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Yaşamın İçerisinde Yerel Yönetim Anlayışı
Göreve geldiğimiz ilk yıl ortaya koyduğumuz temel bir felsefemiz oldu:
“Yaşamın içerisinde var olmak.” Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı değişime
ortak olarak farklı bir yerel yönetim anlayışı geliştirmek kaçınılmazdı. Yerel
yönetimlerin kanalizasyon, temizlik, park gibi klasik hizmetleri yerine getirmenin yanı sıra ekonomi, kültür - sanat, eğitim, sağlık vb. alanlarda da
sorumluluklar alması, sosyal bir belediyecilik anlayışı ortaya koyması gerçeğinden hareket ederek çalışmalarımıza başladık.
Bu çalışmaların en önemli çıkış noktası ise günlük hizmetlerimizi layığıyla
yerine getirirken, Sarıyer’in gelecek 50 yılını planlamak, yapılan faaliyetlerin “sürdürülebilir” olmasını sağlamaktı. Sürdürülebilirliğin temelinde ise
çok önemli bir kavram yer alıyor: “Katılımcılık.” Katılımcılık ve “Ortak akıl
oluşturma” prensipleri sürdürülebilir yönetim anlayışının sağlanmasında
temel ilkelerimiz oldu. Yerel yönetimler bazında hazırlanan ilk kalkınma eylem planı olan 'Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’na imza attık.
Yaptığımız tüm çalışmalarda, gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde temel
ilkelerimizi uyguladık. Klasik belediyecilik faaliyetlerini rekor seviyelere
ulaşan rakamlar ile gerçekleştirirken aynı zamanda hemen hemen hepsi
Sarıyer için ilk olan mutlu projelere imza attık. Birbirinde özel 40 marka
oluşturduk.
Bizim için olmazsa olmaz Sarıyer’in geleceği ve Sarıyerlilerin mutluluğu.
Çalışma arkadaşlarım ve tüm paydaşlarımız ile birlikte üretmeye, daha fazlasını gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

www.sariyer.bel.tr
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01 SARIYER

AKADEMI
2015 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

4 yılda 3.700 öğrenci

EĞİTİMDE FIRSAT
EŞİTLİĞİ
EĞİTİME DESTEK ÇALIŞMALARI:
YEREL yönetim anlayışımız doğrultusunda kentsel gelişim ve dönüşümü, sadece kum-tuğla-çakıl-demir-çimento-hafriyat olarak değil, her alanda, insani yatırımlar, kültürel, sanatsal,
eğitim alanlarında da yapılan hizmetler olarak anlıyoruz. Saydığımız alanlar içerisinde ise
en üst sırayı şüphesiz eğitim almaktadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine yardımcı kurumlar oluşturmak, daha iyi şartlarda eğitim almalarına imkân sağlamak, zihinsel ve
fiziksel gelişimlerine destek olmak için birçok alanda destek oluyoruz.
l Çocuk Gündüz Bakımevi(7 şube)
l Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (11 şube)
l Sarıyer Akademi
l 2019 – 2020 eğitim yılında 6.500 öğrenciye burs desteği
l Okullara yönelik çok yönlü lojistik destek: Altyapı çalışmaları, çevre düzenlemesi, temizlik,
bakım – onarım, boya – tadilat, ilaçlama, konferans – tiyatro – laboratuvar - spor salonları
vb. hizmetler)
l Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesi
l Bahçeköy Kız Konukevi
l Web’den İngilizce imkânı

01 SARIYER AKADEMI
02 SAGEM SARIYER BELEDIYESI GENÇLIK EĞITIM MERKEZLERI
03 SARIYER BELEDIYESI GÜNDÜZ BAKIMEVLERI
4
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PROJENİN GEREKÇESİ:
Sarıyer Akademi; LGS, YKS, TYT, AYT sınavlarına hazırlık ile
rehberlik çalışmaları ve öğretmen eğitimlerinin yapıldığı,
ücretsiz hizmet veren eğitim merkezidir. Sarıyer Akademi,
okulu devam eden veya mezun olan öğrencilerimize sınıf
düzeyinde eksikliklerini tamamlama ve onları bir üst eğitim
kurumlarına hazırlama amacındadır. Alanında uzman yönetici ve öğretmen kadrosu; çalışmalarını, çağdaş eğitim kapsamında, modern öğretim yöntem ve teknikleri ile teknolojik
ortamlarda gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda bünyasinde
kurulan Yapay Zeka ve Matematik Olimpiyatları Hazırlık Sınıfı
ile öğrencileri modern bilimin ulaştığı yeni ufuklarla tanıştırıyor.
Ücretsiz olarak hizmet veren, sınav ile öğrenci kabul eden Sarıyer Akademi kuruluşunun 5'inci yılında olmasına rağmen
LGS’de yüzde 100, YKS’de ise yüzde 92’lik bir başarı yakaladı.
Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onayladığı bir eğitim
kurumu haline geldi.
l Sınavlara hazırlık yapılırken %1‘lik dilimdeki öğrencilerin
de kullanmış olduğu yayın grubu ile anlaşma yapılarak öğrencilerin kendilerini daha iyi test etmeleri sağlanmaktadır.
Ayrıca kullanılan kaynakların çoğu kurum öğretmenleri tarafından üretilmekte ve hazırlanmaktadır.
l Smart Board (Akıllı tahta) içerikleri öğretmenler tarafından
hazırlanıyor.
l Kontenjan dolayısıyla Akademi'yi kazanamayan öğrenciler
için Dijital Akademi yaşama geçiyor.
l Eğitmenlerin eğitimi başlığı altında öğretmenlere Google
uygulamaları, drama, hikâye anlatıcılığı, liderlik, nefes alma
teknikleri ve smart board içerik hazırlama eğitimleri verilmektedir.
l Öğrencilerin kazanımlarının Cambridge English Starters
ve Movers sınavlarıyla da belgelendiği İngilizce eğitimleri,

matematik olimpiyatları hazırlık sınıfı ve yapay zeka sınıfı ile
öğrencilere birbirinden farklı imkanlar sunuluyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Liselere giriş sınavı (LGS) ve üniversite sınavına ( YKS) hazırlanan öğrenciler ve aileleri.

HEDEF: TÜRKİYE AKADEMİ ADIYLA PROJEYİ YAYMAK
www.sariyer.bel.tr
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SARIYER
BELEDIYESI
GÜNDÜZ BAKIMEVI
2011 – Devam ediyor

2009 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Yılda ortalama 8.000 kişi

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

7 şube - 1.914 öğrenci

PROJENİN GEREKÇESİ:
Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM), 2009 yılında Sarıyer bölgesinde yaşayan çocuklar ve ailelere eğitsel
ve sosyal alanlarda destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş
bir merkezdir. Merkezler, aileler ile çocukların yaşadıkları
kentteki eğitsel ve sosyal alanlarda ihtiyaçlarını karşılama
ve bu alanlarda fırsat eşitliğine destek sağlama amacını taşır.
Aşağıdaki başlıklarda uzman öğretmenler tarafından eğitimler verilmektedir.

PROJENİN GEREKÇESİ:
Uzmanlar tarafından eğitimin en önemli dönemi olarak gösterilen 3 – 6 yaş arasındaki çocukların zihinsel ve bedensel
gelişimlerini desteklemek ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulan kreşler aynı zamanda çocuklarını güvenle bırakan
anneler için çalışma ve sosyal hayata katılma imkânı sunmaktadır.
Her yaş grubu için uygun eğitim programıyla aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

Temel Dersler:
l Temel dersler bölgede en çok ihtiyaç duyulan ve talep edilen ders grubudur.
l Ortaokul ve ilkokul yaş düzeyinde çocuklara yönelik matematik, Türkçe, okuma-yazma, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler
ve İngilizce derslerini kapsamaktadır.

l Drama
l Müzik
l Halk Oyunları
l Modern Dans
l İngilizce
l Spor
l Matematik
l Okuma – yazmaya hazırlık
l Sanat ve kültür gezileri
l High-scope temelli okul öncesi eğitim programı
l AÇEV ile yürütülen anne – baba eğitimleri

Branş Dersler:

l Müzik
l Yaratıcı Drama
l Resim
l Satranç
l Spor

Psikolojik Danışmanlık
Yetişkinlere Yönelik Yürütülen Çalışmalar;
l Bilgisayar
l İngilizce
l Okuma-Yazma
l Aile Eğitimi
l Açıköğretim Dersleri
l Resim
l Hobi Çalışmaları

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
3 – 6 yaş arası çocuklar ve aileleri.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
İlçede öğrenim gören 7 – 14 yaş arası gençler ile aileleri.

6

HEDEF: HER MAHALLEYE BIR SAGEM ŞUBESI
KAZANDIRMAK.

HEDEF: HER MAHALLEYE BIR GÜNDÜZ BAKIMEVI ŞUBESI

www.sariyer.bel.tr
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EÇADEM

ENGELLI ÇOCUK
VE AILELERINE
DESTEK MERKEZI
2014 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

ENGELSİZ VE
ENGELLENEMEZ SARIYER
ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
YEREL yönetim anlayışımız çerçevesinde hizmetlerimizi gerçekleştirirken tüm vatandaşlarımızın birlikte faydalanabilmesini olmazsa olmaz olarak kabul ediyoruz.
Engellilere yönelik yapacağımız çalışmalarımızda, engellilik durumunun kişi ve ailesi üzerindeki etkisini en aza indirecek fiziksel, çevresel ve sosyal ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Engelli kişileri, yaşamı sınırlı bireyler yerine; hayatın içinde, üretime katılan ve ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen, sosyal
yaşam içinde kendisine yer edinebilen; bağımsız bireyler haline getirmek asli görevimizdir.
l Sarıyer Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’ni (SEKOM) kurduk.

