağız” dedi.
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ALIKÇILIK sorunlarının
çözümü için çeşitli çalışmalar yürüten Sarıyer
Belediyesi Karadeniz Ekonomik
İşbirliği (KEİ) Örgütü ile birlikte
balıkçılık sorunlarını masaya
yatırdı. KEİ üyesi devletler ve
ilgili kuruluşları, KEİ gözlemcileri, Özel Diyalog Ortakları,
Avrupa Komisyonu Denizcilik ve
Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün
Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılık
Politikası Müdürü Veronika Veits’in yanı sıra; Fransa, Belçika,
Danimarka, İtalya ve Yunanistan’ın da bulunduğu 10 ülkeden
katılımcıların Karadeniz’de mavi
büyüme ve balıkçılık sorunla-
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Uzmanlar,
balıkçılığın bu hızla
devam etmesi halinde
2048’e kadar okyanusların boş kalabileceğini
öngörüyor.

AVRUPA Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü Akdeniz
ve Karadeniz Balıkçılık
Politikası Müdürü Veronika Veits balık rezervlerinin sürdürülebilir hale
getirilmesi için politika
geliştirmeye yönelik
çalışmaların 2020 yılına
kadar tamamlanmasının
öngörüldüğünü bildirdi.
Veits, Karadeniz’deki
stokların yasadışı, bildirilmemiş ve düzenlenmemiş balıkçılık nedeniyle
tükendiğini belirterek
bölgedeki balıkçılık
yönetiminin güçlenmesi
gerektiğini söyledi.

Aquakültür
nedir?
AQUAKÜLTÜR, hayvansal ve
bitkisel su canlılarının insan
faktörü dahilinde kontrollü
veya yarı kontrollü olarak gıda,
stokların takviyesi, süs, hobi
ve bilimsel araştırmalar
için yetiştirilmesi olarak
adlandırılabilir.
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10 KASIM

İSİMLERİ
SARIYER’DE YAŞAYACAK
Kazım
Koyuncu

İşte göz
yaşartan
o anlar:

Kenan
Dereli

Milyonlar Atatürk için 1 dakikalık saygı
duruşunda bulundu.

Saat 09.05’te
belediye
binası önünde
toplanan
çalışanlar
açılan dev
Atatürk
posterine
karanfil
bıraktı.

Sarıyer Belediyesi ‘Vefa Projesi’ kapsamında yenilediği parklara Şair Ceketli Çocuk
Kazım Koyuncu ve Sarıyer Spor Kulübü’nün efsane ismi Baba Kenan’ın adlarını verdi.

S

ARIYER Belediyesi’nin yenileyerek,
Sarıyer’in efsane kaptanlarından
Baba Kenan’ın ve Karadenizli sanatçı
Kazım Koyuncu’nun isimlerini verdiği
iki parkın açılışı gerçekleşti. Açılışlarda konuşma yapan Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç, “Vefa” vurgusu
yaparak,“Bu topluma katkı sunan dostlarımızı unutmamak ve unutturmamak
için isimlerini Sarıyer’de yaşatmaya
devam ediyoruz” dedi.

EFSANE KAPTAN
İlk olarak Maden Mahallesi’nde yenilenerek halkın kullanımına sunulan
Baba Kenan Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. Sarıyer Kulübü'nün sembol
futbolcusu ve yılların yöneticisi Baba
Kenan lakaplı, Kenan Dereli’nin adının
verildiği parkın açılışına başta ailesi
olmak üzere Sarıyer Spor Kulübü taraftarı ve çok sayıda seveni katıldı.
ŞARKILARLA ANILDI
Doğasıyla Karadeniz köylerini andıran Kocataş Mahallesi’nde, Sarıyer
Belediyesi tarafından yenilenen parka
ise Karadeniz’in hırçın çocuğu Kazım
Koyuncu’nun adı verildi. Kardeşi Niyazi
Koyuncu ve dostlarının bulunduğu
açılışta sanatçı şarkılarıyla anıldı. Doğum
gününe iki gün kala yapılan açılışta
vatandaşlara Koyuncu’nun çok sevdiği
laz böreği ikram edildi. Karadeniz şarkılarının söylendiği park açılışı, Niyazi
Koyuncu konseri ile son buldu.

