Kilyos’ta Çevre Terörü
İstanbulluların yaz aylarında denize girebildikleri gözde sahillerden
birisi olan Kilyos Sahili’ne atılan
inşaat atıkları büyük kirlilik yarattı.
Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri
Ekipleri ilk günden müdahale etti.

Sarıyer Belediyesi konu ile ilgili
suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Genç, başta
İBB olmak üzere kıyısı olan tüm
belediyeleri işbirliğine çağırdı.
ÖNCE ÇEVRE

4’te
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SARIYER BELEDİYESİ ÜCRETSİZ HİZMET BÜLTENİ

Farkındalık için
sanat ve biz
İZEV VAKFI ile ortaklaşa yapılan
etkinlikte dünyanın en önemli 12
sanat eseri, dokuz down sendromlu
gencin yüzünde hayat buldu.
DEVAMI 7’DE

Gençler istihdam
politikalarını belirliyor

‘Mülkiyette çözüm’
oy çokluğuyla geçti
Halkın tapu sorununun çözümüne yönelik Sarıyer Belediyesi’nin tarihi
adımına daha önce “evet” oyu veren Ak Parti üyeleri bu kez “hayır”dedi.

SARIYER Belediye Meclis gündemine Pınar, Çayırbaşı ve Kocataş mahallelerinin tapu sorunu geldi. Emirgan, Kazım Karabekir ve Rumeli Hisarı için
“Evet” oyu veren AK Parti Meclis Üyeleri, Pınar,
Çayırbaşı ve Kocataş mahalleleri için “ret “dedi.

BELEDİYE Başkanı Şükrü Genç, demokrasilerde
oy çokluğunun da olduğunu belirterek, vatandaşın hakkına sahip çıkmasını istedi. Toplantıdan
iyi haber çıkması için bekleyen mahalleliler “ret”
kararına tepki gösterdiler.
ÖNCE HALK
5’te

8’de

Sarıyer Denizcileşme
Merkezi CNR Avrasya
Boat Show’da
SARIYER Denizcileşme Merkezi, denizcilik sektörünün en kapsamlı buluşması ““CNR Avrasya Boat Show 11.
Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı”na katıldı.

“Sokak Hayvanları
için el ele”

SARIYER Belediye Başkanı Şükrü Genç, yarıyıl tatili ile ara
verdiği okul ziyaretlerine, Zekeriyaköy İlk ve Orta Okulu,
Vehbi Koç Vakfı Mesleki Anadolu Lisesi, Türkan Şoray İlkokulu ve Hacı Mehmet Şalgamcı Ortaokulu ile devam etti.

Sarıyer Akademi’de
Veli Buluşması

DEVAMI 9’DA

DEVAMI 6’DA

Gelecek de birgün gelecek
ÖNCE EĞİTİM

AB fon desteği kazanarak hayata
geçirdiğimiz ‘Yerel Yönetim ve Üniversite İşbirliği ile Kariyerimi Kurguluyorum’ projesinin tanıtımı yapıldı.

SARIYER Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü, hayvanseverlerle bir
araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Müdür Hülya Cebeci hayvanların yararına olan her konuda işbirliği
yapmaya hazır olduklarını belirtti.

8’de

İstiklal Marşımız
96 Yaşında

11’de

DEVAMI 10’DA

“DÖRT MEVSİM
YAŞAYAN SARIYER”
SARIYER BELEDİYESİ
ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

ÇAĞRI MERKEZİ

www.sariyer.bel.tr
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Sarıyer / İstanbul

Yapım:

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

Kreatif Yönetmen

MUSTAFA GÖKMEN
mustafagokmene@gmail.com
Baskı:
Turkuvaz Haberleşme ve Yay. A.Ş.
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Tel: 0216 585 90 00
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LKE ve toplum olarak, son derece
önemli bir yol kavşağına doğru
yaklaştığımız bu günlerde, bütün
çetin ve zorlu sorunlara aldırmadan,
Sarıyer Halkı’nın bize yüklediği ve
omuzlamaktan şeref duyduğumuz
görevimizi yerine getirmek için var
gücümüzle çalışıyoruz.

Sabahın ilk ışıkları ile hatta ekibimizin
büyük bir kısmı herkes uyurken
çıktığı görev nöbetlerinde kâh çevre
teröristlerinin mahvetmeye çalıştığı
bir sahil şeridinde, kâh sokakları temiz
tutmak için günlük görevlerinde, kâh bir
okulun onarımında, kâh öğrencilerimize
daha çağdaş ve ileri imkanlar sunabilmek
için görev başına koşuyor.
Bir yandan da, her şeyin (klasik tabirle)
“yol-su-elektrik”ten ibaret olmadığının
bilinci ile halkımızın en az bunlar kadar
önemli ihtiyaçları olan kültürel ve sosyal
donanımını zenginleştirmek, sanatsal
gıda takviyesinde bulunmak üzere,
elimizdeki tüm imkânları kullanarak
her alanda etkinlikleri ayağınıza getirme
uğraşındayız. Spordan sanata, sağlıktan
altyapı hizmetlerine kadar her alanda,
“Daha Yaşanılır, Daha Çağdaş, Daha
Huzurlu ve Daha Gelişmiş Bir Sarıyer”
ilkesini pusula edinerek hizmete
çabalıyoruz.

Bütün bu çabaların çok önemli bir parçası
olarak, yıllardır uğrunda ter döktüğümüz
bir hedefimize de ulaşmış bulunuyoruz.
Sarıyer Belediyesi olarak bundan böyle Pınar
Mahallesi’nde hizmete açtığımız dev Sarıyer
Belediye Hizmet Binası ile tüm hizmet
birimlerimizi tek çatı altında topluyoruz.
Dünyanın en modern ve çağdaş imkanları
ile donatılmış, üstelik Türkiye’nin ilk “akıllı
belediye kampüsü” niteliğindeki yeni
binamız, Sarıyer için devrim niteliğinde bir
atılımdır.
Bu devasa kompleksin içindeki Kültür
Merkezimiz ve yine Türkiye’de bir ilk
niteliğindeki muhteşem Boğaz Müzemiz
de, diğer kentlere örnek olacak ve parmak
ısırtacak yatırımlar olarak yer alıyor.
Bu projenin gerçekleşmesinde emeği
geçen tüm arkadaşlarıma, paydaşlarımıza ve
önerileri ile bizleri her zaman yönlendiren
siz Sarıyer Halkı’na sonsuz şükranlarımı
sunuyor, yeni binamızda hizmetin kalitesinin
hem nicelik hem de nitelik olarak daha üst
boyutlara taşınacağının sözünü veriyorum.
Bu atılımların, Sarıyer’in ve ülkemizin çok
daha aydınlık yarınlara ve çok daha hakettiği
biçimde yönetileceği bereketli ve mutlu
günlere doğru yolculuğunun önemli bir
adımı olmasını dilerken hepinize sevgi, saygı
ve selamlarımı sunuyorum.
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Plaj

yerine
moloz

yığını

Denize hafriyat döküldü. Kilyos ve civar
koyları moloz yığınları doldu. Neredeyse
tüm sahil şeridinde görülen çevre felaketinin
kimler tarafından ve nasıl yapıldığı araştırılıyor.
Sarıyer Belediyesi konu ile ilgili suç
duyurusunda bulundu. Başkan Şükrü Genç
kıyısı olan belediyeleri işbirliğine davet etti.

