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Eskişehir  Gençlik Kampı'nda Doyasıya Eğlence

Eyüpsultan Belediyesi’nden  
2 Milyon Dolarlık Tasarruf

Eskişehir merkeze 40 dk 'lık mesafede, 100 dönümlük bir araziye kurulmuş, doğayla iç içe olan Eskişehir Hasırca Gençlik 
Kampı'na 760 gencimiz katıldı. 2 – 7 Ağustos erkek, 7 – 12 Ağustos'ta ise kız öğrencilerin katıldığı kamp, yoğun talep görünce 

12 - 17 Ağustos tarihleri arasında kız öğrenciler için 3. bir kur daha düzenlendi. 4DEVAMI SAYFA 10-11 ve 12'DE

Eyüpsultan Belediyesi, "Kamuda 
Açık Kaynak Kodlu Yazılımların 
Desteklenmesi" çalışmaları 
kapsamında TÜBİTAK Ulusal 
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
(ULAKBİM) tarafından geliştirilen 
milli işletim sistemi PARDUS'la 
tasarruf etmeye devam ediyor.

2015 yılında PARDUS 
kullanmaya başlayan Eyüpsultan 
Belediyesi, 2023 yılına kadar 
bir milyon 800 bin bilgisayarda 
kullanılması hedeflenen milli 
işletim sistemi sayesinde şimdiye 
kadar 2 milyon dolarlık bütçeden 
tasarruf etti.4DEVAMI 4'TE

Değerli 
Hemşehrilerim,

Bizi birbirimize 
ve Rabbimize 
yakınlaştırmayı 
amaçlayan kurban 
bayramını geride 
bıraktık. Bayramı, 
oldukça sakin, 
huzurlu ve düzenli 
bir ortamda geçirdik. 
İnşaallah, terörü 
bitirme yolunda 
büyük ve emin 
adımlarla ilerliyoruz. 
Bu sürecin milletimiz 
açısından arzu 
edildiği şekilde 
yürüdüğünü özellikle 
belirtmek isterim.

Eyüpsultan'ın 
Işıltısı  

Her Zaman 
Devam Edecek

8DEVAMI: 3. SAYFADA

REMZi AYDIN
Eyüpsultan  

Belediye Başkanı

EYÜPSULTAN'DA EĞİTİME 

İlçedeki tüm okulların bakım, 
onarım ve boyama işlemlerinin 
tamamlandığını, son 4.5 yıllık 
süreçte eğitim ve öğretimde 

önemli hizmetler 
gerçekleştirildiğini 
vurgulayan Başkan Remzi 
Aydın, “14 okul yıkılıp 
yeniden yapıldı, 16 okul ise 
güçlendirme çalışmaları ile 
deprem riskine karşı hazır 

hale getirildi. Alibeyköy Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan 
İlk-Ortaokulu ve Hacı Osman Torun 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bu 
sene eğitimler başlayacak” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, 
göreve gelişinin hemen ardından  
başlatmış olduğu gençlik kampları,  
bu sene Eskişehir Hasırca Gençlik  
Kampı'nda gerçekleştirildi.

DEV YATIRIMLAR
Eyüpsultan Belediye 

Başkanı Remzi Aydın, 
yeni eğitim dönemine 

başlayacak çocuklar 
ve gençlere müjdeli 

haberler verdi. 
Kırtasiye destek 

kampanyasının bu sene 
de gerçekleştirileceğini 

belirten Başkan 
Aydın, öğrencilerin 
nüfus cüzdanlarıyla 

ilçedeki 
kırtasiyelerden 

diledikleri 
gibi alışveriş 

yapabileceklerini 
söyledi. 4DEVAMI 19. SAYFADA

Güzeltepe Mahallesi, Mimar 
Sinan İlk ve Ortaokulu.
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R
AMİ Kışlası’nı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı ve 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 400 
projeyi içeren 100 günlük eylem 
planı içinde önemli bir rol oynadığını 
ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy şöyle konuştu:

“Yüz günlük eylem planında 
Rami Kışlası’nda devam eden 
inşaatlar da önemli rol oynuyor. 
Bu kapsamda inceleme yapıyoruz. 
Projeyi nasıl daha hızlandırabiliriz 
diye inceleme yapıyoruz. 
Hızlandıracak birkaç detay üzerinde 
konuştuk. Onları da hızlı bir şekilde 
sonlandırırsak projeyi çok hızlı bir 
şekilde tamamlamak istiyoruz. 100 
günlük eylem planı içinde bu ikinci 
inşaat bölümünün yüzde 20’den 
yüzde 45’lik tamamlanma oranına 
getirilmesi var. Çok önemli bir engel 
yok gibi. Onları hızlı bir şekilde 
tamamlayacağız. Bizim için esas 
önemli olan projenin tamamlanması 
ve bittiği zaman sadece bina olarak 
değil, çevre düzenlemeleriyle 
birlikte Rami’de yaşayan 
halka sürdürülebilir bir ortam 
yaratılması, onların ihtiyaçlarının 
karşılanmasıdır.”

İ
LÇEDE, özellikle parklarda güvenliği en üst seviyeye 
taşımak amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Bilgi 
İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park 

Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla 
parklara güvenlik kameraları kurulacak.

GÖRÜNTÜLER 24 SAAT İZLENEREK  
KAYIT ALTINA ALINACAK

Kameralar ilçede ilk olarak İslambey Hz. Halit 
Parkı ile Arif Paşa Parkı’na kuruldu, belediye hizmet 
binasında bulunan kamera takip merkezine bağlandı. 
Her iki parkta çocuk ve spor alanlarını kapsayacak 
şekilde konulan ikişer kamera 24 saat boyunca aralıksız 
izlenip kayıt altına alınacak.

Büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu 
oluşturulan sistem MOBESE kamera sistemleri ile eş 
değerde bulunuyor.

BELEDİYENİN WEB SAYFASINDAN CANLI 
İZLENECEK

Oluşturulan sistemde anlık kamera görüntüleri 
Eyüpsultan Belediyesi web sayfasından canlı olarak 
yayınlanmaya başlayacak. Bu sayede dileyen 
vatandaşlar tablet, cep telefonu gibi mobil araçlar ile 
uygulama üzerinden canlı yayını izleyebilecek.

Parklardan gelen görüntülerin canlı yayın olarak 
web sitesinden yayınlanması için çalışmalar devam 
ediyor.

İNTERNET SAĞLAYICISINA GEREK 
KALMADAN ÇALIŞACAK

Sistem herhangi bir internet sağlayıcısından hizmet 
almadan, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün kablosuz radyolink 
cihazları ile oluşturduğu ağ üzerinden çalışıyor. Kamera 
görüntüleri bu ağ kullanılarak merkeze taşınıyor ve 
kayıt altına alınıyor.

Kameraların kurulacağı parklara direk kurulumları 
ve elektrik hatlarının bağlanması işlemi de Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Yeni Kültür Bakanımız Rami Kışlasını İnceledi

Parklar, 24 Saat Canlı İzlenebilecek

Eyüpsultan’da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası’nı, Türkiye’nin cazibe merkezine getirecek projenin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze, kütüphane ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesiyle Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami 

Kışlası’ndaki çalışmaları Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’la birlikte inceledi. Bakan Ersoy incelemeler sırasında kısa bir açıklama da yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, huzurun başkenti Eyüpsultan’da insan odaklı yatırımlarını sürdürüyor. Çalışmalarda 
vatandaşlara daha kaliteli daha huzurlu yaşam alanları oluşturulurken, güvenlik de gözardı edilmiyor.
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ABD'nin, değişen ticari ve siyasi 
dengeler karşısında tavır almak 
adına İran, Rusya, Çin vb 

ülkelere olduğu gibi Ülkemize de yaptığı 
kur oyunlarıyla karşı karşıya kaldık. 
Bu esasında ikinci bir 15 Temmuzdur. 
Ancak tıpkı o gece olduğu gibi bu süreçte 
de Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 
milletimizin vakur ve ferasetli duruşu 
ile bu süreç de atlatılacak ve sonuçta 
daha güçlü, daha kararlı ve daha köklü 
bir yapıya dönüşmüş olarak yolumuza 
devam edeceğimize, inanıyorum.

‘Her şerden bir hayır çıkarılması’ gibi 
bir ilkeye sahip olan bir medeniyetin 
mensupları olarak, bu sürecin fertler 
ve milletimiz nezdinde böyle bir sonuç 
doğuracağını hem umuyor hem de bu 
anlamda  gayret etmemiz gerektiğine 
inanıyorum.

HHH

İşte Belediyemiz, daha göreve 
geldiğimiz 2014 yılında milli yazılıma 
geçmeye karar vermiş ve yapılan 
sistematik çalışmalarla, tüm personelin 
eğitimleri tamamlanmış, yan yazılım ve 
sistemlerle entegrasyon sağlanmış ve 
göstermelik olarak değil tam anlamıyla 
2015 yılında bu süreç tamamlanarak 
Pardus işletim sistemine geçmiştir. Süreç 
içinde bizleri macera yaşamakla veya 
‘eski köye yeni adet getirmekle’ eleştiren 
sektör temsilcilerinin, bugünlerde 
haklılığımızı teslim ettiklerini görüyorum. 
Yine sadece işletim sistemi değil, 
Belediyemiz bu süreçte tüm kullanıcıları 
nezdinde Türk diline en uygun parmak 
ergonomisini teşkil eden F klavye 
kullanımı konusunda da uygulama 
başlatmış ve süreç de sağlıklı bir şekilde 
yürümektedir.

HHH

Bu süreç ve uygulamalar, bir bakış 
açısının, vizyonun, her alanda her 
yerde her zaman milli ve yerli olmak 
gerektiğinin küçük bir sembolüdür. Bu 
vizyon, sadece sanayi ve teknolojide 
değil, eğitimde, kültürde, sanatta, 
siyasette, ekonomide ve ticarette kısaca 
hayatın her alanında evrensel değerleri 
yerli yerince değerlendirerek yerli ve milli 
olmamızın gerekliliğine işaret ediyor. Bu 
anlayışımızı her zaman devam ettireceğiz.

Değerli Hemşehrilerim,
İlçemiz tapu ve imar konularının 

yeni yeni halledilmesiyle dinamik imar 
hareketliliğini kazanmıştır. Çok yoğun 
yerleşim alanlarının oluşması, dönüşmesi, 
nüfusun artması beraberinde alt yapı 
ve çevre düzenlemelerini, ulaşımda 

büyük atılımlar yapmayı, yeni okullar 
kısaca kamu hizmet sunum araçlarının 
kapasitelerini arttırmayı gerektirmektedir. 
Bu beklentiyi karşılamaya yönelik 
atılımlarımız göreve geldiğimizden beri 
devam ediyor. 

HHH

Örneğin, ilçemizin asfalt problemini 
iki yıldır önceliyoruz. Şartları oluştuğu 
anda her cadde ve sokağımızı asfaltladık. 
2017 yılında İBB'nin de katkılarıyla 
birlikte ilçe tarihinde bir rekor kırarak, 
yaklaşık 250 bin ton asfalt serimi yaptık. 
2018 yılında da bu rakamlara yaklaşmayı 
hedefliyoruz. 2019 yılında ilçemizde 
artık asfalt işi çok önemli bir hizmet şekli 
olmaktan çıkacak. Altyapı alanındaki 
önceliklerimiz artık başka konular olacak.

2019 yılında daha çok çevresel 
uygulamalar, kent estetiği, otoparklar, 
akıllı şehir uygulamalarımız gibi temalar 
öne çıkacak. Bu bağlamda mesela,

İlçemizde ilk defa dekoratif 
aydınlatma uygulamasını 2017 yılında 
yapmıştık. Bu uygulamamızdan çok 
olumlu dönüşler alınca 20 mahallemizde 
daha 1000 civarında uygulama yaptık. 
Şimdi mahallelerimizin belli caddeleri 
ışıl ışıl ve estetik bir şekilde insanımıza 
hizmet veriyor.

HHH

Kent estetiği uygulamalarımızın 
ilk örneklerinden birisi de Alibeyköy 
Vardar caddesi oldu. Geniş kaldırımları, 
bol ağaçları, düzenli yapısı ve gece 
aydınlatmalarıyla sadece Alibeyköylülerin 
değil tüm hemşehrilerimizin gururla 
seyrettiği, yürüdüğü bir caddeye sahip 
olduk.

Çırçır ve Karadolap trafiğindeki 

tek yön uygulamamız  trafiğimizi 
önemli ölçüde rahatlattı. Ancak esas 
radikal çözümümüz, raylı sistemlerdeki 
hizmetlerimizdir.

Bağcılar-Gayrettepe metro hattı ve 
Alibeyköy-Eminönü tramvay hattımızın 
çalışmaları son hızla devam ediyor. Keza, 
Silahtarağa tünelimiz de inşallah yıl 
sonunda hizmete açılmış olacak...

HHH

İmar, Çırçır, Akşemsettin ve Yeşilpınar 
mahallelerimiz ile Gaziosmanpaşa 
arasındaki ulaşımı rahatlatacak yeni 
İETT hattımız da geçen ay hizmete girdi. 
Bundan dolayı da yüzlerce teşekkür aldık. 
Tüm bunlar ve benzeri uygulamalarımız 
sizlerin daha rahat, güvenli ve hızlı 
yolculuk yapmasını sağlamak adına 
yapıldı. İnşallah bu uygulamalar devam 
edecek...

HHH

Değerli Hemşehrilerim,
Gençlik yıllarımda bende çok hatırası 

olan Düğmeciler mahallemizin Şifa 
yokuşunda 2018 yılı içinde özellikli 
bir proje gerçekleştireceğiz. Bu proje 
bittiğinde, ilçemizin en eski ve güzel 
mahallelerinden biri olan Düğmecilerin 
ana girişini oluşturan merdiven yapısını 
estetik ve fonksiyonel anlamda nostaljik 
bir dokuyla yeniden oluşturacak ve 
her kesimden insanımızın takdirini 
alacağımıza inanıyorum. Bu projeyi hep 
birlikte takip edelim.

Değerli Hemşehrilerim,
Görev misyonumuz sadece fiziki 

yatırımlar değil özellikle fiziki olmayan 
hizmetler de oldu. Bu anlamda da eleştiri 
aldık. Ancak biz bu perspektifimizin de 
doğru olduğuna inanıyorduk ve nitekim 

zaman bizi tıpkı pardus tercihinde  
olduğu gibi haklı çıkardı. Biz, eğitimin, 
kültür ve sanatın milletimizin temel 
ve köklü değerlerinin korunması ve 
geliştirilmesi konusunda ana taşıyıcılar 
olduğunu bilerek temel Belediyecilik 
anlayışımızı bu alanlarda yoğunlaştırdık. 
Kentin Belediye Başkanının bu alanlarda 
büyük sorumluluğu olduğuna inanıyorum.

İyi bir eğitimin yeterli mekan ve araçla 
yapılabileceğini, eğitimin sadece ders 
değil aynı zamanda spor, kültür ve sanat 
etkinlikleriyle oluştuğunu bilerek, tüm 
okullarımızın temiz bir ortam olmasını 
sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. 
Tüm okullarımızın boya ve badana dahil 
bir çok tamiratlarını yapıyoruz. Bu yaz, 
ilçemizin 40 civarında okulunun boyasını 
tamamladık. Tüm okullarımıza kitap, araç 
gereç ve spor malzemeleri veriyoruz. 
Çocuklarımızı sadece yazın değil 
kışın da kamplar ve geziler vesilesiyle 
şehir dışına götürüyoruz. Bu yaz da 
Eskişehir’de yaklaşık 1000 gencimizi 
3 grupta kampta ağırladık. Bu güzel 
ortamda gençlerimize, unutamayacakları 
ve hayatlarının ileriki dönemlerinde 
esaslı prensip teşkil edecek ilhamlar 
kazandırdık.