Çalışmalarımızın temelinde erişebilirlik olgusu yer alıyor. Çünkü ulaşım, engelli vatandaşların toplum içerisindeki gereksinimlerinin karşılanmasındaki ilk basamaktır.
l Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti veriyoruz. Engelli vatandaşlarımızı yardım unsuru olarak gören anlayışa karşı onların her vatandaş gibi sosyal hakları olan bireyler olduğunu hatırlatmak amacıyla engelli vatandaşlarımızın tüm sorularını yanıtlıyoruz.
l Sosyal, fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon çalışmaları yürütüyoruz. Atlı terapi, suyla terapi, yüzme,
yoga, tatil gibi imkanlarla engelleri sporla aşıyoruz.
l Çalışmalarımızın bir diğer alanını ise sosyal destekler oluşturmaktadır. Akülü – manuel sandalye,
yürüteç, kanadyen, baston, havalı yatak, beyaz baston ve hasta bezi gibi ihtiyaçlar temin edilirken
evde temizlik ve evde kuaför gibi hizmetleri de sunuyoruz.
l Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.
l Down Town Event Cafe belediye binamızda hizmet veriyor. Engelli gençlere istihdam olanağı ve
sosyalleşme imkanı tanıyoruz.
l

01 EÇADEM ENGELLI ÇOCUK VE AILELERINE DESTEK MERKEZI
02 ENGELLILER VE AILELERINE YAZ TATILI
03 AKÜLÜ ARAÇLARIN BAKIM – ONARIM ÇALIŞMALARI
8
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88 çocuk 83aile

PROJENİN GEREKÇESİ:
Türkiye’de bir ilk olan proje ile amaçlanan engelli çocuk, anneleri ve kardeşlerine bakım ve danışmanlık hizmetlerinin
verilmesi ile aile bütünlüğünün korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
Sarıyer Belediyesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma
Ajansı ile birlikte hayata geçirilen proje şu an Sarıyer Belediyesi ve Koç Üniversitesi iş birliğiyle devam ediyor. Proje kapsamında engelli çocuklar merkezde eğitim alırken, çocuklarını kimseye bırakamadıkları için uzun yıllar boyunca sosyal
yaşamdan uzak kalan aileler (özellikle kadınlar) bu sayede
yeniden sosyal yaşama ve iş hayatına katılabiliyorlar.
Ödüller:
l Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Ödülü 2016
l SODEM 2016 Ödülü En İyi Sosyal Proje Ödülü
l En Başarılı Koçlular 2015 Ödülü “En Başarılı Koçlular‘’
Çevreye ve Topluma Değer Katanlar 2015 Ödülü
Çocuklara Verilen Hizmetler:
l Psikolojik Danışmanlık
l Sosyal Aktiviteler
l Özel Günlerin Kutlanması
l Mutfak Etkinlikleri
l Yaz Kampı
l Spor Faaliyetleri
l Yoga
l Ritim
l Drama
l El Sanatları
l Halk Oyunları

l Piyano
l Arp
l Dans Dersleri
l Aileye Verilen Hizmetler
l Psikolojik Danışmanlık
l Eğitimler
l Sosyal Aktiviteler
l Yaz Kampı
l Anneler Günü Kutlaması
l Kadınlar Günü Kutlaması
l Sanatsal Çalışmalar

Kardeşlere Verilen Hizmetler:
l Psikolojik Danışmanlık
l Dersler için Eğitimsel Destek
l Sosyal Aktiviteler
l Yaz Kampı

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Projenin hedef kitlesi zihinsel engeli bulunan çocuk, anne
ve kardeşleri.

HEDEF: MERKEZ SAYISINI ARTIRMAK
www.sariyer.bel.tr
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AKÜLÜ ARAÇLARIN
BAKIM – ONARIM
ÇALIŞMALARI
2012 – Devam ediyor

2009 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Bugüne kadar 5.344 kişi

Bugüne kadar 617 kişi

PROJENİN GEREKÇESİ:

PROJENİN GEREKÇESİ:

Belediyemize ait Kilyos Sosyal Tesisleri’nde her yaz engelli
vatandaşlar ve ailelerine yaz tatili imkanı sunuyoruz. Sadece
Sarıyer’den değil İstanbul dışından da belirli sayıda konuk
kabul edilen proje kapsamında engeli nedeniyle uzun süredir tatile gidememiş, aileleri ile birlikte tatil imkanı bulamamış bireylerin ihtiyacına yanıt veriyoruz. Sabah kahvaltısı,
öğle ve akşam yemeği imkanı sunulan tesislerimizde engelli
bireylerin kolay hareket edebilmeleri için gerekli altyapı çalışmaları yapıldı.

İlçemizde akülü araç kullanan bireyler zaman zaman teknik
arızalar sebebiyle sıkıntılar yaşamakta hatta bu sebepten
dolayı dışarı çıkamamaktadır. Maddi imkânı yeterli olmayan
vatandaşlarımızın arızalanan araçları ücretsiz olarak tamir
edilmektedir. Tamir süreci uzadığı takdirde geçici araç temin
edilen yurttaşların sosyal yaşamdan uzaklaşmalarına engel
olunmaktadır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi akülü araç kullanan engelli bireyler.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi engelli bireyler ve aileleri.

10

HEDEF: DAHA FAZLA KIŞIYE ULAŞMAK

HEDEF: HIZMET ALANINI GENIŞLETMEK
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İBADETHANE
TEMIZLIĞI
2009 – Devam ediyor

İNANCA SAYGI

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Binlerce vatandaşımız

BARIŞIN, HUZURUN VE HOŞGÖRÜNÜN KENTİ SARIYER

İNANÇ GRUPLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR:
SARIYER gibi tarihi bir kenti yönetirken temel anlayışlarımızdan biri de toplumu oluşturan
her kesime saygı ve eşit davranış. İlçemiz camileri, kiliseleri, cemevleri, farklı dine ve mezheplere mensup vatandaşlarıyla kültürel bir zenginlik içerisindedir. Bu zenginliğin mutlu ve
özgürce yaşanması için eşit hizmet ilkemiz doğrultusunda:
l İlçedeki bütün ibadethanelerin rutin temizlik, bakım ve onarımını yapıyoruz.
l İlçemizde gerçekleşen vefat durumlarında cenaze yemeği, masa – sandalye gibi destekler sunuyoruz.
l Dini bayramlar süresince mezarlıklara ücretsiz servis desteği sunuyoruz.
l Ramazan ayında her akşam en az bir mahallede iftar sofraları kuruyor, sahur sofralarında
buluşuyor, Aşure Günü’nde lokmalarımızı paylaşıyor, Noel, Roş Aşana ve diğer dini günler
süresince birlik ve beraberliği artıran etkinlikler düzenliyoruz.
l Her yıl Ramazan ayında kiliselerde sahur yemeği düzenliyor, her dinden ve mezhepten
yurttaşları buluşturuyoruz.
l Küresel barış çağrısı için tüm dini liderlerin bir araya geldiği geleneksel Barış Festivali
düzenliyoruz.

01 İBADETHANE TEMIZLIĞI
02 TAZIYE HIZMETLERI
03 > SOKAK İFTARLARI > RAMAZAN ETKINLIKLERI > SAHUR SOFRALARI
12
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PROJENİN GEREKÇESİ:
Vatandaşlarımızın; boya – tadilat, altyapı uygulamaları, çevre düzenlemesi ve temizlik faaliyetleri düzenli yapılan ibadethanelerde ibadetlerini yapması amacıyla birçok alanda
hizmet veriyoruz.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi ilçemizde bulunan tüm ibadethaneler
ve yararlanan vatandaşlarımız.

HEDEF: İBADET EDEN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN EN IYI
ŞARTLARI OLUŞTURMAK
www.sariyer.bel.tr
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> SOKAK İFTARLARI
> RAMAZAN
ETKINLIKLERI
> SAHUR SOFRALARI
2010 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Ay boyunca 80.000 kişiye iftar yemeği
Etkinliklerde ise yüzbinlerce vatandaşımız

Her yıl binlerce vatandaşımız

PROJENİN GEREKÇESİ:

PROJENİN GEREKÇESİ:

“İyi günde, her günde birlikteyiz" sloganı doğrultusunda vatandaşlarımıza acılı günlerinde destek oluyoruz. Adli vaka
olmayan ve evde gerçekleşen ölüm durumlarında ölüm raporu verilmesi, cenaze yemeği desteği sunulması, masa ve
sandalye desteğinin yanı sıra taziye araçları sayesinde çeşitli
ikramların ( çay, su vb.) yapıldığı bütünlüklü bir faaliyeti kapsamaktadır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi ilçemizde vefat eden vatandaşlarımızın
ailesi ve yakınları.

Ramazan ayı, iftar - sahur sofraları ve etkinlikleriyle dolu dolu
yaşanmaktadır. Her akşam en az bir mahallede sokak iftarı
gerçekleştiriliyor. Sevgi, barış ve hoşgörü adıyla anılan İstinye Eski Tersane Alanı Ramazan ayı etkinliklerine ev sahipliği
yapıyor. Her akşam iftar sonrası açık olan alanda tiyatro, konser, sinema gösterimi gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca alan içerisinde çay bahçeleri, eşya – kitap – kıyafet
vb. satış alanları ile lunapark hizmet vermektedir.
Ay içerisinde bazı geceler sokak sahurları düzenleniyor. Mahalle sakinlerinin de hazırladığı yemekler ile katıldığı sofralar
imsak saatine kadar devam ediyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi tüm Sarıyerliler.

14

HEDEF: DAYANIŞMAYI ARTIRMAK

HEDEF: BIRLIK VE BERABERLIĞI ARTIRMAK

www.sariyer.bel.tr
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H İ Z M E T

T A N I T I M

Ç A L I Ş M A S I

/

2 0 2 0

01 YAZ SPOR

OKULLARI
2009 – Devam ediyor

SPORCU DOSTU
SARIYER

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

30.700 öğrenci

PROJENİN GEREKÇESİ:

SPORA DESTEK VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI:
GENÇ nüfusa sahip ilçenin potansiyelini desteklemek, madde bağımlılığına karşı çocukları
ve gençleri korumak, spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırma amacıyla 2009 yılından itibaren başlattığımız çalışmalarımızı 2014 yılında
Spor İşleri Müdürlüğü kurarak tek merkezde topladık.
l Yaz Spor Okulları
l Sporu mahallelere taşıyor, kadınlara yönelik rekreasyon çalışmaları
l SARFIT Spor Tesisleri
l Kadın voleybol takımımız Sultanlar Ligi'nde mücadele ediyor.
l Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü 7 branşta1.106 sporcusu ile mücadele ediyor.
l Ulusal ve uluslararası spor turnuvaları düzenliyor, ev sahipliği yapıyoruz.
l İlçe genelinde yer alan spor tesislerini yeniliyor, bakım-onarım çalışmalarını yapıyoruz.
l Okulların spor salonlarını yeniliyor, okullar ile iş birliği yaparak spor eğitimleri düzenliyoruz.