İ

stanbul’un doğal güzellikleri
arasında bulunun Kilyos
Plajı ve civar koyları denize
dökülen inşaat artıkları
nedeniyle çevre felaketi ile karşı
karşıya kaldı.
Sarıyer Belediyesi, felaketi
duyar duymaz temizlik işlerine
bağlı 120 kişilik bir ekip oluşturdu.
Ekipler, hafta sonu mesai yaparak
üç günde 2 bin poşet, 10 kamyona
yakın inşaat molozu ve yüzen
atıkları temizledi.

“YÜZ LIRA İÇIN DOĞAYI
KATLEDIYORLAR”

Kilyos sahil şeridinde kontrolsüz
döküm alanlarından gelen inşaat
malzemelerinin yarattığı kirliliğe
her kesimden ve Sarıyerliler’den

büyük tepki geldi.
Kilyos Sarıtepe’den Gönül Yeşil,
“Kilyos sahili temizliğiyle yer etmiş bir plaj. Doğal çevre vahşi bir
biçimde inşaat şirketlerinin saldırısı
altında. Şirketler yüz lira ödememek
için tüm atıkları gelişigüzel bırakıyor. Döküm alanları kontrolsüz.
Kimin ne tür atık döktüğünü bilen
yok. Atıkların Kilyos’a yakın döküm
alanlarından geldiğini biliyoruz.
Acil önlem alınmasını ve bu durmu
yaratanlardan hesap sorulmasını
istiyoruz.

GENÇ’TEN İŞBİRLİĞİ
ÇAĞRISI

Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, çevre felaketinin
ardından Kilyos sahili boyunca

Sarıyer Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri gece gündüz
çalışarak kıyıları temizledi.

incelemelerde bulundu. Konuyla
ilgili denizi kirleten materyallerin
döküm alanlarından geldiğini
düşündüklerini belirterek, “Çevre
felaketine neden olanlara karşı,
tüm yetkilileri göreve çağırıyorum.
Bununla birlikte başta İBB olmak

üzere tüm ilçe belediyelerini, çevre
konusunda işbirliği yapmaya davet
ediyorum. Gelin bu suçluları birlikte
bulup, gerekli yasal yaptırımları
uygulatalım. Toplumun ortak
değerlerini, denizi ve çevreyi
birlikte koruyalım” dedi.

haber
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“Mülkiyette Çözüm” bu
kez oy çokluğuyla geçti

Sarıyer Belediye Meclisi gündemine gelen Pınar Mahallesi, Çayırbaşı
ve Kocataş mahalleleri imar islah çalışması, diğer mahallelerin aksine
AK Parti’nin “ret” oylarına karşın CHP’nin oylarıyla geçti.

E

mirgan, Kazım Karabekir
ve Rumeli Hisarı için “Evet”
oyu veren AK Parti Meclis
Üyeleri; Pınar, Çayırbaşı ve
Kocataş mahalleleri için “ret” oyu
verdi. Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, demokrasilerde oy
çokluğunun da olduğunu belirterek,
vatandaşın hakkına sahip çıkmasını
istedi.

“GENEL YASA, ÖZELE
YASAYI KALDIRAMAZ”

Meclis toplantısında, tüm sürecin
hukuki olduğunu belirten Sarıyer
Belediye Başkan Yardımcısı
Gökan Zeybek, AK Parti Meclis
Üyesi Mehmet Yaman’ın Kartal
Belediyesi ile Sarıyer Belediyesi’ni
bu yasa nezdinde kıyaslamasının
yanlış olduğunu belirterek; “2960
sayılı Boğaz ile ilgili yasa kendine
özgüdür. Ve Danıştay içtihadına
göre, özel bir yasa ile verilen
hakları, genel bir yasa ortadan
kaldıramaz.” dedi.

“VATANDAŞ HAKKINA
SAHIP ÇIKSIN!”

Toplantı salonu çıkışında vatandaşlar AK Partili Meclis üyelerine
tepki gösterdi. “Yuvalarımıza neden
karşı çıkıyorsunuz. Neden karar
değiştirdiniz?” diye sordu.
Sarıyer Belediye Başkanı

Şükrü Genç öfkeli kalabalığı
sakinleştirerek sağduyu çağrısı
yaptı. Başkan Genç, “Vatandaşın,
kendi hakkına sahip çıkması
gerekir. Bir annenin yuvasını
ve yavrusunu kaybetmeye
tahammülü olmaz. Bu nedenle
yuvanıza sahip çıkın” dedi.

TARIHI
ADIMIN
KILOMETRE
TAŞLARI
Gecekondu mahallelerinin mülkiyet sorununun
çözüme kavuşması açısından
2981 sayılı kanundan doğan
tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesi için imar
ıslah planları dâhilinde Sarıyer
Belediyesi Emirgan’ı ocak
ayında pilot bölge olarak seçmişti. Sarıyer Belediye Meclisi
mülkiyet sorunun çözümüne
yönelik, Emirgan’la başlattığı
çalışma Kazım Karabekir ve
Rumeli Hisarı mahalleleriyle
devam etti. Bu iki mahalleyle
ilgili mülkiyet sorunu şubatta
önce Meclis’ten, sonra komisyondan oybirliği ile geçirerek
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne iletildi. Aynı sürece,
Pınar, Çayırbaşı ve Kocataş
mahalleleri için devam edildi.
Ancak Ak Parti Meclis üyeleri daha önce evet dedikleri
teklife karşı çıktı.

DENİZ KÜLTÜRÜ
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S

arıyer Denizcileşme Merkezi,
denizcilik sektörünün en kapsamlı ve en büyük buluşması
“CNR Avrasya Boat Show 11.
Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı”nda kur-
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Sarıyer
Denizcileşme
Merkezi
CNR Avrasya
Boat Show’da
duğu standıyla İstanbulluları deniz
kültürü ve Sarıyer’in doğal güzellikleri ile buluşturdu.
Türkiye’de bir ilk olan Sarıyer Denizcileşme Merkezi, çocuklara deniz
sevgisi ve kültürünü aşılamak, deniz

sporlarını yaygınlaştırma hedefiyle
çalışmalarını sürdürüyor. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Tümamiral Cem Gürdeniz’in de katıldığı
fuarda, Sarıyer Denizcileşme Merkezi
standını ziyaret eden vatandaşlar

birbirinden ilginç deniz araçları ve
dünyayı dolaşan rekortmen kayıkları
görme şansı yakaladı. Standta yer
alan gemi simülasyonu ve bir balıkçı
teknesini gösteren hologram da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Tümamiral
Cem Gürdeniz:
Burda
olmamızın tarihi
bir önemi var

Başkan Genç; “Gelişim denizlerde başlıyor”
CNR Avrasya Boat Show
11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nda Sarıyer Denizcileşme Merkezi Standını
ziyaret eden Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç duygularını şöyle dile getirdi: “Deniz, bir ülkenin gelişiminde
çok büyük öneme sahip.
Gelişim denizde başlıyor. Üç
tarafı denizlerle çevrili ülkemizde maalesef Türk toplumu her zaman Anadolu’ya
hapsedilmeye çalışılıyor. Denizdeki gücümüzü ve kuvvetimizi yakalamamız lazım.

