Martılar
denizin sokak
çocuklarıdır.
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ÜCRETSİZ BÜLTEN

SAYI: 01

Can Yücel

MÜLKiYET ÇÖZÜMÜNDE

TARiHi ADIM

Şehit Uğur Taşçı
Parkı’nı açtık
SÖZ verdiğimiz gibi Şırnak Cizre’de şehit düşen
Üsteğmen Uğur Taşçı Parkı
ve Spor Kompleksi’nin
açılışını Sarıyeliler ve Galatasaraylı yönetici ve sporcularla açtık. Şehit ailesinin
de katıldığı açılışta duygu
yüklü anlarda yaşandı.
DEVAMI 6’DA

Kısırkaya’da
değişim başladı

SARIYER BELEDIYE MECLISI mülkiyet sorununun
çözümünde tarihi adım attı. Emirgan’ın büyük bölümünü
de kapsayan alanın İmar Islah Plan Çalışması, belediye
n HABERİN DEVAMI
4-5’te
meclisinden oybirliği ile geçti.

SARIDAĞ
çilesi bitti

SARIYER Merkez
Mahallesi Sarıdağ
Mevkii’nde yapılan
yol genişletme,
asfaltlama, merdiven ve duvar çalışmalarıyla Sarıdağlılar 30 yıl sonra
rahat nefes aldı.
HABERİ

19’da

SARIYER Belediyesi
Kısırkaya Rehabilitasyon
Merkezi’nin yenileme ve
iyileştirme çalışmalarına
hız verildi. Ekibe yeni arkadaşlarımız dahil oldu.
DEVAMI 28’DE

Yeni binamız
açılışa hazır

KARLA
MÜCADELE!

İSTANBUL’U felç eden kar yağışı en
fazla Sarıyer’e düştü. Ekipler canla başla
neredeyse karla savaştı.
15’te

SARYER Belediyesi, yıllar
sonra sahip olduğu kültür
merkezinin ardından tek
noktadan hizmet verecek
yeni akıllı binasına da kavuşuyor. İçinde müze ve
kültür merkezinin de yer
alacağı hizmet binası enerjisinin bir bölümünü kendi
üretecek.
DEVAMI 14’TE

7. Sarıyer
TiyatrOda Şenliği
25 MART - 15 NİSAN 2017

Grupların başvuru formunu www.sariyer.bel.tr’den edinebilirsiniz.
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BAŞKANDAN...
‘Sarıyerli’den Sarıyerliler’e...
S
ŞÜKRÜ GENÇ
Sarıyer Belediye Başkanı

www.sariyer.bel.tr

Sahibi: T.C. Sarıyer Belediyesi adına

ŞÜKRÜ GENÇ

Genel Yayın Yönetmeni:

CENGİZ KAHRAMAN
kahramance@gmail.com
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

ÖNDER KÖMÜR
onderkomur1983@gmail.com

YAYIN KURULU
Volkan Erkoca
Murat Bayar
Özcan Karakuş
Damla Coşaran
Gamze Aynacı
Gülşah Güyük

Tufan Yücel
Deran Özgen
Orkun Eroğlu
Hülya Özalpuk
Hatice Alioğlu

evgili Sarıyerliler, sanat ve edebiyat
dünyamıza yepyeni bir soluk getiren,
heyecan yaratan Yeşil Martı’nın kardeş
yayını Sarıyerli’de elinizde.
Sarıyerli hem belediyemizin tüm proje,
çalışma ve etkinliklerinden haberdar olacağınız hem de keyifle okuyacağınız bir gazete
oldu. İçeriği ile dolu dolu okunabilir bir
gazete olarak her ay elinizin altında olacak.

Yaşadığımız kentin yaşamında iz
bırakmaya aday Sarıyerli sizlerden
gelen önerilerle Yeşil Martı gibi daha da
yükseklere kanat çırpacak. Bu yayının
hazırlanması için elinden gelen tüm
çabayı gösteren yazı ekibindeki
arkadaşlarıma, katkıda bulunan tüm
güzel insanlara ve çalışma arkadaşlarıma
teşekkür ederim. Yolumuz açık olsun...

BİZİ
KULLANIN!

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

Kreatif Yönetmen

MUSTAFA GÖKMEN
mustafagokmene@gmail.com
Yapım:

Adres: Emniyetevler Mah.
Baturay Sok. No:66
4. Levent / İstanbul
www.sivriajans.com
info@sivriajans.com

Baskı:
Turkuvaz Haberleşme ve Yay. A.Ş.
Sabah Matbaa Tesisleri
Sancaktepe / İstanbul
Tel: 0216 585 90 00
Aylık süreli yayındır.

Sariyerbld

SariyerBelediye

sariyerbelediye

www.sariyer.bel.tr

Sariyer.tv.tr
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İlk adım atıldı
SARIYER BELEDİYESİ’NDEN MÜLKİYET SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN

SARIYER
BELEDIYESI,
Emirgan
Mahallesi’nde
mülkiyeti Hazine’ye
ait 951 No’lu
adada, üzerinde
yaklaşık 700
binanın bulunduğu
159 dönümlük
alanın İmar Islah
plan çalışmasını
tamamladı.

B

elediye Meclisi’nde
oy birliğiyle
alınan kararda,
gecekondulara tapu
dağıtılması kararlaştırıldı.
Plan çalışması İBB Meclisi’ne
gönderildi. İBB Meclisi
onarsa vatandaşlara 2981
Sayılı Kanun’la dağıtılan
tapu tahsis belgeleri tapuya
dönüşecek. Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç,
“Bu çalışmanın her bir
boyutu yasal çerçeve
içindedir. İBB’den RET
yerse bilin ki, işin arkasında başka planlar
vardır” dedi.

haber
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Bugünün kısa öyküsü
MAHALLE MAHALLE ÇÖZÜYORUZ
Sarıyer Belediyesi Mülkiyet sorununun çözümü için 7 mahallede 2981 sayısı yasa kapsamında hak sahipliği tespiti için irtibat büroları oluşturdu. Hak sahiplerinin başvuruları
bu bürolar aracılığıyla alınacak.

İşte hukukçuların gerekçesi
Sarıyer Belediyesi İmar Islah Plan Çalışması’nı yaparken, üniversitelerden görüş istendi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku
Anabilim Dalı, çalışma yapılan alanın 2960 sayılı Boğaziçi Koruma
Kanunu’na tabi olmasının ıslah imar planlarına engel olmadığını ifade
etti ve şu görüşü sundu; “Yargıtay’ın daha farklı bir gerekçe ile ancak
büyük ölçüde aynı sonuca varacak biçimde, Boğaziçi ‘geri görünüm’
ve ‘etkilenme’ bölgelerindeki yerlerden, doğal sit ve üçüncü derece
arkeolojik sit alanlarında bulunan taşınmazlarda diğer koşulların
oluştuğu hallerde, 2981 Sayılı Kanun’un uygulanabileceğini kabul
ettiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

cengİz kahraman

B

UGÜN sorunun
çözümüne giden yolun
taşları 1960’lı yıllarda
döşenmeye başlandı.
Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, çocukluk
yıllarında halen oturduğu
gecekondularının her
okul dönüşünde yıkılma
korkusunu yaşadı. Baba
Abbas Genç, gecekondu
sorununun çözümü için
dernek kurdu.
Baltalimanı ve
FSM’de muhtarlık da
yapan Şükrü Aydın hukuk
öğrenciliği sırasında bu
çalışmalara katıldı. Kafa
yordu. Elini taşın altına
koydu.
Şükrü Genç, Sarıyer
Belediye Başkanı oldu. İlk
işi Gecekondu ve Mesken
Müdürlüğü kurmak oldu.
Müdürlük halen Kentsel
Tasarım adı altında

çalışmalarını sürdürüyor.
Sorunun çözümü
için halk bir araya geldi.
Kooperatifleşti.
Sarıyer’deki tüm
bilgilendirme toplantılara
ekibiyle birlikte katılan
Şükrü Genç, her zaman
“Yerinde Çözüm” den yana
oldu. Herkesin evine sahip
çıkmasını istedi. Halkın
rızası olmadan hiç bir
evrağı imzalamama sözü
verdi. İmzalamadı.
Şükrü Aydın, halk
arasında imar affı olarak
da bilinen 2981 sayılı yasayı
gündeme taşıdı. Yasa 1987
yılına kadar verilen tapu
tahsis belegelerinin tapuya
dönüşmesinin yolunu
açıyordu. İkna süreçleri,
hukukçu görüşlerinin
ardından belediye meclisi
de oybirliği ile çözüme olur
verdi.
Şimdi son karar
Büyükşehir’de.
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10 dönümlük
alana inşa edilen
kompleks içinde
basketbol ve
futbol sahaları,
jimnastik
aletleri, seyir
terası, yürüyüş
parkuru, sosyal
donatı alanı
bulunuyor.
Kompleks
içinde ayrıca
Ferahevler
Spor Kulübü
Binası, 7-14
yaş arasında
gençlerin
faydalanması
için Sarıyer
Belediyesi
Gençlik Eğitim
Merkezi (SAGEM)
şubesi ile 3-6 yaş
arası çocukların
eğitim aldığı
Gündüz
Bakımevi de yer
alıyor.

Belediye Başkanı
Şükrü Genç, park
ve anıtın ardından
‘Gündüz Bakımevi’ ve
‘SAGEM’ açılışını Uğur
Taşçı’nın ailesiyle
birlikte yaptı.

ŞEHİT UĞUR TAŞÇI PARKI EĞİTİM VE SPOR KOMPLEKSİ’Nİ AÇTIK

ŞEHiTLER

YAŞATILIRSA

ÖLMEZ

S
Anıtı birlikte açtılar.

arıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç verdiği sözü tuttu. Şehit
Üsteğmen Uğur Taşçı’nın adı
çocukluğunun geçtiği, top
koşturduğu 10 bin metrekarelik
alana yapılan park, eğitim ve spor
tesislerinde ölümsüzleşti. Tesis içinde
şehit üsteğmen’in şahsında tüm şehitler
adına bir de anıt yer aldı. Ferahevler
Mahallesi’nde yaptırılan park ve spor

Uğur Taşçı
’Şırnak’ın
Cizre ilçesinde
23 Ocak 2016’da
şehit düşmüştü.

tesislerinin açılış törenine ailenin yanı sıra
ilçe yöneticileri, siyasetçiler, sporcular
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende
Ferahevler Muhtarı Turan Öztürk, şehidin
babası Mehmet Taşçı ve eşi Esra Taşçı da
katılanlara hitaben konuşma yaptı.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
konuşmasında, tesisin nice Uğur Taşçılar
yetiştirmesini temenni edip, alandaki
çocuklardan da tesise sahip çıkıp, birer

Açılış
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cengİz kahraman
kahramance@gmail.com

Biraz hüzün biraz gurur

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Uğur Taşçı için okuttuğu
mevlide katıldı Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

T

Uğur Taşçı olacaklarına dair
söz aldı. Genç, bireylerin
daha aklıselim, samimi,
vatanını ve birbirini daha çok
seven olmaları gerekliliğini
vurgulayarak, “Cumhuriyetimizin
devamı ve Gazi Atatürk’ün
izinde yürümek için her zaman
hazır olacağız” dedi.
GALATASARAY
BAŞKANI VE FUTBOLCULAR
SÜRPRIZ YAPTI
Açılışa CHP Genel Başkan
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu,
Galatasaray Spor Kulübü
Başkanı Dursun Özbek ve
futbolcular Selçuk İnan, Semih
Kaya, Cenk Gönen, şehidin
Komutanı Albay Ali İlker,
STK’lar adına Gaziantepliler
Derneği Başkanı Ali Uçar, CHP
Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet
Deniz, MHP Sarıyer İlçe Başkanı
Ünsal Bilgiç, CHP Şebinkarahisar
İlçe Başkanı Oktay Alp,
Ferahevler Mahalle Muhtarı
Turan Öztürk ve Ferahevler
Spor Kulübü Başkanı Cemil
Özbalta da katıldı.

Cemil Özbalta:
Çamurdan
kurtulmak için
30 yıl bekledik
AKP Eski Meclis
Üyesi ve Ferahevler
Spor Kulübü Başkanı
Cemil Özbalta, “Bu
sahanın çamurdan
kurtulması için 30
yıl bekledik” dedi ve
Başkan Şükrü Genç’e
teşekkür etti.