Sarıyer’de
çocuklar
beton
yığınları
arasında
değil doğa
içinde
oyun
oynayarak
büyüyor.

ÇEVRE ZABITASI

S

ARIYER Belediyesi gelecek
nesillere daha temiz ve
yaşanabilir bir dünya bırakmak,
doğayı en üst seviyede korumak için atık yağ denetimlerini
hızlandırdı. Yağların denetimli
biçimde toplanması için ‘Çevre
Zabıta Denetim Ekibi’ görevine
başladı. Eylül ayında göreve
başlayan ekip; eğitim faaliyetleri ve iş yeri denetimlerini
yürütüyor.

DENETIMLER
DEVAM EDIYOR
SARIYER ilçesinde yer alan
işletmeler artık Çevre Zabıta
Birimi’nin denetiminde.

Her ay 200 ton bitkisel
yağın tüketildiği Sarıyer’de bu
miktarın yaklaşık yüzde 40’ı
atık yağa dönüşüyor. Sarıyer
Belediyesi de açığa çıkan bu
atıkların doğaya zarar vermemesi ve denetimli bir biçimde
toplanması için proje ortağı
olan firmalarla birlikte 97 atık
bitkisel yağ toplama noktası
oluşturarak bu atıkların geri
dönüşümünü sağlıyor.

09.05 TÜM TÜRKİYE’DE

HAYAT DURDU
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,
aramızdan ayrılışının 79’uncu yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında saygıyla
anıldı. Saat 09.05’te tüm ülkede olduğu gibi Sarıyer’de de hayat durdu.

GÖREVDE

Geri dönüşüm çerçevesinde atık yağ toplayan
Sarıyer Belediyesi, denetimi geliştirerek
‘Çevre Zabıta Denetim Ekibi’ kurdu.

Sabahın erken saatlerinde işlerine giden
binlerce vatandaş sirenlerin çalmasıyla
saygı duruşuna geçti.

Atatürk sevgisi 7’den 70’e herkesin
ortak noktası.

Çocuklar doğa

için bir arada
Saat 09.05’te pazarcılar.

S

ARIYER Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İTÜ Maden Fakültesi
Maden Mühendisliği Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan
Kural’ın işbirliğiyle oluşturulan
“Yaşanabilir Bir Dünya Ve Çevre İçin El Ele” projesi kapsamında düzenlenen seminerler
büyük ilgi görüyor.

15 OKUL GEZILDİ
Prof. Dr. Orhan Kural’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerler
bu yıl ilk olarak Prof. Dr. Ali
Kemal Yiğitoğlu İlkokulu ve İstinye Recaizade Ekrem İlkokulu
ziyaret edildi. Sarıyer’in 15 farklı
okulunda gerçekleşen seminerlerde; çevre, doğa,
doğada canlıların
yaşam koşulları, onlara zarar
veren maddeler,
zararlı alışkanlıklar, kontrolsüz tüketim
vb. konular slayt
eşliğinde
anlatıldı.

Prof. Dr. Orhan Kural

Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi çalışanları ve kültür
merkezinde düzenlenecek törene katılmak üzere alanda bulunan
öğrenciler Ata’ya saygısını böyle gösterdi.

Gencinden
yaşlısına
binlerce
vatandaş
sirenlerin
çalmasıyla saygı
duruşuna
geçti.
Çocuklar, kendilerine bayram hediye
eden Ata’larına saygıyı unutmadılar.

Atatürk Oto Sanayi
Sarıyer Merkez
Sarıyer Meydan’da bulunan Atatürk heykelinin önünde buluşan vatandaşlar Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Saat 09.05’de iş bırakan çalışanlar
Atatürk heykelinin önünde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal
Marşı okuyarak Ulu Önder’i andı.