Bu işi başlatan sevgili amiralime ve genç arkadaşlarıma
çok teşekkür ediyorum. Burada oluşturulacak bir yapılanmayla Türk ulusal deniz
sektörüne ve savunmasına
katkı sunabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca Sarıyer
balıkçısını daha eğitimli ve
donanımlı bir hale getirmek,
kullandıkları son teknoloji
cihazların tüm yönlerini ve
özelliklerini onlara anlatacak
bir eğitim ortamı sağlamayı
hedefliyoruz. Kısacası, yarına
faydası olacak güzel şeyler
yapmaya gayret ediyoruz.”

Türkiye’nin en büyük
denizcilik fuarında bulunuyor olmanın önemine
dikkat çeken Sarıyer Denizcileşme Merkezi kurucusu
Tümamiral Cem Gürdeniz,
8 bin 333 km. sahili olan
bir ülkede ilk kez bir belediyenin ‘denizcileştirmeye’
yönelik bir çalışma başlattığının altını çizdi. Gürdeniz, Sarıyer TV’ye verdiği
demecinde şöyle konuştu:
“Sarıyer Denizcileşme Merkezi için bu büyük fuarda
stant açmış olmasının tarihi
bir önemi var. Bu devrimsel
nitelikte özellikleri olan bir
proje. Türkiye’nin uygarlaşmasında denizin rolünü,
denizciliğin önemini benimseyen bir proje olarak
Sarıyer Belediyesi’ne hem
tarihi bir görev yüklüyor,
hem de tarihi bir fırsat sunuyor. Bu tarihi fırsatı çok
iyi görüp değerlendirdiği
için Başkan Şükrü Genç’e
teşekkür ediyorum.” dedi.

MART 2017
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FARKINDALIK İÇİN SANAT
SANAT İÇİN FARKINDALIK

U

luslararası bir görsel dille
Leonardo ustanın Monalisa’sından (La Gioconda
veya La Joconde olarak da
bilinir), Vermeer’in İnci Küpeli Kız
tablosuna kadar 12 eserin yüzlerinde var olan dokuz down sendromlu
genç tarafından oluşturulan “Sanat ve
Biz” adlı sergi İstinye Park Alışveriş
Merkezi’nde, Sarıyer halkı ile buluşurken birçok ünlü isim de etkinlikte
yer aldı.
Muhteşem bir organizasyon yapıldığını belirten Kubat, “Aslında önce
Şükrü Başkan’ın konuşması lazım.
Şimdi sahneden indim. Muhteşem
bir organizasyon. İZEV ve Şükrü
Başkan’a teşekkür ediyorum. Down
sendromlu arkadaşlarımıza muhteşem bir ortam hazırladılar. Bunu sanatla pekiştirdiler. Askerde herkesin
bir body’si olur. Hayatta da herkesin
bir down sendromlu body’si olmalı.
Benim Alper’im var. 20 senedir başımın tatlı belası” ifadelerini kullandı.

ŞÜKRÜ GENÇ: ONLARIN
IŞIĞIYLA YOLUMUZU DAHA
IYI BULURUZ

Etkinlikte medya mensuplarının
sorularını cevaplayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, herkesin
yaşamın bir parçası olduğunu belirterek, “Önemli olan o parçaları bir ara-

Sarıyer Belediyesi ve İZEV Vakfı’nın ortaklaşa
gerçekleştirdiği etkinlikte dünyanın en önemli
12 sanat eseri, dokuz down sendromlu gencin
yüzünde yeniden hayat buldu.

da buluşturmak. Kubat’ın da söylediği gibi ortak yaşam kurmalıyız. Belki
onlar bizi yanlarına alıyor. Bu işin en
önemli tarafı bu. Birlik beraberliği bu
şekilde buluruz. Havayı hep birlikte
solumalıyız. Toplumun bu konuda
daha fazla bilinçlenmesi gerekiyor.
Engellisini saklamaya çalışan aileler
var. Saklamayacaklar. Bizle beraber
olmasını sağlayacak, yaşama katacaklar. Bu insanların çok istekleri de
yok. “Yaşamı bizim de kullanabileceğimiz şekilde kurgulayın” diyorlar.
Park yaparken sadece engellilerin ya
da engelsizlerin kullanacağı şekilde
değil, herkesin kullanacağı şekilde
yapılmasını istiyorlar. Biz de parkları, yolları bu şekilde yapıyoruz. Herkesin bir arada buluşması gerekiyor.
Onlarda ışık daha fazla. Biz onlardan
o ışığı alırsak, yolumuzu daha kolay
buluruz. Bu hizmetler artarak devam
edecek” açıklamasını yaptı.
Organizasyona ayrıca CHP Genel
Başkan Yardımcısı Yasemin Öney
Cankurtaran, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarıyer
Belediyespor Kadın Voleybol Takımı,
sanatçılar Erol Evgin, Ferhat Göçer,
Zuhal Topal, Ertuğrul Postoğlu, gazeteci Ömür Gedik ve ünlü onkolog
Dr. Yavuz Dizdar da katılarak kırmızı
halıda genç yeteneklerle birlikte yürüdüler.
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Şükrü Genç: Çabamız daha
iyi şartlarda eğitim için
Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, yarıyıl tatili ile
ara verdiği okul ziyaretlerine,
Zekeriyaköy İlk ve Orta Okulu,
Vehbi Koç Vakfı Mesleki Anadolu
Lisesi, Türkan Şoray İlkokulu ve
Hacı Mehmet Şalgamcı Ortaokulu
ile devam etti. Okul aile birliği
üyeleri ve öğretmenlerle
kahvaltıda bir araya gelen Başkan
Genç, okulların eksiklerini ve
yapılması gerekenleri bizzat
yerinde inceledi.

B

aşkan Şükrü Genç, yaptığı
ziyaretlerde eğitimcilerin ve
okul aile birliği üyelerinin
taleplerini dinledi. Sınıfları
tek tek dolaşan Genç, katıldığı derslerde öğrencilerle birlikte test çözdü.
“Bütün çabamız çocukların daha
iyi şartlarda eğitim alabilmeleri” diyen

Başkan Genç, “Yaşamın içinde kimin
ne problemi varsa ayrım yapmaksızın
gereğini yerine getirmek için çabalıyoruz. Özellikle söz konusu çocuklarımız olunca, yetki karmaşasına takılmadan onlara en iyi şekilde hizmet
götürüyoruz” açıklamalarını yaptı.
Hacı Mehmet Şalgamcı Ortaokulu

ziyaretinde son ders zilinin çalmasını
bekleyen Başkan Genç, bayrak töreni için öğrencilerle birlikte bahçede
İstiklal Marşı’nı söyledi.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği
Başkan Genç’e ziyaretlerinin sonunda okul yöneticileri tarafından plaket
takdim edildi.

