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Sevgili Komşularım

“K

ocaman binalar üstüme
üstüme geliyor. Sarıyer’de
kentli olmanın ayrıcalığını da mahalle
kültürünü de yaşıyor insan. Doğası,
havası, yeşili, mavisi, martısıyla huzur
ve güven veriyor. Başka bir zamanda
gibisin”
Sarıyer’e gelip sevdalananlarda
bu güzel ilçenin bıraktığı ortak duygu
böyle dökülmüş söze…
Ne kadar şanslıyız , İstanbul’da
doğduğumuz memleketlerimizde
gibiyiz. Bir yanımız İstanbul bir
yanımız Sarıyer. Cenazelerimiz de,
düğünlerimiz de kalabalık olur bizim.
Tüm renklerin bir arada olduğu küçük
bir Türkiye’yiz biz.
Semt ve yaşam evlerimiz,
kültür merkezlerimiz, kreşlerimiz,
eğitimde olağanüstü bir fırsat
eşitliği sunduğumuz ücretsiz Sarıyer
Akademi, ücretsiz Gençlik Eğitim
Merkezleri SAGEM’lerimiz, yaşlı
gündüz bakım evlerimiz, engelli
aileleri ve çocuklarımıza bir arada
yaşama eğitimi fırsatı sunduğumuz
EÇADEM’imiz. Küçük dokunuşlarla
büyük mutluluklar yaşattığımız nice
projelerimiz.
Sarıyer’e ve ülkemize
kazandırdığımız milyon dolarlar
değerindeki prestijli binalarımız
ile 7’den 70’e herkes için yaşamın
tüm alanlarında marka projeler
çıkardık ortaya. Hepsi Sarıyer, hepsi
Sarıyerli için.

Hazırladığımız tüm projeler, çocuk
ve gençlerimizin de içinde olduğu
Sarıyerlilerin güven ve destekleriyle
bir bir hayata geçti.
En uzak tepelere kadar uzanan ve
uzağı yakın eden merdivenlerimiz,
evlerimizi ve yaşamı tutan istinat
duvarlarımız.
Bu kitapçıkta okuyacaklarınız ilk
kez yapılan ve her birinin hikayesi
olan onlarca projelerin kısa özeti.
Yaptıklarımız ve yeni dönemde
yapacaklarımız birlikte karar alma,
anlama ve birbirimizi dinlemenin
bir sonucu. Birlikte çalışıyor, birlikte
yapıyoruz.
İyi günde, her günde biriz ve
beraberiz. Kavgasız gürültüsüz,
ayırmadan ayrıştırmadan sadece
işimize bakıyoruz. Çünkü; biz sevgi
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ANA HİZMET BİNAMIZ
TÜM HIZMETLER TEK ÇATI ALTINDA!
Yaşamı
kolaylaştırıyor,
Sarıyerlilerin hak
ettikleri hizmete
tek adreste
ulaşmalarını
sağlıyoruz. Daha
önce 17 ayrı
binada hizmet
veren Sarıyer
Belediyesi şimdi
kendi binasında.

OKUT İZLE:
l Kendi enerjisini üreten
l Çalışanı düşünen
l Akıllı, engelsiz, yeşil sertifikalı

büyüten kocaman bir aileyiz.

Giderek büyüyor, paylaşarak
çoğalıyoruz.
Allah huzurumuzu, dirliğimizi,
ağzımızın tadını bozmasın…

Şükrü Genç

SARIYER’İN BAŞKANI

OKUT İZLE:

DOWN CAFE

POLİKLİNİK

“Farklıyız Ama
Biz de Varız” diyen
çocukların projesiyle
İZEV Vakfı ile
birlikte zihinlerdeki
duvarları yıkıyoruz.
Yaşamı birlikte
paylaşmak için…
Ana binada -1. katta
çaya bekleriz.

Önce insan,
önce sağlık. Ana
bina -1. kattaki
poliklinik de
sağlık alanındaki
ilklerden biri.
İhtiyaç
duyduğunuz
her an
yanınızdayız.