HHH

Yine belediyecilikte bir ilki daha 
gerçekleştirdik.2014 yılından beri 
yaptığımız proje kapsamında bu yıl da 
yaklaşık 100 lise öğrencimizi 4 balkan 
ülkesine götürdük. Öğrencilerimizin 
gezi sonrasında güçlü bir şekilde bir 
ufuk ve vizyona, kendine, tarihine  ve 
medeniyetine aidiyet duygusuna sahip 
olduklarını yüzlerce kez gözlemliyoruz. 
Bu gençlerimizle irtibatımız her zaman 
devam edecek. Onlar, geleceğin 
Türkiyesinin mimarlarından olacak 
inşallah.

HHH

Değerli Hemşehrilerim,
Sizlere yeni ve nitelikli hizmetler 

yaparak görevimizi yapmaya devam 
edeceğiz. Gelecek sayılarda yeni proje 
ve uygulamalardan bilgiler vererek, 
vaadlerimiz ve uygulamalarımız 
arasındaki birliktelikleri görmenizi ve 
takip etmenizi sağlamak istiyoruz. Şeffaf, 
katılımcı ve vizyoner belediyeciliğimizin 
daha net şekilde görülmesini istiyoruz.

Eyüpsultan, geçmişte olduğu 
gibi bugün de, yarın da ışıltısını 
devam ettirecek. Bunu hep birlikte 
başaracağımıza inanıyor ve hepinize 
sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ay 
diliyorum.

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

/remziaydin /avremziaydin /avremziaydin

Eyüpsultan'ın Işıltısı Her 
Zaman Devam Edecek

BAYRAM namazından sonra 
Eyüpsultan Camisi’nin arkasında 
bulunan kesimhanede, 15 

Temmuz darbe girişiminde şehit olan 
Cemal Demir, Erkan Pala, Yunus Emre 
Ezer ile terörle mücadelede hayatını 
kaybeden şehit asker ve polisler adına 
50 küçükbaş kurban kesildi. 

Eyüp Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 
İmaret ve Aşevi’nden kesilen kurban 
etleri paketlenerek, ilçede ikamet eden 
50 şehit ailesine teslim edildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, ilçede ikamet eden ve 
vatan savunmasında kaybettiğimiz 50 
şehidimiz adına 50 küçükbaş kurban 
kestirdiklerini belirtti.

Şehitlerin aileleriyle bir araya 
gelerek bayramlaştıklarını dile getiren 

Aydın, “Kurban Bayramı vesilesiyle hem 
şehitlerimizi rahmet ve duayla andık 
hem de onlar adına birer kurban kestik. 
“ diye konuştu.

Kesilen kurbanların kabulünü 
Allah’tan niyaz eden Aydın, Kurban 
Bayramı’nın tüm dünyada huzur ve 
barışa vesile olması temennisinde 
bulundu.  Oğlu 6 yıl önce Bingöl’de şehit 
olan baba Recai Şen de her bayram 
olduğu gibi bu bayram da belediyenin 
kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. 

Oğlunun 21 yaşında askerde şehit 
olduğunu aktaran Şen, şöyle konuştu: 
“6 yıl oldu. 6 yıl nasıl geçiyor? Çok zor 
geçiyor. Biz biliriz ancak. Allah’a çok 
şükür devletimiz yanımızda. Dimdik 
devam ediyoruz. Böyle de devam 
edeceğiz zaten. Aslında söylenecek 
hiçbir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz.”

Kurban Bayramı’nda Şehitlerimiz İçin Kurban Kesildi
Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda, 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele sırasında hayatını kaybeden Eyüplü 50 şehidimiz için kurban kesimi gerçekleştirdi.
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2015 yılında PARDUS kullanmaya başlayan Eyüpsultan Belediyesi, 
2023 yılına kadar bir milyon 800 bin bilgisayarda kullanılması 
hedeflenen milli işletim sistemi sayesinde şimdiye kadar 2 milyon 
dolarlık bütçeden tasarruf etti.

PARDUS’un yanı sıra, Eyüpsultan Belediyesi’nin yeni 
otomasyon sisteminde de database olarak, yine açık kaynak kodlu 
ücretsiz postgresql kullanılıyor. Böylece yabancı şirketlere gidecek 
bütçe Eyüpsultan Belediyesi’nin kasasında kalıyor.

“ÖNCÜLÜK ETMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ”
Eyüpsultan Belediyesi’nin PARDUS’a geçen ilk belediye 

olduğunu belirten Başkan Remzi Aydın, yerli ve milli işletim 
sistemlerinin önemine değinerek “Yerli ve milli kaynakların 
kullanılması konusunda öncülük etmekten dolayı mutluyuz” dedi.

PERSONELE EĞİTİM VERİLMİŞTİ
PARDUS işletim sistemine geçiş öncesi Eyüpsultan Belediyesi 

personeline eğitim verilmiş, Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli 
ile belediyenin diğer müdürlüklerinden birer personel PARDUS 
eğitimine katılmıştı. Eğitimde Linux tabanlı işletim sistemi 
PARDUS’un kullanımı öğretilmişti.

PARDUS NEDİR?
Pardus, Linux tabanlı bir işletim sistemi. Şimdiye kadar 5 

ana ve 2 kurumsal sürümüyle kullanıcılarıyla buluşan PARDUS 
kamu kurumları ve KOBİ’lerin güvenle kullanabileceği, yüksek 
performanslı, Türkçe destekli uygulamaları bulunan, sürekli 
güncel ve güvenli, düşük maliyetli, işlevsel bir işletim sistemi. Açık 
kaynaklı olarak geliştirilen PARDUS’un esnek ve güvenli olmasının 
yanısıra işletim sistemi içeriğinde kurumsal olarak ihtiyaç duyulan 
uygulama ve yönetsel işlevlerin eksiksiz olarak bulunuyor. Ayrıca 
sistem çökme sorununa karşı da kararlı bir işletim sistemi.

B
İRİM, ilçede yaşayan ve iş bulmak amacıyla 
kendilerine başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi 
vatandaşları firmalarla buluşturuyor.

Son olarak Eyüpsultan Belediyesi ile işbirliği 
yapan özel bir firma, İş ve Kariyer Birimi’ne güvenlik, 
bekçi ve gözetim personeli olarak çalıştırılmak üzere 
60 personele ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine birim yetkilileri, kendilerine daha 
önce başvuruda bulunan vatandaşlarla irtibata geçti.

Ayrıca SMS yoluyla ilçede yaşayan diğer 
vatandaşları konu ile ilgili bilgilendirdi. Firma 

yetkilileri, Alibeyköy’de bulunan İş ve Kariyer 
Geliştirme Birimi’ne gelerek, başvuruda bulunan 
vatandaşlarla mülakat yaptı. Yapılan mülakat sonucu 
gerçekleştirilecek değerlendirmelerle 60 vatandaş 
firmada işe başlayacak.

Mülakata giren vatandaşlardan bazıları uzun 
süredir işsiz olduklarını belirterek kendilerine böyle 
bir imkan sunduğu için Eyüpsultan Belediyesi’ne 
teşekkür ettiler. Eyüpsultan Belediyesi, istihdam 
seferberliği sayesinde bu güne kadar 10 bin 500 
kişiye firmalarla iş görüşmesi yapma imkanı sağladı.

E
YÜPSULTAN Araştırma Merkezi’nin periyodik 
olarak düzenlediği EYSAM Sohbetleri’nin 6.’sı, 
Öğretim Üyesi Dr. Nuran Çetin’in sunumu ile 

gerçekleşti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, akademisyenler ve Eyüpsultanlıların geniş 
katılımı ile gerçekleşen sunumda, Nuran 
Çetin, Eyüpsultan’ın ve tekkelerin 
tarihi gelişimini anlattıktan 
sonra, Osmanlı toplumsal 
yaşamında tekkelerin 
işlevlerini, önemini 
vurguladı.

Çetin, Eyüpsultan’da 
Osmanlı Dönemi’nde 
muhtelif tarikat veya 
kollarına mensup 70’e yakın 

tekkenin varlığı tespit edilmiş olduğunu belirterek 
tekkelerin bazen uzak yerlerden gelen kişiler için 
konaklama mekanı, bazen bu insanlar için rehberlik 
hizmeti sunulan bir müessese, bazen eğitim kurumu, 
bazen de haberleşme merkezi olarak kullanılmış 

olduğunu dile getirdi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı 

Remzi Aydın da bu tür toplantıların 
Eyüpsultan’ın kültürüne, 

araştırma yapacaklara önemli 
katkılar sağladığını belirterek 
kendisinin de bu toplantılara 
müsait olduğu zamanlarda 

iştirak edeceğini belirtti ve Dr 
Nuran Çetin’e EYSAM tarafından 

hazırlatılan bir plaket takdim etti.

EYSAM SOHBETLERİ’NDE 
‘TEKKELER’ DEĞERLENDİRİLDİ

İş Kariyer Birimi’nden  
İstihdam Seferberliği Projesi

Eyüpsultan Belediyesi, “Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Desteklenmesi” çalışmaları kapsamında TÜBİTAK Ulusal 
Akademik Ağ Ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından geliştirilen milli işletim sistemi PARDUS’la tasarruf etmeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü İş ve Kariyer Geliştirme Birimi’nin 
vatandaşa umut kapısı olma yolunda başlattığı İstihdam Seferberliği Projesi çalışmaları devam ediyor.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’NDEN 
2 MİLYON DOLARLIK TASARRUF



GÜNCEL EYLÜL 2018 5EYÜPSULTAN POSTASI

R
EHBERLER Eyüpsultan’ın zengin 
kültürel ve tarihi mirasını 
ESTAM’ın hazırladığı gezi rota ve 

haritalarıyla ziyaretçilere tanıtıyor.Türkiye 
Belediyeler Birliği’nin yerel yönetimleri 
uluslararası platformlarda tanıtmak için 
LocalINTERNational adı altında düzenlediği 
staj programında çeşitli ülkelerden gelen 
öğrenciler, Eyüpsultan Belediyesi’ni ziyaret 
etti. Yapılan ziyaretlerin ardından öğrenciler 
alanında uzman rehberler eşliğinde 
Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde 
yolculuğa çıktı.

25 ÜLKEDEN 37 ÖĞRENCİ 
EYÜPSULTAN’I GEZDİ

Program kapsamında gelen 25 farklı 
ülkeden (Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-
Hersek, Endonezya, Gambiya, Hindistan, 
Kazakistan, Karadağ, Kenya, Kırgızistan, 
Lübnan, Macaristan, Malezya, Mısır, 
Moğolistan, Pakistan, Polonya, Romanya, 
Singapur, Somali, Sudan, Tacikistan, 
Tanzanya, Komorlar, Filistin) gelen 37 
öğrenci, Eyüpsultan rehberleri eşliğinde 
Eyüpsultan ve çevresindeki tarihi eserleri 
ve önemli şahsiyetlerin kabirlerini ziyaret 
ettiler. Tarihi yapılar hakkında detaylı 
bilgiler aldılar.

Misafirler, Eyüpsultan Hazretleri’nin 
kabri başında dualarını ettikten sonra Piyer 
Loti tepesine giderek geziyi noktaladılar.

25 Farklı Ülkeden Öğrenciler Eyüpsultan’ı Gezdi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın vizyon projelerinden biri 
olan Eyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM) kapsamında uzman rehberler, 
ilçeyi ziyarete gelen misafirlere Eyüpsultan’ı gezdiriyor.

E
YÜPSULTANLILAR, İstanbul’un 
eski yazlık sinemalarını 
anımsatan bu etkinlik sayesinde 

bir anlamda nostalji yaşarken, 
mahallelerinde komşularıyla 
birlikte samimi bir ortamda sinema 
seyretmenin keyfini sürdüler.

Eyüpsultanlıların yoğun ilgi 
gösterdiği açıkhava sinemasında 
patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı 
yapıldı.

İlk açıkhava sineması gösterimi 
Nişanca Mahallesi’nde yapıldı. 
Gösterimde vatandaşlar, başrollerini 
Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın 
oynadığı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın 
yaptığı 1977 tarihli Selvi Boylum Al 
Yazmalım isimli filmi izlediler.

İkinci gösterim yine Nişanca 
Mahallesi’nde gerçekleşirken, bu kez 
de başrollerini Adile Naşit ile Münir 
Özkul’un paylaştıkları, senaryosunu 
Sadık Şendil, Suphi Tekniker ve Orhan 
Aksoy’un yazdığı, yapımcılığını Ertem 
Eğilmez ile Nahit Ataman’ın üstlendiği 
1976 yapımı Aile Şerefi isimli film 
gösterildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın da Açıkhava Sinema gösterimi 
yapılan mahalleleri ziyaret ederek 
vatandaşlarla biraraya geldi. Onlarla 
hem sohbet etti hem de film seyretti. 
Etkinlik farklı tarihlerde Eyüpsultan’ın 
tüm mahallelerinde düzenlenecek.

Eyüpsultan’da Açıkhavada Sinema Keyfi
Eyüpsultan Belediyesi, mahallelerde ücretsiz Açıkhava Sineması etkinliği düzenledi. Kültür İşleri Müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilçam’ın gönüllere taht kurmuş unutulmaz filmleri ilçe sakinleriyle buluştu.
8Haber: Serdar Canipek

Başkan Remzi Aydın, 
film gösterimi sonrası 

Eyüpsultanlılarla bir 
araya gelip sohbet etti
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S
İMURG Yaygın Eğitim Programı, orta ve alt 
gelir grubundaki ailelerin çocuklarına  kaliteli 
eğitimde fırsat eşitliği sunuyor. Eğitimde sosyal 

adaletin sağlanmasına hizmet ediyor. Programın 
özelliği, eğitimde bilgiden çok öğrencinin kişiliğine, 
yeteneğine, hedefine öncelik verilmesi. Simurg Yaygın 
Eğitim öğrencileri, açılan atölyeler, takviye dersleri, 
İlm-i Hal dersleri, düzenlenen ders içi etkinlikler ve 
günü birlik kültür gezileriyle topluma sağlıklı bireyler 
hazırlıyor. Şahsiyeti geliştirmeyi amaçlayan, öğrenci 
odaklı olan Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim 
Programında, çocuklara ve gençlere değer veriliyor, 
kendilerini keşfetmelerine imkan sağlanıyor. Simurg, 
sınava değil, hayata hazırlıktır, derse destek değil, 
yeteneğe fırsattır. Öğretmez, öğrenmeyi öğretir.

