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 DEVAMI 8’DE

 DEVAMI 2’DE

DEVAMI  7’de

2981 sayılı yasaya göre, elinde tapu tahsis belgesi 
olan vatandaşların tapu alması için çalışan Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibi Ayazağalı hak 
sahiplerini Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen törenle tapularına kavuşturdu. 

Tapu töreninin ardından vatandaşlara kentsel dönü-
şüm ve imar faaliyetlerine ilişkin bilgiler de verildi. 
Toplantıya katılan binlerce Sarıyerli geniş yolları, 
yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken yeni 
Ayazağa projesini birinci ağızdan dinledi. 

AYAZAĞA’DA TAPU SEVINCI YEŞILDEN ZENGIN BIR YAŞAM

ŞÜKRÜ 
GENÇ’İN 
YAZISI  
3’TE

KIREÇBURNU 
TESISLERI

YENILENDI

ÜLKEMIN 
GÜLEN YÜZÜ: 
TARIK AKAN 

17 ÖĞRENCI
CAMBRIDGE’LI 

OLDU

Geçtiğimiz yıl çıkan 
yangında neredeyse 
kullanılamaz hale gelen 
Kireçburnu Spor Ku-
lübü Tesisleri Sarıyer 
Belediyesi tarafından 
yenilendi. 

Ölümünün 1’nci yılın-
da usta sanatçı Tarık 
Akan’ın anısına çıkan 
kitap satışta.

Çeşitli ülkelerden 
ve Türkiye’nin 
farklı illerinden 
gelen çocukların 
2 yıl boyunca bin 
bir emekle diktiği 
fidanlar yol uğru-
na İBB tarafından 
kesildi. Vatandaşlar 
ve çocuklar tepki 
gösterdi. 

Engelli Çocuk ve Aileleri-
ne Destek Merkezi (EÇA-
DEM)’nde öğrenim gören 
zihinsel engelli çocuklar 
sanatçı Menderes Güneş’in 
atölyesine konuk olarak sa-
natsal bir deneyim yaşadı.

Sarıyer Akademi bir ilke 
daha imza atarak Camb-
ridge English Sınavları’nı 
kazanan 17 öğrencisine 
sertifikalarını verdi.

Dostlarımızın daha sağlıklı 
bir ortamda tedavi görme-
leri için tüm ayrıntıların 
düşünüldüğü merkezde 
altyapıdan tıbbı cihazlara 
kadar herşey yenilendi. 

Avrupa standartlarında hizmet 
vermeye başlayan Sarıyer 

Belediyesi Safiye Kaya Sokak 
Hayvanları Geçici Bakım 

Evi’nin açılışı yapıldı.

Ayazağa’da tapularını Başkan Şükrü Genç’in elinden alan vatandaşlar 
mutluluklarını “Tapum var umudum var” sözleriyle dile getirdi.

biz sarıyer’de ÇOK MUTLUYUZ

TAPUM VAR
UMUDUM VAR

ÇOCUKLARIN BARIŞ
FIDANLARINI KESTILER

Çocukların 
“Buraya barışın 

ve kardeşliğin 
tohumlarını 

ekiyoruz” 
diyerek diktikleri 

“Barış fidanları” 
artık yok. DEVAMI  6’da

DEVAMI  6’da

DEVAMI  4’te

EÇADEM  
ÇIÇEK  

SANATIYLA 
BULUŞTU
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ŞÜKRÜ GENÇ
Sarıyer Belediye Başkanı

Tüm mahallelerimizde yoğun 
altyapı çalışmaları gerçekleştir-

diğimiz yaz aylarının sona ermesi 
ve başlayan eylül ayı ile birlikte ya-
şamın her alanında var olma ilke-
miz doğrultusunda birçok alanda 
çalışmalarımız hız kazandı.  

Eğitim alanında temel amacımız 
fırsat eşitliği sağlamak. Geçen yıl 5 
bin öğrencimize sunduğumuz eği-
tim yardımını bu yıl 7 bin 500 öğ-
renciye çıkardık. Amacımız daha 
fazla çocuğumuza destek olmak. 
Kurulduğu 2015 yılından bu yana 
büyük başarılara imza atan Sarıyer 
Akademi ise bu yıl sınavlara hazır-
lık maratonu dışında farklı alanlar-
da da çalışmalar yapıyor. 

Oluşturduğu yapay zekâ ve ma-
tematik olimpiyatlarına hazırlık 
sınıfları ile eğitimde öncü olmaya 
devam ediyor. Sarıyer Akademi ay-
rıca, dünyanın en prestijli okulla-
rından olan Cambridge Üniversite-
si ile yaptığı protokol kapsamında  
İngilizce eğitimi alarak sınavlarda 
başarılı olan 17 öğrencimize de ser-
tifikalarını vererek uluslararası ça-
lışmalarını taçlandırdı. 

Ayazağa’da 2981 sayılı yasa-
ya göre, elinde tapu tahsis belgesi 
olan vatandaşlarımıza tapularını 
dağıtmış olmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. Ayazağa için geniş yolları, 
yeşil ve sosyal donatı alanlarını gö-
zeterek hazırladığımız yeni Ayaza-
ğa projesini anlattık. Bir kez daha 
belirtmek istiyorum, vatandaşları-
mızın onayı olmayan hiçbir evrağı 
imzalamayacağım.

Her yıl ulusal ve uluslararası et-
kinliklerimizde ilçemizde misafir 
ettiğimiz çocuklarımızla oluştur-
duğumuz hatıra fidanlığı yol yapı-
mı uğruna kesildi. Biz orada çocuk-
lara doğa sevgisini aşılamak için 
çalışıyorduk. O fidanlarda binlerce 
çocuğun emeği vardı. Eğer bize ha-
ber verilseydi çocuklarımızın dik-
tiği ağaçları başka bir bölgeye ta-
şıyabilirdik. Maalesef bu katliamın 
hüznünü yaşıyoruz.

Bu yıl Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk ve arkadaşlarının en 
önemli miras olarak bizlere bırak-
tıkları Cumhuriyetimizin 94. yılını 
kutluyoruz. Cumhuriyetimiz; ba-
ğımsızlığımız, egemenliğimiz te-
mel değerlerimizdir. 94 yıllık kaza-
nımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. 
Bu duygularla, tüm yurttaşlarımın 
Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyo-
rum. El ele, sımsıkı kenetlenmiş bir 
halk olarak, nice yıldönümlerimizi 
birlikte kutlayacağımız daha aydın-
lık günler diliyorum.

Sevgili Sarıyerliler,
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SARIYERLILER’DEN 
HACI BEKTAŞ ZIYARETI

G EÇTIĞIMIZ haf-
talarda gerçekle-

şen 54.Ulusal ve 28. 
Uluslararası Hacı Bek-
taş-ı Veli’yi Anma ve 
Kültür Sanat Etkinlik-
leri’ne bu yıl da 500’e 
yakın Sarıyerli katıldı. 
Başkan Şükrü Genç 
vatandaşları Nevşe-

hir’de karşıladı. İlk 
olarak Hacı Bektaş-ı 
Veli Müzesi’ni ziyaret 
eden Sarıyerliler, daha 
sonra anma etkinlik-
lerine katıldı. Sarıyer 
Belediyesi ekipleri 
ise yaptığı temizlik ve 
çevre düzenlemeleri 
ile Hacı Bektaş’ı misa-

firlere hazır hale ge-
tirdi. İlçe sokaklarını, 
çilehane bölgesindeki 
oturma ve adak yerle-
rini süpürüp yıkayan 
ekipler, aynı zamanda 
ozanların ve Yedi Ulu 
Erenlerin heykelleri ile 
Deliktaş’ı,  tazyikli su 
ile temizledi. 

