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ACiL, YERiNDE VE
HIZLI DÖNÜŞÜM!

İSKİ’DEN SARIYER’DE BÜYÜK HAMLE

n İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sarıyer’de 30 yıllık altyapı sorunu-
nu kalıcı olarak çözmek için ça-
lışmalara başladı. Artık atık sular 
denize değil, Baltalimanı Atıksu 
Tesisi’ne transfer edilecek. Böyle-
ce Sarıyer’in simgesi masmavi de    
niz kirlilikten kurtulacak.

Sayfa 10’da

Halk TV, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür  
ile Adalar, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, 
Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kü-
çükçekmece, Sarıyer ve Şişli belediye 
başkanlarını ağırladı. 

Şirin Payzın’ın moderatörlüğünde dört 
saat süren programda İstanbul depreme 
hazır mı sorusuna yanıt arandı. Başkan-
lar, yerinde ve hızlı dönüşüm şart dedi. 

Sayfa 6-7-8’de

Naci Görür

Turan Hançerli, Erdem Gül, Bülent Kerimoğlu, Mehmet Murat Çalık, Hasan Akgün, Kemal Deniz Bozkurt, Şerdil Dara 
Odabaşı, Kemal Çebi, Şükrü Genç,  Muammer Keskin ve Naci Görür olası İstanbul depremini konuştu.

MAVİ SANA
ÇOK YAKIŞIYOR

BELEDiYEMiZE
BiR AYDA 3 ÖDÜL

YILIN YEREL YÖNETİCİSİ:
ŞÜKRÜ GENÇ

Sayfa 2’de



Sarıyer Belediyesi, kardeş ülke 
Azerbaycan’a destek için Ayazağa’dan 
Kağıthane’ye kadar uzanan Cendere 

Caddesi’nin adını Azerbaycan Caddesi 
olarak değiştirdi. Sarıyer Belediye 
Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nden oy birliğiyle geçen karar 
doğrultusunda caddenin tabelaları 
yenilendi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul 
Eski Başkonsolosu Mesim Haciyev’in 
müracaatının ardından konunun 
belediye meclisine taşındığını belirterek, 
“Cendere Caddesi’nin adının Azerbaycan 
Caddesi olarak değiştirilmesi önerisi 
meclisimizde görüşüldü ve tüm partilerin 
oy birliğiyle kabul edildi. Alınan karar 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
de görüşülerek aynı şekilde oy birliğiyle 
kabul edildi. Ardından İstanbul Valiliği’nin 
11 Eylül 2020 tarihli onayından sonra 
tabelaları değiştirmek için çalışmalara 
başladık. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın 
adını ilçemizde bir caddeye vermekten 
onur duyuyoruz. Azerbaycan’ın her 
koşulda yanındayız” dedi. n

Sarıyer’e bağlı Ayazağa’nın en işlek caddesi
Cendere’nin adı Sarıyer Belediye ve İBB Meclisi’nin aldığı 

ortak kararla Azerbaycan Caddesi olarak değiştirildi.
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Sarıyer Belediyesi ödülle-
rine yenilerini eklemeye 
devam ediyor. Geçtiğimiz 
aylarda Ana Hizmet Bina-

sı Breeam Sertifikası ile taçlanan 
belediyede yapılan çalışmalarla 
bir ayda üç ödül daha getirdi. İlk 
olarak Marmara Belediyeler Bir-
liği’nin düzenlediği Altın Karın-
ca Ödülleri’nde ‘Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Birimi’ ödüllendirildi. 
Ardından ise Özel Kalem Dergisi 
Yerel Yönetim Ödülleri’nde “ 
Kültür Sanat ve Turizm” dalında 
Edebiyat Günleri, “Katılımcı 
Yönetim” dalında ise Sarıyer 
Kalkınma Eylem Planı (SKEP) 
ile ödül alındı. Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç de “Yılın 
Yerel Yöneticisi” seçildi.

BALIKÇILIK VE SU 
ÜRÜNLERİ BİRİMİ ALTIN 
KARINCAYLA TAÇLANDI
Balıkçılık sektöründe İstanbul 
balıkçılığının yaklaşık yüzde 
40’ını, midyeciliğin ise yaklaşık 
olarak yüzde 90’ını karşılayan Sa-
rıyer’de, 10 bine yakın kişi geçi-
mini sektörden sağlıyor. İlçe için 
marka değeri taşıyan balıkçılık, 
Sarıyer Belediyesi’nin büyük 
özverilerle kurduğu “Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Birimi” ile 2020 
Altın Karınca Ödülüne de layık 

görüldü. Ödül töreni İstanbul 
Bomonti Hilton Otelde pandemi 
kuralları çerçevesinde ger-
çekleşti. Marmara Belediyeler 
Birliği Başkanı Tahir Büyükakın 
tarafından takdim edilen ödülü, 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç ve proje ekibi aldı.

BİR GECEDE İKİ ÖDÜL
Kentlerin gelişimine, güzel-
leşmesine ve marka değerinin 
yükselmesine doğrudan etki 
sağlayan projeleri değerlendiren 
Özel Kalem Yönetim Ödülle-
ri’nin 11.si online olarak gerçek-
leşti. Sarıyer Belediyesi “Kültür 
Sanat ve Turizm” dalında birçok 
şair, yazar, gazeteci, akademis-
yen ile edebiyatçıya ev sahipliği 

yapan ‘Edebiyat Günleri’, “Katı-
lımcı Yönetim” dalında ise ilçe 
belediyeleri bazında hazırlanan 
ilk kalkınma planı olmasıyla 
dikkat çeken Sarıyer Kalkınma 
Eylem Planı “SKEP” ile ödül 
aldı.  Prof. Dr. Ruşen Keleş 
başkanlığında deneyimli aka-
demik kurulun değerlendirdiği 
projeler; Afet Yönetimi, Kentsel 
Tasarım, Kentsel Dönüşüm, 
Kent İçi Ulaşım, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Korunması, Çevre 
Koruma, Kültür Sanat ve Turizm 
Etkinlikleri, Sosyal Sorumluluk 
Projeleri, Katılımcı Yönetim, 
E-belediyecilik, Kent Ekonomisi 
ve İşletmeciliği, Uluslararası 
İşbirliği olmak üzere 12 katego-
ride incelendi. n

BELEDiYEMiZE
BiR AYDA 3 ÖDÜL

SARIYER’DEN 
AZERBAYCAN’A 

DOSTLUK ELİ

Sarıyer Belediyesi, bir ayda üç ödüle layık 
görüldü. Marmara Belediyeler Birliği’nin 
düzenlediği Altın Karınca Ödülleri’nde 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi; Özel 
Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nde 
ise Sarıyer Edebiyat Günleri ve Sarıyer 
Kalkınma Eylem Planı (SKEP) ödül aldı. 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise 
yılın yerel yöneticisi seçildi.

YILIN YEREL YÖNETİCİSİ: ŞÜKRÜ GENÇ

Haciyev’in müracatıyla Cendere 
Caddesi’nin isminin Azerbaycan Caddesi 
olarak değiştirilmesi hem ülkemizde
hem de Azerbaycan’da ses getirdi. 

Törene katılan öğrenciler, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan 
bayraklarıyla kendi dillerinde şiirler okudu.

1 2 3ÖZEL KALEM DERGİSİ YEREL 
YÖNETİM ÖDÜLLERİ’NDE
3 FARKLI DALDA ÖDÜL

DÜNYANIN İLK YEŞİL KAMU 
BİNASI DEĞERLENDİRME 
SERTİFİKASI: BREEAM

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ 
BİRİMİMİZE “ALTIN KARINCA 
ÖDÜLÜ”

Doğal kaynakların akıl-
lıca kullanımı ilkesi ve 

sürdürülebilirlik bilinci ile 
tasarlanan Sarıyer Beledi-
yesi Ana Hizmet Binası, ilk 
sürdürülebilir değerlendir-
me yöntemi olarak bilinen 
BREEAM (Bina Araştırmalar 
Kurumu Çevresel Değerlen-
dirme Metodu) sertifikasını 
almaya hak kazandı. Yapım 
ve kullanım özellikleri ile 
dünyanın yeşil sertifikalı bu 
büyüklükteki ilk kamu bina-
sı’ olma özelliğine sahip yapı, 

enerji ve su tüketiminde alı-
nan tasarruf önlemleriyle iş-
letme maliyetlerinde önemli 
oranda azalma sağladı. 
Enerji, malzeme, su, sağlık, 
konfor, arazi kullanımı ve 
ekoloji, atık yönetimi, kirlilik 
ve ulaşım olmak üzere 9 
kategoriden oluşan bütüncül 
bir değerlendirme sonucun-
da verilen sertifika ile birçok 
alanda çevreci tutum sergi-
leyen Sarıyer Belediyesi’nde 
sağlanan tasarruflar büyük 
önem taşıyor. n

BİNAMIZA 
ÖNEMLİ
SERTİFİKA

VERY GOOD

Certificate Number:
BREEAM-0058-8129

Azerbaycan’ın ulusal 
lideri ve Kurucu 
Devlet Başkanı 

Haydar Aliyev, vefatının 
17. yılında Kireçburnu’nda 
adının verildiği parkta 
anıldı. Anma törenine; 
Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, Azerbaycan 
İstanbul Başkonsolosu 
Nermina Mustafayeva, 
başkan yardımcıları, 
konsolosluk personelleri, 
Azeri vatandaşlar ve 
öğrenciler katıldı. Sosyal 
mesafe kurallarına uygun 
olarak gerçekleşen anmada 
parkta bulunan Mustafa 
Kemal Atatürk ve Haydar 
Aliyev heykellerine karanfil 
bırakıldı. 

MİLLİ LİDERİMİZ 
Törende konuşan Azerbay-
can İstanbul Başkonsolosu, 
Narmine Mustafayeva Azer-
baycan ordusunun Dağlık 
Karabağ’da elde ettiği zafere 

değinerek“ Milli liderimiz 
Haydar Aliyev’i anmak için 
buradayız. Azerbaycan’da 
yaşadığımız zafer Haydar 
Aliyev’in siyasetinin bir par-
çasıdır. Azerbaycan’ın Erme-
nistan’ın işgalci kuvvetlerini 
galip etmesine tanık olduk” 
diye konuştu. 

GÖNÜL BAĞIMIZ VAR
Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç ise, “Bu parkta 
iki önemli değerimiz var; biri 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
diğeri de Haydar Aliyev. Bi-
zim Azerbaycan ile gönül bir-
likteliğimiz var ve her zaman 
var olacak. Kardeş ülkemizle 
bu gönül birlikteliğimizi 
sürdürmek için Sarıyer’in 
hatta İstanbul’un en önemli 
caddelerinden birinin adını 
Azerbaycan Caddesi olarak 
değiştirdik. Gazi Mustafa 
Kemal ve Haydar Aliyev’in 
bizlere ışık olmasını temenni 
ediyorum” dedi. n

HAYDAR ALİYEV 
SARIYER’DE ANILDI

Azerbaycan’ın Büyük 
Lideri ve Kurucu 

Devlet Başkanı 
Haydar Aliyev, 

ölümünün 17. yılında, 
Sarıyer Belediyesi ve 
Azerbaycan İstanbul 

Başkonsolosluğu’nun 
ortaklaşa düzenlediği 

törenle anıldı.

Şükrü Genç ve Mesim Hacıyev 
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Ebeveynler dikkat!
ÇOCUKLARDA ISTISMAR BELIRTILERI

n BERNA SÖNMEZ
Çocuğun cinsel 

istismarı davalarındaki 
suç sayısı 2012’de 17 

bin 589’du. 2019’da 
bu sayı 22 bin 689’a 

çıktı. Peki yetişkinler, 
korumaları altında 
bulunan çocukları 

cinsel tacizden, 
istismardan korumak 

için ne yapmalı? Neler 
öğretmeli, çoğu zaman 

çocuğun tanıdıklarından 
gelen bu tehlikeye karşı 

ne yapması gerektiği 
nasıl anlatmalı?

Hepimizin gözü önün-
de yaşanan ve telefisi 
imkansız mağdu-

riyetlere yol açan olaylar, 
21. yüzyılın küreselleşen 
dünyasında çocukların maruz 
kaldıkları  hak ihlallerini 
gözler önüne seriyor. İHD İs-
tanbul Şubesi Çocuk Hakları 
Komisyonu’nun raporu da 
yüz kızartacak türden.  Rapo-
ra göre cinsel suçların yüzde 
46’sı çocuklara karşı işleniyor, 
çocuğun cinsel istismarında 
Türkiye, dünya listesinde 3. 
sırada yer alıyor. 