SARIYER AKADEMİ’DE VELİ BULUŞMASI
Sarıyer
Akademi,
veli toplantısı
düzenleyerek
çocuklarının
son durumu
hakkında
ailelerini
bilgilendirdi.

EĞITIMDE fırsat eşitliğini sağlamak
amacıyla kurulan Sarıyer Akademi
veli toplantılarına devam ediyor. Sarıyer Akademi’de, “Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş” (TEOG) sınavına hazırlanan öğrencilerin velileri ve
ara sınıf olan 10. ve 11. sınıfların velileri için iki ayrı toplantı düzenlendi.
Akademi’de eğitim gören 580 öğrencinin notlarını, derslere katılımlarını
ve sınıf içindeki davranışlarını değerlendiren öğretmenler, toplantıya katılan velilerle birebir görüştü. TEOG
sınavının temel sistemi hakkında
bilgi veren Sarıyer Akademi Genel
Koordinatör Yardımcısı Hatice Çağan
Aslan, kurumda verilen eğitimleri ve

işleyişi velilere anlattı.

SAMI GÖREY: “EN IYIYE
DOĞRU GIDIYORUZ”
Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, güçlü bir öğretmen
kadrosuyla çocukları geleceğe hazırladıklarını belirterek; “TEOG grubunda 42 kurumla yarışıyor ve yolumuza beşincilik derecesiyle devam
ediyoruz. Belli gruplarda İstanbul’da
rakibimiz kalmadı. En değerli varlığımız çocuklarımıza, rehberlik yapıyoruz. Burada çocuklarımız mutlu.
Sevgi çerçevesinde bir diyalogumuz
var. Böyle olunca da, en iyiye doğru
gidiyoruz” dedi.

GENÇLİK

MART 2017

Gençlerin can
alıcı sorunlarının
başında gelen
işsizlik
konusunun
çözümü için
yerel yönetim
ve üniversite bir
araya geldi.

İstihdam politikalarını
gençler belirliyor!

S

arıyer Belediyesi ortak bir
projeyle işsizlik sorunu
yaşayan gençleri çözüm
ortağı yaptı. İstanbul Valiliği, Aachen Türk Akademisyenler
Birliği, Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi, Boğaziçi
Üniversitesi Avrupa Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Forumu ortaklığıyla
gerçekleştirilen ‘Yerel Yönetim ve
Üniversite İşbirliği ile Kariyerimi
Kurguluyorum’ projesinin tanıtımı
Boğaziçi Üniversitesi’nde yapıldı.
Proje, gençlerle birlikte uygulanabilir, somut ve şeffaf, genç
odaklı istihdam politikası üretmeyi amaçlıyor. Projenin tanıtım toplantısının gerçekleştiği Boğaziçi
Üniversitesi’ne lise ve üniversitesi
öğrencileri büyük ilgi göstedi.
Açılış konuşmasını Başkan

Şükrü Genç yaptı. Başkan
Genç: “Ülke nüfusunun içerisinde
genç nüfusun oranı oldukça yüksek, bu bizim için büyük bir şans
fakat doğru politikalar ile genç
nüfusun istihdam olanaklarını yakalaması sağlanmalıdır. Bu proje,
sorunu yaşayan gençleri çözüm
ortağı yapıyor. Tüm paydaşlar bir
araya geliyor. Bir altyapı oluşturuyoruz. Sürdürülebilir olduğu
takdirde projenin başarı oranı
yüksek.” dedi.
Proje ortaklarından İstanbul
Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Genel Sekreteri Harun Yaman konuşmasında, Valilik
olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel Sekreter
Yaman; “Biz beş temel becerinin
yoksunluğunu görüyoruz. Bunlar;
‘Öğrenmeyi öğrenme becerisinin

yoksunluğu, temel iş yapabilme
becerisi eksikliği, duygusal zeka
yoksunluğu, girişimcilik becerileri ve çok kültürlü ortak çalışma
becerisi yoksunluğu” dedi.
Bir diğer proje ortağı Aachen
Türk Akademisyenler Birliği
Dernek Müdürü ve Eğitim

Danışmanı Nurhan Karacak ise
günlük yaşamda karşılaşılan
sorunları anlattı, “Bir toplumu
ekonomik olarak geliştirebilmek
için eğitimin şart olduğu
tartışılmaz bir konudur. Vasıflı
insanı kayırabilirsek, toplumu
daha ileri taşımada, barış ve
huzuru tesis etmede daha doğru
davranmış oluruz.” dedi.
Sarıyer Belediyesi Proje
Sorumlusu Işın Orhangazili
ve Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden
Ebru Moçoş projenin amaç ve
süreci hakkında bilgi verdi,
sunum yaptı.
Gençlerin istihdam politikasını gençlerle birlikte oluşturmak
için yürütülen projeyi özetleyen
Orhangazili, “Türkiye’de yeni
mezun eğitimli gençlerin istihdam olanakları çok daha düşük.
Bu projeyle birlikte karar alıcılar,
gençler, iş dünyası, üniversiteler
bir araya gelecek” diyerek projenin detaylarını anlattı.
Ebru Moçoş ise, “Gençlerin
deneyim ve beceri eksikliklerini
tamamlamaya ihtiyacı var. Gençlerin istihdamla ilgili kaygıları
var. Onların beklentilerine ve
fikirlerine odaklanmak bize farklı bir kapı açacaktır. Bu proje;
sorun ve kaygı odaklı değil,
gençlerin ihtiyaçlarına yönelik
bir proje olacaktır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ege
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
H. İnanç Kabadayı, Narven A.Ş
Genel Müdürü Serdar Yıldız ve
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa
Çalışmaları Öğrenci Forumu
adına Ali İhsan Akbaş’ın panelist
olduğu, “Gençlik İstihdamına
Genç ve İşveren Gözünden Bakış” adlı panel gerçekleştirildi.
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“Sokak
Hayvanları
için el ele”

Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü, hayvanseverlerle bir araya
gelerek, yaptığı çalışmalar hakkında
detaylı sunum yaptı. Müdür Hülya Cebeci
hayvanların yararına olan her konuda işbirliği
yapmaya hazır olduklarını belirtti.

S

arıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kısırkaya
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere yaptığı tüm çalışmalar ile ilgili bilgi vermek üzere hayvanseverlerle bir araya geldi. Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleşen toplantıda Veteriner İşleri Müdürü Hülya Cebeci göreve
geldiği andan itibaren yapılan çalışmaları anlattı.

CEBECİ: İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Kısırkaya Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde geniş çaplı yenileme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Cebeci “Eksikliklerimiz
var, ancak bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımıza hız
kesmeden devam ediyoruz” dedi. Sunumun hemen ardından
Hülya Cebeci, hayvanseverlerle birlikte Kısırkaya Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret etti.