Türkiye’ye örnek oldu
Gençliğe hizmeti her zaman ön planda 

tuttuklarını, gençlik projeleriyle önemli başarılara 
imza attıklarını söyleyen Başkan Remzi Aydın, “Simurg 
Yaygın Eğitim Programımız, tüm Türkiye’ye örnek 
teşkil etti, ödüller kazandı. Gençlerimizin enerjisini, 
kültürle, sanatla, sporla, irfanla daha da zinde hale 
getirmek için çok çalıştık. Gayretimiz; medeniyetimizi 
omuzlayacak gençlerimizi, bu yüksek medeniyeti 
taşıyacak, çağını aşacak bir donanımla yetiştirebilmek 
içindi. Çok şükür emeğimiz bereketlendi. Simurg 
bilgi evlerimiz, gençlik merkezlerimiz, spor 
komplekslerimiz, yaz ve kış kamplarımız, yurt içi 
ve yurt dışı gezilerimiz, yaz, kış okullarımız gençler 
için kurduğumuz tesisler, geliştirdiğimiz programlar 
beklentilerimizi de aşan büyük ilgi gördü. Çocuklar ve 
gençlerin kadim değerlerle olan ilişkilerini yeniden 
kurarak kendini keşfetmesini sağlayan , zamanın 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek sürdürülebilir bir yaygın 
eğitim modeli olan Simurg yeni eğitim sezonunda yine 
başarılı çalışmalara imza atacak” dedi. 

Kayıtlar 15 Eylül’de Başlıyor
2018 – 2019 döneminde Simurg Yaygın Eğitim 

Programı öğrenci sayısını artırarak devam edecek. 
Okul takviye dersleri, sınav takviye dersleri, atölye 
dersleri ve rehberlik faaliyetleri geliştirilerek devam 
edecek. Sanat atölyeleri, farklı sanat dallarıyla 
güçlendirilerek sürdürülecek. Simurg Yaygın Eğitim 
Programı için kayıtlar 15 Eylül tarihinden itibaren 
Bilgi  Evleri ve Gençlik Merkezleri’nden yapılabilecek.

SİMURG YAYGIN EĞİTİMDE YENİ 
DÖNEM EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Eyüpsultan Belediyesi’nin ödüllü örnek projesi Simurg Yaygın Eğitim Programı’nda yeni eğitim sezonu 26 Eylül’de başlıyor. 
Simurg 5 – 25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı’nda 11 Bilgi Evi ve 4 Gençlik Merkezi’nde eğitime devam edilecek.
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EĞİTİMDE ULUSAL MARKA: SİMURG
Eyüpsultan Belediyesi Simur Yaygın Eğitim Programı, Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri büyük ilgi görüyor. Sadece çocuk, gençlik eğitimlerinin değil, lisansüstü 

öğrencilerine ve velilere yönelik etkinliklerin de yapıldığı Simurg Eğitim Programı’nda yeni dönemde de bir çok atölye çalışması, turnuva, etkinlik düzenlenecek.

EV okulları, Simurg Yaygın Eğitim 
Programı’nın ilk uygulama aşaması 
olarak kurgulandı. Ev okullarımızın 

öncelikli amacı “değerler eğitimidir”. 
EDE ile çocuklara temel dini bilgiler, iyi 
ahlak, uyum fedakarlık, görgü kuralları, 
yardımseverlik gibi eğitimler veriyor; akıl 
oyunları, el işi çalışmaları ve gezilerle 
de sosyalleşmelerine destek oluyoruz. 
Eğitimler, ev ortamlarında, yaşa göre 
oluşturulan gruplarla, görevli eğitimciler 
tarafından düzenleniyor. Ev okullarında 
gruplar en az 5 en fazla 10 kişiden 
oluşmakta. Program her hafta bir öğrencinin 
evinde gerçekleşmekte. 4,5 yılda 130 farklı 
grupta 906 öğrenciye eğitim verildi.

BİLGİ EVLERİNDE EĞLENEREK  
DERS İŞLENİYOR

Yeni nesil bilgi evleri olarak tasarlanan Simurg 
Bilgi Evleri, 10–14 yaş arası çocuklara hitap 

eden genel merkezlerdir. Teorik bilgiyi ve beden 
gelişimini destekleyecek eğitimlerin verildiği 

Bilgi Evleri, bilgiyi hayattaki karşılığıyla 
sentezleyerek öğrencilerimizle paylaşıyor. Bilgi 

Evleri’nde, okul ve sınav başarısını artırmaya 
yönelik destekleyici eğitimler veriliyor. 11 

yeni nesil bilgi evi, 28 mahallemizde 10–14 
yaş arasındaki çocuklarımızın ilgi alanlarına 

göre tasarlanmış 46 atöye eğitimiyle yeni nesil 
hizmetler sunmakta. 4.5 yılda Bilgi Evleri’mizde 

10.729 öğrenci eğitim aldı.

BİLGİ EVLERİMİZ
1. Alibeyköy Bilgi Evi

2. Düğmeciler Bilgi Evi

3. Karadolap Bilgi Evi

4. Kemerburgaz Bilgi Evi

5. Nişanca Bilgi Evi

6. Pirinççi Bilgi Evi

7. Silahtarağa Bilgi Evi

8. Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi

9. Yeşilpınar Bilgi Evi

10. Güzeltepe Bilgi Evi

11. Akşemsettin Bilgi Evi

Simurg Gençlik Merkezleri, mevcut 
Gençlik Merkezi modelinin yaygın eğitim 

projesi ile aldığı yeni biçimidir. Eyüpsultan 
Belediyesi’nin ortaya koyduğu Yaygın 
Eğitim Programı çerçevesinde 15 – 19 

yaş arası gençlerimize yönelik uygulanır. 
Gençlerimizin enerjisini yeteneğini 

esas almaktadır. Onlara herhangi 
kişilik dikte etmeden, kişiliklerini 

bulmaya yönlendirmek amacıyla hizmet 
vermektedir. Gençlik merkezlerimizde 

20 farklı program uygulanmaktadır. Yeni 
bir anlayışla yapılandırdığımız Gençlik 

Merkezlerimiz, nitelikli kültür sanat 
faaliyetleriyle de gençlerimizin hayatını 

zarafetle süslemeye devam ediyor. 4.5 
yılda Gençlik Merkezleri’mizde 4.025 

öğrenci eğitim aldı.

GENÇLİK MERKEZLERİ’MİZDE 20 FARKLI PROGRAM UYGULANIYOR

GENÇ AKADEMİ’YLE ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİ UZMANLAŞIYOR

TÜRKİYE’DE 
BELEDİYELER ARASINDA 
BİR İLK: SİMURG DİL EVİ

GENÇLİK MERKEZLERİMİZ
1. Eyüpsultan Gençlik Merkezi

2. Yeşilpınar Gençlik Merkezi

3. Güzeltepe Gençlik Merkezi

4. Pirinççi Gençlik Merkezi

Simurg Genç Akademi, öğrenimini Eyüpsultan’da gören veya ikamet eden üniversite 
öğrencileri için geliştirilmiş özel bir birimdir. Bu birim, üniversite öğrencilerimize 

uzmanlaşacakları alanın dışında yeni perspektifler kazandırmayı amaçlıyor. Genç akademi 
programında liderlik okulu, felsefe, şehir tarihi eğitimi, sosyal medya yönetimi, ekonomi, 
iktisat, dinler tarihi, fotoğrafçılık gibi temel eğitimler bulunuyor. Genç Akademi’de 8 farklı 

atölyede şimdiye kadar 694 öğrenci eğitim aldı.

Simurg Dil Evi’nde yabancı öğretmen ile 
uygulamalı eğitimler gerçekleştirilerek; çocukların 
en kolay yoldan yabancı dil öğrenmesi sağlanıyor. 
Haftanın altı günü açık olan Simurg Dil Evi’ne 
öğrenciler iki gün gelerek 5 saatlik bir eğitim 
alıyorlar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 
eğitim aldığı dil evinde kalem ve defterden 
uzak dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli 
benimseniyor. Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri 
ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik 
yapan öğrenciler aynı zamanda konuştukları konular 
üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak 
ve filmler izleyerek İngilizcelerini geliştiriyorlar.

EVDE DEĞERLER EĞİTİMİ



GÜNCELEYLÜL 20188 EYÜPSULTAN POSTASI

HER ŞEY DAHA GÜZEL BİR EYÜPSULTAN İÇİN

“Huzur Başkenti” Eyüpsultan'da belediye ekipleri, yaz kış demeden Eyüpsultanlılara hizmet için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın “Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor" projesi kapsamında  Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde 

çalışmalar devam ederken, Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de asfalt serimi, merdiven-korkuluk imalatı, yağmur suyu kanalı 
yapımı ve diğer tüm alt yapı çalışmaları ile Eyüpsultan'ın cadde ve sokaklarını modern, daha konforlu hale getirmek için uğraş veriyor.

E
YÜPSULTAN ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir 
şekilde yürütülen çalışmalarla Eyüpsultan’ın caddelerinde 
elektrik, su ve doğalgaz hatları yenileniyor; kaldırımları 

genişleyerek caddede, peyzaj çalışmaları, kent mobilyaları 
ve aydınlatma elemanları kullanılarak göz kamaştırıcı bir 
görünüme kavuşuyor. 

Yapımı Tamamlanan Prestij Caddeler: Girne Caddesi, 
Özlem Sokak, İslambey Caddesi, Yıldız Tabya Caddesi, Vardar 
Bulvarı, Çırçır Caddesi, Fil Köprüsü Caddesi, Çiçeksuyu Caddesi, 
Alperen Caddesi.

Yapımı Planlanan Prestij Caddeler: Otakçılar Caddesi, 
Düğmeciler Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Namık Kemal Caddesi, 
Saya Yolu Caddesi, Atatürk Caddesi (Zabıta – Meydan arası)

28 Mahalleye 250 Bin Ton Asfalt Serimi Yapılacak
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede 

asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 2018 yılı 
içerisinde 28 mahallede cadde ve sokaklar için 110 bin ton 
asfalt serimi yapılacak. Yıl sonuna kadar hava koşullarına 
bağlı olarak tüm cadde ve sokaklardaki asfalt çalışmalarını 
tamamlamayı hedefleyen ekipler günde ortalama 800 ton 
asfalt serimi yapıyor. Asfalt çalışmalarını 3 ekip halinde 
farklı noktalarda sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
öncelikle yoğun trafik sirkülasyonun olduğu ve deforme olmuş 
cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları yapıyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin de ana arterlerde asfalt çalışması 
yaptığı ilçemizde, Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içinde 150 
bin ton civarında asfalt serimi gerçekleştirecek. Şimdiye kadar 
Yeşilpınar, Rami Cuma, Düğmeciler, İslambey, Rami Yeni, 
Alibeyköy, Çırçır, Güzeltepe, Silahtarağa, Sakarya, Mithatpaşa 
ve Karadolap Mahallelerinde 47 cadde ve sokakta asfalt 
çalışmaları tamamlandı. 

4 bin 250 Metretül Merdiven İmalatı Yapıldı
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatları 
doğrultusunda, ilçede aşırı eğimli sokaklara vatandaşların 
iniş çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla merdiven ve korkuluk 
çalışmaları yapıyor. Bununla ilgili olarak bölgede minumum 4 
ekip merdiven imalatı ve mevcut merdivenlerin yenilenmesiyle 
ilgili çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ayda ortalama 300 
metretül merdiven imalatı gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, 2018 yılında şimdiye kadar 80 adet merdiven yaparak 
4 bin 250 metretül merdiven imalatı ve yenileme çalışması 
gerçekleştirdi. 

6 Bin Metretül Yağmur Suyu Kanalı Yapılacak
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 

küresel iklim değişikliği ile birlikte son dönemde yaşanan 
şidetli yağışlardan dolayı yaşanacak olumsuzlukların önüne 
geçmek için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Yüzey 
sularını yağmur suyu kanallarına alarak sel baskınlarını 
önlemek için çalışmalar yapan ekipler, 2018 yılı içinde 6 bin 
metretül yağmur suyu kanalı yapmayı planlıyor. Yağmur suyu 
kanalı imalatı ile birlikte ızgara sayısını artırmaya yönelik 
çalışmalar gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası sel 
felaketlerine karşı ilçede yaşanabilecek olumsuzlukları önüne 
geçecek her türlü çalışmayı bu yıl içinde bitirmeyi hedefliyor.

EYÜP CADDELERİ PRESTİJ KAZANIYOR

Özlem Çarşısı Vardar Bulvarı Girne Caddesi

Eyüpsultan’ın 
Caddeleri Işıl Işıl

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri ilçenin cadde ve 

sokaklarını dekoratif direk süsü uygulamaları 
ile ışıl ışıl, renkli ve daha güzel bir 

görüntüye kavuşturuyor. Şu ana kadar 31 
cadde ve sokakta 462 adet dekoratif 

direk süsü uygulaması 
gerçekleştirildi.

Bu yıl içinde 250 bin ton asfalt 
serimi gerçekleştirilecek.

Başkan Aydın, yapılan alt ve üst 
yapı çalışmalarını yerinde izliyor.

Başkan Remzi Aydın, okullarda 
yapılan boya çalışmalarını 

yakından takip ediyor.

 2018 yılı içinde 6 bin metretül yağmur 
suyu kanalı yapılması planlanıyor.
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EYÜPSULTAN 
ULAŞIMDA 

ÇAĞ ATLIYOR

Eyüpsultan; manevi atmosferi, tarihi ve coğrafi güzelliği ile İstanbul’un adeta 
cazibe merkezi. İstanbul’un fethinden sonra sur dışında kurulan ilk yerleşim 

merkezi olma özelliği de bulunan ilçe ulaşım alanında yapılan yatırımlarla çağ atlıyor.

İLÇEDE gerçekleştirilen raylı sistem yatırımları sayesinde vatandaşlar daha 
hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım imkanına sahip olacak.

EYÜPSULTAN’A SÜRÜCÜSÜZ METRO

Bu yatırımlardan biri Kabataş – Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı. Bu 
hat Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olacak.

Hatta Alibeyköy, Akşemsettin, Veysel Karani ve Yeşilpınar’ın da 
aralarında bulunduğu 18 durak yer alacak.

Hattın tamamen açılması ile; Alibeyköy istasyonunda Eminönü- 
Eyüpsultan - Alibeyköy tramvay hattı ile, Mecidiyeköy istasyonunda 

Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile, Karadeniz 
Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile 

ve Mahmutbey istasyonunda Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro 
hattı ile entegrasyon sağlanacak.

EMİNÖNÜ - EYÜPSULTAN - ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI

Diğer önemli bir yatırım da Eminönü - Eyüpsultan - 
Alibeyköy (Haliç) Tramvay Hattı. Hat tamamlandığında 
10.10 km uzunluğuna sahip olacak. Tramvay araçlarına hat 
boyunca iki ray arası gömülü olan sistemden güvenli bir 
şekilde enerji verilecek.

Böylece güzergah boyunca görüntü kirliliğinin önüne 
geçilecek. Vagonların içi ve dışı yönetim merkezinden 
kameralarla gözetlenecek. Yolcularla makinist arasında 
aktif iletişim sağlanacak.

Saatte tek yönde 25 bin yolcuya hizmet verecek 
olan Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı 
vatandaşlara Eminönü’nden Alibeyköy Otogarı’na 
yaklaşık 30 dakikada ulaşım imkanı sağlayacak.

Hat; Alibeyköy Otogar, Alibeyköy Metro, Alibeyköy 
Merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Eyüpsultan 
Devlet Hastanesi, Eyüpsultan Teleferik, Feshane, 
Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Küçükpazar ve Eminönü 
olmak üzere 14 istasyondan oluşacak.

Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy (Haliç) Tramvay 
Hattı ayrıca Eminönü İstasyonu’nda, Kabataş - Eminönü 
- Zeytinburnu - Bağcılar Tramvay Hattı ve Şehir Hatları 
Vapur İskeleleri ile, Küçükpazar İstasyonu’nda Hacıosman 
- Yenikapı Metro Hattı ile, Ayvansaray İstasyonu’nda 
Beylikdüzü - Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile, Feshane 
İstasyonu’nda yapımı planlanan Eyüpsultan - Bayrampaşa 
Tramvay Hattı ile, Alibeyköy Metro İstasyonu’nda 
Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro 
Hattı ile, Alibeyköy Otogarı İstasyonu’nda Seyrantepe - 
Kağıthane - Alibeyköy Metro Hattı ile entegre olacak.

YENİ HAVALİMANI METROSU EYÜPSULTAN’DAN GEÇİYOR

İstanbul’un en büyük ulaşım projelerinden olan ve 
proje bedeli toplam 4 milyar 845 milyon 600 bin TL 
olarak belirlenen Gayrettepe - İstanbul Yeni Havalimanı 
Metro hattı Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane, Arnavutköy, 
Başakşehir ile Küçükçekmece ilçelerinden geçecek. 
Toplam 66 kilometre uzunluğunda olacak hattın ilk etabı 
2018 yılında, ikinci etabı ise 2021 yılında tamamlanacak.

Hattın uzunluğu, Gayrettepe - İstanbul Yeni 
Havalimanı yönünde yaklaşık 33 kilometre olacak. Bu 
metro hattı ile kent merkezine ulaşım 30 dakika olacak.

KEMERBURGAZ, GÖKTÜRK VE 
İHSANİYE’DE DURAK OLACAK

Metro hattında, aralarında Kemerburgaz, Göktürk 
ve İhsaniye’nin de bulunduğu toplam 13 istasyon yer 
alacak. 7 istasyonluk ilk etap 2018’de, 6 istasyondan 
meydana gelen 2. etap ise 2018-2021 tarihleri arasında 
tamamlanacak.

Hat tamamlandığında ise Yenikapı – 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 entegre olacak.

SİLAHTARAĞA TÜNELİ’NDE  
SONA YAKLAŞILIYOR

Bu arada, Alibeyköy trafiğini rahatlatmak amacıyla 
başlatılan Silahtarağa Tüneli çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Yıl sonunda tamamlanması planlanan ve 
toplam 200 metre uzunluğa sahip olan tünel, Silahtarağa 
Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltacak, 
bu sayede sürücülere büyük kolaylık sağlayacak.

Eminönü - Alibeyköy tramvay hattı Silahtarağa Tüneli
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GENÇLER 
ESKİŞEHİR 

HASIRCA 
GENÇLİK 

KAMPI’NDA 
DOYASIYA 

EĞLENDİ
E

SKİŞEHİR merkeze 40 dk ‘lık mesafede, 100 
dönümlük bir araziye kurulmuş, doğayla iç içe 
olan Eskişehir Hasırca Gençlik Kampı’na 760 
gencimiz katıldı. 2–7 Ağustos erkek, 7–12 
Ağustos’ta ise kız öğrencilerin katıldığı kamp, 

yoğun talep görünce 12-17 Ağustos tarihleri arasında kız 
öğrenciler için 3. bir kur daha düzenlendi.

Gençler, Kampta Hem Eğlendiler  
Hem Öğrendiler

Kamp süresince Eskişehir’in tarihi ve turistik yerlerini 
gezen, kamp alanında bulunan etkinlik istasyonlarından 
faydalanan gençler, yaz tatili içerisinde, teknolojiden 
uzak, doğayla iç içe bir kamp dönemi geçirdiler. Kamp 
içerisinde voleybol, basketbol, paintball, okçuluk, bisiklet, 
tarihi oyunlarımızdan matrak, sokak oyunları, yüzme, 
el sanatları, müzik, tiyatro, drama, trekking gibi birçok 
etkinliklerle gençlerimiz gün boyu sıkılmadan tatilin tadını 
eğlenerek ve öğrenerek çıkardılar. 

Ailelerinden ilk defa ayrılan farklı yaş gruplarındaki 
gençlerimiz, tek başlarına özgüven kazanabilecekleri 
bir ortamda, sahne performanslarıyla kendilerine ifade 
edebilme becerisi de kazandılar. 5 gece 6 gün süren 
kampta, telefonları kapalı olan gençler, birbirleriyle sohbet 
edebilmenin, birbirlerini fark edebilmenin, gruplarıyla 
oyun üretebilmenin mümkün olduğunu, teknolojiden 
arındırılmış bir ortamda kendilerini farkedebilmenin, 
doğayla başbaşa kalabilmenin keyfini yaşadılar. 

Başkan Aydın, Kampta Gençlerle  
Bol Bol Sohbet Etti

Eskişehir Hasırca Dostluk ve Kardeşlik Kampı’nı 
ziyaret eden, aktiviteleri yerinde izleyen ve gençlerle 
bol bol sohbet etme fırsatı bulan Başkan Remzi Aydın, 
kampla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Eyüpsultan 
Belediyesi olarak dört dönemdir yaz ve kış kampları 
gerçekleştiriyoruz. 4,5 yılda Kurtkemeri, Bolu, 
Bursa, Manisa, Antalya, Kastamonu ve Kefken’de 
gerçekleştirdiğimiz yaz ve kış kamplarımızdan şimdiye 
kadar 3965 gencimiz faydalandı. Bu sene 760 öğrencimizi 
Eskişehir’de Hasırca Gençlik Kampı’na götürdük. 
Çocuklarımız bu tarz kamplarla sosyal çevrelerini 
geliştirip, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kuruyorlar. 
Gençlerimiz arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirip bol 
bol sohbet edip, kendi kendine yetebilmeyi, zorluklar 
karşısında dirayetli olmayı öğreniyorlar. 

Göreve geldiğimiz günden itibaren gençlere ve 
çocuklara önemli yatırımlarda bulunduk ve bulunmaya 
devam ediyoruz. Bilgi evleri, gençlik merkezlerimizde, 
eğitsel, kültür sanat, spor aktiviteleri, değerler eğitimi, 
kaliteli atölye eğitimleri ile çocukların fiziksel ve ruhsal 
gelişimlerini sağlayacak önemli çalışmalara imza attık. 
Okullara adeta kamplar kurduk ve bunun meyvelerini 
almaya başladık.”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın, göreve gelişinin hemen ardından başlatmış 
olduğu gençlik kampları, bu sene Eskişehir Hasırca Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi.

8Haber: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Eskişehir Hasırca Gençlik Kampı’nın ilk 
kuruna 250 erkek öğrenci katıldı.

Kamp süresince 
Eskişehir’in tarihi 
ve turistik yerlerini 
gezen gençlerin gittiği 
yerlerden birisi de 
Sazova Bilim Kültür 
Sanat Parkı’ydı.

Kampı ziyaret eden Başkan Remzi Aydın, aktiviteleri 
yerinde izleyip gençlerle bol bol sohbet etti.

Kamp ateşi yakan gençler etrafında 
sohbet edip, doyasıya eğlendi.

Eskişehir’in en yüksek noktalarından biri olan Şelale Park’a 
giden kampcılar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençler kampta bulunan havuzda 
bol bol yüzme fırsatı buldu.

Geniş bir alana sahip olan Eskişehir Hasırca 
Gençlik Kampı’nda gençler bisikletlerle gezdiler.

Gençler, kampta 
Osmanlı 
döneminde 
oynanan askeri 
bir spor olan 
Matrak’la stres 
attılar.

Kampın en eğlenceli etkinliklerinden birisi de paintball’du.
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Eyüpsultanlı gençler, Eskişehir Hasırca Kampı’nda, teknolojiden uzak, doğayla iç içe, beş gece altı gün boyunca aktivite, gezi ve seminerlerle eğlenceli ve faydalı bir kamp deneyimi yaşadılar.

“UNUTULMAYACAK BİR KAMP DENEYİMİ YAŞADIK”
Muhammet Enes 

Sarısakaloğlu:  
“16 yaşındayım, Etiler Anadolu 
Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. 
Alibeyköy’de oturuyorum. 
Bu yaz bir vakfın kampına 
katılmıştım ama o kadar 

zevkli değildi. Burası daha 
eğlenceli. Arkadaşlarla daha 

çok eğleniyoruz. Burada 
yemekler de, odalar da güzel. 
Diğer kampta çok sıkılmıştım 
burada etkinlikler ve gezilerle 

sıkılmaya bile vaktiniz olmuyor. 
Sabah akşam sürekli bir aktivite 

oluyor. Başkanımız Remzi 
Aydın’a çok teşekkür ediyorum.”

Mertcan Acar: 
“13 yaşındayım, Feridun 
Tümer Ortaokulu 8.sınıf 

öğrencisiyim. Kampa Yeşilpınar 
Mahallesi’nden katılıyorum. 

Daha önce Kefken Yaz Kampı’na 
katılmıştım. Bu benim ikinci 

kamp deneyimim. Başkanımız 
Remzi Aydın’a çok teşekkür 
etmek istiyorum bize böyle 
bir kamp deneyimi yaşattığı 

için. Arkadaşlarımızla iç içe çok 
güzel bir kamp dönemi geçirdik. 
Etkinliklerin yanı sıra Eskişehir’i 

gezme fırsatımız da oldu.”

Enes Ömer Sivil:
“18 yaşındayım,  İhsan 

Mermerci Anadolu Lisesi 
12. sınıf öğrencisiyim. Daha 

önce kamp deneyimim 
olmuştu ama Eyüpsultan 

Belediyesi’nin düzenlediği 
yaz kampına ilk kez 

katılıyorum. Eyüpsultan 
Belediyesi çok güzel bir 

kamp hazırlamış. Burada 
etkinliklerin yanısıra 
Eskişehir’i de gezme 

fırsatımız oldu. Arkadaşlık 
ortamı çok güzel. Her 

şeyiyle dört dörtlük bir 
kamp olmuş. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.”

Anıl Tekemen: “15 yaşındayım, Ahi Evran Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 10 sınıf öğrencisiyim. Güzeltepe 
Mahallesi’nden katılıyorum. Geçen sene Kefken Yaz 
Kampı’na katılmıştım. Çok sevdiğim için bu sene de 
katılmak istedim. Burada çok yoğun bir kamp dönemi 
geçirdik. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. İyi ki kampa 
katılmışım. Evde olsaydım boş boş oturacaktım. Burada 
kendime yeni arkadaşlar edindim. Etkinliklerle, gezi ve 
sohbetlerle eğitici ve öğretici bir kamp dönemi geçirdim.”

Ahmet Kerem Söğütlü: “15 yaşındayım, 
Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi 10.sınıf 
öğrencisiyim. Güzeltepe Mahallesi’nden 
kampa katılıyorum. Geçen sene 
arkadaşlarla Kefken kampına katılmıştım. 
Orası da çok eğlenceliydi, burası da çok 
eğlenceli. Gerek arkadaşlık ortamı, gerekse 
aktivitelerle her şey çok güzel geçti. 
Herkesin mutlaka böyle bir kamp deneyimi 
yaşaması gerektiğini düşünüyorum.”

Ahmet Günlemiş: “15 yaşındayım 10. Sınıf Yedikule 
Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Daha önce Manisa 
ve Bolu kamplarına katılmıştım. Bu benim 3. 
kamp deneyimim oldu. Kamplarda arkadaş 
ortamını ve etkinlikleri çok seviyorum. 
Bu sene de çok eğlenceli bir kamp dönemi 
geçirdik. Arkadaşlarla hem birlikte kaldık, 
hem de çeşitli aktivitelerle eğlendik. 
Başkanımız Remzi Aydın’a biz gençlere verdiği 
desteklerden dolayı ve böyle bir kamp yapma 
fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum.”

Metin Erer: “13 yaşındayım, Dede Korkut Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. 
Nişanca Mahallesi’nden geliyorum. Üç yıl önce Bolu Kampı’na katılmıştım, 

orası da çok eğlenceli geçmişti. Eskişehir Kampı da çok güzel geçti. 
Burada bol bol havuzda yüzdük, etkinlikler yaptık. Kamp  liderlerimiz 
de bizlere karşı çok iyiydi. Ben en çok gece etkinliklerinden keyif 
aldım. Bir de Eskişehir’i gezdik, ben çok beğendim, güzel bir şehir.”

Furkan Bican: “16 yaşındayım, Etiler Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Kampa Alibeyköy’den 
katılıyorum. Daha önce Antalya Kış Kampı’na katılmıştım. İlk defa bir yaz kampına katılıyorum. Kamp 
alanını çok beğendim. Doğayla iç içe, etkinlikler ve gezilerle dolu dolu bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah 
önümüzdeki sene de gelebilirim. Kamp deneyimi olmayan arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ederim.”

Azim-Hafız Samet Acır: “15 yaşındayız, Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 10.sınıf öğrencisiyiz. Yeşilpınar’da oturuyoruz. Daha önce Kastamonu ve 

Antalya Kış kamplarına katıldık. İlk defa yaz kampına katılıyoruz. Etkinlikler, seminer 
ve gezilerle çok güzel bir kamp oldu. Yeni arkadaşlar edindik, çevremiz genişledi. 

Teknolijiden uzak, doğayla iç içe unutulmayacak bir kamp deneyimi yaşadık.”

Hüseyin Erdem: “18 yaşındayım, Sefaköy Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. Topçular Mahallesi’nde oturuyorum.  
Geçen sene Kefken Yaz Kampı’na katılmıştım. Eskişehir Kampı da çok güzel geçti. Şehir gezisi çok iyiydi. Eskişehir’i 

tanıma fırsatımız oldu. Seminer ve etkinlikler de kampı daha eğlenceli kılıyor. Bu tarz kamplar insana tecrübe 
katıyor. O yüzden herkesin kamplara katılmasını tavsiye ederim.”

Serkan Usluoğlu: “18 
yaşındayım, Mehmet Suat Evyap 
Lisesi mezunuyum. Arkadaş 
ortamı çok iyiydi. Kamp liderleri 
ile abi kardeş ilişkimiz vardı. 
Kamptaki bütün etkinlikler çok 
iyiydi. Kamp alanı çok büyük 
olduğu için birçok etkinliği 
yapma şansımız oldu. İlk defa bir 
kampa katılıyorum. Şimdi keşke 
daha önce kamplara katılsaydım 
diyorum. Eyüpsultan Belediyesi’ne 
ve Başkanımız Remzi Aydın’a 
bize böyle bir imkan sunduğu için 
teşekkür ediyorum.”

8Röportajlar: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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7–12 Ağustos tarihleri arasında  Eskişehir Hasırca Gençlik Kampı’nın ikinci kuruna katılan kız öğrenciler kamptan mutlu ayrıldılar.

“KAMPTA YENİ ARKADAŞLIKLAR 
KURUP GÜZEL BİR DENEYİM YAŞADIK”

Kız öğrenciler kampta 
gece ve gündüz 
teleskopla gözlem 
yapma fırsatı buldular.

Gençler, kamp 
içerisinde voleybol, 
basketbol, paintball, 
okçuluk, bisiklet, tarihi 
oyunlarımızdan matrak, 
gibi etkinliklerle tatilin 
tadını çıkardılar.

Gençler Eskişehir'in en 
eski ve turistik yerleşim 
yerlerinden Odunpazarı'nın 
sokaklarında gezdiler.

Kız öğrenciler Eskişehir 
gezisinde Sazova Bilim Kültür 

Sanat Parkı içindeki Masal 
Şatosu önünde hatıra fotoğrafı 

çektirdiler.