İSTİSMAR 
VAKALARINDA ARTIŞ
20 Kasım 1989’da kabul edilen  
‘Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ 1995 
yılında Türkiye’de yürürlüğe 
girdi. Ancak aradan geçen 25 
yılda tüm çocukların hakla-
rını eşit bir biçimde kullana-
bilmesi sağlanamadı. Adalet 
Bakanlığı’nın yayımladığı 
2019 yılına ait adli istatistik-
lere göre geçen yıl Türkiye’de 
“cinsel dokunulmazlığa 
karşı suç” kapsamında 49 
bin 57 dava açıldı. Bunların 
22 bin 689’u, yani yarıya 
yakını çocuklara yönelik 
cinsel istismar suçlarıydı. Hal 
böyleykenbiz de Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yar. Doç. Dr. Semai Tuzcuoğ-
lu ile cinsel istismarın nasıl 
önlenebileceğini, çocuklara 
öğretmemiz gerekenleri 
konuştuğumuz röportajımı-
zı bir kez daha yayınlamak 
istedik.

n İstismar nerede başlar? 
Farkındalık yaratmak için 
çocuğa neler öğretilmeli?
Bir kişinin gücüyle bir başka 
kişiyi psikolojik veya fiziksel 
zarar göreceği bir eyleme ma-
ruz bırakması ya da zorlaması 
ile istismar başlar. Bizim kül-
türümüzde çocukları öpmek, 
yakın temas kurmak çok fazla 
yapılan bir davranış, bu bize 
normal geliyor. Annenin ve 
babanın çocukla kurduğu 

ilişki çok önemli. Aileler 
çocuklara beden sağlığını, 
güvenliğini ve hayır demeyi 
mutlaka öğretmeli. Eğitimle 
olacak şeyler bunlar. Örneğin 
Uzakdoğu’da çocuğun baş 
bölgesi kutsal sayılıyor ve bir 
kişi çocuğun baş bölgesine 
dokunursa ağır cezalar alıyor. 
Bizde de bu şekilde yasalar-
la bütünleştirmek lazım ki 
farkındalık yaratılsın.

n Peki çocukların gerçek 
sevgi ve istismarı ayırabil-
meleri için onlarla kurduğu-
muz yakınlık nasıl olmalı?
Çocukların isteklerine ve 
vücut farkındalığına saygı 
duymayı öğrenmeliyiz. Çocuk 
da böylece kendisine saygı 
duyan kişinin ve zor kullanan 
kişinin davranışı arasındaki 
farkı anlamış olur. Anne ve 
babanın kurduğu temas ile 
başka birinin kurduğu tema-
sın farkını yine ebeveynler 
çocuğa anlatmalı.

n Çocuklar istismara uğra-
dığını ne noktada anlar?  
Aslında çocuklar her yaşta 
istismarı anlayabilir ve kendi 
yaşına özgü sözel, davranış-
sal ya da bedensel ifadelerle 
bunu çevresindekilere anlat-
maya çalışır. Bu süreç bazen 
de çok sinsice de ilerleyebilir. 
İstismarcının çocuğun tanıdı-
ğı, sevdiği, güvendiği bir kişi 
olduğu durumlarda başlarda 
uygunsuzluğu anlayamaya-
bilir. Çocuğun çevresinde 
kendisiyle yeteri derecede 
ilgilenen ve güven ve-
ren yetişkinler olmalı. 
Bu durumda çocuk 
kendisine inanılacağı-
nı bilmeli. Anlar ama o 
an belki idrak edemez ya 
da anladığını söyleyemez. 

n İstismara uğramış bir 
çocuğu nasıl anlarız? Bunun 
fiziksel ve psikolojik belirti-
leri nelerdir?
Çocuklar o mağduriyeti 
yaşadıktan sonra korku 
ve paniğe kapılır ve bu en 

Sokağa atılmak, aç kalmak, 
itilip kakılmak korkutur mu 
sizi? Çocuğunuzun ya da  bir 

yakınınızın sokakta sefil bir hayat 
sürmesini, tir tir titremesini hayal 
edebilir misiniz? Etmeyin ama 
empati yapın! Hayvan dostlarımız  
bu korkuları her an yaşıyor. 
Sokaklarda, sirklerde, petshoplarda 
sistematik bir şekilde zulüm  
görüyor. Oysa onlar da bizler gibi 
gülüyor, üzülüyor. Onlar da yaşamak 

istiyor. Unutmayın: “Bu dünya 
sadece bizim değil!”

PATİLİ DOSTLARA YARDIM ELİ
Hayvanları korumak ve farkındalık 
yaratmak için 1931 yılında 
Floransa’da kabul edilen hayvanları 
koruma günü, her yıl 4 Ekim’de 
kutlanıyor. Ama hala hayvan hakları 
yasasıyla ilgili somut adımlar 
atılmış değil. Maalesef her geçen 
gün gözlerimizi yeni bir hayvana 

şiddet veya istismar haberiyle açar 
olduk. Caydırıcı cezaların gerekliliği 
tartışılmaz  ama  bu her şeyden önce 
vicdan meselesi. Sarıyer Belediyesi, 
tam da bu nedenlerle yıllardır 
sokaktaki dostlarımıza yardım elini 
uzatıyor. Kısırkaya’daki Safiye Kaya 
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi 
ve Bahçeköy’deki klinikte her gün 
binlerce sahipli-sahipsiz hayvan 
tedavi ediliyor. Besleme çalışmaları 
aralıksız sürüyor. n

belirgin belirtidir. Daha içe 
kapanık olmaya ve konuş-
mamaya başlar. Bu durumu 
gören anne ve baba mutlaka 
çocukla iletişime geçmeli. 
Çocuk o ana kadar durumu 

tam anlayamamışta olabilir 
ve bu yüzden özellikle de 
annenin konuşması çok 
önemlidir.

n Cinsel istismara 
uğramış bir çocuğa 
gördüğü tedavinin 
sonunda bu durumu 
ne kadar unuttura-
biliriz?
Bu konuda kendisine 
inanan ve destek ve-
ren bir aile ortamı-
nın olması çocuğun 
travma ile baş etme 

ve travmanın etkile-
rini azaltma sürecinde 

en büyük desteği sağla-
yacaktır. İsterim ki başarı 

oranımız çok 
yüksek olsun 

ama maalesef 
bu oran çok 

düşük.

n Çocuk istismarı olaylarına 
artık çok sık rastlamaya 
başladık. Bunun sebebi 
nedir? Farkındalığımız mı 
arttı, istismarın görünürlüğü 
mü?
Eskiden de vardı ama 
günümüzde bilinçlenme 
ve farkındalık daha fazla 
ortaya çıktı. Özellikle 
sosyal medyanın bu denli 
hayatımızın içine girmesiyle 
birlikte bu tür olayların 
da görünürlüğü arttı. Bu 
çocuklarımız için iyi bir 
durum değil.

n Çocuklara yönelik cinsel 
istismar vakalarının önüne 
geçmek için neler yapılmalı?
Bireysel olarak elimizden 
geleni yapacağız ama bunun 
eğitimi alınmak zorunda. 
Çocuk bilmeli, öğrenmeli 
cinsellik nedir, nasıl gelişir, 
nasıl oluşur? Hatta bu konuda 
aileleri yetiştirmek için anne 
ve baba okulları açılmalı. Her 
şeyin başı eğitim diyoruz. 
Bu istismar konusunda da 
geçerli. Eğitim olmadığı 
sürece çok zorlanırız ancak 
eğitim ve doğru bilinçlenme 
sayesinde bu sorunun 
üstesinden gelebiliriz. n

Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın verilerine göre  
geçen yıl en az bin 573 çocuk 
cinsel istismara, bin 266 çocuk 
da cinsel saldırıya maruz 
bırakıldı. Suça sürüklenenlerin 
oranı ise yüzde 54 arttı.

Yrd. Doç. Dr. Semai Tuzcuoğlu

Bu dünya hepimizin!

2020’NİN İLK 10 AYINDA;

l 10 bin 238 MUAYENE

l 2.292 KUDUZ AŞISI

l 1. 647 KISIRLAŞTIRMA

l 97 SAHİPLENDİRME

NELER YAPTIK?
ONLAR İÇİN

Kısırkaya Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Bahçeköy’deki merkez klinikte büyük bir özveriyle hizmet 
veren veteriner hekim ve çalışanlarımız her yıl binlerce patili dostumuza umut oluyor... ALKIŞLIYORUZ...

Sarıyer Belediyesi, 
4 Ekim Dünya 

Hayvanları 
Koruma Günü’nde 
paylaştığı videoda 

hayvanlara 
yapılan zulme 

dikkat çekti, 
“Bu dünya 
hepimizin. 

Dokunma! Bırak 
hayatta kalsınlar” 

mesajı verildi.
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Yaşanan 17 Ağustos 1999 
depreminin ardından 21 
yıl geçti. Peki, İstanbul’da 

deprem için ne yapıldı? İstan-
bul’un 10 belediye başkanı Halk 
TV’de Bilim İnsanı Prof. Dr. Naci 
Görür ile bir araya gelerek bu 
sorunun cevabını aradı. Şirin 
Payzın’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen programda başkan-

lar sorunlarını anlatıp, çözüm-
lerini sıraladı. Adalar Belediye 
Başkanı Erdem Gül, Avcılar 
Belediye Başkanı Turan Hançerli, 
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent 
Kerimoğlu, Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Hasan Akgün, Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı, Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç ve Şişli Bele-
diye Başkanı Muammer Keskin’in 
konuk olarak katıldığı program-
da, deprem öncesi ve sonrasında 
neler yapılması gerektiğinden, 
mevcut yasaların yeterliliğine 
kadar pek çok konu hakkında 
konuşuldu. n

Şirin Payzın sordu İstanbul’un CHP’li 
10 ilçe belediye başkanı beklenen 
Marmara depremi hakkında merak edilen 
soruları yanıtladı. Yer bilimci Prof. Dr. 
Naci Görür’ün de katıldığı programda 
başkanlar kurumlar arası iş birliği önerdi.

n “99’dan sonra 
deprem riski 
altındaki bölge-
lerin nüfusu art-
masın deniyor 
ama istisnasız 
İstanbul’daki 
tüm ilçelerde 
nüfus artıyor. Binaları yenileyin 
diyoruz ama insanların aynı 
binayı yeniden yapma şansı 
yok. Bunun için bir finans-
man gerek. Bu finansmanı da 
devlet sağlamalı. Bugüne kadar 
depremde yıkılan binaların 
bedelleri devlet tarafından kar-
şılanmadı. Bütün konutlar bir 
bedel karşısında verildi. Ama 
uzun taksitlendirmeler yapıldı. 
Deprem meselesinin çok net 
olduğu ve çok hızlı bir şekilde 
çözüm üretmemiz gerektiği 
konusunda hemfikiriz. Yerinde, 
hızlı ve mutlaka anlaşmayla bu 
dönüşümlerin yapılması şart. 
Deprem sonrası için o kadar 
çaresiziz ki neredeyse elimizden 
hiçbir şey gelmiyor.”

n “Yerel yöne-
timler olarak 
bizim bir siyasi 
kimliğimiz var 
evet ama siyaset 
şöyle bir şey; 
insanların can 
ve mal güvenli-
ğini sağlayacaksınız, insanların 
daha iyi koşullarda yaşamasını 
sağlayacaksınız. Bizim üzerimi-
ze düşen görev bu. Fakat bunu 
yaparken deprem gibi, salgın 
gibi konularda bilimin sözü öne 
geçecek. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu da geldiği ilk günden 
itibaren deprem dedi. Hatta 
İstanbul Deprem Konseyi dedi. 
Hala bu anlatımları raflarda 
bekliyor. Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne verilmiş bir teklif 
var ama geçmedi. İki tehditten 
bahsediliyor; Kanal İstanbul ve 
deprem. İstanbul’da bütüncül 
bir konumda yürüyemiyoruz.”

n “Üniversiteler, 
bilim insanları, 
odalar, yerel 
yönetimler, tüm 
çevreciler dep-
rem konusunu 
sürekli gündem-
de tutmalıdır. 
Yerel yönetimlerin yetkisinin 
artırılması gerekirken her geçen 
gün yetkileri azaltılıp, bakanlık-
lara devrediliyor. Vatandaş, mut-
laka bu işin içerisinde olmalı.  
Kentsel dönüşüm, bir gece-
kondu alanı varsa burayı kente 
dönüştürmektir. Orada daha 
sağlam yeni binalar yapıp yeni 
donatı alanları elde edebilmek-
tir. Yerel yönetimlerin elinde 
yeterli bilgi yok zannedilmesin. 
Bilgi var ama çare yok.  Bunun 
en önemli ayağı hane sahibidir. 
Mutlaka devlet faizsiz kredi 
verebilmeli. Deprem bakanlığı 
da kurulmalı ve ciddi bir bütçe 
aktarılmalı.”

n “ Deprem 
sorunu buradaki 
belediye baş-
kanlarının tek 
başına çözeceği 
bir sorun değil. 
Bu sorun yasal 
düzenlemelerin 
gerçek manada yapılmasıyla 
çözülebilir. İmarla alakalı 19 
kurum birbiriyle eşgüdümü 
olmadan yetkiye sahip. Mesela 
Kanal İstanbul projesini biz 
askıda görebildik ancak. İmar 
ve şehircilikle alakalı 24 tane 
kanun ve 11 tane yönetmelik 
var. Merkezi yönetimin aldığı 
kritik kararlarla çok rahatlıkla 
çözülecek bir kentsel dönüşüm 
sorunuyla karşı karşıyayız. 
Kentsel dönüşüm, planlama-
nın bir sistematiği. Eğer siz bu 
kenti doğru planlamış olsaydınız 
kentsel dönüşüme ihtiyaç olma-
yacaktı. İstanbul’da yaklaşık 1 
buçuk milyon binayı dönüştür-
memiz, 48 bin binayı yeniden 
yapmamız gerekiyor.”

n Yapılaşmayı 
ranttan arındı-
rıp, vatandaşla-
rımızın güvenli 
konutlarda 
yaşaması sağlan-
malı. İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe 
belediyelerinin mutlaka ortak 
çalışması ve her ilçeye özgü plan 
hazırlanması lazım. Bugüne 
kadar kontrol edildiği söylenen 
yapıların nasıl kontrol edildiği 
de bence bir soru işaretidir. Ka-
nal İstanbul’a ayrılan kaynaklar 
buraya aktarılırsa on yıl içerisin-
de biz bu sorunu çözeriz. Sorun, 
binanın nasıl yeniden yapılacağı 
ve bunun nasıl finanse edilece-
ğidir. Bu finansman sorununu 
devlet üstlenmelidir.”

