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Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) düzenlemiş olduğu 
2016 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje 
ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları 
belli oldu. Eyüpsultan Belediyesi yarışmada iki 
dalda birden ödül aldı. Tarihi ve kültürel mirasın 
korunmasında uygulama dalında Eyüpsultan 
Belediyesi Tarihi Merkez Projesi (ESTAM), proje 
dalında da Nişanca’daki Kilise Restorasyon Projesi 
ödüle layık görüldü. 4HABERİN DEVAMI 2'DE

Tarihi Kentler Birliği'nden
Eyüpsultan Belediyesi’ne

Sokak hayvanlarının barınma, beslenme, bakım 
ve  tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için birçok 
önemli çalışmayı hayata geçiren Eyüpsultan 
Belediyesi, sokaktaki dostlarımız için yepyeni bir 
projeye daha imza atıyor. Eyüpsultan’da “Sokak 
Hayvanları Doğal Yaşam Alanı” kuruluyor. Kapalı 
ve açık alanlardan oluşacak merkezde gönüllü 
vatandaşlarla el ele yürütülecek şeffaf bir sistem 
uygulanacak. 4HABERİN DEVAMI 12'DE

Yeni Bir Yuvaya  
KavuşuyorIKI ODUL

DOĞADAKİ DOSTLARIMIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattını 2018 yılı sonunda 
bitirmeyi planladıklarını açıkladı. Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret eden Mevlüt Uysal, Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy 

tramvay hattının inşaat çalışmalarına başlandığını belirterek, "Projeyi 2018 sonu itibariyle bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

10.10 kilometre uzunluğunda olacak Eminönü-
Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattında 14 istasyon olacak. 
Hatla birlikte Eminönü-Alibeyköy arasının 15 dakikaya inmesi 
planlanıyor. Eyüpsultan’ın diğer büyük ulaşım projelerinin, 
metro, tramvay ve tünel çalışmalarının hızlı bir şekilde devam 
ettiğini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı inşaatını 
ziyaret etti. Metronun ilk etabının 2018 yılında, ikinci 
etabının ise 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin 
spor yapmalarını sağlamak için her yıl periyodik 
olarak düzenlediği Simurg Kış Spor Okulları'na ilgi 
her geçen yıl artarak devam ediyor.
Kış Spor Okulları'ndan 2014 – 2016 yılları arasında 
5920 öğrenci faydalandı. Kayıtların halen devam 
ettiği, şimdiye kadar 1100 öğrencinin yazıldığı 2017 
– 2018 Kış Spor Okulları'nda 8 farklı branşta spor 
eğitimleri veriliyor.4HABERİN DEVAMI 14-15'TE

4HABERİN DEVAMI 8-9'DA

KIŞ OKULLARINDA ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

EYUPSULTAN’DA  
ULASIMA DEV YATIRIM!

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

Eyüpsultan’ın 
tıkanan 

damarlarını açıyor, 
genişletiyor; 

şehrimizi baştan 
sona hızlı, 

konforlu ve 
ekonomik ulaşım 

sistemleriyle 
donatıyoruz.

ULAŞIMDA DEV 
YATIRIMLAR

8DEVAMI: 3. SAYFADA
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EYÜPSULTAN Belediyesi 
yarışmada iki dalda birden ödül 
aldı.

Tarihi ve kültürel mirasın 
korunmasında uygulama dalında 
Eyüpsultan Belediyesi Tarihi Merkez 
Projesi (ESTAM), proje dalında da Plan 
ve Proje Müdürlüğü ödül aldı.

2016 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması'nda ESTAM'ın 
Eyüpsultan Hamamı işlevlendirmesi 
projesi uygulama dalında ödül aldı.

Tarihi Eyüpsultan Hamamı ESTAM 
Projesi kapsamında İstanbul Kitaplığı ve 
Ziyaretçi Merkezi olarak faaliyet verecek.

Yarışmada ikinci ödül de proje 
dalında Eyüpsultan Belediyesi Plan ve 
Proje Müdürlüğü'ne verildi.

Nişanca'daki Kilise restorasyon 
projesi tarihi ve kültürel alanların 
korunmasına yönelik en iyi proje seçildi.

Daha önce de ödül almıştı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 

Aydın'ın hayata geçirdiği projeler ilçeye 
Eyüpsultan'a art arda ödül kazandırırken 
bir ödül de Özelkalem Dergisi Yerel 
Yönetim Ödülleri Yarışması'ndan 
gelmişti.

Görevde bulunduğu 3 yılda özgün 
projeleriyle çok sayıda ödül alan Başkan 
Remzi Aydın, ESTAM projesiyle, bu 
yıl 9'uncusu düzenlenen Özelkalem 
Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri 
yarışmasında “Yılın Büyükşehir İlçe 
Belediye Başkanı” ödülüne layık 
görülmüştü.

YAPEX 
Restorasyon 
Renovasyon ve 
Kültür Mirasını 
Koruma Fuarı 
kapsamında, 
Tarihi Kentler 
Birliği’nin (TKB) 
düzenlemiş olduğu 
2016 yılı Tarihi ve 
Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve 
Uygulamalarını 
Özendirme 
Yarışması 
sonuçları belli oldu.

ESTAM Rehberlerine Uzmanlık Sertifikası
Eğitimlerinin ardından 

yapılan sınavda başarı gösteren 
rehberlere sertifikaları, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın ve İstanbul Rehberler Odası 
(İRO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Eğinoğlu tarafından takdim edildi.

Serifika töreninde rehberlere hitap 
eden Başkan Remzi Aydın şunları 
söyledi:

"Her konuda ilkleri gerçekleştiren 
belediyemiz, turizm ve kültür alanında 
da bir ilke imza atmış bulunuyor. 
Türkiye'de ilk defa bir belediye ile 
bir meslek odası ortak protokol 
imzalayarak, uzmanlık eğitimi 
ve sertifikası veriyor. Bu program 
sonrası siz değerli rehberlerimiz 
Tarihi Eyüpsultan Merkez ile halkımız 
arasında bir köprü olacaksınız. Burada 
sizlere büyük iş düşüyor."

Ebu Eyyub El-Ensari'nin mekanı Eyüpsultan, 
her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi 
konuk ediyor. Peki, camileri, türbeleri, mezarlığı 
ve tarihî dokusunu muhafaza eden sokakları ile 
Eyüpsultan'ı nasıl gezmeli? Gezilere nereden 
başlamalı? Rotalar nereleri olmalı? 

Eyüpsultan’ı artık ESTAM projesi 
çerçevesinde uzman rehberler gezdiriyor. 
Gezi rotaları ise Eyüp Sultan Camii ve çevresi, 
Ayvansaray - Kızılmescit ve çevresi ile İdris 
Tepesi - Pierre Loti ve çevresi şeklinde 
oluşturuldu. 

Bu rotalar, "Eyüpsultan Gezi Rehberi" 
adı altında 3 kitapçık haline getirildi. Türkçe, 
İngilizce ve Arapça olarak 3 farklı dilde 
yayımlanan kitapçıklar içerisinde mini bir harita 
ve rotalar hakkında bilgiler yer alıyor.

'Eyüpsultan Gezi 
Rehberi' Yayımlandı

Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) 
Uygulama Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkan Remzi Aydın'ın 
sunumuyla başlayan toplantıya, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin projeyle ilgili birim 
temsilcileri ile İGDAŞ, TÜRK TELEKOM ve BEDAŞ 
temsilcileri katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası Çok 
Amaçlı Solan'da gerçekleştirilen toplantıda 
alt yapı projeleri ve meydan projesi uygulama 
etapları ele alındı.

(ESTAM) Eyüp Sultan Tarihi Merkez;  
tarihi merkezde yeralan eşsiz eserlerimizin 
restorasyonundan yolların yayalaştırılmasına; 
yeni otoparklardan gezi rotalamalarına, metro 
ve raylı sistem hatlarına kadar 67 ayrı projenin 
yürütüldüğü çok kapsamlı bir ihya ve gelişim 
programı.

Kısa adı ESTAM olan proje Eyüpsultan'ın 
2023 Vizyonu olma özelliğini taşıyor. Projenin 
tüm unsurları tamamlandığında Eyüp Sultan 
Meydanı’nın Haliç’le bağlantısı yeniden 
kurulacak, şehrin sosyal ve kültürel gelişimi 
kesintisiz devam edecek.

 ESTAM Koordinasyon 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Eyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM) projesi kapsamında düzenlenen "ESTAM 
Rehberliği Rehberlikte Uzmanlaşma Programı" sertifika töreni gerçekleşti.

Tarihi Kentler Birliği'nden
Eyüpsultan Belediyesi’ne

İKİ ÖDÜL BİRDEN
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EYÜPSULTAN, 
medeniyetimizin müstesna 
emaneti. Varisi olduğumuz 

emanetin, geleceğe hakkıyla 
taşınabilmesi, bugün yapmakta 
olduğumuz işlere bağlı. Planlarımız, 
projelerimiz, her biri marka haline 
gelen hizmetlerimiz hep bunun 
için. Ülkemizin ve İstanbul’un 
fiziki gelişimini de dikkate alarak, 
Eyüpsultan’ın içerden dışarıya – 
dışardan içeriye,  erişim ve ulaşımı için 
yaptığımız hizmetleri de bu anlayışla 
icra ediyoruz.  

HHH

İstanbul Büyükşehir Belediyemizle 
yürüttüğümüz metro ve raylı sistem 
ulaşım projelerimiz devam ediyor. 
Tüneller, yeni otoparklar, altgeçitlerle 
insana ve hayata daha fazla yer 
açıyoruz. Ulaşım ve erişim ağımızı 
geliştiriyor, zenginleştiriyoruz. Ecdat 
yadigarı eserlerimizi restore ederken, 
erişim imkanlarını çoğaltıyoruz. 
Ulaşım ve erişim yatırımlarımızla 
Eyüpsultan’ı İstanbul’un merkezi 
haline getiriyoruz. Eyüpsultan’ın 
tıkanan damarlarını açıyor, 
genişletiyor; şehrimizi baştan sona 
hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım 
sistemleriyle donatıyoruz.  

HHH

Mesela; Alibeyköy – Eyüpsultan – 
Eminönü Tramvay hattımız 10.1 km 
hat uzunluğu, 14 istasyon ve saatte 15 
bin yolcu taşıma kapasitesine sahip 

olacak. 2019’da hizmete girecek.
Kabataş- Mecidiyeköy – 

Mahmutbey Metro Hattı, 
Eyüpsultan’ın ulaşım ağını daha 
da güçlendirecek. İnşallah 2019’da 
seferlerine başlayacak. 

HHH

Vezneciler – Sultangazi Metro 
Hattı ile Tarihi Yarımada’yı, inşallah  
Eyüpsultan’a bağlayacağız. Bu dev 
yatırım, 2021’de tamamlanacak. 

İGDAŞ karşısındaki bölgede 
Silahtarağa Tüneli’ni inşa edecek, 
bölgedeki trafik sorununa kalıcı çözüm 
üreteceğiz. 

Eyüpsultan Haliç’in kenarında 
bir zümrüt. Şehrimizin denizle 
bağlantısını adeta yeniden tesis 
edecek, iskele ve sefer sayılarını 
artıracağız. 

Hükümetimizin görkemli projeleri, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. 
Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu; 
Eyüpsultan’ı dünyanın gözbebeği 
haline getiren dev eserler... 

HHH

İstanbul’un ve Eyüpsultan’ın en 
önemli meselelerinden biri otopark. 
Bunun için de kollarımızı sıvadık. 
Cengiz Topel Caddesi’nde, Çırçır 
Mahallemizde, Adil Hışt Parkı ve 
Aşçıbaşı Camii sokakta olmak üzere 
4 farklı lokasyonda, büyük zemin 
altı otoparkları inşa ediliyor. Çırçır 
mahallesinde İBB’ce inşa edilen 169 
araç kapasiteli yeni otoparkımızı 
da yakın zamanda hizmete açmayı 
planlıyoruz.

Onlarca ulaşım ve erişim 
düzenlemesini aynı anda, yaşayan bir 

şehirde gerçekleştiriyoruz.
Nüfusu 400 bine yaklaşan, 

her yıl milyonlarca ziyaretçiyi 
ağırlayan bir şehirden bahsediyoruz. 
Ulaşım yatırımlarımızı, hayatı 
duraksatmadan, ritmini bozmadan, 
Eyüpsultan sâkinlerinin yüksek 
nezaketine sığınarak gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Yeri gelmişken yeni 
ihdas ettiğimiz bir hizmetimizden 
bahsetmek isterim: Şehir Şantiyeciliği. 
Bu hizmet birimiyle; hem çevre ve 
görüntü kirliliğini önlüyor, hem de 
olası risklere karşı vatandaşlarımızın 
can ve mal emniyetini sağlıyoruz. 
İnşaat çalışmalarının daha sessiz ve 
etrafı rahatsız etmeden yapılması için 
gerekli önlemleri alıyoruz.

HHH

Dev yatırımlarımızın yanı sıra, 
mahalle mahalle, sokak sokak, 
cadde cadde Eyüpsultan’ın her 
bir metrekaresine dokunuyor, 
yollarımızın kalitesini yükseltiyoruz. 
Bu amaçla; 352 cadde ve sokağımızda 
asfalt, 871 sokakta bordür, tretuar, kilit 
taşı, 342 cadde ve sokakta merdiven, 
674 cadde ve sokakta korkuluk 
çalışması yaptık. Hem güvenlik, hem 
şehir estetiği, hem temizlik anlamına 
gelen bu çalışmalarımıza devam 
ediyoruz, devam edeceğiz. 

Allah’ın izniyle ulaşımdaki dev 
yatırımlarımız tamamlandığında, 
Eyüpsultan’ın cazibesi katlanacak, 
hayat çok daha güzel olacak.

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

/remziaydin /avremziaydin /avremziaydin

Ulaşımda Dev Yatırımlar

EYÜPSULTAN Belediye Başkanı 
Remzi Aydın'la makamında bir süre 
sohbet eden Bilal Erdoğan, daha sonra 

Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM) 
binasını da ziyaret etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Bilal Erdoğan'a, ESTAM çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.

Eyüpsultan tarihi merkezin, tarihsel ve 
kültürel birikimi ile tekrar yorumlanarak, 
İstanbul'un tarihi mirasının daha işlevsel ve 
maneviyatına uygun şekilde tasarlanmasını 
amaçladıklarını belirten Başkan Remzi 
Aydın, ESTAM projesi kapsamında yapılacak 
çalışmaları aktardı.

ESTAM sunumunun ardından konuşan Bilal 
Erdoğan, "Eyüpsultan bizim için İstanbul'un 
manevi merkezi olarak bildiğimiz, gözbebeğimiz 
bir semtimiz. Allah bu çalışmaları yerinde, 
gerçekleşmiş haliyle görmeyi nasip etsin" dedi.

Eyüpsultan Camii ve çevresi 
yeniden yorumlanacak

Başkan Aydın, Eyüpsultan'da zamanla 
kaotik bir görünüm oluştuğunu belirterek, 
çevre ve sokaklar arasında iletişimin zamanla 
kaybolduğunu, ESTAM projesiyle Eyüpsultan 
Camii ve çevresinin yeniden yorumlanacağını 
ifade etti.

Başkan Remzi Aydın, Bilal Erdoğan'a 
ziyareti için teşekkür ederken, Eyüpsultan 
minyatürü ve ESTAM kitapçığı hediye etti.

Bilal Erdoğan, Başkan Remzi
Aydın'ı Ziyaret Etti

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesi’ni ziyaret etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın'ın ödüllü projelerinden 

Simurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim 
Programı'nın öğrencilerinden oluşan 

Eyüpsultan Çocuk Meclisi, TBMM 
Gazi Meclis binasını ziyaret etti.
Eyüpsultan ilçesinin her bölgesinden seçilen 

9-14 yaş aralığındaki Çocuk Meclisi üyelerini 
İstanbul Milletvekili Azmi Ekici karşıladı.

Eyüpsultan Çocuk Meclisi Üyeleri, FETÖ'nün 
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında saldırıya 
uğrayanTBMM binasını gözlemleyerek o gece 
yaşananları yerinde inceledi.

Meclis binasında yapılan incelemenin ardından 
Eyüpsultan Çocuk Meclisi üyeleri, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ravza 
Kavakcı Kan ile biraraya geldi.

Çocuk Meclisi üyelerini ağırlayan İstanbul 
Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Çocuk Meclisi’nin 
sorularını yanıtladı.

Eyüpsultan Çocuk 
Meclisi’nden Gazi 
Meclis’e Ziyaret
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Eyüpsultan Belediyesi ,Cumhuriyetin 
94'üncü yılını, 250 kişinin katıldığı bisiklet 
turuyla kutladı. Eyüpsultan'da coşkuyla 
kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
drone ile havadan görüntülendi. Eyüpsultan 
Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları kapsamında halka açık bisiklet turu 
gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 94'üncü yılını kutlamak 
için bir araya gelen 250 bisikletli, Cülus Yolu 
çıkışından hareket ederek sahil yolu üzerinden 
Eyüp Kültür Sanat Merkezi'ne vararak turu 
bitirdi. 250 kişinin Cumhuriyet için pedal 
çevirdiği etkinliğe, Eyüpsultan Kaymakamı 
Abdullah Dölek, Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcileri ve birçok vatandaş 
katıldı. Bisiklet turuna katılan vatandaşlara 
katılım belgesi ve madalya verildi.