SARIYER Belediyesi 
Muharrem orucunun 

bitmesinin ardından her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 
mahallelerde aşure da-
ğıttı. 108 noktada yapı-
lan ikramlara vatandaşın 
ilgisi büyük oldu. Pazar 
yerlerinde ve meydan-
larda kurulan çadırlarda 
uzun kuyruklar oluştu. 

Aşure kazanının başına 
geçen Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç, 
elleriyle vatandaşlara 
aşure ikram etti.

Unutulan tadı ve 
geleneği yaşatmak için 
kazanların kaynadığını 
söyleyen Başkan Genç 
şöyle konuştu: “Bura-
ya gelen insanlardan 

duyduğumuz hikayeler-
de çok uzun zamandır 
aşure yemediğini söy-
leyenlere rastladık. Ev 
yaşamlarından uzaklaş-
tıkları için yapamayanlar 
da var. Bunların hepsini 
göz önünde bulundur-
duğumuz için aşure 
dağıtımını geleneksel 
hale getirdik.”

Mahallelerde kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıtan 
Başkan Şükrü Genç, “Unutulan bir geleneği yaşatıyoruz” dedi.

Başkan Şükrü Genç yaklaşık 500 Sarıyerliyle Hacı Bektaş-ı 
Veli Anma ve Kültür Sanat etkinliklerine katıldı.

GELENEKLERIMIZI
YAŞATIYORUZ

EĞITIME verdiği önemle 
adından sıkça söz ettiren 
Sarıyer Belediyesi geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerine 
burs verecek. Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü tarafından  
ihtiyaç sahibi 7 bin 500 
öğrenciye verilecek burslar  
için başvurular 31 Ekim’de 
sona eriyor.

17 ÖĞRENCI

SARIYER Akademi, dünya-
nın en prestijli okulların-

dan olan Cambridge Üni-
versitesi ile yaptığı protokol 
kapsamında İngilizce eğitimi 
alarak sınavlarda başarılı olan 
17 öğrencisine Sarıyer Beledi-
ye Başkanı Şükrü Genç’in de 
katıldığı törenle uluslararası 
alanda ömür boyu geçerli 
olan sertifikalarını verdi. 

ÖĞRENCILER  
BILGILENDIRILDI

70 bin kişinin katıl-
dığı sınavlarda başa-
rılı olan bu öğrenciler 
İngilizce seviyelerini 
uluslararası düzeyde 
belgelemiş oldu.  

Sertifikalar aynı zamanda 
birçok üniversitede hazırlık 
sınıfı geçme belgesi olarak 
kabul ediliyor. Tören önce-
sinde 2017-2018 eğitim-öğ-
retim döneminde eğitim 
görecek ve Sarıyer Akademi 
tarafından ilk kez açılan ‘Ya-
pay Zeka Sınıfı’, ‘Matematik  
 

Olimpiyatları Kursu’ na 
katılan öğrenciler ve velile-
riyle bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. 

TEKNOLOJI  
ÇAĞIMIZIN VEBASI

Toplantıda konuşan, 
kendi alanında birçok ödül 
almış Prof. Dr. Mehmet 
Hamidoğlu günümüzün 
problemlerinden biri olan 
teknoloji bağımlılığına 
değinerek, “Telefon ve 
bilgisayar bağımlılığı çağı-
mızın vebasıdır. Çocuk-
larımızı bu bağımlılıktan 
kurtarmak için yetenekleri 
doğrultusunda bunun gibi 
projelere dahil etmemiz 
gerekir”şeklinde konuştu. 

SON 15 yılda hiçbir öğren-
ci eğitim sürecine başla-

dığı andan sonlandırdığı ana 
kadar aynı eğitim sistemi, 
aynı müfredat ve sınav siste-
mi ile mezun olmadı.

ÖĞRENCILERE  
KOBAY MUAMELESI

Bu yıllar içinde değişen 
6 Milli Eğitim Bakanı eği-

tim sistemine müdahalede 
bulundu. Öğrencilere  
adeta kobay muamelesi-
nin yapıldığı sistemin son 
dönemdeki ana tartışma 
konusu ise TEOG. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın isteğiy-
le kaldırılan TEOG yerine 
gelecek yeni sınav sistemi-
nin kalıcı olup olmayacağı 
merak konusu.

Üniversiteye ve liseye hazırlıkta yüzlerce öğrenciye ücretsiz  
eğitim veren Sarıyer Akademi bir ilke daha imza atarak Cambridge 
English Sınavları’nı kazanan 17 öğrencisine sertifikalarını verdi.

TEOG KAOSU

SARIYER Akademi, öğren-
cilerin bilime olan sevgisini 
arttırmak için Yapay Zeka Sınıfı 
açıyor. 10. sınıflar için düzen-
lenen kurslarda eğitim gör-
mek isteyen öğrenciler için ilk 
olarak sınav düzenlendi.Sınav 
sonuçlarına göre seçilen 20 
kişi Yapay Zeka Sınıfı’nda eği-
tim görmeye hak kazandı. Bu 
programla öğrencilere; gerekli 
matematik alt yapısı kazandı-
rılacak, programlama bilgisi 
öğretilecek, ekolojiden sosyo-
lojiye bilimin çeşitli alanlarında 
programlama ve simülasyonun 
nasıl işe yaradığı aktarılacak.

ALANINDA uzman kadro-
suyla sınavlarda büyük başarı-
lar yakalayan Sarıyer Akademi 
bilime yön verecek nitelikli 
matematikçiler yetiştirmek 
ve uluslararası yarışmalara 
hazırlamak için Matematik 
Olimpiyatları Hazırlık Kursu 
açıyor. Bu kurslarla matematik 
alanında yeteneği olan öğren-
cilerin erken yaştan itibaren 
eğitimlerini desteklemek ve 
geliştirmek amaçlanarak, ül-
kemizi uluslararası matematik 
olimpiyatlarında temsil ede-
cek altyapının oluşturulması 
hedefleniyor.  

Müfredat 
değişikliği 
ve TEOG’un 
kaldırılması 
yeni  
eğitim 
öğretim 
yılına  
damga 
vurdu.
Peki  
belirlenecek  
yeni sistem 
kalıcı  
olacak mı?

Törende; Matematik Olimpiyat-
ları sınıfında eğitim verecek olan 
ve TÜBİTAK’da milli takımı ulus-
lararası yarışmalara hazırlayan 

Prof. Dr. Mehmet Hamidoğ-
lu öğrencilere bilgi 

verdi. 

Profesör 
eğitim verecek

YAPAY
ZEKA SINIFI

MATEMATIK
OLIMPIYATLARI

7 BIN 500 
öğrenciye  
burs verilecek

SINAV  
SISTEMI  

SIL BAŞTAN

DEĞİŞEN eğitim siste-
miyle alakalı soruları ya-
nıtlayan Sarıyer Akade-
mi Genel Koordinatörü 
Sami Görey eğitimin 
asıl öznesinin çocuklar 
olduğunun altını çize-
rek, ”Yaklaşık 1 asır önce 
Mustafa Kemal Atatürk, 
eğitimle ilgili bir karar 
alırken konuyla ilgili kişi-
lerin bulunduğu bir şura 
topluyordu.
Fakat şimdi siyasiler 
gündeme göre ner-
deyse anlık kararlar 
alıyorlar” dedi. Görey, 
“Çocukların ve velilerin 
hayatlarını tümüyle 
etkileyen eğitim siste-
mindeki değişiklikler, bir 
siyasinin iki dudağının 
arasına bakmamalı-
dır” diyerek eleştiride 
bulundu. 