n “Kat malik-
lerinin kendi 
aralarındaki-
uzlaşmazlıktan 
dolayı yıkımın 
gerçekleşmediği 
durumlar oluyor. 
Bütün sorum-
luluk vatandaşa 
bırakılıyor. Bir an önce evini 
yıksınlar, riskli yapı tespitinde 
bulunsunlar. Ama bunlar 6306 
sayılı yasanın yetersizliğinden 
yapılamıyor. Bir an önce konut-
ların depreme dayanıklı olarak 
yenilenmesi gerekir. Asıl olan 
önleyici tedbir almaktır.  Sadece 
50 milyar dolar Suriye’den gelen 
mülteciler için harcanmış. Bu-
nun onda birini deprem konu-
suna harcamış olsaydık bugün 
bunları konuşuyor olmazdık.”

n “Tercih yap-
mak zorunda 
bırakılıyoruz. 
Dairem 5 met-
rekare küçülsün 
mü, beş metre-
karelik mezara 
mı gireyim? İn-
sanlar evinin kü-
çülmesini istemiyor. Biz çözüm 
bulmak zorundayız. Ya diyeceğiz 
ki, ‘Sen binanı kendi imkanla-
rınla yenile’ yada bir müteahhit 
gelip o binayı yenileyecek. Yerel 
yönetimlerin kaynaklarını yüzde 
bir artırıp daha fazla yetkilendi-
rerek bu iş hızlandırılabilir. Ak 
Parti hükümeti sadece betona 
yatırım yaparak bir siyaset me-
todu geliştirdi ama betonun için-
de yaşayacak vatandaşa yatırım 
yapmadı.”

n “Ülkenin 
geldiği noktayı 
doğru vurgula-
yabilirsek çözü-
me ulaşabiliriz. 
Depreme hazır-
lık yapmak gere-
kiyor, müdahale 
ve iyileştirmeyi 
nasıl yapacağız bunları konuş-
mamız gerekiyor. Siz 19 tane 
kurum 24 tane yasayla bu işi 
çözmeye çalışıyorsunuz. Daha 
güvenlikli ve daha dayanıklı 
yapıları nasıl yapacağız bunu 
konuşmalıyız. Bunun da temeli 
kentsel dönüşüm stratejisi bel-
gesinin hazırlanmasıdır. Bunu 
defalarca meclise getirdik ve 
getireceğiz. Eğer bir şehrin planı 
yoksa daha sağlıklı bir yapıya 
kavuşma şansı da yoktur.”

n “Ya İstanbul’u 
depreme hazır-
layacağız ya da 
bir milyon me-
zar kazacağız. 
99’dan beri hala 
aynı noktadayız. 
Hasarlı binala-
rını yapmaya 
hazır vatandaşlarımız var ama 
biz bunun için 2009 yılından bu 
yana İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin kapısını aşındırdık. 
Vatandaş deprem olunca öldüğü 
zaman bunun sorumlusu kim 
olacak? Devletin görevi vatanda-
şın canını, malını, mülkünü ko-
rumaktır. Bu devlet meselesidir, 
yerel yönetimlerin meselesidir. 
39 ilçe masaya yatırılıp plan bü-
tünlüğü sağlanmadığı sürece bu 
konuşmalar havada kalacaktır.”

TURAN HANÇERLİ

HASAN AKGÜN

ŞÜKRÜ GENÇ

KEMAL DENİZ BOZKURTŞERDİL DARA ODABAŞI

ERDEM GÜL

MUAMMER KESKİN BÜLENT KERİMOĞLU

KEMAL ÇEBİ MEHMET MURAT ÇALIK

YERİNDE VE HIZLI 
DÖNÜŞÜM ŞART

SORUMLUSU
KİM 
OLACAK?

YAPILAŞMA 
RANTTAN 
ARINDIRILMALI

SADECE
BETONA YATIRIM 
YAPILDI

BİLİMİN SÖZÜ ÖNE 
GEÇMELİ

PLAN YOKSA 
SAĞLIKLI 
YAPI DA YOK

TÜM SORUMLULUK 
VATANDAŞA 
BIRAKILIYOR

BİLGİ VAR AMA ÇARE 
YOK

1 BUÇUK MİLYON 
BİNA DÖNÜŞMELİ

(AVCILAR)

(BÜYÜKÇEKMECE)

(SARIYER)

(ESENYURT)(KADIKÖY)

(ADALAR)

(ŞİŞLİ) (BAKIRKÖY)

(KÜÇÜKÇEKMECE) (BEYLİKDÜZÜ)

RİSKLİ BİNAYLA BARIŞ 
OLMAZ
 “6306 sayılı afet yasası rant 
yasasına dönmüş. İmar 
barışında da yanlışlıkların 
olduğu, bizim gecekondu 
bölgelerinde uygulamasının 
birbiriyle çeliştiği ve gecekondu 
bölgelerinde bu yasanın 
vatandaşa bir getirisinin 
olmadığı ortaya çıktı. Çok 
büyük bir risk var. Bu riski 
azaltacak önlemler almak 
zorundasınız. Riskli binayla 

barış olmaz. Riskli binayla 
barışın bedeli insan hayatıyla 
ödenir. Yapı kayıt belgesinde 
vatandaşın beyanı esas alındı, 
oturulabilir algısı oluştu. 
İzmir depreminden sonra da 
riskli binalarda oturmayalım 
çağrısı yapıldı. Ama o 
binaları yasallaştıran da 
devlet. İstanbul’un büyük bir 
çoğunluğu kaçak yapılardan 
oluşuyor. Mülkiyet konusu 
çözülmeden herhangi bir 
dönüşüm yapma şansınız yok. 
TOKİ’yi sadece TOKİ kontrol 
edebiliyor. Bir tane kontrol 
mühendisi yok. Yapan kontrol 
ediyor. Tüm Avrupa’da mü-
teahhit sayısı 25 bin, sadece 

Türkiye’de 450 bin. Bunların 
büyük bir çoğunluğu kontör-
süz, liyakatsiz, mühendissiz 
çalışıyor. 40 kat ruhsat almış, 
60 kat ya-
pılmış 
binalar 
var. Bu 
bina-
lar imar 
barışıyla affe-
dilmeye çalışılıyor. Peki 
gelen 20 katın yükü ne 
olacak? 

K İ M  N E  D E D İ ?

İstanbul depreme 
hazır değil!

MEZARDA OTURUYORUZ!
2 bloğundan biri yıkılan Yağcıoğlu 

apartmanının müteahhitti 
Şerafettin Ağar, Elazığ depremi 

ardından sosyal medyada yaptığı 
paylaşımda,‘ 6,8 büyüklüğünde 

bir deprem İzmir’deki yapıların 
yarısını yıkıp geçer, yani bir 

mezarda oturuyoruz’ dedi.
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yönetimlere de büyük görevler 
düştüğünü belirten Prof. 
Dr. Naci Görür, “İstanbul’da, 
deprem beklenen bir kentte 
hiç yapılmaması gereken şey 
nüfus yoğunluğunu ve ya bina 
yoğunluğunu artırmaktır. 
Depreme hazırlanmanın 
en temel prensibi budur. 
Yapsatçılara ruhsat 
vermeyeceksiniz. Aynı şekilde 
fabrika kuracağım diyene de 
ruhsat vermeyeceksiniz. Bizim 
en büyük projemiz İstanbul’dan 
Anadolu’ya göçü sağlamak 
olur. Ama tam aksi yapılıyor. 
Arsa geliştirmeye asla müsaade 
etmeyeceksiniz. Arsalarda 
rant yaratmayacaksınız, buna 
müsaade etmeyeceksiniz. 
Belediyelerin, binaların 
başlangıcından sonuna kadar 
ciddi anlamda denetim ve 
gözetim yapması lazım. Binalara 
deprem güvenliği kimlik kartları 
hazırlanmalı. Çünkü insanlar 
artık ev alırken de korkuyor, 
kiraya giderken de korkuyor” 
diye konuştu.

HALK SUSKUN
“Bizim milletimiz korkuyorum 
diyor ama maalesef bir bilgi 
toplumu gibi kendine yakışan 
davranışları yok” diyen Görür, 
“Önce ağlayıp üzülüyor, on gün 
sonra aynı koşullarda, hiçbir 
şey değişmediği halde rahatlıkla 
hayatımıza devam ediyoruz. 
Halkın iradesinden daha üstün 
bir irade yok. O zaman bu kadar 
yüksek iradeye sahip bir halk 
neden kendini yönetenlerden 
can güvenliği konusunda ısrarcı 
olmaz? 99’da 20 bin kişi öldü. O 
günden bu yana kaç tane yerel 
seçim ya da merkezi seçim 
geçti. Hangi seçimde halkın 
pankartlarla meydanlarda çıkıp 
depremde can güvenliğimizi 
sağlayın dediğini gördünüz? 
Halkın kendi can güvenliği 
için demokratik yollardan 
örgütlendiğini gördünüz mü? Bu 
halk deprem güvenliği hakkında 
bir şey yapmıyor. Deprem 
programını önünüze getirmeyen 
partilere oy vermeyin ”dedi.

YAPI STOKU 
İNCELENMELİ
Kentin bileşenlerini; halk, 
yönetim, altyapı, çevre, yapı 
stoku ve ekonomi olarak 
sıralayan Görür konuşmasının 
sonunda, “Önce halkı 
bilinçlendireceksiniz deprem 
konusunda. Yöneticiler 
kendileri de eğitilecek. Bir 
belediye başkanı ve ya bir 
vali afet yönetimini bilecek, 
risk yönetimini bilecek. Risk 
yönetimini bilmeyen bir yönetici 
nasıl o karmaşanın içerisine 
girecek? Bir diğer nokta kentsel 
dönüşüm. Kentsel dönüşüm 
sadece binaları yapmak değildir. 
Bütün bu altyapının elden 
geçmesi gerekir. Yapı stokunun 
da ciddi bir şekilde incelenmesi, 
envanterinin çıkarılması gerekir. 

CAN GÜVENLİĞİMİZİN 
YOLU DEPREM 
ODAKLI KENTSEL 
DÖNÜŞÜM
Deprem en büyük çevre felaketi. 
Her ilçede atık maddeler 
ortaya çıkacak. Eğer bunlar 
usulüne göre bertaraf edilmezse 
burada başlayacak kimyasal 
olaylarla meydana gelecek ağır 
metaller ve diğer kirleticiler 
suya, havaya, toprağa karışıp 
besin zinciri vasıtasıyla tekrar 
bize gelecek. Bunların geri 
dönüşümü nasıl yapılacak, 
nasıl ekonomiye kazandırılacak 
bu belediyelerin görevi. Bir 
başka bileşen de ekonomi. 
Beklenen İstanbul depremi 
gelirse Türkiye Cumhuriyeti 
ekonomik bağımsızlığını yitirir. 
Siz duydunuz mu bizim iş 
insanlarının; iş gücü kaybımızın, 
ekipman kaybımızın, üretim 
tesislerinin kaybının önlenmesi 
konusunda konuştuğunu? 
Sadece kentsel dönüşüm değil, 
yapı stoku değil bu saydığımız 
her şeyi depreme dayanıklı 
hale getirmelisiniz. Deprem 
odaklı kentsel dönüşüm can 
güvenliğimizi sağlamanın en 
birinci yolu” ifadelerine yer 
verdi. n

KONUŞULMASIN 
İSTİYORLAR
Deprem olmadan önce 
gereken yapılmalı ki ölenlerin 
sayısını azaltabilelim. 
Bu bilim toplumlarında 
mümkündür. Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerinin 
hiçbirinin bu konuda bir talebi 
olmamıştır. Aksine, bu konu 
hiç konuşulmasın istiyorlar. 
Bir deprem olsun o zaman 
gereken yapılır diye bakılıyor. 
Bu nedenle deprem öncesinde 
herhangi bir çalışma yapmak 
yerine bir sonraki seçimde 
yeniden kazanmak için çalışma 
yapıyorlar. Biz, risk yönetimine 
tabi olunmasını, olası bir 
deprem durumunda ölü sayısını 
azaltacak çalışmalar yapılmasını 
bekliyoruz.” 

YAPSATÇILARA RUHSAT 
VERMEYİN
Deprem öncesi alınacak 
önlemler konusunda yerel 

İzmir’de meydana 
gelen deprem sonrası 
gözler yeniden İstanbul 

depremine çevrildi. Bilim 
insanlarına göre eli kulağında 
olan deprem için alınan 
önlemler ise hala tartışma 
konusu. İstanbullular her 
güne deprem korkusuyla 
başlıyor. Peki olası depreme 
karşı bir hazırlık planı var 
mı, vatandaşlar ne yapmalı, 
hükümet ve yerel yönetimlere 
neler düşüyor? İşte tüm bu 
sorular Halk TV’de Şirin Payzın 
ile Deprem Özel programında 
yanıt buldu. Yer bilimci Prof. 
Dr. Naci Görür ile İstanbul’un 
CHP’li 10 ilçe başkanının 
katıldığı programda 
İstanbul’un depreme ne kadar 
hazır olduğu sorusuna yanıt 
aranırken korkutan tablo bir 
kez daha gözler önüne serildi. 
Prof. Dr. Naci Görür, yayında 
İstanbul’da beklenen olası 
depremin şiddetinin 7.2 ile 7.6 
arasında olacağını açıkladı. 