ETKİNLİK

MART 2017

11

‘Açık Ders’lere ilgi büyük

SARIYER Belediyesi ile
Boğaziçi Üniversitesi’nin
ortaklığında, bilimsel
konulara ilgi duyan
herkes için planlanan
‘Açık Dersler’ Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
devam ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin anlatımı
ile gerçekleşen dersler,
28 Mart’ta sona erecek.

“SAVAŞ ERKEN
BİTTİ”

Prof. Dr. Cem Say,
seminerinde bilgisayar biliminin kurucusu
olarak kabul edilen,
ünlü matematikçi Alan

Turing’in, 2. Dünya
Savaşı’nda Almanların
Enigma şifresini kırmak
için keşfettiği bilgisayar,
“Savaşı iki yıl erken
bitirdi. Bilimin hızlı gelişimini sağladı”

“İNSAN DİL
YETENEĞİNE
SAHİP TEK
TÜRDÜR”

Doç. Dr. Nakipoğlu ise
İnsan dil yeteneğine
sahip tek türdür. Bizi
buraya getiren, benim
size bir takım mesajları vermemi sağlayan
dildir” diyerek konu ile
ilgili örnekler verdi.

Kadınlar katılım
belgelerini aldı

SAKEM (Sarıyer Belediyesi Kadın Koordinasyon
Merkezi) ve SAGEM’li
(Sarıyer Belediyesi
Gençlik Eğitim Merkezi) kadınlar kendilerini
geliştirerek, hayatlarına
renk kattıkları kursların
katılım belgelerini, Yaşar
Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir
etkinlikle aldı.
2016-2017 eğitim - öğretim dönemi içerisinde
SAGEM kurslarında
eğitim gören 320 kadına katılım belgelerini

Başkan Yardımcısı İsmail
Erdem verdi.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptığı
konuşmayı; “Çocuklarımızı, özellikle kız
çocuklarımızı okutmak,
siz annelerin boynunuzun borcudur. Toplum
sizin aldığınız eğitimle
huzur bulacaktır. Biz
belediye olarak gerektiğinde asfaltı az dökeriz,
siz kadınların ve çocukların eğitimlerine harcarız paramızı” sözleri ile
tamamladı.

Şimdi ‘Birlik
Olma’ zamanı

Sarıyer Belediyesi ilçedeki tüm okul aile birliklerine,
Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bir kahvaltı verdi. Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç, okul aile birliği temsilcileriyle
el ele tutuşarak birlik ve barış mesajı verdi.

O

kul müdürleri, öğretmenler, Okul
Aile Birlikleri, MEF Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı Mustafa
Özcan ve velilerle birlikte eğitim camiası
bir araya geldi. Prof. Dr. Özcan, okul, anne
baba iletişimi ile ilgili bir konuşma yaparak,
temel eğitimin önemine vurgu yaptı.
Eğitimin önemini ve okulların
eksiklerinin yakından takip edildiğini
vurgulayan Başkan Genç, konuşmasında
binanın en önemli unsurunun, temeli
olduğunu belirterek, “Çocuklarımız,
ülkesine, Atatürk’üne, bilime ve derslerine
sahip çıkan bireyler haline getirmek
zorundayız” dedi.
MEF Üniversitesi ile Sarıyer Belediyesi’nin
birlikte geliştirdiği bir projeyle eğitimcilerin
eğitimi konusunda yapılan çalışmaya
atıfta bulunan Başkan Genç, “Profesörler,
doçentler, sadece öğretmenlerimizi değil,
çocukların eğitimine de destek veriyor”

diye konuştu.
Ülkenin zor günlerden geçtiğini anlatan
Başkan Genç, “Hepinizden çevrenizde,
mahallenizde barışın sürdürülmesine katkı
sunmanızı rica ediyorum. Referandum da
geçer. Ama bölünürsek ‘Evet’in de hayrı
olmaz, ‘Hayır’ın da.” dedi.
Suriye’de de bulunduğunu ifade eden
Başkan Genç konuşmasını şu sözlerle
tamamladı; “Bilin ki o direk dibinde dilenen
Suriyeli bir zamanlar bizim gibiydi. Bizim
de o seviyeye inmemizi isteyen güçler var.
Siz okul aile birliklerinin, siyasi görüşünüz,
inanç ve etnisiteniz ne olursa olsun, barışı
unutmayın ve sakın ihmal etmeyin.”
Daha sonra, herkesin el ele tutuşmasını
isteyen ve konuklarla el ele tutuşan Başkan
Genç, “Bakınız. Burada her görüşten insan
var. Ama birbirimizin elini böyle tutarsak,
tüm engelleri aşarız” sözleriyle toplumsal
birlik ve barış mesajı verdi.

İstiklal Marşı 96 Yaşında
SARIYER Belediyesi, Sarıyer Atatürkçü
Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği tarafından ortaklaşa
düzenlenen törende eserin yazarı, ulusal
şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı. Törende Atatürkçü Düşünce Derneği Sarıyer
Şube Başkanı Fahrettin Serdaroğlu, İstiklal

Marşı’nın tarihçesi ve önemine dair bir
konuşma yaptı. Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç de konuşmasında; “Bu ülkede huzur içinde yaşamamız için canlarını
feda eden şehitlerimizi özlem ve şükranla
anıyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk
ve onun eseleri” dedi.
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PORSELENE HAYAT VEREN SANATÇI TÜREL UÇUK:

İşin ‘sırrı’ sevgi
B

eş kuşak Sarıyerli olan Türel Uçuk, Sır üstü porselen
sanatı ve sedef üzeri klasik
özgün desen çalışmaları ile
harikalar yaratıyor. “Başarının sırrı
sevmektir” diyen Türel Hanım’la
sanat ve sır dolu bir söyleşi yaptık.
Seramik sanatına nasıl başladınız?
Pek çok hocadan ders aldım. Zahir Güvemli, Ufuk Baş hocalar dahil
çeşitli kuruluşlar...
Kurslarla kendimi geliştirmeye
çalıştım. Renklerle oynamaktan
mutlu oluyorum. Eşim Vedat Uçuk
mimar. Onun da katkıları oldu.
Atölyemizi beraber kurduk. Kâh
atölyede kâh evde çalışıyorum. Kurallı çalışmayı öğrendim. Dört sene
akademi eğitimi aldım. Çeşitli alanlar içinde öncelikle minyatürü tercih
ettim. Gözlerim yeterli gelmeyince
porselene geri döndüm.
Fırçam ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Otuz senedir bu işi
yapıyorum. Kalyonlar(*) yaptım.
Yazları Gökçeada’ya gidiyoruz. Akşamları ışıl ışıl stantlar kuruluyor. Bir
sedefkâr aileyle tanıştım ve çalışmaları çok hoşuma gitti. Kabuk rica
ettim. O kabuklar bana ilham verdi.
Başladım kalyon yapmaya. Bütün
kalyonlarım değişiktir birbirlerine
benzemez. Bir araştırma yaptım
ve Türkiye’de ilk defa bu kabuklar
üzerine kalyon yapan kişi olduğumu
gördüm, onur duydum. Bu kalıplarım çok tutuldu. Bazen kalyon,
bazen sır üstü porselen çalışıyorum.
Bazen cam üzerine çalışıyorum.
(*) Kalyon: Rüzgarla giden, üç direkli, yelkenli, büyük savaş gemisi.
Sır Üstü Porselen nasıl yapılıyor?
Sırlı bir malzemeyi alıyorsunuz.
Sır üstü porselenin boyası başka
seramik boyası başka. Seramiğin sırlanışı boyandıktan sonra oluyor. Sır
üstü porselenin boyaması da sırlandıktan sonra…
Tamamen ayrıdırlar. Seramik
hamken boyanır sonra sırlanır. Ama
porselende malzemeyi sırlanmış
olarak alıyorsunuz.