“Eğitimin 
asıl öznesi 
çocuklar”

Liseye geçiş sınav-
ları 15 yıl içerisin-
de en çok değişen 
sistem oldu. DGS, 
OKS, SBS derken 
son olarak TEOG 
da kaldırıldı. 

Sarıyer Belediyesi ekipleri, Hacı Bektaş’ı hazır hale getirdi.

Muhtarlarla 
BOĞAZ 
TURU

ÖNCEKİ yıl 19 Ekim 
tarihinin “Muhtarlar Günü” 
olarak ilan edilmesinin ar-
dından Sarıyer Belediyesi 
tarafından her yıl kutlanan 
Muhtarlar Günü bu yıl da 
çeşitli etkinliklere sahne 
oldu. İlk olarak Sarıyer Be-
lediye Başkanı Şükrü Genç 
ile bir araya gelen muh-
tarlar ardından Sarıyer’de 
bulunan Atatürk Anıtı’na 
çelenk bıraktı. 

“İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ”
Sarıyerli muhtar-

ları ağırlayan Başkan 
Genç muhtarların yerel 
yönetimlerin en temel 
taşlarından olduğunu 
söyleyerek, “Bizler hiçbi-
rinizin siyasi görüşüne 
bakmadan her zaman 
destek sunarak vatan-
daşa hizmeti daha iyi 
yerlere taşıyacağız” dedi.
Etkinlikler, Sevgi ve Barış 
Teknesi’nde düzenlenen 
boğaz turunun ardından 
son buldu. 

Başkan Genç, vatandaşa aşure dağıttı.

SARIYER AKADEMI’DEN

’LI OLDU
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SARIYER’DE 2981 sayılı 
yasaya göre, elinde 

tapu tahsis belgesi olan 
vatandaşların tapu alma-
sı için çalışan Belediye 
Başkanı Şükrü Genç ve 
ekibi Ayazağalı hak sahip-
lerini Rauf Denktaş Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
törenle tapularına kavuş-
turdu. Törenin ardından 
vatandaşlara kentsel dönü-
şüm ve imar faaliyetlerine 
ilişkin bilgiler de verildi. 
Yüzlerce Sarıyerli; geniş 
yolları, yeşil alanları ve 
sosyal donatılarıyla dikkat 
çeken yeni Ayazağa proje-
sini birinci ağızdan dinledi. 

HERKES HAKKINI ALACAK
Tapu dağıtım töreninde 
imar ve dönüşüm  hakkın-

da mahalle halkına bilgi 
veren Teknik Başkan Yar-
dımcısı Sevgi Atalay, vatan-
daşların ellerindeki araziyle 
ilgili olarak gelen tekliflere 
karşı dikkatli olmasını 
söyleyerek, “Tüm vatan-
daşlarımızın, hak ettikleri 
maksimum alanı almaları 
için çalışıyoruz” dedi. 

BİNANIZI KİMSE YIKAMAZ
Atalay, teknik ekibin her 
aşamada vatandaşı bil-
gilendirmeye hazır oldu-
ğunu belirterek, “ Bizimle 
anlaşan hiçbir firma yok. 
‘Belediye adına geldim, bi-
nanızı yıkacağım’ diyecek 
kimse de yok. Şükrü Baş-
kan olduğu sürece de hiç 
kimse binanızı yıkamaz” 
diye konuştu.

AYAZAĞA’DA
TAPU SEVINCI

Sarıyer Belediyesi, Ayazağa’da elinde tapu tahsis belgesi olan ve  
tüm işlemlerini tamamlayan hak sahiplerine tapularını dağıttı.

BAŞKAN Şükrü 
Genç ise tüm mahalle-
lerde tapu sorununun 
çözümü için çalıştıkla-
rını söyleyerek Ayaza-
ğa’da yapılan toplantı 
için asılan afişlerin 
ortadan kaldırıldığına 
dikkat çekti. İsteme-
diğiniz hiçbir evrağa 
imza atmam diyen 
Genç, “Benim yarada-
na bir can, size de hiz-
met borcum var” diye-
rek çalışmaların devam 
edeceğini açıkladı.

“Size hizmet 
borcum var”

A YAZAĞA’DA tapuları-
nı alan vatandaşlar bu 

kez de dönüşüm ve imarla 
alakalı sorularına yanıt ara-
maya başladı. Mahallelinin 
soruları yanıtlayan Sarıyer 
Belediyesi Teknik Başkan 
Yardımcısı Sevgi Atalay, 
‘Vatandaşın cebinden para 
çıkacak mı?’, ‘Tapusu yeşil 
alanda kalanlar ne yapa-
cak?’, ‘Sınır anlaşmazlıkları 
nasıl çözülecek?’ gibi birçok 
konuda bilinmesi gere-
kenleri anlattı. İşte merak 
ettikleriniz:

  Ada içerisinde anlaş-
ma sağlanamazsa ne 
olacak?

Komşular anla-
şamazsa biz an-
latacağız. Aksi 
takdirde ada 
bazlı dönüşü-
me gidilemez.

 Vatandaş 
kendi parseline ev 
yapamaz mı?

Yapabilir fakat ada ölçe-
ğinde 108 bin olan inşaat 
alanı 41 bin metrekareye 
düşer. 

 Tapusu olmayan, evi ye-
şil alanda kalanlara imar 
planı hak tanıdı. Bu hak-
kın tespiti ve bina ölçüm-
leri hangi aşamada ve kim 
tarafından yapılacak?

Bir firmayla anlaşıldı-
ğı takdirde yer tespitleri 
Sarıyer Belediyesi tarafından 
yapılacak. Henüz anlaşma 
yapılmadan yer satın almaya 
çalışmamalı. Müteahhitle an-
laşıldığında belki de meblağ-
lar yatırılacak.

  Evi donatıda kalan 
vatandaşlar hangi imar 
adasına transfer edilecek? 

Bölge içinde kimin-
le anlaşırlarsa o 

bölgeye transfer 
edilecekler.

  Ada ada 
gidildiğin-
de riski ne?

10 tane 
müteahhitle 

muhatap olu-
nacak ve bütçeleri 

kontrol edilecek. Birkaç 
güçlü firmayla görüşüle-
cek. Belediyenin belirlediği 
adalarda istenilen müteah-

hitle anlaşmaya da gidile-
bilir. Fakat bu noktada geri 
dönememe gibi bir risk var. 
Çünkü yüzde 50 kat karşı-
lığı demek parselin elden 
çıkması demek. 

  Sınır anlaşmazlıkları 
nasıl çözülecek?

Bu sorunu kadastro ve 
Sarıyer Belediyesi ile çöze-
bilirler. 

  Ayazağa’nın yeşil alan 
sorunu ciddi boyutlarda. 

Kalıcı olarak çözülecek mi? 
İmar planlarında hepsi 

yer alıyor. Herkes mahallesi-
nin içindeki okula gidecek. 
Herkes bu alandaki camiide 
ibadetini yapacak. 