EYÜPSULTAN'DA 
CUMHURİYET  
BİSİKLET TURU

Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetim (ESAY) 
Birimi toplantısı, Eyüpsultan Kaymakamı 
Abdullah Dölek ve Belediye Başkanı Remzi 
Aydın'ın katılımıyla, Eyüpsultan Belediyesi 
Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 
talimatıyla 2016 yılında kurulan ESAY, afet ve 
acil durum öncesini, afet anını ve sonrasını 
etkili bir şekilde planlamayı, koordinasyonu 
sağlamayı ve ivedilikle müdahale edebilmeyi 
hedefliyor. Birim çalışmalarında doğal afetler, 
teknolojik afetler, insan kökenli afetler ve 
acil durumlar konusunda bilinç ve direnç 
oluşturmayı hedefliyor.

Afet ve acil durumunda hizmet vermekle 
sorumlu kamu kuruluşlarının temsilcilerinin de 
bulunulduğu toplantıda Eyüp Sultan Sultan Afet 
ve Acil Durum Müdahale Planı tanıtıldı.

Afet öncesi, afet anı ve sonrası hizmet 
vermeye hazır, tam donanımlı 26 ekibin 
Kaymakamlık ve AFAD'la entegre bir çalışma 
yürütülmesi planlanıyor.

EYÜPSULTAN  
ESAY'LA GÜVENDE

ULUSAL ve uluslararası 
katılımcıların ürünlerini 
sergilediği fuarda, oyuncakların 

yanısıra lisans,hobi, spor ve eğlence 
ekipmanları da yer aldı. Fuarda tarihi 
Eyüpsultan oyuncakları da sergilenerek 
büyük ilgi gördü. 

 Eyüpsultan Belediyesi stantında 
yer alan “Tarihi Eyüp Oyuncakları” 
arasında yer alan, üstüne ayna parçaları 
yapıştırılmış renkli küçük testiler, 
sürahiler, bardaklar, defler, davullar, 
tekerlekli arabalar, saltanat kayığı, minik 
darbukalar, topaçlar, kaynana zırıltıları, 
kursak düdükler, havanlar, hacıyatmazlar, 
şakşaklar, minik tereyağı yayıkları, boyalı 
aynalar, fırıldaklar, düdüklü fırıldaklar, 
toprak testiler, aynalı beşikler, ipli oklar, 
gaydalar ve Karagöz ve Hacivat tasvirleri 
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tarihi Eyüp 
Oyuncaklarına 

Yoğun İlgi
Pagev Oyuncakçılar Derneği’nin 10.'sunu düzenlediği 'Oyuncak, 
Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı', oyuncak sektörü 
temsilcilerini İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde bir araya getirdi.

EYÜPSULTAN Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, 
Kemerburgaz İtfaiye 
İstasyonunu ziyaret etti.

Eyüp İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Sadık Tatar, 
Avrupa Yakası İtfaiye Bölge 
Müdürü Hasan Karakaş, 
müdür muavinleri ve ilgili 
birim amirlerinin de katıldığı 
ziyaret sırasında, itfaiye 
istasyonu personeli tarafından 
hazırlanan sofrada hep 
birlikte kahvaltı yapıldı.

Kahvaltı sonrası Başkan 
Aydın İtfaiye Müdürlüğü 
yöneticileri ve itfaiye erleriyle 
sohbet etti.

Sohbet sırasında itfaiye 
teşkilatının çalışma sistemleri, 
çalışma prensipleri, aldıkları 
eğitimler, gün içerisinde 
yapılan çalışmalar, yangına 
müdahale öncesi yapılan 
hazırlıklar ve müdahale 
sırasında yapılanlarla ilgili 
bilgi aldı. Başkan Remzi Aydın 
ayrıca bir de itfaiye aracına 
binerek inceleme yaptı.

Başkan'dan 'İtfaiye 
Neferleri'ne Ziyaret

Bir dönem Silahtarağa Elektrik 
Santrali ile Ağaçlı Kömür Ocakları arasında 
çalışan tarihi Dekovil Hattı’nın yapılışı, 
kullanımının sona ermesi ve yüz yıl sonra 
izinin tekrar bulunmasının hikayesini, 
Araştırmacı Yazar Hüseyin Irmak anlattı.  

1923'lere kadar kullanılan ve kömür 
taşıyan, gerektiğinde ise cepheye silah 
taşıyan tarihi Dekovil Hattı zaman içinde 
önemini yitirmiş, ancak 1952'lere kadar 
asker ve odun taşımaya devam etmişti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tekrar 
hayata geçirmek için projesini hazırladığı 
tarihi Dekovil Hattı’nın anlatıldığı sohbete 
akademisyenler, araştırmacılar, sahaflar, 
rehberler ve basın mensupları katıldı. 

EYSAM toplantılarında, Eyüpsultan ile 
ilgili yayınları olan, Eyüpsultan hakkında 
düşünen, söyleyecek sözü olan herkes 
konuşacak, fikir alışverişinde bulunacak 
ve tüm bu toplantılar daha sonra 
kitaplaştırılacak.

EYSAM Sohbetleri 'Dekovil'le Başladı
Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM), tarihi ve kültürel sohbetlere 
evsahipliği yapmaya başladı.  Merkezin seminer salonunda gerçekleştirilen 
EYSAM sohbetlerinin ilkinde tarihi “Dekovil Hattı” masaya yatırıldı.
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Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, ilçedeki çöp toplama sistemini 
daha modern hale getirme çalışmalarına 
devam ediyor.  “Yeraltı Konteynerleri” projesi 
çalışmalarıyla cadde ve sokak üzerinde bulunan 
çöp konteynerleri yer altına alınıyor.

Böylelikle bir taraftan kötü kokuların etrafa 
yayılmasına engel olunuyor bir taraftan da çöp 
konteynerlerinin yer işgali ortadan kaldırılmış 
oluyor.
16 NOKTADA 41 ADET YERALTI KONTEYNERİ

Başlatılan çalışmalar kapsamında daha 
önce 16 noktaya 34 adet yeraltı konteyneri 
konulmuştu. Bunlara, Düğmeciler Caddesi, 
Yeşilpınar Özlem Çarşısı ve Alperen Caddesi 
üzerine yapılan 7 adet yeraltı çöp konteyneri 
daha eklendi. Belediye ekipleri ilçe genelinde 
uygun olan noktalara yeraltı çöp konteyneri 
yerleştirme çalışmalarına devam edecek.

Eyüpsultan'da Çöpler  
Yeraltına İniyor

EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul 
Medya Akademisi Başkanı Ogün Şanlıer ve ünlü 
yönetmen Derviş Zaim'in katılımıyla Eyüpsultan Kültür 

Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta, projenin tanıtım filmi ve 
öğrencilerin çektiği kısa filmlerin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, yönetmen Hüsamettin Ünlüoğlu, 
oyuncu Ferdi Altuner ve Eyüp Film Akademisi eğitmeni Ege 
Ellidokuzoğlu, akademi hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından, Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Film Akademisi 2016-2017 
mezunlarından 21 öğrenciye sertifikalarını takdim etti.

Eyüp Film Akademisi 3'üncü sezonunda, öğrenciler 7 ay 
süreyle kamera ve ışık kullanımı, senaryo yazımı ve eleştirisi, 
kurgu teknikleri ve görsel efekt kullanımı üzerine eğitim alacak.

Geleceğin Sinemacıları 
EFA'da Yetişiyor Eyüpsultan 

Belediye Başkanı 
Remzi Aydın'ın 
öncülüğünde, 
İstanbul Medya 
Akademisi 
işbirliği ve 
TRT medya 
sponsorluğu 
ile düzenlenen, 
"Eyüp Film 
Akademisi"nin 
2017-2018 eğitim 
sezonunun 
açılış töreni 
gerçekleştirildi.

İlk gösterimlerini sezon başında yapan ve Nova 
Oyun Yapım tarafından sahnelenen "Aliya" isimli 
oyunun gala gösterimi Eyüpsultan Kültür Sanat 
Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyuna ek olarak fuaye alanında, Bosna Hersek'teki 
Aliya İzzetbegoviç Müzesinin katkılarıyla hazırlanan 
ve Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 
aracılığıyla özel olarak getirilen İzzetbegoviç'in 
fotoğraflarından oluşan bir sergi de açıldı.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin 
Bürge, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, AK Parti 
eski Milletvekili Hüseyin Kansu, Bosna Hersek 

İstanbul Başkonsolosu Bayan Nidžara Ercan ve Aliya 
İzzetbegoviç Müzesi Müdürü Adnan Zisko'nun yanı 
sıra çok sayıda davetli katıldı. Tiyatroseverlerin yoğun 
ilgi gösterdiği oyunda İzzetbegovic’in hayatı, gençlik 
döneminden başlayarak son günlerine kadar anlatıldı.

İzzetbegoviç'in hayatının oyunda çok güzel bir 
şekilde yansıtıldığını söyleyen Başkan Remzi Aydın,  
"Bosna, Boşnaklar bizim için çok önemli. Biz onları çok 
seviyoruz. Onlarla aynı gönül coğrafyasının insanlarıyız. 
Aynı medeniyetten ve kültürden olduğumuzu 
düşünüyorum. Dolayısıyla çok önemsiyoruz onları. 
Geçmişte olduğu gibi bugün de onların yanındayız, 
yarın da yanlarında olacağız" diye konuştu.

Aliya'nın hayatı Eyüpsultan'da sahnelendi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 
hayata geçirdiği projeler ilçeye art arda ödül 
kazandırırken, Eyüpsultan’ın muhtarları da 
Başkan Remzi Aydın’ın başarılarına kayıtsız 
kalmadı.

Eyüpsultan Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol 
Birkardeşler ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, 
“Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı” ödülü 
alan Başkan Remzi Aydın’a teşekkür ziyaretinde 
bulunup plaket verdiler.

Başkan Remzi Aydın’ın girişimciliği, halka 
yakınlığı, tüm muhtarlarla ilişkisinin güçlü 
oluşu, vatandaşlarla yakın temasta olması ve 
çözüm odaklı oluşu nedeniyle sorunları çok 
kısa sürede çözdüğüne değinen Eyüpsultan 
muhtarları, Başkan Remzi Aydın’a Eyüpsultan 
İlçesi adına teşekkür ettiler.

Muhtarlardan Başkan 
Remzi Aydın’a Plaket

BU hizmetlere en güzel örneklerden 
biri olan mobil vezne, vatandaşlara 
belediye binasına gelmeden 

işlemlerini rahat ve güven içerisinde 
gerçekleştirme imkanı tanıyor.
Yaşlılar için büyük kolaylık

Mobil vezne, vergi tahsilat işlemini 
vatandaşın ayağına götürüyor, 
vatandaşlar artık vergi ödemelerini 
kolayca gerçekleştiriyorlar.

İlçe sakinlerinin takdir ve 
memnuniyetini kazanan uygulama, 

özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için 
büyük kolaylık sağlıyor.
Mobil vezne nasıl çalışır?

Mobil Vezne uygulaması ile ödeme 
işlemleri tüzel veya gerçek kişinin sicil 
numarası, vergi numarası veya TC kimlik 
numarası ile gerçekleştiriliyor.

Sistemle günlük tahsilat işlemleri de 
kolaylıkla takip edilerek bilgiler merkezi 
veri tabanına online olarak aktarılarak 
ve çeşitli uygulamalar üzerinden mobil 
tahsilat işlemleri yapılması sağlanıyor.

Mobil cihazlarla gerçekleştirilen 
tahsilatlar sadece kredi kartı ile 
yapılabiliyor.
Vatandaşa "Mobil" kolaylık

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın'ın uygulamaya koyduğu insan odaklı 
hizmetlerle, ilçede bulunan vatandaşlara 
kolaylıklar sunuluyor. Bu hizmetlere en 
güzel örneklerden biri olan mobil vezne, 
vatandaşlara belediye binasına gelmeden 
işlemlerini rahat ve güven içerisinde 
gerçekleştirme imkanı tanıyor.

Vatandaşa ‘Mobil’ kolaylık
Eyüpsultan 
Belediye 
Başkanı Remzi 
Aydın'ın 
uygulamaya 
koyduğu 
insan odaklı 
hizmetlerle, 
ilçede bulunan 
vatandaşlara 
kolaylıklar 
sunuluyor.
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EYÜPSULTAN Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, ilçede bulunan 
okulların aile birliği temsilcileriyle 

biraraya geldi. Başkan Aydın, Osmanlı 
Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen 
toplantıda, 3 seneyi aşan süredir ilçeye 
verdiği hizmetleri, hayata geçirdiği 
projeleri ve gerçekleştirdiği yatırımları 
okul aile birliği temsilcileriyle paylaştı.

Başkan Remzi Aydın, bütün gençlik 
hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı 
Simurg programı, Eyüp Sultan Tarihi 
Merkez (ESTAM), kadınların emeklerinin 
değerlendirilmesi (ESKEP), Eyüp Sultan’ın 
hafızasının oluşturulması (EYSAM), 
çözüme kavuşan tapu sorunları, ulaşım ve 
erişim projelerinin İBB nezdinde yapımı ve 
takibi, hizmet merkezlerinin inşası, çevre 
sağlığının korunması ve geliştirilmesi, 
okulların bakımı ile temizliği, parklar, 
bahçeler, yollar, otoparklar, kentsel 
dönüşüm, ulaşım gibi yüzlerce konuda 
oluşturulan ve takip edilecek temel yol 
haritaları konularında bilgi verdi.

Girne Caddesi, 'Prestij Cadde' Oluyor
EYÜPSULTAN Belediyesi’nin 

“Prestij Cadde” çalışmaları 
kapsamında Girne Caddesi’nde 
çalışmalar başladı. Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
ilçenin gelişip güzelleşmesine, 
yaşam kalitesinin artmasına katkıda 
bulunacak "Eyüp Caddeleri Prestij 
Kazanıyor"projesi hazırlamıştı.

Proje kapsamında caddede altyapı 
çalışmalarının tamamlanmasının 

ardından elektrik, su ve doğalgaz 
hatları yenilenecek. Altyapı 
çalışmaları sonrasında ise 
kaldırımlar genişletilecek ve 
caddede peyzaj çalışmaları, kent 
mobilyaları ve aydınlatma çalışması 
gerçekleştirilecek.

Projelerde belediye ekipleri; 
İSKİ, BEDAŞ gibi kurumlarla bir 
bütün olarak koordinasyonlu şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
ilçedeki otopark sorununu çözüme kavuşturmak 
amacıyla bir dizi çalışma başlattı.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliği ile 
Çırçır Mahallesi'ne yeni bir otopark kazandırıldı.
169 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK

Çırçır Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta 7323 
metrekarelik alana yapılan zeminaltı otoparkı, 
145 normal, 9 engelli, 12 servis ve 3 elektrikli 
araç olmak üzere toplam 169 araç kapasiteli. 
Bölge trafiğini rahatlatması beklenen Çırçır 
Mahallesi zeminaltı otoparkının önümüzdeki 
günlerde açılması bekleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü, Şefkateli Mağazası 
ile ihtiyaç sahiplerine destek vermeye 
devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü ekipleri öncelikle ilçede bulunan 
ihtiyaç sahiplerini tespit ediyorlar. Bu 
ihtiyaç sahiplerinin, ev eşyası, yiyecek gibi 
gereksinimleri ekipler tarafından belirleniyor. 
Daha sonra ekipler gerekli olan malzemeleri 
ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek teslim 
ediyorlar. Şefkateli Mağazası, ihtiyaç 
sahiplerine gıda ve sıcak yemek desteğinde 
de bulunuyor. Eyüpsultan'da yaşayan, 
özellikle engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç 
vatandaşlara sıcak yemek dağıtılıyor. İlçede 
günlük olarak 108 hanede yaşayan 238 kişi, 
sıcak yemek desteği alıyor.

Çırçır Mahallesi'ne  
Yeni Otopark

İhtiyaç Sahiplerine 
Destek Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer 
Geliştirme Birimi'nin başlattığı İstihdam 
Seferberliği Projesi, İstanbul'da gerçekleştirilen 
fuarda iş arayanlarla buluştu.

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
tarafından İstanbul WOW Hotel’de düzenlenen 
İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı’nda 
(İSKİF’2017), on binden fazla iş görüşmesi 
sağlandı.

İŞKUR’la işbirliği içinde eğitim ve 
meslek edindirme kursları veren Eyüpsultan 
Belediyesi, ilçede yaşayan işsizlerin iş hayatına 
kazandırılması için çalışmalarını sürdürürken, 
fuara da katılarak iş arayanlarla buluştu.

Eyüpsultan Belediyesi, 
İstihdam Fuarı’na Katıldı

Okul Aile Birliği 
Temsilcileriyle Toplantı
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İSTANBUL Oryantiring 
Günleri kapsamında 
düzenlenen “İstanbul 5 

Gün Oryantiring Yarışması”nın 
14'üncüsü Eyüpsultan 
Belediyesi’nin desteğiyle 
gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük 
oryantiring organizasyonu olarak 
nitelendirilen yarışlara 3 kıtadan, 
15 ülkeden, 350 kadın ve erkek 
sporcu katıldı. Beş ayrı etap 
halinde koşulan 5 gün yarışlarının 
son etabı Kemerburgaz ormanlık 
alanda düzenlendi. Yarışlarda 
sporcular için olduğu kadar 
oryantiring ile yeni tanışacaklar 
için de açık parkurlar oluşturuldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın da etkinliğe 
katılarak sporcuların heyecanına 
ortak oldu. Başkan Aydın, toplam 
43 kategorinin bulunduğu 
İstanbul 5 Gün yarışları bitiminde 
düzenlenen törenle ilk üçe giren 
sporculara madalyalarını ve 
hediyelerini verdi.