01 YAZ SPOR OKULLARI
02 KADINLARA YÖNELIK SPOR ÇALIŞMALARI
03 SARFİT SPOR TESİSLERİ
16
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Çocuklar ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak
amacıyla 2009 yılında başlattığımız yaz spor okulları her yıl
artarak devam etti. Ortalama 10 branşta gerçekleştirilen eğitimler ücretsiz olarak verilmektedir. Öğrencilerin kullanacağı
spor malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanmakta ve
öğrenciler servislerle evlerinden alınıp, antrenman sonrası
tekrar eve bırakılmaktadır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi çocuklar ve gençler.

HEDEF: SAĞLIKLI NESILLER IÇIN DESTEK VERMEK
www.sariyer.bel.tr
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H İ Z M E T

02

KADINLARA
YÖNELIK SPOR
ÇALIŞMALARI
2015 – Devam ediyor

03

T A N I T I M

Ç A L I Ş M A S I

/

2 0 2 0

SARFİT SPOR
TESİSLERİ
2010 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Yılda ortalama 7.000 kişi

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

10.687 kişi

PROJENİN GEREKÇESİ:

PROJENİN GEREKÇESİ:
Sarıyer’de bir ilk olarak 2015 yılında yaşama geçirilen kadın
rekreasyon çalışmaları ile sporu mahallelere taşıyoruz. Mesafe nedeniyle spor yapamayan kadınlar için alternatif yaratan proje sayesinde mahallelerde belediyemize ait olan tesisler spor alanlarına dönüştürülerek yüzme, zumba, pilates
ve yürüyüş gibi branşlarda eğitimler veriliyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi kadınlar.

Poligon ve Huzur mahallelerinde yer alan şubeleriyle SARFİT
Spor Tesisleri yarı olimpik yüzme havuzu, GYM salonu, ders
sınıfları, hamam ve saunası ile hizmet veriyor. Uygun ücretler karşılığında spor yapma imkanı sunan tesis aynı zamanda imkanı olmayan kişiler için ücretsiz olarak kullandırılıyor.
Engelli vatandaşlar için haftanın belirli günlerinde özel eğitmenlerle spor yaptırılıyor. Haftanın 1 günü sadece kadınlara
hizmet veren tesis, çocuklara yüzme eğitimi kapsamında da
değerlendiriliyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi tüm Sarıyerliler.

18

HEDEF: HIZMETI HER MAHALLEYE YAYMAK

HEDEF: DAHA SAĞLIKLI SARIYER

www.sariyer.bel.tr
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H İ Z M E T

T A N I T I M

Ç A L I Ş M A S I

/

2 0 2 0

SEMT
01 EVLERI
(7 ŞUBE)

2009 – Devam ediyor

YAŞAMDAN EMEKLİ
OLMAK YOK
YAŞLILARA VE EMEKLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Yılda ortalama 25.000 vatandaşımız
PROJENİN GEREKÇESİ:
Örnek ve ödüllü projelerimizden biri olan semt evleri nişan,
kına, doğum günü gibi etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleştirilebildiği, mahalle sakinlerinin toplantılarını yapabildiği,
bir araya gelerek sohbet edebildiği mekanlar olarak da hizmet veriyor. Ayrıca gençlere ve kadınlara yönelik kişisel gelişim kursları veriliyor. Bazı merkezler muhtarlık binasını da
barındırıyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Yaşlı vatandaşlarımızın yoğun iş yaşamı temposu sonrası gelen emeklilik sürecinde yaşadıkları yalnızlaşma ve bireysel zaman geçirme sendromuna girmesini engellemek için
yaşam merkezleri kuruyoruz. Sarıyer’de yaşamdan emekli olmak yok. Semt ve yaşam evleri
aynı zamanda başta kadınlar olmak üzere tüm mahalle sakinlerine hizmet vermektedir. Şehirleşmenin getirdiği apartman hayatı karşısında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan
mahalle kültürünü merkezlerimizde yaşatmayı sürdürüyoruz.
l Semt Evleri
l Yaşam Evleri
l Yaşlı Gündüz Bakımevi

01 SEMT EVLERI (7 ŞUBE)
02 YAŞAM EVI (5 ŞUBE)
03 YAŞLI GÜNDÜZ BAKIMEVI
20

Projenin hedef kitlesi başta mahalle sakinleri olmak üzere
tüm Sarıyerliler.

HEDEF: MERKEZ SAYISINI ARTIRMAK
www.sariyer.bel.tr
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H İ Z M E T

T A N I T I M

Ç A L I Ş M A S I

/

2 0 2 0

YAŞLI
03 GÜNDÜZ
BAKIMEVI

02 YAŞAM EVI
(5 ŞUBE)

2010 – Devam ediyor

2010 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Yılda ortalama 30.000 vatandaşımız

15 kişi

PROJENİN GEREKÇESİ:

PROJENİN GEREKÇESİ:

Yaşlılarımızın toplumsal iletişimden uzaklaşmalarına engel
olmak, yaşıtlarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri yaşam evleri
kuruyoruz. Sosyalleşme imkânı sunan merkezde belediyemizin ikramı olan çaylar yudumlanırken gazete, kitap okuma
imkânının yanı sıra tavla, satranç gibi oyunlar oynanabiliyor.
Mahalle sakinlerinin tamamının yararlanabildiği yaşam evlerinde çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi başta mahalle sakinleri olmak üzere
tüm Sarıyerliler.

Altmış yaş üstü vatandaşlar, Yaşlı Gündüz Bakım Evi’nde
sabah saatlerinden akşam 5’e kadar misafir ediliyor. Onları
binada sertifikalı bir belediye personeli karşılıyor. Gün boyu
yemek hizmeti bulunan tesiste iki dinlenme odasının yanı
sırahizmet ve hobi odası da mevcut. Ayrıca yaşlıların ürettiği resim, tasarım, dikiş, patik, tesbih vb. ürünlerin satışı da,
yine ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine, “Yaşlı Bursu"olarak
dönüyor. Böylece, yaşlılar bir taraftan üretip gelir elde ederken, diğer taraftan deneyimlerini çocuklara aktarma imkânı
buluyor. Çocuklar ise ilgilendikleri branşın uzmanı bir yaşlının deneyimden yararlanırken, öte taraftan burs imkânına da
sahip oluyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi tüm altmış yaş üstü, evde tek başına
kalamayacak ve kalmak istemeyen bireyler.

22

HEDEF: MERKEZ SAYISINI ARTIRMAK

HEDEF: MERKEZ SAYISINI ARTIRMAK

www.sariyer.bel.tr

www.sariyer.bel.tr

23

H İ Z M E T

T A N I T I M

Ç A L I Ş M A S I

/

2 0 2 0

01 PORTÖR

MUAYENESI
2011 – Devam ediyor

SAĞLIKLI SARIYER
SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMALAR:
Sarıyerlinin sağlığı belediyemizin öncelikleri arasında yer alıyor. Göreve geldiğimizde 12 kalemde hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü geride kalan 11 yılın sonunda hizmet kalemini
78 artırarak bu sayıyı 90’a çıkardık. Hizmet binamızda bulunan merkez poliklinik ile Ayazağa’da yer alan Halk Sağlığı polikliniğinde genel başlıkları ile aşağıdaki hizmetler düzenli ve
ücretsiz olarak verilmektedir.
l Poliklinik Hizmetleri
l Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
l Küçük Müdahale Hizmetleri
l Raporlama Hizmetleri (Portör, Sağlık, Evlilik vb.)
l Ambulans Hizmetleri
l Mobil Sağlık Himzeti
l Genel Laboratuvar Hizmetleri
l Radyoloji Hizmetleri
l Psikososyal Hizmetler
l Ücretsiz İlaç Desteği ( Sağlık Bakanlığı’nın kararı sonrası 31.08.2017 itibarı ile sonlandırıldı)
l Cenaze Hizmetleri

01 PORTÖR MUAYENESI
02 AMBULANS HIZMETLERI
03 LABORATUVAR HIZMETLERI
24
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YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Bugüne kadar 7.867 kişi
PROJENİN GEREKÇESİ:
Gıda işyerleri ve sıhhi müessese çalışanlarında bulaşıcı hastalıkların saptanması, hastalığın tedavi edilmesi ya da yayılmadan durdurulması amacıyla yapılan tüm tıbbi işlemler
portör muayenesi olarak adlandırılıyor. Belediyemiz portör
muayenesini kendi bünyesinde gerçekleştiren ilk belediyedir. Muayene işlemi için gerekli donanıma sahip araç vasıtası ile iş yerine giderek hizmeti yerinde sağlıyoruz. Böylece
esnaflarımız açısından yaşanılacak zaman kaybı önlenmiş
oluyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Gıda ve sıhhi müessese sahipleri ve çalışanları.