AŞÇI Ailesi, Uğur 1.5
yaşındayken Sarıyer
Ferahevler’e taşındı. Uğur
iyi futbol oynayan,
Galatasaray’ın ateşli bir
taraftarıydı.
Çocukluğu Ferahevler’de
geçmişti. Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç’in adını
verdiği park o yıllarda toprak
sahaydı. Her çocuk gibi Uğur da
buralarda top koştururdu.
Çalışkandı. Girdiği ilk sınavda
eski Kuleli Askeri Lisesi’ni
kazanmıştı.Baba Mehmet
Taşçı eksik evraklar yüzünden
kayıt yaptırma telaşındaydı.
Sarıyer’den Kuleli’ye gide gele
kan ter içinde kalmış Uğur’u
kaydettirmeyi başarmıştı.
Oğlunun 30 bin kişi içinden
250. olduğunu ise lisenin
komutanından öğrenecekti.
Uğur, babasının da gayretiyle
artık askerliğe ilk adımını
atmış, üniformasını giymişti.
Baba Mehmet Taşçı o anı şöyle
anlatıyor; “Üniformasını giydi.
Cılız bir çocuktu zaten, içinde
kayboldu. Komutana ‘büyük
geldi’ dedim. ‘Zaman geçsin
tanıyamazsın’ dedi.
Ayrılmadan Uzun uzun
oğlunu süzdü, baktı,bir daha
baktı. Göğsünü kabardı. Elde
yok avuçta yoktu. Bilmem kaç
gözlü gecekondudaydı işte.
Olsun, evladının hayallerinin
gerçekleşmesini gördü ya
ona yeterdi. Kuş gibi hafifledi.
Sevinçten ayakları yerden
kesilmişti. Kayıt sırasında mekik
dokuduğu yollar o değildi sanki.
Yıllar geçti. Uğur çakı gibi asker
oldu. evlendi. O mutlu tablo hain

bir kurşunla yıkılıverdi. Ateş
düştüğü yeri yaktı, yürekler
kan içindeydi. Şimdi de şehit
oğlu Üsteğmen Uğur Taşçı
adına yapılan Park, Eğitim ve
Spor Kompleksi’nin açlışında
eşi, gelini Esra ve tüm sevenleri
bir aradaydı. Belediye Başkanı
Şükrü Genç’le oğlu için okutulan
mevlidin ardından gelmişlerdi
açılışa. İşte Uğur’un o günleri
geldi gözlerinin önüne. Başkan
Şükrü Genç’e anlattı. Anlatırken
teşekkür ede ede bitiremedi.
Oğlu ve tüm şehitler anısına
dikilen anıtın açılışında ve
sonrasında görseydiniz o gözleri.
Buz kesen havada o sımsıcak
yüreği. İçim titreyerek gördüm
o hüznü ve o hüzne karışan
mutluluğu metaneti.

Uğur’un toprak sahada top
koşturduğu yıllardır önünden
geçtikleri alan değişmiş yüzlerce
Uğur’la dolmuştu kızlı erkekli.
Mustafa Kemal Atatürk,
Bayrak ve Anıt ne de güzel
yakışmıştı Uğur’a.
O günkü gibi uzun uzun
baktılar anıta, adına fotoğrafına
bir de cıvıl cıvıl şen şakrak
koşturan çocuklara...
‘Şehitler yaşatılırsa
ölmezmiş. Bir gider bin
gelirlermiş...’ diye mırıldandı.
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SÖYLEŞİ

Önder Kömür

Damla Coşaran
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Tümamiral Cem Gürdeniz:
SARIYER AMiRAL GEMiSi

T

ürkiye’de Deniz
Politikaları, denizcileşme
denince akla gelen
ilk isimlerden biri hiç
kuşkusuz bu alanda
donanıma sahip Emekli Tümamiral
Cem Gürdeniz. Türk donanmasının
en önemli aktörlerinden, Sarıyerli,
bir Sarıyer aşığı. Sarıyer’de adeta
bir müzeyi andıran evinde deniz
ve denizcileşme üzerine söyleşmek
üzere buluştuk. Denizcileşme
kültürünün Türkiye için öneminden,
deniz trafiğimize, Denizcileşme
Merkezi’nin çalışmalarından, Boğaz
Müzesi’ne kadar bir çok konuyu
konuştuk. Lafı daha fazla uzatmadan
bu keyifli olduğu kadar çok şey
öğrendiğimiz söyleşimizi sizlerle
paylaşalım.

SARIYER
denizcilik gücüne
katkı açısından
deniz ticaret
rotalarının
dünyadaki en
önemli 8 düğüm
noktasından biri.
Dünyanın 11 milyar
dolar yük hareketi
var. Bu hareket
kesilirse dünya
ya açlıktan ya da
soğuktan ölür.

Sarıyer Belediyesi’ nin
de içerisinde bulunduğu bir
Denizcileşme Merkezi Projesi
var. Bu projenin Sarıyer ve
İstanbul için önemi nedir ve bu
proje nereye kadar ilerleyebilir?
Sarıyerli olmak büyük bir
ayrıcalıktır. Sarıyer benim
karakterimi şekillendirdi. Kendimi
Türk Deniz Kuvvetleri’ne adadım,
Amiral oldum. Denizcileşme
konusunda kitaplarım ve
çalışmalarım oldu. Türkiye’nin
uygarlaşması için denizciliği
başarması gerektiğini düşünüyorum.
Haritaya baktığımızda gelişmiş tüm
ülkelerin aynı zamanda denizci
devletler olduğunu görüyoruz.
Türkiye doğuştan bir
deniz devletidir, bu da bize
atalarımızın, başta Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere
mirasıdır.
Sevr gerçekleşmiş olsa bu
coğrafya Karadeniz kıyılarına
sıkışmış bir devlet olacaktı.
Türkiye şu an sayılı yarım
ada devletlerindendir. Süveyş
gibi, Cebelitarık gibi, Tuna ve
Nil havzası gibi. Kafkasya ve
Balkanlar’a baktığınız zaman
dünya tarihini şekillendirmiş
coğrafi merkezlerin tam ortasında.
Demek ki Denizcileşme için coğrafi
ortam müsait. Halkına bakıyoruz,
80 milyona yaklaşan genç ve
dinamik bir nüfus. İmkân sunulursa
eminim bu halk başaracaktır
yeter ki devlet denizcileşsin. Türk
halkı Almanlar’dan, Japonlar’dan

ve Ruslar’dan bile daha hızlı
denizcileşebilir.
Sarıyer’in denizcilik gücüne
katkısı açısından bakıldığında; deniz
ticaret rotalarının belki de dünyada
ki en önemli sekiz düğüm noktası
olduğunu görürüz. Dünyanın 11
milyar dolar yük hareketi var.
Buradaki hareket kesilirse dünya
açlıktan ya da soğuktan ölürdü.
Çünkü büyük bir tahıl ve akaryakıt
hareketi var. Sarıyer bu noktada
bir amiral gemisidir. Karadeniz’den
gelen tüm gemileri Sarıyer karşılıyor.
Demek ki; Sarıyer’in deniz ulaştırma
rotaları üzerinde önemli rolü var.

‘Boğaz Müzesi’
çok değerli
Şükrü Genç’in projesi
olan Boğaz Müzesi’nde
şehir hatları ve vapur
kültüründen tutun da
dalyan kültürüne kadar her
şey anlatılacak.
Bu belediyenin yüksek
siyaseti olmalıdır. Hangi
partiden olursa olsun hep
bu şekilde ilerlenmeli.
İstanbul Boğazı gibi
çok değerli bir sahil var.
Şimdi biz neden deniz
yolunu merkeze alıp bu
doğal suyolunda çok
hızlı deniz aracı ulaşım
sistemini kurmadık.
Atlantik çekim alanına
girdikten sonra, Türkiye’de
toplu ulaşım dediğimiz
demiryolu ve suyolu
ulaşımı ikinci plana atıldı.
Ben bunda jeopolitik
kötü niyet arıyorum.
Türkiye’nin genel ulaştırma
ağındaki denizyolu payını
arttırmak gerekli.

Türkiye’de balıkların
yarısından fazlası
Sarıyer’de tutuluyor. Bir
çok yan sanayi var. Eskiden
tersanelerimiz vardı.
Büyükdere’de
büyük tekne ve sandal
yapımları vardı.

Türkiye’de balıkların yarısından
fazlası Sarıyer’de tutuluyor. Bunun
dışında birçok yan sanayi var.
Eskiden tersanelerimiz vardı.
Büyükdere’de büyük tekne ve
sandal yapımları vardı. O yüzden
Sarıyer bu noktada önemlidir.
Şair Eşref Ünaydın, Atatürk’ün
en sevdiği şairlerdendir.
Şiirlerinde Sarıyer ve Büyükdere
için yazdıkları muazzamdır. Bu
şiirler de kültürümüzü değiştirip
etkilemiştir. Bizim evimiz Sarıyer’le
Büyükdere’nin tam ortasında 10
daireli bir apartmandı. 10 dairenin
8’inde sandal vardı. Annem,

haber

Emekli Tümamiral
Cem Gürdeniz ile
Sarıyer’deki evinde boğazı

Protokolü, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, TÜMDER

ve Denizi konuştuk.

Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Korkmaz ve KÜDENFOR
Kurucu Direktörü Amiral Cem Gürdeniz imzaladı.

Üniversitelerimiz
denizcilik forumları kursa,
gençler bu forumlara
dâhil olsa o zaman laiklik
anlayışı, cumhuriyetin
korunması, demokrasisi
her şeyi etkilenecek.

ablam sandal kullanırdı. Annem
balığa çıkar evin önünden denize
girerdi. Ailece Büyükdere vapur
iskelesine giderdik, gazinolar vardı.
Dondurmalar alınır muhteşem
manzara izlenirdi. Bir bakardık
saatler su gibi akıp gitmiş.
Denizi görmeyen çocukların
olduğunu biliyoruz. Bu anlamda
Denizcileşme Merkezi eski
günlerin canlanması için sizin
tecrübelerinizi aktarmanız,
gençlerin çabası bu kültürü
yeniden oluşturmak için olumlu
bir sonuç doğuracak mıdır?
Türk halkını denizle buluşturacak
o kapıyı açmalıyız. Ben isterdim
ki Denizcilikle ilgili karar verenler,
subaylar da dahil herkes doğanın
gücünü yelken üzerinden görebilsin.
Fakir çocuklar hedef kitle olmalı.
13 milyonluk İstanbul’un belki
de yarısında çocuklar denizi
görmüyor.
Sarıyer Belediyesi bine yakın
çocuğa yüzme öğretiyor. Bunu
sürekli hale getirmeliyiz. Denizcilik

merkezinde bir hafta bu çocuklara
su da durmayı, basit bir yüzmeyi
ve sudan korkmamayı öğretelim.
Çocuklar Sarıyer Belediyesi’nin
teknesine binsin en azından
hayatında bir defa tekneye binip
boğaz turu yapsın. Teknenin nasıl
hareket ettiğini nereye gittiğini
öğrensin. Deniz Kuvvetleri’nden
hibe yoluyla filika almaya
çalışıyorum. Koç Üniversitesi’nden
aldık. Kürekle giden yelkenli
teknelerle aynı anda 10 çocuğu
eğitebiliyoruz. Sarıyer’de böyle bir
filikamızın olduğunu hayal edin.
Kefeliköy koyunda bakanlıktan izin
alınarak yelken eğitimi yapılabilir.
Bir hafta da kürek eğitimi verilir.
Bakın şu ana kadar masraf oldu
mu? Rüzgârı ve küreği kullanarak
deniz sevgisini veririz çocuklara. Bir
haftada da önemli gemiler ziyaret
edilebilir, denizaltılar gezilebilir.
Türkiye, Sarıyer Belediyesi
üzerinden muazzam bir
potansiyelin kapısını açıyor.
Bu anlamda Denizcileşme
Merkezi çok önemli. Geçen yıl
Şükrü Başkan’la konuştuğumuzda
bu fikir çok hoşuna gitti. Tüm
Denizciler Derneği’nde çok değerli
disiplinli gençler var. 9 aydır
gözlemleyip tavsiyeler veriyorum.
Keşke bütün üniversitelerimiz
denizcilik forumları kursa ve gençler
bu forumlara dâhil olsa. İnanın o
zaman laiklik anlayışı, cumhuriyetin
korunması, demokrasisi her şeyi
etkilenecek. İsveç, Norveç, İspanya,
Danimarka, Almanya gibi… Bakın
denizci devletler bu anlamda hiç
sorun yaşamazlar. Bunlar sanayi
devrimini de tamamlamış ama aynı
zamanda denizci ülkeler.