İnşaat işçileri sirenlerin çalmasıyla saygı
duruşuna geçti.

12

İnsan Hakları
İzleme Örgütü
raporuna göre;
ABD’de her 90
saniyede bir kadın
tecavüze uğruyor.

YAŞAM
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ENGELLİLERE “HAK” FORUMU: BIZE

ÖZEL DAVRANMAYIN!

DUR DE

Hak temelli
çalışmalar
yapan Sarıyer
Belediyesi,
engelli
haklarını
konunun
uzmanlarıyla
masaya yatırdı.

Kadına şiddet
artıyor!
2017’nin Ekim ayında öldürülen kadınların yüzde 20’sini
19-24 yaş aralığındaki kadınlar oluşturuyor. Geçtiğimiz Eylül
ayına göre bu oran
yüzde 10 artış göstermiş durumda.

Oranlar
ürkütücü
Türkiye’de kadınlar
yüzde 97 oranında
şiddete maruz kalıyorlar.

S
Bu turnuvada
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde
istatistikler acı tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye’de 2016’nın
ilk yüz gününde erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden
kadın sayısı 94 iken, 2017’de bu sayı 106’ya yükseldi.

P

ATRIA, Minerva ve
Maria Mirabal adlı üç
kız kardeş, ülkeleri Dominik Cumhuriyeti’nin diktatör
lideri Rafael Trujillo’un talimatıyla tecavüze uğrayıp öldürüldüklerinde tarih 25 Kasım
1960’ı gösteriyordu.

UMUTSUZ TABLO
Birleşmiş Milletler’in 1999
yılında 25 Kasım’ı ‘Kadına Karşı
Şiddetle Uluslararası Mücadele
ve Dayanışma Günü’ ilan etmesi,
Mirabal kardeşler gibi şiddet

gören tüm kadınları umutlandırsa da dünyanın ve Türkiye’nin
“şiddet” karnesi umut verici değil. Türkiye’de 2016 yılında toplam 328 kadın cinayete kurban
giderken 2017 yılı kasım ayına
kadar 339 kadın öldürüldü.

İSTANBUL İLK SIRADA
“Saçını kızıla boyatmak”,
“yeni elbise almak”, “patates
köfte yapmamak”, “tuzluğu
uzatmamak” dahi bu cinayetlerin bahanesi olabildi. Failler ise
kadınların en yakınındaki erkek-

Kadına yönelik şiddete karşı
Kırmızı Ayakkabı eylemi, Meksika.

lerdi. Basına yansıyan haberlere
göre Türkiye’de kadınların en
çok şiddet gördüğü ve cinaye-

te kurban gittiği il ise İstanbul
oldu. Yapılan araştırmalara göre
kadın cinayetleri cinsiyet temeline dayanırken, erkek cinayetlerinin çok büyük bir kısmı iş,
siyaset, organize suç, para vb.
nedenlerle işleniyor. Yani kadın
cinayetlerinin nedeni eş, anne,
kız çocuk, sevgili, kardeş olmak
gibi toplumda kendilerine biçilmiş rollerken, erkek cinayetleri
birçok farklı neden barındırıyor.
Üstelik erkek cinayetlerinin yine
büyük bir çoğunluğu erkekler
tarafından işleniyor.

ENGEL

YOK
SARIYER Belediyesi
Yaşar Kemal Kültür
Merkezi’nde Engelsiz
Yaşam Tavla Turnuvası
düzenledi. Yaklaşık
80 oyuncu tavlada
hünerlerini sergiledi.
Turnuvaya katılan 17
görme engelli oyuncu
ise kabartmalı zemin
ve pullardan oluşan
özel tavlalar ile yarıştı.
Kıyasıya bir rakabete
sahne olan turnuvada
zarlar eşit ve engelsiz
bir yaşam için atıldı.