  Projeyi kim yapacak? 
Dönüşümü kim yapacak? 
Ne zaman başlayacak?

Ne zaman başlayacağına 
vatandaş karar verecek. Artık 
vatandaş istemediği sürece 
dönüşüm imkansız. 

  Dönüşüm bütün Ayaza-

ğa’da aynı anda mı başla-
yacak yoksa etap etap mı 
olacak?

Yaptığımız projede ada 
ada da olabilir etap etapta 
olabilir. Ama bizim gön-
lümüz bütünlükten yana. 
Çünkü ada ada dönüşüm 
risk taşıyor.. 

  Kira yardımı verilecek mi?
Evet. Herkese kira yardımı 

verilecek. Dönüşümü sağlaya-
cak firma da bunu üstlenecek. 

SORULARLA DÖNÜŞÜM

Sarıyer Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay
Ayazağa Mahallesi şehircilik açısından önemli bir konumda.

Kentsel 
dönüşüm  

başladığında  
vatandaşın cebinden para 

çıkacak mı?

Şu an parselin dışın-
da para çıkmaması 

gerekiyor. 

““

““

 
Donatı alanla-rının yetersiz olduğu mahal-lede dönüşümle beraber okul, ibadethane ve parklarda inşa edilecek. Böyle-ce herkes kendi mahallesinde 
okula gidip  kendi mahalle-sinde ibadet  edebilecek.

“

“

IŞTE YENI
AYAZAĞA 
Sarıyer Belediyesi Ayazağa’da çarpık kentleşme sorununu 
çözmek için hazırladığı geniş yolları ve yeşil alanlarıyla 
dikkat çeken örnek modeli mahalle sakinlerine sundu. 

YILLARDIR mülkiyet soru-
nunu çözemeyen Ayaza-

ğalılar, Sarıyer Belediyesi’nin 
desteğiyle tapularına kavuştu. 
Tapularını alan vatandaşlar 
imar ve dönüşüm hakkında 
da bilgilendirildi. Sarıyer Bele-
diyesi İmar ve Şehircilik Mü-
dürlüğü tarafından tasarlanan 
örnek plan doğrultusunda üç 
boyutlu görseller kullanılarak 
dönüşüm sonrası Ayazağa’nın 
yenilenen yüzü vatandaşlara 
tanıtıldı. Peki ada bazında dö-
nüşümün hedeflendiği; yeşil 
alanları, yolları ve modern 

mimarisiyle dikkat çeken yeni 
Ayazağa nasıl olacak?

DAHA GENIŞ YOLLAR
Şehircilik bakımından çok 

önemli bir konumda bulunan 
mahallede Sarıyer Belediyesi 
tarafından hazırlanan örnek 
planda şu an 154 bin 938 
metrekare olan yol alanı 242 
bin 326 metrekareye çıkarılı-
yor. Ana arterler ve toplayıcı 
yollarla daha kullanışlı hale 
getirilen ulaşım ağıyla trafik  
sorunu büyük bir ölçüde 
rahatlamış olacak. 

INŞAAT ALANLARI ARTIYOR
Mevcut durumda 1 milyon 

375 metrekare olan inşat alanı 
öngörülen ada bazında dönü-
şüm planında 50 metrekare 
arttırılarak 2 milyon 331 bine 
çıkarıldı. Böylece dönüşüm ta-
mamlandığında Ayazağa 23 bin 
yeni hane kazanmış olacak.

TAMAMI GÜNEŞ GÖRECEK
Dağınık yerleşim ve çarpık 

yapılaşmanın olduğu bölgede 
binalar 15 ile 30 kat arasın-
da modern mimariye uygun 
olarak inşa edilecek. Farklı 

tip ve büyüklükte yapılacak 
akıllı binalar birbirlerinin  
gün ışığını da kesmeyecek. 
Örnek plana uygun olarak 
yapılan daireler geniş ve kul-
lanışlı olacak.

DOĞAYLA IÇ IÇE
Mevcut haliyle yeşil alan 

sıkıntısı yaşanan Ayazağa’da 
örnek imar planıyla bütüncül 
yeşil alanlar ve parklar oluştu-
rularak daha nefes alınabilir bir 
mahalle yaratılacak. Böylece 
doğayla iç içe bir yaşam alanı 
oluşturulmuş olacak.

AYAZAĞA’NIN 
mevcut yapı-
laşmasına ba-
kıldığında bazı 
vatandaşların 
elinde büyük 
metrajlar, bazıla-
rında ise küçük 
metrajlar varken 
kimi vatandaşın 
ise elinde tapusu 
dahi yok. 
Ayrıca mahallede 
çıkmaz sokaklar, 
parseli ve iskanı 
olmayan binalar 
yer alıyor. Yol, 
donatı alanları ve 
parkların sayısı 
ise yetersiz. Bazı 
binaların ruhsatı 
dahi bulunmu-
yor. Bu nedenle 
kentsel dönü-
şümden herkesin 
faydalanabilmesi 
için imar kanu-
nun öngördüğü 
bazı şartlar var. 
Dönüşümün 
gerçekleşmesi 
ise ada bazında 
bütün parsellerin 
birleşmesinden 
geçiyor.

AYAZAĞA’DA AYAZAĞA’DA 
IMAR IMAR 

DURUMU:DURUMU:
PARÇALI PARÇALI 

MÜLKIYET MÜLKIYET 

Sarıyer Belediyesi ekipleri 135 
hektarlık alanı kapsayan Ayaza-
ğa’daki dönüşüm şeklini, düzen-
lediği toplantılarda vatandaşlara 

anlatıyor.  Yerinde dönüşümle 
birlikte, kentsel dokusu daha 
güzel, rahat ve nefes alınan 
yeşil bir Ayazağa planlanıyor. 

Sunulan örnek 
planda Aya-
zağa; geniş 
yolları, donatı 
alanları, mo-
dern mima-
risiyle daha 
nefes alınabilir 
bir mahalleye 
dönüşecek. 
Yeşil alan 
sıkıntısının 
da çözüldüğü 
örnek planda 
şehrin ortasın-
da doğayla iç 
içe bir yaşam 
sizleri bekliyor.

ISTANBUL’UN CAZIBE MERKEZI OLACAK



Başhekim Bulut Cem Uzun-
dere: Dünyanın varoluşundan 
beri olan canlılar, insan hayatı-
nın vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Medeni devletlerin hepsi hayvan 
yaşamının sağlıklı ilerlemesinden 

sorumludur. Bunun için hay-
vanları sevelim, onları koruya-
lım, onlara eziyet etmeyelim. 
Hayatı sevmek hayvanları 
sevmekle başlar unut-

mayalım.
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ÇOCUKLARIN
EMEĞINI YOK ETTILER

T AM teşekküllü bir kuru-
ma dönüşen Safiye Kaya 

Sokak Hayvanları Geçici Bakım 
Evi değişen yüzüyle kapılarını 
açtı. Merkezin açılışına; Sarıyer 
Belediyesi Meclis Başkan Vekili 
Hüseyin Coşkun, başkan yar-
dımcıları; Gökan Zeybek, İsmail 
Erdem ve Sevgi Atalay, bağışçı 
Fikret Kaya, hayvanseverler ve 
Doğa Koleji öğrencileri katıldı.