Denİz Kültürü

Gelecek

Kuşaklara
Aktarılıyor

Sarıyer Belediyesi, deniz
kültürünü gelecek kuşaklara
aktaracak, uygulama ve
eğitimlerin ücretsiz olarak
verildiği bir Denizcileşme
Merkezi kurdu. Tüm Denizciler
Derneği (TÜMDER), Koç
Üniversitesi Denizcilik Forumu
(KÜDENFOR)’un işbirliğiyle
kurulan Merkez imzalanan
protokolle hayata geçti.

Protokolün imza töreninde
konuşan Tümamiral Cem
Gürdeniz: “Tarihi bir gün
yaşıyoruz. Sarıyer’in başarılı
belediyecilik anlayışını şimdi
denizler için kullanılacak olması
bizleri mutlu ediyor.” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Genç
de yaşamın her alanında olmayı
ilke edinen bir yerel yönetim
ve boğazın Karadeniz’e açılan
kapısı olan ilçe olarak önemli
bir projeye daha imza atmanın
mutluluğunu yaşadığını ifade
etti.
Denizcilik Merkezi’nin bugüne
kadar yaptığı çalışmalarda,
300’den fazla çocuk ve genç;
kürek kültürüyle buluşturuldu.
Denizde Can ve Çevre
Emniyeti kapsamında acil
durum senaryoları uygulandı,
tatbikatlar yapıldı. Sarıyer
açıklarında, gençler kanolarıyla
seyre çıktı. Sarıyer Belediyesi’nin
düzenlediğin 2016 Yaz Spor
Okulları’nda 1000 kursiyere,
alanında uzman eğitmenler
eşliğinde yüzme dersleri verildi.
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Eğitimde fırsat eşitliği
S

arıyer Belediyesi, okul
öncesi eğitimden üniversite
sınavlarına hazırlığa kadar
eğitimin birçok alanında
destek çalışmaları gerçekleştiriyor.
Eğitim alanında yapılan tüm
çalışmalarda amaçlanan eğitime
alternatif oluşturmak değil
destek vererek fırsat eşitliği
sağlamak. Çocukların daha kaliteli
şartlarda eğitim görebilmeleri
için lojistik olarak okullara tamir,
boya badana, bakım onarım,
temizlik, ilaçlama gibi alanlarda
hizmetler götürülüyor. Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç,
ilçe okullarının ihtiyaçlarının
çözümü için kaynak ayrılmasını
ve yerel yönetimlere bağlanması
gerektiği çağrısı yapıyor ve
“Okul idarecileri ile öğretmenler
okullarının tamir, bakım onarım
ve eksiklikleri ile uğraşmamalılar.
Onlar sadece eğitime odaklanmalı
ve daha iyi nasıl eğitim verebilirizi
düşünmeliler. Geri kalanları biz

Gündüz

bakım
evlerİ

Eğitimin en önemli dönemi
olan 3-6 yaş arası çocuklar için
kurulan gündüz bakımevleri
öğrenmeye ilgi uyandıran
neşeli ortamı, profesyonel
tekniklerle aktif eğitim, altı yaş
ilköğretime hazırlık, yabancı dil
eğitimi, psikolojik danışmanlık
ve rehberlik, branş dersleri
(Jimnastik, Beceri Koordinasyon,
Halk oyunları, Yaratıcı Drama)
gibi imkanlar sunuyor.

hallederiz. Her çocuğumuzun en
iyi şartlarda eğitim alması temel
hakkıdır”diyor.
Sarıyer Belediyesi, okul öncesi
eğitim için de gündüz bakımevleri,
7 - 14 yaş arası çocuklar için gençlik

eğitim merkezleri, TEOG, YGS
ve LYS hazırlananlar içi Sarıyer
Akademi gibi hizmet noktaları kurdu
ve şubelerini artırmaya devam
ediyor. Burs verilen öğrenci sayısı
5000’e çıkarıldı.

Sarıyer’de 5 bin çocuğa burs
S

arıyer Belediyesi’nden burs almaya hak
kazanan 5 bin ailenin çocuklarına, üç
aylık ödemenin yüklendiği banka burs
kartları, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
dağıtıldı. Dağıtım etkiliğinde konuşan
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,
5 bin çocuğa verilen bursun, büyük bir
özveriyle sağlandığına söyledi.

BURSLAR ÖZVERIDEN…
Burs kartlarının dağıtıldığı tören
öncesi velilere hitaben bir konuşma
yapan Belediye Başkanı Şükrü Genç,
belediyelerin burs verme görevi olmadığı

halde, 5-6 yıldır Sarıyer Belediyesi’nin
çocuklarımıza burs verdiğini hatırlatarak
şunları söyledi; “Her yıl artan sayı ile
verdiğimiz bursları bulmak kolay olmuyor.
Bunu da vergilerimizle, dişimizden,
tırnağımızdan arttırarak ve bağışlarla
gerçekleştirebiliyoruz. Bizden başka 5
bin çocuğa burs veren başka bir kurum
da yok. ‘Yeterince bakmıyorlar’ şeklindeki
sitemler haksızlık olur. Sonuçta Bir
olanak sağlamaya çalışıyoruz. Güçlükle
okuttuğunuz evlatlarınıza küçük de olsa
katkı vermeye çalışıyoruz. Bu vesileyle
başarılı bir eğitim yılı diliyorum.”
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SAGEM eğİtİm merkezİ
Sarıyer gençlİk
Maddi imkânsızlıklar
nedeniyle Özel Etüt Eğitim
Merkezlerine gidemeyen
İlköğretim öğrencilerinin
okul eğitimlerine katkıda
bulunmak, sosyal kültürel
gelişimlerini sağlamak,
bilişim ve iletişim
teknolojilerini kullanmayı
öğretir. Burada öğrenciler
eğitmenler eşliğinde
etüt çalışmalarını yapar,
ödevlerini tamamlarlar.
Toplam 11 SAGEM şubesi
bulunmakta ve her şubede
sayısal, sözel ve bilgi işlem
eğitmeni görev yapmaktadır.
SAGEM şubelerinde
ayrıca velilere yönelik
rehberlik çalışmaları ve
hobi kursları faaliyetleri de
yürütülmektedir. Şubelerden
ayda 10.000-14.000 arası
öğrenci ile 500-700 arası veli
yaralanmaktadır.

SARIYER
AKADEMi
T

emel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş
(TEOG), Yükseköğretime
Geçiş (YGS) ve Lisans
Yerleştirme (LYS) sınavlarına
hazırlanan öğrencilere akademik
destek vermek, sınıf düzeyinde
eksikliklerini tamamlamak ve bir
üst eğitim kurumuna hazırlıkta
yardımcı olmak amacıyla
kuruldu. Eğitimci Sami Görey
yönetimindeki Akademi, Yaşar
Kemal Kültür Merkezi’nde
öğrencilerine
ücretsiz
• Sınıflarımız
20 hizmet
kişiliktir.
veriyor.
Akademi
öğrencilerin
• Sınıflarda her sıra ve koltuk özel tasarımdır.
aileleriyle zaman geçirebilecekleri
• Sınıflarımızda aktif akıllı tahta kullanılmaktadır.
pazar günleri dışında haftanın
• Sınıflarımızda
havalandırma ve klima mevcuttur.
6 günü
açık. Akademi’nin,
• Her sınıfın
ayrıverdiği
bir rengi
geçtiğimiz
yıl hizmet
600 ve ruhu vardır.
ÖLÇME
öğrencisi
TEOG,
YGS
ve
LYS’de
• Sınıflarımız şeffaftır.
DEĞERLENDİRME
önemli bir başarıya imza attı.

Sarıyer’de Çocuk Hakları Festİvalİ
Çocuk haklarının hayata geçtiği, çocuk haklarına duyarlı ortamların
oluşması için başlatılan çalışmalar üç yıldır yapılan “ÇOCUK HAKLARI
FESTİVALİ” ile Sarıyer’de çocuk haklarının yerleşmesinde önemli rol
oynuyor. Çocuklar tarafından hak temelli yazılan, çizilen, üretilen tüm
projelerin sergilendiği etkinliğin tamamında çocuklar görev yapıyor.
Temel amaç yetişkinlerin çocukların da hakları olduğunu bilmelerini
ve buna saygı duymaları için farkındalık yaratmak.

KÜTÜPHANE
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Fakir Baykurt (Tahir) ilkokulu bitirdikten sonra Isparta Gönen Köy
Enstitüsü’ ne yazılır. Köy enstitüsü yıllarında özellikle şiire olan ilgisi
artar, kendini okumaya verir. Bu dönemde özellikle Türkçe’ye çevrilen
klasikleri okur. Fakir Baykurt Köy enstitüsündeki yıllarını ve kendisine
kazandırdıklarını şu şekilde anlatmıştır;

“...Köy enstitüsü benim için olağanüstü bir fırsat
oldu. İlkokulu bitirdikten sonra gideb ileceğim
başka hiçbir okul yoktu. Ailemin gücü yetmezdi.
Ben okumak istiyordum enstitü benim gibi köy
çocuklarını çağırıyordu...”
“...Klasiklerin en iyi okuru enstitülü gençlerdi.
Ceplerimizi ona göre yaptırırdıkki, kitap sığsın.
Kız arkadaşlarımız koyun kuzu gütmeye giderken,
torbaya azıkla birlikte kitap da katardı...

Mücadelenin yazarıydı

Fakir Baykurt
KÖY Enstitülü Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt:
Bir çocuk için bir ünlü, tanınmış bir insanın çocuğu
olup olmamanın karşılığı yok. Baba sıcaklığı,
arıyorsunuz o yaşlarda. Kızgınlıktan yıllarca
babamın kitaplarını okumamak için inat ettim.Şimdi
bakınca, ‘Meğer babam iyi adammış’ diyorum.

S

arıyer Belediyesi “Edebiyat
Günleri” kapsamında düzenlediği öykü yarışmasına bu
yıl öykücü ve romancı ünlü
yazar Fakir Baykurt adını verdi.
Köy Enstitülü Fakir Baykurt’u kızı
Işık Baykurt sizler için Sarıyerli’nin
konuğu oldu. Ve o günleri bizimle
paylaştı.
Işık Baykurt, ünlü bir yazarın
çocuğu olmanın zorluğunu, aniden
odasına çekilmelerini, babasını
haftada bir buçuk gün görüyor
olmasına duyduğu öfkeyi anlattı.
İşte bu öfke yüzünden Işık Baykurt,
babasının romanlarını ve öykülerini
17 yaşına kadar hiç okumamış. Bu
öfkesi azalınca ilk olarak babasının “Kaplumbağalar” adlı kitabını
okumuş. Işık Baykurt bu okumanın
sonundaki duygularını ise şöyle özetliyor. Işık Baykurt; “İyi bir
Fakir Baykurt okuru oldum. O’nu
daha iyi anladım. Meğer babam iyi
adammış.”
ENSTITÜLERI, KITAP OKUYAN
KIZ ÇOCUĞU İLE TASVIR ETTIK
Babamın “Unutulmaz Köy
Enstitüleri” kitabı önce Almanya’da
basıldı. Işık ve Tonguç Baykurt,
uzun bir dönem kitabın Türki-

Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt

En bilinen
romanları
l Yılanların Öcü. 1954
l Irazcan’ın Günlüğü, 1961
l Onuncu Köy, 1961
l Tırpan, 1970
l Köy Göçüren, 1973
l Keklik, 1975
l Yayla, 1977
l Yüksek Fırınlar, 1983
l Koca Ören, 1986
l Yarım Ekmek, 1997

ye’de basılması için çalıştı. Ve kitap
Türkiye’de ilk kez 2016’da Literatür
Yayınları tarafından basıldı. Işık
Baykurt kitabın içeriğiyle ilgilenirken, Almanya’da tasarımcılık yapan
kardeşi Tonguç da, tasarım kısmıyla
ilgileniyordu.
Işık Baykurt, “Kitap okuyan kız
figürü”nün Köy Enstitülerini en iyi
anlatan çalışma olduğunu düşünüyor ve ekliyor; “Köy Enstitüleri
temel başvuru kitabı şeklinde hazırlandı. İçeriğinde söyleşiler, babamın dergilere yazdığı tüm yazılar
ve Köy Enstitüleri ile ilgili etraflıca
bilgiler var. ”
EVDE PARMAK UCUNDA
YÜRÜRDÜK
Babasının yaşamına endeksli
çocukluğunu ve o yılları da özetle
şöyle anlatıyor Işık Baykurt:
“Babam evde çalışıyor, kitap
yazıyor. ‘Aman çocuklar sessiz
olun’ diye uyarıyor sürekli.
Evin içinde kardeşimle birlikte
ayak parmaklarımızın üzerinde
yürüdüğümüzü hatırlarım.”
BABAMI OKUMAMAKTAN
GIZLICE ZEVK ALDIM
Işık Baykurt’un babasının

kitaplarını neden ısrarla okumadığını açmasını istiyoruz;
“Herkes soruyor bense, onun
kitaplarını okumamaktan gizli keyif
alıyordum sanki. Babamsa kitaplarını okumadım diye de hiçbir zaman
kızmaz, ‘olsun başka yazarları okuyor’ derdi. Köy Enstitüleri üzerine
çalışan bir Alman’ın teşekkür davetine Aile Meclisi İngilizce bildiğim
için benim gitmemi uygun buldu.
Gittim. Orada babamın kitapları
rafta duruyor. Elimdeki kitapları
bitirmiştim. İnatlaşıyorum. Sonra,
şöyle sıkıla sıkıla raftan bir kitabını –Kaplumbağalar- alıp okudum.
17 yaşındaydım. Babam yürürken
konuşmayı sever ve dinlerdi.
IŞIĞI SÖNMEYECEK…
Işık Baykurt, babasının yazar,
eğitimci ve sendikacı kimliğinin
yanında mücadelesine siyasetle
devam etmek istediğini de
belirterek; “1999’da ÖDP İzmir
Milletvekili adayı oldu. Ve aynı yıl
pankreas kanserinden öldü. Son
nefesine kadar başucunda eksik
bıraktığı yazıları ve mücadelesi
ÖDP’li yoldaşları benim ismimle
kardeşimden ‘Işığı sönmeyecek’
diye slogan türettiler”.

Aile yemeği
Ankara Kızılay’da
bir “Gökdelen” var.
Yanılmıyorsam 34 katlıydı,
en yüksek binaydı,
öyle adlandırılmıştı. Alt
katlarında bir terası vardı.
Terasta da Set Kafeterya.
İlk açıldığında ayda bir
ailecek oraya yemeğe
giderdik. Biz üç kardeş
önden gider, caddeyi
gören kenar masalardan
yer tutar, annem ve babam
arkamızdan gelirdi.
İlk gidişimizde
gördüğümüz servis bizim
için çok şaşırtıcıydı. Birer
tepsi alıp sıraya girdik,
önümüzde sergilenen
yemeklerden ne istiyorsak
alır, üç kardeş tepsilerimizi
zor taşır, babam da
parasını öderdi. Ayırdığımız
‘cadde kenarı’ masamıza
oturduk.
Tepsiye doldurduğumuz
yemeklerin hepsini
yiyecektik güya. Ama yavaş
yavaş zorlanmaya başladık.
Tabakta yemek bırakılmaz,
biliyoruz. Babam da hiç
bizimle ilgilenmiyor (!)
sohbeti sürdürüyor. Yavaş
yavaş konuyu değiştirdi ve
sordu:
‘Zorlanıyor musunuz?’
Bizden ‘çıt’ yok. Üçümüz
de lokmalarımızı suyla
itmeye çalışıyoruz. Bize
söyledikleri şu öğüt ders
oldu.
‘Haklısınız, insan bütün
yemekleri böyle önünde
görünce imreniyor,
hepsinden yemek istiyor.
Ama gelin, bugün şöyle bir
karar alalım. Önümüzdeki
ay geldiğimizde birbirimize
soralım, birimizin aldığını
diğerimiz almasın.
Çok istediğimiz varsa,
ondan iki tabak alalım.
Paylaşarak hepsinin tadına
bakabilelim.’
Bir sonraki yemekte, sıraya
girince sora sora farklı
yemekler aldık. Babam da
uzaktan gülümseyerek
bizi izledi. Bize kızıp
utandırmadı. Uyarılarını
doğrudan parmak
sallayarak değil böyle
yapardı. Bu davranışı bize
çocuklarımızı yetiştirirken
rehber oldu, biz de öyle
davranmaya çalıştık.
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Çok yakında
tüm hizmetler
akıllı binada

S

arıyer Belediyesi’nin tüm
hizmetlerini tek bir merkezde
toplayacak olan ana hizmet
binası inşaatı sona yaklaştı.
Belediye Başkanı Şükrü Genç’in prestij
projesi olan hizmet binası Sarıyerlilerin
hizmet almasını kolaylaştırmasının
yanı sıra Sarıyer Belediyesi Yaşar
Kemal Kültür Merkezi ile birlikte
ilçeye 650 milyon dolarlık değer

kazandıracak.
Kaba inşaatı tamamlanan binanın
elektrik, ısınma gibi ince işleri sürüyor.
A Blok’u hizmet, B Blok’u
Kültür Merkezi ve C Blok’u da
Boğaz Müzesi olacak şekilde
projelendirilen yapının içinde,
tiyatro ve konser gibi geniş
katılımlı sanat etkinliklerinin
yapılacağı 650 kişilik bir kültür

merkezi de inşa ediliyor.
Bina, Tüm dünyada geçerli “Yeşil
Bina” sertifikası verme hakkına sahip
olan iki kuruluştan biri olan BREEAM
tarafından sertifikalandırılıyor. Bina
kullanılan geri dönüşümlü malzeme
ve güneş panelleri ile enerjisinin bir
bölümünü de kendisi üretecek.
Hizmet binasının C bloğunda
yapımı devam eden Boğaz Müzesi

de tarihin eksik bir halkasını
tamamlayacak.
Boğazın oluşumunun anlatılacağı
ve boğaza dair kapsamlı bilgi verecek
müze simülasyonlar gibi teknik
altyapıya sahip olacak. Başkan Şükrü
Genç’in her ayrıntısını yakından
takip ettiği ana hizmet binasının
önümüzdeki aylarda hizmete
açılması planlıyor.

SARIYER’DE

KARLA SAVAŞ
İstanbul son yılların en ağır kışını yaşadı. Sarıyer en fazla yağışın düştüğü 39 ilçe
arasında ilk sırada yer aldı. Karla savaşta tüm ekipler canla başla çalıştı!

175.95 km2
toplam alan

3100

sokak

220

cadde

2014 km

ulaşım ağı

Kar
romanı
İÇİNDE EMEK VAR

KAR UYARISI GELDI.
ŞÜKRÜ GENÇ EKIBINI
TOPLADI. KARLA
MÜCADELEYİ YERİNDEN
YÖNETTI.

EKIPLER YOĞUN
KAR YAĞIŞINDA
BILE YOLLARI AÇIK
TUTMAYA ÇALIŞTI.

EKIPLERIMIZ ARA
SOKAKLARDA
KARLA
MÜCADELE ETTI.
KARLA MÜCADELEDE
IBADETHANE
YOLLARI AÇIK
TUTULDU.

HALKIN ULAŞIMI
IÇIN ÜCRETSIZ
RING SEFERLERI
KONULDU.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
BAĞILI MOTORIZE
EKIPLER YOL YARDIMI
VE ILAÇ DESTEĞI VERDI.

VETERINER IŞLERI
MÜDÜRLÜĞÜ SOKAK
HAYVANLARI IÇIN
MAMA DAĞITTI.

PARK VE BAHÇELER
EKIPLERI DEVRILEN
AĞAÇLARA ANINDA
MÜDAHALE ETTI.

SAĞLIK EKIPLERI
HASTA NAKILLERI
IÇIN SEFERBER
OLDU.

SAHIPSIZ ATLARA
ULAŞIP BESLENME
VE BARINMALARI
SAĞLANDI.

RAKAMLARLA
KAR SAVAŞI

725

PERSONEL

47

İŞ MAKİNASI

95

TEMIZLIK İŞLERI
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
KÜREME EKIPLERI
HER YERDE.

S

arıyer, zorlu coğrafyası, yüksek tepeleri ve girilmesi imkansıza yakın
ara sokaklarıyla 176 bin kilometre
karelik yüzölçümü ile İstanbul’un
en büyük 9. ilçesi. İşte böylesi zor ve 450
bin insanın yaşadığı Sarıyer’de, meteorolojiden gelen uyarıların ardından kriz masası
Belediye Başkanı Şükrü Genç’in Başkanlığı’nda Ferahevler Şantiyesi’nde toplandı.
İlçe harita ve havadan çekilen fotoğraflarla
masaya yatırıldı. Öncelikler belirlendi,
görev dağılımı yapıldı, takviye araçlar
kiralandı. Site ve muhtarlıklara paketlenmiş tuz torbaları dağıtıldı. Halkın ışıksız,
susuz ve soğukta kalmaması için BEDAŞ,
İSKİ, İGDAŞ gibi hatlarda önlem alındı.
Önceden listelenmiş hasta ve hamilelerin
bulunduğu yol ve cami girişleri açık tutuldu. Park halinde sokak başlarına terkedilmiş araçlar yüzünden bazı ara sokalara
girmek mümkün olmazken Sarıyer’de ilgili
tüm birimlere bağlı ekipler gece gündüz
demeden canla başla çalıştı. Bu süreçte
ekiplerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

GÖREVLİ ARAÇ

ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
BOZULAN ARAÇLARIN
BAKIMLARINI YAPTI.
TEKRAR DEVREYE SOKTU.

7

NOKTADAN
ÜCRETSİZ SERVİS

2.800
TON TUZ

2

TAHLİYE
EDİLEN EV

245

AĞACA MÜDAHELE

15

DOĞUMA YARDIM

4

ATV İLE İLAÇ
DESTEĞİ

105

MÜDAHELE EDİLEN
HASTA

300

KİLO MAMA

13

BESLEME NOKTASI
KAR KÜREME
EKIPLERI
SARIYER STADI’NI
ILK MAÇA
YETIŞTIRDI.

120

KİŞİ İLE
STAD KÜREME

YATIRIM
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30 yıllık Sarıdağ yolu sorununu çözdük

S

arıyer Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü, Sarıyer Merkez
Mahallesi Sarıdağ Mevkii’nde
yaptığı genişletme ve asfaltlama
çalışmalarının Sarıdağlılar 30 yıl sonra
rahat nefes aldı. Sarıyerli vatandaşların, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç’in dik ve virajlı Sarıdağ Mevkii ile
ilgili şikayetlerini dikkate alan Fen İşle-

ri Müdürlüğü yol genişletme, merdiven
ve duvar çalışmalarının ardından, çevre
düzenlemesini de tamamladı.
Daha önce yayaların kullandığı
merdivenlerin dar olmasından şikayet
eden vatandaşlar daha geniş merdivenlere kavuştu. Dik ve sıkışık Sarıdağ
Yolu’nun genişletilmesiyle bölgede
araç trafiğini rahatladı.

Yol genişliği 3 metreden 7 metreye çıktı
Sürücülerin manevra yapmakta zorlandığı, kaza ihtimaline açık
ve dik yokuşlardan oluşan yol, Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün uzman ekipleri tarafından 3 metreden 7 metreye genişletildi.
Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yolun kenarına da 200-300 metrekarelik güvenlik duvarı inşa edildi. Yaya ulaşımını engelleyen zorlu
yamaçlar, inşa edilen merdivenlerle sorun olmaktan çıktı.

RAKAMLARLA

54.000 ton

2016

4.000 metre
Yağmur Suyu
Kanalı
Çalışmalarımız

ASFALT

20.000 m

2

Toprak Kaymalarına
Karşı Duvar
Çalışmalarımız

6 ibadethane
İbadethane
Bahçelerinde Yenileme
Çalışmaları

21.000 metretül
Yol kenarlarına
Bordür
Çalışmalarımız

3.200 adet
Baca - Izgara Yapımı
ve Yükseltme
Çalışmaları

60 Erişilebilirlik
Çalışması
Engelli vatandaşlar
için rampa veya
merdiven çalışması.

Hobi bahçesi

29.000 m

2

Kilit taşı
Çalışmalarımız

15.000 metretül
Merdiven
çalışmalarımız.