HEDEF: SAĞLIKLI TOPLUM
www.sariyer.bel.tr
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H İ Z M E T

02

AMBULANS
HIZMETLERI

03

2010 – Devam ediyor

T A N I T I M

Ç A L I Ş M A S I

/

2 0 2 0

LABORATUVAR
HIZMETLERI
2015 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Toplam 21.827hasta

Toplam 90.226 hasta

PROJENİN GEREKÇESİ:
2010 yılının Temmuz ayından itibaren, acil durumlar haricinde, bölgemizde ikamet eden yatalak, düşkün ya da (bir
hastalık, kaza veya operasyon nedeniyle) oturamayacak
durumda olan hastaların, hastane vb. sağlık kuruluşları ile
meskenleri arasındaki nakil hizmetleri “Hasta Nakli Ambulansları” ile gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında beşinci aracın katılmasıyla daha çok kişiye hizmet götürülmeye başlanmıştır. Ambulanslar hasta nakilleri haricinde; taramalar,
evde müdahaleler, vefat halinde hekimin ölüm muayenesine ulaşımı, sosyal organizasyon sağlık tedbirleri ile spor karşılaşmalarında hizmet vermektedir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

PROJENİN GEREKÇESİ:
Poliklinikte muayene olan ya da bir sağlık kuruluşu hekimince yönlendirilerek tetkikleri belirlenen hastaların kan sayımı,
kan biyokimyası (şeker, kolesterol, karaciğer, safra kesesi ve
böbrek testleri), serolojik ( romatizmal) tetkikleri ve idrar tetkikleri rutin veya acil şekilde uzman hekimlerimizce yerine
getirilmektedir. Bu hizmetin kapsamı 2009 yılından itibaren
yeni eklenen hemogram (kan sayımı), biyokimya ve Akdeniz
anemisi gibi özel tarama cihazları ile artırıldı.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Poliklinikte muayene olan ya da bir sağlık kuruluşu hekimince yönlendirilerek tetkikleri belirlenen hastalar.

Acil durumlar haricinde, bölgemizde ikamet eden yatalak,
düşkün ya da (bir hastalık, kaza veya operasyon nedeniyle)
oturamayacak durumda olan hastalar ve yakınları.

26

HEDEF: AMBULANS SAYISINI ARTIRMAK

HEDEF: TETKIK KALEMLERINI GENIŞLETMEK

www.sariyer.bel.tr

www.sariyer.bel.tr

27

H İ Z M E T

T A N I T I M

Ç A L I Ş M A S I

/

2 0 2 0

01 MIKROKREDI
DESTEĞI

2012 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

1.657 kadın

SARIYER’DE KADINLAR
BİR ADIM ÖNDE
KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR:
KADININ sosyal yaşama ve iş hayatına katılması, kendisini geliştirmesi, üretimde ve ekonomide söz sahibi olması toplumun ilerlemesi adına çok önemlidir. Bu hareketle kadınlara
yönelik gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları tek başlık altında topladık. Kurmuş olduğumuz
Kadın Koordinasyon Merkezi ile sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
l Mikrokredi Desteği
l İstanbul95 Aile Ziyaret Temelli Rehberlik Hizmeti
l Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM)
l Özgecan Aslan Danışma Merkezi
l SAGEM Şubelerinde Okuma – Yazma Eğitimi
l Kurs Hizmetleri
l 0 – 3 Yaş Çocukların Sağlıklı Gelişimini Hedefleyen Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği
Programı

01 MIKROKREDI DESTEĞI
02 OKUMA-YAZMA EĞITIMI
03 İSTANBUL95 PROJESI
28

PROJENİN GEREKÇESİ:
Kadınların üretimde söz sahibi olması ve aile ekonomisine
katkı sağlamasına destek olan Mikrokredi 2012 yılından itibaren ilçemizde uygulanmaya başlandı. Belediyemizden
aldığı destek ile işletme açan veya var olan işletmesini büyüten kadınların sayısı her geçen yıl artıyor. Kullanan kadınların
memnuniyet oranı ise yüzde yüz.
Örneğin: 62 yaşındaki kadın girişimci Nilüfer Akalın, projeyle
hayatının tamamen değiştiğini söylüyor. Akalın, “7 yıldır Sarıyer Belediyesi’nin kurslarına gidiyorum. Kağıt rolyef kursuna devam ediyorum. Hayatım tamamen değişti diyebilirim.
Mikrokredi Merkezi’nden aldığım destekle bütçeme katkıda
bulunuyorum. Bunları yaparken her şeyi unutuyorum. Sıfırdan başladım ve şimdi para kazanıyorum” diyerek yaşadığı
değişimi anlatıyor.
3 yıldır Mikrokredi desteği aldığını dile getiren bir başka kadın
girişimci Gülhan Uğurgil de, artık kendi parasını kazanabildiğini söyledi. Uğurgil yaşadığı gururu “Aldığım destekle doğal
ürünler, salçalar, turşular, baklagiller satıyorum. Sarıyer Belediyesi ve Mikrokredi Merkezi’nin düzenlediği tüm kermeslere
katılıyorum. Aldığım kredi sayesinde artık benim de para kazanabildiğim bir işim var” şeklinde anlatıyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Ticari girişimde bulunmak isteyen veya var olan girişimini
büyütmek isteyen kadınlar.

HEDEF: DAHA FAZLA KADINI IŞ YAŞAMINA KATMAK
www.sariyer.bel.tr
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H İ Z M E T
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T A N I T I M

Ç A L I Ş M A S I

/

2 0 2 0

İSTANBUL95
PROJESI
2018 – Devam ediyor

02

OKUMAYAZMA
EĞITIMI
2011 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Ortalama 200 gönüllü aile
PROJENİN GEREKÇESİ:
YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

1.400 kişi

PROJENİN GEREKÇESİ:
İlçemizde önemli sayıda kadının okuma – yazma bilmediği
gerçeğinden hareketle Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezleri (SAGEM) bünyesinde yetişkinlere de hizmet anlayışı
çerçevesinde okuma – yazma eğitimleri verilmektedir. Yaş
aralığı ne olursa olsun kendi başına okuma – yazma isteği
duyarak eğitimine devam etmek isteyen tüm vatandaşlarımıza eğitim verilmektedir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Yaş aralığına bakılmaksızın hangi amaç ile olursa olsun okuma – yazma öğrenmek isteyen herkes.

Sarıyer’de yaklaşık 200 gönüllü aileye verilen sosyal destekte, annenin gebeliğinden çocuğun 3 yaşına kadar olan süreci, sosyal uzmanlar tarafından evlere yapılan ziyaretlerle
şekilleniyor. Bu kapsamda uzmanlar anne ve babalara beslenme, sağlık, bakım, doğum sonrası depresyon, çocuk ve
beyin gelişimi konularında bilgiler veriyor. Daha sonra aileler
ve çocuklar bu bilgiler kapsamında kullanabilecekleri eğitsel
malzemelerle destekleniyor. Ayrıca ilçede 0-3 yaş grubuna
uygun oyun parkları inşa ediliyor. Erken çocukluk tabir edilen 0-3 yaş dönemi, fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal becerilerin gelişimi açısından altın çağ olarak kabul ediliyor. Bu
dönemde çocukların elde edecekleri becerilerin gelişiminde
çevrenin ve özellikle de ebeveynlerin desteği büyük önem
taşıyor. Proje ile aşağıdaki destekler sunuluyor.
1. Hamilelikte beslenme ve anne karnında çocuk gelişimi
2. Doğum sonrası beslenme
3. Doğum sonrası depresyon ile başa çıkma
4. Çocuk ve beyin gelişimi
5. Olumlu ilişkiler inşa etme ve bağlanma
6. Dil gelişimi için yapılması gerekenler
7. Ebeveyn bebek iletişimi
8. Beyin gelişimine yönelik oyuncak tasarlama ve yapma
9. Olumlu davranışları destekleme

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
0 -3 yaş aralığında çocuğu olan aileler.

30

HEDEF: DAHA FAZLA KADINA EĞITIM VERMEK

HEDEF: SAĞLIKLI ANNE, SAĞLIKLI BEBEK
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TÜRKAN SAYLAN
REHABILITASYON
VE SOSYAL
YAŞAM MERKEZI
2017 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Her yıl 750 kursiyer
PROJENİN GEREKÇESİ:

YAŞAMA DOKUNAN
PROJELER
ÖZEL PROJELER:
Yaşamın her alanında olmayı ilke edinen bir yerel yönetim anlayışı doğrultusunda toplumu
oluşturan her kesimi kucaklayan projeleri hayata geçirmenin dışında bazı özel projeleri de
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
l Türkan Saylan Rehabilitasyon ve Sosyal Yaşam Merkezi
l Sarıyer Yaşlı Bakım Projesi
l Madde Bağımlılığı Komisyon Raporu
l Sevgi ve Barış Teknesi
l Vefa Projesi (Yeşilçam’a emek veren isimlerin adlarını parklarımızda yaşatıyoruz. Toplumun gönlünde taht kurmuş isimlerin yakınlarını davet ederek parklarımızı açıyoruz.)

01 TÜRKAN SAYLAN REHABILITASYON VE SOSYAL YAŞAM MERKEZI
02 SEVGI VE BARIŞ TEKNESI
03 MADDE BAĞIMLILIĞI KOMISYON RAPORU
32
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Yerel yönetimler toplumun merkezinde yer alırlar. Doğru bir
yaklaşım ile tüm paydaşların içerisine katıldığı, birbirine eklenerek büyüyen projeler bu iletişimin ürünü olmaktadır. İşte
Türkan Saylan Rehabilitasyon ve Sosyal Yaşam Merkezi de
böyle bir yaklaşımın ürünü. Belediyemiz tarafından yer tahsisi yapılan alana merkezin inşasını bir sivil toplum kuruluşu
gerçekleştirdi. Ferahevler’de bulunan yaşam alanı merkezi
bir konuma sahip olması kadar geniş bahçesi ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya aday olarak kuruldu.
Türkan Saylan’da her şey gönüllülük esasına göre oluşturuldu. Özellikle kadınların büyük destek verdiği merkez, kısa
sürede yüzlerce insanın birbirinden farklı etkinliklerle ev sahipliği yapan bir merkez haline getirildi. “Tecrübeni Paylaş”
sloganı doğrultusunda çeşitli konularda uzman olan kullanıcılar, tamamen gönüllük esası ile tecrübelerini diğer üyeler
ile paylaşıyor. Haftanın belirli günlerinde ders saatleri belirlenerek birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor.
l Hobi Bahçesi (Türkiye’nin çeşitli illerinden getirilen tohumlarla birçok farklı ürünün yetiştirildiği, katılımcıların bakıp
büyüttüğü ürünler her geçen gün çeşitleniyor.)
l Spor Odası ( Yine katılımcı spor hocaları tarafından ücretsiz verilen yoga vb. dersler.)
l Toplantı Odası (Katılımcıların her türlü toplantılarını gerçekleştirebileceği alan)
l Hatıra Ağaç Dikim Alanı ( Merkezi kullananlar ya da kardeş
belediyeler veya ulusal – uluslararası festivaller kapsamında
ilçeye gelen konuklar merkezi ziyaret ederek hatıra fidan dikiyor.)
l Başta Suriyeliler olmak üzere göçmenlerin uyum sürecini
atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkçe ve İngilizce
eğitimi veriliyor.
l 700’e yakın kursiyerin eğitim gördüğü kurumda haftanın 5