HERGÜN STERILIZE EDILIYOR
Merkezde ilk olarak cihaz 

eksikliği giderildi. Ekipmanların 
yenilendiği Kısırkaya’ya kan sa-
yım cihazı, röntgen cihazı, steri-
lizatörler, yoğun bakım ünitele-
ri, serum infüzyon cihazları da 

alındı. Daha iyi hizmet vermek 
adına baştan aşağı yenilenen 
merkez her gün dezenfekte edi-
liyor. Sadece kullanılan aletler 
değil hava da sterilize ediliyor.

ARTIK DAHA GÜVENLI
Fen işleri ekiplerinin yaptığı 

çalışmalarla elektrik tesisatları da 
tamamen yenilendi. Yer altından 
yerleştirilen kablolarla güvenli 
hale gelen merkezde regülatör 
sistemi de yapıldı. Yenilenen 
su tesisatlarıyla hayvanlar kuyu 
suyu içmekten de kurtuldu. Mer-
kezin doğalgaz ve havalandırma 
sistemi de yenilendi. Merkezin 
genişleştme ve rekreasyon çalış-
maları sürüyor. 

Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermeye başlayan Sarıyer  
Belediyesi Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nin açılışı yapıldı.

ŞÜKRÜ GENÇ, SÖZÜNÜ TUTTU KISIRKAYA

Ü LKEMIZDE her gün 
yüzlerce hayvan, sahip-

leri tarafından sokağa atılıyor. 
Sokak hayvanları ise yerle-
şim yerlerinden uzakta sözde 
doğal yaşam alanı denilerek 
ölüme terk ediliyor ya da şehir 
içinde bırakılarak insanların 
duyarlılığına odaklı bir yaşam 
sürdürmeye zorlanıyor.

‘SADECE BIZ YAŞAMIYORUZ’
5199 sayılı Hayvanları Ko-

ruma Kanunu ise uygulanan 
şiddete karşı hiçbir caydırıcı 
yaptırım içermiyor, hayvan 
dostlarımız hukuksal statüde 
‘mal’ olarak görülüyor. 4 Ekim 

Hayvan Hakları Günü nede-
niyle mesajlar veren Sarıyer 
Belediyesi’nde görevli veteri-
ner hekimler, “Bu dünyada sa-
dece biz yaşamıyoruz” diyerek 
hayvanlara eziyetin durdurul-
ması için çağrıda bulundu.

Veteriner Hekim Canan 
Yağlıdere: Minik dostlarımızın 
bizimle birlikte aynı dünyayı 
paylaştığını kabul 
edip onlara sevgi 
ile birlikte saygı 
da duymaya baş-
ladığımız an dün-
ya çok daha güzel 
ve adil bir yere 
dönüşecektir.

IÇIN DE ADALET ISTIYORUZ
SOKAKTAKI DOSTLARIMIZ 

MÜDÜRLÜK olarak 
ilçemize renk katan 
sokak hayvanla-
rımıza sevgi ve 
ilgiyle dokunuyor, 
sağlıklı bir yaşama 
adım atmaları için 
olanaklarımızı her 
gün biraz daha ge-
liştirerek hizmete 
sunuyoruz. 
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I STANBUL Büyük-
şehir Belediyesi’nin 

Zekeriyaköy 1. Cadde 
- Kilyos Caddesi İmar 
Yolları Uygulama İnşaatı 
Geçici Trafik Sirkülas-
yon Projesi kapsamında 
Sarıyer Belediyesi tara-
fından oluşturulan Prof. 
Dr. A. Uçkun Geray 
Ağaçlandırma Alanı’nda 
binlerce çocuğun emeği 
olan fidanlar kesildi. 

BINLERCE  
ÇOCUĞUN EMEĞI

Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan Sarı-
yer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, “Biz orada 
çocuklara doğa sevgi-
sini aşılamak için çalı-
şıyorduk. O fidanlarda 
binlerce çocuğun emeği 
vardı. Eğer bize haber 
verilseydi çocuklarımızın 
diktiği ağaçları başka bir 
bölgeye taşırdık. Bu bir 
ağaç katliamıdır” diyerek 
üzüntüsünü dile getirdi.

BARIŞ FIDANLARI  
NEREDE?

Çeşitli ülkelerden ve 
Türkiye’nin farklı illerin-
den gelen çocukların  
2 yıl boyunca bin bir 
emekle diktiği fidanların 
İBB tarafından kesilmesi-
ne vatandaşların yanı  
sıra çocuklar da tepki  
gösterdi. İBB’nin ağaçları 
taşıdığına yönelik  
yaptığı açıklama karşı-
sında çocuklar, “Barış 
fidanlarımız nerede?”  
diye sordu.

E NGELLI çocukların 
sosyal hayata katılma-

larına yönelik hizmet veren 
EÇADEM, kurumda öğre-
nim gören 12 çocuğu çiçek 
atölyesine götürdü. Doğaya 
ve çiçeklere olan tutkusunu 
yaratıcılığıyla birleştiren 
sanatçı Menderes Güneş’in 
atölyesinde  gerçekleşen et-
kinlikte çocuklar, çiçeklerin 
etkileyici dünyasında mutlu 
bir gün geçirdi. Çiçek 

sanatının engelli rehabili-
tasyonunda kullanılmasının 
ilk örneği olan etkinlikte 
katılımcılar avokadonun 
çekirdeğinden fidan yetiş-
tirmeyi öğrendi. İç dünya-
larını atölyede yaptıkları 
çalışmalarla ifade eden 
EÇADEM’liler kendi 
elleriyle hazırladıkları 
saksıları evlerine götü-
rüp gelişim süreçlerini 
takip edecek. 

ÇIÇEĞI SANATA 
DÖNÜŞTÜRDÜLER
Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM)’nde 
öğrenim gören zihinsel engelli çocuklar sanatçı Menderes 
Güneş’in atölyesine konuk olarak sanatsal bir deneyim yaşadı. 

TÜRKIYE’DE balıkçılık 
denilince akla gelen ilk 
yerlerden olan Sarıyer’de 
Sarıyer Belediyesi ve Ka-
radeniz Ekonomik İşbirliği 
(KEİ) Daimi Sekreteryası 
tarafından 31 Ekim - 1 
Kasım tarihleri arasında 
Uluslararası Balıkçılık ve 
Mavi Büyüme Konferansı 
düzenlenecek. Fuat Paşa 
Yalısı’nda gerçekleşe-
cek konferans; KEİ üyesi 
devletleri ve ilgili kuru-
luşları, KEİ gözlemcileri, 
özel diyalog ortakları ve 
uluslararası örgütlerin 
temsilcilerini bir araya 
getirecek. 

Uluslararası 
balıkçılık 
Sarıyer’de 

konuşulacak

5 YILDIZLI OLDU

ÖNCESI SONRASI

Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen çocukların “Buraya barışın ve 
kardeşliğin tohumlarını ekiyoruz” diyerek diktikleri ‘Barış fidanları” artık yok.

BIR GECE ANSIZIN GELDILER

Çocuklar 
tarafından 

ağaçlandırılan 
alan bu hale 

getirildi.

“Çiçekler 
insana 

enerji verir”
“Bizim için çiçek faali-yetleri ikinci planda” diyen Menderes Gü-neş sosyal sorumlu-luk projelerine verdiği önemden bahsetti.  Güneş, “İnsanların  çiçekle buluşmasını sağlıyoruz” dedi. 

Dostlarımız daha sağlıklı koşullarda tedavi olacak. Merkezin tıbbi cihazları da yenilendi.