Etkinlikte Başkan Aydın'a 
İstanbul Oryantiring tişörtü 
hediye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Üyeleri, Eyüpsultan Tarihi Merkez Projesi’ni 
(ESTAM) tanımak üzere Eyüpsultan'ı ziyaret etti.

Ziyaret, Eyüpsultan Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet Turan Koçer'in 
mihmandarlığında, Eyüp Sultan Camii'nde 
sabah namazı ile başladı. Gezide meclis 
üyelerine Eyüpsultan Uzmanı rehberler eşlik 
etti.

Proje kapsamında, Eyüpsultan'ın kimliğine 
uygun düşmeyen unsurlardan arındırılması, 
ziyaretçi yönetiminin yapılması, akıllı kent 
otomasyon sistemlerinin Eyüpsultan'a uygun 
olanlarının kurulması konusunda çalışmalar 
yapılıyor.

Gezi programında İBB meclisi üyelerine 
tarihi alan içerisinde gerçekleştirilecek alt yapı 
çalışmaları, üst zemin döşemeleri çalışmaları, 
sokak cephe düzenlemeleri, kurumsal kimlik 
elemanları düzenlemeleri çalışmaları hakkında 
da bilgiler verildi.

İBB Meclisi’nden 
ESTAM'a Ziyaret

Simurg 5 – 25 Yaygın Eğitim Programı 
kapsamında eğitim veren Yeşilpınar Bilgi Evi 
öğrencileri  20 Kasım Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nde bir etkinlik düzenledi.

Öğrenciler, Güzeltepe Kültür Merkezi 
Konferans Salonu'nda “Çocuk Bugünün 
Yarını, Yarının Umududur" isimli program 
gerçekleştirdi. Programda, öğrenciler tarafından 
hazırlanan şiir dinletisi, tiyatro gösterisi, türkü 
dinletisi ve video gösterimi yapıldı.

Çok sayıda velinin katıldığı programda 
öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.

Simurg'da Dünya Çocuk 
Hakları Günü Kutlandı

Sosyal sorumluluk projelerinde 
ihtiyaç sahibi ailelere her fırsatta 
destek olan, Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın'ın eşi Tülay 
Aydın, en acılı günlerinde de 
Eyüpsultanlı ailelerin yanında 
olmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde enfeksiyona 
bağlı beyne yerleşen bir virüs nedeniyle 
genç yaşta hayatını kaybeden 21 
yaşındaki Mehtap Şen'in cenazesine 
katılan Tülay Aydın, acılı aileye başsağlığı 
diledi. 

7 yaşında yakalandığı kanseri 
10 yaşında yenen, 18 yaşında 
ise elde başlayan güç kaybı ile 
tekrar hastaneye giden Mehtap'a, 
bilinmeyen bir virüsün beyine 
yerleştiği teşhisi  konuldu. 
Tedavisi olmayan bu hastalığa 

3 yıl direnen Mehtap, geçtiğimiz 
haftahayata veda etti.  Çok genç bir yaşta 
hayata gözlerini kapayarak ailesini ve 
sevdiklerini yasa boğan Mehtap Şen'in 
cenazesi Ordu Fatsa Çöteli Köyü Aile 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tülay Aydın’dan Acılı Aileye Taziye Ziyareti

Göreve geldiği günden 
itibaren ilçede futboldan su 
sporlarına, okçuluktan atletizme 
kadar çok farklı branşlarda 
sportif aktiviteler düzenleyen 
Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, bunlara 
bir yenisini daha ekledi. 
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
bundan sonra vatandaşlar 
için, her ayın son pazar günü 
'trekking' olarak adlandırılan 
doğada yapılan hafif tempolu 
yürüyüşler gerçekleştirilecek.

Etkinliğin ilki hafta sonu 
Kurtkemeri Piknik Alanı'nda 
düzenlendi. Etkinliğe 
yaklaşık 400 vatandaş katıldı. 
Vatandaşların etkinlik alanına 
ulaşımı için Eyüp Belediyesi 
hizmet binasından, Yeşilpınar 
Veysel Karani Camii önünden, 
Eyüp Stadı'ndan ve Alibeyköy 
Spor Kompleksi'nden servisler 
kaldırıldı. Yürüyüşün ardından 
vatandaşlara, Eyüpsultan 
Belediyesi tarafından ikramlar 
sunuldu.

Eyüpsultanlılar Doğa 
Yürüyüşünde Buluştu

Oryantiring Yarışları Finali 
Eyüpsultan'da Yapıldı

Bilgi ve kayıt için: 0212 417 86 11

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan vatandaşlar için doğa yürüyüşü düzenledi. 
İlçe sakinleri açık havada aileleriyle birlikte spor yapmanın keyfini yaşadılar.

Mehtap Şen
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E
YÜPSULTAN Belediyesi'ni ziyaret eden 
Mevlüt Uysal, devam eden ulaşım 
projelerinden biri olan Eminönü-
Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattının 
inşaatıyla ilgili bilgi vermek için Şehir 

Hatları Eyüpsultan İskelesi önünde bir açıklama 
yaptı. Açıklamanın ardından Uysal, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, İBB Genel 
Sekreteri Hayri Baraçlı ve Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, tramvay yolunun geçeceği 
noktada fotoğraf çektirdi.

2018'DE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay 

hattının ihalesinin tamamlandığını ve inşaat 
çalışmalarına başlandığını açıklayan Uysal, "Geçiş 
güzergahlarında Haliç içerisinde fore kazıkların 
üzerinden geçecek yol bölümleri de var. Onlarda 
bir aksama olmazsa, 2018 sonu itibariyle 
bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Tramvay hattının açılmasının ulaşım 
problemini çözeceğini söyleyen Uysal,  
“Eyüpsultan'ın tarihi meydanının tamamen 
sıfırdan planlanmasını, hatta Kültür Bakanlığımız 
ile istişareli bir şekilde Eyüp Sultan Camii ve 
çevresinin tamamen aslına uygun, tarihi dokusunu 
bozmadan neler yapılabileceğini konuştuk. 
Meydan düzenlemesinden sonra bölge bir çekim 
merkezi olacak diye düşünüyoruz." dedi.

ALİBEYKÖY'E TRAFİĞİ RAHATLATACAK TÜNEL
Alibeyköy'de yaşanan trafik sıkışıklığına da 

tedbir alacaklarını söyleyen Mevlüt Uysal yeni bir 
tünelin yapılacağını söyledi. Uysal, "Alibeyköy 
Merkez trafiğine girmeden, oradan bir tünelle 
hemen arka yola geçme, Silahtarağa'dan Vardar 
Caddesi’ne geçişle oradaki trafiği de rahatlatmış 
olacağız" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy 
tramvay hattını 2018 yılı sonunda bitirmeyi planladıklarını açıkladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gayrettepe – İstanbul 
Yeni Havalimanı Metro Hattı projesi kapsamında inşa edilen 

Kemerburgaz Metro İstasyonu şantiyesini ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  Eyüpsultan’da 
Ulaşıma Dev Yatırım

Eyüpsultan’a dev ulaşım projelerinde çalışmalar son hızıyla 
sürerken, metro, tramvay, teleferik ve tünel projelerinin 
çalışmalarının tempolu bir şekilde devam ettiğini belirten Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı 
Metro Hattı inşaatını ziyaret etti. Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı 
Metro hattı 66 km. uzunluğunda olacak. İlk etabı 2018 yılında, ikinci 
etabı ise 2021 yılında tamamlanacak proje, Eyüpsultan, Kağıthane, 
Küçükçekmece, Şişli, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek. 
Metro hattında aralarında Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye 
istasyonlarının bulunduğu toplam 13 istasyon yer alacak.

BAŞKAN AYDIN, GAYRETTEPE-
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI METRO 
HATTI İNŞAATINI ZİYARET ETTİ

EMİNÖNÜ-
EYÜPSULTAN-

ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI
10.10 kilometre uzunluğunda 
olacak Eminönü-Eyüpsultan-

Alibeyköy tramvay hattında 14 istasyon 
olacak. Günlük 114 bin yolcu kapasiteli 
hat, diğer raylı sistemlerle de entegre 

olacak. Hatla birlikte Eminönü-
Alibeyköy arasının  
15 dakikaya inmesi 

planlanıyor.
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YENİKAPI – Hacıosman Metrosu ile 
Gayrettepe’de, Hızlı Tren ile Havalimanı’nda, 
Sultangazi-Arnavutköy Hattı ile 

Arnavutköy’de, Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu 
ile Kayaşehir’de, Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy 
Metrosu ile Olimpiyatköy’de, Kayaşehir-Başakşehir-
Olimpiyatköy Tramvayı ile Olimpiyatköy’de, Kirazlı-
Halkalı Metrosu ile Halkalı’da, Marmaray Projesi ile 
Halkalı’da bağlantı olacak.
 BAĞCILAR-GAYRETTEPE METROSU

Eyüpsultan'da devam eden ikinci metro 
çalışması ise Bağcılar-Gayrettepe Metrosu. Bağcılar-
Tekstilkent- Gaziosmanpaşa-Eyüp- Kağıthane-
Gayrettepe güzergâhında inşa edilecek hat üzerinde 
Eyüpsultan sınırları içerisinde Yeşilpınar, Veysel 
Karani, Çırçır ve Alibeyköy istasyonları olacak.
EYÜP-BAYRAMPAŞA TRAMVAY HATTI

Şu anda mevcut olan Aksaray- Havaalanı 
Metrosu Bayrampaşa durağından Feshane’ye bir hat 
sağlanacak, Eminönü’nden gelen Alibeyköy tramvay 
hattıyla birleşecek. Yine tramvay hattı boyunca 
hayata geçirilecek olan bisiklet ve yaya yolları ile 
Haliç kıyısı boyunca kent yaşamı bütünleşecek.

GAYRETTEPE-İSTANBUL YENİ HAVAALANI 
METROSUNA ENTEGRE OLACAK HATLAR

BEDAŞ'tan Eyüpsultan'a  
BÜYÜK YATIRIM

BEDAŞ'I 2017 sonuna kadar 
Eyüpsultan'da yaklaşık 47 milyon 
TL'lik yatırım yapmasının hedeflendiği 

çalışmalarda, AG-OG kablo çalışmaları, trafo 
merkezi yenilemeleri, otoban aydınlatması ve 
ömrünü yitirmiş tehlike arz eden direklerin 
kaldırılması gibi çalışmalar yer alıyor.

Alibeyköy Merkez ve Karadolap 
Mahallesi'nde çalışmalar kapsamında, 
24 trafo merkezi tamamen yenileniyor, 
trafoların bütün kabloları dönüştürülüyor, 
Alibeyköy'de (Sarıgöl) yeni bir dağıtım 
merkezi yapılıyor. Yeni dağıtım merkezi 
yapılması ile birlikte ring sağlanıp (24 trafo 
merkezi içine alınarak) enerji kesilmesi 
durumunda diğer dağıtım merkezi devreye 
girerek enerji diğer dağıtım merkezinden 
ivedi bir şekilde verilecek.

Akşemsettin Mahallesi, Alibeyköy 
Merkez ve Çırçır Mahallesi'nde proje 
kapsamında 11 trafo merkezi yenileniyor, 
güzergahta bulunan AG direkler kaldırılıyor, 
yeni aydınlatma tesisi yapılıyor ve 
mevcutta yanmayan aydınlatma tesisleri de 
yenileniyor.

Bu çalışmalar ile Türkiye'de ilk 
kez Eyüpsultan ilçesinde Kapalı Ring 
Dönüşüm projesi yapılacak olup, trafo 
merkezleri ve yeni yapılacak, 11 trafo 
merkezi arasında enerji kesintisi olması 
durumunda vatandaşlar enerji kesintisini 
hissetmeyecek.Devreye otomatik olarak 
girecek sistemle bir noktada enerji kesintisi 
yaşanması durumunda trafo, diğer dağıtım 
merkezinden otomatik olarak bir saniyeden 
kısa bir süre içerisinde devreye girecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimleriyle başlayan ve tüm 
ilçe genelinde uygulanacak olan havai elektrik hatlarının yer altına alınması 
ile aydınlatma direklerinin yenilenmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede asfaltlama 
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı 

Remzi Aydın'ın önderliğinde, “Halka hizmet Hak'a hizmet” bilinciyle görev 
yapan ekipler toplamda 153 cadde ve sokakta asfalt kaplaması yaptılar.

Eyüpsultan'da 153 Cadde ve 
Sokakta Asfaltlar Yenilendi

2017 yılı içerisinde 100 bin ton 
asfalt serim çalışması yapan Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri hava koşulları uygun 
olduğu sürece aralıksız sürdürülecek 
çalışmalarla Eyüp'te bulunan 28 
mahallede cadde ve sokakları 
asfaltlayacak. 

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
son olarak Akşemsettin ve Çırçır 
mahallelerinde yer alan Aylin Sokak, 
Dönmez Sokak, Eğik Sokak, Giden 
Caddesi, Gökyüzü Sokak, Güngören 

Caddesi, İlim Sokak, Necatibey Caddesi, 
Uludağ Caddesi ve Zuhal Sokak'ta 
çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalarda ekipler öncelikle 
mevcut deforme olmuş asfaltı kazıyorlar. 
Ardından zemin asfalt dökümüne 
uygun hale getiriliyor. Sonrasında ise 
asfaltlama işlemine başlıyorlar. İlçe 
genelinde yapılacak bu çalışmalar 
tamamlandığında tüm cadde ve sokaklar 
hem yayalar hemde sürücüler için daha 
komforlu hale gelecek.
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Eyüpsultan Bebeklerine “Hoşgeldin” Ziyareti

“Yaşlılarımız Başımızın Tacı”

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eşi Tülay Aydın, ilçedeki yeni doğan bebekleri ziyaret ederek onlara hediyeler sunmaya devam ediyor. Ziyaret 
ettiği ailelere ESER ve Şeker Hayat projesinde eğitim gören engelli çocuklar tarafından hazırlanan "Hoşgeldin Bebek" sepetleri hediye ediliyor. 

TÜLAY Aydın, bu ay 
Yeşilpınar Mahallesi'nde 
Azad bebekle anne 

Tülin Kalkal'ı, Akşemsettin 
Mahallesi'nde Ömer Halis 
bebekle anne Pınar Tunç'u, Rami 
Cuma Mahallesi’nde Rabia Sena 
bebekle anne Betül Sağlam’ı 
ve Nişanca Mahallesi’nde 
Eflin Nisa bebekle anne Hatice 
Göres’i ziyaret etti."Hoşgeldin 
Bebek" ziyaretleri kapsamında 
Eyüp Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü'ne 
bağlı doktorlar da bebeklerin 
muayene ve kontrollerini 
yaptılar.

Eyüpsultan'daki engelli, hasta ve yaşlı vatandaşları da 
ziyaret ederek ailelerin taleplerini dinleyen Tülay Aydın, 
Yeşilpınar Mahallesi'nde 104 yaşındaki Ayşe Şeker 
Nine’yi, Düğmeciler Mahallesi’nde 94 yaşındaki Hediye 

Aydın’ı, Rami Cuma Mahallesi’nde 85 yaşındaki Nazire 
Gürbey’i ve  Çırçır Mahallesi'nde 14 yaşındaki engelli 
kızımız Yasemin Erateş ile annesi Bircan Erateş'i ziyaret 
ederek uzun uzun sohbet etti.

Aydın, 104 
yaşındaki Ayşe 
Şeker Nine ile 

sohbet etti onun 
dileklerini dinledi.

Tülay Aydın, anne Tülin 
Kalkal ve Azad Bebek

Tülay Aydın, Eflin Nisa bebek ve 
anne Hatice Göres

Tülay Aydın, 14 yaşındaki  
engelli  Yasemin'le 
yakından ilgilendi.

Tülay Aydın, Anne Pınar Tunç ve  
Ömer Halis Bebek

SİMURG Yaygın Eğitim Programı, Öğretmenler 
Günü dolayısıyla “Geleceğe Adanmış Hayatlar; 
Öğretmenlerimiz” adlı program düzenledi.

Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki program, 
öğrencilerin öğretmenleri için hazırladığı konser 
ile başladı. Öğrencilerin rol aldığı, veli toplantısı 
ve sınıfta ders ortamını anlatan tiyatro oyunu, 
büyük ilgi gördü.
Necmettin öğretmen unutulmadı

Programda, Tunceli’de terör örgütü PKK 
tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf 
öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın öğrencilerinin 
kabrini ziyaretini anlatan video gösterildiğinde 
hüzünlü dakikalar yaşandı. Hazırlanan programda 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a bir 
de sürpriz yapıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürü Mehmet Irmak, Başkan Remzi Aydın’a 
“Eyüp Silahtarağa İlkokulu diploma kayıt defteri” 
hediye etti.Program, Başkan Remzi Aydın’ın 
hediye ve sertifika takdimi ile sona erdi.

“Geleceğe  
Adanmış Hayatlar: 
Öğretmenlerimiz”

EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi 
Aydın'ın da katıldığı etkinlikte  Bakan Elvan, 
Vakfın, Türkiye'nin girişimci ruhunu harekete 

geçirmek amacıyla ciddi bir misyon üstlendiğini söyledi.
Son 15 yılda ekonomide sağlanan ilerlemeden 

bahseden Elvan, bu süreçte Türkiye'nin yaşanan 
tüm olumsuzluklara rağmen ortalama yüzde 5.7 
büyüdüğünü aktardı.

"Ekonomimiz büyümeye devam edecek"
Lütfi Elvan, bu yıl da yüzde 5.5'in üzerinde büyüme 

performansı beklediklerini kaydederek, ekonomik 
büyümeye ilişkin öncü göstergelerin büyük kısmının 
çok olumlu bir tabloyu işaret ettiğini bildirdi. Bakan 
Elvan, "Ekonomimiz büyümeye devam edecektir, 
bundan emin olun. Son günlerde kurun oynaklık 
göstermesi, birtakım spekülatif girişimler, başarımızı ve 
büyüme azmimizi asla engellemeyecektir" diye konuştu.