50 okul
Okullarda yenileme
çalışmalarımız

5.350 mt.
Plan yolu (imarlı)
Çalışmalarımız

6 adet
Spor Kulübü yenileme
Çalışmalarımız

Bahçeköy Yaşlı Kreşi
Ferahevler Sosyal
Yaşam ve Hobi Bahçesi
Çalışmalarımız
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TARABYA’NIN YARIM ASIRLIK MUHTARI

Refet Üstün
TARABYA’NIN
dededen muhtarı
87 yaşındaki yaşındaki
Refet Üstün, son yerel
seçimlerini de 11. kez
kazanarak muhtar
oldu. Refet Üstün,
muhtarlıkta yarım asrı
geride bıraktı.

“Tarabya, o yıllarda 5
bin nüfuslu, ağırlıklı olarak
da Fenerli Rumlar’ın ve
İstanbul’un varlıklı ailelerinin
tercih ettiği bir sayfiye yeriydi.
Tarabya, eskiden ‘Pharmacia’
ya da ‘Phamakias’ olarak
adlandırılmaktaydı. Sonraki
dönemlerde ismi şifa, terapi
anlamına gelen ‘Therapia’
olarak değiştirilmiştir.
Temiz havası ve asırlık çınar
ağaçlarıyla meşhurdur. Birçok
büyükelçi burada yazlık
evlerini inşa ettirmişlerdi.
Halen bu üst gelir grubundaki
insanların çoğunlukta
olduğu Tarabya, gazinoları,
tavernaları, eşsiz koyu ve ünlü
Tarabya Otelini, kiliseleri ve
birçok tarihi eseri barındırır.
1953’teki tehcirde Rumların
çoğu Yunanistan’a gittiler.

T

arabya Mahallesi’nde
1961’de, henüz 30 yaşındayken muhtarlık koltuğuna oturan 87 yaşındaki
Refet Üstün, son 30 Mart 2014 Yerel
Seçimleri’yle birlikte üst üste 11. kez
muhtar oldu. Kesintisiz 56 yıldır Tarabya muhtarlığını yürüten Üstün’ün
muhtarlık reçetesi de, “Sevgi ve Denge Politikası.”
DEDEDEN MUHTAR
Tarabya doğumlu Refet Üstün,
Tarabya muhtarlığını yürüten dedesinin yanında kâtiplik yaparken, mahalle sakinlerinin de teşvikiyle muhtarlık seçimlerine girdi ve o günden
bugüne o koltuktan hiç kalkmadı.
Bu görevini halen sürdürüyor.
56 YILLIK GURUR PANOSU
Türkiye’de, muhtarlıklarda
bilgisayar kullanımının ilk defa
kendi ofisinde başlamış; ofisinin
bahçesinde çeşitli bitkiler
yetiştirirken; havuzda balık ve
kurbağa besliyor. En büyük
yardımı eşinden alan Refet
Üstün’ün muhtarlık ofisinin bir
köşesi, kendisini ziyarete gelen
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü,
sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
gibi ünlü isimlerle birlikte çekilmiş
fotoğraflarla dolu. Üstün, ayrıca
geçmişten bugüne, muhtarların
fotoğraflarını da eksik etmemiş.
Bununla birlikte, 56 yıllık
muhtarlığı döneminde çalışma şansı
bulduğu siyasileri, “Birinin adını
unutur, gücendiririm” gerekçesi ile
söylemekten imtina ediyor.
Muhtarlık ofisinde bir Atatürk
köşesinin yanı sıra mahalleye ilişkin
haberlerin yer aldığı bir de basın

Therapia’dan
Tarabya’ya

köşesi dikkati çekiyor.
Sürekli olarak Tarabya için çalıştığını ifade eden Muhtar Üstün,
“Amacım Tarabya’ya büyük bir hatıra
bırakmak. 1960’taki 940 seçmenden,
bugün 14 bin seçmene ulaştık. 60’larda Tarabya’da bir Karadenizli, bir de
Rum grup vardı. Fakat o zamanki
durum ile şimdiki durum başka. Kırsaldan önemli bir göç aldık. Rumlar
da Yunanistan’a gitti. Şimdilerde de
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden göç
aldık” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Tarabya’ya özel bir önem vermediğini
fakat bir yat limanı yaptığını ifade
eden Üstün, Sarıyer Belediyesi ile
Büyükşehir Belediyesi’nin farklı tarzlarda çalıştığını ifade etti.
“MUHTARLIK REKORU BENDE”
Türkiye’de kendisi gibi uzun
yıllar görev yapmış bir muhtar olmadığını da anlatan Üstün, Tarabya
meydanındaki trafiğin çok güzel
şekilde akışının sağlanması için yollar açılmasını ve Tarabya parkının,
Bebek parkı gibi olması için girişimlerde bulunduğunu da söyledi.
“87’YIM AMA SIHHATLIYIM”
Sağlığı elverdiği ve vatandaşla-

rın teveccühü sürdüğü müddetçe
muhtarlığa devam etmeye kararlı
olduğunu ve bir sonraki seçimde de
aday olmayı düşündüğünü söyleyen
Üstün, “Yaşım 87 ama Allah’a şükür
sıhhatliyim. Vatandaşlarımızın teşviki
üzerine, onları kırmayarak yeniden
aday oldum ve seçimi kazandım. Tarabyalılar’a teşekkür ederim” dedi.
56 YILLIK MUHTARLIĞIN
SIRRI SEVGI
Oy için kimsenin kapısını çalmadığını; Tarabya’da çeşitli etnik kimlik
ve dinden insanın huzur içinde
yaşadığını belirten Üstün, “Mahallemi, mahalle sakinlerini çok sevdim.
Onlarda bunun karşılığını, bana en
uzun muhtarlık görevini vererek
gösterdi” dedi.
“İNÖNÜ’DEN BU YANA HEPSINI
GÖRDÜM”
Cumhurbaşkanlığı ikametgâhı Huber Köşkü’nün Tarabya’da olduğunu
anımsatan Üstün, şöyle konuştu:
“İsmet İnönü’den bu tarafa
hepsini gördüm. Hepsi de
Tarabyalıları sevdiğinden, bana da
uğrayıp çayımı içti. Yine de, birinin
adını unutur, gücendiririm diye
adlarını kullanmak istemem.”

Rumların
“Rafetaki”si
Yunanistan’a giden
Rumlarla halen telefonla
görüştüğünü kaydeden
Muhtar Rafet Üstün, “Beni
sık sık ararlar. Hatta bana
‘Rafetaki’ diye seslenirler.
Onlar buradayken Paskalya
ve yılbaşında evim pasta ve
yumurtayla dolardı. Yıllarca bir
aile gibi yaşadık. Ayrıca Fener
Rum Patriği Bartholomeos
da Tarabya’da oturur. Patrik,
Tarabya Kilisesi’nde vaaz verir.
Kendisi çok saygıdeğer
biridir “şeklinde konuştu.

YAŞAM
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TC. İbrahim Balcı

SARIYER’İN YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ

İBRAHİM BALCI’NIN FACEBOOK’UNDAN
İŞTE SARIYER’İN BİR BAŞKA RENGİ: KENAN ÇIRÇIR...
Kenan çocukluk arkadaşımız. Benden iki yaş büyüktü. Sarıyer’in
en yakışıklı delikanlılarından biriydi. Peşinden dönüp bakmayan,
biraz abartalım pheşinden açık-gizli koşturmayan güzel hanım
sayısı az değildi. Üstelik Sarıyler’in en iyi erkek berberiydi. Herkes
durur müşteri bekler, Kenan dükkanda iş olmaz ise ev ev taşınarak
berberliğini devam ettirirdi. Yenimalle’nim güzel kızı Oya ile evlendiğinde yer yerinden oynamıştı. Kenan fotoğrafta, Sarıyer deresinin
deniz sahili tanafında ve eski gümrük kulübesi önünde görülüyor. Şişenin dibine biraz fazla dokununca meslekte durağanlıkla
karşılaştıysa da yakışıklılığından bir şey kaybetmedi. Ne var ki her
fani gibi Kenan da ömrünü tamamladı ve dünyamızdan göçüp gitti.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

PROF. DR. METİN SÖZEN
Çevre Ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma,
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı

Kentlere sahiplik
duygusuyla bakmalıyız!
AN iki sorumluluk görüyorum.
ŞUGençlerimizi
iyi eğitemiyoruz

Beğen

Yorum Yap

Paylaş

SARIYER’DE RENKLERİN TAMAMINI BU TOPLULUKTA BULMAK
İMKANI VARDIR. DİKKATLE BAKILIRSA BU ANLAŞILIR. SARIYER
BALIKÇILIĞIN YOĞUN OLDUĞU, BOĞAZİÇİ’NİN EN BÜYÜK
BALIK PAZARININ OLDUĞU BİR YERDİ. BÖYLE OLUNCA DA
MADRABAZLARI DA HAYLİ FAZLA OLURDU. İŞTE SARIYERLİ
MADRABAZLAR TOPLU HALDE AMİGO İLHAMİ’NİN ASPAVA
İSİMLİ TEKNESİNDE...

Beğen

Yorum Yap

Paylaş

gelecek kaygılarını gideremiyoruz.
Gençlerimizin gelecek kaygısını
yok etmeliyiz. Ayrışan bir toplumda
bağlılık gösteren bir birliktelik elde
ettik. Parti ayrımı yok. Geleceğin
sağlıklı bir toplum olmasını
istiyoruz mesela. Kültürün
olmazsa olmazı engelleri aşan bir
toplum istiyoruz. İki sorumluluk
var; içi doldurularak işin devamı ve
bizden sonraki kuşağa aktarılması.
Bizim toplantılarımızda iş bitti
diye bir şey yok.
Antalya dünya da bulunmaz bir
yer denir hep. Ama bugün geldiği
noktayı değerlendirmek gerekir.
Deneysel bir yaşama tarzları var
bu ortamda eleştirel bakışlar
çoğaldı. Tarihe karşı bir sorumluluk
var. Antalya’ya biz çok bütüncül
yaklaşıyoruz. Sahiplik duygusuyla
kentlere bakmalıyız. Antep hiçbir
düşünceye karışmadan bugün aranır
bir yer oldu. Mirasın arkeolojisine
sahibiz, biliyoruz ki bu mirası ayakta
tutmak görevimizdir. Antalya’daki
sorun şimdi gelen krizdir. Burada
kültür öncelikli turizme biz varız
diğerinde kirlenme çok fazla olur.
Antalya turizmin başkentidir.
Dünyadan gelip burada belgeseller
yapıyorlar. Hassas plan yapılmıyor.
Gittiğimiz her yerde barış temalı

Tarihi Kentler Birliği
2016’da Sarıyer Belediyesi’nin
de “Boğaz Müzesi” ile
katıldığı Antalya EXPO
Fuarı’na damgasını vurdu.
Fuarda bir Tv kanalına
konuşan Tarihi Kentler Birliği
Danışma Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen; “Yerel
temsilcilerin güç birliği TKB
için önemlidir. TKB düşünce
sistemini geliştirdi.” dedi. İşte
o konuşmanın özeti...
toplantılarımızla konuşuluyoruz.
Bilinçli kültür ve felsefesi olan
konular bizim önceliğimiz olmalı.
Antalya’nın bu birikimine
çok hassas yaklaşmalıyız. Ben
Antalya’ya geldim ve Antalya için
ne yapabilirim diye düşünüyorum.
Böyle yaklaşmalıyız.
Şu an biz 2017 programını
bitirdik dünyadaki değişimlerin
olumlu olduğu olmadığı noktalar
olur. Artık şu an yaptığımız işin
envanterini yaparak başımızı kaldırıp
dış dünyaya da cevap vermeliyiz.
Bizim ürettiğimizin üzerinden
iş yapmaya başladılar. Bilinç
ölçmeye kalktığımızda ne noktada
olduğumuzu görmeliyiz.
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Engelsiz
bir hayat
mümkün
Ç

alışmaları ile örnek olan
gerçek bir başarı hikâyesini,projelerini Sarıyer Belediyesi Engelli Koordinasyon
Merkezi’nin, başında kendisi de
bir engelli olan Mahmut Kement’le
konuştuk.
Geçmişte yaşadığı talihsiz bir
olay sonucu tekerlekli sandalye ile
hayatını sürdüren Mahmut Kement,
engellilerin eşit yurttaşlar olarak
yaşayabilmesi konusunda çok kafa
yormuş. Ve yolu, Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç ile kesişince
projelerde art arda gel miş. İlk iş
ise kısa adı SEKOM olan Sarıyer
Belediyesi Engelli Koordinasyon
Merkezi ile başlamış.