BOĞAZ’IN MÜZESİ
Uygarlık tarihinin
eksik halkasını
tamamlıyor, başta
Sarıyerliler olmak
üzere tüm dünyayı
Boğaz’ın derin
maviliklerinde
gizlenen sırlarla
tanıştırıyoruz.

70 KİŞİLİK SALONDAN
PRESTİJLİ DEV KÜLTÜR MERKEZLERİNE

BOĞAZİÇİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Teknolojik alt
yapısıyla muhteşem
bir akustiğe sahip
BKSM, kapılarını İdil
Biret ile açtı. BKSM
sadece Sarıyer’in
değil İstanbul’un da
en prestijli mekanları
arasında yerini
şimdiden aldı. BKSM,
tamamı oturmalı
düzende 640 kişiyi
ağırlayabiliyor.

VİZYON PROJELERİMİZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
EĞITIMDE TÜRKIYE’NIN YÜZ AKI, ÜCRETSIZ DESTEK EĞITIM MERKEZI

SARIYER AKADEMI
LGS, TYT ve
AYT sınavlarına
hazırlık imkânı
sunan Akademi,
geçtiğimiz 3 yılda
Türkiye’nin en
prestijli üniversite
ve okullarına
yüzlerce öğrenci
yerleştirdi.

OKUT İZLE:

OKUT İZLE:

l Yapay zeka
l Matematik olimpiyatları
l Öğrenci ve öğretmen

gelişim programı

l Dijital Akademi

SARIYER GENÇLİK
EĞİTİM MERKEZİ
(SAGEM)
Rıfat Ilgaz Kültür
Merkezi Sarıyer’in ilk
göz ağrısı. Nejat Uygur
Sahnesi’nin de yer
aldığı merkez, kurslara
da ev sahipliği yapıyor.

Gündüz
Bakımevlerinde,
uzman eğitimcilerle
okul öncesi eğitim
veriyoruz.

DEMİRTAŞ CEYHUN
HALK KÜTÜPHANESİ

YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZI VE
EVLENDIRME DAIRESI
Sadece Sarıyerlilerin değil
İstanbulluların da mutlu
günlerine tanıklık eden, ulaşımı
kolay, modernliği ve şıklığıyla
göz alıcı bir merkez.

Eğitimde fırsat eşitliği
sağlayan 11 şubede 7-14
yaş arası öğrencilere
ücretsiz eğitim desteği
veriyoruz.

İlçemizin ilk halk kütüphanesi
8 bin kitap barındırıyor.

OKUT İZLE:

Rauf Denktaş Kültür
Merkezi, Ayazağalılara
hizmet veren, görkemli
bir sanat ve sosyal
yaşam merkezi.

Kız Konukevi,
ilçemizdeki
üniversitelerde
okuyan öğrencilere
barınma olanağı
sağlıyoruz.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIKLARLA
31 BİN 747 ÖĞRENCİYE BURS
Geri dönüşümden elde edilen tasarruflarla
10 yılda toplam 31.747 öğrenciye eğitim bursu verdik,
vermeye devam ediyoruz.

EÇADEM’LE AILE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYOR,
YAŞAM KALITESINI YÜKSELTIYORUZ

VİZYON PROJELERİMİZ
OKUT İZLE:

DAHA ÖZGÜR, DAHA MUTLU

Kadınların
iş hayatına
katılmasına destek
olmak amacıyla
başlatılan proje
sayesinde
girişimci kadın
sayısını artırdık.

DENGE VE KOORDINASYON EĞITIMI
ENGELSİZ
HİZMETLERİMİZ

OKUT İZLE:

Atla terapideki amacımız: Denge,
koordinasyon, duruş (postür) kontrolü,
konuşmayı uyarmak ve iletişim
becerilerini yükseltmektir.