Girişimciler 
Eyüpsultan'da 

Buluştu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Girişimci İş 
Adamları Vakfı tarafından Eyüpsultan'daki 

Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen 
"Girişimci Buluşmaları" isimli etkinlikte konuştu.

Tülay Aydın ve 94 
yaşındaki Hediye Aydın

Tülay Aydın ve 
Nazire Gürbey

Tülay Aydın, 
Rabia Sena 
bebek, anne 
Betül  
Sağlam
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M İLLİ Takım seçmeleri için katıldığı 
şampiyonada Büyükler Eksi 65 
kilo kategorisinde 6. olan Emre 

Kocaman, şimdi de 2018'in Nisan ayında 
gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası Milli 
Takım Seçmeleri’ne katılmak için gün sayıyor. 
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi 
Federasyonu tarafından şampiyonaya davet 
alan Kocaman, hem büyükler hem de engelliler 
kategorisinde düzenlenecek seçmelere katılacak. 

“Bu Sporla Özgüvenim Geldi”
Çok sevdiği vücut geliştirme sporu ile 

abisinin vasıtası ile sekiz yıl önce tanıştığını ve o 
günden sonra hayatının büyük ölçüde değiştiğini 
söyleyen Emre Kocaman “Ben içine kapanık 
birisiydim, fiziki yapımdan dolayı dışlanıyordum 
ve psikolojik olarak bunalımdaydım. Bu spora 
başladıktan sonra özgüvenim yerine geldi. 
Önceden Eyüpsultan'a inemiyordum. Şimdi 
biraz olsun insanların bakış açısı değişti. 
Artık insanlar beni gördüklerinde ‘çok iyi 
vücut yapmışsın, nerede spor yapıyorsun’ 
diye soruyorlar. Yarışmalara ise engellileri 
teşvik amacıyla katıldım. Benim fiziki yapımda 
olan insanların da bu sporu yaparak başarılı 
olabileceklerini göstermek istedim” diyor. 

“Tek Sıkıntım Sponsor Bulamamak”
İBB Sosyal Hizmetler'de çalışan, iş çıkışı her 

gün üç saat antrenman yapan başarılı sporcunun 
en büyük sıkıntısı ise kendisini destekleyecek bir 
sponsorunun olmaması. Sponsor için çalmadık 
kapı bırakmadığını ama konuyla ilgili geri dönüş 
alamadığını sözlerine ekleyen Kocaman “Nisan 
ayında yapılacak olan seçmelere hazırlanmak için 
sponsora ihtiyacım var. Bu sporda vücuduna çok 
iyi bakman gerekiyor. Özellikle şampiyonaya 
dört ay kala iyi bir diyete girmem gerekiyor. 
Yarışma diyetine girdiğinizde her gün bir kilo 
kadar et yemeniz gerekiyor. O yüzden iyi bir 
sponsora ihtiyacım var. Bunu kendi imkanlarımla 
sağlamam çok zor” açıklamasını yapıyor.

8Röportaj: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Eyüpsultan’ın
Cep Herkülü:

Emre Kocaman
8 yıldan beri profesyonel olarak fitness sporuyla ilgilenen, Active Fitness GYM'de hocalık da yapan 25 yaşındaki Emre 

Kocaman, Eylül ayında TÜYAP'ta düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda “Centilmenlik ve Onur Ödülü“aldı.

Emre Kocaman'ın en büyük 
hedefi milli takıma seçilerek 
Dünya ve Avrupa Vücut 
Geliştirme Şampiyonası 
Engelliler kategorisinde iyi 
bir derece yapmak.

2018'in Nisan ayında gerçekleştirilecek 
olan Avrupa Şampiyonsı Milli Takım 
Seçmeleri’ne hazırlanan Kocaman, 
kendine sponsor arıyor. 

Sekiz yıldır fitnessla 
uğraşan Emre 
Kocaman, her gün 
üç saat antrenman 
yapıyor.

Emre Kocaman'la spor 
yaptığı salonda bir 
araya gelen Başkan 
Remzi Aydın, genç 
sporcuyu başarılarından 
dolayı tebrik etti.

ADRES: Active Fitness GYM – İslambey 
Caddesi No 40 Eyüpsultan
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Sokak hayvanlarının barınma, beslenme, bakım ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için birçok önemli 
çalışmayı hayata geçiren Eyüpsultan Belediyesi, sokaktaki dostlarımızın sağlıklı yaşam haklarının 

sağlanması için önemli bir projeye daha imza atıyor: SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM ALANI.

Sokaktaki Dostlarımız İçin Eyüpsultan’da  
“Doğal Yaşam Alanı” Kuruluyor

AÇIK alanda ise yavruluktan yeni çıkanlar, ayrı 
tutulması gerekenler, engelli, yaşlı, mağdur, 
hayvan müşahade, yavrulu anne gibi farklı 

bölümler, etkinlik alanı, gezdirme ve eğitim alanı, öncelikli 
sahiplendirme alanı, kedi yaşam alanı, kulübe yapım 
atölyesi bulunacak. 

Merkezde Sahiplendirmeye Öncelik Verilecek
Sokak hayvanlarının merkeze getirildiği andan itibaren 

planlı bir şekilde kontrol ve müşahadelerinin yapılarak 
gerekli müdahalelerle hayata tutunmalarını sağlayacak olan 
Doğal Yaşam Alanı, sokaktaki canlarımıza sahip çıkmak 
gerçeğinden hareketle sahiplendirmeye öncelik verecek. 

Hayvanların fiziki ve psikolojik durumları göz önüne 
alınarak özelliklerine uygun bölümleme tasnifi yapılıp 
rehabilite edileceği merkez, gönüllü vatandaşlar ile el 
ele yürütülen şeffaf bir sisteme sahip olacak. Sahipsiz 
sokak hayvanları, kendilerine ayrılmış doğal yaşam 
alanlarında ihtiyaç duyacakları beslenme ve bakıma sahip 
olarak özgürce koşup oynayabilecek. Alanlar, sokak 
hayvanlarının hareket ihtiyacını karşılayabileceği tarzda 
büyük ölçekli olarak yapılacak. 

Doğal Yaşam Alanı'nda Neler Olacak?
Merkezde, acil müdahale ve müşahade birimlerinin 

yanı sıra sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve 
rehabilitelerinin  kesintisiz bir şekilde yürütülmesine 
uygun yapı ve birimler bulunacak. Sağlık kontrolleri 
sonrasında sokak hayvanlarının rehabilitesi için gereken 
tüm süreçlerin kademeli olarak hayata geçirildiği 
merkezde, sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık ve engellilik 
durumu gibi ayırt edici özelliklerine göre bölüm ayrımı ve 
yerleştirmeler yapılacak. Bölümler hayvanların ihtiyaçları 
göz önüne alınarak düzenlenirken, doğal yaşam alanı 
formuna uygun şekilde koşup oynayabilecekleri sağlıklı, 
doğal ve geniş alanlar yer alacak. 

Etkinliklerle Hayvan Sevgisi Arttırılacak
Sokak hayvanlarına yönelik eğitim ve oyun 

uygulamalarının yanı sıra bakımlarını üstlenen kişiler 
ve ziyaretçiler ile ortak hareket edilerek sevgi ve 
sosyalleşme ihtiyaçları azami düzeyde karşılanacak. 
Merkezde çocuklar, gençler ve yetişkinler düzeyinde 
hayvan sevgisinin artırılması ve evcil hayvanlar ile sokak 
hayvanlarına yönelik olması gereken tutum ve davranışlar 
teorik ve uygulamalı eğitim programlarıyla aktarılacak. 
Gerekli bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamaya 
yönelik merkezdeki hayvanların dahil edildiği etkinlikler 
düzenlenecek.

Projeleri hazırlanan ve en kısa zamanda 
hayata geçirilecek olan Doğal Yaşam 
Alanı’nda, kapalı ve açık alanlar 
bulunacak. Kapalı bölümünde karantina, 
hasta bakım, yem hazırlama (mutfak), 
bakıma muhtaç yavrulu anne bölümü, 
ameliyathane, muayenehane, ameliyat 
sonrası bakım ünitesi, eğitim ve konferans 
salonu, idari bölüm, depolar (yiyecek, ilaç, 
malzeme) otopark ve bahçe yer alacak.
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Emin Işık’tan Şeb-i Arus Programı

ARALIK AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNDEN SEÇMELER

Yüzyıl önce, yaşadığımız topraklar 
üzerindeki cedlerimiz, varlık ve yokluk 
meselesini derinden hissettiler. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun derinden sarsıldığı ve 
hızla toprak kaybettiği zor, hüzün ve acı 
dolu zamanlarda bir uyanışa şahit olduk. 
Bu Anadolu’nun uyanışıydı. Yedi düvele 
meydan okuyan bu uyanış, Anadolu’nun 
cesur ve kayıp kadınlarının ayağa kalkışı, 
düşmana meydan okuyuşu, kendi 
canlarından, evlatlarından ve eşlerinden 
geçişleriyle destanlaşıyordu. Bu kadınlar, 
Anadolu’nun etrafında bir araya geldiler, 
Kara Fatma’nın, Şerife Bacı’nın,  Senem 
Ayşe’nin ve Efe Ayşe’nin hikayelerine 
can verdiler. İsmini bilmediğimiz nice 
yiğit ve cesur kadının anısına saygıyla, 
Anadolu’nun bu destansı varoluşu 
sahneye yansıyor. Tiyatro Karart tarafından 
sahnelenecek olan Milli Mücadelenin 
Cesur ve Kayıp Kadınları 8 Aralık Cuma 
günü 20.00'de Eyüp Kültür Sanat 
Merekezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Milli 
Mücadelenin 
Cesur ve Kayıp 
Kadınları

Eyüpsultan Belediyesi, 
Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat 

Yıldönümü’nde çok özel 
bir programa imza atıyor. 
Ölümü, “Şeb-i Arus” yani 

düğün gecesi olarak gören 
ve "vuslat" yani Allah’a 

kavuşma olarak nitelendiren 
Mevlana’nın 744’üncü Vuslat 

Yıldönümü’nde, 21 Aralık 
Perşembe günü 19.30'da 

Bahariye Mevlevihanesi'nde 
program düzenlenecek. 

Programda Emin Işık, 
Mevlevilikte, “Hamdım, Piştim, 

Yandım” diyerek üç kelimeyle 
hayatını özetleyen Mevlânâ 

Celaleddin-i Rumi’yi anlatacak.

(8 Aralık 
Cuma 

20.00 Eyüp 
Kültür Sanat 

Merkezi)

21 Aralık 
Perşembe 

19.30  
Bahariye 

Mevlevihanesi

Sevdalısı olduğu Divan 
edebiyatını, Türkçe’yi yaptığı 
sohbetlerle özellikle gençlerle 
paylaşmayı bir hayat tarzı 
olarak benimseyen Hayati 
İnanç, “Can Veren Pervaneler” 
başlığı altında konuşmalar 
yapıyor. Hayati İnanç, mumun 
etrafında pervane gibi hiç 
yorulmadan, bıkıp usanmadan 
dönen ve sonra Rabbi için 
seve seve canını vererek ebedi 
yolculuğa kanat çırpan küçük 
kelebeklerin aşkla hemhâl oluş 
hikâyesini anlatıyor. Hayati 
İnanç, “Can Veren Pervaneler” 
söyleşisiyle 14 Aralık Perşembe 
19.30'da Sertarikzade Kültür 
Sanat Merkezi'nde olacak.

Hayati İnanç’tan “Can Veren Pervaneler”
Televizyon programlarıyla, internette sohbet videolarıyla 
Türkçeyi sevdiren yazar Hayati İnanç, Sertarikzade 
Kültür Sanat Merkezi'nde Eyüpsultanlılar ile buluşuyor.

14 Aralık 
Perşembe 19.30 

Sertarikzade 
Kültür Sanat 

Merkezi

Eyüpsultan Belediyesi Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u Eyüp Kültür Sanat 
Merkezi'nde 20 Aralık Çarşamba günü 
19.30'da düzenlenecek özel bir program 
ile anıyor. “Akif'i An(la)mak” isimli 
programda Vahdettin Işık, Mehmet 

Akif ve Muhammed İkbal'de "İslamın 
birliği, kardeşliği" düşüncesini anlatacak. 
Muhiddin Targan'ın eserlerinden oluşan 
bir konserin de verileceği özel programda, 
ayrıca Akif eserlerinden oluşan bir sergi 
izleyenlerle buluşacak.

AKIF’i 
An(la)mak

20  
Aralık  

Çarşamba  
19.30

Türkiye’nin Türküleri 
Türkülerin Hikayeleri

Türküleri Canan Çal'dan dinleyeceğimiz, radyo programcıları Erkan Koç ile 
Afrikalı Ali'nin de türkülerin hikâyelerini anlatacakları “Türkiye'nin Türküleri 

- Türkülerin Hikayeleri” türküseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde 

30 Aralık Cumartesi 20.00'da 
düzenlenecek türkü ve söyleşi 

programında, "Gesi Bağları" "Ah Bir 
Ataş Ver", "Ayaş Yolları", "Zahidem", 

"Kırmızı Gül", "Suzan Suzi", "Hey 
Gidi Karadeniz", "Çanakkale İçinde" 

ve "Kütahya'nın Pınarları" türkülerini 
sanatçı Canan Çal seslendirecek. İki 

usta radyo programcısı Erkan Koç ile 
Afrikalı Ali ise dillerden düşmeyen 

sevilen halk türkülerinin hikayelerini 
dile getirecekler.

30 Aralık 
Cumartesi 

20:00 Eyüp 
Kültür Sanat 

Merkezi
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EYÜPSULTAN'DA HER 
MEVSİM SPOR VAR

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 
ilçede eğitime ve spora yaptığı yatırımlardan biri 
olan Kış Spor Okulları'nda eğitime başlandı.

EYÜPSULTAN Belediyesi'nin, çocukların ve 
gençlerin spor yapmalarını sağlamak için 
her yıl periyodik olarak düzenlediği 

Kış Spor Okulları'na ilgi her geçen yıl 
artarak devam ediyor.

Çocukların sadece yaz aylarında 
değil kışın da spor yapmalarını 
imkan sağlayan Kış Spor 
Okulları'ndan 2014 – 2016 yılları 
arasında 5920 öğrenci faydalandı. 
Kayıtların halen devam ettiği, 
şimdiye kadar 1100 öğrencinin 
yazıldığı 2017 – 2018 Kış Spor 
Okulları'nda 8 farklı branşta spor 
eğitimleri veriliyor.

Eyüpsultanlı öğrencilerin 
ücretsiz spor yapma imkanının 
sağlandığı okullarda futbol, 
basketbol, voleybol, Uzakdoğu 
sporları, tenis, okçuluk, 
cimnastik, atletizm branşlarında 
eğitimler veriliyor. Kayıtların 
Eyüpspor Stadı yanındaki Spor 
Okulları Merkezi'nde devam 
ettiği Kış Spor Okulları'nda her 
öğrencinin tek branş seçme 
hakkı bulunuyor. Cumartesi ve 
Pazar günleri yaş gruplarına 
göre kız öğrencilerin  09.00 – 
13.00, erkek öğrencilerin ise 
14.00 – 18.00 saatleri arasında eğitim aldığı 
spor okulları altı aylık bir sürenin ardından 21 
Nisan 2018 tarihinde son bulacak.

Kış Spor Okulları'nda futboldan basketbola, voleyboldan tenise kadar 8 farklı branşta eğitimler veriliyor.

Eyüpsultan Kış Spor Okulları’nın büyük ilgi 
gördüğünü belirten Başkan Aydın, “2014 yılından beri 
yaz ve kış spor okulları ile çocuklarımızı, gençlerimizi 

spor yapmaları için teşvik ediyoruz” diyor.

Gençlerimizi spor yapmaları 
için teşvik ediyoruz

Kış Spor Okulları'ndan 2014 – 2016 yılları arasında 5920 öğrenci faydalandı.

8Haber: Serkan Duygu  
8Fotoğraflar: Devrim Çırpan
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KIŞ SPOR OKULLARI'NIN ÖĞRENCİLERİ MUTLU: 
“HEM SPOR YAPIYORUZ HEM DE EĞLENİYORUZ”
Eyüpsultan Belediyesi’nin Kış Spor Okulları’na devam eden öğrenciler çok mutlu. Spor yaparken eğlendiklerini, keyifli 
saatler geçirdiklerini belirten öğrenciler, “Her sene farklı bir branşı seçerek tüm spor dallarını öğreniyoruz” diyorlar...

Ayşe Yılmaz: “Kış Spor 
Okulu’na ilk defa geliyorum. 
Başlayalı birkaç hafta oldu. 

Annem bana seçenek sundu 
ben de branş olarak karateyi 
seçtim. Kendimi savunmayı 
öğrenmek istedim. Burada 

olmaktan ve spor yapmaktan 
dolayı mutluyum.”

Nesibe İşli: “8 yaşındayım. 
Kış Spor Okulu’na geçen 

sene de katılmıştım. Bu sene 
karateyi seçtim. Karate yapmak 
hoşuma gidiyor. Burada olmayı 
arkadaşlarımı ve öğretmenimi 

seviyorum."