“Engelliler için aracının bozulması veya
aküsünün bitmesi pek çok şeyin bitmesi ve
eve mahkûm kalması anlamına gelir. Düşünün,
bu araçları satan kurumlar bile aküye garanti
vermezken, Sarıyer Belediyesi bu garantiyi,
hem de formalitesiz vererek, engelliyi eşit
yurttaşlar halinde topluma dâhil etti.

Engelli Çalışmaları

Atlı Terapi

Mahmut Bey, “engelsiz bir hayat mümkün” hayalinizden söz
eder misiniz?
Engellerin aşılması öncelikle
zihinlerde olmalı. Belediye Başkanımız Şükrü Genç’in göreve gelmesiyle atılan çok önemli bir adım var.
Kapalı spor salonunda engelliler
masa başında, engelsizler tribünlerde buluştu.
Akülü Araç Servisi
ENGELLİLERİN ENGELSİZLERE EĞİTİMİ

Engellilerin engelsizlere eğitimi.
O gün az önce bahsettiğim zihniyet
değişimi başladı. Engelliler kendileri için yapılan özel düzenlemeler
istemiyorlar. Sarıyer Belediyesi olarak o toplantıdan sonra engellilere
yönelik tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Benim engelsiz
bir hayat hayalim işte bu anlayışın
tüm ülkemizde benimsenmesi ve
uygulanmaya başlaması. Engelliler
ve engelsizlerin yaşamın her alanında birlikte hayatı paylaşması.
DANIŞMANLIK DESTEĞİ ÖNEMLİ

Engellilerin ihtiyaç duyduğu en
önemli konuların başında bilgilendirme geliyor. Haklarını tam olarak
bilmiyorlar. SEKOM’un temel görevi

Engelsiz
Bostan

bu açığı kapatmak. İlçemizde binlerce engelli vatandaşımıza bu konuda
destek veriyoruz. Sosyal, hukuki
haklarına yönelik yol gösteriyoruz.
TEMEL NOKTA ERİŞEBİLİRLİK

Başta belirttiğim gibi engellilerin engelsiz vatandaşlarla yaşamı
paylaşmasının temel noktası erişim
imkanına sahip olmaları. Fen İşleri
Müdürlüğü bünyesinde özel bir
ekip kuruldu. Bu konuda eğitim

n Danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri
n Eğitim hizmetleri
n Engelli aracı ile taşıma hizmetleri
n Engelli düzenlemeleri- Fen İşleri İle
n İş ve istihdam destekleri
n Yüzme ve diğer sportif olanaklar sağlamak
n At ile terapi hizmeti
n Hasta yatağı ve hasta bezi desteği
n Tekerlekli sandalye dağıtımı
n Akülü tekerlekli sandalye dağıtımı
n Akülü sandalye tamir, bakım ve akü değişimiUlaşım Müdürlüğü İle
n Geçici akülü sandalye desteği
n Piknik, gezi ve diğer sosyal aktivite ve
organizasyonları
n Tatil organizasyonları (Kilyos tatili ve diğer)
n Berber ve kuaför hizmeti
n Evde temizlik hizmeti- SAYBAP
n Badana boya desteği-Fen İşleri İle
n Ev ziyaretleri

aldılar ve çalışmalarında aldıkları
eğitim doğrultusunda düzenlemeler
yapıyorlar. Ayrıca engelli vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda özel
rampa çalışmaları yapıyoruz. Erişim
olmaz ise diğer tüm çabaların anlamı kalmaz. Engelsiz ulaşım aracımız engellilerimizin hastane vb.
işlerinde ulaşım konusunda hizmet
veriyor. Akülü aracı arıza yapan
vatandaşımıza geçici araç veriyor,
kendi aracının tamirini yapıyoruz.

Yeter ki yaşamdan geri kalmasın.
İLK KEZ TATİL YAPMA İMKANI
BULAN VAR

Sosyal rehabilitasyon
çalışmaları kapsamında Kilyos
Sosyal Tesislerimizde engelli
vatandaşlarımız ve ailelerine tatil
imkanı sunuyoruz. İlk defa denize
giren, tatil yapan engellilerimiz var.
Atlı terapi hem eğlendiriyor hem de
tedavi desteği sağlıyor.

ENGELSİZ YAŞAM
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Projenin öyküsü
Engelli çocuğu olan bir
anne Belediye Başkanı Şükrü
Genç’le karşılaştığında
şöyle der; “Başkanım
çocuklarımızla birlikte biz de
engelliyiz. En yakınlarımız
bile çocuklarımıza
bakamıyor. Yıllardır
çocuklarımızla
birlikte eve mahkum
olduk. “ Başkan Genç’e Koç
Üniversitesi’nden Kalkınma
Ajansı’nın da desteğiyle
gelen proje hemen hayata
geçirilir.
EÇADEM; 1 Aralık 2014’de
hizmete açıldı.
HEDEFİMİZ; kendine zaman
ayırabilen, çocuğunun
mutluluğuyla mutlu
olan annelerin
sayısını
artırmak.

EÇADEM’li çocuklar
mutfakta
Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), engelli
çocukların toplumsal entegrasyonlarını sağlamak özbakım becerilerinin
gelişmesine destek olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Şükrü Genç’e
büyük onur
Marmara Belediyeler
Birliği’nin düzenlediği
tüm belediyelerin katıldığı
‘Altın Karınca Belediyecilik
Ödülleri’nde Sarıyer Belediyesi,
hayata geçirdiği EÇADEM
projesiyle ödüle layık görüldü.
Sarıyer‘e ödülü getiren proje
ise EÇADEM ( Engelli Çocuk ve
Ailelerine Destek Merkezi) oldu.
Afet Yönetimi, İmar Şehircilik
ve Estetik, Kurumsal Yönetim
ve Gelişim, Kültür ve Sanat,
Toplum Düzeni ve Sosyal
Hizmetler, Ulaşım ve Altyapı
Hizmetleri, Yeşil Alan ve Çevre
Yönetimi Hizmetleri, Ar-Ge ve
İnovasyon gibi kategorilerin
bulunduğu yarışmada en iyi
Sosyal Proje ödülünü Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş ve Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe’nin elinden aldı.

E

ÇADEM, engelli çocuklara mutfak deneyimi
kazandırmak amacıyla yeni bir işbirliği geliştirerek,
üç günlük mutfak eğitimi organize etti. Düzenlenen
eğitime katılan 14 çocuk, profesyonel şefler eşliğinde
kendileri için özel olarak tasarlanan menüdeki yemekleri
hazırladı. MSA’nın mutfağında, profesyonel şeflerin
denetiminde gerçekleşen eğitim çerçevesinde çocuklar özel
menüler şeklinde hazırladıkları yemekleri çalışma sonunda
keyifle yediler.Üç günün sonunda etkinliğe katıldıklarına
dair sertifikalarını da alarak hem özgüvenlerini artırdılar,
hem de mutfak becerilerini geliştirdiler.
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‘Safları
sıklaştıralım’
SARIYER’DEN
NÂZIM GEÇTİ

DÜNYA şairi Nazım Hikmet’in 115.doğum günü Sarıyer
Belediyesi ve Nazım Hikmet Vakfı’nın ortaklığında Maslak
TİM Show Center’da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

P

rogramın sunuculuğunu yapan Nebil
Özgentürk’ün hazırladığı Nazım Hikmet belgeseli ile başlayan programda,
izleyiciler arasında yer alan Hıfzı Topuz,
Nazım Hikmet’le yaşanmışlıklarını anlattı.
HIFZI TOPUZ: VATANINI ÇOK SEVERDI
Hıfzı Topuz, bir telif ücretini götürerek
Nazım ile tanıştığını belirtti ve Moskova’da
birlikte olma şansı yakaladığını kaydetti.
Topuz, Nazım’ın şiirlerini de anıları da hafızasında tutmadığını belirterek, bana “Sen
benimle ilgili bu kadar şeyi nasıl aklında
tutuyorsun’, diye sorardı. Bununla birlikte
mangal gibi yüreği vardı. Ve vatanını çok
severdi” dedi.
Zülfü Livaneli genç bir sanatçıyken
Paris’te Hıfzı Topuz aracılığı ile Nazım ve
Nazım dostları ile tanıştığını anlattı. Burada
Abidin Dino’larla, Nazım’ın dostlarıyla her
gün Nazım’ı konuştuklarını kaydetti. Livane-

li, hissiyatını Nazım şarkılarına döktüğünü
belirterek. “Nazım ‘Şiirlerim 72 dile çevrildi.
Türkiye’mde ve Türkçe’de yasak’ dedi. Keşke benimkilerle birlikte tüm Nazım şarkılarını duyabilseydi; keşke bugün gençliğin onu
bağrına bastığını görebilseydi” dedi.
BAŞKAN GENÇ: SAFLARI SIKLAŞTIRALIM
Bugünlerde insanlığın Nazım Hikmet’e
çok ihtiyacı olduğunu söyleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Kavga ama yürek
kavgasına çok ihtiyacımız var. Özellikle de
sevgiye çok ihtiyacımız var. Nazım’ın deyişiyle sevginin olmadığı yerde yol yürümek
mümkün değil. Birbirimizi sevmeye ve birlikteliğe çok acil ihtiyacımız var.
Nazım’ın Hürriyet Kavgasındaki şiiri
dilime pelesenk oldu. Daha gün o gün değil,
demlenip dürülmesin bayraklar, dinleyin
duyduğunuz çakalların ulumasıdır. Safları
sıklaştıralım çocuklar” dedi.
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Ünlü Halk
Ozanı, “Bozkırın
Tezenesi”
Neşet Ertaş,
Sarıyer Yaşar
Kemal Kültür
Merkezi’nde
düzenlenen
geceyle anıldı.

Şükrü Genç:
“Gölgede duranın
gölgesi olmaz”
Ustalara saygı kapsamında düzenlenen gece, Can
Dündar’ın hazırladığı “Garip: Neşet Ertaş Belgeseli”nden
bir bölümün gösterimi ile başladı. Şefliğini Zafer
Gündoğdu’nun yaptığı Sarıyer Belediyesi Türk Halk
Müziği Korosu’nun Neşet Ertaş türküleriyle devam
eden etkinlikte ayrıca sanatçılar Ali Şahin, İsmail
Altunsaray, Zeynep Başkan ve Erol Parlak sahne aldı.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuşmasında;
“Aslında Türkiye’yi yönetmek çok kolay. Anahtar,
birazcık sevgi. Neşet Ertaş’ın dediği gibi; “Gölgede
duranın gölgesi olmaz” dedi. Başkan Genç, Bedri
Rahmi Eyüpoğlu’nun “Türküler Dolusu” şiirinden şu
dizeleri okudu:
“Şairim,
Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası
Ayak seslerinden tanırım
Ne zaman bir köy türküsü duysam
Şairliğimden utanırım.”

Gecede Abdallık geleneğinin en genç yorumcusu
16 yaşındaki Ali Şahin performansıyla izleyenleri
büyüledi. Başkan Genç, Şahin’i alnından öperek tebrik etti.
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50. Sanat Yılı
anısına Pasta
Zülfü Livaneli, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve
Kim Phuc ile birlikte kendisi
için hazırlanan Sanatta 50 Yıl
temalı pastayı kesti.

Şehit Tepe’den
birlik mesajı
Vietnam savaşının sembolü Kim Phuc, Dolmabahçe’deki Şehitler Tepesi’ne
giderek Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç ve Sanatçı Zülfü Livaneli ile birlikte
44 şehit için karanfil bıraktı.
Phuc, burada yaptığı konuşmasında; “Şehit düşen kahramanlar için kalbimin derinliklerinden saygı sunmak için
buradayım” dedi.