8Röportaj ve Fotoğraflar: Esma Bayram

Ayşenur Altay: “17 yaşındayım. Rami’den katıldım. Belediyenin 
bütün kamplarına katıldım. Kampları çok seviyorum. Bilmediğim 

konular hakkında bilgi sahibi oldum. Bence kamplar bir 
öğrencinin kendini keşfetmesi için çok iyi bir fırsat. Başkanımıza 

verdiği imkanlardan dolayı teşekkür ederim.”

Pelinsu Solgun: “15 yaşındayım. 
Akşemsettin’den katıldım. Daha önce 

Kefken kampına katıldım. Burası da çok 
eğlenceli geçti. Bisiklet sürdük, ok attık. 
Arkadaşlarımızla ve doğayla iç içeydik. 

Bize böyle bir imkan sağladığı için 
Başkanımıza teşekkür ederim.”

Şuranur Sağır: “14 yaşındayım. Kampa 
Pirinççi Bilgi Evi’nden  katıldım. Çok 
memnun kaldım. Sabah kalktığımızda 
spor yaptık. Kahvaltıdan sonra yüzme 
imkanımız oldu. Buraya arkadaşlarımla 

geldim. Birlikte vakit geçirmek çok güzeldi. 
Başkanıma çok teşekkür ederim.”

Yonca Dalğın: “Marmara Üniversitesi 
Tarih mazunuyum. 24 yaşındayım. 
Bu kampa lider olarak katıldım. Daha 
sonra burada hapkidoyu tanıttım. 
Hapkidoyu öğrenciler çok beğendiler. 
Başkan Remzi Aydın sayesinde 
Eyüpsultan gençlik merkezlerinde 
hapkido kursu açıldı. İnşallah bundan 
sonraki süreçte de devam edecek. 
Öğrencilerimiz hapkido eğitimi aldıkları 
için çok mutlular. Kendilerini hem 
özgüven olarak hem bedensel olarak 
geliştirebileceklerini düşünüyorlar. Bu 
fırsatı bize tanıdığı için Başkan Remzi 
Aydın’a teşekkür ediyoruz.”

Zehra Oruç: “Kampa İmar Blokları’ndan 
katıldım. 18 yaşındayım. Daha önce 
Kefken, Bolu ve Antalya kamplarına 

katılmıştım. Diğer kamplarım gibi bu 
kampım da çok güzel geçti. Farklı farklı 

etkinlikler yaparak günlerimiz verimli 
geçti. Bisiklet sürdük çok zevkliydi. 
Eskişehir gezimiz oldu. Birçok farklı 

mimariyi görme şansı elde ettik. Burada 
güzel ve eğlenceli vakit geçirdik. 

Desteklerinden dolayı Başkan Remzi 
Aydın’a teşekkür ederim.”

Hümeyra Kıymaz: “17 yaşındayım. Alibeyköy’den 
katıldım. Güzeltepe Gençlik Merkezi’nden başvurdum. 

Daha önce Kefken kampına gittim. Oradan çok memnun 
kaldığım için Eskişehir’e gelmek için tekrar başvurdum. 
Kamp çok güzel geçti. Yeni arkadaşlar edindim. Burada 

çok güzel etkinlikler yaptık. Kaldığımız yerler çok 
güzeldi. Voleybol oynadık. Bu imkanı bize sunduğu için 

Başkan Remzi Aydın’a teşekkür ederim.”

Cemre Can: “15 yaşındayım. Eyüpsultan Merkez’den  
katıldım. Daha önce Kefken ve Antalya kampına katılmıştım. 
Bu kamplarda yüzme, voleybol, el sanatları gibi etkinliklere 

katıldığım için çok mutluyum. Gündüz ve gece teleskopla 
gözlem yapma fırsatı bulduk. Bu kamplar sayesinde daha 

çok sosyalleştim. Burdan Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Elif Süleymanoğlu: “18 yaşındayım. 
Liseden yeni mezun oldum. 
Rami’de oturuyorum. Kampa ilk 
kez katıldım. Kamptan çok memnun 
kaldım. Bu kadar güzel geçeceğini 
ummuyordum. Yeni arkadaşlıklar 
edindim. Burada liderlerimiz 
sayesinde günlerimiz dolu dolu geçti. 
Burada bol bol bisiklete bindim. 
Okçuluk atışları yaptık. Ben ilk kez 
oku elime aldım. Manevi eğitimler 
verilmesi de çok güzel. Burada geçen 
zamanımızı anlamlandırdı.  Kampta 
çok mutlu oldum.”
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T
ÜLAY Aydın, bu ay Karadolap 
Mahallesi’nde Hiranur bebekle 
anne Kıymet Türkmen’i, Göktürk 

Mahallesi’nde Hüsna Zana bebekle 
anne Necla Çevik’i, Akşemsettin 
Mahallesi’nde Lina Su bebekle anne 
Gözde Sarımaden’I, yine Akşemsettin 
Mahallesi’nde Muhammed Göktuğ 
bebekle anne Serap Atik’i ve Çırçır 
Mahallesi’nde Ömer Asaf bebekle 
anne Özlem Uyan’ı ziyaret etti.

“Hoşgeldin Bebek” ziyaretleri 
kapsamında Eyüpsultan Belediyesi 
Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne bağlı doktorlar da 
bebeklerin muayene ve kontrollerini 
yaptılar.

T
ÜLAY Aydın, bu ay Güzeltepe Mahallesi’nde 2 
yaşındaki Defne Arpaz ve ailesini ziyaret etti. 
Aydın, iki böbreği de çalışmayan, böbrek nakli 

bekleyen minik Defne’ye ve ailesine geçmiş olsun 
dileklerini ileterek istek ve arzularını dinledi. 

Tülay Aydın, bir başka ziyaretini ise Karadolap 
Mahallesi’nde oturan 95 yaşındaki Emine Karaman’a 
gerçekleştirdi. Aydın, kızı ile yaşayan Emine Teyze 
ile sohbet edip sorunlarını dinledi. Akşemsettin 
Mahallesi’nde ise yalnız başına yaşamak zorunda olan 
71 yaşındaki Güzel Bağı Teyzeyi ziyaret eden Tülay 
Aydın, kendisi ile uzun uzun sohbet etti.

İlçedeki hasta ziyaretlerine devam eden Tülay 
Aydın, Silahtarağa Mahallesinde yüzde 90 ağır 
engelli felçli olan 76 yaşındaki İslim Kumaru’yu, 
Odayeri Mahallesi’nde Mehmet Bodur’u, Esentepe 
Mahallesi’nde bir tarafı felçli olan Taner Sarıtunç’u 
ziyaret ederek taleplerinin yerine getirilmesini sağladı.

Hasta ve yaşlı vatandaşların yanısıra ilçedeki 
engelli vatandaşları ve aileleri de ziyaret eden Tülay 
Aydın, bu kapsamda Akşemsettin Mahallesi’nde 21 
yaşındaki ESER öğrencisi Dilan Çetiner ve ailesini, 
Silahtarağa Mahallesi’nde yine bir başka ESER 
öğrencisi 31 yaşındaki Otizmli Emre Eldeniz’i, Odayeri 
Mahallesi’nde ise yürüme engelli olan Hakkı Dönücü’yü 
ziyaret edip hal ve hatırlarını sordu. 

EYÜPSULTANLI BEBEKLERE 
“HOŞGELDİN” ZİYARETİ
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın eşi Tülay Aydın, ilçedeki yeni doğan bebekleri 
ziyaret ederek onlara hediyeler sunmaya devam ediyor. Ziyaret ettiği ailelere ESER’de eğitim 
gören engelli çocuklar tarafından hazırlanan “Hoşgeldin Bebek” sepetleri hediye ediliyor.

Hüsna Zana bebek, anne Necla Çevik ve Tülay Aydın

Muhammed Göktuğ bebek, anne Serap 
Atik, Tülay Aydın

Hiranur bebek, anne Kıymet 
Türkmen ve Tülay Aydın

Lina Su bebek, anne Gözde Sarımaden, Tülay Aydın

Ömer Asaf bebek, anne Özlem Uyan ve Tülay Aydın

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın eşi Tülay Aydın, Eyüpsultan’daki engelli, hasta ve yaşlı vatandaşları  ziyaret ederek onların isteklerini dinliyor ve sohbet ediyor.

Hasta ve Yaşlılarımızın Her Zaman Yanındayız

Tülay Aydın’ın ziyaret etttiği 76 yaşındaki yüzde 90 ağır 
engelli olan İslim Kumaru’ya hasta yatağı verildi.

Tülay Aydın, Odayeri Mahallesi’nde evinin camlarına 
demir korkuluk isteyen Hakkı Amca’ya talebinin yerine 

getirileceği sözünü verdi.

Aydın’ın ziyaret 
edip dilek 
ve isteklerini 
dinlediği Taner 
Sarıtunç’a 
Wolker ve 
tekerlekli 
sandalye 
verildi.

Mehmet 
Bodur

Dilan Çetiner Defne Arpaz

Emre 
Eldeniz

Emine Karaman

Güzel Bağı
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E
YÜPSULTANLI kadınların evde yaptıkları el 
emeği ürünleri ESKEP mağazalarında satışa 
sunularak aile bütçelerine katkıda bulunmaları 
sağlanırken, kadın istihdamını desteklemek 
amacıyla da çeşitli eğitimler veriliyor. Üretilen 

ürünlerde belli bir standart oluşturmak ve kaliteyi 
canlı tutmak adına ESKEP’li kadınlara iğne oyası kursu, 
makine nakışı kursu, el nakışı, amigurumi (Örgü bebek), 
kuaförlük, pastacılık, aşçılık kursu gibi bir çok branşta 
dersler veriliyor. Halk Eğitim ile ortaklaşa verilen 
kursların sonunda eğitimi tamamlayan kadınlara sertifika 
dağıtılarak aynı zamanda yeni ufuklar açılmış oluyor. 

Eyüpsultanlı Kadınların El Emekleri 
ESKEP’le Değer Kazanıyor Eyüpsultan Belediyesi 

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
hizmetlerini sürdüren ESKEP 
(Eyüp Sultan Kadın Emeği 
Programı), Eyüpsultanlı 
kadınların el emeği göz nuru 
ürünlerini değerlendirerek 
onların aile bütçelerine 
katkıda bulunmalarına 
imkan sağlamaya devam 
ediyor. Eyüpsultanlı kadınlar, 
ESKEP sayesinde, ekonomik 
ve sosyal yönden kalkınırken, 
özellikle beceri ve yetenekleri 
doğrultusunda verilen mesleki 
eğitimlerle de geleceğe daha 
sağlam adımlarla ilerliyor.

Eylül ayında başlayacak aşçılık ve pastacılık kursunda, kursiyerlere 
hijyen kuralları, pratik tarifler, yöresel yemekler ve garnitür 

hazırlanmasına kadar yemekle ilgili her türlü eğitim veriliyor.

ESKEP’ten 4yılda 1350 öğrenci hizmet alırken, 930 
kadın ürünlerini verdi. ESKEP’e 4 yılda verilen toplam 

ürün sayısı ise 12.738.

Kursiyerler için ESKEP’e 10 dikiş, 2 overlok makinası alındı.

ESKEP’in Her Yaştan Üyesi Var
Havva Yetkin: “86 yaşındayım. Emekliye ayrıldıktan sonra 
patik örmeye başladım. Yaklaşık 30 yıldır örüyorum. Daha 
sonra ördüklerimi ESKEP’e vermeye başladım. Osteoporoz 
hastası olduğum için dışarıya çıkamıyorum. Ben de oturduğum 
yerden vakit buldukça patik örüyorum. Boş duramıyorum, 
sıkılıyorum. Bir patiği üstünde durursam, rahatsızlığım olmadığı 
zaman iki günde bitiriyorum. Aslında emeği çok olan bir iş. Bu iş 
beni hayata bağlıyor, bana meşguliyet oluyor. Bu iş beni ayakta 
tutarken, bir taraftan da ufak da olsa bana harçlık oluyor.”

“Bütün Ev 
Hanımlarına ESKEP’i 
Tavsiye Ediyorum”
Begüm Müderrisoğlu: “İslambey 
Mahallesi’nde oturuyorum. ESKEP’le bir yıl 
önce tanıştım. Belediyeden mesaj gelmişti 
telefonuma. Mesajda pastacılık ve aşçılık 
kurslarının başlayacağı yazıyordu. Ben 
de buna istinaden katılmak istedim ve 
başvurdum. Zaten bir alt yapım vardı İSMEK’te 
pastacılık kursuna gitmiştim. ESKEP’le kendimi 
daha da geliştirmek istedim. Burada pastacılık 
üzerine birçok yeni teknikler öğrendim. 
Şu anda evde kendim pasta yapıyorum 
ve satıyorum. Daha çok eş dost ve onların 
tavsiyesiyle gelen kişilere satış yapıyorum. 
Ev bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. 
Bence her kadın maddi olarak da kendi 
ayakları üzerinde durabilmeli. ESKEP, bunun 
için iyi bir başlangıç olabilir. Burada çok sıcak 
ve keyifli bir ortam var. Kendini geliştirmek 
isteyen bütün ev hanımlarının ESKEP’in açtığı 
kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum.”

Havva Oğuzkurt: “Rami’de oturuyorum. Yaklaşık 
bir yıldır ESKEP’e geliyorum. Üç defa aşçılık, bir defa 
da pastacılık kursuna katıldım. Öncesinde evde el 
işi yapıp ESKEP’e getiriyordum. Pastacılık ve aşçılık 
kursunun açıldığını öğrenince katılmak istedim. 
Zaten mutfakta olmayı, yemek yapmayı seviyordum, 
bu kurslarla kendimi daha da geliştirmek ve farklı 
şeyler öğrenmek  istedim. Bunun dışında burada 
öğrendiklerimle evde bir şeyler üretip bunları 
satarak aile bütçesine katkıda bulunmak istedim. Şu 
anda sosyal medya üzerinden siparişler alıp satış 
yapıyorum. Pasta, hamur işi, börek, baklava gibi 
bir çok şey hazırlayıp satıyorum. Ben ESKEP’i bütün 
kadınlara tavsiye ediyorum. Burada her şeyden önce 
bir aile kazandım. Çok güzel bir ortamım var. Kursum 
bitmesine rağmen halen geliyorum, görüşüyorum.”

“ESKEP Sayesinde Aile Bütçesine 
Katkıda Bulunuyorum”

ESKEP’li kadınların el emeği göz nuru eserleri, 
yelek, çanta, takı, patik ve daha birçok ürünü 

Eyüpsultan Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı’nda bulunan 
ESKEP standında satışa sunuluyor.

ESKEP 
kursiyerlerinin 
hazırladığı örgü 
bebekler en çok 
satılan ürünlerin 
başında geliyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ESKEP’in çok önem verdiği bir faaliyet olduğunu söyleyen Başkan 
Remzi Aydın “Biz Eyüpsultan’da özellikle hem kadınlarımızın ev ekonomisine istihdam oluşturmak adına, 
hem de kendilerine psikolojik ve sosyal anlamda hobi olması anlamında baştan beri bu tip programları 
yapıyoruz. Bu anlamdaki hedeflerimizi tam anlamıyla yakalamak için biraz daha çalışacağız” dedi.