HÜKÜMETLER DEPREMİ 
ÖN PLANA ALMADI
Programda belediye 
başkanlarını ve vatandaşın 
sorularını yanıtlayan  
Prof. Dr. Naci Görür risk 
yönetimi konusunda merkezi 
hükümet, yerel yönetim ve 
vatandaşlara düşen görevleri 
bir bir sıraladı. “Türk 
hükümetlerinin hemen hemen 
hiç biri depremi ön plana 
almamış, yapılması gerekeni 
yapmamıştır” diyen Görür 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Türk hükümetlerinin  
depreme bakış açısı şu: 
‘Deprem olsun, biz gideriz, 
halkı toplarız, başsağlığı dileriz, 
Allah’tan geldi bu yapacak 
bir şey yok deriz, ölenlere 
Allah’tan rahmet dileriz. Sizi 
aç, susuz bırakmayacağız, 
hükümet güçlüdür, yaralarınızı 
saracağız deriz.’ Bu güzel bir 
şey ama testi kırıldıktan sonra 
hükümetin olaya müdahale 
ettiğinin göstergesi. Deprem 
afet yönetimi önemlidir.

TÜRKİYE EKONOMİK 
BAĞIMSIZLIĞINI YİTİRİR

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İÇİN TEDBİR ALMAZSAK

Halk TV’de beklenen büyük İstanbul Depremi hakkında 
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür bir an 

önce önlem alınması gerektiğini söyledi ve “Beklenen 
İstanbul depremi gelirse Türkiye Cumhuriyeti ekonomik 

bağımsızlığını yitirir ” dedi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, yetkilileri bir kez daha uyardı.

İzmir depreminin 
ardından İstanbullu 

belediye başkanlarıyla 
bölgeye giden Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, yıkılan binala-
rın enkazında yapılan 
arama - kurtarma 
çalışmalarını yakın-
dan izledi. Binaların 
mühendislik hizmeti 
almadığını söyleyen 
Başkan Genç, “ Burada 
binalar ruhsatlı ama 
mühendislik hizmeti 
almamış. Bugün rahat 
ve çabuk para kaza-
nayım isteğini geldiği 
nokta bu. Bu hatalar 
sonucunda bedel 
ödeniyor”dedi. Başkan 
Genç’in danışmanları 
da deprem bölgesindeki 
ihtiyaçlarla ilgili rapor 
hazırladı. Sarıyer Be-
lediyesi’ne bağlı görev 
yapan 6 mühendisin de 
İzmir’e giderek teknik 
incelemelerde bulundu-
ğunu belirten Genç şöy-
le konuştu; “Bütün be-
lediyeler İzmir halkına 
destek olma noktasında 

ellerinden geleni 
yapıyor. Bu dep-
remin İstanbul’da 
olduğunu düşünemi-
yorum. Burası bize 
bir başlangıç olmalı. 
İstanbul için de ça-
lışmaya başlamamız 
gerekiyor. Deprem 
konusunda hala çok 
eğitimsiziz. Eğitime 
çocuklardan başla-
malı. Reklamlarda, 
dizi aralarından 
mutlaka insanlara 
depremle alakalı 
videolar gösterilme-
li. Her an deprem 
olabilir. Deprem öl-
dürmez, insanların 
ihmalkârlığı öldürür. 
İnsanların cehaleti, 
yapılan binalarda 
hatalar, kullanılan 
malzemelerdeki 
kepazelikler olayı bu 
noktaya getirmiştir. 
Bizim insanımız 
bu günlerde büyük 
dayanışma gösteri-
yor. Bu dayanışmayı 
normal zamana 
taşımalıyız. n

İzmir’de yaşanan 
depremin ardından 
kendini hatırlatan 

doğal afet, Sarıyer’de 
yapılan güvenlik 
çalışmalarını da 
gündeme getirdi. 
Oluşturulan Sarıyer 
Yerel Afet Gönüllüleri 
(SARYAG) birimi ile 
tüm mahallelerde 
eğitimler veren Sarıyer 
Belediyesi, deprem 
hakkında vatandaşları 
bilgilendiriyor. 
Sarıyer için yapılan 
çalışmaları anlatan Sivil 
Savunma Birimi Ekip 
Amiri Ayhan Özgür 
Topçu, “Mühendislik 
hizmetlerinden 
yararlanmamış 
binalarımız var. Mahalle 
muhtarlıklarına ulaşarak 
gönüllülerle birlikte 
olası depremi en az 
zararla atlatabilmek için 
çalışıyoruz” dedi.
Belediye olarak tüm 

önlemleri almaya gayret 
ediyoruz diyen Topçu, 
“İlçemizde 13 adet 
konteynerimiz var. İçinde 
20 kişilik kişisel donanım 
ve kurtarma ekipmanı 
da mevcut. Olası bir afet 
anında gönüllülerimizin 
hizmete geçebilmesi için 
düşünülmüş bir çalışma 
olan SARYAG ile bilinçli 
ve etkin bir müdahaleyi 
artırabilmek için 
çalışıyoruz” açıklamalarını 
yaptı.

İLK 72 SAAT İÇİN 
DONANIMLI 
“İlk 72 saatte görevlilerin 
yoğunluktan dolayı yeti-
şemeyeceğini varsayarak 
konteynerlarımızı donat-
tık” diyen Topçu: “AFAD 
ile ortak olarak yaptığımız 
çalışmalarda 106 adet top-
lanma alanı belirledik. Ola-
sı tsunami tehlikesine karşı 
sahile 500 metre uzak, 50 
metre yüksek alanları top-
lanma noktası olarak tercih 

ettik. Elektrik ve su temi-
ninin yanı sıra ulaşımın 
kolay olabilmesine özen 
gösterdik. Barınma alan-
ları için Bahçeköy Orman 
Fakültesi, Bahçeköy Meh-
met Akif Ersoy Parkı ve 
Maden Mahallesi kurban 
kesim alanları belirlendi”  
şeklinde konuştu.

DEĞİŞİME EVDE 
BAŞLADIM
Kireçburnu Mahallesi 
SARYAG gönüllülerinden 
Gülay İlter, “Her sokakta, 
her evde bilinçli insan-
ların olması gerekiyor” 
diyor.  Afet öncesi ve son-
rası yapılması gerekenler 
hakkında tüm eğitimleri 
Sarıyer Belediyesi’nden 
aldıklarına değinen İlter, 
“Hem kendimizi koruma-
yı hem de çevremizdeki 
insanlara nasıl yararlı 
olabileceğimizi öğrendik. 
Ben artık her tanıştı-
ğım kişiyle bu bilgileri 
paylaşıyorum” ifadelerini 
kullandı. n

Depreme hazırlık 
için neler yapıyoruz?

Rahat para 
kazanma 

isteğinin geldiği
nokta

Sarıyer Belediyesi; konteynerları, 3 barınma ve 3 tahliye noktasının yanı sıra 
106 farklı lokasyonda oluşturulan toplanma alanları ile depreme hazır.

n GAMZE AYNACI

İBB’DEN SARIYER İÇİN 
DEPREM TAHMİNİ
İBB tarafından, İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe 
Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üre-
tildi. Sarıyer’in de aralarında bulunduğu incele-
melerde deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve 
alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini 
üretmek amaçlandı.Araştırmaya göre; 7.5’lik bir 
depremde Sarıyer ilçesi mahalle bazlı can kay-
bı-yaralanma tahminleri: 33 can kaybı, 21 yaralı 
olarak belirlendi.



YAŞASIN 
CUMHURİYET!
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Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği 
Cumhuriyet 97 yaşında. Koronavirüs nedeniyle geniş katılımlı 
kutlamalar yapılamasa da Sarıyer’in dört bir yanı kırmızı-
beyaza büründü, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla doldu.

Türk Milleti’nin en büyük 
bayramı olan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı, 
kısıtlamalara rağmen 

Sarıyer’de büyük bir coşkuyla 
kutlandı. Bayram haftasında 
sokaklar Atatürk posterleri ve 
bayraklarla donatıldı. Sokak 
sanatçıları sahil hattı boyun-
ca şarkılarını cumhuriyet için 
söylerken, Atatürk resimleri 

sergisi, online yapılan koro ve 
şiir dinletileri de Sarıyerlilere 
bayram heyecanını yaşattı. Far-
kındalık yaratmak adına İstanbul 
Üniversitesi iş birliği ile Kilyos 
Seymenağa Deresi temizlenerek 
atıkların doğaya vermiş olduğu 
tahribata dikkat çekildi.  Gündüz 
Bakımevi öğrencileri de Cumhu-
riyet Bayramı’nı hazırladıkları 
gösterilerle kutladı. Bir hafta 

boyunca tüm Sarıyer sokaklarına 
taşan kutlamalar, 29 Ekim günü 
Cumhuriyet yürüyüşünün yerini 
alan araç konvoyu ile taçlandı. Ki-
lometrelerce uzayan konvoya Sa-
rıyerli vatandaşlarda araçlarıyla 
katıldı. Yağmurlu havaya rağmen 
bayram heyecanının doyasıya 
yaşandığı kutlama programında 
halk oyunları ekibi de izleyenlere 
renkli anlar yaşattı. n

“Küçük hanımlar, 
küçük beyler! 
Sizler hepiniz 

geleceğin bir gülü, yıldızı ve 
ikbal ışığısınız. Memleketi 
asıl ışığa boğacak olan 
sizsiniz. Kendinizin ne kadar 
önemli, değerli olduğunuzu 
düşünerek ona göre 
çalışınız. Sizlerden çok şey 
bekliyoruz.” Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gençlere verdiği önemi 
anlatan onlarca cümlesinden 
sadece biri. Geleceğimizi 
emanet edeceğimiz, 
cumhuriyetimizin yılmaz 
bekçileri gençler, Cumhuriyet 
Bayramı öncesi Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü 
Genç’in YouTube kanalına 
konuk oldu. CHP Sarıyer 
İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç 
ve Sarıyerli yazar İbrahim 
Balcı’nın da katıldığı yayın 
sırasında “Günümüzde 
cumhuriyete hak ettiği değer 
verilmiyor” diyen SAGEM 
öğrencisi Yaren Tüfekçi, 
gözyaşlarını tutamadı. 
İşte Sarıyer’in çocukların 
gözünden cumhuriyet:

EN DEĞERLİ EMANET: 
CUMHURİYET
l Yaren Tüfekçi: 
“Cumhuriyet’in önemini 
yeterince bildiğimizi 
düşünmüyorum. Cumhuriyet 
bunu hak etmiyor” 
l Bulut Sarıkaya: “Kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı, 
harf devrimi, modern 
okulların kurulması bunların 
hepsi Atatürk ve kurduğu 
cumhuriyet sayesinde oldu. 
Cumhuriyet, Atatürk’ün bize 
bıraktığı en değerli emanet.”

l Derin Sarıkaya: “Cumhu-
riyet ile birlikte gelen kadın 
hakları, eğitim ve öğretime 
verilen katkılar çok değerli. 
Atatürk ve silah arkadaşla-
rı bu zaferi kendileri için 
kazanmamışlar, kendilerin-
den sonraki nesillere güzel 
bir gelecek bırakmak için 
kazanmışlar. Tıpkı bizler için 
olduğu gibi bizden sonraki 
nesiller için de cumhuriyet 
en büyük miras.”

BİLİMİN YOLUNDAN 
GİTMELİYİZ
l Selinay Türk: “Bizlerin 
ülkemizi geliştirebilmemiz 
için çok çalışmamız lazım. 
Daha yenilikçi, araştırmacı, 
sorgulayıcı olmamız lazım. 
Şu an genç fikirler ve gençler 
cumhuriyeti ayakta tutacak 
tek varlıklardır.” 
l Ege Yiğit Aldırmaz: 
“Atatürk, sürekli gençlere ses-
leniyor.  “Bıraktığım manevi 
miras akıl ve bilimdir” diyor. 
Atatürk’ün akılcı düşüncesini 
alıp günümüze uyarlamak 
en doğrusudur. Cumhuriyet 
sağduyuya yatkın ve akılcı bir 
sistem. Ona sonuna kadar 
sahip çıkacağız.” n

ÇOCUKLAR 
CUMHURİYET’İ 
NASIL ANLADI?

PIRIL PIRIL  
GÖKYÜZÜ GİBİ MAVİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer’de tarihi adım attı. İSKİ ekipleri alt yapı sorununu kalıcı 
olarak çözmek üzere çalışma başlattı. Merkez mahallesinde başlayıp Meserburnu, Piyasa ve Çayırbaşı 
caddelerinde devam eden çalışmanın sonunda atık sular Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılacak.

Sarıyer’in 30 yıllık sorunu 
çözülüyor. İSKİ’nin başlattığı 
2000 metrelik atık su hattı 

çalışması sayesinde denize 
dökülerek çevre kirliliğine neden 
olan atık sular, Baltalimanı Atıksu 
Arıtma Tesisi’ne transfer edilecek. 
Merkez Mahallesi Meserburnu 
ve Piyasa Caddeleri ile Çayırbaşı 
Caddesi’nde sürençalışmalar, 
trafik yoğunluğundan dolayı 23.00 
– 06.00 saatleri arasında yapılıyor. 
Meserburnu Caddesi’nde başlayan 
çalışmanın derinlikleri yer yer 5 
metreyi buluyor. Yerin altında zor 
şartlarda çalışmalarını sürdüren 
ekipler, işlerini yaparken midye ve 
deniz kabuklarıyla karşılaştıklarını 
ve çalışma süresinin uzadığını 

vurguladı. 250 metrelik kısmı biten 
hattaki çalışmaları Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç de yakından 
takip ediyor.