450 YILLIK
SARIYERLİ
TÜREL UÇUK
Kızının üniversiteye
başlamasıyla profesyonel
sanat hayatına başladı.
Babası Çengelköylü,
Kuleli Askeri Lisesi Resim
Öğretmeni Kıdemli
Binbaşı Ekrem Akal,
annesi Rumelihisarlı
İffet Hanım. 1944 yılında
doğdu. Halen ailesine ait
Rumelihisarı’ndaki aile
yadigarı yalıda yaşıyor.
Rumelihisarı Şair Nigar
İlkokulu, Kandilli Kız Lisesi
ve Üsküdar Kız Meslek
Okulu’nda öğrenim gördü.
Mimar Vedat Uçuk’la evlendi.
Tuvana adında bir kızı var.
Genellikle sır üstü porselen
ve sedef üzeri klasik ve
özgün desen çalışmaları
yapıyor. Ayrıca, gümüş varak
üzerine kabartma hat, klasik
minyatür, Beykoz işi cam
süsleme, cam-ayna üzeri
buzlama desen, kesme taş
ve tabii toplama çakıllardan
plaka kaya üzerine mozaik
çalışmaları bulunuyor.

Peki, bu sanatı diğer sanat dallarından ayıran özellik nedir?
Eskiden beri porseleni ve renkleri çok severim. Ortaokulda en
sevdiğim ders resimdi. Babamdan
kaynaklanıyor olabilir tabi ki desteği
çok olmuştu.
Kullandığınız malzemeler
nelerdir? Hangi aşamalardan
geçiyor?
Malzemelerim yerli değil. Porselenlerimde dışarıdan geliyordu ama
şimdi burada da çok güzel porselenler var. Boyalarımda yine dışarıdan
belirli şirketlerden geliyor. Sıvı altın
kullanıyorum. Daha sonra porselenler birkaç aşamadan geçiyor. Mesela
boyanmış bir tabağa altın kontör
çekmek gerekirse boyalı tabak pişiriliyor daha sonra soğuyor ve kontör
çekiliyor. Sonra tekrar pişiriliyor.
Çalışmalarınızda temayı neye
göre belirliyorsunuz?
Ben bir yere bakarak da boyu-

yorum, bakmadan da. Mesela bir
buket yapmak istiyorum bakmama
gerek yok. Değişik değişik çiçekler
yapıyorum. Papatyalar, güller, menekşeler…
Çiçeklerimle kuşlarımla
meşhurum dediniz bu da doğa
sevgisinden geçiyor. Sanatı icra
ederken esinlendiğiniz...
Martılar, kuşlar ve lalelere hayranım. Gençliğimde İstanbul başka
güzel bir şehirdi. Her yer yemyeşildi. Korularıyla, ormanlarıyla, insanlarıyla... Gene de güzellikleri var.
Desenlerim umumiyetle doğayla iç
içe. Kuşlarım, çiçeklerim, böceklerim. Bu şekilde bir şeyler yapmaya
çalışıyorum.
Herkesin yapabileceği kadar
kolay bir sanat mıdır?
İnsan severse, çalışırsa gerçekten
başarılı oluyor. Sevilmeden
yapılan şey olmuyor. Başarının sırrı
sevmektir.
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Bir balıkçılık markası

‘SARIYER’
İstanbul Balık Üreticiler Su
Ürünleri Kooperatif Başkanı İlyas
Torlak: “42 senedir balıkçılık
yapıyorum. Kooperatifimize
bağlı 105 üyemiz var. Sarıyer,
tüm Türkiye’deki balık avcılığının
yüzde 20’sini tek başına
gerçekleştiriyor.”

S

arıyer; böreği, martısı,
yeşili, denizi ve elbette
balığı ile anılır. İstanbul’un ve Türkiye’nin
balık merkezi. İstanbul’un
en büyük balık üretimini
gerçekleştiren Sarıyer, tüm
Türkiye’deki balıkçı teknelerinin yüzde biri ile ülke
balıkçılığının yüzde 20’sini
tek başına yapıyor. Balık
üretiminin azalmasına karşın,
filo sayısının artması, avlanma
süresinin iki ay olması balıkçılar gibi tüm tarafları zarara
götüren süreci hazırlıyor.
İki aylık bolluk döneminde balık, ekonomik değerini
bulamadığı için balıkçı; diğer
aylarda fahiş fiyattan satıldığından tüketici; zarar edip
kaçak avlandığı için balıkların
zarar gördüğü bir kısır döngü
yaşanıyor.

YÜZDE 1’LIK SARIYER
YÜZDE 20’LIK ÜRETIM
YAPIYOR

Türkiye’nin 2008 yılı balık
üretimi yaklaşık 650 bin ton
iken, bu rakam günümüzde
500 bin ton düzeyine geriledi. Türkiye’de balık avcılığına
kayıtlı yaklaşık 20 bin tekne
varken, Sarıyer’de bu rakam
sadece 250.
Bir başka deyişle Sarıyer,
Türkiye’deki tekne sayısının
yaklaşık yüzde 1’i ile Türkiye
üretiminin beşte birini tek

Sağlıklı, balıklı
hedef 1000 çoçuk
ÇEVRE Müdürlüğü ve Dardanel işbirliği çerçevesinde organize edilen “Balık Yiyorum,
Sağlıklı Büyüyorum” seminerlerinin ilki Sarıyer İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi.
Türkiye ve dünyadaki balık tüketiminden
balık yemenin faydalarına, zengin Omega3
içeriğiyle çocukların büyüme ve gelişimine
olumlu etkilerinden, hangi mevsimde hangi
balığın tüketileceğine, balığın içerdiği sağlıklı
vitaminlerden, minerallere kadar balıkla ilgili
pek çok bilimsel konu öğrencilere aktarıldı.

HEDEF BIN ÇOCUK!
başına gerçekleştiriyor. Ve
Karadeniz’deki Trabzon, Rize
gibi illerle yarışıyor.
Yüz yıldan uzun süredir
pazarbaşı, askeri mahfilin
olduğu yer; Büyükdere Kireçburnu’nda Orkinos Dalyanı
olmak üzere üç dalyan vardı.
Sarıyer’de balıkçılığın geçmişi
dalyanlarla başlar. Sonradan,
gırgır ve olta avcılığı da geldi.
Başlı başına bir balıkçı kasabası olmanın ötesinde, “Sarıyer” bir balıkçılık markasıdır.