“Hayvanlara “Hayvanlara 
eziyet etmeyelim”eziyet etmeyelim” “Sevgiyle 

dokunuyoruz”

Kardeşinin 
anısına 
yeniledi
KISIRKAYA’NIN 
daha modern bir 
tesise dönüştürül-
mesine büyük kat-
kı sağlayan Fikret 
Kaya tesis için tam 
300 bin TL mal-
zeme yardımında 
bulundu. Kendisi-
de bir hayvanse-
ver olan Kaya, bu 
tesisi 2 yıl önce 
kaybettiği büyük 
bir hayvansever 
olan kız kardeşi 
adına yenilediğini 
belirtti.

Sarıyer Belediyesi ekipleri merkezin duvarlarını da renklendirerek daha eğlenceli bir görünüme kavuşturdu.

Veteriner İşleri 
Müdürü Hülya Cebeci
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FİLM ÖNERİLERİ

Elia ile Yolculuk
Zülfü Livaneli
Karakarga Yayınları

Sol Ayağım
Christy Brown
Nora Yayınları

İstanbul Hatırası 
Ahmet Ümit
Everest Yayınları

Çay Güzeli
İsmail Saymaz
İletişim Yayıncılık

Mavi Uygarlık
Cem Gürdeniz
Kırmızı Kedi Yayınları

Huzur
Ahmet Hamdi Tanpınar
Dergah Yayınları

BU AYIN KİTAP ÖNERİLERİ

Veriler D&R’dan alınmıştır.

EYLÜL-EKİM 2017

Barry Seal: Kaçakçı
Yönetmen:  
Doug Liman

Çavdar Tarlasındaki Asi
Yönetmen: 
Danny Strong

Dangal
Yönetmen: 
Nitesh Tiwari

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
Yönetmen: 
Denis Villeneuve

Manifesto
Yönetmen: 
 Julian Rosefeldt

Tarla
Yönetmen:  
Cemal Ağacıkoğlu

SARIYER Belediye Ti-
yatrosu 7 Ekim günü 

Nejat Uygur Sahnesi’nde 
Reşat Nuri Güntekin’in 
‘Hülleci’ eserinden esin-
lenerek yazılan ‘Katakulli’ 
oyunuyla sezonu açtı. 
Ramazan ayı boyunca Ma-
hallelerde Tiyatro Şenliği 
kapsamında sahnelenen 
oyun yoğun talep üze-
rine yeniden izleyiciyle 

buluştu. Oyun sonunda 
sahneye çıkan Sarıyer 
Belediye Başkan Yardım-
cısı İsmail Erdem, Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü 
Filiz Coşkun ve Sarıyer 
Belediye Tiyatrosu Genel 
Sanat Yönetmeni Gökhan 
Bulut, oyuncuları tebrik 
ederek yıl boyunca eğitim 
alan oyunculara sertifika-
larını verdi.

PERDEDE 
‘KATAKULLI’

Sarıyer Belediye Tiyatrosu yeni sezona Katakulli oyunuyla başladı.

Başkan yardımcısı İsmail Erdem 
oyunculara sertifikalarını verdi.

G EÇİRDİĞİ beyin 
kanaması sonra-

sı hastaneye kaldırılıp 
yoğun bakıma alınan 
sanatçı-aktivist Emin 
Turan yaşamını kaybetti. 
Turan’ın vefatı hepimizi 
yasa boğdu. Sarıyer Be-
lediyesi ile başta Kumda 
Sanat Şenliği olmak üzere 
birçok projenin gerçek-

leştirilmesinde önemli rol 
oynayan Emin Turan’ın 
vefatından duyduğu 
üzüntüyü dile getiren 
Başkan Şükrü Genç, “Emin 
Turan geriye çok güzel 
eserler ve içi dolu büyük 
bir etkinlik bıraktı. Başta 
ailesi ve sevenleri olmak 
üzere tüm Sarıyerlilerin 
başı sağ olsun” dedi.

KUMDA SANAT
ÖKSÜZ KALDI

Sanatçı 
eylül 

ayında 
Çevre ve 

Sanat  
Gün- 

leri’nde  
birlik

ve bera- 
berliği 
tasvir 
eden 

‘Dayanışma’ 
isimli  

heykeli 
yapmıştı.

7 Ekim’de 
sezona 

başlayan ekip 
yıl boyunca 

8 farklı oyun 
sahneleyecek.

S ERGILEDIĞI oyunlarla 
büyük beğeni toplayan 

Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nun, 
oyunculuk eğitimi almak 
isteyen Sarıyerli vatandaşlar 
için açtığı uygulamalı tiyatro 
kursunun kayıtları sonlandı. 

MEB ONAYLI SERTIFIKA
Oyuncu adaylarına çeşitli 

dallarda nitelikli eğitimlerin 

verileceği kurslar için yaş 
sınırı 17 olarak belirlendi.
Kontenjanla sınırlı olan tiyatro 
kurslarına katılmak isteyenler  
belirlenen gün ve tarihlerdeki 
mülakatlara katılacak. Müla-
kattan geçen isimler kurslara 
devam edebilecek. 7 ay süren 
tiyatro kursunun ardından 
başarılı olanlara MEB onaylı 
sertifika verilecek.

SAHNE SENIN
Tiyatroya gönül verenlere sahnesini açan Sarıyer 

Belediyesi tüm sanat severleri kurslarına bekliyor.

S ARIYER Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü’nün düzen-
lediği Sanat ve Meslek 
Edindirme Kursları’nın 
yeni dönem kayıtları baş-
lıyor. Yıllardır Sarıyerlile-
ri sanatla buluşturan ve 
meslek edindiren kurslar 
bu sene de bağlamadan 
piyanoya, uygulamalı 

tiyatrodan ebru sanatına 
kadar 42 farklı branş-
ta Sarıyerlilere hizmet 
verecek. Dersler; Sarıyer 
Belediyesi Kültür Mer-
kezi, Zekeriyaköy Kurs 
Merkezi, Yaşam ve Semt 
Evleri’nde verilecek. Ay-
rıca, kurslara katılanlara 
yılsonunda MEB onaylı 
sertifika dağıtılacak.

SARIYER Belediye-
si Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 
tarafından 9-12 yaş 
aralığındaki çocuk-
lara felsefe kursları 
verilecek. ‘Dünyayı 
Çocuklar Kurtara-
cak’ ismiyle kurulan 
ve çocuklara; sorgu-
lamayı, dinlemeyi, 
argüman geliştirme-
yi ve düşünmeyi öğ-
retmeyi amaçlayan 
kurslar için son baş-
vuru tarihi 27 Ekim 
olarak belirlendi. 
Felsefe atölyesi için 
dersler 6 ay boyun-
ca her cumartesi 
Demirtaş Ceyhun 
Halk Kütüphanesi’n-
de verilecek. Kursla-
rın ilk dersi 4 Kasım 
günü başlayacak.

Felsefe 
atölyesi

Sarıyer’de 

U LUSLARARASI İstanbul Kukla 
Festivali, farklı noktalarda-

ki etkinliklerle başladı. 29 Ekim’e 
kadar sürecek festivalde 15 ülkeden 
toplam 25 kukla tiyatrosu sahne-
lenecek. Sarıyer’de bulunan altı 
okulun katıldığı festivalin bir ayağı 
Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti.