İŞTE TÜRKIYE’DE KADIN OLMAK
Uluslararası
Göç Örgütü
Her yıl 2 milyon
kadının sınır ötesi
kadın ticaretinde
kullanıldığından
bahsediyor.

Türkiye’de
Resmi olmayan
rakamlara göre 2017
yılının ilk on ayında
246 kadın cinsel şiddete maruz kaldı.

GÜNCEL
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Özgecan Aslan

Helin Palandöken

Cansel Buse Kınalı

Münevver Karabulut

ÜNIVERSITE öğrencisi Özgecan Aslan, 11
Şubat 2015 tarihinde, okulundan evine
dönmek üzere bindiği
minibüste vahşice
katledildi. Cesedi, 13
Şubat 2015 tarihinde
Tarsus-Ankara karayolu Çamalan köyünde
yanmış halde bulundu. Hunharca katledilen 19 yaşındaki
Özgecan’ın davası, sadece Türkiye’de değil,
tüm dünyada kadına
yönelik şiddete karşı
mücadelenin simgesi
haline geldi.

PENDIK’TE bir saldırgan, ‘ilişki teklifini
reddettiği’ gerekçesiyle peşinde olduğu
kız öğrenciyle iki
arkadaşına sokakta
pompalı tüfekle ateş
etti. 17 yaşındaki
Helin hayatını kaybederken, diğer iki
öğrenci ise yaralandı.
Helin Palandöken’in
18 Eylül’de Twitter
hesabından yaptığı
paylaşımda “Gizli
bir platonik sapığım
var, sokağa çıkmaya
korkuyorum” diye
yazmıştı.

MATEMATIK öğretmeni tarafından cinsel
istismara uğrayan
Cansel Buse Kınalı
durumu okul yönetimine şikayet etti.
Ancak okul yönetimi
şikayetin üzerinde
durmayarak üzerini
örtmeye çalıştı. Genç
kız da yaşadıklarını
kaldıramayarak polis
babasının silahıyla
intihar etti.

Münevver Karabulut,
Cem Garipoğlu tarafından katledildiğinde
henüz 17 yaşındaydı.
Genç kızın cesedi, başı
gövdesinden ayrılmış
şekilde bir çöp konteynırında bulundu.
Yayınlanan adli tıp
raporunda genç kızın
henüz sağken başının
gövdesinden ayrıldığı
tespit edildi. Vücudunun üç ayrı yerinde
çok sayıda kesik bulunuyordu. Bu da katilin cesedi üç parçaya
ayırmaya çalıştığına
işaret ediyordu.

ARIYER Belediyesi
Engelli Koordinasyon
Merkezi’nin düzenlediği
‘Engelli Hakları Forumu’ Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
gerçekleşti. Yaklaşık üç saat
süren forumda; Mimar Sinan
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel
Yardımcı engellilerin günlük
hayatta yaşadığı problemleri, Türkiye Sakatlar Derneği
Genel Başkan Yardımcısı
Avukat Turan Hançerli engelli
hakları ve hukuksal süreci,

Prof. Dr. Coşkun Özdemir ise
konunun yurt dışında nasıl
işlediğini örneklendirdi. Forumun moderatörlüğünü yapan
Prof. Dr. Sibel Yardımcı bu
forumun hak mücadelesine
yaptığı vurgudan dolayı çok
önemli olduğunun altını çizdi.

SORUNLAR ORTAK
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı
Turan Hançerli, forumda,
“Engelli hakları meselesinin
nereden çıktığı ve engelli

hakları insan haklarından
ayrı mı?” soruları üzerinde
duracağını söyledi.Hançerli
konuşmasını, “Devletle birey
arasında ‘yardım’ olmaz. Hak
ve ödevlerimiz vardır. Yani
vergimizi verip karşılığında
hizmet alırız. Dolayısıyla sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getirenler bunu
sanki lütufta bulunuyormuş
gibi yansıtmamalı. Üzerinde
durmak istediğim bir diğer
konu ise engellilerin sorunları
işsiz olan gençlerin ya da yok-

sul olan halkın sorunlarıyla
aynı. Bizler bu yüzden küçük
gruplar halinde değil, büyük
bir kitle olarak adımlar atmalıyız” sözleriyle tamamladı.