8 KOOPERATIF VE
250 TEKNE SARIYER’I
AYIRIYOR

Sekiz balıkçılık kooperatifi, yaklaşık 900 üyesi ve
bu kooperatiflere bağlı 250
civarında avcı teknesi, Sarıyer’i balıkçılıkta diğer ilçelerden ayıran bir özelliği olarak
kabul ediliyor.
Sarıyer Belediyesi ile
bölgedeki balıkçının, birlikte
belirlediği sorunlara, çözüm
önerileri gerçekleştirilirse, bu
Türkiye’nin balıkçılık endüstrisindeki mastır planı olur.
Balıkçılığın paydaşları,
balık satış yerleri, bir balık satış hali, çıkartma ve yanaşma
iskeleleri ihtiyacı tespiti yapmış. Şimdi diyeceksiniz ki,
Sarıyer Rumeli Feneri Limanı
yok mu? Evet, ama ihtiyaca
cevap veremiyor. Balıkçıların,
Sarıyer Belediyesi ile birlikte

hazırladığı projeler ise bürokratik engellere takılıyor.

SARIYER BELEDİYESİ
BAŞARILI

İstanbul Balık Üreticiler Su
Ürünleri Kooperatif Başkanı İlyas Torlak, balıkçıların
bürokratik engellere karşın
Sarıyer Belediyesi’nin bu
konudaki gayretini, iyi niyeti
ve çalışmalarını geçmişteki belediye yönetimlerine
kıyasla başarılı bulduklarını
belirtiyor. Torlak, balıkçılık
sektörü ile ilgili tespitlerini
“Sarıyerli”ye değerlendirdi.
“Balıkçılık ortalamalarla
bakılırsa, yüz güldürmüyor.
Nedenleri balık türünün
bitmesi. Algı böyle. Burada
sadece korsan balık avcılığı
görülüyor. Tek neden bu değil. TÜİK verilerine göre Türkiye’de yıllık 400 ile 500 ton
arasında bir balık üretimi var.
Üretim rakamı son dokuz
senedir aynı. Buna karşılık,
talepte de, avcı filosunda da
artış var. Avcı filosu, stoka
karşı bire 10 oranında artmış.
17 bini ruhsatlı, 20 bin balıkçı teknesi var ki, Türkiye’de
bu korkunç bir rakamdır.
Durum böyle olunca filolar
arasında bir yarış başlıyor.
Kendilerini kurtarmak için
mevcut pastadan en hızlı biçimde en büyük payı kapma
yarışı bu.

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İrem Köse:
“Dünyada yılda kişi başı ortalama 16 kg balık
tüketilirken, aynı rakam ülkemizde 8 kilograma düşüyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan
ülkemizde balık yeme kültürü çok zayıf. Biz
de balık tüketimini bu seviyelere çekmek istiyoruz.” dedi.
Özellikle okul çağındaki çocukların bolca
balık tüketmesi gerektiğinin önemine dikkat
çeken Dardanel Pazarlama Müdürü Halit Giray ise, “Balık eti çocukların gelişimi ve sağlıklı büyümesi açısından büyük önem taşıyor.
Dardanel olarak balık tüketimini artırmak ve
her mevsim ulaşılabilir ton balığını sevdirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
‘Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum’ seminerlerini sürdürülebilir kılarak en az 1000 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Şükrü Genç: Balıkçının
sorunlarını balıkçılar çözer
SARIYER Belediye Başkanı Şükrü Genç Yaban
TV’de balıkçı reisleri İlyas Torlak, İsmet Yalçın
ve Erdoğan Kartal’ın katıldığı “Yaban Kafa” programında balıkçıların sorunları ele alındı. Genç,
“Balıkçılar çözümün ortağı olmalı” dedi.
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SARIYER BELEDİYE TİYATROSU BOZCAADA’DA
SARIYER Belediye Tiyatrosu, Bozcaada
Belediyesi’nin “Adada Tiyatro Var”
sloganı ile başlattığı tiyatro şöleninin misafiri olurken, İki gün boyunca sergiledikleri oyunlarla Bozcaadalılara keyifli anlar yaşattı.
‘Sözcük Dükkânı’ ve ‘Umudumuz
Ayaktopu’ oyunlarlarını sahneleyen Sarıyer Belediye Tiyatrosu’na
Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı
İsmail Erdem eşlik etti.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan
Can Yılmaz’ı sanata olan katkısından dolayı tebrik etti.

TEŞEKKÜRÜ GAZİ
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’E YAPALIM”

“BOZCAADA’NIN YANINDA OLACAĞIZ”
Erdem gece sonunda yaptığı konuşmada,
sanatın kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmada çok önemli olduğunun altını çizerek

Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz, “Biz Türkiye’de
üretime katılan, erkek ile eşit
haklara sahip kadından bahsedebiliyorsak ve bu eşsiz topraklarda bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi
kardeşçesine yaşayabiliyorsak, bence teşekkürü gelin hep beraber Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’e yapalım” dedi.

3 Bin 600 Çocuk Tiyatro ile Buluştu
SARIYER Belediyesi, öğrencilerin tatil
sevincine 6. ‘Karne Şenliği’ ile ortak
oldu. Karnesini alan çocuklar, 15 gün
boyunca birbirinden farklı tiyatro
oyunları ile Nejat Uygur Sahnesi ve
Sarıyer Halk Eğitim Merkezi olmak

üzere iki farklı noktada bir araya
geldi. Etkinlik kapsamında 3 bin 600
çocuk tiyatro ile buluştu. Derslerin
yoğun temposundan çıkan öğrenciler, tatillerini hem eğlenerek hem de
öğrenerek geçirmenin mutluluğunu

yaşadı. Şehir dışından misafir öğrencilerin de katıldığı şenlikte çocuklara, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç’in hediyesi olan oyuncaklı
şapkalar ve online - eğitim öğretim
setleri dağıtıldı.

Müzeyyen
Senar
anıldı

SARIYER Belediyesi Türk
Sanat Müziği’nin Divası,
Müzeyyen Senar’ı Yaşar
Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir gece
ile andı.
Türk Sanat Müziği’nin
unutulmaz isimlerinden
olan ve 96 yaşında hayata gözlerini yuman Müzeyyen Senar’ın sevilen
parçaları gecede hep bir
ağızdan söylendi.

“ATATÜRK’ÜN
GÖZLERİNE
BAKAMAZDIM”

UMUR

BUGAY:

GÖRMEDİĞİMİ YAZMAM!
S
arıyer Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘Yazar Buluşmaları’nın 4’üncüsü Nejat Uygur
Sahnesi’nde gerçekleşti.
Geçtiğimiz aylarda Vecdi Çıracıoğlu, Süleyman Bulut ve Murat Uyurkulak gibi önemli isimleri konuk eden
Sarıyer Belediyesi bu ay Umur Bugay’ı
ağırladı.