ILGIYLE IZLEDILER
Festival kapsamında iki gün bo-

yunca Rus grup The Fifth Wheel ve 
İspanyol Toni Zafra grubu Sarıyer-
li miniklere eğlenceli anlar yaşattı. 
Sarıyer’in çeşitli okullarından gelen 
çocuklar, dünya ezgileri ve kostümle-
rinin giydirildiği kuklalarla gerçekleşen 
muhteşem gösterileri ilgiyle izledi. 
Sarıyerli çocuklara, heyecan dolu daki-
kalar yaşatan Rus ve İspanyol gruplar, 
miniklerden tam not aldı.

SARIYER’DE
Sarıyer Belediye Tiyatrosu, 
20. Uluslararası Kukla 
Festivali’nde, Rus ve İspanyol 
grupların sergilediği oyunlar 
Sarıyerli miniklerle buluştu.

KUKLALAR

NAZIM HIKMET VAKFI’NDAN TARIK AKAN’A:

Baş, kol, ayak gibi hareket 
etmesi gereken yerlerin 
iplikle sanatçının parmak-
larına bağlanıp, perdenin 
üstünden özel sahnelerde 
oynatılan karton, tahta vb. 
şeylerden yapılmış bebek-
lere verilen ad.

MESLEK EDINDIRME 
KURSLARI BAŞLIYOR

T ÜRKIYE’DE bir oyun-
cu olmanın, sanatçı 

olmanın gereklerinin en 
önemli yerlerinden bir ta-
nesini yüklenilmesi gereken 
bir görev olarak üstüme 
almışım ben. Ülkenin laik, 
demokratik, çağdaş bir 
yapıya oturması için neler 
lazımsa, onlar için bir şeyler 
yapılması gerektiğine ina-

nan bir kişiyim. Bunları da 
seçtiğim ve olmak istediğim 
bütün filmlerin içerisine 
sokmuşumdur. Çün-
kü benim dünya 
görüşüm bu. Buna 
inanıyorum. Başka 
türlü bu toplumun 
rahata kavuşması 
imkânsız diye dü-
şünen kişilerdenim. 

Bunu bir görev olarak ko-
yuyorum kendime.Ülkemi-
zin çağdaş zamanlarından 

bir fırtına gibi gelip 
geçen bir sima… 
Sinemamızın ortasına 
düşen bir yıldız… 
Sonunda ülkenin en 
zor zamanlarında 
politik tercihleriyle 
halkının yanında yer 

almış, halkının çıkarları için 
mücadele etmiş bir aydın... 
Elinizdeki kitap Tarık Akan 
dostlarının, izleyicilerinin, 
okurlarının ve yoldaşlarının 
bir vefa borcu olarak onun 
birinci ölüm yıldönümü için 
hazırlandı. Akan’ın yıllarca 
emek verdiği Nâzım Hikmet 
Kültür ve Sanat Vakfı’nın 
katkılarıyla…

ÜLKEMIN GÜLEN YÜZÜ

SARIYER BELEDIYESI TÜM YAYINLARIYLA TÜYAP’TA

?NEDIR 

Ekip yeni sezona 5 yetişkin, 3 çocuk oyunu sahneleyecek.
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Sarıyerlı

10 SAĞLIK

H ER yıl 1 milyon 400 
bin kadına meme 

kanseri tanısı koyuluyor.  
Hastalık, kanserden ölümle-
rin yüzde 14’ünden sorumlu 
tutuluyor. Erken tanı ise 
tedavi başarısında hayati 
önem taşıyor. Ekim ayı dün-
yada Meme Kanseri Farkın-
dalık ayı olarak anılıyor. Bu 
kapsamda Sarıyer Belediye-
si’nin düzenlediği söyleşide 
konuşmacı olarak yer alan 
Zeynep Ataman, yakalandığı 

meme kanserini bir son ola-
rak görmek yerine onunla 
mücadele etmeyi seçmiş 
güçlü bir kadın. 

KANSERE MEYDAN OKUDU
Hastalığıyla var gücüyle 

savaşan ve sağlığına kavuşan 
Ataman’ın hikâyesi tüm ka-
dınlara örnek olacak ve güç 
verecek bir hikaye.Meme 
kanserine meydan okuyan 
Zeynep Ataman Sarıyerli 
kadınlarla bir araya gelerek, 

geçirdiği zorlu süreçte nasıl 
dimdik durduğunu anlattı.

 
GÜÇ IÇINIZDE

Hastalığını anne ve babasın-
dan gizli yaşayan Pelin Zeynep 
Ataman kadın olmadan önce 
insan olduğunu hatırlatarak; 
“Mümkün olduğunca kendimle 
dalga geçmeye çalıştım. Ne 
kadar artistlik varsa yaptım.  
Bu zorlu hikayeden çıkardığım 
sonuç;  insanın sadece kendine 
güvenmesi gerektiği. Kemo-

terapi ilaçları bahane. Güç 
içinizde” dedi. 

TÜM KADINLARA ÖRNEK 
Kocasının en zorlu yollar-

da yoldaşı olduğunu belirten 
Ataman, “Gülersen Yengeçler 
Isırmaz” kitabında kanserle 
mücadelesini anlatarak tüm ka-
dınlara örnek oluyor. Hayatta 
her şey insanlar için. Yaşama 
sımsıkı sarılarak ilerlemeli ve 
en önemlisi erken teşhisin ha-
yat kurtaracağı unutulmamalı. 

Meme Kanseri 
Farkındalık Ayı 

kapsamında 
Sarıyerliler’le 

buluşan 
‘Gülersen 
Yengeçler 

Isırmaz’ kitabının 
yazarı Zeynep 

Ataman, kanserle 
savaş hikayesini 

okurlarıyla 
paylaştı. 

Ataman, “Bu 
mücadelede en 

önemlisi neşenizi 
kaybetmemek” 

dedi.

HASTALIĞI YENMENIN YOLU:
NEŞEMIZI KAYBETMIYORUZ

EYLÜL-EKİM 2017

Sarıyer’de  
bir müze

Kötü, sevimsiz

Öd
Bir bağlaç

Nazi Hücum Kıtası
Güneş Tanrısı

El ve ayaklarda 
oluşan şişlik

Donuk renkli 
otomobil boyası

Baş komutan, 
amir

Bir nota
Bahçe  

yeşillendirme otu
Acınma, yerinme

Kez, sefer
Su

Cidar
Tavlada 3 sayısı

Mikroskop camı Sarıyer’in  
eski ismi

Kapılmak  
eylemi

Herkes, el gün
O yer

Tatlı bir çörek

Bir nota
Madeni paranın 

resimli yüzü

Kilometre
Acı anlatır

Fosfor’un  
simgesi

Tanıtım İyot’un 
simgesi

Hile
Valide

Roma rakamıyla 
50

Çiçek tozu
Tür

Evet
İsviçre’de bir göl

Seyelan
Kimse, kişi

Turşusu yapılan bir 
tür soğan

Bıçak bilenen araç

Uğraş
İkiyüzlülük

Göğün en  
yüksek katı
Osminyum  

simgesi

Akis

Mangan’ın simgesi
Derviş selamı

Güdümlenmiş
Bir nota

Duyarlı
Kan

Domino’da tek delikli
taşa verilen ad

Mağara Sodyum’un 
simgesi

Oksijen’in 
simgesi

GIZLI KELIME:

HAZIRLAYAN: ÇİĞDEM AVCUÇENGEL BULMACA
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Zeynep Ataman

Başkan Genç, mübadillerle Bahçeköy’de buluştu.

Geziye katılan mübadiller Atatürk’ün doğduğu evde... Mübadiller Selanik kentinin simgesi olan Beyaz Kule’de...