SIRA BÜYÜKDERE’DE
Denize çok yakın seviyede çalış-
malarını sürdüren ekipler yolun 
üzerine stabilize attıklarını fakat 
hava şartları ve trafik yoğunluğu ne-
deniyle yolda çöküntülerin meydana 
geldiğini belirtti. Bu yüzden gündüz 
saatlerinde çalışma yapamadıklarını 
söyleyen ekipler, Sarıyerlilere gös-
termiş oldukları anlayış için teşek-
kür etti. Sarıyer’de sona yaklaşılan 
çalışmanın ardından proje Büyük-
dere ve Çayırbaşı Caddesi üzerinden 
devam edecek. n

SAGEM ve Sarıyer 
Akademi öğrencileri, 
Cumhuriyet Bayramı 
öncesi Sarıyer 
Belediye Başkanı 
Şükrü Genç’in 
YouTube kanalına 
konuk olarak 
kendi gözlerinden 
cumhuriyeti anlattı.

Üretici kadınlar için 
29 Ekim Cumhuriyet 
haftasında bir ödül töreni 
gerçekleşti.Midyecilikten, 
balıkçılığa kadar 
birbirinden zorlu görevleri 
göğüsleyen kadınlar, 
ödüllerini BKSM’de 
düzenlenen törenle aldı.

Cazz’dan Türkçe Pop’a, Rock 
müzikten Funk’a kadar geniş 
bir yelpaze sunan sanatçılar, 
müzik ziyefeti yaşattı.

ATIK SULAR BOĞAZA 

AKMAYACAK

Meserburnu Caddesi’nde başlayan çalışma sayesinde Sarıyer’in denizi kirlilikten kurtulup, mavi rengine yeniden kavuşacak.
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Büyüyen
tehlikenin
farkında 
mısınız?
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, 
başöğretmen  Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 
82’ncı yılında ülkenin dört bir yanında 
saygıyla anıldı. Saat 09.05’te tüm ülkede 
olduğu gibi Sarıyer’de de hayat durdu. 
Sarıyer Cumhuriyet Meydanı’nda ve 
Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası’n-
da iki ayrı tören düzenlendi.  Sirenlerin 
çalmasıyla gencinden yaşlısına yüz-
lerce kişi saygı duruşuna geçti. Anma 
programları öncesinde Sarıyer Bele-
diyesi’nin ilçede bulunan tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarına dağıttığı Türk 
bayrağı ve Atatürk fotoğraflı bayraklar 
binaları süsledi. n

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ‘Millet Mek-

tepleri’nin Başöğretmenliğini 
kabul etmesinin yıldönümü 
olan 24 Kasım’da 1 milyonu 
aşan öğretmen salgın yüzünden 
öğrencilerinden uzakta yüzyüze 
gelecekleri günleri bekliyor. 
Sarıyer’de her yıl yapılan öğret-
menler günü yemeği de bu yıl 
Covıd-19 tedbirleri nedeniyle 
yapılamadı ama geleceğimizi 

emanet ettiğimiz eğitimcileri-
mizin günü renkli etkinliklerle 
kutlandı. Sarıyer Merkez Atatürk 
Anıtı Önü’nde çelenk sunma 
töreniyle başlayan kutlama 
programı, Burak Şen, Eylül Eren 
ve Sinan Durgun’un  ‘Boğaz’a 
Kadar Müzik Sonsuza Kadar 
Cumhuriyet’ sloganıyla gerçek-
leştirdikleri müzik dinletileriyle 
devam etti. Ayrıca ilçede görev 
yapan 16 öğretmen, kendileri 
için özel olarak hazırlanan 

radyo programlarına da konuk 
olarak duygularını ifade etti. 
Etkinlikler Zafer Gündoğdu’nun 
yönetimindeki Sarıyer Belediye-
si Türk Halk Müziği Korosu da 
öğretmenler için sahne aldı.  

EĞİTİM HER ŞEYDİR
Eğitim alanında yaptığı 
çalışmalarla dikkat çeken 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç; Sevinç Harç, Sema Kır, 
Sevgi Gülsümbül, Gülşah Öğdü, 

Onur Aksoy, Didem Savaşer 
Erdoğan, Gülşah Öztürk, 
Abdullah Alp, Melike Kaya, Sibel 
Saygın, Emre Çapraz, Hakan 
Yaşar, Nihal Şenay Pulat, Cihat 
Eski, Ümit Yarış ve Muharrem 
Sağlam ile birlikte katıldığı 
radyo programlarında “Bir 
ülkeyi yok etmek için atom 
bombası veya uzun menzilli 
füzelere ihtiyaç yoktur. Eğitimin 
çökmesi bir milletin çöküşüdür. 
Eğitim her şeydir” dedi. n Tek kullanımlık plastik çatal, 

kaşık ve tabakların ardın-
dan Covid-19 salgınından 
korunmak için kullandığı-

mız maske ve eldivenler de çevre so-
runlarına bir yenisini ekledi. Dünya 
genelinde giderek büyüyen bir atık 
sorununa dönüşen bu maddelerden 
korunmak için Sarıyer Belediyesi bir 
çözüm üreterek insanların yoğun 
olarak kullandığı bölgelere yeni 
maske - eldiven atık kutuları koydu. 
Ancak vatandaş bu atık kutularını 
amacı dışında kullanınca ortaya çok-
ta hoş olmayan görüntüler çıktı. 
Virüsün yayılmasını önlemek için 
maskeler, Türkiye dâhil çok sayıda 
ülkede zorunlu tutuluyor. Yüzeyler-
le temastan kaçınmak için plastik 
eldiven kullanımı da koronavirüsle 
hayatımıza eklendi. Ancak kullanı-
mından sonra otoparklara, sahillere 
ya da yeşil alanlara atılmış maske 
ve eldivenler büyük sorun teşkil 
ediyor. Uzun vadede yeni sıkıntılara 
kapı aralayacak bu atıklar, rüzgâr ve 
yağmurla birlikte kanalizasyona girip 
denize karışıyor. Sarıyer Belediyesi 
bu problemin önüne geçebilmek için 
hem yapılan temizlik çalışmalarına 
hız verdi hem de vatandaşların yoğun 
olarak kullandığı 50 noktaya sadece 
maske ve eldivenlerin atılması için 
maske - eldiven atık kutuları koydu.

HER AY 129 MİLYAR MASKE
Çevresel Bilim ve Teknoloji’nin 
çalışmasına göre, pandemi boyunca 
her ay dünyada yaklaşık 129 milyar 

tek kullanımlık maske ve 65 milyar 
tek kullanımlık eldiven tüketiliyor. Bu 
durum bir yandan çevre kirliliğine 
yol açarken diğer yandan halk sağlı-
ğını da tehdit ediyor. Çünkü atıklar 
virüs taşıyor… Türkiye’de de maalesef 
durum farklı değil, sokaklara atılan 
maskeleri bir süre sonra denizlerde 
yüzerken görüyoruz. Konuyla alakalı 
röportaj yaptığımız Greenpeace Ak-
deniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan 
Temiz Ataş, yerel yönetimlere büyük 
görev düştüğünü dile getirerek, 
“Çalışmalar arasında; vatandaşları 
bilgilendirmek, atölyeler düzenle-
mek, STK’lar ile projeler geliştirmek 
olabilir” dedi. n

RİCAMIZ 
DUYARLILIK
Bir diğer personel 
Feridun Sarı ise, 
“ Alkol şişeleri, 
plastik atıklar, 
yiyecek içecek 
paketleriyle 
mücadele 
ederken korona 
virüsle birlikte 
sokaklardaki 
kirlilik daha da 
arttı. Maske ve 
eldivenleri çok 
sık görmeye 
başladık. Ricamız 
birazcık daha 
duyarlı olunması. 
Belediyemiz, 
mahallelerin 
çeşitli yerlerine 
maske ve eldiven 
attıkları için 
özel kutular 
yerleştirdi. Ben 
Kireçburnu’nun 
daha iç 
taraflarında 
çalışıyorum. 
Buralar 
insanların 
yoğun olduğu 
alanlara göre 
daha iyi durumda 
diyebilirim ama 
buna rağmen 
yerler maske 
dolu.”

BEŞ AYDA 
600 KİLO 
ATIK
Kimyasal atık 
olarak kabul 
edilen ve 
üzerlerinde 
biriken virüs 
ile insan 
sağlığını tehdit 
eden maske 
ve eldivenleri 
doğru bir şekilde 
bertaraf etmek 
için bugüne 
kadar; 73 adet 
okullara, 
43 adet 
mahallelere, 
25 adet belediye 
hizmet binalarına 
ve sirkülasyonu 
sağlayacak 
şekilde 5 adet 
pazarlara olmak 
üzere toplam 146 
adet atık maske 
ve eldiven kutusu 
yerleştirildi.  
Bu kutulardan 
beş ayda  
yaklaşık  
600 kilo atık 
toplandı. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
personeli Tahsin Alparslan, 
“ Her gün 06.30 ve 15.00 
saatleri arasında mesai 
yapıyorum. Korona virüs 
ile birlikte sokaktaki 
kirliliğe maske ve 
eldivenler de eklendi. Bazı 
vatandaşlarımız bu konuda 
biraz vurdumduymaz. 
Ben çalıştığım güzergâhta 
fazlasıyla maske ve 
eldivene rastlıyorum. 
Benim vatandaşlardan 
ricam maske ve 
eldivenlerinin yanı sıra 
tabi ki diğer attıklarını 
da yerlere atmamaları. 
Her gün çalıştığım saat 
aralığında görev yerim olan 
Kireçburnu Mahallesi’nde 
200 - 250 adet maske ve 
eldivene denk geliyorum, 
bu durum çok üzücü.”

HER GÜN 200-250 
MASKE VE ELDİVEN 

TOPLUYORUM

Pandemiye rağmen 
Öğretmenler Günü 
Sarıyer’de renkli,  
maskeli ve mesafeli 
kutlamalara sahne 
oldu. Öğretmenler 
sorunlarını geniş 
kesimlerle paylaşma 
imkanı buldu.

BAŞÖĞRETMENE SAYGI VE MİNNETLE…

 “EĞİTİMİN ÇÖKMESİ BİR 
MİLLETİN ÇÖKÜŞÜDÜR”

82 yıldır Türk 
Milletinin 

kalbinde yaşayan 
Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk, her yıl 
olduğu gibi bu 

yıl da Sarıyer’de 
törenlerle anıldı.

MASKENI 
SOKAKLARA

ATMA!

n GAMZE AYNACI



Eğitimlere katılan 15 öğrenci, 
Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinin düzenlediği 7 
farklı hackhathonda ilk üçe 
girerek büyük başarılara imza 
attı.  Ayrıca öğrenciler, bilimsel 
makale yazmaları konusunda 
teşvik edilerek, 2 adet 
akademik yayın çıkarmanın 
yanı sıra yapay zekâ ile ilgili 
Türkçe’ye sayısız video ve 
blog yazısı kazandırdı. Sarıyer 

Akademi’nin destekleri ile 
büyüyen “Karmaşık Sistemler 
ve Veri Bilimi Topluluğu” ise 
4 bini geçen takipçi sayısıyla 
büyümeye devam ediyor. 
Yapay zekâ sınıfı ayrıca 
Bilişim Vadisi’nde kazandıkları 
ücretsiz ofisin yanı sıra YTU 
Teknoparktaki ikinci ofislerinde 
önümüzdeki 18 ay boyunca 
ürünlerini geliştirmek için 
çalışacak.

Proje yapay başarı gerçek
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Koronavirüsten 
korunmanın temel 
prensibinin hijyen 

olduğunu artık bilmeyen 
yok. Hepimiz ellerimizde 
dezenfektanlarla dolaşıyor, 
bulunduğumuz ortamları 
sterilize ettiriyoruz. Hastalıktan 
korunmak için bir dizi önlem 
alırken birçoğumuz işin arka 
planından habersiz. Erdal 
Demir ve Ali Siner… Onlar 
dezenfekte ekibimizin iki 
üyesi. Büyük bir risk altında 
olduklarını bile bile girilmedik 
ev, hastane, iş yeri bırakmadılar. 
Gece gündüz demeden çalışıp, 
ailelerinden uzak kaldılar. İş 
için gittikleri yerlerden kimi 
zaman gözleri yaşlı, kimi zaman 
da yüzlerinden gülümsemeyle 
döndüler. Karşılaştıkları 
trajediye rağmen ayakta kalıp 
daha çok kişiye hizmet götüren 
Erdal ve Ali Bey, “Bizi görüp 
kaçanlar da oluyor, boynumuza 
sarılanlar da” diyerek 
yaşadıklarını anlatıyor. 

BU YÜKÜ ÜZERİMDE 
HİSSEDİYORUM
“Bu süreç başladığından 

beri Sarıyer’de dezenfekte 
etmediğimiz yer kalmadı” diyen 
Erdal Demir yaşadıklarını şu 
şekilde dile getiriyor; “Durumun 
ciddi boyutlarda olduğuna bire 
bir tanık olduk. Çok genç yaştaki 
vatandaşlarımızın hastalığa 
yakalandığını, yaşlıların 
ise virüse yenik düştüğünü 
yakından gördük. Öyle 
zamanlar oldu ki gözlerimizden 
yaşlar aktı. Güçlü olmamız 
gerektiğinin farkındayız tabi ki. 
Ayazağa’da eczanede çalışan bir 
vatandaş virüse yakalanmıştı 
ve evini dezenfekte etmeye 
gittik. Orda küçük çocuklarının 
olduğunu görünce normalde dış 
çevresinde ve ortak kullanım 
alanlarında bu çalışmayı 
yaparız ama vicdanımız el 
vermedi. Tüm odaları teker 
teker dezenfekte ettik. Bu yükü 
üzerimde hissediyorum ve o an 
kendimi hiç düşünmedim bile.”