günü hizmet veren bir de psikolog bulunuyor. Rehabilitasyon
amacıyla gelenlere psikolog eşliğinde doğa ve sporla tedavi
uygulanıyor. Gönüllü olarak hizmet veren eğitmenler eşliğinde yoga, pilates, kişisel gelişim ve yaşam koçluğu gibi eğitimler veriliyor.
l Şehir merkezinde yeşil alanların giderek azalmasına rağmen nesli tükenmekte olan bitkilerin yetiştirildiği botanik
bahçenin yanı sıra mini hayvanat bahçesindeki hayvanlarla
vakit geçirme imkanı sunuluyor. Engelli öğrencilerin de rehabilitasyon amacıyla getirildiği merkez toplumun her kesimini
kucaklıyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Toplumu oluşturan tüm kesimlere açık.

HEDEF: HIZMET ALANLARINI ARTIRMAK
www.sariyer.bel.tr
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MADDE
BAĞIMLILIĞI
KOMISYON
RAPORU
2014 – Devam ediyor

2015 – Devam ediyor
YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

SAPDAM’dan 8.752 kişi
PROJENİN GEREKÇESİ:

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Binlerce kişi

PROJENİN GEREKÇESİ:
Araç filomuzu her geçen yıl daha da artırarak hizmet kalitesini yükseltme amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza
Sevgi ve Barış teknesini ekledik. Belediye bünyesine kazandırdığımız tekne, çok önemli sosyal projelerimize ev sahipliği yapıyor. Yaptığımız araştırmalar gösterdi ki bir Boğaz
ilçesi olmasına rağmen Sarıyer genelinde daha önce denizi
görmeyen, Boğaz'ı gezmeyen özellikle çocuk ve kadınların
sayısı oldukça fazla. Sevgi ve Barış teknesi bu eksikliği gidermek amacıyla hizmet veriyor. Çocuklar ve kadınları belirli
periyotlarla misafir ediyor, Boğaz turu yapmalarına imkan
sağlıyor. Ayrıca kardeş belediye ilişkileri başta olmak üzere çeşitli dönemlerde ülkemizin dört bir yanından Sarıyer’e
gelen konukları ( özellikle çocuklar ) da İstanbul Boğaz’ı ile
tanıştırıyor, güzel bir anı ile buradan ayrılmalarına olanak
sağlıyoruz. Özellikle daha önce İstanbul’a gelmemiş, denizi
hiç görmemiş çocuklar başta olmak üzere muhtarlar, STK’lar
vb. misafirleri ağırlıyoruz.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Başta Sarıyerliler olmak üzere ulusal ve uluslararası Boğaz’ı
ve İstanbul’u görmemiş kişiler.

Türkiye’de ilk kez bir belediye, meclis kararı ile kurulan ve büyük bir titizlik ile çalışan komisyonun yaptığı görüşmeler sonucunda; madde bağımlılığına gençleri iten nedenler, toplumun etkisi, madde bağımlısı olan kişilerin ruhsal durumları,
mücadele ile ilgili doğru stratejilerin belirlenmesi, toplumun
her kesiminden insana düşen görevler ana başlıklar halinde
belirledi. Aralarında bürokrat, doktor, müftü, emniyet mensubu, muhtarlar, basın kuruluşları, medyanın önde gelen
isimleri, dernekler, spor kulüpleri, öğretmenler, uyuşturucu
kullananlar ve aileleri olmak üzere bin 250 kişi ile yüz yüze
görüşme yapan komisyon, ortaya çıkan raporu kitapçık haline getirerek yol haritası çıkarttı. Bu rapor konu ile ilgili olan
tüm paydaşlar ile paylaşılarak farkındalık yaratıldı. Türkiye
Büyük Millet Meclisi gündemine de gelen çalışma bakanlık
tarafından oluşturulan madde bağımlılığı raporuna referans
oldu.
Yerel yönetimlerin madde bağımlılığı konusunda oluşturacağı spor, sanat ve çeşitli aktivite alanları ile önleyici rol oynayabileceği, bu bağlamda tüm paydaşlar ile eşgüdümlü bir
çalışma yapılması gerektiği sonucu yerel yönetimler açısından önemli bir sonuç olarak ortaya konmuştur.
Proje sonucunda ayrıca Sarıyer Belediyesi Sarıyer Psikolojik
Danışma Merkezi (SAPDAM) kurulmuştur. Madde bağımlılığına karşı insanları yönlendirmek, psikolojik destek sunmak
amacıyla 2015 yılında kurulan merkezden 3.821 vatandaş
faydalanmıştır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Madde bağımlılığı konusunda ilgili tüm paydaşlar ile vatandaşlar.

34

HEDEF: DAHA FAZLA KIŞIYE ULAŞMAK

HEDEF: BAĞIMSIZ GELECEK, BAĞIMSIZ NESILLER
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SARIYER
01 EDEBIYAT
GÜNLERI
2012 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

KÜLTÜR VE SANATIN
BAŞKENTİ SARIYER
KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR:
HAYATIMIZI nasıl yaşarsak yaşayalım, nelerle boğuşuyor olursak olalım, her geçen gün
nasıl güçlü fırtınalarla ve dalgalarla mücadele ediyor olursak olalım, kültür ve sanatın yeri,
gereksinimi ve önemi hiç bir zaman eksilmemeli. Bu düşünceden hareketle yerel yönetim
anlayışımızın temelinde kültür ve sanat çok önemli bir yer tutuyor.
Yerel yönetimler insanların altyapı, çevre, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak dışında
manevi ihtiyaçlarına da cevap verebilmek durumundadırlar. Çünkü kültür – sanat da diğer
alanlar gibi temel ihtiyaçlar sınıfında yer almaktadır. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürürken
Sarıyer’i kültür ve sanat alanında öne çıkaran önemli projelere imza attık.
l Sarıyer Edebiyat Günleri
l Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
l Kurslar
l Sarıyer Belediye Tiyatrosu
l Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu
l Ustaları Anma Geceleri
l Sergiler, Konferanslar – Sempozyumlar – Çalıştaylar
l Festivaller – Şenlikler
l Kültür Turları

01 SARIYER EDEBIYAT GÜNLERI
02 KURSLAR
03 YENI KÜLTÜR MERKEZLERI
36
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Yılda ortalama 20.000 kişi takip ediyor
PROJENİN GEREKÇESİ:
Sarıyer Edebiyat Günleri, ilkini gerçekleştirdiğimiz 2012 yılından bu yana yalnız İstanbul’un değil, Türkiye’nin en çok sözü
edilen, en çok görünen ve en prestijli kültür sanat etkinliklerinden biri haline geldi.
Sarıyer Edebiyat Günleri'ni düzenlememizdeki temel amaçların başında her yıl Tüyap Kitap Fuarı haricinde yazarlar,
şairler, sanatçılar ve gazetecileri okurlarıyla buluşturan etkinliklerin az olması ve fuarın mevki olarak uzak kalması
sebebiyle alternatif bir alan oluşturmak. Bu doğrultudan
yola çıktık ve her yıl üstüne koyarak devam eden önemli bir
kültürel etkinlik oluşturduk. Yeşil ve mavinin buluştuğu güzel
bir ortamda edebiyat keyfi yaşatıyoruz. 7’den 70’e her yaştan
edebiyatsever katılıyor.
l Kitap stantları kuruyor, yayın evlerini davet ediyoruz. Yayın
evleri okurlarıyla buluşuyor ve kitap fuarı ortamı oluşturuyoruz.
l İmza stantları kuruyor, yazarları okurlarla buluşturuyoruz. Okurlar, hem kitaplarını imzalatıyor hem de kısa sohbet
etme ve fotoğraf çektirme imkânı buluyor.
l Etkinlik alanına kurduğumuz sahne ile söyleşi ve paneller
düzenliyoruz. Belirlenen konu başlığı altında ustaları davet
ediyoruz. Keyifli sohbetler gerçekleştiriliyor.
l Şiir Teknesi oluşturduk. Etkinlik süresince konuk şairlerimiz
ile okurlar boğazın üstünde 2 saat boyunca hem İstanbul’un
güzelliğini yaşıyor hem de dizeleri İstanbul’a karşı okuyorlar.
Usta ve amatör şairler şiir severler ile buluşuyor.
l 2014 yılında edebiyata büyük katkılar veren ustalara Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü vermeye başladık. Ödül, 2014
yılında Yaşar Kemal, 2015 yılında Zülfü Livaneli, 2016 yılında
Vedat Türkali, 2017 yılında Murathan Mungan, 2018’de İnci
Aral ve 2019'da Ahmet Ümit'e verildi.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Başta Sarıyerliler olmak üzere tüm edebiyatseverler.