Ortaköy Reina’da
teröre lanet!
İstanbul’un ünlü mekanlarından Reina’da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından başkan yardımcıları ve
meclis üyeleriyle birlikte
olay yerine karanfil bırakan
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç “Safları Sıklaştıralım”
mesajı verdi.

Ayrı ülke
aynı kader!
1

972 yılında atılan
‘napalm bombası’ ile
vücudunun büyük
bölümü yanan ve savaşın karanlık yüzünü gözler önüne seren Kim Phuc,
geçtiğimiz yılın son ayında
Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği sanat etkinliğinin
konuğu olarak Sarıyer’deydi. İstanbul’da medyanın
yoğun ilgi gösterdiği Kim
Phuc’u Sarıyer Belediyesi
Suriyeli çocuklarla Yaşar
Kemal Kültür Merkezi’nde
buluşturdu.
İki yabancıdan birisi
napalm bombasıyla kavrulmuş ve yaralarını sarmış
Vietnamlı 53 yaşındaki
Kim Phuc. Diğerleri ülkesiz Küçük bedenleri yaralı
dokuz yaşlarındaki Suriyeli
çocuklar.
Kim Phuc’un eski yaralarıda teselli etmedi taze yaraları. Sadece baktılar çaresiz
ve umutsuzca... Savaşlar,
çocuklar ve aynı kader!
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MIKRO KREDI’NIN KÖKLERI
SARIYER’DE TUTTU

1500
KADINA
CANSUYU

DÜNYAYI değiştiren 10 iş fikrinden biri mikro kredi
son beş yılda 1500 Sarıyerli kadına can suyu oldu.

D

ünyayı değiştiren 10
iş fikrinden biri olarak
kabul edilen ve bankaların görmezden geldiği
en yoksul tabakaya
kredi veren fikrin babası Bangladeşli Muhammed Yunus’a Nobel Barış
Ödülü kazandıran Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)
programı 1500 kadına iş kapısı açtı.
Sarıyer Belediyesi de projeyi en iyi
uygulayan belediye oldu.
Proje’den yararlanabilmek, bin
TL’den başlayan krediyi alabilmek
için 5 kadının bir iş fikri ile yan yana
gelmesi gerekiyor. Bankaların kredi
vermediği bu yoksul kesimin, kredi
geri ödeme oranı yüzde 95 düzeyinde. Mikrokredi sistemini en iyi
uygulayan ve özveri ile çalışan Güler
Sönmez’in emekliliğinin ardından bu
çalışmayı Sarıyer Mikrofinans Şube
Sorumlusu Hilal Yılmaz yürütüyor.
MİNİK KREDİ BÜYÜK MUTLULUK
Mikro krediyle hayatı değişen Filiz
Özgönül’ün başından talihsiz bir kaza
geçmiş. Filiz Hanım o anları “İş yerinde tüpgazın hortumu nasılsa bağlantı
yerinden kurtulmuş. Döne döne
alev püskürtüyor. İçerideki metaller
bile eridi, canımızı zor kurtardık.”
diye anlatıyor. Filiz Özgönül yeni bir
başlangıç için Sarıyer mikrokredininkapısını çalıyor. Mikro Kredi Şubesi
destek veriyor. Filiz Hanım kaybettiği işyerini yeniden buradan aldğı

kredi ile kuruyor. Bu yeni başlangıç
için de duygularını şöyle özetliyor:
“6 yaşından bu yana çok sevdiğim
yemeklerimi, kız kardeşim Figen ile
yapabildiğim için mutluyum.”
Bölge halkının da artan ilgisiyle
karşılaşan Filiz Ev Yemekleri, semtin
en beğenilen lokantaları arasında
şimdi.
SARIYER BELEDIYESI İLE BAŞARI
İKLIMI SAĞLADIK
Bangladeşli Muhammed Yunus’un
iş fikri şöyle uygulanıyor: Beş kadın
bir iş fikriyle mikro kredi şubesine
gidiyor. Bu yapı birbirlerine ödemey-

Dünyayı
değiştiren
iş fikri nasıl
doğdu?
le ilgili baskı yapmalarını da getiriyor.
Ve ilkinde bin TL’lik mikro krediyi 46
haftalık eşit taksitlerle ödemek üzere
alıyorlar. Böylece her hafta gittikleri
kurumda montörlük hizmeti de kazanıyorlar.
SİSTEM BAĞIŞA DAYANIYOR
Sarıyer Mikrofinans Şubesi Sorumlusu Hilal Yılmaz, Darülaceze ve
Sarıyer Rotary Kulüp’ün her yıl bağış
yaptığını belirterek, bağışa dayanan
sistemde yeni sponsor arayışında
olduklarını kaydediyor.
Şubenin kurucusu ve eski Sorumlusu Güler Sönmez de bölgede yoksulların destekçisi olarak tanınıyor.
Kadınların un, şeker ihtiyacını çuval
çuval cebinden karşılayan Sönmez,
ilk kredisini bin lira olarak alan üyenin ikinci yıl yüzde 20 artışla 1200
TL kredi alabildiğine işaret ederek,
sisteme yeni giren üyelerle birlikte,
artan oranda bir sermayeye ihtiyaç
olduğuna dikkat çekiyor.

Bangladeşli
Muhammed
Yunus, bir
gün köyünde
tabure yapan
bir kadın gördü.
Ve ne kadar
kazandığını
sordu. Kadının
iki sent yanıtına şaşırdı.
Çünkü kadının tabure
yapımında kullanılmak üzere
bambu alacak parası yoktu.
1 dolarlık bambu parasını
tefeciden alıyor ve kendisine
iki sent (7 kuruş) kalıyordu.
Kadının sadece 1 doları olsa
daha fazla kazanacaktı. Köyde
bu durumda 27 kişi olduğunu
gördü. Önce 27 doları
cebinden verdi. Sonra bunu
genel kullanım için iş fikrine
dönüştürerek, bankaların
kredi vermediği en yoksul
kitleye kredi veren Grameen
Bank (Köylü Bankası)’ı kurdu.
Sistem tükenen kapitalizme
yeni bir boyut kazandırdı.
Dünyayı değiştirecek 10 iş
fikrinden biri böyle oluştu.
Kurucusu Muhammed Yunus
bu iş fikriyle Nobel ödülü aldı.
YUNUS: “YOKSULLARA
TOPRAK VERMEK İSTEDIM”
İş Fikrinin Babası Yunus,
durumu saksıdaki çiçek
gibi görünen bonzai ağacı
ile anlatıyor: ‘Küçük kalan
ağaçların tohumunda bir
sorun yoktu. Sorun küçük
saksıda ve eksik topraktaydı.’
Yunus, “Ben de yoksullara bu
toprağı vermek istedim” dedi.

haber
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Sarıyer Belediyesi
camileri yeniliyor
SARIYER BELEDIYESI Fen
İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri ilçedeki camilerin
bakımı ve halkın daha iyi şartlarda
ibadetlerini gerçekleştirmeleri adına
çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

C

amilerin bakım ve onarım
çalışmaları yapılırken aynı
zamanda temizlik işleri
ekipleri de modern donanımlı makine ekipmanlarıyla kutsal
mekanların temizlik ve ilaçlama
çalışmalarını sürdürüyor. Neler

CAMİ

yapıyoruz?
İstinye Koru Mahallesi Boğaziçi
Cami, Rumeli Kavağı Merkez Cami,
Sarıyer Merkez Ali Kethüda Cami’nin yıpranan ve eskiyen bölümleri onarıldı. İstinye Koru Mahallesi
Boğaziçi Cami’nin komple abdest-

CEMEVİ

Sarıyer Belediyesi ilçede yer alan tüm ibadethanelere temizlik hizmeti veriyor.

hane ve lavaboları yenilenerek
modern hale getirildi.
Rumeli Kavağı Merkez Cami
bahçesinde çevre düzenlemesi yapılarak yenilenen yüzüyle vatandaşın
hizmetine sunuldu. Camii avlusundaki cenaze namazının kılındığı

bölüm onarılarak yeni bir görünüm
kazandırıldı.
Sarıyer Ali Kethüda Camii’nde
ise özellikle yağışlı havalarda oluşan
göllenme ve su birikintisinin önlenmesi adına mevcut zemin üzerine
altılık kilit taşları döşendi.

KİLİSE
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Kısırkaya’da değişim
sürüyor
SARIYER Belediyesi Kısırkaya Hayvan
Rehabilitasyon Merkezi, yenilenen kadrosu
ile büyük bir değişme imza atıyor. Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Her şeyiyle
örnek olsun” talimatını verdi. RM’de
çalışmalara hız verildi.

S

arıyer Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde başlayan
iyileştirme ve yenileme çalışmaları sürerken kış
koşullarına uygun revizyon
çalışması başladı.
Tamamen boşaltılan hangarda bulunan köpeklerin
tedavisi, imzalanan protokol
gereği İBB Rehabilitasyon
Merkezi’nde devam ediyor.
Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hülya
Cebeci, Rehabilitasyon
Merkezi’ndeki hayvanların
daha iyi koşullarda tedavi
edilebilmeleri için başlatılan çalışmaların sürdüğünü
belirterek:
“RM’deki dostlarımızın
sağlıklı ve yaşam şartlarına
uygun bir alana alınması
gerekiyordu. İBB’nin aynı
bölgede bulunan RM’si ile
protokol imzaladık. Bizim
çalışmalarımız tamamlanana
kadar rehabilite edilecek
hayvanları bize ayrılan 25
kafese aktardık. 2 hekim
ve 2 temizlik görevlimiz de
orada hizmet veriyor.”dedi.
KISIRKAYA’DA NELER
OLUYOR?
Kısırkaya RM’de üstü
açık mevcut alan, kafeslerin
düzenlenmesi, akıntı giderlerinin yapılması ve hayvanların daha sağlıklı koşullarda tedavileri için planlama
yapıldı.
Hayvan severlerle sürekli
iletişim halinde olduklarını
belirten Cebeci, “Dileyen
herkes tüm çalışma, proje,
açıklama ve duyurularımızı
sosyal medya hesaplarımızdan ve belediyemizin web
sayfası üzerinden rahatça

görebilir. Beklentimiz tedavi
ettiğimiz hayvanlara dışarıda
sahip çıkılarak, işbirliğinin
gelişmesidir. Tüm mesele
iyi niyetli olmak, sokak
hayvanlarına sahip çıkmak,
tedavi altındaki hastalarımızın haklarına saygı göstermektir. Hayvan sağlığı için
konulan kurallara uygun
davranmak” diye konuştu.
Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kısırkaya, Ayazağa ve
Sarıyer Merkez Mahallesi’nde bulunan polikliniklerinde
kadroya yeni eklenen çalışma arkadaşları ile birlikte
8 hekim, 1 teknisyen, 7 temizlik ve 6 toplama personeli görev yapıyor.

Can dostlarımıza
öğrencilerden ziyaret
Kediler yeni
kafeslerinde
Kısırkaya RM’de
başlatılan çalışmalar
kapsamında kediler için
yeni kafesler yapıldı.
Böylece merkezde
tedavi altındaki kedilere
daha sağlıklı bir ortam
sağlandı.
Yenilime sonrası, rehabilitasyon merkezinde
tedavi altında olan kediler, tek ve çift kabinlerden oluşan 20 kafese
nakledildiler.