BABAM BENİ 
SEVMİYOR MU?
Pandemi süreci başladıktan 
sonra 5 ay evine gidemediğini 
ve çocuklarına sarılamadığını 
söyleyen Demir konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “ O süreçte 
Kilyos Sosyal Tesisleri bize 
kapılarını açtı. Telefon yeterli 

olmuyordu dayanamadığım 
zaman kapıdan ailemi 
görmeye gidiyordum. Onlara 
hastalık bulaştıracağım diye 
çok korkuyorum. Bu süreci 
kelimelerle anlatamıyorum. Şu 
an evime gidiyorum ama temasta 
asla bulunmuyorum. 3 çocuğum 
var ve en küçük oğlum 3 yaşında. 
Gelip sarılmak, oynamak istiyor 
fakat ben geri çekilince “Babam 
beni sevmiyor mu?” diye ağlıyor. 
O ağlayınca ben de ağlıyorum. 
Bu durum beni kahrediyor. 
Biz büyük bir sorumlulukla 
yaptığımız işin ne kadar önemli 
olduğunun farkındayız. Belki 
de çok kişinin bu hastalığa 
yakalanmasına engel olduk.” 

HÜNGÜR HÜNGÜR 
AĞLADIK
“Elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz” diyerek duygusal 
anlar yaşayan Ali Siner ise 
şöyle anlatıyor; “Biz sürece 
okullarla başladık. Şimdi ise 
camiler, taksi durakları, İETT, 
sağlık kuruluşları, eczaneler 
daha sayamadığım çok yerde 
dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz. 
Beni çok etkileyen şeylerle 
karşılaştım. Düşünün ki bir 
ailede anne kanser hastası, 
eşi korona olmuş. Normalde 

evlerin içine girmiyoruz. 
Dışarıyı ilaçladık, sonra evin 
içine girdik. Çıkınca hüngür 
hüngür ağladık. O an insan 
kendi sağlığını düşünmüyor ki. 
Ailem bu süreçte belli etmese 
de çok üzüldü ama bana hep 
moral verdiler.

HERKES ÜZERİNE 
DÜŞEN GÖREVİ 
YAPMALI
Bizi görüp kaçanlar da oluyor, 
boynumuza sarılanlarda.. Bir 
mahallede çalışmamız bitti ve 
bir baktık ki insanlar alkışlarla 
moral veriyor. Biz hastaneleri 
de dezenfekte ediyoruz. İlk 
başta çok korkuyorduk ama 
sonra tabi ki alıştık. Dezenfekte 
ettiğimiz her yere etiket 
yapıştırıyoruz ve o sorumluluğu 
alıyoruz. Düzenli olarak 
oralara gidiyoruz. Taksilerde, 
minibüslerde, eczanelerde daha 
çok yerde vatandaşlarda bu 
etiketi görüyor zaten. Ailemiz 
için ayakta durmak zorundayız. 
Maske takalım, kalabalıklardan 
kaçınalım, hijyenimize dikkat 
edelim. Herkes üzerine 
düşen görevi yaparsa her şey 
daha güzel olacak. Birlikte 
başaracağımıza inanıyorum.” n

BİZİ GÖRÜPBİZİ GÖRÜP
KAÇANLAR DAKAÇANLAR DA
OLUYOR,OLUYOR,
BOYNUMUZA BOYNUMUZA 
SARILANLARDASARILANLARDA
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Yakın gelecekte 
hayatın büyük 
bir parçası 

haline gelecek yapay 
zekâ teknolojisi 
eğitimi veren Sarıyer 
Akademi, bu alanda bir 
başarı daha gösterdi. 
Sarıyer Akademi 
yapay zekâ eğitmeni 
Dr. Uzay Çetin’in 
öğrencileri Yunus Emre 
Gündoğmuş, Feyza 
Zeynep Salam ve Şükrü 
Murat Cebeci ile birlikte 
geliştirdiği  Summarify 
(metin formatındaki 
dijital içeriklerden 
anlam çıkarma, 
kategorilere ayırma ve 
özetleme platformu) 
girişimi TÜBİTAK 1512 
Bireysel Genç Girişimci 
(BIGG) desteği almaya 

hak kazandı. 3 bin 289 
proje arasından seçilen 
114 girişimin arasında 
yer alan proje 200 Bin 
TL’lik hibe desteği 
alacak. 

AMACIMIZ, 
İDEALLERİ OLAN 
GENÇLERE 
ULAŞMAK
Sarıyer Akademi’nin 
eğitim vizyonunu sadece 
lise ve üniversiteye 
hazırlık bölümüyle 
sınırlı tutmayarak yapay 
zekâ gibi çok önemli 
bir eğitim alanına da 
kapılarını açmasının 
çok önemli olduğunun 
altını çizen Dr. Uzay 
Çetin, “Sarıyer Akademi, 
2017 yılından beri 6 

defa gençlere yönelik 
ücretsiz yapay zekâ 
eğitimleri düzenledi. 
Bu eğitimler, Sarıyer 
Akademi’nin kaliteyi 
her şeyden önde tutan 
vizyon ve anlayışına göre 
yapılandırılmıştır. Dört 
ay süren bu eğitimlere 
gençler, sınavla seçilerek 
katılma hakkı kazandı. 
Türkiye’nin parlak 
yüzü, idealleri olan, 
motivasyonu yüksek 
gençlerine ulaşmak 
birinci hedefimiz oldu. 
Bu vizyon başarıyı da 
beraberinde getirdi. 
Yerel yönetim olarak 
Sarıyer Belediyesi’nin ve 
Başkan Şükrü Genç’in 
bu konuya olan ilgisi ve 
duyarlılığı çok değerli” 
dedi. n

Sarıyer Akademi’de yapay zeka eğitimi veren
Dr. Uzay Çetin ve üç öğrencinin kurduğu 

“Summarify” girişimi 3.289 proje arasından
seçilerek TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç 
Girişimci desteği almaya hak kazandı.

Akademili
Gençlere

TÜBİTAK’tan
Büyük Ödül

Öğrenciler geçtiğimiz yıl da SETUR ve Microsoft’un ortaklaşa düzenlediği 
Dataton yarışmasında kişiselleştirilmiş otel ara yüzü ve analiz asistanı 
projesiyle birinci olmuştu.

SAHADAKİ
KAHRAMANLAR

ANLATIYOR:

n DAMLA ÇENDİK Büyük bir 
fedakârlıkla gece 
gündüz demeden 

çalışan 
dezenfeksiyon 

ekiplerimiz, tüm 
ilçeyi karış karış 

dolaşıyor. Peki 
bu süreçte nelerle 

karşılaşıyorlar?
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n 1909 yılında Girit’te doğdu. İlk ve 
ortaokulu İstanbul’un Kandilli semtinde 
okudu. Erenköy Kız Lisesi mezunu. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Öğretmenlik 
hayatına, Ankara Kız Lisesi’nde edebiyat 
öğretmeni olarak başladı. Öğretmenliğe, 

Edirne Lisesi ve Haydarpaşa Erkek 
Lisesi’nde devam etti.  Evi, ömrünün 
son günlerine kadar yazar ve şairlerin 
toplantı mekanı oldu. Edebiyatçılar, 
onun cuma sofralarında bir araya geldi. 
17 Mayıs 2002 tarihinde 93 yaşında 
vefat etti. 

İstanbul’da Sarıyer’de 
Bir Garip Orhan Veli

SOKAĞIN DİLİNİ ŞİİRE TAŞIYAN ŞAİR

GİZLİ SEVGİLİ
 “Sarıyer’de yalnız ve yoksunluk 
içinde yaşayan bir adam”
Şiir defterinde başlığı olmayan 
ve “Ben Orhan Veli” dizesiyle 
başlayan eserinin bir bölümün-
de şöyle der şair: 
“Bir de sevgilim vardır, pek mu-
teber;ismini söyleyemem,
edebiyat tarihçisi bulsun.”
Sözünü ettiği sevgilisinin Nahit 
Hanım olduğuna dair önemli 
bir kaynak var elimizde: Orhan 
Veli Yalnız Seni Arıyorum – 
Nahit Hanım’a Mektuplar (Yapı 
Kredi Yayınları) Editörlüğünü 
Murat Yalçın’ın yaptığı kitap, 
büyük bir emekle hazırlanmış. 
Orhan Veli’nin yaşamının son 
yıllarında Nahit Gelenbevi’ye 
Sarıyer’den yazdığı mektupları 
içeriyor.  Hem Orhan Veli’nin 
hem de Nahit Gelenbevi’nin 
hatıralarına zarar vermemek 
için oldukça detaylı incele-
nen mektupların gün yüzüne 
çıkarılmış olması çok değerli. 
Kaleme aldığı ön sözün girişin-

de Murat Yalçın, Orhan Veli için 
“Boğaz’ın bir ucunda, Sarı-
yer’de, yalnızlık ve yoksunluk 
içinde yaşayan, sıkboğaz eden 
parasızlıkla boğuşurken bile 
sevdasıyla soluklanmayı, gönül 
işçiliğiyle geçinmeyi öğrenmiş 
bir adam…” ifadesini kullanı-
yor. Çok güzel bir tanım. 
Orhan Veli, Sarıyer Büyükdere 
Caddesi İskele Karşısı NO:77 
adresiyle bitiriyor Nahit Hanım’a 
yazdığı mektupları. Nahit 
Hanım’ın mektuplarını büyük 
bir heyecanla beklediği anlaşı-
lan Orhan Veli bir mektubunda 

şöyle yazıyor: “Ayın dokuzunda 
yazdığın mektup Sarıyer’e ayın 
on ikisinde geliyor. Çok geç değil 
mi? (Orhan Veli Yalnız Seni Arı-
yorum – Nahit Hanım’a Mektup-
lar / Yapı Kredi Yayınları. s:73)

BİR GARİP ORHAN VELİ
1945 -1950 yılları arasında Sa-
rıyer’de yaşayan Orhan Veli bu 
süre zarfında çok ciddi maddi 
sorunlar yaşadı. Bu nedenle 
Nahit Hanım’a yazdığı mektup-
ları zamanında gönderemedi,-
Nahit Hanım’ın Ankara dave-
tine icabet edemedi. Yazdığı 
mektuplarda zaman zaman bu 
sıkıntısından bahsetti.
Hayatımı bütün gerçekleriyle 
bilmeni çok isterdim. Bilhassa 
son günlerde yeni zevkler, yeni 
maceralar aramak şöyle dursun, 
en basit en alelade ihtiyaçlarımı 
bile halledemiyorum. Değil 
eğlenmek, gezmek herhangi bir 
insanla konuşmak imkanından 
bile mahrumum. Çektiğim se-
faleti, çektiğim sıkıntıları bilsen 
beni türlü şüphelerle üzdüğün 
için cidden utanırsın. Bir çorap 
alamadığıma üzüldüğüm birçok 
günlerimi sabahtan akşama ka-
dar aç geçirdiğim bir sırada sen 
tutturmuşsun ‘Nasıl yaşadığını 
biliyorum’ diyorsun. (S:81)
 “O kadar kötü vaziyetteyim 
ki Nahit, tasavvur edemezsin. 
‘Günlerce postaya bir mektup 
atacak kadar paran olmuyor 
mu?’ diyorsun. İnan, günlerce 
olmuyor. Geçenlerde bir gün 
bu imkânı temin edebilmek 
için, yani sadece sana mektup 
yazabilmek için, yürüye yürüye 
İstanbul’a gittim.” (S:173) n

Türk Edebiyatı’nın birbirinden usta kalemleri, 
usta gazeteciler, hayran olduğumuz oyuncular, 
ressamlar, şairler, siyasetçiler… Artık hayatta 

olmasalar da Aşiyan Mezarlığı’ndaki ebedi evlerin-
de birbirlerine komşular. Onlardan biri de unutul-
maz şairimiz Orhan Veli.. Beykoz doğumlu Orhan 
Veli ölümünün 70. yılında Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç tarafından doğduğu Beykoz’u seyreden 
mezarı başında anıldı. Şiire, türküye düşkünlüğüyle 
tanınan Başkan Genç, yaptığı konuşmada; “Sadece 
edebiyat dünyasının değil, insanlığa gerçekten ör-
nek olmuş ve hep iyi bir insan gibi yaşamış  Orhan 
Veli’yi sevgiyle anıyorum” dedi. Başkan Genç ayrıca, 
Orhan Kemal’e komşu olan ve geçtiğimiz aylarda 
hayatını kaybeden Murtaza Çelikel ve hemşerisi 
Süleyman Şeker’in yanı sıra; Turgut Uyar, Demirtaş 
Ceyhun, Özdemir Asaf gibi değerli edebiyatçıların 
mezarlarını gezerek karanfil bıraktı. n

ORHAN VELİ ÖLÜM 
YIL DÖNÜMÜNDE 
ŞİİRLERLE ANILDINAHİT

GELENBEVİ 
KİMDİR?

Arkadaşları Melih 
Cevdet ve Oktay 
Rifat’la her şeyin şi-

ire konu olacağına inanan 
fikri benimsedi Orhan Veli. 
Şiirin kalıplara sığdırılma-
sına karşı çıktı. İçinden 
geldiği gibi yazmanın, gün-
delik yaşamı şiire taşıma-
nın tadını yaşadı ve yaşattı. 
Sıradan insanların hayatı 
da şiir olabilirdi. Herkesin 
aklında “Yazık oldu Süley-
man Efendi’ye” mısrasıyla 
yer edinen Kitabe-i Seng-i 
Mezar şiirini bu anlayışla 
kaleme aldı. Yayınlandığı 
tarihlerde içeriğiyle eleştiri 
alan şiir, şaire aynı zaman-
da şöhret de getirmiştir.  
Sait Faik Orhan Veli ile yap-
tığı söyleşide bu şiiri sorar. 
Veli’nin yanıtı şöyle olur: 
“Ben hayatı sadelik içinde 
geçmiş basit bir adamın 
hayatından bahsetmek is-
tedim. Acayiplik olsun diye 
yazmadım. Şiiri neşretme-
den (yayımlamadan) evvel 
de bu kadar yadırganacağı-
nı tahmin etmiyordum.”