HEDEF: EDEBIYAT KENTI SARIYER
www.sariyer.bel.tr
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YENI KÜLTÜR
MERKEZLERI
2009 – Devam ediyor

02 KURSLAR
2009 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Binlerce vatandaş

PROJENİN GEREKÇESİ:
YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Toplam 37.806 kişi
PROJENİN GEREKÇESİ:
Meslek edindirme, hobi ve sanat kurslarını toplumun eğitimine, huzur ve refahına katkı sağlama amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yediden yetmişe her yaş grubuna yönelik hazırlanan
kurslar, binlerce kişiye ulaştı. Kurslar özellikle kadın emeğinin aile bütçesine katkı sağlaması açısından büyük önem taşımanın yanı sıra her kesimden insanın dayanışma, dostluk
ve paylaşım içinde olmalarına da olanak sağladı.
Geleneksel el sanatlarımızın ve ürünlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan, geleneksel ile moderni bir araya
getiren, kursiyerlerimizin eğitim öğretim dönemi boyunca
ürettikleri eserleri “Gönülden Ele, Elden Size” sergisiyle herkesle buluşturuyoruz.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Meslek edinme veya hobi amaçlı olarak kurs eğitimi almak
isteyen herkes.

38

İlçenin en önemli eksikliklerinin başında kültür – sanat merkezleri geliyordu. Göreve geldiğimiz yıl eskiden Kültür Müdürlüğü olarak kullanılan hizmet binasında 100 kişilik koltuk sayısına sahip bir salon dışında merkez bulunmuyordu.
Oldukça atıl durumda bulunan salon tadilattan geçirildi ve
ünlü tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un ismi verildi. Buna rağmen salon daha fazla sayıda kişiye ulaşma anlamında yetersiz kalıyordu.
2015 yılında kapılarını açtığımız Yaşar Kemal Kültür Merkezi
bu eksiği kapatmak adına attığımız ilk adım oldu. 365 koltuk kapasiteli salonu, 1.000 kişilik balo salonu ve geniş fuaye
alanları ile birçok etkinliğe ev sahipliği yapan merkez bugüne
kadar binlerce kişiyi ağırladı.
Dünyanın kendi ölçeğinde yeşil sertifikalı ilk kamu hizmet
binası olan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası 3 bloktan oluşmaktadır. A bloğu hizmet binası olan yapının B bloğunu kültür merkezi olarak tasarladık. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
(BKSM) adı verilen merkezin yakın zamanda resmi açılışı yapılacak. Modern mimarisiyle İstanbul’un en prestijli mekânı
olan Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi, Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu Halk Jürisi’nin “Yeni Mekânlar Ödülü”ne
layık görüldü.
BKSM:
635 koltuk kapasiteli salon
10 metre derinliğe sahip 260 m²’lik sahne
Tiyatro, konferans, gösteri gibi birçok etkinliğin sahnelenebileceği teknik altyapı
Sergiler için 300 m² fuaye alanı
2 adet 150 m² prova alanı
310 m² açık alan
6 adet tek kişilik, 2 adet büyük kulisler
Aynı anda 2 dil’ çevirisine uygun simultane sistemi
800 araçlık ‘otopark’ imkânı

Merkezin iç ve dış cephesi yapımı geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Kültür ve sanat etkinliklerine merak duyan ve daha önce hiç
gitmemiş vatandaşları etkinliklerle buluşturmak.

HEDEF: BRANŞ VE KATILIMCI SAYISINI ARTIRMAK

HEDEF: KÜLTÜR VE SANAT ILE IÇ IÇE YAŞAYAN TOPLUM
OLUŞTURMAK

www.sariyer.bel.tr
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01 SKEP
SARIYER KALKINMA
EYLEM PLANI

2010 – Devam ediyor

Binlerce Sarıyerli vatandaşımız

İLETİŞİM, HALKLA İLİŞKİLER, KATILIMCILIK:

/

2 0 2 0

Planın her sürecinde Sarıyer’e hizmet etmek istiyoruz.
SKEP’in konu başlıkları ve çalışma alanlarI; kentsel altyapı ve
çevre - sosyal politikalar - turizm ve hizmetler olarak sınıflandırılmıştır.
Bu üç ana konu başlığını belirledikten sonra gerekli projelerin oluşturulması için STK’lara (Sivil Toplum Kuruluşları), üniversitelere, muhtarlıklara, mahalle derneklerine, işletmelere,
vatandaşlara, bürokratlara ve siyasetçilere katkı sağlayabilecekleri ortak bir platformda buluşma olanağı yaratılmıştır.
SKEP; bu açıdan bakıldığında belediyenin öncülüğünde,
sağlam temeller üzerine kurulu, kalkınmayı belli bir plan
ve program dâhilinde yürüten, tüm yerel faktörlerin kendi
uzmanlık alanlarında katkılarını sunmalarını sağlayan, Sarıyer’in geleceği için hazırlanmış bir kalkınma planıdır. Plan,
bir yerel yönetim tarafından hazırlanan ilk kalkınma eylem
planı olmasıyla da ayrı bir öneme sahiptir.

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

HALK İÇİN, HALKLA BİRLİKTE

Ç A L I Ş M A S I

PROJENİN GEREKÇESİ:
Yerel yönetimimiz Sarıyer’in mevcut fırsat ve tehditlerini incelemiş ve buna göre bir kalkınma hedefi koymuştur. Farklılığımız; katılımcı demokrasiye özen göstererek Sarıyerlilerin
katkısını en üst düzeyde tutmaya çalışmaktır. Hazırlanan
Sarıyer Kalkınma Eylem Planı (SKEP) bir yol haritası olacak,
uzun vadeli hedeflere ulaşma yönünde sorumluluk yükleyecektir.

Katılımcılığın Sarıyer’in gelecek 50 yılını planlamada temel
alınması ile birlikte devam eden yıllarda tüm çalışmalarımız
SKEP dahilinde devam etmiştir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Sarıyer’i oluşturan tüm paydaşlar.

Göreve geldiğimiz ilk yıl ortaya koyduğumuz temel bir felsefemiz oldu: “Yaşamın içerisinde
var olmak.” Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı değişime ortak olarak farklı bir yerel yönetim
anlayışı geliştirmek kaçınılmazdı. Yerel yönetimlerin kanalizasyon, temizlik, park gibi klasik
hizmetlerini yerine getirmenin yanı sıra ekonomi, kültür - sanat, eğitim, sağlık vb. alanlarda
da sorumluluklar alması, sosyal bir belediyecilik anlayışı ortaya koyması gerçeğinden hareket ederek çalışmalarımıza başladık.
Bu çalışmaların en önemli çıkış noktası ise günlük hizmetlerimizi layığıyla yerine getirirken,
Sarıyer’in gelecek 50 yılını planlamak, yapılan faaliyetlerin “sürdürülebilir” olmasını sağlamaktı.
Sürdürülebilirliğin temelinde ise çok önemli bir kavram yer alıyor: “Katılımcılık.” Katılımcılık
ve “Ortak akıl oluşturma” prensipleri sürdürülebilir yönetim anlayışının sağlanmasında temel ilkelerimiz oldu.
Büyük hedeflere giden yol mevcut durumun gerçekçi analizini yapmaktan geçiyor. Yerel yönetim olarak öncelikle belediyemizin envanter analizini yaparak, durum tespiti yaptık. Devamında ise ilçemizin tamamının analizini, katılımcılık ilkesi doğrultusunda yaparak ihtiyaçları
belirledik. Bu sürece paydaşlarımızı kattık. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler,
kent konseyi, bürokratlar, siyasiler, iş adamları ve hatta yurt içi ve yurt dışı kardeş belediyelerimizle aktif iş birlikleri kurduk.
l Sarıyer Kalkınma Eylem Planı l Mahalle Ziyaretleri l Halk Günleri
l Site – Kahve Toplantıları l Mahalle Toplantıları

01 SKEP SARIYER KALKINMA EYLEM PLANI
02 MAHALLE TOPLANTILARI
03 MAHALLE ZIYARETLERI
40
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HEDEF: ÖRNEK YEREL YÖNETIM ANLAYIŞI OLUŞTURMAK
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MAHALLE
TOPLANTILARI
2009 – Devam ediyor

03

MAHALLE
ZIYARETLERI
2009 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Yapılan çalışmadan etkilenen tüm
paydaşlar
PROJENİN GEREKÇESİ:
Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik yapıları bir arada barındıran Sarıyer’i farklı bir yaklaşım ile yönetmeye karar verdiğimizden beri toplumun hiçbir kesimine ayrım yapmadan
hizmette eşitlik ilkesi içerisinde Sarıyer’imizi yönetiyoruz.
Klasik bir belediyecilik anlayışının dışına çıktık, hep daha fazla ne yapılabilir sorusuna cevap arıyoruz.
Sorunları ortak akılla çözülmüş bir Sarıyer oluşturmak anlayışıyla; yaşamın içinde aktif olarak yer alan; sivil toplum
örgütleri, muhtarlar, mahalle örgütleri, üniversiteler ve kent
konseyi, okul aile birlikleri, cami dernekleri, yöresel dernekler, spor kulüpleri vb. kısaca sokakta var olan herkesle aktif
işbirliği içerisine girdik. Mahallelerimizin sorunlarını yerinde
masaya yatırarak ortak çözüm üretmeye gayret ettik.
Yaptığımız tüm proje ve çalışmada “Yaptık Oldu" anlayışını
hiçbir zaman benimsemedik. Bir bölgede çalışma gerçekleştirmeden önce o bölgenin sakinleriyle bir araya geldik. Projemizi anlattık, görüşleri dinledik ve uzman kadromuzla gerekli
revizeleri yaptık. Bizim için önce Sarıyerlinin mutluluğu gelir.
Mahalle toplantıları bu anlamda en etkin çalışmalarımızın
başında gelmektedir.

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Her ziyarette ortalama 250 vatandaş
PROJENİN GEREKÇESİ:
Mahalle ziyaretleri belirli periyotlar dahilinde, mahalle mahalle, özellikle esnafın sorunlarını dinlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmadır. Amaç; yoğun iş temposu içerisinde
dükkanından ayrılamayan esnaf ve mahalle sakinlerinin talep, şikayet ve önerilerini yerinde dinlemek ve çözüm önerileri geliştirmek. Belediye başkanı öncülüğünde yönetim kademesinin de hazır bulunduğu ziyaretler ile yerinde çözüm
önerileris hazırlanmaktadır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Mahalle sakinleri ve esnaflar.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Yapılan çalışma veya proje ile ilgili tüm paydaşlar ve mahalle
sakinleri.