GELİŞMELER UMUT VERİCİ
Kas Hastalıkları Dernek
Başkanı Coşkun Özdemir son
aylarda kas hastalıkları için
umut verici çalışmaların başlatıldığını vurgulayarak “Rehabilitasyon ile engellilerin geriye
kalan yetilerini en iyi şekilde
kullanımı sağlanır” dedi.

MERAK EDILENLER
İZLEYICILERIN büyük
bir dikkatle dinlediği
forumda konuşmacılara yöneltilen sorulardan ilki, tekerlekli
sandalyeler hakkında
oldu. Vatandaşın
“Tekerlekli sandalye
alamıyorum. Ne yapmalıyım?” sorusuna

Av. Turan Hançerli,
“SGK tekerlekli
sandalyeleri temin
etmek zorunda” yanıtını verdi. Coşkun
Özdemir ise engelli
istihdamı ile ilgili bir
soruyu “İstihdam giderek azalıyor”diyerek yanıtladı. Engel-

liler için neden ayrı
bir park yapılmıyor
sorusuna Mahmut
Kement’in cevabı şu
oldu: “Ayrı bir park
yapılmasını doğru
bulmuyoruz. Hepimizin bir arada rahatlıkla kullanabileceği
parklar yapıyoruz.”

OKULUM ÇOK GÜZEL
Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Eğitim ve Uygulama Okulu açılışında mutlulukları gözlerinden
okunan özel çocuklar, “Okulumuz çok güzel oldu” diyerek Başkan Şükrü Genç’e teşekkür etti.

KIYASIYA YARIŞ
Turnuvaya; tavlada
Dünya Şampiyonu
olan Dr. Cihangir Çetinel ve Türkiye Şampiyonu Ali Çetin Belene
izleyici olarak katıldı.
Konuşmasında yarışmacılara başarılar dileyen Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç,
“ Bizim asıl amacımız
yaşamın içinde hep
birlikte olabilmek ve
yaşama hep birlikte
tutunmak” dedi.
Tüm gün süren
çekişmeli yarışmada
Ahmet Korkmaz
şampiyon oldu.

S

ARIYER Belediyesi
tarafından tadilatı
tamamlanan orta ve
ağır zihinsel engelli 67
öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Üsteğmen
Ali Büyükdicle Eğitim
ve Uygulama Okulu’nun açılışı yapıldı.
Yeni okullarına kavuşmanın mutluluğunu
yaşayan özel çocuklar,
Başkan Genç’e sevgilerini hazırladıkları
pankartlarla gösterdi.

‘SİZİNLE ÖZELİZ’
Öğrenciler Başkan
Genç’i ‘Artık Okulum
Çok Güzel’, ‘Her Şey
Sizinle Güzel’, ‘İyi ki
Varsınız’, ‘Sizinle Özeliz’ pankartlarıyla karşıladı. Açılışta mikrofona

davet edilen Berkecan
Beşirli’nin konuşması
katılımcılara duygusal
anlar yaşattı.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR
Beşirli: “Şükrü
Genç, ‘Size okul yapmaya geldim’ dedi ve
bu okulu yaptı. Başkanımıza teşekkür ederiz. Okulumuza daha
çok gelsin” diye konuştu. Mikrofona davet
edilen Şükrü Genç şu
şekilde konuştu: “Şu
kapıdan içeri girdiğinizde inanılmaz bir
sevgiyle karşılaşıyorsunuz. Onların bizden
tek bir beklentileri
var o da sevgi. Gelin
sevgiyi bu çocuklardan
öğrenelim.”