8Haber: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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Eyüpsultan Belediyesi’nde Kültür Sanatta Yeni Eğitim Dönemi Başlıyor

6 MERKEZDE 30 FARKLI BRANŞ
E

YÜPSULTAN Belediyesi Kültür Merkezleri kültür ve sanat eğitimlerinin 2018 
- 2019 sezon kayıtları 3 Ağustos -14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 
Kayıtlar Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı merkezlerde 
alınacak. Resmi tatillerde kayıt yapılmayacak. Ekim ayında başlayacak ve 
30 ayrı branşta verilecek kültür sanat eğitim kurslarından tüm Eyüplüler 

yararlanabilecek.
Eyüpsultanlı vatandaşların kültür sanat merkezlerine giderek kayıt 

yaptırabileceği eğitimler, geleneksel sanatlar ve modern sanatların uyumu ile 
mekanların tarihselliği göz ardı edilmeden sürdürülüyor. 

Eğitimler ayrıca Eyüpsultan’la özdeşleşmiş musiki geleneğini ve sanat 
dallarındaki branşların gelişimine katkı sağlayarak yeni sanatçıların yetiştirilmesine 
de zemin hazırlıyor.

İlçede kültür ve sanat eğitimlerine ayrı bir önem veren ve bunu her fırsatta dile 
getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultanlıların yeteneklerini 
keşfetme ve becerilerini geliştirme imkanı bulacağı her türlü ortamı sağlıyor.

Eyüpsultanlılara yeteneklerini keşfetme ve becerilerini geliştirme imkanı 
sunmak amacı ile verilen kültür sanat eğitim kursları; Göktürk Gençlik ve Kültür 
Sanat Merkezi, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi, Sertarikzade Kültür Sanat 
Merkezi, Afife Hatun Kültür Evi, Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi ve 
Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Kursların dönemlik olarak ücretlendirildiği kültür sanat merkezlerinde 
verilen branş eğitimleri ve adresleri ise şöyle:

GÖKTÜRK GENÇLİK VE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

l Eğitim Branşları: Gitar, Keman, Piyano, Yan Flüt, 
Resim, Seramik, Drama, Halk Oyunları. 

8Göktürk Merkez Mahallesi Açelya Sokak No: 
2/B Eyüp/İstanbul Tel: 212 440 05 86

EYÜPSULTAN KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

l Eğitim Branşları: Tiyatro Okulu, Halk Oyunları, 
15 yaş üstü genç ve yetişkinlere yönelik Türk 

Müziği (Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve 
Tasavvuf Müziği). 

8Merkez Mah. Silahtarağa Caddesi No: 18 Eyüp/
İstanbul Tel: 212 440 05 84

SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

l Eğitim Branşları: Ney, Tanbur, İstanbul 
Kemençesi, Ud, Kanun, Bendir, Hat, Tezhip, 

Minyatür, Ebru, Resim, Çini, Kaligrafi, Bilimsel Bitki 
Çizimi, Güzel Sanatlara Hazırlık.

8Davutağa Cad. Nazperver Sokak No: 42 Eyüp/
İstanbul Tel: 212 501 05 21

AFİFE HATUN KÜLTÜR EVİ

l Eğitim Branşları: Diksiyon ve Drama.

8Nişancı Mahallesi Balcı Yokuşu Caddesi No: 3 
Eyüp/İstanbul Tel: 212 613 46 90

RAMİ HASAN NAİL CANAT SANAT AKADEMİSİ

l Eğitim Branşları: Gitar, Keman, Piyano, Yan Flüt, 
Resim, Fotoğrafçılık, Güzel Sanatlara Hazırlık, Eyüp 

Film Akademisi, Seslendirme.

8Reşadiye Caddesi Rami Bir Nefes Parkı İçi 
Eyüp/İstanbul Tel: 212 418 72 19

CAFERPAŞA MEDRESESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

l Eğitim Branşları: Ebru, Minyatür, Katı’, Çini, 
Seramik, Çömlekçilik, Cam Üfleme, Osmanlıca.

8Kalenderhane Caddesi No: 4 Eyüp/İstanbul Tel: 
212 567 53 67 - 212 613 59 54
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Eyüpsultanlı Çocuklara 
Muhteşem Şenlik

A
LİBEYKÖY Spor Kompleksi ve Osmanlı 
Parkı’nda, Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’ın katılımıyla 
düzenlenen şenlikte, canlı langırt, 4x4 
balon futbolu, okçuluk gibi sportif 

etkinliklerin yanı sıra, şişme oyun grupları ve 
palyaçolar da yer aldı. Palyaçolar alanda çocuklara 
balonlar hediye edip, yüz boyama yaptılar.

“VELİLERİMİZ DE ÇOCUKLARIMIZ DA 
ÇOK MEMNUN”

Şenlik alanında etkinliklerin düzenlendiği 
bölümleri gezen, öğrencilere pamuk şeker ikramında 

bulunan Başkan Remzi Aydın, öğrencilerin ve velilerin 
şenlikten memnun kaldıklarını dile getirerek “Yaz spor 

okullarının içerisinde bir şenlik oluşturduk. Şenlikte yarışmalarımız, 
ikramlarımız oldu. Gerek velilerimiz gerekse çocuklarımız şenlikten 
çok memnun kaldılar. Herkesi çok mutlu gördük” dedi. 

Eyüpsultan Belediyesi olarak her sene yaz spor okullarını 
gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aydın sözlerine şöyle devam 
etti “Bu sene de yaklaşık 5 bin öğrencimiz bu etkinliklerden 
faydalandı. Oryantiring, voleybol, Uzakdoğu sporları, futbol, 
yüzme, satranç, folklor gibi 10 ayrı branşta 5 temel bölgede 
eğitimler verildi. Tamamen ücretsiz olan yaz spor okullarında 
spor malzemelerini, spor formalarını belediyemiz temin etti. 
Eyüpsultan’da oturan öğrencilerimiz istedikleri branşları seçtiler. 
Seçimi onların istekleri ve yeteneklerine bıraktık.  Gelecek 
nesillerimizin daha başarılı, bilgili, bilinçli ve sağlıklı yetişmesi, 
ilçemizden daha başarılı sporcular çıkması için Eyüpsultan’da 
Yaz Okulları’nı düzenlemeye devam edeceğiz. Gençlerimizin 
eğitimlerinde ve sporda başarılı olabilmeleri için tüm imkânlarımızı 
seferber ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılında da çocuklarımızın 
başarısı için maddi ve manevi her türlü desteği sağlayacağız”

Şenliğin en eğlenceli 
aktivitelerinden birisi de yumurta 

taşıma oyunuydu.

Eyüpsultan Belediyesi 
Simurg 5-25 Yaş Arası 

Yaygın Eğitim Programı 
kapsamında Yaz Spor 
Okulları öğrencilerine 

yönelik düzenlenen “Yaz 
Spor Okulları Şenliği”, 

büyük bir coşku içinde 
gerçekleşti. Şenliğe 

katılan öğrenciler spor 
yapmanın yanı sıra 

gönüllerince eğlendiler.

Başkan Remzi Aydın, Yaz Spor 
Şenliği’nde öğrencilerle bol bol 

sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin en çok 
ilgi gösterdikleri 

etkinliklerde birisi de 
ok atma oldu.

Etkinliklerin düzenlendiği bölümleri gezen  
Başkan Remzi Aydın, çocuklarla birlikte ok attı.

Çocuklar farklı istasyonlardan 
oluşan eğitsel oyunlarla 
şenliğin tadını çıkardılar.

4x4 balon futbolu ile öğrenciler 
keyifli dakikalar geçirdiler.

8Haber: Serdar Canipek
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Yaz Spor Şenliği’nin minik misafirleri şişme oyun 
gruplarında gönüllerince eğlendiler.
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“ŞENLİKTE 
DOYASIYA 
EĞLENDİK”

Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor Şenliği’nde canlı langırt, 4x4 balon futbolu, okçuluk gibi sportif 
etkinliklerin yanı sıra, şişme oyun grupları ile eğlenen Eyüpsultanlı çocuklar, şenliği çok sevdiklerini söylediler.

Begüm Ustaar: “Şenlik çok güzel ve 
eğlenceli geçti. Arkadaşlarımla çok 
eğlendik. Bütün etkinlikleri yaptım. 

En çok balon futbolunu ve ok atmayı 
sevdim. Lunapark yerine buraya 

gelmeyi tercih ederim. Bu güzel şenlik 
için Belediyemize ve Başkanımız Remzi 

Aydın’a çok teşekkür ediyoruz.”

Muhammet Yusuf Başdereli: “Çok 
güzel bir şenlik oldu. En başta eğitsel 
oyunları ve balon futbolunu oynadım. 

Özellikle balon futbolu çok eğlenceliydi. 
Başkanımız Remzi Aydın’a bu güzel 

şenlik için teşekkür ediyorum. Umarım 
her sene tekrarlanır.”

Ceren Karaca: “Akşemsettin 
Mahallesi’nden geliyorum. 11 

yaşındayım. Yaz Spor Şenliği çok 
eğlenceli ve keyifliydi. Şişme oyun 

alanlarında eğlendim. İlk defa ok attım. 
Daha bir sürü etkinlik oldu. Başkanımız 

Remzi Aydın’a bu güzel şölen için 
teşekkür ediyoruz.”

Kerem Eşmeli: “Eyüpsultan Merkez 
Mahallesi’nden geliyorum. Belediyemiz 
bizim için çok güzel bir Yaz Spor Şenliği 
hazırlamış. Çok beğendim. Balon futbolu 

oynadım çok eğlenceliydi. Yaz Spor 
Okulları’nda basketbol, futbol ve yüzme 
branşlarını seçmiştim. Yaz tatilim çok 

güzel geçti.”

Tunay Nur Arslan: “11 yaşındayım, 
Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nde 

oturuyorum. İlk defa böyle bir şenliğe 
katılıyorum. Çok eğlendim. Canlı langırt, 

okçuluk ve eğitsel oyunlar oynadım. 
En çok ok atmak hoşuma gitti. Yaz 
Spor Okulları’nı da çok seviyorum, 

önümüzdeki sene de gelmek istiyorum.”
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Miray İlhan: “Şenlik çok hoşumuza gitti. Burada bir sürü etkinlik alanı kurulmuş. 
Hepsi çok eğlenceli gözüküyor. Biz şimdi balon futbolu oynadık ve çok eğlendik. 
Şimdi diğer etkinlikleri yapacağız. Ben Yaz Spor Okulları’nı da çok seviyorum.”

Murat Pulaş: “Güzeltepe Mahallesi’nden geliyorum. Şenlik çok renkli 
olmuş. Her tarafta oyun alanları var. Hepsini denemek istiyorum. Eğlenceli 

bir gün geçireceğiz burada. Yaz Spor Okulları de benim için çok güzel ve 
faydalı geçti. İyi derecede tenis ve mini golf oynamayı öğrendim.”

Talha Şişman: 
“Burada çok güzel 
bir ortam var. İlk 

defa böyle bir 
şenliğe katılıyorum. 

Her şey çok güzel 
gözüküyor. Biz 

eğitsel oyunlarla 
başladık. Ben 
en çok balon 

futbolunu ve ok 
atmayı merak 

ediyorum.”

Damla Telli: 
“Şenlikte çok güzel 
bir gün geçirdik. 
Bir sürü oyun 
parkuru vardı. 
Bütün etkinliklere 
katıldım. Ben 
en çok eğitsel 
oyunları sevdim. 
Bu şenliğin her 
sene yapılması 
gerektiğini 
düşünüyorum.”
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S
ÖZE bir anekdotla başlamak istiyorum, 
İstanbul’un nüfusu birkaç yüz bin iken büyük 
şair Yahya Kemâl Beyatlı’ya “İstanbul’un nüfusu 
ne kadar” diye sormuşlar. O da “sekiz milyon” 
demiş. Soran kişi “nasıl olur, yanlış olmasın” 

deyince, şair, ”biz ölülerimizle beraber yaşarız” demiş. 
Bu makalemizde sizlere Eyüp Sultan Mezarlığını ve 

burada yatan önemli şahsiyetlerin bir kısmını tanıtmaya 
çalışacağım.

Eyüp Sultan Mezarlığı, Türk-İslam dünyasının 
en önemli, alan itibariyle dünyanın en büyük 
mezarlıklarından biridir. İstanbul’un fethi sırasında 
ashaptan Ebû Eyyûb el Ensari’nin Akşemseddin tarafından 
keşfedilen kabri etrafında teşekkül etmiştir. Kabrin 
bulunduğu yer, Bizans devrinde koruluk bir mesire sahası 
iken Fâtih Sultan Mehmed’in yaptırdığı külliye dolayısıyla 
devlet adamlarının ve özelikle din âlimlerinin türbe 
civarına gömülmeyi yeğlediklerinden Eyüp bir türbeler ve 
kabristanlar şehri olmuştur. 

İstanbul’da ölen devlet adamları, saray mensupları, 
şeyhülislamlar, hattatlar, şair-yazarlar ve sanatçılar 
gibi şehrin zenginleri de Eyüp Sultan Türbesi civarına 
gömülmeyi arzu eder.

Bu isteklere sebep olarak ta,  Eyüp Sultan Camii’nin 
minarelerinden okunan ezan sesinin Müslümanları kabir 
azabından koruyacağına inanılması ve Ebû Eyyûb el 
Ensari’nin ahirette şefaatini kazanmak ümidiyle komşusu 
olma isteği gösterilir.  

Eyüp Sultan Camii çevresinde yer alan Camii 
Kebir Haziresi, Kırkmerdiven, Mihrişah Sultan 
Haziresi,  Gümüşsuyu kısımları ve Edirnekapı Mezarlığı 
ile Ayvansaray’a doğru istimlak edilerek kaldırılan 
Yavedud ve Tokmaktepe Mezarlıkları’ndan oluşan Eyüp 
Sultan Mezarlıklarına sonraları Otakçılar ve Bahariye 
Mezarlıkları da dâhil olmuştur. Eyüp Sultan’a yakın olma 
isteği günümüzde de devam etmekte olup, Edirnekapı 
Şehitliği karşısında yer alan Sakız Ağacı Şehitliği ve Hava 
Şehitliği’ne hâlâ gömü yapılmaktadır.   

Camiikebir Haziresine baktığımızda; Mustafa Çelebi 
(ö-1492), türbe içinde yüksek sandukası bulunan Nişancı 
Ahmed Ağa’yı ilk gömülenler arasında sayabiliriz. Yine 
devlet ricalinden Dârüssaâde Ağası Hacı Beşir Ağa, 
Vezir Ayas Paşa, Vezir Semiz Ali Paşa, Kıbrıs Fatihi Lala 
Mustafa Paşa, Bulak Mustafa Paşa, Gazi Edhem Paşa, Şaire 
Fitnat Hanım gibi birçok ünlü kişinin açık ve kapalı türbe 
halindeki mezarlarında istirahatgâhlarını görürüz. 

XVIII. yüzyıla gelindiğinde başta Camiikebir haziresi 
merkez olmak üzere Eyüp Sultan Cami etrafı, hazireler 
ve vezir türbeleri ile dolmuştur. Bu türbelerde metfun 
devlet ricalinden en önemlilerinden; astronomi bilgini Ali 
Kuşçu, Fâtih’in sakası Mustafa Ağa, Ebû Eyyûb el-Ensari’nin 
ilk türbedarı Yusuf Baba gibi isimlerin yanı sıra, Kanuni 
devrinin kudretli sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa, Ferhad 
Paşa, Şeyhülislam Ebussuud Efendi, Kaptan-ı Derya Hasan 
Hüsnü Paşa’yı bunların dışında Reîsülhattâtin Muhsinzade 
Abdullah Hamdi, Reîsülküttâb Çelebi Mustafa Reşit Efendi 
gibi ünlüleri belirtmek isteriz.