Yiğit Erol: “Buraya İmar 
Blokları’ndan geliyorum. Şair 
Nabi İlköğretim Okulu 2.sınıf 

öğrencisiyim. Kış Spor Okulu’na 
geçen sene de katılmış ve 

karateye gitmiştim. Bu sene 
basketbolu seçtim. Burada 

güzel zaman geçiriyorum, o 
yüzden severek ve isteyerek 

geliyorum.”

Buğlem Ela Akşahin: “Buraya 
Yeşilpınar Mahallesi'nden 

geliyorum. 75.Yıl İlköğretim 
Okulu öğrencisiyim. Kış Spor 
Okulu’na ilk defa katılıyorum. 

Boyumun uzun olması için 
branş olarak basketbolu tercih 
ettim. Burada olmaktan dolayı 

memnunum keşke daha önceki 
senelerde de gelseydim.”

Eyüp Emir Deremenci: 
“Güzeltepe Mahallesi'nden 

geliyorum. Geçen sene 
de Kış Spor Okulları’na 

gelmiştim. O zaman futbol 
ve Uzakdoğu sporlarını 

seçmiştim. Çok hoşuma 
gittiği için bu sene de 

yazılmak istedim. Şimdi 
sadece futbol oynuyorum. 
Futbol benim en sevdiğim 

spor. İlerde futbolcu 
olmayı çok istiyorum.”

Burak Efe Çakır: “8 
yaşındayım, buraya 
Esentepe Mahallesi'nden 
geliyorum. Kış Spor 
Okulu’na ilk defa geliyorum. 
Futbol oynamayı çok 
seviyorum. Buraya kendi 
isteğimle geldim. Kendime 
yeni arkadaşlar edindim. 
Hem spor yapıyorum hem 
de eğleniyorum. Yazın 
da buraya gelmeyi çok 
isterim."

Osman Aydoğan: “Alibeyköy'den geliyorum. 
Serdar Aksun İlköğretim Okulu 2. sınıf 

öğrencisiyim. Kış Spor Okulu’na ilk defa geliyorum. 
Çok hoşuma gitti. Branş olarak basketbolu seçtim 
çünkü futbolda iyi değilim. Basketbolu da ilk defa 

oynuyorum ama futboldan daha çok sevdim.”

Kerem Biyoğlu: 
“Buraya Düğmeciler 
Mahallesi'nden 
geliyorum. Halit 
Derviş İbrahim 
İlköğretim 
Okulu'nda 2.sınıfa 
gidiyorum. İlk defa 
kış Spor Okulları’na 
geliyorum. Branş 
olarak oynamayı 
çok sevdiğim için 
futbolu seçtim. 
İlerde futbolcu 
olmak istiyorum.”

Ceylin Su Ateş: “7 yaşındayım. Buraya Esentepe 
Mahallesi'nden geliyorum. Kış Spor Okulu’na ilk 
defa geliyorum. Annem bana haber verdi ben de 
gelmek istedim. Branş olarak basketbolu seçtim. 

Daha önce hiç oynamamıştım ama sevdim.”

Nehir Pampal: 
“Ben 7 yaşındayım. 
Buraya Esentepe 
Mahallesi'nden 
geliyorum. Branş olarak 
voleybolu seçtim çünkü 
voleybol oynamayı 
çok seviyorum. 
Buraya geldiğim 
için mutluyum. 
Öğretmenim ve 
arkadaşlarımla güzel 
zaman geçiriyorum.”

Ömer Yusuf: “8 
yaşındayım, 2.sınıfa 

gidiyorum. Buraya 
Rami'den geliyorum. 

Kış Spor Okulu’na 
daha önce de 

gelmiştim. Geçen sene 
futbol ve basketbol 

oynuyordum. Bu 
sene boyumun daha 

fazla uzaması için 
basketbolu seçtim. 

Burada olmak ve 
basketbol oynamak 

hoşuma gidiyor.”

Zeynep Elvin Göz: “Kış Spor Okulu’na ilk defa 
geliyorum. Voleybolu çok sevdiğim için voleybolu 

seçtim. Burada olmayı seviyorum. Yeni arkadaşlarla 
tanıştım. Spor yapmak hoşuma gidiyor.”
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CALIŞMALARINA 2015 Kasım ayında 
başlanan, 5 milyon 200 bin metrekarelik bir 
alanı kapsayan “Avrupa Yakası Uluslararası 

Kent Ormanı”nın 1 milyon 683 bin metrekarelik 
1.Etap çalışmaları tamamlandı. Bu yıl içinde 2. ve 3. 
Etap çalışmalarına da başlanacak dev projenin Mayıs 
2018 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Türkiye'nin En Büyüğü
Dünyadaki örneklerinden farksız, Türkiye’nin en 

büyüğü olarak planlanan kent ormanı, başta çocuklar 
ve öğrenciler için; doğayı ve doğal kaynakları 
koruma, flora, fauna, ekosistem ve biyolojik 
çeşitliliğin ne olduğunu anlama, birbirleriyle nasıl bir 
ilişki içinde bulunduklarını, doğal bir çevre içinde 
yaşayarak, görerek, dokunarak öğrenebilecekleri 
doğal bir eğitim ve araştırma, aynı zamanda eğlence 
ve dinlenme merkezi olarak tasarlandı.

Mevcut Orman Dokusu Korundu
Bölgedeki yeşil alanların botanik park ve 

tema bahçeleri olarak yeniden düzenlendiği Kent 
Ormanı'nda mevcut orman dokusu korunurken, 
doğanın tahrip edilmeden ve doğaya uygun 
malzemeler kullanılacak şekilde projelendirildi. 
Ulaşım ve dolaşım yaya öncelikli olarak tasarlanan 
projede, doğa ile uyumlu bisiklet yolları yapıldı. 
Ayrıca etaplar arası shuttle servisi ile orman içindeki 
ulaşım sorunu da sağlandı. Geleneksel Türk 
bahçelerinin vazgeçilmez ağaçları arasından seçilen 
Ihlamur, Çınar ve Sedir diye isimlendirilen 3 farklı 
kapıdan girilen “Uluslararası Kent Ormanı”nda, 
misafirler araçlarını otopark alanlarında bırakıp 
shuttle servislerle etkinlik alanları arasında rahatlıkla 
turlayabilecekler.

Doğanın Kucağında Fitness ve Trekking
Girişte konumlandırılan Kır Lokantası ve 

Kır Kahvesi gibi sosyal tesislerde ihtiyaçlarını 
giderebilecek olan ziyaretçiler, aynı zamanda ring 
servislerle piknik, aktivite, trekking ve fitness 
alanlarına rahatlıkla ulaşabilecekler. Parka gelen 
misafirler 10 km uzunluğundaki patika yollarda 
yürüyüş yapabilirken, kapı girişlerinde bulunan 
kiosklarda bisiklet kiralayarak da alanda gezip 
dolaşabilme imkanı bulabilecekler. 5-10 dakikalık 
yürüme mesafeleri de göz önüne alınarak belirli 
bölgelerde dinlenme istasyonlarının da yapıldığı 
Uluslararası Kent Ormanı'nda çocuk köyü, izci 
kamp alanı, adrenalin parkı, hayvanat bahçesi 
gibi çeşitli aktivite alanları da bulunuyor. Kent 
Ormanı’nda yürüyüş ve piknik yaparak doğayla baş 
başa güzel bir gün geçiren ziyaretçiler aynı zamanda 
kapı girişlerinde bulunan satış üniteleri ve organik 
pazarda alışverişlerini de yapabilecekler.

İstanbul'un incisi Eyüpsultan, yakında muhteşem bir kent 
ormanına kavuşuyor. Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde 
konumlanan, Türkiye'nin en büyük kent ormanı olarak planlanan 
“Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı Projesi”nde sona gelindi.

TÜRKİYE'NİN ‘CENTRAL PARKI’  
2018'DE EYÜPSULTAN'DA AÇILACAK:

“Avrupa Yakası 
Uluslararası  

Kent Ormanı”

Kent Ormanı’nında Kır Lokantası ve Kır Kahvesi gibi sosyal tesisler bulunuyor.

Kent Ormanı’nda misafirlerin alışveriş yapabilecekleri alanlar da hazırlandı.

Ziyaretçiler park alanlarında araçlarını bıraktıktan sonra shuttle servislerle 
piknik, aktivite, trekking ve fitness alanlarına rahatlıkla ulaşabilecekler.

Yürüyüşün yanısıra isteyen ziyaretçiler bisiklet kiralayarak  rahatlıkla dolaşabilecekler.

8Haber: Serkan Duygu

5 milyon 200 bin metrekarelik bir alanı kapsayan 
Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı, 

Türkiye'nin en büyük kent ormanı olacak.

Araçlar için hazırlanan 
park alanları.
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BİRBİRİNDEN renkli çizgi 
film karakterleriyle boyanan 
duvarlara çocuklarla birlikte 

el izini bırakan Başkan Aydın, 
“Çocuk Sokağı” çalışmasının, 
geleneklerimizi canlandıracak, 
eski, güzel, nitelikli değerlerimizi 
çocuklarımıza kazandıracak bir 
çalışma olduğunu vurgulayarak 
şunları söyledi: 

"Bugün bir ilki 
gerçekleştiriyoruz. Çocuk 
Sokağı uygulamamızı başlatmış 
oluyoruz. Bu sokağımız yaklaşık 
100 metre. Arkadaşlarımız çok 
güzel bir şekilde dizayn ettiler, 
çocuklarımızın hizmetine 
kazandırdılar. Çocuklarımız 
inşallah bu sokakta, bizim 
çocukluğumuzdaki gibi güzel 
oyunlar oynarlar ve kendilerini 
geliştirirler. Çocukluğumuzda 
oynadığımız o oyunların çok 
büyük özellikleri var. Bu sokağın 
özelliği var. Basit ama çok 
faydalı. Birkaç işaret, birkaç 
oyun grubundan ibaret değil. 
Öncelikle çocuklarımızın hem el 
ve vücut becerilerini geliştiriyor, 
fiziksel anlamda çok ciddi katkı 
sağlıyor, hem de zihinsel ve 
ruhsal gelişimleri açısından 
çok faydalı. Bu çalışmalarımızı 
arttıracağız. Çocukların oturarak 
oynadıkları bilgisayar, tablet gibi 
elektronik oyunların aksine Çocuk 
Sokağı’ndaki oyunlar onların 
vücutlarını çalıştırırken zihin ve 
hayal dünyalarını da geliştirecek. 
Çocuklarımız bu oyunlarla daha da 
sağlıklı gelişebilecekler.”

Çocuklara Özel Hazırlandı
Çocuklar için özel 

olarak tasarlanan 100 metre 
uzunluğundaki “Çocuk Sokağı”nın 
eğimli kısmına nostaljik bilyeli 
kaydırakta kaymaları için yol 
çizgileri ve yönleri gösteren 
pusula çizgileri konuldu. 
Çocukların sokakta güven içinde 
oynamaları için her türlü ayrıntının 
düşünüldüğü Çocuk Sokağı’nda  
ayrıca suya ve darbeye dayanıklı 
özel boyalarla hazırlanan köşe 
kapmaca, seksek, satranç ve 
basketbol çizgileri yapıldı.

Başkan Aydın, Çocuk Sokağı’nın açılışı sonrası çocuklarla birlikte basketbol 
ve satranç oynadı.

Çocuk Sokağı’nın açılışını yapan Başkan Remzi Aydın, çocuklarla birlikte 
duvara el izini bırakarak imzasını attı.

Eyüpsultanlı Çocuklara Özel

Çocuklar ve Mahalle Sakinleri 
“Çocuk Sokağı”nı Çok Sevdi

8Haber: Serdar Canipek - Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Devrim Çırpan

“ÇOCUK SOKAĞI”
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Yeşilpınar Karahanlı Sokak'ta araç 
trafiğine kapalı, çocuklara özel olarak hazırlanan “Çocuk Sokağı”nın açılışını 
yaptı. AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, muhtarlar, vatandaşlar 
ve çok sayıda çocuğun katıldığı törende açılış kurdelesini çocuklar kesti.

Banu Bozol: “Ben çok beğendim, 
oğlumun oynaması için böyle bir 

sokak istiyordum zaten. Çocukların 
keyifle zaman geçirebilecekleri 

rengarenk bir sokak olmuş. 
Ayrıca sokağa araç giremeyecek 

olması da çok iyi düşünülmüş. 
Belediyemize bu güzel 

çalışmasından dolayı teşekkür 
ediyoruz. Umarım Eyüp'ün daha 

bir çok sokağı da bu şekilde çocuk 
sokaklarıyla donatılır.”

Eda Nur: “Fatih Sultan Mehmet 
İlkokulu 5. sınıf öğrencisiyim. 

Hemen okulumuzun yanında Çocuk 
Sokağı’nın açılmasına sevindim. Okul 

çıkışlarında arkadaşlarımla birlikte 
sek sek ve satranç oynayacağım. 

Özellikle sokağa araba girmeyeceği 
için daha güvenli bir şekilde oyunlar 
oynayacağız. Ben Yeşilpınar Mercan 
Sokak’ta oturuyorum oraya da böyle 

bir çocuk sokağı açılmasını çok 
isterim. Belediyemize çok teşekkür 

ediyorum.”

Gülsevin Topuz: 
“Belediyemiz 
sokağımızda çok güzel 
bir uygulama yaptı. 
Çocuklar için renkli ve 
bir o kadar da eğlenceli 
bir oyun alanı oluştu. 
Evde tablet ve bilgisayar 
başında vakit geçiren, 
sokaklarda oynamayı 
unutan çocukları teşvik 
eden bir çalışma olmuş."

Ömer Faruk Sevinçhan: 
“Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 5.sınıf 

öğrencisiyim. Sokak çok güzel ve 
renkli olmuş. Kaykayla kaydım ve 
arkadaşlarımla satranç oynadık. 
Okulumuzun yanında böyle bir 
sokağın olması çok iyi oldu. Okul 
öncesi ve sonrası burada oyun 

oynayabiliriz. Ben Yeşilpınar'da 
Özlem Çarşısı'nın orada oturuyorum. 

Bizim mahallemize de böyle bir sokak 
yapılmasını başkanımızdan istiyoruz.”

Süeda Sungurtaş: 
“Çocuklar için çok güzel 

ve renkli bir sokak olmuş. 
Çocuklarımız güvenle bu 

sokakta oynayabilecekler. 
Yollara sek sek gibi bizim de 

çocukluk yıllarımızın oyunları 
çizilmiş. Başkanımız Remzi 

Aydın'a ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz.”
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Türk Lokumunun Eyüpsultan’daki 
Yeni Adresi: Paşazade Lokum

8Haber: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Yurt dışında Türkiye dendiği zaman ilk akla gelen üç yiyecekten biri “Turkish Delight” yani lokumdur. 
Türk mutfağının uluslararası alanda en çok tanınan tatlılarından olan lokum Türkiye'nin en bilinen 
geleneksel lezzetleri arasında gelir. Ziyaretlere giderken hediye olarak götürülen, misafirlere ikram 

edilen lokum, özellikle Türk kahvesinin yanında hiç eksik olmayan ayrı bir tat, muhteşem bir lezzettir…

Türk kahvesi kumda 
pişirilerek servis ediliyor.

 Arap turistler en çok renkli lokumlara ilgi gösteriyor.

40'ın üzerinde lokum çeşidinin sunulduğu 
Paşazade Lokum'da kakaolu, portakallı, 
kadayıflı, krokanlı gibi farklı çeşitler satılıyor.

Şube sorumlusu Sadi Beyhan, Kanada'dan Katar'a kadar bir 
çok farklı ülkeye kargo ile lokum gönderdiklerini söylüyor.

ADRES: İslambey Mahallesi Kalenderhane Caddesi No:37 Eyüpsultan / İstanbul

Paşazade Lokum'a gittiğinizde sadece lokum 
değil Türk kahvesi de satın alabiliyorsunuz. 
Kumda pişirilerek sunulan Türk kahvesini, otantik 
bir şekilde dekore edilen dükkanın üst katında 
Eyüpsultan Camii'nin manzarası eşliğinde 
yudumlayabiliyorsunuz. Lokumların fiyatları 
çeşidine göre kilosu 10 TL ile 60 TL arasında 
değişirken, kahve fiyatları da gramajına göre 5,10 
ve 40 TL'lik seçeneklerle müşterilere sunuluyor.