HER ŞEY ŞİİR OLABİLİR
Orhan Veli kısa süren yaşamı içerisin-
de geleceğe dair bir ışık yaktı. Kalıpla-
rın dışında olmanın şiiri güzelleştirdi-
ğini ortaya koydu. Onun için her şey 
şiirdi. Zülfü Livaneli’nin bestelediği 
“Gün Olur” şiiri gibi.

Gün olur, alır başımı giderim, 
Denizden yeni çıkmış ağların koku-
sunda. 
Şu ada senin, bu ada benim, 
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.

Dünyalar vardır, düşünemezsiniz; 
Çiçekler gürültüyle açar; 
Gürültüyle çıkar duman topraktan.

Hele martılar, hele martılar, 
Her bir tüylerinde ayrı telaş!... 

Gün olur, başıma kadar mavi; 
Gün olur başıma kadar güneş; 
Gün olur, deli gibi... 

“İstanbul’da, Boğaziçi’ndeyim 
Bir garip Orhan Veli

Veli’nin oğlu tarifsiz kederler 
içindeyim.”s mısralarıyla 

kendisini tarif eden Orhan 
Veli kısa yaşamını yokluklar 

içerisinde geçirdi. Şiiri 
özgürleştiren şair, gün oldu 
ayağına çorap alamamanın 

hüznünü yaşadı.

Kitabe-i Seng-i Mezar
I

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah’ın adını,
Günahkâr da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.

II
Mesele falan değildi öyle,
To be or not to be kendisi için;
Bir akşam uyudu;
Uyanmayıverdi.
Aldılar, götürdüler.
Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü.
Duysalar öldüğünü alacaklılar
Haklarını helal ederler elbet.
Alacağına gelince...
Alacağı yoktu zaten rahmetlinin.

III
Tüfeğini deppoya koydular,
Esvabını başkasına verdiler.
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı,
Ne matarasında dudaklarının izi;
Öyle bir rüzgâr ki,
Kendi gitti,
İsmi bile kalmadı yadigâr.
Yalnız şu beyit kaldı,
Kahve ocağında, el yazısıyla:
“Ölüm Allah’ın emri,
“Ayrılık olmasaydı.”

n ÖNDER KÖMÜR



Hüyükteki
Nar Ağacı

Yaşar Kemal

Ermiş
Halil Cibran

Just Kids
(Çoluk Çocuk)

Patti Smith

İnsan
Neyle Yaşar?
L.N. Tolstoy

Bir Kadının 
Yaşamından Yirmi 

Dört Saat
Stefan Zweig

K İ T A P

SARIYER’DE NELER VAR?

D İ Z İ

SELF MADE: 
INSPIRED BY THE LIFE OF 

MADAM C.J. WALKER

UNORTHODOX EMILY IN PARIS CHERNOBYL QUEEN’S GAMBIT
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Yeni bir sayıdan daha hepinize merhaba. Malum,
pandemi döneminde elimizden geldiğince evlerde 
kalmaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte hepimiz dijitale 
döndük. Online konserler, belgeseller, filmler ve daha 
fazlası… Sarıyer Belediyesi Basın Birimi çalışanları
olarak, severek takip ettiğimiz kanallar, izlediğimiz diziler 
ve okuduğumuz kitapları sizler için derledik.

BİLİM FİLİ: Eğlenceli 
bir bilim kanalı 
arıyorsanız Bilim Fili 
tam size göre. Kanser, 
nedir, kara delik nedir, 
maymunlar neden 
insan olmuyor gibi 
aklınıza gelebilecek 
bir çok soruya cevap 
bulabileceğiniz 
kanalda eğlenceli 
animasyon videoları 
da bulabilirsiniz.

CEP HİKAYELERİ: 
Gündelik hayatımızın 
karmaşasında veya 
umursamazlıktan 
dolayı es geçtiğimiz 
insanların hikayelerine 
odaklanıyor. Farklı 
yaşamları tanımak ve 
ilhamınızı arttırmak 
için izleyebileceğiniz 
kanalda esnaflardan, 
sanatçılara kadar 
pek çok hikaye 
bulabilirsiniz.

BİZ EVDE YOKUZ: 
Her sabah bambaşka 
manzaralara uyanmayı 
ister miydiniz? Biz 
Evde Yokuz, Duygu 
ve Bilgehan’ın bu 
hayalinden yola 
çıkarak kurdukları 
bir kanal. Her biri 
farklı rotalarda 
pek çok aktiviteyi 
bulabileceğiniz kanala 
göz atmanızı öneririz.

DÜNYADAN SESLER: 
Müziği Keşfet 
mottosuyla 2011 
yılında yola çıkan bir 
müzik platformudur. 
Müzik evrenseldir 
ilkesinden hareketle 
farklı dillere, yörelere, 
milletlere ait müzikleri 
paylaşan platform, 
farklı bir şeyler 
dinlemek isteyenler 
için doğru adres.

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği dizi, bizlere farklı 
sanılan onlarca hayatın aslında ne kadar iç içe 
yaşandığını gösteriyor. Ön yargılarınızı kırılmaya 
zorlarken, belki de bugüne kadar sorguladığımız 
onca gerçekliği tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Ne 
de olsa “…yazısını yıldızlı çokomel kağıtları gibi 
parmağıyla düzeltemiyor insan…”

ÖNERİ:

BİR BAŞKADIR

Kültür-Sanat 
Pandemi 
Dinlemiyor

Kanalları
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SERGİ: AKIŞ/FLUX
Marina Abramović Enstitüsü’nün 

(MAI) Türkiye’deki ilk sergisi 
Akış/Flux 30 Ekim’de Sabancı 

Müzesi’nde kapılarını açtı.
Canlı performansları ve
video gösterimlerini de

kapsayan sergiyi
20 Aralık’a kadar

ziyaret edebilirsiniz.

MOTİF SERGİSİ
Sadberk Hanım Müzesi,  40. 

kuruluş yıldönümü olan 2020 
yılında çok farklı coğrafyalarda 

birbirleriyle karşılaşmış farklı 
kültürlerin tarihsel motifleri 

bir araya getirdiği sergiyi 
2021 Ekim ayına kadar ziyaret 

edebilirsiniz.

KAĞIT ÇİÇEK ATÖLYESİ
Sakıp Sabancı Müzesi 

ziyaretçilerinin diledikleri 
zaman kendi çiçeklerini 

tasarlayabilecekleri A! Ne Hoş 
iş birliğiyle hazırlanan Kağıt 

Çiçek Atölyesi’nde her ay farklı 
konseptlerle kağıt çiçek yapımı 

teknikleri işleniyor.
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mız gerektiğini söyleyen Doç.Dr. Bülent 
Çitgez şöyle anlatıyor; “Meme kanseri 
adet görmeye başladıktan sonra her yaşta 
görülebilir. Bu nedenle kadınların adet 
görmeye başladıktan sonra ayda bir defa 
kendi kendini muayene etmesi gerekir. 40 
yaşından sonra ise rutin taramaya girilme-
si gerekiyor. Fakat tüm hastanelerimizde 
meme cerrahi merkezi olmasına rağmen 
hastalarımız korkuyor, üşeniyor veya erte-
liyor.” Meme muayenesinin adet dönemi 
bitiminden bir hafta sonra yapılması 
gerektiğinin altını çizen Çitgez; “Öncelikle 
memede gözle görülür bir kitle ve ya şekil 
bozukluğu olup olmadığı kontrol edilir. 
Sonrasında el ile koltuk altı da dahil olmak 
üzere kontrol edilir. Meme kanseri genelde 

Meme kanseri, kadınlarda en 
sık görülen ve aynı zaman-
da ihmal edildiğinde en sık 
ölüme neden olan kanser 

türü olarak öne çıkıyor. İngiltere’de 
yapılan bir araştırmanın verilerine göre, 
her 10 dakikada bir kadına meme kanseri 
teşhisi konuluyor. Erken tanı sayesinde 
yüzde yüze yakın bir oranda tedavi edilen 
hastalıkta, özellikle kadınların kendilerini 
sık sık muayene etmesi tavsiye ediliyor. 
Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık 
Ayı” olması nedeniyle ülkenin dört bir 
yanında meme kanserine dikkat çekili-
yor. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Genel 
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Çitgez de 
meme kanseriyle mücadele için “ Kan-
seri Maskeleme” diyerek bir kampanya 
başlattı. Pandemi döneminde hayatımızın 
bir parçası olan maskeler farkındalık için 
pembe renge büründü. Çoğu hastanın 
ileri evrede hastaneye müracaat ettiğini 
söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. 
Bülent Çitgez, “Hastalarımız korktukları ve 
ya üşendikleri için poliklinik muayeneleri-
ni erteliyorlar” dedi. 

AYDA BİR DEFA KENDİNİZİ 
MUAYENE EDİN!
Farkındalığı en yakınımızdan başlatma-

ilk önce koltuk altına metastaz yapar. 
Fakat her ele gelen kitle meme kanseri 
olmayabilir. Bu nedenle korkmamak 
gerekir. Meme kanserinde tümör 
eğer cilde çok yakınsa çekinti olabilir, 
ciltte kızarıklık olabilir, meme başında 
pullanma ve kanlı akıntı olabilir. Bu gibi 
semptomlar görüldüğünde lütfen dokto-
runuza başvurun.”

MEMENİZİ KAYBETMEK 
ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çoğu 
hastada meme koruyucu cerrahi ya da 
onkoplastik cerrahi yapmaya çalıştık-
larını söyleyen Uzman Doçent, “Meme 
koruma ile eğer hasta o işleme uygunsa 
sadece kitlenin olduğu bölgeyi alıyoruz 
ve koltuk altını kontrol ediyoruz. On-
koplastik meme cerrahisinde ise kanser 
cerrahisinden ödün vermeden hasta-
larımızın estetik kaygılarını gidermeye 
çalışıyoruz. Hastalarımız meme koru-
yucu cerrahiye uygun değilse memenin 
içini boşaltıp silikon ile dolduruyoruz ve 
toparlayıp daha düzgün bir şekil veriyo-
ruz” dedi. 

YA GEBELİK DÖNEMİNDE 
YAŞANIRSA?
Gebelik ve ya emzirme dönemindeki 
kadınların doktora gitmeyi erteleyebil-
diklerini anlatan Doktor Çitgez; “Her 3 
meme kanserinden biri gebe oluyor. Bu 
dönemlerde de yine mümkün olduğunca 
kısa süre içerisinde doktora başvurmak 
gerekir. Zaten verilen kemoterapi ilaç-
larının bebeğe herhangi bir zararı yok. 
Eğer ameliyat durumundaysa ve alacağı 
narkoz çocuğa zararlı olacaksa önce 

kemoterapi yapılıp doğumdan sonra ame-
liyata alınıyor. Sütten kaynaklanan kitle ve 
kanserli kitleyi elle muayeneyle saptamak 
çok zor. Fakat emzirdikten sonra geçmiyor-
sa, ağrı varsa, şekil bozukluğu varsa kitlenin 
yapısını incelememiz gerekir.” n

KANSERi 
MASKELEME!

T.C. Sarıyer Belediyesi adına sahibi
ŞÜKRÜ GENÇ

www.sariyer.bel.tr

Genel Yayın Yönetmeni 
CENGİZ KAHRAMAN
kahramance@gmail.com

Ekim-Kasım 2020     Sayı: 14

Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu)
ÖNDER KÖMÜR

onderkomur1983@gmail.com

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

Sarıyer / İstanbul 

HABER MERKEZİ

GRAFİK-TASARIM

Berna Sönmez 
Damla Çendik
Gamze Aynacı
Şaban Gökmen
Gonca Özgüner

Umut Doğan Yiğit
Umutcan Aydın

Tufan Yücel
Hülya Özalpuk

Tuğçe Beyen Şinel
Meral Işık Erbaş
Şebnem Aksu

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.

SARIYER BELEDİYESİ 
ÜCRETSİZ HİZMET BÜLTENİ

EKİM-KASIM 2020 EKİM-KASIM 2020

KORKMA,

UNUTMA, 

ERTELEME!

n DAMLA ÇENDİK

Her yıl yaklaşık 20 bin kadına meme kanseri teşhisi 
konuluyor. Meme kanseri farkındalık ayında erken tanıya 
dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Çitgez, 
“Korkmayalım, unutmayalım, ertelemeyelim” diyor.

Kampanyaya 
destek için hizmet 
binasının ekranına 

#kanserimaskeleme 
yazısı yansıtılırken, 

Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü 

Genç ve ekibi de 
pembe maske 

takarak; “Kendin 
ve sevdiklerin için 

kanseri maskeleme” 
mesajı verdi.

Doç.Dr Bülent Çitgez, kampanyayla erken 
tanıya dikkat çekmeyi amaçlıyor.

SARIYER TV’DEN 
PANDEMİDE
CANLI YAYIN

Tiyatro

Neslihan Gündoğdu ile Aero Dance

Maral Gözetir ile Yoga

SARFİT ile Spor SAGEM ile Evdeyiz

Konserler

Hepsi ve daha fazlası için
Sarıyer TV/Sarıyer TV Youtube

“Dört Mevsim Yaşayan Sarıyer” 
temalı fotoğraf yarışması bu yıl da 

fotoğrafa gönül verenleri bir araya getirdi. 
Yarışmaya katkı sağlamak, fotoğrafçılığı 
sevdirmek, yaşatmak ve geliştirmek amacı 
ile fotoğraf atölyelerinin de düzenlendiği 
yarışmada ödüller sahiplerini buldu. 