Eyüp Mezarlığının sivil halk mezarlarını içeren 
Gümüşsuyu Mezarlığı dâhilinde ise; Küçük Hüseyin Efendi, 
Mareşal Fevzi Çakmak, Şeyh Mehmet Efendi, Ahmed 
Bican Paşa, Kaşgarlı Şeyh Abdullah Efendi türbeleri 
bulunur. Kaşgari Tekkesi’nin mezarlık yolu üzerinde büyük 
bestekâr Zekai Dede ve ta’lik hattatı Bahir Efendi’nin kabri 
bulunmaktadır. Yine Gümüşsuyu mezarlığında yakın dönem 
meşhurlarından; Ahmet Haşim, Cihan Pehlivanı Kara 
Ahmed, Necip Fazıl Kısakürek,  Hattat Kamil Akdik, Ressam 
Avni Lifij ve ilk Deniz Kuvvetleri Komutanı Mehmet Ali 
Ülgen’in mezarlarını görebiliriz.

Mezarlığın Bahariye mevkiine baktığımızda; Musahip 
Karagözcü Hayali Sait Efendi, Şair, Mevlevi Şeyhi Hüseyin 
Fahrettin Dede, Atatürk’ün Eyüp’e gelişinde (1934) ziyaret 
ettiği Asker-Milli Mücadele Kahramanı, siyaset adamı 

Kemalettin Sami Paşa ile ilk Ankara Valisi ve kurucu meclis 
üyesi Yahya Galip Kargı’yı metfun önemli isimler olarak 
sayabiliriz. 

Edirnekapı ve Otakçılar bölgesine baktığımızda; 
şair Baki, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, bestekâr Buhurizade Mustafa Itri, şair-yazar 
Leyla Saz, son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa ve mimar 
Vedat Tek gibi çok önemli isimleri söylemek isteriz.

Ayrıca Ferhat Paşa Haziresinden Aşiyan’a nakil 
olan Tevfik Fikret’i, Şifa’daki aile mezarlığından Devlet 
mezarlığına nakil olan Deli Halit Paşa ile mezarlarının 

akıbeti belli olmayan; istimlak edilen Tokmaktepe 
Mezarlığındaki Osman Cemal Kaygılı’yı,  Kırkmerdiven 
mevkiindeki kabri ortadan kaldırılan Ziya Osman Saba’yı 
ve Piyer Loti’de mezarlığı bir türlü bulunamayan tiyatrocu 
Küçük Ali’yi hatırlatmadan geçmek olmazdı. 

Bir hatırlatmayı da  “16 Mart Şehitleri” için yapalım. 
İstanbul’un işgali sırasında 16 Mart 1920 sabahı 
Şehzadebaşı Karakolu basılır ve 10. Kafkas Fırkası 
askerleri uykudayken 4 erimiz şehit edilir. Gizlice Eyüp 
Bahariye’ye gömülen şehitlerin 1924 yılında mezarları 
bulunur ve yapılan bu anıt mezarda 1954 yılına kadar 

her yıl anma törenleri yapılır. Şehitlik daha sonra 
Edirnekapı’daki Şehitliğine nakledilir.  

Eyüp Mezarlığının en önemli noktası olarak ise, 
Eyüp’te metfun tek padişah olan Sultan V. Mehmet Reşat’ın 
Haliç kıyısında bulunan türbesi ve haziresini gösterebiliriz. 
Osmanlı padişah türbelerinin sonuncusu olan bu türbenin 
haziresinde Sultan Reşat’ın şehzadeleriyle, sultanlarda 
metfundur.

Gömülme arzusu bu günde devam etmekte olan Eyüp 
Sultan Mezarlığı ve Eyüp ebedî istirahatgâhları ile burada 
yatan sayısız konuğu ile ayrı bir yere sahiptir.

EYÜP SULTAN’DA MEDFUN MEŞHURLAR

Eyüpsultan Belediyesi’nin MİRAS Gazetesi, son sayısında, Eyüpsultan’da medfun meşhurlara yer verdi. Şener 
Türkmenoğlu’nun kaleme aldığı makalede, İstanbul’da ölen devlet adamları, saray mensupları, şeyhülislamlar, hattatlar, 
şair-yazarlar ve sanatçılar gibi şehrin zenginlerinin de Eyüpsultan Türbesi civarına gömülmeyi arzu ettikleri vurgulandı...

Ebedî Eyüp Sultanlılar…

NAZLI MAHMUT
(– 1545 İSTANBUL)
Hattat, Defterdar’dır. Mezarı Defterdar’da, kendi 

yaptırdığı Defterdar Camisi bahçesinde bulunan 
etrafı açık türbesindedir.

MEHMET EMİN
(1757 İSTANBUL-1809 İSTANBUL)
Hattat, (Sami Yesari), Kazasker (1806).
Kadı Sadrazam Yağlıkçızade Mehmet Emin 

Paşa’nın oğlu, Kazasker ve Hattat Abdulkadir’in 
babasıdır. Mezarı Eyüpsultan’dadır.

HAYALİ SAİT
(1776 – 1856 İSTANBUL)
Besteci, neyzen, ressam, Karagözcü (hayali), 

musahip, Mevlevi’dir. Mezarı Eyüp Sultan Bahariye 
mevkiindedir.

KAMİL AKDİK
(1862 İSTANBUL-1941 İSTANBUL)
Hattat, Reis’ul Hattattin (1915), Güzel Sanatlar 

Akademisi’nde yazı hocalığı yaptı. (1936) Ressam 
Şeref Akdik’in babasıdır. Hocası ünlü Hattat 
Sami Efendi’dir. Sülüs, nesih, celi, reyhani, divani 
celisi yazılarındaki başarılarıyla dikkati çekti. 
Sanatçının çeşitli müzelerde yazıları bulunmaktadır. 
İcazetnamesi ve özel hat koleksiyonu Topkapı Sarayı 
Müzesi’ndedir.

Mezarı, Eyüpsultan Piyer Loti Mezarlığı Fevzi 
Çakmak mezarı yakınındadır.

HÜSEYİN AVNİ LİFİJ
(1886 SAMSUN-1927 İSTANBUL)
Ressam, Güzel Sanatlar Akademisi Tezyini 

Sanatlar Öğretmeni, Ressam Harika Lifij’in eşidir. 
Kafkasya’dan Türkiye’ye göç etmiş yoksul bir 
ailenin çocuğudur. Resme karşı yeteneğini sezen 
Osman Hamdi Bey’in ilgilenmesiyle Sanayi Nefise 
Mektebi’ne (Güzel Sanatlar Akademisi) kabul 
edildi. Daha sonra Şehzade Abdülmecit onun 
Paris’e gitmesine ve eğitimini Fernand Piestre 
Comon’un atölyesinde tamamlamasına yardımcı 
oldu. Türkiye’ye döndükten (1912)’den sonra Enver 
Paşa’nın Şişli’de kurdurttuğu atölyede kahramanlık 
tabloları yapmakla görevlendirildi. Aynı zamanda 

İstanbul Lisesi’nde resim, Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde tezyini sanatlar öğretmenliği yaptı. 
Sanat yazıları yazdı. Mezarı, Eyüpsultan’da Piyer Loti 
yokuşu sonunda Piyer Loti Kahvesi’nin yanındadır.

KÜÇÜK KEMAL
(1901 GİRİT-1936 İSTANBUL)
Türk tiyatro oyuncusu. Amatör olarak sahneye 

çıktıktan sonra Darulbedayi’ye (İstanbul Şehir 
Tiyatrosu) girdi (1920).

Bir sure Şehir Opereti’nde Raşit Rıza, 
Milli Sahne, Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları 
topluluklarında çalıştı. Aynı yıllarda “Boğaziçi 
Esrarı”, “Leblebici Horhor”, “Ankara Postası” 
filmlerinde oynadı. 1927’den başlayarak yeniden 
Darulbedayi’ye döndü.

Şehir Tiyatrosu’nda çocuklara özgü ilk 
temsilleri başlatan ve ilk çocuk oyunlarını Çocuklara 
Tiyatro Dersi (1935), Gülmeyen Çocuk (1936), 
yazan Kücük’ün “Tiyatro” adlı kuramsal bir eseri 
bulunmaktadır. Mezarı Eyüpsultan mezarlığındadır.

ŞEKER AHMED PAŞA
(1841 İSTANBUL-1906 İSTANBUL)
Ressam, Tıbbiye resim öğretmeni, Padişah 

yaveri, yabancı konuklar teşrifatçısıdır. Şeker 
adı tatlı sözlü oluşundan dolayı verilmiştir. Asıl 
adı Ahmet Ali’dir. Küçük yaşta sınavla Tıbbiye 
Mektebi’ne girdi (1855). Okulda resim yapma 
konusundaki yeteneğiyle dikkat çekti ve resim 
öğretmenliği yardımcılığına getirildi. Tıbbiye’den 
ayrılarak Harbiye’ye geçti. Kendisi de ressam olan 
Padişah Abdülaziz’in buyruğuyla resim örenimi için 
Paris’e gönderildi (1864). Sanayi Nefise Mektebi’nin 
kuruluşunda yöneticiliğine getirilen Osman Hamdi 
Bey ile birlikte etkin rol oynadı. Şeker Ahmet Paşa, 
Osman Hamdi ve Süleyman Seyyit ile birlikte Batı 
sanatına donuk Türk resminin öncüleri arasında 
yer alır. Daha çok peyzaj ve natürmort türlerinde 
resimler verdi. Mezarı, Eyüpsultan’da Sokullu 
Türbesi yakınındadır.

BESTECİLER
ŞAKİR AĞA
(1779 – 1840 İSTANBUL)

Bestekâr, yazar, Musahipzade Celal’in 
dedesidir. Aynı zamanda iyi tanbur da çalan Şakir 
Ağa, Enderun’dan yetişti. II. Mahmut döneminde 
hanende besteci ve tanbur sanatçısı olarak ün 
yaptı. Padişaha musahip ve müezzin başı oldu 
(1821). Ferahnak makamını icat etti. Bugün elde 64 
yapıtı bulunmaktadır. Bunlardan dört tanesi büyük 
formda, ötekileri şarkı formundadır.   

Mezarı Eyüpsultan Camii’nin mihrabı önündedir.
HÜSEYİN FAHRETTİN DEDE
(1862-1911 İSTANBUL)
Besteci, şair, Mevlevi Şeyhi. Mevlevi Şeyhi 

Nafiz Dede’nin oğlu. Şair Yenişehirli Avni’nin 
kayınbiraderidir. Mezarı Eyüpsultan’da Bahariye 
Mevlevihanesi Dergâhı bahçesindedir.

AHMET IRSOY:
(1867 İSTANBUL-1943 İSTANBUL)
Bestekâr, konservatuar öğretmeni, Hattat 

S. Hikmeti’nin torunu, bestekâr Zekai Dede’nin 
oğludur.

Mezarı Eyüpsultan’da Piyer Loti yolu üzerinde 
aile mezarlığındadır.

MEHMET ZEKAİ DEDE
(1824 İSTANBUL-1897 İSTANBUL)
Bestekâr (293 beste), hafız, Mevlevi, Hattat 

Süleyman Hikmeti’nin oğlu, Bestekâr Ahmet 
Irsoy’un babasıdır.

Küçük yaşta sesinin güzelliğiyle dikkat çekti. 
19 yaşında hafız oldu. Eyyubi Mehmet Bey ve Dede 
Efendi’den müzik dersleri aldı. Hattat Kazasker 
Mustafa İzzet Efendi’den de sülüs ve nesih yazı 
öğrendi.

Mustafa Fazıl Paşa’nın çağrısı üzerine iki 
kez Mısır’a gitti. Burada Arapça ilahilerini (şuğl) 
besteledi. Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Osman 
Selahattin Dede’ye kapılandı (1867).

Daruşşafaka’ya müzik öğretmeni oldu (1882). 
Zekai Dede’nin elde 5 ayini, 95 kar beste, ağırsemai 
ve yürük semaisi, 36 şuglü ile 157 tane küçük 
formda bestelediği eseri vardır.

Mezarı, Eyüpsultan’da Piyer Loti yolu üzerinde 
aile mezarlığındadır.

Mehmet 
Akif

Leyla 
Saz Itri

İsmail 
Hakkı

Hüseyin 
Avni

EBEDÎ EYÜPSULTANLILAR

8Şener Türkmenoğlu
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EYÜPSULTAN Belediyesi, 2018 – 
2019 eğitim ve öğretim yılında da 
öğrencilere yönelik Kırtasiye Destek 

Kampanyası’na devam ediyor. İlçede eğitim 
gören yaklaşık 38 bin öğrenci, bu eğitim 
öğretim döneminde kimlikleri ile birlikte 
ilçede belirlenen kırtasiye dükkanına giderek  
bu kampanyadan faydalanabilecek.

Bu yıl 5’incisi yapılacak Kırtasiye Destek 
Kampanyası ile ilçedeki öğrencilere her 
açıdan yardımcı olduklarının söyleyen 
Başkan Remzi Aydın “Eyüpsultan’daki her 
okulumuzda sayısız çalışma yapıyoruz. 
Kırtasiye destek projemizle hem şehir 
ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de 
öğrencilerimizin istedikleri kırtasiyeden 
dilediği malzemeleri almalarını sağlıyoruz. 
Bu sene yine ilkokullarımız için 30 TL, 
ortaokullarımız için de 45 TL limit belirledik. 
4,5 senede yaklaşık 137.069 öğrencimiz 
bu destekten faydalandı.  Öğrencilerimiz 
yanlarında velileri ve kimlikleri ile ilçedeki 
anlaşmalı kırtasiyelere giderek istedikleri 
malzemeleri alabilecekler” dedi.

Kırtasiye Destek Kampanyası’nın 
özgün ve ilk defa uygulanan bir sistem 
olduğunu da vurgulayan Başkan Aydın 
“Bu kampanyanın iki olumlu yönü var. 
Velilere ve öğrencilere gerçek ihtiyaçları 
olmayan malzemeler vermek yerine , onlara 
seçme özgürlüğü sunarak gerçek anlamda 
ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri alma 
imkanı sağlıyoruz. Kampanyanın ikinci güzel 
boyutu da kırtasiye esnafımızın kalkınmasını 
sağlıyoruz. İlçemizin parası ilçemizde kalıyor. 
Bu da şehir ekonomisine, esnafımıza ciddi 
anlamda destek oluyor” açıklamasını yaptı.

Başarı Sizden 
Kırtasiye Bizden

Eyüpsultan Belediyesi’nin bu sene 5’incisini düzenleyeceği Kırtasiye Destek kampanyası hem öğrencileri hem de kırtasiye esnafını mutlu edecek.
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Eyüpsultan, İslambey Mahallesi'nde oturan İpek Enmutlu, azmi ve başarısı ile kadın 
girişimcilere örnek oldu. İki çocuk annesi, 42 yaşındaki İpek Enmutlu, İSMEK kursuyla başladığı 

pastacılık macerası sonunda Cake Show İstanbul Yarışması'nda altın madalya kazandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Şubat 2018’de TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı’ndaki konuşmasının ardından kürsüye gelerek şiir okuyan küçük 
çocuklar partililerden büyük alkış toplamıştı. O çocuklardan birisi de TBMM’de okuduğu “Sakarya” şiiriyle herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Elif Zehra idi.