Lokum Fiyatları 10 TL. ile 
60 TL. Arasında Değişiyor

CİFTE kavrulmuşu, fıstıklısı, güllüsü, 
sadesi  ayrı güzel olan lokumun 
kökleri Osmanlı'ya kadar uzanıyor. O 

dönemde rahatul-hukum (boğaz rahatlatan) 
olarak adlandırılan geleneksel Türk 
lokumu, günümüzde de günlük yaşamda 
ve kültürümüzde önemli bir yer tutuyor. 
Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra İslam 
aleminin en kutsal mekanlarından biri olan 
Eyüpsultan'da ise bu geleneksel lezzeti 
birbirinden farklı çeşitleri ile Paşazade 
Lokum, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 
misafirlerine sunuyor...
Şeker Hastalarına Özel Lokum

Çifte kavrulmuş, fıstıklı, fındıklı, güllü 
gibi klasik lokum çeşitlerinin yanısıra narlı, 
kakaolu, portakallı, kadayıflı, krokanlı gibi 
40'ın üzerinde lokum çeşidini satışa sunan 
Paşazade Lokum'un en önemli üzelliği 
ise ürünlerinde şeker kullanmaması. 
Lokumların üretimlerinde portakal, bal ve 
havuç gibi tamamen doğal tatlandırıcılar 
kullanan firma özellikle şeker hastası olan 
lokumseverler için doğal, hafif ve sağlıklı 
ürünler üretiyor. Özellikle içinde sıfır şeker 
barındıran ham maddesi İran üzümü 
olarak bilinen zereşk olan zereşkli lokumu 
ile şeker hastalarına farklı bir alternatif 
sunan Paşazade Lokum'un en ilginç 
spesiyallerinden birisi de dışı tamamemen 
orijinal  Isparta gül yapraklarıyla kaplanan, 
içi ise fıstık ve balla doldurulan Güllü 
Yapraklı lokumu.
Arap Turistler Renkli  
Lokumlara İlgi Gösteriyor

Tüm çeşitler içerisinde en çok geleneksel 
Türk kahvesinin yanında ikram edilen 
çifte kavrulmuş lokumun tercih edildiğini 
söyleyen Şube Sorumlusu Sadi Beyhan 
“Özellikle Arap turistler zereşkli lokumu 
ve daha çok ilgilerini çektiği için farklı 
renklerdeki lokumları karışık olarak alıyor. 
Onun dışında narlı fıstıklı, kadayıflı, incirli, 
portakallı lokumlarımız da büyük ilgi 
görüyor. Eyüpsultan'a Türkiye'nin farklı 
şehirlerinden ziyarete gelen misafirler 
ürünlerimizden başta 1-2 kilo alıyor. 
Lokumları tattıktan sonra ise bizleri arayarak 
on onbeş kilo siparişte bulunuyorlar. Biz de 
istedikleri ürünleri vakumlayarak kargo ile 
adreslerine gönderiyoruz. Sadece Türkiye'nin 
farklı illerine değil Kanada, Avustralya, Katar, 
Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye de kargo 
ile ürünlerimizi gönderdiğimiz oldu” diyor.
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A LİBEYKÖY Namık Kemal Caddesi'nde 
aynı dükkanda 40 yıldır yorgan diken Ölmez 
kardeşlerin bu meslekteki geçmişleri ise çok 
daha eskilere dayanıyor. Kardeşi ile birlikte 
baba mesleği olan yorgancılığı seçtiklerini 

söyleyen Halil Ölmez “Babam daha yedi yaşındayken 
bu mesleğe başlamış. 1954 senesinde Alibeyköy'de ilk 
dükkanını açmış. Biz de kardeşimle birlikte babamın  
yaşlarında iğne ve ipliği elimize aldık, ortaokulu bitirdikten 
sonra ise tamamen kendimizi bu işe adadık. Namık Kemal 
Caddesi üzerinde 70 yılı aşkın süredir bu işi yapıyoruz. 
Alibeyköy'de tarihi yorgancı diye kime sorsanız bizi 
gösterir” diyor.

“Bizler Son Yorgan Ustalarıyız”
Birçok meslek gibi yorgancılığın da gelişen teknoloji ile 

zamanın şartlarına yenik düştüğünü belirten yorgancı ustası 
“Bundan otuz-kırk sene önce yorgancılık çok popüler bir 
meslekti.O kadar gözdeydi ki Kapalıçarşı'da bir caddenin 
ismi Yorgancılar Caddesi'ydi. O zamanlar iş vardı ama 
geçinmek çok zordu. Şimdi ise iş de yok para da yok. Yine 
de Allaha şükürler olsun kardeşimle birlikte bu iş sayesinde 
yıllardır geçinip gidiyoruz... Şimdilerde herkes sentetik 
yorganları tercih ediyor. Kimse gelip de yün, pamuk yorgan 
diktirmiyor. Önceden her genç kızın çeyizinde bir tane de 
olsa bulunsun diye muhakkak yorgan diktirilirdi, şimdiki 
gençler bu yorganların kıymetini bilmiyor. Zaten bu 
mesleği icra edecek yeni ustalar da yetişmediği için belki de 
10 sene sonra bu meslek hiç olmayacak. Yorgancılık bizle 
bitiyor, bizler son yorgan ustalarıyız” değerlendirmesinde 
bulunuyor.

“Yün Yorgan Daha Sağlıklıdır”
İnsan ömrünün yarısının yatakta yorgan altında 

geçtiğini, o yüzden yatak ve yorgan alırken dikkat edilmesi 
gerektiğini vurgulayan Halil Usta “Bu gün doktora bile 
gittiğinizde size pamuk ya da yün yorgan kullanmanızı 
tavsiye eder. Yün yorgan vücuttaki teri çeker, sabahları 
daha sağlıklı ve zinde kalkarsınız. Şimdiki nesil silikon 
yorganları tercih ediyor ama daha 30 yaşına gelmeden 
romatizma ağrılarıyla uğraşmaya başlıyor” şeklinde 
konuşuyor.

“Yorgancılık Emek ve Sabır İster”
Yorgancılığın zor ve meşşakatli bir meslek olduğunu 

sözlerine ekleyen yorgancı ustası “Yorgancılık emek, sabır, 
yürek ve sanat aşkı ister. Pamuğu tarayacaksın, döşeyip 
çubuklayıp teyelleyeceksin. Tezgaha atacaksın, model 
çizeceksin, bunlar hep emek ister. Ayrıca bu meslekte 
50'sinden sonra ya bel ve boyun fıtığı olursunuz ya da 
tozdan dolayı akciğer kanseri” diyor.

ADRES: Alibeyköy Merkez Mahallesi Namık Kemal Cadddesi No: 76 Eyüpsultan – İstanbul / Telefon: 0545 856 31 72

Eyüpsultan'ın Tarihi Yorgan Ustaları:
Halil & İbrahim Ölmez Kardeşler

Bir zamanlar günlük yaşamın 
parçası sayılan ve çeyiz 

sandıklarının vazgeçilmezleri 
arasında bulunan “el emeği, 

göz nuru” yorganların yerini, 
artık makine üretimi ucuz 

ve hafif yorganlar aldı. 
Doğanın en güzel çiçeklerinin 
motiflere dönüştürülmesiyle 
evlere giren el işi yorganların 

sayısı, makineyle üretime 
başlanmasının ardından her 

geçen gün azalıyor. Yorgancılık, 
yavaş yavaş kaybolan meslekler 

arasında yerini alıyor...

8Röportaj: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Uzun yıllar Eyüpsultan'ta yaşayan ve burada esnaflık yapan Eyüplülerin öykülerini  paylaştığımız "İçimizden Biri" 
köşesinde bu ay Eyüpsultan'ın en eski yorgancı ustalarından iki kardeşi Halil ve İbrahim Ölmez'i konuk ettik.

Halil – İbrahim Ölmez kardeşler 
Alibeyköy'deki 22 metre karelik 

dükkanlarında 40 yıldır yorgan dikiyor.

Halil Ölmez: “Şimdiki 
gençler çeyizlerine yün ve 

pamuk yorgan diktirmiyor. 
Kıymetini de bilmiyorlar."

Halil Ölmez, yorgancılığın zor ve 
meşşakatli bir meslek olduğunu söylüyor.
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"HER çocuk özeldir ve eğitimi hak eder" düşüncesiyle 
2015 yılında  Piyer Loti'de açılan Eyüpsultan 
Belediyesi'nin ödüllü projesi ESER'de hayatını 

engelli çocuklarına adamış ailelerin başarılarına, yaşam 
mücadelelerine ve onların zorluklarla dolu hayat hikayelerine her 
daim tanık olabilirsiniz. Zaman zaman onların hayat öykülerini 
sayfalarımıza taşıdığımız Eyüp Postası'na bu ay Eyüp'ün engelleri 
aşan altın kızı Kübra Esen'i ve onun bu başarısında en büyük pay 
sahibi olan annesi Gülferrah Esen'i konuk ettik.

“Kübra'nın Yaşama Tutunması İçin Çok Mücadele Verdim”
20 yaşındaki Kübra Esen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Yüzme Kulübü'nün özel sporcularından. Yedi yaşında başladığı 
yüzme sporunda sayısız başarılara imza atan, 57 madalya kazanan 
Kübra'yla annesi Gülferrah Esen gurur duyuyor. 3,5 yaşında otizm 
teşhisi konulan kızını topluma kazandırmak için çok mücadele 
ettiğini söyleyen anne Gülferrah Esen “Kübra'ya 3,5 yaşındayken 
Çapa Devlet Hastanesi'nde otizm teşhisi kondu. Başta çok fazla 
bilgim olmadığı için ben bunun bir baş ağrısı, karın ağrısı gibi 
tedaviyle düzelebilecek bir hastalık olduğunu, zamanla iyileşeceğini 
düşündüm. Doktor bana otizmi anlatırken, ‘O bir kapalı kutu içinde 
yaşıyor seni duymuyor görmüyor, hayatı boyunca sana bağlı kalarak 
yaşayacak’ dediğinde yıkılmıştım.  Ama ben yılmadım ve onun için 
neler yapabilirim, nasıl bir eğitim verebilirim diye çok araştırdım. 
Eğitime 4,5 yaşında diğer çocuklarla birlikte ana okuluna giderek 
başladı. Daha sonra Milli Eğitim'in özel sınıflarında sekiz yıl 
okuduktan sonra dört yılda ERAM'da iş okulunu bitirip mezun 
oldu” diyor.

Her şey Terapiyle Başladı
Kızının eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve onu 

sosyal faaliyetlerle hayata bağlayan anne Esen, Kübra'nın yüzmedeki 
başarılarıyla gurur duyduğunu söylerken gözleri doluyor. Kübra'nın 
yedi yaşındayken yüzmeye sadece stres atmak için başladığını 
belirten Gülferrah Esen, “Evdeyken çok sinirli oluyordu, tavsiye 
üzerine haftada iki gün yüzmeye götürmeye karar verdim. Yüzmek 
Kübra'ya çok iyi geldi ve bu sporu çok sevdi. Her şey terapi 
amaçlı başladı ama bu sporda yetenekli olunca başarılar gelmeye 
başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Özel 
Sporcular'da yüzme branşında 57 madalya kazandı. Denizli, Ordu, 
Ankara, Adana, Samsun ve Antalya gibi bir çok ilde düzenlenen 
yarışmalara katıldı. Hocaları barajı geçtiği için artık Avrupa'da 
da yarışabileceğini söyledi. Ben böyle bir başarı beklemiyordum, 
kızımla ne kadar gurur duysam azdır” şeklinde konuşuyor.

Gülferrah Esen: “Kızımla 
Gurur Duyuyorum”

Eyüpsultan’ın 
gururu, 
ESER’in  
altın kızı: 
Kübra Esen

Alanya’da düzenlenen Tossfed 1. Bölge Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası’nda Kübra, 
50 ve 100 Metre Serbest ve Sırt Yarışları’nda 4 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kübra'nın başarısıyla gurur duyan Gülferrah Esen “Engelli çocuk 
sahibi aileler zorluklar karşısında yılmasınlar, çocuklarının 

eğitimlerine önem verip onları topluma kazandırsınlar” diyor.

 Kübra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü Cebeci Kampüsü'nde haftanın altı günü 
her akşam iki saat yüzme antrenmanı yapıyor.

ESER'le 
iki yıl önce tanıştığını 

Kübra'nın buraya gelmekten 
büyük keyif aldığını sözlerine ekleyen 

anne Esen “Daha önce Rami'de haftanın bir 
günü engelliler merkezine gidiyorduk. ESER'i 

öğrendikten sonra buraya gelmeye başladık. Kübra 
dikiş ve müzik çalışmalarına katılıyor. Burada olmaktan 

dolayı çok mutlu. Biz de verilen eğitimden ve hocalardan 
çok memnunuz. Ayrıca belediyemiz Kübra'nın haftada 

altı gün olan yüzme antrenmanlarına götürülüp 
getirilmesi konusunda bize yardımcı oluyor. Hafta 

içi dört gün ESER'den verilen bir araçla Kübra 
antrenmanlarına çok daha rahat gidebiliyor. Ben 

desteklerinden dolayı Başkanımız Remzi 
Aydın'a ve emeği geçen herkese çok 

teşekkür etmek istiyorum” 
diyor.

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Devrim Çırpan

ESER'de Çok Mutluyuz
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ESER, İşaret Dili Kurslarıyla Bir 
Engeli Daha Ortadan Kaldırıyor

SEKER Hayat binasında hafta içi her gün 
20'şer kişilik iki grup halinde  14.00 - 
16.30 ve 17.00 – 19.30 saatleri arasında 

verilen kurslara Eyüplüler büyük ilgi gösteriyor. 
Ailesinde işitme engeli problemi olan, iş 
yerindeki işitme engelli vatandaşlara yardımcı 
olmak amacıyla kursa katılan öğrenciler, 
120 saatlik bir eğitimin ardından işaret dilini 
kullanmaya başlayabiliyor. Eğitimin ardından 
sınava tabi tutulan başarılı öğrencilere sertifika 
verilirken, kursiyerler aldıkları eğitimler 
ışığında işitme engelliler için hazırlanmış 
herhangi bir projede yer alma yeterliliğine 
de sahip olabiliyor. İşaret dilini daha ileri bir 
seviyeye taşımak isteyen öğrenciler ise 200 
saatlik bir kurs sonunda profesyonel olarak 
tercümanlık yapıp kendi kurslarını açabiliyorlar. 

Yıl boyunca devam edecek kursta 
öğrencilere TİD (Türk İşaret Dili) Alfabesinden 

başlayarak, önce kelimeler, daha sonra cümle 
kurma ve sonunda karşılıklı diyaloglarla 
konuşma şeklinde devam eden bir eğitim 
veriliyor. İşaret dilinin kolay öğrenilebilir bir 
dil olduğunu söyleyen eğitmen Ayşegül Taşkın 
“Öğrencilerimize bir dil bir insan fikrinden 
hareketle bir dil öğrenmeleri ve çevrelerindeki 
işitme engelli vatandaşlara yardım etmeleri adına 
kendilerini ifade edebilecekleri kadar temel 
bir eğitim veriyoruz. Genelde beden dilimizi 
kullandığımız için işaret dili bir İngilizce ya da 
Almanca'dan çok daha kolay öğrenilebiliyor. 
Özellikle işaret dilinin iş ortamında çok faydalı 
olduğunu düşünüyorum. Hastanelerde, 
emniyette ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında bu dili bilen insanların sayısının 
artması gerek. İşitme engelli vatandaşlarımız 
muayene için doktora gittiklerinde derdini 
anlatamıyor ve reçete yazdıramıyorlar” diyor.

Açtığı kurslarla birçok engeli ortadan kaldıran, son olarak Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca 
Belediyecilik Yarışması'nda "Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler" kategorisinde üçüncülük ödülü alan ESER (Engelliler Sürekli 

Eğitim ve Rehberlik Merkezi), İşaret Dili kurslarıyla, işitme engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Kursiyerler işaret diliyle “Eyüpsultan Belediyesi’ni Çok Seviyoruz”un nasıl anlatıldığını gösterdiler.

Kursa Katılan Öğrenciler: “İşaret Dili Kursunu Çok Faydalı Buluyoruz”
Beyza Taş: “Kursa Yeşilpınar'dan 

geliyorum. Ben Çocuk Gelişimi 
mezunuyum. Kursa işimden 

bana katkı sağlayacağını 
düşündüğüm için ve yolda, 

otobüste gördüğüm herhangi 
bir işitme engelli vatandaşımıza 

yardım edebilmek amacıyla 
katıldım. Bu işin sonunda 

birilerine yardım edebileceğini 
bilmek güzel bir duygu. 

Derslerimiz çok güzel ve faydalı 
geçiyor. Bir dil daha öğrenmek 

isteyen herkes bu kursa katılmalı 
diye düşünüyorum.”

Büşra Keskin: “Kursa hem engellilerle konuşabilmek, anlaşabilmek hem de 
tercüman olabilmek için katıldım. Bu kursun ardından 200 saatlik bir eğitim daha 

alıp tercümanlık yapmak istiyorum. Aslında anaokulu öğretmeniyim. Üç yıl çalıştıktan 
sonra ara verdim. Kurs çok güzel geçiyor. Anlayabiliyorum ve yapabiliyorum. İnşallah 

kendimi geliştirdiğimde her şey çok daha iyi olur.”

Yeter Mutlu: “Kursa Nişanca Mahallesi'nden katılıyorum. Sosyal 
Hizmet bölümü mezunuyum. Benim bölümümde işaret dili çok 

önemli. Daha önce hastanede çalışıyordum ve işitme engelli birçok 
vatandaş geliyordu. Hastanede dertlerini anlatmada sıkıntılar 

çekiyorlardı. İşaret dilinin benim iş kariyerim açısından da çok faydalı 
olacağını düşünüyorum. Belediyemizden işaret dili kursunun açıldığına 

dair mesaj geldiğinde hiç zaman kaybetmeden kaydımı yaptırdım.”

Kurs süresince 120 saatlik eğitim alan öğrencilere sınav sonrası sertifika veriliyor. 

Günay Turan: 
“Ben emekliyim. Kursa çevremde 

her zaman karşılaşabileceğim 
işitime engelli vatandaşlara bir 

faydam olsun diye katıldım. 
Kursa başlayalı üç hafta olmasına 

rağmen birçok şey öğrendik. 
Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Bir 
dil bir insan, ben de bir dil daha 
öğrenerek kendimi geliştirmek 

istedim.”

8HABER: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Devrim Çırpan
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İstanbul’da yaşıyorsanız ya da gezmeye geldiyseniz sosyete pazarları 
olarak bilenen halk pazarlarını mutlaka ziyaret edersiniz. Sosyete 
pazarları özellikle İstanbullular için vazgeçilmez bir alışveriş kültürüdür. 
Tişörtlerden montlara, çantadan ayakkabıya kadar geniş bir ürün 
yelpazesinin bir arada sunulduğu bu pazarlarda her marka ürünü bulmak 
mümkündür. Biz de Eyüp Postası olarak  Göktürk'te her hafta pazar 
günleri kurulan Göktürk Sosyete Pazarı'nı gezerek esnaflarla konuştuk.