DÜNYA Sağlık Örgütü 
tarafından 2004 yılından 

bu yana meme kanserinde 
erken teşhisinin önemi ve 
meme kanseri farkındalığının 
vurgulanması amacıyla; ekim 
ayı meme kanseri bilinç-
lendirme ve farkındalık ayı 
olarak belirlendi. 

ERKEN TANI ÖNEMLI
Acıbadem Maslak Hastanesi 

Meme Sağlığı Merkezi’nden 
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. 
Dr. Cihan Uras “Meme kan-
serinin erken tanısı için rutin 
kontroller asla ihmal edilme-
meli. Ayrıca erken tanı için 
20 yaşından sonra her kadın 
ayda bir kez kendi kendine 
meme muayenesi yapmalı. 
Böylelikle meme kanseri ileri 
aşamalara ulaşmadan fark 
edilebiliyor” diyor.

KORUNMANIN YOLLARI
Uzmanlar 40 yaşından 

itibaren düzenli mamografi ve 
doktor kontrollerinin aksatıl-
maması gerektiğine dikkat çe-
kerek meme kanseri olma ris-
kini düşüren yöntemleri şöyle 
sıralıyor: Anne olmayı gecik-
tirmeyin, bebeğinizi emzirin, 
sebze-meyve tüketin, egzersiz 
yapın, uzun yıllar doğum 
kontrol hapı kullanmayın, 
alkol kullanımını sınırlayın, 
sigara içmeyin, ailenizde varsa 
kanser öyküsünü öğrenin.

GEÇ KALMAKTAN 

KORK

1- Memede 
kitle varlığı

2- Meme 
başı akın-
tısı 

3- Meme 
başındaki 
şekil bo-
zuklukları

4- Meme 
başı deri-
sinde deği-
şiklikler 

5- Memede 
büyüme 
ya da şekil 
bozukluğu 

6- Meme 
cildinde 
yara veya 
kızarıklık

7- Meme 
cildinde 
ödem, 
şişlik ve 
içe doğru 
çekintiler 
olması .

Meme kanseri, dünyada her yıl 1 milyon 
700 binden fazla kadını etkiliyor. 
Ülkemizde de 8 kadından biri meme 
kanserine yakalanıyor. Uzmanlar ise 
erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

UYARI
77

SARIYER Belediyesi, 
Yunanistan’dan gelip 

Sarıyer’e yerleşen Lozan 
mübadillerinin çocukları 
ve torunlarını üçüncü kez 
dedelerinin yaşadıkları 
topraklara götürdü. 20-
23 Ekim tarihleri arasında 
düzenlenen geziye ilçede 
yaşayan 200’e yakın mü-
badil katıldı. 

“ORASI DA VATAN”
Bahçeköy’de başlayan 
yolculuktan önce bir 
konuşma yapan Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, “Gelmek isteyip de 
gelemeyenlerin gönlünü 
de oraya götürüyorum. 
Orası da bir vatan, burası 
da bir vatan” dedi.

Mübadelenin yaşandığı 
Yunanistan köylerinde 
atalarının anlattığı hikaye-
lerin izlerini arayan ve köy 
sakinleri ile sohbet eden 
mübadiller, yanlarında ge-
tirdikleri hediyeleri dağıttı. 

DEDELERİNİN HAYALİ
Selanik’te Atatürk’ün doğ-
duğu evi de ziyaret eden 
mübadiller, program çer-
çevesinde Vodina, Slatina, 
Fuştan, Kavala ve İskeçe’yi 
gezdi. Türkiye’ye yerleşen 
birinci kuşağın bir gün eski 
evlerine geri dönme haya-
liyle hayata veda ettiğini 
belirten ziyaretçiler, dede-
lerinin anlattığı yerleri gör-
mekten büyük bir mutluluk 
duyduklarını ifade etti. 

LOZAN MÜBADILI BIR KUŞAK BIR GÜN GERI DÖNMEK ÜMIDIYLE YAŞAMA VEDA ETTI. 

MÜBADIL TORUNLARI 
ATA TOPRAKLARINDA

B UNDAN 94 yıl önce 
tarihin en büyük 

göçlerinden biri yaşandı. 
30 Ocak 1923’de imza-
lanan Lozan Anlaşması 
ile 1 milyon 200 bin 
Ortodoks Hristiyan Rum 

Anadolu’dan Yunanis-
tan’a, 500 bin Müslü-
man da Yunanistan’dan 
Türkiye’ye göç etti. Bu 
nüfus değişimiyle kaderi 
değişen ilk mübadiller-
den yaşayanların sayısı az 

olsa da onların öykülerini 
çocukları ve torunları 
yaşatıyor. Dedelerinin 
anlattığı hikayeleri ete 
kemiğe büründüren ise, 
ata topraklarına yaptıkları 
yolculuklar…

“OTURUN BİR PARÇA BE” 
Geziye katılan mübadilleri ısrarla 
evine davet eden Yorgo Missoris’in 
anne ve babası Yalova’dan göç 
etmiş. Eşinin hasta olduğunu söy-
leyen Missoris balkonunda bir süre 
konuklarıyla Türkçe sohbet etti.    

Lozan mübadillerinin çocukları ve torunları Sarıyer Belediyesi’nin 
düzenlediği gezi ile dedelerinin yaşadıkları yerleri ziyaret etti. 

BÜYÜK GÖÇÜN IZINDE



29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı

Kutlu Olsun

Beni görmek demek, 
mutlaka yüzümü 
görmek değildir. 
Benim fikirlerimi, 
benim duygularımı 
anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız bu 
yeterlidir.    

YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ 
VE EVLENDİRME DAİRESİ

SARIYER AKADEMİ’YLE 
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

ENGELLİ ÇOCUK VE AİLELERİNE 
DESTEK MERKEZİ (EÇADEM)

KADINLARIMIZA 
MİKROKREDİ DESTEĞİ

7500 
ÖĞRENCİYE 

EĞİTİM BURSU

Tiyatro oyunları, konserler, sergiler ve konfe- 
ransların düzenlendiği merkezimiz, aynı zaman-
da evlendirme dairesi olarak hizmet veriyor.

Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler ile 
mezun durumda bulunan kişilere akademik 
destek amacıyla kurulan akademi 2. yılında 
eğitimde en prestijli  kurumlar arasına girdi.

Koç Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz 
Türkiye’de bir ilk olan EÇADEM, engelli 
çocukları bilişsel, fiziksel ve sosyal açılardan 
eğitirken, ailelerine de destek veriyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Toplumda-
ki başarısızlığın sebebi kadınlarımıza 
gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmak-
tadır” sözünü ilke edindik, 1200 kadına 
mikrokredi desteği verdik.

İlkokul, ortaokul ve 
lisede öğrenim gören 
7500 öğrencimize 
burs desteği 
veriyoruz. Her yıl daha 
fazla çocuğumuza  
ulaşmayı amaçlıyoruz.

Yaşlıları gün boyu misafir 
edip, tecrübelerini çocuklara 
aktarma fırsatı veren hizmet 
merkezimiz. Gün boyu 
merkezde ağırlanan yaşlılar 
sosyalleşiyor ve tecrübelerini 
aktarıyorlar.

BIZ CUMHURIYET’I 
BÖYLE ANLADIK

YAŞLI  
VATANDAŞLARIMIZA  
GÜNDÜZ BAKIMEVİ