42

HEDEF: ORTAK AKIL OLUŞTURMAK

HEDEF: SORUNLARI YERINDE TESPIT, YERINDE ÇÖZÜM
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01 SARIYER

HALK KART
2018 – Devam ediyor

KİMSE GERİDE
KALMAYACAK
SOSYAL DESTEK VE HİZMETLER
Sarıyer Belediyesi olarak temel yaklaşımımız gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek, desteğe
ihtiyacı kalmayan bir toplum düzeni kurabilmek.
l Sarıyer Kart,.....................................................16.719 kişiye halk kart verildi.
l Sarıyer Yaşlı Bakım Projesi (SAYBAP),.............1038 kişiye bakım hizmeti veriliyor.
l Nakdi Destek,...................................................15.815

kişiye destek verildi.
l Hasta Bezi . .....................................................51.857 adet destek verildi.
l Eğitim Desteği,.................................................50.964 kişiye destek verildi.
l İkinci El Giysi, ..................................................7.165 kişiye destek verildi.
l Cenaze Yemeği Desteği,..................................3.897 aileye destek verildi.
l İftar ve Sahur Yemeği (Her yıl için),.................80.000 kişiye yemek verildi.
l Asker Maaşı Desteği,.......................................3.718 kişiye destek verildi.
l Oruç Açma Yemeği, Aşure ikramı,...................378.000 aşure ikramı yapıldı.
l İnşaat ve Çatı Malzemesi Desteği...................704 Haneye 61.000 m2 destek verildi.

01 SARIYER KART
02 SARIYER YAŞLI BAKIM PROJESI
03 BURS DESTEĞI
44
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YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Her yıl ortalama 5 bin kişi
PROJENİN GEREKÇESİ:
Sosyal yardım çalışmalarını yürütürken temel amaçlarımızdan bir tanesi; gerçek ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızı belirlemek ve ulaşmak. Kurduğumuz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu amacımıza ulaşmak adına çok önemli bir rol oynuyor.
Tüm sosyal yardım çalışmalarımızı tek çatı altında gerçekleştiriyoruz. Başta muhtarlarımız olmak üzere paydaşlarımızla
hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor, bu konuda başarılı
sonuçlar elde ederek gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı
belirliyoruz.
Sosyal yardım konusunda gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak kadar önem verdiğimiz bir diğer konu ise yardımın nasıl ulaştırılacağıdır. Yardım sırasında kimseyi rencide etmemek, her şeyi usulüne göre yapmak bizim için çok
önemlidir. Bu kapsamda Sarıyer’de bir ilki daha yaşama geçirmenin mutluluğunu taşıyoruz. Sarıyer Halk Kart çalışmamızı tamamladık. Sarıyer Halk Kart sayesinde ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımız kartlarına yükleyeceğimiz tutar karşılığında
anlaşmalı market ve iş yerlerinden temel ihtiyaçlarını istedikleri gibi karşılayabiliyorlar.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Araştırmalarımız sonucunda belirlediğimiz, başvuran ihtiyaç
sahibi vatandaşlar.

HEDEF: SARIYERLILIK BILINCINI ARTIRMAK
www.sariyer.bel.tr
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SARIYER
YAŞLI BAKIM
PROJESI
2015 – Devam ediyor

03

BURS
DESTEĞI
2009 – Devam ediyor

DÜZENLİ YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Toplam 1038 kişi

PROJENİN GEREKÇESİ:
Yaşlısıyla, genciyle herkesin yüzünün güldüğü bir Sarıyer
hedefiyle, ilçe genelinde yaşlı ve engelli vatandaşlara daha
iyi hizmet verebilmek için kurduğumuz Sarıyer Yaşlı Bakım
Projesi ile Sarıyer’de yaşayan, kimsesi olmayan, desteğe
muhtaç, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların evlerini periyodik olarak baştan aşağı temizlemeye ve insani ihtiyaçlarını
gidermeye devam ediyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında oluşturulan
özel ekip; özverili çalışması, sıcak ve insancıl yaklaşımıyla, misafiri oldukları evlerde yaşayan yurttaşlar tarafından
memnuniyetle karşılanıyorlar.
SAYBAP ekibi, ilgili müdürlüklere gelen talep doğrultusunda,
evlere giderek tespitte bulunuyor ve uygun görülmesi halinde evde temizlik, boya – badana ve tamirat işlemleri yapılıyor. Gerekli durumda eşya, giysi ve gıda yardımında bulunuluyor. Periyodik olarak sağlık taraması da yapılan projede
yaşlı, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlara kuaför hizmeti de sağlanıyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Sarıyer’in hemen hemen her mahallesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan ekipler,
talep ve tespitler doğrultusunda tüm ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak hizmet götürdü ve götürmeye de devam ediyor.

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

50.964 öğrenci

PROJENİN GEREKÇESİ:
Her yıl gerçekleştirilen burs desteği uygulaması geçen her
dönem de katlanarak devam etti. Geri dönüşüm uygulamasını en başarılı uygulayan belediyelerden birisi olarak bu
alandan elde ettiğimiz tasarrufu da çocuklara burs desteği
olarak sunuyoruz. 2019 yılında verdiğimiz burs desteği sayısı
7.500 çocuğa ulaştı. Bu rakama ulaşmamızın altında yapılan
tasarruf çalışmalarının büyük katkısı bulunmakta. Hedefimiz
her yıl daha fazla çocuğumuza destek olabilmek.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Maddi durumu yeterli olmayan, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Sarıyer’de yaşayan, kimsesi olmayan, desteğe muhtaç, yaşlı,
engelli ve kimsesiz vatandaşlar.
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HEDEF: HIZMET ALANINI GENIŞLETMEK

HEDEF: HIZMET SAYISINI ARTIRMAK
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YAŞAYACAK
İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI:
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BILINDIĞI üzere Sarıyer bir gecekondu kenti ve en önemli sorunlarımızın başında mülkiyet
ve yerinde dönüşüm konusu geliyor. Sarıyer Belediyesi olarak daha seçim döneminde dönüşümün yerinde ve yerel halkla birlikte yapılacağının sözünü vermiştik. Halkın isteklerinin
ön planda tutulmadığı hiçbir projenin başarılı olamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle tüm
çalışmalarımızı halkımızla birlikte yapıyor, onların isteklerini göz önünde tutarak çalışmalarımızı yönlendiriyoruz.
Bütün gecekondu mahallelerimizde öncelikle mülkiyet sorununun çözümü için, vatandaşın
mülk hakkını elde edebilmesi için ilk adımı attık. Bu sorun Boğaz’da yaşayan 1 milyona yakın
kişiyi ilgilendiriyor.Bu sorun her seçim döneminde istismar ediliyor. Bugüne kadar hiçbir
yönetim bu konuda samimi bir çalışma yapmamış.
Şu bilinmelidir ki; tapu sorununu çözmeden yerinde dönüşüm yapamazsınız. Halkın adının
yazmadığı protokollerle dönüşümün başarıya ulaşamadığı açıktır. Doğru bir tanedir. Hak
sahipliğini belirlemeden, halka barınma güvencesi olan tapusunu vermeden dönüşümde
başarılı olunamaz.
Eğer Sarıyer’de sağlıklı bir dönüşüm yapılmak isteniyorsa öncelikle mülkiyetin çözülmesi
gerektiği çok nettir. Vatandaşın da isteği bu yöndedir. Halka rağmen hiçbir şey olmaz.

01 GECEKONDU MAHALLELERI ISLAH İMAR PLANI ÇALIŞMALARI
02 AYAZAĞA’DA TAPU DAĞITIMI
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01

GECEKONDU
MAHALLELERI
ISLAH İMAR PLANI
ÇALIŞMALARI
2009 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Binlerce vatandaşımız

PROJENİN GEREKÇESİ:
Sarıyer’deki mahalle dernek ve kooperatiflerinin talebini de
dikkate alarak sorunun çözümü için oybirliği ile iki meclis
kararı aldık. Konunun çözülmesi için idare hukukçuları ve
üniversiteleri de işin içine dâhil ederek mahalle dernekleri ile
toplantılar düzenledik.

Mülkiyet sorununun halkın lehine çözümü için ilçe meclisimizin almış olduğu karar, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 2981
sayılı İmar Affı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, yüksek yargı kararları ve boğazın sit kararlarını çok detaylı inceleyerek İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi İdari Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan resmi
görüş alarak hukuki altlık oluşturduk.
İlk olarak pilot bölge olarak belirlediğimiz Emirgan Mahallesi,
951 ada 52 nolu parselde ıslah imar planı çalışmasını Sarıyer Belediyesi İlçe Meclisi’nden oybirliği ile geçirerek İBB’ye
ilettik. Daha sonra ise Rumelihisarı, Kazım Karabekir Paşa
Mahallesi, Kocataş, Çayırbaşı, Pınar Mahallesi, Ferahevler,
PTT Evleri, Reşitpaşa, Derbent, İstinye - Poligon, Fatih Sultan
Mehmet – Baltalimanı ve Cumhuriyet mahallelerinin bir kısmına ait ıslah imar planı tekliflerini ilçe meclisimizden geçti.
5216 sayılı yasanın 7b maddesine istinaden onaylanması
için İBB’ye ilettik. Yasal çerçevede İBB meclisi tarafından görüşülmesi gereken planların meclise taşınmadan İBB idaresi
tarafından geri gönderilmesi üzerine hukuki süreç başlatıldı.
Devam eden süreçte 12 dava açılmış bu davaların 8 tanesi
lehimize 4 tanesi ise aleyhte sonuçlanmıştır. Lehte kazanılan
idari davalar için İBB bir üst mahkemeye konuyu taşımış ve
süreç bu şekilde devam etmektedir. Tüm bu süre içerisinde
mahalle dernek ve kooperatiflerde davaya müdahil olmuşlardır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Gecekondu bölgesinde oturan ve ıslah imar planından etkilenen vatandaşlar. Planlar binlerce yurttaşı ilgilendirmektedir.