“Göktürk Sosyete Pazarına kaliteli müşteri, kaliteli ürün gelir” diyen pazar 
esnafı “Zengin fakir farketmez pazarlıksız pazar olmaz” şeklinde konuşuyor.

GÖKTÜRK SOSYETE 
PAZARININ MÜDAVİMİ ÇOK

Abdullah Uğural: “Ben bu pazara 12 senedir açıldığından beri geliyorum. 
Bayan üzerine çanta gibi benzer aksesuar ürünleri satıyoruz. Buraya gelen 
esnaf grubu olsun, getirilen ürün çeşidi olsun daha kaliteli ve biraz daha özenli. 
Pazara gelen müşterilerin maddiyatla ilgili bir sorunu olmadığı için daha 
iyisini istiyorlar. Doğal olarak da esnaf ona göre ürün getiriyor. Diğer taraftan 
iyi müşteri gelince esnafın da davranış ve hitap şekli daha düzgün oluyor. Artık 
bizler buradaki müşterilerle aile gibi olduk. Çoğu esnaf müşterinin evine sipariş 
dahi götürüyor. Bu pazarın tek eksiği çok fazla bilinmemesi. Önceden okulun 
bahçesinde olduğumuz için yoldan geçen herkes görüyor ve geliyordu. Burada 
öyle bir şansımız yok. O yüzden pazarın bilinirliliğinin artırılması gerekiyor."

Ahmet – Gül Çelik: “Ben Göktürk Sosyete Pazarı'na kurulduğu günden 
beri geliyorum. Daha önce Nejat Sabuncu İlköğretim Okulu’nun orada 
kuruluyordu, buraya 2006 yılında geldik. Burada evde hazırladığımız 

tarhana, salça, tatlı, kurabiye, gözleme gibi kendi mamüllerimizi satıyoruz. 
Perşembe günleri burada halk pazarı, pazar günleri ise sosyete pazarı 

kurulur. Pazar günleri ürünler daha kaliteli oluyor; tabii ona göre fiyatlar da 
biraz değişiyor çünkü daha elit bir tabaka geliyor. Özellikle giyim eşyaları 

daha kaliteli oluyor. Onun dışında belediyemizden ricamız tanıtım yapılması 
konusunda destekte bulunması. Zira halen burada pazar günleri sosyete 

pazarının kurulduğundan haberi olmayanlar var.”

Barışhan Ateşeli: 
“Ben iki seneye yakın bir süredir buraya 
geliyorum. Buranın dışında Levent, 
Bahçeşehir, Erenköy ve Beşiktaş pazarlarına 
gidiyorum. Daha çok alım gücü biraz daha 
yüksek olan semtlerde tezgah açıyoruz. 
Kışın mont, yazın ise şort, tişört tarzı ürünler 
satıyoruz. Fiyatlarımız 50 TL ile 400 TL 
arasında değişiyor. Her ne kadar adı sosyete 
pazarı olsa da pazarlığın yapılmadığı bir pazar 
ben daha görmedim. Pazarın en büyük olayı 
zaten pazarlıktır. O yüzden de burada da sıkı 
pazarlıklar oluyor. Pazarımızı seviyoruz."

Durmuş Döleker: 
“Biz kuruyemiş, 

ceviz, kayısı, incir 
tarzı ürünler 

satıyoruz. Sosyete 
pazarına dükkanda 
da sattığımız daha 

seçmece ürünleri 
getiriyoruz. Kuruyemiş 

ve benzeri diğer 
sattığımız ürünler 
pahalı olduğu için 

daha üst tabakanın 
olduğu pazarları tercih 

ediyoruz. Buranın 
dışında Bahçeşehir, 

Ulus ve  Yeşilköy 
pazarlarına gidiyoruz."

8Haber: Serkan Duygu
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Halil İbrahim Özkaynak: 
“Yaklaşık 12 senedir Göktürk Sosyete Pazarı'nda tezgah açıyoruz. Kışın sebze, 

meyve, yeşillik tarzı her türlü ürünü satıyoruz. Ürünlerimizin çoğunu kendimiz 
yetiştiriyoruz. Buradaki pazarda satılan ürünlerle halk pazarlarında satılan 
ürünler arasında yarı yarıya fark vardır. Çünkü ürünler daha kaliteli oluyor. 
Bir de buranın halkı genelde çalıştığı için haftasonları müşteri potansiyeli 
daha yüksek oluyor. Genelde buraya Kemerburgaz, Göktürk ve Arnavutköy 

tarafından müşteriler geliyor ama iyi bir tanıtımla farklı ilçelerden de 
gelenlerin olacağını düşünüyorum.”

Göktürk Sosyete Pazarı Esnafı: “Pazarımızın tanıtımı yapılırsa farklı ilçelerden de müşteriler gelir”
Hamit Ovacı: 

“Açıldığı günden beri Göktürk Sosyete 
Pazarı'nda tezgah açıyoruz. Biz çorap ve 
benzeri ürünler satıyoruz. Bu pazarlara 

gelenlerin alım gücü daha yüksek olduğu 
için bu ürünlere de yansıyor. Mağazalarda 
sattığımız ya da ihraç fazlası olan ürünleri 

getiriyoruz. Buranın dışında Bakırköy'deki 
sosyete pazarında da tezgahımız var. 

Belediyemizin çalışmalarından memnunuz."

Mehmet Güldür: 
“Ben iki senedir 
bu pazarda tezgah 
açıyorum. Bizim 
için müşterinin 
alım gücü önemli 
olduğundan buranın 
dışında Yeşilköy ve 
Bahçeşehir'de kurulan 
sosyete pazarlarına 
gidiyoruz. Diğer semt 
pazarlarında satılan 
dökme ürünler bizde 
yoktur."

Muhammet Özkaynak: 
“Ben 15 yıldır pazarcılık yapıyorum. Genelde kışın tatlı kabağı, 
enginar, kıvırcık salata tarzı sebze ürünlerini satıyoruz. Burası 

sosyete pazarı olduğu için daha çok gelir düzeyi yüksek kesime 
hitap ediyor. O yüzden ürünler biraz daha kaliteli ve fiyatları da ona 
göre biraz daha yüksek oluyor. Biz belediyemizin çalışmalarından 

memnunuz. Pazarımızın kapalı olması da bizim için büyük avantaj.”

Ünal Akkaya: 
“Ben 14 senedir pazarcılık 

yapıyorum. Genelde triko, kazak, 
tişörtler, ayakkabı, mont gibi 

ürünler satıyoruz. Sosyete pazarı 
olduğu için burada kiralar daha 

yüksek, dolayısıyla bu fiyatlara 
da yansıyor. Yıllardır burada 

olduğumuz için müşterilerimizle 
güzel, samimi bir iletişimimiz var. 

Orta direk dediğimiz orta gelirli 
vatandaşlara göre bizlerle daha 

sıkı pazarlık ediyorlar. Pazarımızı 
seviyoruz. Kapalı olması bizi 

rahatlatıyor; daha huzurlu, mutlu, 
temiz ve nezih çalışıyoruz.”

Sefa Giray: 
“Kurulduğundan beri geliyorum Göktürk Sosyete Pazarı'na. Biz 
daha çok kazak vb. tekstil ürünleri satıyoruz. Sosyete pazarının 

semt pazarlarından en büyük farkı kaliteli mal gelmesidir. Semt 
pazarlarına insanlar cebinde 50 TL'yle gelir sebzesini meyvesini 
alır, arttırabilirse 5 TL'ye de bir tişört alıp giderler. Ama bu pazara 

gelenler alışveriş için ve kaliteli ürün almak için iyi bir parayla 
gelirler.  Onu da harcar ve giderler. Burası diğer semtlerde kurulan 
sosyete pazarlarına göre çok fazla bilinmiyor. O yüzden biraz daha 

tanıtılmaya ihtiyacı var.”
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OSMANLI Devleti’nde gelenek, 
padişah kızlarının vefat ettiklerinde 
babalarının türbelerine defnedilmesidir. 

Nitekim Sokollu Mehmet Paşa’nın hanımı 
İsmihan Sultan’ın kabri, babası Sultan II. 
Selim’in Ayasofya bahçesindeki türbesindedir. 
Diğer padişah kızlarının kabirleri de öyle… 
Bu geleneğin istisnalarından biri, Adile 
Sultan’dır. Sultan II. Mahmud’un kızı, 
Sultan Abdulmecid’in kız kardeşi olan Adile 
Sultan vefat ettiğinde babasının değil vasiyeti 
üzerine sadrazam olan kocasının türbesine 
defnedilmiştir. Yaptıkları ile gönüllerde taht 
kurmuş, türbe de kocasının adı ile değil, zaman 
içinde kendi adı ile anılmaya başlamıştır. 

Adile Sultan, Osmanlı’nın son döneminde 
yaşamış tanınmış bir şahsiyettir. Yaşadığı 73 yıl 
zarfında, II. Mahmud, Abdulmecid, Abdulaziz, 
V. Murad ve İkinci Abdulhamid’in saltanatını 
görmüş; Tanzimat ve Meşrutiyet’in yaşandığı 
19. yüzyılın birçok siyasi ve idari kararlarının 
alınmasında rol oynamıştır. 

Kültür ve edebiyata karşı özel bir ilgisi ve 
yeteneği olan Adile Sultan, Osmanlı Hanedanı 
içinde divanı olan tek şairedir. Aruz vezni ile 
Fuzuli ve Şeyh Galib’e nazireler yazmış, hece 
vezni ile Yunus Emre tarzında şiirler kaleme 
almıştır. Şiirleri 1996 yılında ‘Adile Sultan 
Dîvânı’ ismiyle yayımlanmıştır. Muhibbî lakabını 
kullanan Kanuni Sultan Süleyman’ın divanını 
toparlayarak basılmasını sağlamıştır. Besteleri 
de olan Adile Sultan’ın sofyan usulünde ve 
hicaz-ı hümâyun makamındaki “Gizlice şaha 
buyur, hâne-yi tenhaya buyur” isimli eseri 
ünlüdür.
Zarif, asil, zeki

Adile Sultan güzel yüzlü, ela gözlü, 
kumral, ince yapılı, zarif, zeki, asil ve şair 
ruhlu bir hanım sultandır. Aile bağları güçlü, 
dindar ve alçak gönüllü bir Osmanlı kadını 
olan Adile Sultan, kadınların haremden dışa 
açılmalarına öncülük etmiştir. Yardımseverliği 
ve insan sevgisi ile İstanbulluların gönlünde 
taht kurmuştur. Hayırseverliği ile tanınmış, 
yoksulları okutmuş, gelinlik kızlara çeyiz 
yaptırmış, hastaları tedavi ettirmiştir. Bakımsız 
mahalle mekteplerini onartmış, suyu akmayan 
çeşmelere su getirtmiştir. İyiliklerini 
İstanbul dışına da taşımaya 
çalışmıştır. Sağlığında on dört 
ayrı vakıf kurdurmuş, vasiyeti 
uyarınca da ölümünden sonra 
taşınabilir tüm serveti ve 
eşyaları satılarak yoksullara 
yardım için harcanmıştır. 

Nakşibendi tarikatına 
bağlı olan Adile Sultan, Bâlâ 
Tekkesi Şeyhi Ali Efendi’den 
feyz almıştır. Silivrikapı’daki 
Balâ Süleyman Ağa Tekkesi’ni 
yeniden yaptırmıştır. Büyük acılar 
yaşamasına rağmen dindarlığı hep ön planda 
olmuştur. Her yıl düzenli olarak Eyüp Sultan 
Türbesi’nin içindeki (Sultan I. Ahmed Sebili’nin 
arka kısmı) ‘Kadınlar Mescidi’nde ramazan 
süresince itikâfa çekilmiştir. Ölünceye kadar her 
yıl muharrem ayında kazanlarla aşure hazırlatıp 
halka dağıttırmıştır.
Çocukluğu ve evliliği

Adile Sultan’ın annesi, Sultan II. 
Mahmud’un ikinci eşi Zernigar Sultan’dır. 
Şiirlerinde Adlî lakabını kullanan Sultan II. 
Mahmud, bunu çağrıştıracak şekilde kızına 
Adile ismini koymuştur. Annesi doğumdan kısa 
süre sonra vefat edince onu çocukları yaşamayan 
başkadını Nevfidan Kadınefendi’ye emanet 
etmiş; O da Adile’yi kendi evladı gibi ihtimamla 
yetiştirmiştir. 13 yaşında babasını kaybeden 
Adile’nin eğitim ve yetiştirilmesini ağabeyi 
Sultan Abdulmecid üstlenmiş; Saray’da çok iyi 
bir öğrenim görerek, Arapça, Farsça, edebiyat, 
tasavvuf, müzik ve hat öğrenmiştir. 

19 yaşında iken yakışıklılığı ile meşhur 
Tophane Müşiri Mehmet Ali Paşa ile 
nişanlanmış, nikahları 28 Nisan 1845 tarihinde 
Hırka-ı Saadet dairesinde kıyılmıştır. Sultan 
Abdulmecid, Hazine-i Hassa’dan çeyizi için 
büyük bir ödenek ayırttırmış; düğünü, ertesi 
yılın Şubat ayında, Haydarpaşa Çayırı’nda 
yapılmıştır. Sur-u hümayun düzeninde yapılan 

ve bir hafta süren dillere destan düğün Osmanlı 
tarihine geçmiştir. 

Günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi’nin 
bulunduğu, eski Neşetâbâd Sarayı yerine 
yapılan Fındıklı Sahil Sarayı Adile Sultan’a 
tahsis edilmiştir. Zaman zaman Kuruçeşme’de 
Esma Sultan’dan kalan yalıda, kendine ait olan 
Kâğıthane, Çırağan, Validebağı ve Kandilli’deki 
saray ve köşklerde de oturmuştur. Eşi, Mehmed 
Ali Paşa’nın da Üsküdar Şemsipaşa’da sonradan 
yerine tekel binaları yapılan sahil sarayını da 

kullanmıştır. 
Kocası Mehmed Ali Paşa'ya 

derin ve temiz bir sevgi ile bağlı 
olan Adile Sultan’ın dört 

çocuğu olmuş, üçü küçük 
yaşta vefat etmiştir. Kızı 
Hayriye Hanım Sultan’ı 
1865 yılında evlendirmiş; 
ancak 1868 yılında çok 

sevdiği eşi Mehmet Ali 
Paşa’yı, iki yıl sonra da yeni 

evli kızını kaybedince inzivaya 
çekilmiş, kendisini ibadete vermiştir. 

23 Mayıs 1826 doğumlu olan Adile 
Sultan, hayatının büyük bölümünü Fındıklı’daki 
sahil sarayında, son yıllarını ise Validebağı’nda 
geçirmiştir. 12  Şubat 1899’da Fındıklı’da vefat 
edince cenaze namazı Eyüp Sultan Camii’nde 
kılınmış; cenazesi babası Sultan II. Mahmud’un 
türbesine değil, vasiyeti gereği çok sevdiği eşi 
Mehmed Ali Paşa’nın yanına defnedilmiştir. 
Vefatında Şair İsmet, Adile Sultan için ebced 
hesabı ile şu tarihi düşmüştür: 

Râh-ı Hakk’da mahv olup bu menzili iden 
mekân 
Vâkıf-ı esrar-ı Vahdet duhter-i Mahmud Hân 
Hâkine yüz sürüb ismet oku târihini 
Cennet-i me’vâyı itdi Adile Sultan mekân 
1316 (1899
Hatırası

Adile Sultan’ın ismi 
halen İstanbul’un en güzel 
mekânlarında yaşamaktadır. 
Kandilli’de restore edilen 
sarayı düğün, dernek ve 
benzeri aktiviteler için 
kiralanırken; sarayın bahçesi 
Kandilli Kız Lisesi olarak 
genç kızlara hizmet vermektedir. 
Burayı vefatından önce kız mektebi 
açılması için Maarif Vekaleti’ne (Milli 
Eğitim Bakanlığı) bağışlamıştır. Vefatından 
sonra sağlık merkezi ve yetimhane olarak 
kullanılan Çamlıca’daki köşkü restore edilip 
öğretmenevi olarak hizmete açılmıştır. 
Fındıklı’daki sahil sarayı ise Meclis-i Mebusan, 
Darülfunun ve Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
hizmet ettikten sonra günümüzde Mimar Sinan 
Üniversitesi’nin merkez binası olarak gençlerin 
hizmetindedir.

Sadrazam Mehmed Ali Paşa, altı kez 
Kaptan-ı Deryalık ve bir kez de Sadrazamlık 
yapmış Osmanlı Devlet adamıdır. Sultan 
Abdulmecid döneminde, 3 Ekim 1852 - 14 
Mayıs 1853 tarihleri arasındaki sadrazamlığı 
yedi ay oniki gün sürmüştür. Türbeyi 1850 

yılında yaptırmış, 1868 yılında vefat etmiştir. 
Türbesi

Bostan İskelesi Sokağı’nda, Cülus Yolu’nun 
Haliç tarafından girişinde, sağdadır. Karşısında 

Hüsrev Paşa Kütüphanesi yer alır. 
Türbeyi Mehmed Ali Paşa 1850 

yılında, Serasker olduğunda 
yaptırmıştır. Eskiden önünde 

‘Bostan İskelesi’ bulunan 
Adile Sultan Türbesi, denizin 
doldurulması sonucu dalga 
seslerinden uzak kalmıştır. 
Osmanlı döneminde 

padişahlar deniz yoluyla Eyüp 
Sultan’a geldiklerinde saltanat 

kayıkları bu iskeleye yanaşır; 
Eyüp Sultan Türbesi’ne buradan 

geçerlermiş. 
Türbe dikdörtgen planlıdır. Giriş kapısı, 

üzeri çapraz tonozlu bir hole açılır. Bu holün 
iki yanında kubbe ile örtülü kare planlı iki oda 
vardır. Kabirler, bu bölümlerdedir. Türbenin 
dış cephesi sarı Afyon mermeriyle döşenmiş; 
kapı ve pencere yanlarına duvara gömülü 
vaziyette, iyon başlıklı ikili düz mermer sütunlar 
yerleştirilmiştir. 