Hababam Sınıfı, Bizimkiler, Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı, Davacı, Postacı, Düttürü Dünya gibi efsane yapımların yazar ve senaristi Umur Bugay
Sarıyer’de sevenleri ile bir araya geldi.
Söyleşiye “Ben duymadığımı, görmediğim ve bilmediğim hiçbir şeyi yazmadım” diyerek konuşmasına başlayan
Bugay, yazmak için sürekli gözlemledi-

ğini belirtti. Mizah anlayışının Aziz Nesin ile paralel olduğunu anlatan Bugay,
tiyatro, sinema ve dizi dünyasına dair
ilginç anılarını Sarıyerlilerle paylaştı.
Söyleşide Umur Bugay’a eşlik eden
Elvan Pektaş Deniz, konukların isteği
üzerine Bugay ile olan anılarına anlattı.
“Oğlum Adam Olacak” adlı kitabını
okurları için imzadı.

Müzeyyen Senar’ın
torunu Murat Senar,
Senar’ı şu sözlerle anlattı:
“Babaannem sahnedeki
duruşuyla, ilkelere bağlılığıyla tam anlamıyla bir
Cumhuriyet kadınıydı.
Atatürk için, ‘Onun gözlerine bakamazdım, çok
etkileyici bir insandı ve
musikiye çok düşkündü,
ezbere bilirdi. Bir baloda
beni dansa kaldırdı
‘Paşam ben Batı danslarını bilmem’ dedim
ve bana ‘Benim ayaklarımın ucuna bas’ dedi.
Uzun eteklerimden
ayaklarım görünmedi
birlikte dans ettik.
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Sarıyer’de ‘Yaşar
Kemal Sempozyumu’

Sarıyer Belediyesi, Torosların İnce Memed’i, Türk Edebiyatı’nın önde gelen ismi
Koca Çınar Yaşar Kemal’i ölümünün ikinci yılında, bir sempozyumla andı.

S

arıyer Belediyesi Yaşar
Kemal Kültür Merkezi’nde
Türk Edebiyatı’nın mihenk
taşı Yaşar Kemal için yapılan
sempozyum, Mehmet Ali Birand’ın
“Yaşar Kemal” belgeseliyle başladı.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, yaptığı açılış konuşmasında
Yaşar Kemal’i; usta röportajcı,
büyük edebiyatçı, barışın
sözcüsü sıfatlarıyla tanımladı.
Üç ayrı başlık altında
gerçekleşen sempozyumun
ilk oturumu, “Değişimin
romancısı Yaşar Kemal” oldu.
Asuman Kapoğlu Büke’nin
moderatörlüğünü yaptığı
oturumda, Türk edebiyatının
önemli isimlerinden Feridun
Andaç, Burhan Sönmez ve Mahmut
Temizyürek, Büyük Ustayı, “Barış”
ve “Anadolu Bilgesi” sıfatları ile
vurguladı.
Moderatör Büke, ölümün
büyük acısından sonra her sene
ölene karşı hissedilen özlemin,
Yaşar Kemal için, Büyük
Usta’nın derinliğiyle paralel
hissedildiğini söyledi.
Feridun Andaç ise sözün
aktarıcı, dilin gösterici olduğunu
vurgulayarak, yaşadığı coğrafyayı
bilmeden, öyküsünü anlamadan
Kemal’in anlaşılamayacağını
kaydetti.
Sempozyumun “Gazeteci Yaşar
Kemal” temalı ikinci oturumu,
Altan Öymen’in moderatörlüğünde
yapıldı. Yaşar Kemal’in eşi Ayşe
Semiha Baban ile gazeteciler Ferhat
Boratav, Zeynep Oral, “Gazeteci
Yaşar Kemal’ i anlattı. Ayşe Semiha
Baban’ın korkmadan gerçeğin
üstüne yürürken yargılanan
gazetecileri kastederek ve Büyük
Usta’ya atıfta bulunarak söylediği,
“İnsan soyu tükenirken, en

iyi röportajcılar roman
yazarlarıdır” dedi.
n ZEYNEP ORAL:

Büyük Usta’nın çok kere
DGM’de suçlandığını, yargılandığını
ama bir keresinde, “Halkı, din, dil,
etnik köken ayrımı yaparak kin ve
nefrete sürüklemek ve tahrik” ile
suçlandığını ifade etti.

n DAVUT ÖKÜTÇÜ

Sempozyumun “Anılar” başlıklı
üçüncü ve son oturumunun
moderatörlüğünü Davut Ökütçü
yaptı. Yazar, Şair ve Gazeteci
Şeyhmus Diken, “Mağdurların
yazarıydı” sözleriyle tanımladığı
Yaşar Kemal’in, “İnsanlığın başına
gelmiş en büyük felaket yokluk ve
yoksulluktur” sözünü hafızasına
kazıdığını anlattı.

n ALİ KIRCA:

kutsanacak olan onlardı” sözü
oturuma damga vurdu.
n AYŞE SEMİHA BABAN:

“Bugün mahkeme kapılarında
beklerken mesleğinin onurunu
ve hakkını veren gazeteciler var.
Selam olsun, korkunun üstüne
yürüyenlere; insan soyu tükenirken
en kutsanacak olan onlardır.”

n FERHAT BOROTAV:

Ara Güler’in “O gazeteciydi
zaten, sonradan romancı
oldu” sözünün tüm anlatacaklarını
en duru biçimde özetlediğini
söyledi. Gazeteci Kemal’in,
röportajlarında hiç not
almadığını, hatta kalemi bile
olmadığını söyleyen Boratav, “En

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Görevlisi ve kendisini televizyon
habercisi olarak tanımlayan Ali
Kırca, Yaşar Kemal’in hayatın
çocukluktaki gibi masum
olmadığını, haksızlıkların da
olduğunu öğrettiğini, toplumları
etkileme gücü olduğunu
kayderek, “Bir gün Taksim’de
elinde bir tomar kâğıtla mikrofona
geldi. Sonra fırlattı, attı. ‘Hazırdan
değil, yürekten konuşacağım’
dedi. Cesaret bulaşıcıydı” şeklinde
konuştu.

n HIFZI TOPUZ:

Yaşar Kemal ile 70 yılı aşan
arkadaşlıkları olduğunu anlatan
Yazar Hıfzı Topuz, “35 yıl önceki
bir kitabını buldum. ‘En eski
arkadaşıma’ diye imzalamış.
Şimdilerde kalmamıştır sanırım. En
eski arkadaşıyım” dedi.

Yeşil, temiz ve huzurlu
Ayazağa; kaliteli, modern ve şık bir parka daha kavuşuyor:

Ayazağa Cumhuriyet Parkı

SAGEM ve Gündüz Bakım Evi

www.sariyer.bel.tr
Sariyerbld

SariyerBelediye

Sariyer.tv.tr

407 m2 oyun alanı
225.70 m2 paten alanı
1500 m2 halı saha
646.90 m2 yeşil alan
719.10 m2 tesis
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