271 KİŞİDEN BİN 171 FOTOĞRAF
Yarışmaya bu yıl 271 kişi, toplam 1.171 
fotoğraf ile katıldı. Nurşen Coşar, “Tersane” 

isimli fotoğrafıyla birincilik ödülünün 
ve TFSF altın madalyasının sahibi oldu. 
“Çoban” fotoğrafıyla ikincilik ödülü ve 
TFSF gümüş madalyasını alan Adem 
Türkel’i, “Yağmur” adlı eseriyle üçüncü 
olan ve TFSF bronz madalyayı alan Mevlid 
Bahadır Doğutaş takip etti. Yarışmada 
ayrıca Sarıyer Belediyesi Özel Ödülü ile 
üç mansiyon ödülü verildi. Dereceye 
giren sanatçıların yanı sıra toplam 50 
fotoğrafçının eserleri de sergilenecek. n

Sarıyerli Fotoğrafçılar 
Ödüllendirildi
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Sarıyer’in renkleri başka nerede var ki? 
Yeşili, mavisi bin bir renkli doğasının 
yanında şimdi de rengarenk duvarları 
gözümüzü gönlümüzü açıyor. İşte 
Sarıyer’i griden kurtaran cıvıl cıvıl mural 
çalışmaları. Keşke tüm duvarlar böyle olsa…
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Mural, aslında duvar resmi olarak biliniyor. Duvar, tavan gibi 
yüzeylere kalıcı olarak yapılmış sanat eserlerine deniliyor.

OKULLAR
RENGARENK
Koronavirüs salgını ile birlikte eğitim dünyası 

“uzaktan” ve “yüz yüze” belirsizlikleri arasın-
da yeni döneme alışmaya çalışırken, öğrenciler de 
zorlu bir eğitim döneminden geçiyor. Sarıyer Bele-
diyesi ise bu süreçte çocukları mutlu etmek adına 
okullarda ‘Sarıyer’in renkli okulları’ sloganı ile 
yeni bir projeye başladı. Yüz yüze eğitim başlama-
sıyla birlikte okullarına gelen öğrenciler okul bah-
çesine, koridorlara, laboratuvarlara yapılan duvar 
süslemeleri ile karşılaştı. En çok beğeni alan 
duvar resmi ise Atatürk portresi oldu. Bu renga-
renk şölenin mimarı Ali Koç,  5 okul ile başlayan 
projenin Sarıyer’in tüm okullarında gelen talepler 
doğrultusunda devam edeceğini söyledi. n

Toplumda hala fiziksel açıdan zor-
lu mesleklere ‘erkek işi’ gözüyle 
bakılsa da Sarıyerli kadınlar iş 
gücünde yaratılan cinsiyet algısı-

nı yerle bir ediyor. İşte Sarıyer’in birbirin-
den zorlu mesleklerde çalışan, toplumsal 
yaşamda güçlüklere karşı direnen ve 
kararlılıkla yollarına devam eden güçlü 
kadınları. Kadınların başaramayacağı iş 
yok. Erkek egemen bir dünyada sesleri-
ni yükseltmekten geri durmayan farklı 
işyerlerinden, mesleklerden, mahalleler-
den emekçi kadınlar türlü vesileyle boyun 
eğmeyeceklerini gösteriyor, direniyor, 
insanca bir gelecek için umut oluyor... 
Her geçen gün daha fazla kadın, erkek 
egemenliğindeki işlerde çalışıyor. Park 
temizliğinden, balıkçılığa, midye işçiliğin-
den pazarcılık ve çiftçiliğe kadar görmeye 
aşina olmadığımız meslekleri layığıyla ye-
rine getiren bu kadınların hepsi adeta bir 
ilham kaynağı. Peki bu meslekleri seçen 
kadınlar neler yaşıyor? Balıkçı Necla’dan, 
midyeci Kadriye’ye  Sarıyer’in emekçi 
kadınlarıyla bir araya geldik. 

HER ŞEY
BU ELLERiN 

ESERi
HER ŞEY

BU ELLERiN 
ESERi

n BERNA SÖNMEZ

İŞTE SARIYER’İN GÜÇLÜ KADINLARI

YETER Kİ KENDİMİZE 
GÜVENELİM
Sarıyer’in köylerinde çok sayıda kadın, 
ürettikleri yaş meyve sebze ile süt ve 
süt ürünlerini sabahın erken saatlerin-
den itibaren soğuğa aldırış etmeden 
getirdikleri ‘Köylü Pazarı’nda satarak 
aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 
Tezgahlarını erken saatlerde açan 
kadınlar havaya aldırış etmeden, nere-
deyse maliyetine sattıkları ürünlerden 
kazandıkları parayla ailelerinin geçimi-
ne katkı sağlıyor. O kadınlardan biri de 
Gümüşdere’de 16 yıldır çiftçilik yapan 
Şenay Akgül. Annesi ve babası da çiftçi 
olan ve iki çocuğunu pazarcılık yaparak 
okutan Akgül, “ Haftanın dört günü 
pazara çıkıyorum. Buradan kazandıkla-
rımızla köyümüze yardımlarda bulunu-
yoruz. Kadınlar isterse her şeyi yapar. 
Erkeklerin yapamazsınız dediği her şeyi 
onlardan daha iyi, daha dikkatli ve daha 
düzgün yapıyoruz. Kadınların başara-
mayacağı iş yoktur yeter ki kendimize 
güvenelim” diyor.

İNŞAATLARDAN SARIYER 
PARKLARINA
Sarıyer Belediyesi’nde kadın çalışan-
lar çoğunlukta. O kadınlardan biri de 
Park Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan 
48 yaşındaki iki çocuk annesi Seda Sel. 
Şu an ikinci üniversitesini okuyan Sel, 
uzun yıllar inşaat restoratörü olarak 
çalıştıktan sonra şimdilerde Sarıyer’in 
parklarına dokunuyor. İşe başladığında 
‘Bu erkek işi yapamazsın’ diyenler olsa 
da kadınların her işi başarabileceğini 
herkese gösteren Sel, “Ben yaptığım 
işle gurur duyuyorum. Çünkü bu şe-
kilde ekmeğimi kazanıp çocuklarıma 
yardımcı oluyorum. Ne iş olursa olsun 
çocuklarım için yaparım.  Çok olumlu 
tepkiler aldım. Özellikle kadınlar çok 
destekledi. Gördükçe hoşlarına gitmeye 
başladı çünkü erkeklerden daha temiz 
olduğumuzu düşünüyorlar. Bu erkek işi 
yapamazsın diyenler oldu ama yaptık-
larımı gördükten sonra fikirleri değişti. 
Yapamazsın diyen kimseye kulak asma-
yın” diyor.

KADIN ELİ GÜZELLEŞTİRİYOR
Midye dolmayı sevmeyen insan yok 
gibi. Sabahın erken saatlerinde de-
nizden çıkarılan ve büyük bir emekle 
hazırlanan midye binlerce insana da 
ekmek kapısı oluyor. Sarıyer Rumeli 
Kavağı da İstanbul’da midyenin çıka-
rıldığı noktalardan biri. Oldukça zah-
metli olan midye işçiliğinde çalışan 
kadınlar yaptıkları işin büyük emek 
istediğini söylüyor. Midye doldurma 
işinden sorumlu olan Kadriye Susan 
bu mesleğin zor yanlarına değiniyor. 
Dolmalar için iç pilavı ben hazırlı-
yorum diyen Susan, sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Ben midyeleri açıyorum, 
bu işi genellikle kolay sanıyorlar ama 
soğuktan ellerimiz şişiyor. Evet, yeme-
si güzel ama bunu son noktaya getirip 
satabilene kadar bizler büyük emek 
veriyoruz. Midye sokaklara çıkana 
kadar 5-6 el değiştiriyor. Evet, iş zor 
ama kadın eli değmesi midyeyi daha 
da güzel hale getiriyor. Kadınların 
yapamayacağı hiçbir iş yok, biz yeter 
ki isteyelim.”

ERKEKLERE TAŞ ÇIKARIRIM
Türkiye’de 3 bin kadın balıkçı mavilik-
lere ağ atıyor. Çocuklarını büyütürken 
emeklerini denizden çıkaran kadın 
balıkçılardan biri de Rumeli Kavağı’nda 
yaşayan Necla Köseoğlu Yazıcı. Beş ya-
şında babasıyla birlikte balığa gitmeye 
başlayan ve tüm baskılara rağmen 
mesleğinden vazgeçmediğini söyleyen 
Balıkçı Necla hikayesini şöyle anlatıyor; 
“Babamdan tüm balık tutma teknik-
lerini öğrendim. Erkeklere balıkçılık 
konusunda taş çıkaracak nitelikteyim. 
80 senesine kadar babamla birlikte 
balığa gittim. Kayınpederim de balıkçı, 
babamla ortaklardı. Babam ölünce da-
ğıldı, ‘Ben şimdi kiminle balığa gidece-
ğim’ derdine düştü. Bende onunla balığa 
gidebileceğimi söyledim. Bana ‘sBu 
çocuk oyuncağı değil, bir de seninle 
mi uğraşayım’ diye tavır koydu. Bende 
gizlice sandala saklanıp onunla balığa 
gittim. Yeteneğimi görünce ‘Aferin sana 
sen on tane adama bedelsin’ dedi. Hep 
not aldım. Erkekler benden o notları 
istiyor.”

NECLA KÖSEOĞLU YAZICIKADRİYE SUSANSEDA SELŞENAY AYGÜL

Ressam Ali Koç
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Sarıyerli Derin Çimen Döger, dünyanın en köklü futbol okullarından 
birisi olarak kabul edilen Barcelona Futbol Kulübü’ne ait Barça 
Akademi’ye kabul edildi. Sarıyer Belediyesi yaz spor okullarında futbola 
başlayan 10 yaşındaki Derin, başarısıyla Sarıyer’in gururu oldu.

Sarıyer Belediyesi Yaz Spor 
Okulları kız futbol branşında 
eğitim gören 10 yaşındaki 

Derin Çimen Döger, 23 farklı 
ülkede binlerce sporcuya eğitim 
veren dünya markası Barcelona 
Futbol Kulübü’nün Türkiye’de 
faaliyet gösteren Barca Academy 
İstanbul Beko Futbol Okulu’na 
burslu olarak girmeye hak ka-
zandı. Futbolda altyapı denilince 
ilk akla gelen kulüp FC Barcelo-
na’nın resmi futbol okulu Barça 
Academy İstanbul Beko’da eğitim 
görecek olmanın mutluluğunu 
yaşayan Derin Çimen Döger, 
küçük yaşta elde ettiği başarısıyla 
göz doldurdu.
İki yıl önce Sarıyer Belediyesi Yaz 
Spor Okulları’na kayıt olan Derin 
Çimen Döger yaşadığı mutluluğu, 
“Daha önce okulda oynuyordum. 
Sonra babama futbol oynadı-
ğımı söyledim. O da beni yaz 
spor okullarına yazdırdı. Forvet 
oynamaya başladım. Aldığım eği-
tim sayesinde Barca Academi’yi 
kazandım. Futbol oynamak beni 

çok mutlu ediyor. İleride ünlü 
bir futbolcu olmak istiyorum. 
Yaz spor okullarında gördüğüm 
eğitimin bana çok katkısı oldu” 
sözleriyle dile getirdi. 

ÇOK İYİ KADIN 
OYUNCULAR YETİŞİYOR 
Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol 
Takımı Antrenörü Didem İsken-
der Sinir ise öğrencisinin başarı-
sını şu sözlerle anlatıyor; “ Çimen 
ile yaz spor okulları kayıtlarında 
tanıştık. Eğitimlere devam ettik. 
Yaşı küçük olduğu için ben onu 
yaz spor okullarının altyapısına 
çağırdım. Orada kendinden bü-
yüklerle antrenmanlara çıkardık. 
Yetenekli olduğunu gördüğümüz 
için Barcelona’nın spor okulları 
projesi olduğunu biliyordum. 
Onlarla görüştük. Çimen’i izle-
diler, beğendiler ve okula kabul 

ettiler. Futbol erkek oyunu gibi 
gözükse de böyle değil. Çok iyi 
kadın futbolcular yetişiyor. Sa-
yısı yüzü aşkın kulübümüz var. 
Bu nedenle çocuklarınız lütfen 
kısıtlamayın.” n

BARCA’YABARCA’YA
SARIYER’DENSARIYER’DEN

6 BİN 
ÖĞRENCİYE 
DESTEK
Barcelona Futbol 
Kulübü’nün resmi 
futbol okulu olan Barça 
Academy İstanbul Beko, 
4 - 14 yaş arasındaki 
kız ve erkek çocuklara 
futbol bilgi ve becerile-
rini geliştirme imkanı 
sunuyor. Türkiye’de 7. 
yılına giren akademi, şu 
ana kadar 6 bini aşkın 
öğrenciye eğitim verdi. 

Akademi’de,
 İspanyol

direktörler, 
alanında uzman

lisanslı Türk
antrenörler ve

700’ün üzerinde
sporcusu ile

eğitim
veriliyor.

Derin Çimen Döger’in 
Sarıyer’den Barça’ya 
uzanan yolculuğu 
yaptığımız haberin 
ardından tüm Türkiye’de 
konuşulmaya başlandı. 
Haberimizi gören başta 
Beın Sports, BirGün, 
Fanatik, Karar, 
T24 gibi yayın organları 
küçük kızın başarısını 
ülkeye duyurdu.

Ünlü spor kanalı Beın Sports’un haberimizin ardından
Derin Çimen Döger (sağda) ve hocası Didem İskender 

Sinir ile yaptığı röportaj büyük yankı uyandırdı.

BiZ YAZDIK, TÜRKiYE KONUŞTU