Türbe girişinin sağındaki odada Adile 
Sultan, eşi Sadrazam Mehmed Ali Paşa, 
kızları Sıdıka, Aliye, Hayriye sultanlar ile oğlu 
İsmail Bey’in sandukaları bulunmaktadır. Sol 
tarafındaki bölümde ise Sultan V. Murad’ın eşi 
Resân Hanım ile kızı Aliye Sultan’ın sandukaları 
yer alır.

Adile Sultan
Babasının değil de aşık olduğu kocasının 
türbesine defnedilen padişah kızı

Adile Sultan Türbesi’nin kapı ve pencere 
şebekeleri yaprak ve çiçek motiflerinden çok 
özel bir tasarımla döküm olarak yapılmıştır.

Adile Sultan Türbesi’nin giriş kapısı üzerinde, Sultan 
Abdulmecid’in tuğrası ve 1266 (1850) tarihi yer alır. 

Türbenin içi 19. yüzyıl barok tarzı kalem işleri ile bezelidir.

8ALİ İHSAN GÜLCÜ
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BUNDAN 15 sene önce bir günlük bir iş için Eyüpspor'un 
kapısından giren ve o gün bu gündür takımın malzemeciliğini 
yapan Ogün Faydalı, “Resmi olarak 15 senedir takımın 
malzemeciliğini yapıyorum ama benim Eyüpspor'la tanışmam 
çok daha eskilere dayanır. Yaklaşık 30 senedir Eyüpspor'a 

hizmet ediyorum. Bu süre zarfında aralarında Cihat Arslan, Ender Gonca, 
Mehmet Şahan ve Hamza hocanın da olduğu en az onbeş teknik direktör, 
beş başkan ve yüzlerce futbolcuyla çalıştım. Bu kulüpten kimler geldi kimler 
geçti ama biz hala buradayız. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece de bu kulübe 
hizmet etmeyi sürdüreceğiz inşallah” şeklinde konuşuyor.

Bu İş Sevda İşidir, Sevmeden Yapılmaz”
“Bu iş sevilmeden yapılmaz, normalde bu iş iki üç kişiyle yapılır ama 

ben 15 senedir tek başımayım” diyen Eyüpspor'un emektarı sözlerine 
şöyle devam ediyor “Maç malzemesi ve idman malzemesi ayrıdır ama maç 
malzemesi daha önemlidir çünkü deplasmana gidilirken unutulan bir forma, 
kalecinin iki üç renk kazağı gibi şeylerin telafisi yoktur. Deplasmanlara 
giderken futbol takımının iki renk formasını götürmek zorundasınız. 
Futbolcular haftanın belirli günlerinde iki saat idman yaparlar. İdman 
saatinden bir iki saat önce gelip onların çoraplarını, şortlarını, atletlerini 
bütün malzemelerini hazırlarım. İdman sonrası ise yine tüm malzemelerini 
toplayıp yıkar, katlar ve tekrar bir sonraki idman için hazırlarım. Maç 
günlerinde ise soyunma odasında bütün futbolcuların formaları asılır, tüm 
malzemeleri hazırlanır, maç sonrası duş aldıkları için havluları hazırlanır. 
Sonrasında ise yine tüm kirli malzemeler toplanır ve yıkanır. Bu iş dediğim 
gibi herkesin yapabileceği bir iş değil. Bana yardımcı olmak için birçok genç 
arkadaş geldi ama iki günde kaçıp gittiler”

“Kısmette Eyüpspor'da Hocalık Yapmak da Varmış”
Eyüpspor'la yüzlerce maça çıkan, deplasmana giden Ogün Faydalı'nın  

kendisine biriktirdiği birçok anısı var. Türk futbolunda bir döneme 
damgasını vurmuş Ahmet Dursun, Ersan Martin, Emre Toraman, Ali Cansun 
gibi isimlerle çalıştığını söyleyen Faydalı, “Birçok başarılı futbolcunun yolu 
Eyüpspor'dan geçmiştir. Onlarla ilgili bir sürü anım var ama en ilginç anım 
beş hafta kadar Eyüpspor'u sahaya benim çıkarmamdır. Eyüp Stadı'nda 
Tokatspor'la oynarken ortalık bir anda karıştı ve sahaya seyirci girdi. Bir 
futbolcumuz hakeme vurunca 16 maç ceza aldı. Takım olarak 8 maç ceza 
alırken o dönemki teknik direktörümüz ve diğer teknik kadro da ceza aldı. 
Takımı sahaya çıkaracak adam kalmayınca takımın başında beş hafta boyunca 
sahaya ben çıktım. Beş maçta üç galibiyet iki beraberlik alarak play off 
oynadık. Kısmette takıma hocalık yapmak da varmış” açıklamasını yapıyor.

8Röportaj: 
Serkan Duygu
8Fotoğraflar: 
Devrim Çırpan

“Bir Sevdadır Eyüpspor”
EYÜPSPOR'UN EMEKTAR MALZEMECİSİ OGÜN FAYDALI:

O Eyüpspor'un gerçek bir 
emektarı... Eyüpspor onun 

için bir takımdan öte bir aile, 
bitmeyen bir sevda.. “Eyüplü 

olmak bir ayrıcalıktır” diyecek 
kadar doğma büyüme Eyüplü 

olan, Eyüpspor'un 15 yılı aşkın 
süredir malzemeciliğini yapan 

Ogün Faydalı'dan söz ediyoruz. 
52 yaşındaki Ogün Faydalı, 

futbolcuların ve teknik ekibin 
de deyimiyle nam-ı diğer Ogün 
Babası, “Eyüpspor benim için 

bir sevdadır” diyor.

Ogün Faydalı, 
kulüpteki 
odasının duvarını, 
Eyüpspor'da 
geçirdiği yılların 
hatıralarıyla 
doldurmuş.

Eyüpspor'un emektar malzemecisi Ogün Faydalı, 
15 yılı aşkın süredir Eyüpspor'a hizmet ediyor. 

Eyüpsporlu futbolcular tarafından da çok sevilen Faydalı'nın lakabı Ogün Baba...
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EŞİNİZE SAYGILI 
DAVRANMALISINIZ
Hem kadınların hem de erkeklerin 
sevgiye ve saygıya ihtiyacı vardır. 
Evlilikte sevgi ve saygıya her zaman 
öncelik tanımalısınız.
EŞİNİZİ KENDİ TERAZİNİZ İLE 
TARTMAYINIZ
Kadınların terazisinin ölçü birimi 
duygu, erkeklerin terazisinin ölçü 
birimi ise mantıktır. İki taraf da birbirini 
kendi terazisi ile tartarsa yanılır ve 
haksızlığa uğradığını düşünüp mutsuz 
olur. Ancak karşı tarafın terazisini 
kullandığında doğruya yakın bir ölçü 
alınmış olur.
EŞİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMA 
KENDİN DEĞİŞ!
Evlilikte gidişattan memnun 
değilsen, bir şeylerin de değişmesini 
istiyorsan eşini değiştiremeyeceğine 
göre kendini değiştir.
BEKLENTİLER İNSANI YORAR VE YIPRATIR
Evlilerin pek çoğunda beklentilerinin yerine 
gelmemesinden dolayı birbirlerine karşı kırgınlık 
vardır. Beklentiler insanı yorar ve yıpratır.
EŞİNİN AİLESİ İLE ARANI İYİ TUT
Eşinin ailesi ile kötü olup da eşinle çok muhabbetli 
olmayı bekleme. Evlilikte her iki kesim de kendi 
konuşsa bile, ailesine kötü söz söylenmesini istemez.
GEÇMİŞE TAKILMA
İnsanın en büyük düşmanı kendisidir. Geçmiş adı 
üstünde geçmişte kalmalıdır. Eğer geçmişi geride 

bırakamazsak, hem bugünümüzü 
hem de geleceğimizi mahvederiz. 
Eşinle bugüne kadar seni kıran, inciten 
ne yaşadıysan, yaşamış ol, eşine kin 
tutma.
EŞİNE DEĞERLİ OLDUĞUNU 
HİSSETTİR
Bir erkeğin en çok dikkat etmesi 
gereken husus eşine değer verdiğini 
hissettirmesidir. Eşinin değerli 
olduğunu hissettirirsen, o sevildiğine 
inanır.
KADIN MANTIĞINI OLDUĞU GİBİ 
KABULLEN
Erkeklere kadınların mantıksız 
gelme sebebi, kadın mantığının erkek 
mantığı gibi matematik esaslara 
dayanmamasıdır. Kadın mantığı dörtlü 
bir karışımdır.” Duygu, hayal, sezgi 
ve akıl” dır. Bu yüzden erkekler kadın 
mantığını anlamakta zorlanır. Çünkü 

erkek mantığı sadece akla dayanır. Bu durumda 
erkekler anlayışlı olmalıdır.
2+1 FORMÜLÜNÜ HER GÜN UYGULA
İki tatlı söz ve bir güzel bakış. Sevgiyi besleyen, 
yaşatan, kulaktan kalbe giden güzel sözlerdir.
PROBLEMLERİ GÖRMEZDEN GELME
Evlilikte aşırı olmadıkça tartışma arada gereklidir. 
Dertlerin hiç konuşulmaması, açığa çıkarılmaması, 
üstünün kapatıldığını gösterir. Küçük tartışmalar 
evliliğin tuzu-biberidir. Yeter ki kontrolsüz bir öfke ile 
yüz yüze bakılmayacak, sonradan pişman olunacak 
şeyler söylenmesin.

Mutlu olma niyetiyle kurulan her 
evlilikte, kadın ve erkeğin üzerine düşen 
çeşitli görevler vardır. Evlilik; karmaşık, 
sürekli değişen ve iki kişinin daha 
önce hiç karşılaşmadıkları sorunları 
beraberce çözmek zorunda oldukları bir 
ilişkiler sistemidir.

Bu sistemin içinde, elbette çatışmalar, 
kızgınlıklar, sorunlar yaşanabilir. 
Evliliklerde yaşanan sorunların en 
önemli nedenlerinden birisi iletişim 
eksikliğidir. Evlilik sorunlarının 
üstesinden gelmek doğru iletişim 
yöntemlerini kullanarak mümkündür.

Evlilikte eşler arasındaki iletişimi güçlendirecek ipuçlarını şöyle özetleyebiliriz;

Evlilikte

Aile Danışmanı  
Meltem Şenel
Eyüpsultan Belediyesi 

Sosyal Destek  
Hizmetleri Müdürlüğü

iLETiSiM SiZSiNiZ!..
Evlilik 

sorunlarının 
üstesinden 

gelmek 
doğru iletişim 
yöntemlerini 

kullanarak 
mümkündür... İşte 

size iletişimi 
güçlendirmenin 

ipuçları...
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Tüm eklemlerinizi 
gezen bir ağrı mı 
hissediyorsunuz? Hiç iş 
yapmasanız bile yorgun 
musunuz? Kollarınızda 
bacaklarınızda güçsüzlük 
mü hissediyorsunuz? 
Uyku probleminiz mi var?

l Tüm vücutta yaygın kas, eklem ağrıları 
olur. Boyun, ense, sırt, kürek kemiklerinin 
arası en yoğun ağrının görüldüğü yerlerdir. 
Tüm beden çok ağrılıdır. Kaslar dokunmaya 
bile hassaslaşmıştır ve beraberinde kaslarda 
güçsüzlük, yorgunlukta görülebilir.

l Ağrılar azalmadıkça mutsuzluk, 
anksiyete hali düzelmez ve bu durum 
depresyona kadar gidebilir.

l Fibromiyalji hastalarının çoğunda 
migren ve/veya gerilim tipi baş ağrısı 
gözlemlenebilir. Baş ve yüz kasları sertleşmiştir. 
Bu duruma diş sıkma da eşlik edebilir.

l Hastalar hep çok yorgun ve 
halsizdir. Sabahları yataktan kalkmakta 
zorlanırlar ve kendilerini hiç dinlenmemiş 
hissederler. Basit işleri bile yapacak halleri 
yoktur. Hastalar ne kadar uyursa uyusun 
dinlenemez. Devamlı uyuma isteği olur 
ama kaliteli uyuyamazlar.

l Bağırsak problemleri, gaz, şişkinlik, 
kabızlık ve ishal atakları da fibromiyaljide sık 
görülen problemlerdir.

l Fibromiyalji hastasının dikkati 
dağınıktır. Yaygın ağrılar, depresif ruh hali, 
yorgunluk ve unutkanlığa neden olur. 
Konsantrasyon problemi yaşarlar. Hastaların 
zihinsel aktiviteleri de yavaşlamıştır.

l Sabah yataktan kalkarken tüm vücut 
tutuk şekilde kalkar ve bazen saatler içinde 
yavaş yavaş açılırlar. Ayrıca boyun, sırt kasları 
gibi belli bölge kaslarında tutukluk hiç geçmez.

l Fibromiyalji sendromu, bacaklarda 
uzun süre hareketsiz kalınca garip ağrılar, 
iğnelenme, karıncalanma, ayak tabanında 
yanma gibi yakınmalar olabilen huzursuz 
bacak sendromu ile beraber görülebilir. Bu 
durum en çok gece yatınca kendini gösterir.

Fibromiyalji sendromu en sık erken ve orta 
yaşlarda görülmekle birlikte çocuklarda ve 
yaşlılarda da görülebilir. Kadınlar daha çok risk 
altındadır. Uyku düzeninin bozulması, ailede 
başka bireylerde de bu hastalığın bulunması 
ve diğer romatizmal hastalıkların varlığı da 
fibromiyalji için risk faktörleridir.

Fibromiyalji tanısı öykü ve fizik muayene 
bulguları ile konur. Yaygın ağrının 3 aydan 
uzun süredir devam etmesi ve ağrıyı 
açıklayacak başka hastalık bulunmaması 
durumunda Fibromiyalji akla gelmelidir. Klinik 
muayenede tanımlanmış on sekiz hassas 
noktadan 11’inin ağrılı bulunması kesin 

Fibromiyalji tanısı için gerekmektedir.
Antidepresanlar, kas gevşeticiler, ağrı 

kesiciler, uyku düzenleyici ilaçlar, magnezyum 
Fibromiyalji tedavisinde tercih edilebilecek 
ilaçlardır.  Antioksidan özelliği olan vitaminler 
de tedaviye eklenebilir. Fizik tedavi 
uygulamalarında ise sıcak paketler, derin 
ısıtıcılar ve ağrı kesici özelliği olan elektriksel 
stimülasyon ile olumlu sonuçlar alınmaktadır. 
Fibromiyalji hastaları kaplıca tedavisinden 
de fayda görmektedir. Kas gerginliklerinin 
azaltılmasında masaj da etkili olur.

Egzersiz Fibromyalji’de en önemli tedavi 
ve korunma yöntemidir. Özellikle gevşeme ve 
germe egzersizleri, yürüyüş, yüzme ve bisiklete 
binme oldukça etkilidir. Egzersiz tipi ve 
şiddeti hastaya göre ayarlanmalıdır. Açık hava 
yürüyüşleri önerilir. Düzenli egzersiz, genellikle 
ağrı belirtilerini ve yorgunluğu azaltır. Başlarda 
biraz zor olsa da, düşük tempoda başlayıp yavaş 

yavaş egzersizin süresi ve yoğunluğu arttırılır. 
Hastanın gün içinde egzersiz fırsatları yaratarak 
günlük rutini haline getirmesi önerilir.

Davranış değişikliği ve pozitif düşünce 
odaklı terapi türü olan bilişsel davranış tedavisi 
de Fibromiyalji’de oldukça etkilidir. Hastanın 
yapmaktan zevk alacağı, kendisini rahatlatan 
uğraşlar edinmesi, bunları stresli ve ağrılı 
zamanlarda yapması faydalı olur. Kendisine 
daha çok zaman ayırması, yoğun çalışma 
sırasında sık sık ara vermesi, günlük işlerinde 
kendisini fazla zorlamaması da tedavide 
önemlidir.

Fibromiyalji hayatı tehdit eden bir hastalık 
olmasa da hayat kalitesini ciddi düzeyde 
etkilediği için titizlikle takip edilmelidir. 
Tedavisi uzun süren bir hastalık olduğu için 
bulgularda düzelme olana kadar hekim 
kontrolü şarttır. Fibromiyalji’de her hasta ayrı 
değerlendirilip tedavisi planlanmalıdır.

Uzm.Dr.Aysel 
Gürcan Atcı

Fiziksel Tıp ve  
Rehabilitasyon 

Uzmanı

Fibromiyalji 
Sendromu 

ve Tedavisi
Fibromiyalji Sendromu kas-iskelet sisteminde 3 aydan uzun 

süreli olan, vücutta yaygın ağrı ve hassasiyete yol açan, yaşam 
kalitesini olumsuz etkileyen bir yumuşak doku romatizmasıdır. 
Yumuşak doku romatizması, kas romatizması olarak da bilinir. 

Fibromiyaljide çok farklı semptomlar görülebilir;

Eyüpsultan Belediyesi Adına Sahibi
Eyüpsultan Belediye Başkanı
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