1700 KADIN MIKROKREDIYLE EKONOMIK YAŞAMA KATILDI

MİKRO KREDI MAKRO MUTLULUK

Anneleri
düşünen en
anlamlı proje.
Koç Üniversitesi
iş birliğiyle hayat
bulan Engelli
Çocuk ve Ailelerine
Destek Merkezi,
zihinsel engelli
çocuklara bakıyor,
anne kardeş
eğitimleri veriyor.

l SEKOMSarıyer Engelli
Koordinasyon
Merkezi
l Akülü araç
temini ve
servis desteği
l 5 bin kişiye
danışma ve
yönlendirme
l Sosyal
tesislerde yaz
tatili
l Engelsiz
ulaşım

KADINA DESTEK

ÜRETİCİDEN
TÜKETİCİYE
KÖYLÜ PAZARI
İlçemizin
sınırlarındaki
köylerde üretilen
doğal ürünlerin ilk
elden tüketiciyle
buluşmasını
amaçladığımız
proje sayesinde
Sarıyerlilerin
sağlıklı ve ucuz
ürün tüketmesini
sağlıyoruz.

OKUT İZLE:

SARIYER’İN BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ’LE DAHA İLERİYE

MAHALLE SAKINLERI IÇIN BULUŞMA NOKTASI.
SARIYER’DE HAYAT EMEKLİYE GÜZEL!

VİZYON PROJELERİMİZ

HAYATLARA DOKUNUŞ

SEMTEVLERI

YAŞLI BAKIM PROJESİ

Yaşamlarının ikinci
baharını huzur ve
güven içinde aktif
olarak değerlendirmek
isteyen emeklilerimizi
unutmadık. Mahalle
kültürünü yaşatmak
için kurduğumuz
semt evleri kurslar,
etkinlikler, toplantılar
gibi çeşitli amaçlarla
kullanılabiliyorlar.

Kimsesi olmayan,
yardıma muhtaç, yaşlı,
engelli ve kimsesiz
vatandaşların evlerini
periyodik olarak baştan
aşağı temizliyor ve
sağlık kontrollerini
yapıyoruz. Temizlik,
boya – badana ve
tamirat işlemlerini
yapıyoruz. Gerekli
durumda eşya, giysi
ve gıda yardımında
bulunuyoruz.

YAŞAM EVLERI
Emekli ve yaşlı
vatandaşların
toplumsal yaşamdan
uzaklaşmalarına engel
olmak amacıyla kurulan
merkezlerde çaylar
ikramımız.

TÜRKAN SAYLAN SOSYAL
REHABILITASYON
MERKEZI
Yaşamda yer alan
tüm kesimleri bir araya
getiren ve gönüllülük
esası ile hizmet alanlarını
genişleten merkez çok
amaçlı hizmet veriyor.

BOĞAZ’IN
GÜZELLIKLERINI
BIRLIKTE YAŞIYORUZ
YAŞLI GÜNDÜZ
BAKIMEVİ
Yaşlı Gündüz
Bakımevi, yaşlı
vatandaşları gün
boyunca misafir
ediyor. Konuklarımız
dinlenme odaları,
hobi odası ve hizmet
odalarında da keyifli
vakit geçirebiliyorlar.

SEVGI VE
BARIŞ
TEKNESI
Araç filomuzu Sevgi
ve Barış teknesi ile
genişletmeye devam
ettik. İlçemizde denizi
görmeyen kimse
kalmayacak sloganı
altında özellikle çocuklar
ve kadınlarımıza Boğaz
turları düzenliyoruz.

BİZE UZANAN ELLERİ
HAVADA BIRAKMADIK

OKUT İZLE:

SPOR KENTİ SARIYER

DENİZE KARŞI EDEBİYAT

SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ

YAZ SPOR OKULLARI

Boğaz’ın hemen
kıyısında, parkın
içerisinde
kitap stantları,
söyleşiler, imza
günleri, şiir
teknesi - şiir
hatları, sergiler
ve konserler.
Ulusal boyuta
ulaşan edebiyat
coşkusu 7 yılını
geride bıraktı.