Neler yapıldı?
İki ek bina ile okulun
mevcut kapasitesi
artırılarak yemekhane,
yönetim odası, spor ve
müzik sınıfının yanı sıra
alt yapı çalışması ile
hobi bahçesi yapıldı.
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80 YILLIK OKULU

ÇOCUKLAR HAKLARINI

SARIYER’DEN
HAYKIRIYOR!

YENiLEDiK

“Gelecek Benim Ben Geleceğim” projesi kapsamında okullara lojistik
destek sağlayan Sarıyer Belediyesi, Tarabya Alpaslan İlkokulu ve
80 yıllık Rumeli Feneri İlkokulu’nu tepeden tırnağa yeniledi.

Sarıyer Belediyesi 4’üncü kez Çocuk Hakları Festivali düzenledi. Çocuk
haklarının şiir, müzik ve dans ile anlatıldığı festival kapsamında Sarıyer
Belediyesi 2. Uluslararası Çocuk Meclisi Bildirgesi yayınlandı.

S

ARIYER Belediyesi tarafından farkındalık yaratmak için
2012 yılında başlatılan Çocuk
Hakları Festivali bu yıl da binlerce
çocuğu ağırladı. Festivalin ev sahibi çocuklar, hakları konusunda bilinçlenmenin önemini kendilerine
ayrılan sahnede sanatla vurguladı.
İki gün süren etkinlikte Sarıyer
Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezleri’nde düzenlenen atölyelerde
çocuklar tarafından yapılan hak
temelli üretimler de sergilendi.

ÖRNEK OLMALI

Etkinliğin açılış konuşmasını
yapan Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, bu festivalde çocukların konuşmasının daha önemli
olduğunu belirterek, “Dünyada ve ülkemizde bu olanakları
bulamayan çocukların olduğunu
unutmamak lazım. Buradan çıkacak sonuç bildirgesi bize örnek
olmalı” dedi. Festivalin sonunda
Sarıyer İz Gönüllüleri çocuklara
kitap hediye etti.

RUMELİ
FENERİ
İLKOKULU

SARIYER BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI

ÇOCUK MECLISI BILDIRGESI

YAKLAŞIK 80 yıllık
okul modern bir
görünüme kavuşturuldu. Sınıfları
yenilenen okulda;
boya-badana, mantolama, Atatürk
büstü, kapı, çevre
düzenlemesi ile tüm
tadilat işleri yapıldı.

Tarabya Alpaslan İlkokulu
Baştan aşağı yenilenen okulda; dış kapı, bahçe zemin boyama, çevre düzenlemesi, bahçe demirlerinin onarımı, tuvalet yenileme, spor malzeme
desteği, müzik odası ve öğretmenler odası yenilemesi, masa, sandalye, dolap desteği, bina arkası kuranglez yenileme, Atatürk büstü yapıldı.

E

ĞITIM öğretim kalitesini
artırmak için “Gelecek Benim Ben Geleceğim” projesiyle
ilçedeki okullara lojistik destek
sağlayan Sarıyer Belediyesi,

Sarıyerlı
Kasım-Aralık 2017

Sayı: 09

SARIYER BELEDİYESİ
ÜCRETSİZ HİZMET BÜLTENİ
www.sariyer.bel.tr
T.C. Sarıyer Belediyesi adına sahibi

ŞÜKRÜ GENÇ

Genel Yayın Yönetmeni

CENGİZ KAHRAMAN

B

İZLER Türkiye’nin yedi
bölgesinden ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Rusya’dan, Ukrayna’dan,
Makedonya’dan, Arnavutluk’tan ve Romanya’dan gelen
çocuklar olarak bu sene yine
Sarıyer’de bir araya geldik. Zamanımızı eğlenerek, gülerek,
oynayarak geçirdik. Ama bir
araya gelme sebebimiz sadece
eğlenmek değildi! Geçen
sene ilkini gerçekleştirdiğimiz
Sarıyer Uluslararası Çocuk
Meclisi’ni bu sene daha da
geliştirdik.
Meclisimizde geçen yıl,
yurtiçinden ve yurtdışından
gelen temsilci arkadaşlarla
farklı alanlarda çocukların
haklarını savunmak ve
anlatmak için komis-