02
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AYAZAĞA’DA
TAPU DAĞITIMI
2017

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

150 kişi

PROJENİN GEREKÇESİ:
Gündemde olan “İmar Barışı” Sarıyer’de yaşayan gecekondu
sahiplerinin sorunlarını çözmüyor. İçerisinde tapu kelimesi
geçmeyen yasa yerine en başından beri ısrarla vurguladığımız gecekondu bölgeleri için hazırladığımız ıslah imar planlarının dayandığı 2981 sayılı yasa çerçevesinde Ayazağa’da
yaşayan ve gerekli işlemleri yapan gecekondu sahiplerine
tapularını dağıttık.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Ayazağa gecekondu bölgesinde yaşayan ve 2981 sayılı yasa
çerçevesinde gerekli işlemlerini tamamlayan vatandaşlar.
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HEDEF: SARIYERLININ SARIYER'DE YAŞAMASI

HEDEF: MÜLKIYET SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ SARIYER
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H İ Z M E T

GENÇLERE ÖNEM
VEREN SARIYER
GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:
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SARIYER Belediyesi çalışmalarının temelinde çocuklar ve gençler ayrıcalıklı yer tutuyor.
Özellikle eğitim alanında yapılan çalışmalar bu alana verilen önemi ortaya koyuyor. Eğitim
alanı dışında gençlere yönelik özellikle Avrupa Birliği desteği kazanan projelere imza atıldı.

01 YEREL YÖNETIM VE ÜNIVERSITE İŞ BIRLIĞI İLE
KARIYERIMI KURGULUYORUM
02 ERASMUS PLUS - AVRUPA GÖNÜLLÜ HIZMETI PROJESI
www.sariyer.bel.tr
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01

YEREL YÖNETIM
VE ÜNIVERSITE
İŞ BIRLIĞI İLE
KARIYERIMI
KURGULUYORUM
2017 Şubat – 2017 Ekim
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ERASMUS
PLUS - AVRUPA
GÖNÜLLÜ
HIZMETI PROJESI
2012 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Toplam 500 genç

PROJENİN GEREKÇESİ:

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Proje hayata geçirilirken, genç işsizliğe karşı mücadele etmek amacıyla tüm paydaşların katıldığı bir süreçle gençlerle
birlikte uygulanabilir, somut ve şeffaf, genç odaklı istihdam
politikası üzerine çalışmalar yapıldı. Gençlerin karar alma
aşamasında yer aldığı politika sürecinin sonunda çıkarılanraporla katılımcı süreç devam etti. Projenin tanıtımının ilgili tüm paydaşlara yapıldığı lansmanda çeşitli firmalar stant
açtı. Firma temsilcileri, iş arayan gençleri ve öğrencileri açtıkları stantlarda ağırlayarak iş ve staj başvurularını kabul etti.
Gençlik istihdamı, Avrupa istihdam stratejisi ve yerel yönetimlerin konuya ilişkin sunabileceği fırsatlar üzerine gençlere odak grup eğitimleri verildi. Kavramlar (katılım, politika,
gençlik ve istihdam) üzerine ortak akıl yaratıldı.
2 Nisan - 29 Nisan tarihleri arasında farklı üniversitelerde
düzenlenen eğitimler ile projede yer almak için başvuru yapan 500 genç bu eğitimleri 20 - 30 kişilik gruplar halinde aldı.
Uluslararası Gençlik İstihdamı ve AB Politikaları Çalıştayı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Aachen’dan gençlerin katılımı
ile gerçekleşti. Çalıştayda gençlerin politika sürecine katılımı,
kariyeri kurgulama, girişimcilik gibi konular ele alındı.
20-24 Haziran 2017 tarihinde üniversitelerin kariyer merkezleri, temsilci öğrenciler, meslek lisesi öğrencileri ile Almanya
Aachen’da çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

Toplam 76 genç

PROJENİN GEREKÇESİ:
2012 yılından bu yana Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan aldığımız akreditasyon ile 17 ve 30 yaş arası Sarıyerli gençlere, 2 ile 12
aylık süreler ile Avrupa ülkelerinde sosyal içerikli projelerde
yer alma fırsatı yaratmaktayız. Gençler kimi zaman Bulgaristan’da engelliler ile ilgili çalışmalar yapan merkezlerde
engellilerin sosyal entegrasyonu üzerine tiyatro ve dans çalışmaları yaptılar ve toplumsal yaşam içinde engelli tabanlı
ayrımcılıkla mücadele etmek, engellilikle ilgili toplumsal farkındalığı artırmak için bilgi ve yeterliliklerini geliştirdiler kimi
zaman ise Yunanistan’da yerel yönetimleri deneyimleme fırsatı buldular. 2012 yılından bu yana İtalya, Almanya, Fransa,
Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerde çalışma imkanı bulurken bu ülkelerden bazı gençlere de Sarıyer Belediyesi olarak
ev sahipliği yaptık.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
17 ve 30 yaş arası Sarıyerli gençlere.

Üniversite öğrencileri, yerel yönetimler ve özel sektör.
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HEDEF: ISTIHDAM ALANLARINI GELIŞTIRMEK

HEDEF: DAHA FAZLA SAYIDA GENCE IMKAN TANIMAK
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ÇOCUK
01 HAKLARI
FESTIVALI
2014 – Devam Ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Toplam 8.000 çocuk

ÇOCUKLARIN
BELEDİYESİ SARIYER
ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

PROJENİN GEREKÇESİ:
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte olan Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi
Hibe Programı kapsamında desteklenen “Çocuk Dostu Yerel
İnisiyatif” başlıklı AB Projesi ile 2014 yılında başlatılan Çocuk Hakları Festivali her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmeye
devam ediyor. Çocuklar sahip oldukları hakları çeşitli sahne
performansları ile sunuyor, etkinlik sonunda ortak bir bildiriye imza atıyorlar. “Hepsi Her Zaman Tüm Çocuklar İçin”
sloganı ile gerçekleştirilen festival kapsamında veliler çocuklarının sahip olduğu hakları yine çocuklarının performansları
ile öğrenme imkânı buluyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
İlçe okullarında eğitim gören çocuklar ile Sarıyer Belediyesi
Gençlik Eğitim Merkezleri’nde öğrenim gören çocuklar.

ÇOCUKLARIN fiziksel ve zihinsel gelişimi için başta eğitim olmak üzere kültür – sanat ve
spor alanlarında birçok ilki hayata geçirdik. İlgili başlıklarda bu konular detaylıca anlatıldı.
Bu konuların dışında çocukların haklarını öğrenmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, bilinçli
birer yurttaş olarak yetişmeleri amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.

01 ÇOCUK HAKLARI FESTIVALI
02 KARNE ŞENLIĞI
03 ULUSLARARASI 23 NISAN ÇOCUK ŞENLIĞI
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HEDEF: HAKLARINI BILEN NESILLER YETIŞTIRMEK
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ŞENLIĞI
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ULUSLARARASI
23 NISAN
ÇOCUK ŞENLIĞI
2010 – Devam ediyor

2012 – Devam ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Toplam 4.836 çocuk

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Toplam 28.530 çocuk

PROJENİN GEREKÇESİ:

PROJENİN GEREKÇESİ:
Eğitim – öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile başlayan sömestr tatili sürecini çocukların hem dinlenmesi hem
de sanat ile iç içe geçirmesi için karne şenliği düzenliyoruz.
Tatil boyunca çeşitli tiyatro oyunları ve çizgi film gösterimi
gibi etkinliklerle binlerce çocuğu ve velilerini ağırlıyoruz.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
İlçe okullarında eğitim gören öğrenciler.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı her yıl uluslararası düzeyde kutluyoruz. Dünyanın
çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin çeşitli illerinden misafir ettiğimiz çocukları Sarıyerli çocuklarımız ile buluşturuyor kültürler arası etkileşimi artırıyoruz. Aynı zamanda adına yakışır
bir bayram kutlaması gerçekleştiriyoruz. Dünya çocuklarının
buluştuğu her yıl aynı zamanda çocuk meclisi oluşturuluyor.
Çocukların gözü ile ele alınan konular ışığında yine çocuklar
tarafından bildirge hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Dünyanın çeşitli ülkelerinde, ülkemizin çeşitli illerinde ve Sarıyer’de eğitim gören çocuklar.

58

HEDEF: DAHA FAZLA SAYIDA ÇOCUĞU ULAŞMAK

HEDEF: FARKLI KÜLTÜRLERI BULUŞTURMAK
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H İ Z M E T

T A N I T I M

Ç A L I Ş M A S I

/

2 0 2 0

YENI
01 PARKLAR
2009 - Devam Ediyor

YARARLANAN KİŞİ SAYISI:

Binlerce vatandaşımız
PROJENİN GEREKÇESİ:

YEŞIL SARIYER
YEŞIL ALAN GELIŞTIRME ÇALIŞMALARI

İlçe genelinde fırsatını bulduğumuz her alanı park ve yeşil
alan olarak değerlendiriyoruz. Sarıyer sahip olduğu konum
itibarı ile tüm İstanbulluların nefes almak için geldiği, doğal
güzelliklerle baş başa zaman geçirebileceği en özel ilçe. Sarıyer'i yönetirken bu ayrıcalığın farkında olarak yeşil alanlara
daha çok sahip çıkıyoruz. Yeni parklar kazandırmanın yanı
sıra eski parkları baştan aşağı revize ediyor, daha modern
hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Yediden yetmişe tüm sarıyerliler.

SARIYER’IN; tarihi, kültürel, sosyal ve çevresel zenginliklerine sahip çıkmak en önemli hedeflerimizden biridir. Bu zenginliklere sahip çıkarken halkımızın talep ve ihtiyaçlarını mahallelerimizde toplantılar gerçekleştirerek belirliyoruz. İlçemize yeni parklar kazandırmanın yanı sıra
mevcut parkların standartlarını yükselterek; temizlik, bakım ve onarımının yapıyoruz. İhtiyaç
duyulan yerlerin bitkilendirme çalışmasını gerçekleştirerek düzenlemeler yapıyoruz.

HEDEF: PARK VE YEŞIL ALAN SAYISINI ARTIRMAK
01 YENI PARKLAR
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