G

erek Sarıyer’den, gerekse çevre
ilçelerden Sarıyer Belediyesi tarafından
tahsis edilen minibüslerle merkeze gelen
öğrenci ve öğretmenlere veteriner hekimler
refakat ediyor. Merak ettikleri soruları soran
öğrenciler, operasyon odası, yoğun bakım

ünitesi, köpek kulübeleri ve kedilerin
bulunduğu bölümleri gezerek hekimlerden
bilgi alıyor. Yanlarında getirdikleri mamaları
da merkeze bağışlayan minikler, Kısırkaya
Rehabilitasyon Merkezi’nden mutlu
ayrılıyorlar.
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KÜLTÜR-SANAT

İnsanoğlu tek başına bir dahidir. Ancak toplu halde insanoğlu kafasız bir
canavar, gittiği her yeri kışkırtan zalim bir aptal yaratır. Charlie Chaplin
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Uşak, Kral ve Ötekiler
BO Sahne
Yazan: Süleyman Karaahmet
Yöneten: Levent Özdilek
ENKA İbrahim 0 Oditoryumu
1 Şubat - Saat: 20.30

Düğün
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro
Bölümü
Yazan: Wajdi Mouawad
Yöneten ve Çeviren: Zeynep Su
Kasapoğlu
ENKA İbrahim Betil Oditoryumu
2 Şubat - Saat: 20.30

Eskicinin Tazesi
Sarıyer Belediye Tiyatrosu
Yazan: Federico Garcia Lorca
Yöneten: Abdullah Alparslan
Nejat Uygur Sahnesi
4-18 Şubat - Saat: 20.00

Gülünç Karanlık
Bakırköy Belediye Tiyatrosu
Yazan: Wolfram Lotz
Yöneten: Nurkan Erpulat
ENKA İbrahim Betil Oditoryumu
7 Şubat - Saat: 20.30

Vanya, Sonya, Maşa
ve Spike
Tiyatro Pera
Yazan: Christopher Durang
Yöneten: Yücel Erten
ENKA İbrahim Betil Oditoryumu
14 Şubat - Saat: 20.30

Kozalar
Tiyatro Pangar
Yazan: Adalet Ağaoğlu
Yöneten: Ayşenil Şamlıoğlu
ENKA İbrahim Betil Oditoryumu
20 Şubat - Saat: 20.30

De Babam Rıfat
Tiyatrotek
Yazan: Haluk Yüce
Yöneten: Hakter Balaban
Yaşar Kemal Kültür Merkezi
23 Şubat - Saat: 20.00

MÜZEYYEN SENAR’I ANMA GECESI

Gottlieb Wallisch,
Klavier
Avusturya Kültür Ofisi
Köybaşı Cad. No: 44, 34464
Yeniköy İstanbul, Saat: 20.00
> Gottlieb Wallisch Viyana Piyano Geleneğini temsil etmekte ve onu daha
çok ileri taşımaktadır. Berrak ve soğuk
olmayan Mozart, Haydn, Beethoven ve
Schubert yorumlarına paralel olarak Wallisch seyircisi ve kendisi için büyük bir
tutkuyla yeni ya da bilinmeyen besteleri
de seslendirmektedir. <
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TÜRK SANAT MÜZIĞI KOROSU
Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü
TSM Korosu
Şef: Dursun Karaca
Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Saat:20.00

Barış için Müzik
Orkestrası
ENKA İbrahim Betil Oditoryumu
0212 705 60 00 - 0212 705 60 50
enkakultur@enka.com Saat: 11.30
> Hey! Sen hayatında hiç klasik müzik
konserine gittin mi? Hani bir sürü enstrüman, kemanlar, viyolonseller, üflemeli
çalgılar, flütler, obualar vardır... Ve tam ortada elindeki çubuğu çılgın gibi sallayan,
tüm orkestrayı yöneten bir adam! Gözünün önüne geldi değil mi? Neşeli Pazarlar
gününde sahneye öyle bir orkestra çıkıyor
ki, böylesini daha önce hiç görmemişsindir... Çünkü bu orkestrada dinleyenler de,
çalanlar da hepsi senin gibi çocuk! <

SERGİ

2
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Otto Wagner
ve ekolü

Soshana
Avusturya Kültür Ofisi
Köybaşı Cad. No: 44, 34464
Yeniköy İstanbul
Saat: 19.00

Avusturya Kültür Ofisi
Köybaşı Cad. No: 44, 34464
Yeniköy İstanbul
Saat: 19.00
> Avusturyalı Mimar Otto Wagner çağdaş dönemin en önemli
öncüleri arasında yer almaktadır. Otto Wagner, Walter Zednicek`in fotoğraflardan oluşan sergisinde karşımıza öğretmen
olarak çıkıyor. Aralarında Josef Maria Olbrich, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Jan Kotera, Leopold Bauer, Hans Kestranek, Alois Ludwig ve Hubert Gessner gibi isimlerin yer aldığı
çalışma arkadaşları ve öğrencileri, Wagner`in yapı anlayışının
tüm Orta Avrupa`ya yayılmasını sağlamış ve ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Giriş ücretsiz, kayıt zorunludur! <

KONFERANS

Umudumuz Ayak Topu
Sarıyer Belediye Tiyatrosu
Yazan: Ferhan Şensoy
Yöneten: M.Gökhan Bulut
Bozcaada Halk Eğitimi Merkezi
25 Şubat - Saat: 20.00

Sarıyer Belediyesi
Türk Sanat Müziği Korosu
Şef: Mustafa Şahin
Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Saat:20.00

7

> Somut sosyal gerçeklikle başlayan Soshana’nın stili, kendini giderek Soyut’a bırakmış, kalligrafisi azaltılmış grafiklere ve
çok renkli, ışıldayan resimlere. Soshana hem Avrupa Avangardının boy gösterdiği Paris çevrelerinde hem de entellektüellerin olduğu New York’ta bulunmuş. Durmak ve yorulmaksızın
dünyayı gezen sanatçı Küba, Japonya, Çin, Hindistan, İtalya,
Meksika, Güneydoğu Asya, Karayipler ve İsrail’de resimler
yapmış. 9 Aralık 2015’te vefat eden Soshan, 2017 yılında 90.
Yaş gününü kutlayacaktı. 16 Şubat-9 Mart 2017 tarihleri arası
ziyarete açık kalacaktır.Giriş ücretsiz, kayıt zorunludur! <
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Hayal Perdesi
İmparatorluk Kuranlar Yahut
Şümürz
Yazan: Boris Vian
Yöneten: Aleksandar Popovski
ENKA İbrahim Betil Oditoryumu
28 Şubat - Saat: 20.30

DOÇ. DR. MİNE NAKİPOĞLU

SIBEL ERENEL

Dil, Beyin ve Evrim
Yaşar Kemal Kültür Merkezi Saat: 18.00

Kadınlar Ne Söyler,
Erkekler Ne Anlar?
Saat: 14.00

GÜLCAN NAKİPOĞLU
Pozitif Düşünceni Nefesinle
Yaşamına Yansıt
Nejat Uygur Sahnesi - Saat: 14.00
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Futbolun
edebiyatını
yapıyoruz

Panel
yeşil
sahaya
yansıdı
5. Sarıyer
Edebiyat
Günleri’nin içinde
yer alan Serhan
Asker, Rıdvan Akar,
Ahmet Çakır ve
Mehmet Arslan’ın
katıldığı Futbol ve
Edebiyat panelinde
edebiyatın futbola
etkileri konuşuldu.
Antrenmanlarda
ve maç aralarında
kitap okuyan
futbolcuların
sahadaki değişimleri örneklerle
anlatıldı.

Sarıyer’de futbol ve edebiyat buluştu.
Ortaya da muhteşem bir kadro çıktı.
Antrenma öncesi ve sonrası birer saat kitap
okuyan oyuncular Sahada da oynadıkları
futbolla deyim yerindeyse şiir yazdılar.

F

utbol ve Edebiyat yanyana
gelirse ortaya nasıl bir oyun
çıkar? Sarıyer Belediyesi
5. Edebiyat Günleri
kapsamında edebiyatın futbola
etkisini spor adamlarıyla tartışmaya
açtı. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü
Mehmet Aslan pası verdi spor
yazarı Serhan Asker gölü attı.
Topu alan Serhan Asker edebiyatın
futbola etkilerini şöyle anlattı:
“Tolstoy, Dostoyevski, Puşkin,
Anton Çehov. Hepsi Rus
edebiyatının büyük yazarı. Biz
onların eserleriyle büyüdük.
Sonra futbolcu olunca hep onların
etkisini gördük.”
Bu sözler bir zamanların ünlü
futbolcusu Oleg Blochin’e ait.
Oleg Blochin’le yaptığım
söyleşide bana “Edebiyat bizi
dizginledi. Örneğin hakeme
itiraz etmenin anlamsız olduğunu
düşünürüz.” dedi. Bu sözlerinin
ardından 1988 Avrupa Futbol
Şampiyonası sürecine baktım.
Hollanda ile final oynadıkları
seneye. SSCB, o yıl eleme grubu
ve finallerde oynadığı 14 maçın
7’sinde hiç kart görmemiş, toplamda
8 sarı kartla yılı tamamlamış.
Görülen sarıların tamamı da
yapılan faullerden..

LOBANOSVKİ KİTAP
OKUTUR, KURT KLASİK MÜZİK
DİNLETİRDİ...
Hatta şu da var, o dönemin
unutulmaz Teknik adamı
Valery Lobanovski devre arasında
takıma taktik vermez; oyunculara
birer- ikişer sayfa klasiklerden
okuturmuş. Lobanovski’nin
bu uygulamasına benzer farklı
bir metodu da geçtiğimiz sene
kaybettiğimiz sahaların “sol açığı”

Derbent, edebiyat
okumalaranda...

SPOR ENGEL
TANIMIYOR

Her çocuğun
elinde farklı kitaplar
var. Okumalar
dönüşümlü yapılıyor.

Metin Kurt uygulardı.
Edebiyat Günleri’nde bu paneli
futbol ve edebiyat severlerin yanı
sıra Derbent Spor Kulubü’nün
Başkanı, Teknik Direktörü Hakan
Bayramoğlu da oyuncularıyla
izledi. O’da Serhan Asker’in
sahneden gönderdiği topu
göğüsledi yere bıraktı. Başkanla
göz göze geldi mesajı aldı. Derbent
Spor Klubü’nün edebiyatla yeşil
sahada buluşması böyle başladı.
Türk edebiyatının önde gelen
yazarlarının kitapları çocuklara
dağıtıldı. Hakan Bayramoğlu

o süreci Sarıyerli’ye şu
sözlerle aktardı: “Panelin
ardından Sarıyer Belediyesi
kütüphanesinden
edindiğimiz kitapları
çocuklara dağıtıyoruz.
Antrenmanlardan önce ve
sonra birer saat okuyoruz.
Bu okumaların ardından
sahada oyunculardan
çok çarpıcı geri dönüşler
alıyoruz. Aileler mutlu.
Çocuklar istekli. Türkiye’de
edebiyatla çalışan belki de
ilk amatör kulübüz.

SARIYERLI
engelli
çocuklara
ücretsiz
olarak
verilen
yüzme,
basketbol,
masa tenisi,
voleybol,
futbol
ve hemsball gibi spor faaliyetleri
haftanın iki günü deneyimli
antrenörler eşliğinde gerçekleşiyor.
Engelli çocukların sosyal hayatta
yer almalarını sağlayan bu
çalışmalar aynı zamanda çocukların
disiplinli olmalarına, komutları
yerine getirmeye başlamalarına ve
toplumsal kurallara uymalarına da
yardımcı oluyor.
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2010 yılında kurulan Kireçburnu
Kız Futbol Takımı, Sarıyer’in birinci ligdeki
oynayan tek futbol takımı. Efsane kızlar şimdi
yeşil sahalarda başarıdan başarıya koşuyor.

T

akım, 2014-15 sezonunda
Kadınlar 2. Ligi’nden Kadınlar 1. Ligi’ne yükseldi. 201617 sezonunda en iyi sonucu
almak için mücadelesine devam ediyorlar. Gösterdikleri başarı ile Türkiye
Futbol Direktörü Fatih Terim başta
olmak üzere spor camiasının dikkatini

SARIYERLİ
KADINLAR DÜZENLİ
SPOR YAPIYOR

SARIYER Belediyesi’nin topluma sağlıklı bireyler
kazandırma ve kadınların boş zamanlarını
değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla
düzenlediği spor dersleri yoğun katılımla
gerçekleşiyor. Orman yürüyüşleri, Pilates, Zumba
ve Yüzme dersleri alan kadınlar doğru nefes
tekniklerini öğrenirken yaşamın stresinden de
kurtuluyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen dersler
10’dan fazla mahallede devam ediyor.

çekti. Kireçburnu Bayan Futbol Takımı’nın başarısından duyduğu mutluluğu ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç şöyle anlatıyor; Futbolun yanı
sıra kendi alanlarında akademik kariyer yapma yolunda emin adımlar atan
kızların her zaman yanlarında olduk.
Olmaya devam edeceğiz.

“DÖRT MEVSİM
YAŞAYAN SARIYER”
SARIYER BELEDİYESİ
ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

ÇAĞRI MERKEZİ

www.sariyer.bel.tr
Sariyerbld

SariyerBelediye

Sariyer.tv.tr
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SON BAŞVURU TARİHİ

11 Ağustos 2017