yonlar kurmuştuk. Odaklandığımız asıl konu ise barıştı. Biz
bu sene de barış konusunda
ısrar ettik ve ısrar etmeye devam edeceğiz! Tüm çocukların
savaşlardan, işgallerden uzak
olduğu, kendi doğdukları topraklarda huzur içinde yaşadığı
bir yer olana kadar dünyamız;
barış çığlığı atmakta ısrar
edeceğiz!
Bu yıl meclisimizi üç oturum şeklinde gerçekleştirdik.
Birinci oturumda barışa daha
yakından baktık. ‘Barış sadece
devletleri ilgilendiren bir şey
mi?’ diye sorduk. İnsanın
kendisiyle barışık olması da
önemli dedik. Önce kendinle
sonra dünyayla barış! Peki,
bir çocuk olarak kendimizi
nerede huzur ve barış içinde

hissediyoruz? Hepimizin
buna cevabı açıktı: Tabi ki de
sevildiğimiz yerde! Demek ki;
birbirimizi sevmek, tüm farklılıklarımızla sevmek barışın
olmazsa olmazı!
Tabi ki her şeyi sözde
bırakmadık. Meclisimizin
ikinci oturumunda barışı
yaşatabileceğimiz bir parkın
hayalini kurduk ve adı barış
olan bir park tasarladık. İçinde
çocukların özgürce oynadığı
ve barışı unutturmamak için
yapılmış bir park! Engelli
arkadaşlarımız için yapılmış
özel salıncakların, basketbol
sahalarının olduğu bir park!
Farklılıkların ortadan kalktığı, barış içinde yaşamanın
güzelliğini hatırlatan bir park.
Kim bilir, belki önümüzde-

ki yıl meclisimizi bu parkta
yapabiliriz!
Barışı konuşmak ve bir barış parkı tasarlamak çok güzeldi. İyi ki biz çocukların katılım
hakları var. Cumhuriyet’in,
kendimizi ifade etme özgürlüğü ve ortak akla ulaşmak için
ne kadar gerekli olduğunu
gördük. Son oturumda katılım
hakkımızı güvence altına alan
Cumhuriyet’i konuştuk. Çocuk
ve Cumhuriyet oturumunda
demokratik haklarımızın ve
Cumhuriyet’in barış için ne
kadar vazgeçilmez olduğunu
anımsadık ve anımsattık.
İşte bu bildirgeyle, Sarıyer
Uluslararası Çocuk Meclisi
olarak sadece Sarıyer’de değil,
geldiğimiz tüm şehir ve ülkelerde barışın sesi olacağımızı

tüm dünyaya haykırıyoruz: Bu
meclis diyor ki; şimdi barış
zamanı, söz çocukların!
Bu meclis diyor ki; barışın
yağmuru, savaşın ateşini
söndürür! Bu meclis diyor ki;
barış dostluktur, paylaşmaktır,
sevgidir.
Bu meclis diyor ki; dünya,
var olan tüm renkleri bir arada barındırıyorsa gerçekleşir
barış! Bizlere çocuk bayramını
armağan ederek bir araya getiren Mustafa Kemal Atatürk’e
tüm dünya çocukları adına
teşekkür ediyoruz...
Bütün bu süreçte, bize
çalışma alanı açan ve desteklerini esirgemeyen Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü
Genç’e ve Sarıyer Belediyesine teşekkür ederiz.
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Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu)
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Okul açılışlarında konuşan
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, “İster yetki alanımızda
olsun ister olmasın bu mesele toplumumuzun huzuruna

dayanıyor. Eğitimi olmayan
toplumların kalkınması mümkün değildir bu yüzden biz de
tüm okullara destek olmaya
çalışıyoruz” dedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE

BÜYÜK BULUŞMA
S

ARIYER Belediyesi 24
Kasım Öğretmenler
Günü nedeniyle MEB’e
bağlı okullarda ve belediye
bünyesinde çalışan öğretmenlerin davetli olduğu
iki ayrı yemek düzenledi.
Etkinliğe, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,
Sarıyer İlçe Milli Eğitim
Müdürü İbrahim Tahmaz
da katıldı. Öğretmenler
kendileri için düzenlenen
gecede hem sohbet etme
imkanı buldu hem de doyasıya eğlendi.