Çocuk ve gençlere
spor kültürünü
benimsetmek,
gelişimlerine destek
olmak amacıyla her
yıl yaz spor okulları
düzenliyoruz.
OKUT İZLE:

OKUT İZLE:

KADINLARA
YÖNELIK
REKREASYON
ÇALIŞMASI

GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU
l Belediye
Tiyatrosu

Kadınlarımız
pilates, zumba, yoga,
aerobik ve yürüyüş
branşlarında uzman
eğitmenler eşliğinde
çalışma yapıyorlar.

l Hobi ve
meslek
edindirme
kursları
l Sergiler
l Kültür
yayınları

SARFİT SPOR TESİSLERİ

l Festivaller
ve şenlikler
l Kültür
gezileri
l Fotoğraf
yarışması

OKUT İZLE:

“Öğren, Öğret, Yaşat” sloganıyla
yola çıkan Sarıyer Belediyesi Halk
Dansları Topluluğu Polonya’da
düzenlenen yarışmada birinci oldu.

Poligon Mahallesi’nin ardından
Huzur Mahallesi de SARFİT’le tanıştı.
Modern, şık ve hijyenik salon ve yüzme
havuzlarımız uzman eğitmen kadrosuyla
her yaştan kişiye hizmet veriyor.

YERDEN ISITMALI KULÜBELERE KADAR
HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

5 YILDIZLI REHABİLİTASYON
MERKEZİ
Baştan aşağı
yenilenen merkez,
hayvanların daha
sağlıklı bir şekilde
tedavi edilebileceği
hale dönüştü.
Her şey en ince
ayrıntısına kadar
düşünüldü.

EKMEĞINI DENIZDEN ÇIKARANLARIN KENTINDE

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
İlçe balıkçılığını
AB standartlarına
ve ülke mevzuatına
uyumlu hale
getirmek için
Balıkçılık ve Su
Ürünleri Birimi
kurduk. Sarıyer
olarak, bünyesinde
Su Ürünleri Birimi
kuran ve bu
alanda personel
görevlendiren ilk ilçe
belediyesi olduk.
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ALTYAPIDA HİZMET
REKORLARI KIRDIK

OKUT İZLE:

Sağlıklı bir üsyapı,
sağlam bir altyapı
üzerinde yükselir.
Bu mahalleler
günün birinde
yıkılır düşüncesiyle
yapılmayan
çalışmaları
tamamladık.
Merdivenlerle hayatları
birbirine bağladık.

ÖNCE İNSAN, ÖNCE SAĞLIK
Ana Hizmet Binası
Merkez Polikliniği ve
Ayazağa Halk Sağlığı
birimimizle ihtiyaç
duyduğunuz her an
yanınızdayız.

NELER YAPTIK?

HIZMETLERIMIZ

l Su ürünleri eğitimleri
l Balık tüketimi artırma
çalışmaları
l Rumeli Feneri soğuk
hava deposu
l Uluslararası
seminerler ve çalıştaylar

l Küçük Müdahale
l Sağlık Raporu
l Ambulans
l Genel Laboratuvar
l Portör Muayenesi
l Radyoloji
l Psikososyal Destek

DAHA YEŞİL, DAHA TEMİZ, DAHA GÜVENLİ

SARIYERLI HEP GÜLÜMSESIN, MUTLU OLSUN DIYE

KALİTELİ PARKLAR,
HUZURLU BAHÇELER

40 MARKA

Kişi başına en fazla
yeşil düşen ilçelerin
başında yer alan
Sarıyer’de, ilçenin
bu güzel ve önemli
özelliğinin korunup
geliştirilmesi için
çalışıyoruz. Park ve
bahçelerimizin sayı ve
kalitesini artırmak için
çaba harcıyoruz.

YAŞAMIN HER ALANINDA

TARIK AKAN YAŞIYOR

VEFA PROJESI
Milli kahramanlardan,
Sarıyer’in önemli isimlerine,
kültür-sanat ve spor alanında
ülkemize değer katmış
sanatçılarımızın isimlerini
parklarımızda ölümsüzleştiren
bir vefa projesidir.

Vefa Projesi kapsamında
son olarak Türk Sineması’nın
önemli isimlerinden
geçtiğimiz yıllarda
kaybettiğimiz Tarık Akan’ın
adını da Kazım Karabekir
Mahallesi’nde açtığımız
parkta yaşatıyoruz.

HUZUR MAHALLESİ
SPOR TESİSLERİ

/SukruGencBaskan

SARIYER'İN
TELEVİZYONU

İZLEMEK İÇİN:

sariyer.tv.tr