“ÖĞRETMENLERIN
ÖNEMI KAVRANAMADI”
Programda bir konuşma
yapan Başkan Şükrü Genç

öğretmenlik mesleğinin
kutsallığını vurguladı.
İçinde bulunduğumuz
dönemde eğitimcilerin
yaşadığı zorluklara dikkat
çeken Başkan Genç, “Öğretmenlerin önemi kavranmış olsaydı eğitim sistemiyle bu kadar oynanmazdı.
Emekleri yok edilmezdi”
dedi. Öğretmenlerin gelecek nesillere ışık tutuğunu
da sözlerine ekleyen Genç,
“Yaşınız kaç olursa olsun
hepinizin ellerinden öpüyorum” diyerek öğretmenlere verdiği önemi bir kez
daha dile getirdi. Konuşmanın ardından davete katılan
öğretmenler hep birlikte
pasta kesti.

DİPLOMATLAR VE DİNİ ÖNDERLERDEN

BARIŞ MESAJI
Gelenekselleşen yeni yıl yemeğinde Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç’in misafiri olan konuklar, hep bir ağızdan “barış” diledi.

Gani
Kaplan

Oğuzhan
Kadıoğlu

Zülfü
Livaneli

Gecede konuşma yapan davetliler, barış dileklerini Sarıyer’den dünyaya duyurdu. Etkinliğin sonunda yeni yıl pastası kesildi.

S

ARIYER Belediyesi‘nin
geleneksel hale getirdiği yeni yıl yemeğine
bu yıl da il ve ilçe protokolünün yanısıra; ruhani liderler, konsoloslar, iş, sanat ve
siyaset dünyasından birçok
isim katıldı. Gecede konuşma yapan davetlilerin ortak
dileği barış oldu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
ile birlikte yeni yıl pastasını
kesen konuklar, müzik dinletisiyle etkinliği noktaladı.
İlk konuşmayı yapan
Başkan Şükrü Genç, “Herke-

sin barış, dostluk, kardeşlik
ilkelerini hayata geçirmek
için seferber olması gerekmektedir” dedi.

‘HOŞGÖRÜ’ VURGUSU’
Sarıyer Müftüsü Oğuzhan
Kadıoğlu, “Hoşgörünün,
sevginin, barışın, vicdanın
önde olduğu bir yıl olmasını
diliyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı. Pir Sultan
Abdal Dernekleri Genel Başkanı Gani Kaplan ise 2018’in
tüm inançların ve fikirlerin
özgürce yaşanacağı bir yıl

olmasını diledi.

KAN AKMASIN
Türkiye Ermenililer Patrikliği Başepiskopos Aram
Ateşyan “Biz artık bu topraklarda kan değil, gül bahçesi görmek istiyoruz” dedi.
Ateşyan’ın ardından söz alan
MEF Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muhammed Şahin,
yeni yılın tüm dünyaya barış
getirmesini diledi.
DERS ÇIKARILMALI
Galatasaray Kulüp Başka-

nı Dursun Özbek dünyada
farklı inanışlar olduğuna
dikkat çekerek, geçmişten
ders çıkarılması gerektiğini
belirtti.

BARIŞ İÇİN NE YAPTIK?
Son olarak kürsüye çıkan
usta sanatçı ve UNESCO Barış Elçisi Zülfü Livaneli, “Ben
yıllardır barış kötü bir şeydirdiyeni görmedim. Ama dünyada hala savaşlar var. Barış
için ne söylendiği değil, ne
yapıldığı önemli” diyerek
konuşmasını noktaladı.
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