Yeşilpınarlı Elif Zehra TBMM’de Okuduğu 
“Sakarya” Şiiriyle Duygusal Anlar Yaşattı

E
YÜPSULTAN, Yeşilpınar Mahallesi’nde oturan, Feridun 
Tümer İlköğretim Okulu 3. Sınıf öğrencisi olan Elif Zehra, 
Sakarya şiirinin tamamını okuyarak, Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan olmak üzere salondaki herkesi duygulandırıp 
ayakta uzun süre alkışlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın’ı ailesiyle birlikte ziyaret eden, Başkan Aydın’ın tebrik 
ettiği Elif Zehra, Sakarya Şiirini daha altı yaşındayken, 
videolardan izleyerek ezberlemiş. Kızının ezber yeteneğini altı 
yaşındayken keşfettiğini söyleyen anne Zeynep Açar “Ezberi 
kuvvetli olunca nasıl yönlendirebilirim diye düşündüm ve önce 
İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını açtığım videolardan ezberlettim. 
Daha sonra da Sakarya Şiirini ezberledi. Anaokuluna gitmeden, 
okuma yazma öğrenmeden sadece izleyerek ezberledi. 
Demokrasi nöbetlerinde Fatih ve Eyüpsultan’da istiklal marşını 
okudu” diyor.

Özel bir iş için arkadaşlarıyla birlikte Meclise gittiğinde 
her şeyin kendiliğinden geliştiğini belirten Zeynep Açar “Kızım 
da Mecliste yanımdaydı, kızım Tayyip Dede diye seslenince 
Cumhurbaşkanımız ‘Gel bakalım yanıma’ diyerek aşağıya 
çağırdı. Sonra bir süre Elif’le konuştu. Elif şiir okumak istediğini 
söyleyince okuttu. Her şey bir anda oldu. Biz de çok şaşırdık. 
Kızımızla gurur duyduk” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan baba Sinan Açar 
ise o gün kızları şiiri okuduğunda çok heyecanlandıklarını ve tarif 
edilemez duygular yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Bize 
bu özel anı yaşattığı için kızıma minnettarım. Tek temennim 
vatanına, milletine, dinine, bayrağına sımsıkı bağlı olan nesiller 
yetiştirmek. Rabbim herkese de nasip etsin. Bu özel günü bize 
yaşatmaya vesile olan, her türlü saygı, sevgi, övgüye değen, 
dünya liderimiz, gönlü yüreği sevgi dolu olan Sayın Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a ailem adına çok teşekkür ediyorum.”

Sinan Açar: Bu özel 
günü bize yaşatmaya 
vesile olan, her türlü 
saygı, sevgi, övgüye 

değen, dünya liderimiz, 
gönlü yüreği sevgi dolu 
olan Sayın Başkanımız 

Recep Tayyip 
Erdoğan’a ailem adına 

çok teşekkür ediyorum.

Elif Zehra, 
büyüyünce 
spiker ve bilgili 
bir kız olmak 
istediğini 
söylüyor.

Başkan Remzi 
Aydın, kendisini 

makamında 
ziyaret eden Elif 
Zehra’ya bisiklet 

hediye etti.

9 yaşındaki Elif Zehra, dede 
dediği Başkan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın hediye ettiği 
bebeğini özenle saklıyor.

Elif Zehra’yla makamında sohbet eden Başkan 
Aydın, “Cumhurbaşkanımız ilçeye geldiğinde 

Elif’e haber vereceğime söz verdim” dedi.

Elif Zehra, “Kardeşim 
Ahmet Eymen’le 
birlikte, Tayyip 
dedeme,  
bayrağımıza, 
Türkiyemize  
yatmadan önce  
hep dua  
ediyorum”  
diyor.

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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Eyüpsultan Postası olarak, uzun yıllardır ilçede hizmet veren, artık Eyüpsultan’la özdeşleşen birçok mekanı ziyaret ediyor, 
onların öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu isimlerden birisi de 1997’den beri kıymalı, peynirli, ıspanaklı ve patetesli kol 

börekleri, su ve küt böreği ile Eyüpsultanlıları ve ziyaretçilerini lezzet yolculuğuna çıkaran “Akarçeşme Börekçisi”

NİŞANCA Mahallesi, Çömlekçiler Caddesi’nde 21 yıldır 
hizmet veren Akarçeşme Börekçisi’ni aslen Adıyamanlı 
olan, 25 yıldır Eyüpsultan’da yaşayan Bilal Yıldız ve 

amcası Hacı Yıldız işletiyor. Bu işin mutfağından gelen, daha 15 
yaşında iken hamur yoğurmaya başlayan Yıldız “Memleketten 
geldikten sonra amcam beni bir börekçinin yanında işe soktu. 
Burada 12 yıl çalıştıktan sonra amcam 97 senesinde burayı açtı. 
Şimdi ben burayı işletiyorum. Amcam ise Demirkapı’da bulunan 
ikinci şubemiz olan Yıldız Börek Salonu’nu işletiyor. Böreklerimiz 
imalathanede hazırlandıktan sonra burada pişiriliyor. Sabah 
05.30’da iş başı yapıyoruz, 18.30’a kadar açığız” diyor. 

21 Yıldır Aynı Lezzet Aynı Kalite
Eyüpsultan’da aynı adreste yıllardır hizmet verdikleri için, 

daha çok böreklerinin lezzetini bilen müşterilerinin kendilerine 
geldiklerini belirten Bilal Yıldız “Yıllardır böreklerimizi aynı 
lezzet ve kalitede hazırlıyoruz. Böreklerimizde kullandığımız 
kıyma ve peynir kalitelidir. Kıymayı normalinden çok daha fazla 
kullanırız. Kıymaya daha fazla soğan koyalım, faha fazla kar 
ederiz gibi bir düşüncemiz hiç olmadı. Böreği ince açar, ağır ağır 
fırında pişiririz. Zaten böreklerimizin tadına bir kere bakan bir 
daha geliyor. O yüzden gel geçten çok, bize böreklerimizin tadını 
bilen müşterilerimiz gelir. Bir de okul zamanı öğrenciler daha çok 
geliyor” açıklamasını  yapıyor. 

“Bu İşi Yapacaksanız, Mutfağından Gelmelisiniz”
Son dönemde börekçiliği karlı bir iş olarak düşünen herkesin 

börek salonu açtığını söyleyen Bilal Yıldız, sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Bu işi yapacaksanız bu işin mutfağından gelmelisiniz. 
Biz bu işe yıllarımızı verdik. Herkese bildiği ve anladığı işi 
yapmalarını tavsiye ederim. Ben pide de yaparım börek de 
açarım. Bu işi bilmeyenler ise ustası ayrılınca ya kapatıyor 
ya satıyor. Yıllardır yanımızda bir çok kişi çalıştı. Birçoğu ya 
memleketime gideceğim ya da askere gideceğim diye ayrıldı. O 
yüzden kimseye muhtaç kalmadan gerektiği zaman işin mutfağına 
da girip kendi işinizi kendiniz yapabilmelisiniz. Önceden börekçilik 
daha karlı bir işti ama zamanla maliyetler artınca kar da düştü. O 
yüzden bu işi yapmak isteyenler bir kez daha düşünsünler derim.”

EYÜPSULTAN’IN MEŞHUR 
BÖREKÇİSİ: AKARÇEŞME

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Bu işin mutfağından gelen Bilal 
Yıldız, Akarçeşme’de 21 yıldır 
aynı tad ve kalitede hizmet 
verdiklerini söylüyor.

ADRES: Nişanca Mahallesi Çömlekçiler 
Caddesi No: 10 / TEL: 0212 613 97 94
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ESER'in Öğrencilerinden Pınar Kandur:

AZMİN, MÜCADELENİN VE HAYATA YENİDEN TUTUNMANIN HİKAYESİ

"Hayat Bana İkinci Bir Şans Verdi"

“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 
Eyüpsultan Postası’na, 

bu ay 36 yaşındaki 
Pınar Kandur ve 

annesi Ayten Elmalı’yı 
konuk ettik.

D
AHA 22 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu beyni 
hasar gören ve hafızası sıfırlanan Pınar Kandur’un hayatı 
zorluklarla ve mücadelelerle geçmiş. Daha yeni anne 
olmuşken, kızı 3 aylıkken o kazayı yaşayan ve altı ay bitkisel 
hayatta kalan Pınar, anne olmanın sevincini bile ne yazık ki 

doyasıya yaşayamamış. Pınar’ın yaşadıkları bununla da sınırlı kalmamış. 
İyi günde kötü günde birlikte olmanın sözünü verdiği eşi, kendisinden 
ayrılmış ve Pınar’la ilgilenmeyi bırakmış.

“Hayata Sıfırdan Başladım”
Tüm yaşadıklarına rağmen güler yüzünden hiçbir şey kaybetmeyen, 

hayata pozitif bakmaya devam eden ve yaşam mücadelesini hiçbir zaman 
bırakmayan Pınar, o zorlu günleri şu sözlerle anlatıyor: “2004 yılında 
banyo yaparken zehirlendim ve bayıldım. Yere düşerken kafamı tüpe 
vurmuşum. Eşim beni kucaklayarak hastaneye götürdü. Beynim hasar 
gördü ve tüm hafızam sıfırlandı. Altı ay bitkisel hayatta kaldım. Ama 
hayat bana ikinci bir şans verdi ve hayata yeniden sıkı sıkı tutundum. 
Vakıf Gureba Hastanesi’nde uzun süre tedavi gördükten sonra Çapa’da 
tedavim devam etti. Halen belirli aralıklarla Çapa’ya giderek tedavimi 
sürdürüyorum. Özel hastanede muayene olabilseydik iyileşme sürecim 
daha hızlı olabilirdi belki bilemiyorum. Ben aslında lise mezunuyum. 
Kazadan önce çok aktif bir yaşantım vardı. Dikiş dikiyordum, tiyatro 
yapıyordum ve çocuklara Kuran-ı Kerim öğretiyordum. Kaza sonrası 
bildiğim her şeyi unuttum ve her şeye sıfırdan yeniden başladım. Evde 
okuma yazmayı kendi çabalarımla tekrar öğrendim. Demek ki beynimin 
bir yerlerinde bir şeyler kalmış ki çabuk öğrendim”

“Kazadan Sonra Sevdiklerimi  
Yanımda Bulamadım”

Hastaneden çıktıktan sonra, mücadelesine devam eden Pınar’ı en 
çok üzen şey ise bu zorlu günlerinde sevdiklerini yanında görememek 
olmuş. “Kazadan sonra bazı arkadaşlarım arayıp sormadı, telefon açan 
bile olmadı” diyen Pınar “Çok arkadaşım vardı ama bir çoğu vefasız çıktı. 
Sadece üç arkadaşım benim yanımdan hiç ayrılmadı. Sağ olsunlar beni 
hiç yalnız bırakmadılar. Beni zaman zaman gezdiriyorlar, sık sık telefonla 
arıyorlar. Vefa örneği gösterdiler.

Diğer arkadaşlarımın yaptıkları ise benim çok zoruma gitti. Ben 
vefalı bir insanım onların da öyle olmasını çok isterdim. Ama asıl darbeyi 
eşimden aldım. Kazadan sonra beni annemin yanına bırakmak zorunda 
olduğunu söyledi. Kızımı daha üç aylıkken benden almak zorunda 
kaldı. Ben arkasından çok ağladım. Kızım yanımda olsaydı bana güç 
verirdi, belki de daha çabuk iyileşirdim. O yüzden eşime hakkımı helal 
etmiyorum. Ben öyle bir insan değilim, ilk defa birisine hakkımı helal 
etmiyorum. En zor günlerimde beni yalnız bıraktı. 2011 yılında eşimden 
ayrıldım. Kızım Zeynep Meryem 14 yaşında. Yaz tatillerinde ve sömestr 
tatillerinde bir araya geliyoruz. Sık sık telefonla görüşüyoruz” diyor.

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

ESER’le altı yıl önce 
tanıştığını, ESER sayesinde 

hayata yeniden tutunduğunu 
söyleyen Pınar “ Buraya 

haftada üç gün geliyorum. 
Öğretmenlerimiz bize 

karşı çok anlayışlı. 
Burada bilgisayar, 

müzik ve fotoğrafçılık 
derslerine katıldım. Müzik 
öğretmenimiz Rıfat hoca 

ise bana verilmiş en büyük 
şans. Bana çok güveniyor. 

Onunla birlikte şarkılar 
söylüyoruz. Önceden ellerimi 

çok iyi kullanamıyordum, 
şimdi ise dans dersleri 

sayesinde kollarım güçlendi. 
Burada hayat buluyorum” 

açıklamasını yapıyor.

“ESER’LE 
HAYAT 

BULDUM”

Pınar Kandur'un bu zor günlerinde en büyük 
destekçisi, yanından bir an olsun ayrılmayan 

annesi Ayten Elmalı olmuş.

Tüm yaşadıklarına rağmen hayata hep pozitif bakan Pınar Kandur 
“Umutsuzluğa hiç bir zaman kapılmayın, pes etmeyin ve insanların 

kötü sözlerini duymazdan gelin” diyor.

ESER’de çok mutlu olan Pınar,  bilgisayar, müzik ve fotoğrafçılık 
derslerine katılmış.

Pınar’ı hayata bağlayan kişilerden birisi de 14 
yaşındaki kızı Zeynep Meryem.
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Gençliğinde çok yakışıklı olan Feridun Ahmed Paşa, halk arasında cömertliği ve yardımsever kişiliği ile tanınır, sıkıntıda 
olanlara “Hızır gibi yetişir”di. Paşa’nın bu hatırası asırlar boyunca yaşamış ve türbesi halk arasında “Hızır Baba” adıyla 
anılır olmuştu. Feridun Paşa’nın Emirgan’daki bahçesi günümüzde Emirgan Korusu adıyla halka hizmet vermektedir.

N IŞANCI Feridun Ahmed Paşa, 
Kanuni Sultan Süleyman, 
Sultan II. Selim ve Sultan III. 

Murat dönemlerinde yaşamış Osmanlı 
devlet adamıdır. Türbesi, Eyüp Sultan 
Camii’nin doğu cephesinde Beybaba 
Sokağı üzerindedir. Kesme taştan, kare 
planlı olarak yükselen türbe, içeriden 
mükemmel kalem işleri ile süslenmiş 
sevimli bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe 
yivlerle 24 bölüme ayrılmıştır. 

Türbenin içi her cephede altta ikişer, 
üstte birer pencere ile aydınlatılır. Üst 
pencereler revzenlidir. Girişi güneye 
bakan türbeye, dört sütunun taşıdığı 
beşik örtülü bir revaktan girilir. Mermer 
kemerli kapısı üzerinde üç sıra halinde 
hazırlanmış kitabesi yer alır. Kitabenin 
sülüs hattı, türbe sahibinin de hattat 
olduğunu vurgulayacak güzelliktedir. 

MERMER SANDUKA

Türbe içinde Feridun Ahmed 
Paşa’nın muhteşem mermer sandukası 
yer alır. Hemen yanı başındaki kabir 
yeri ise Eskişehir’de yöneticilik yapan 
oğlu Halil Bey için ayrılmıştır. 

Feridun Paşa’nın mermer 
sandukasının üst kenarlarını Rumî ve 
palmet motifleri münavebeli bir şekilde 
dolaşır. Baş şahidesi kare kesitli bir 
gövde üzerinde yükselip ovalleşir, harika 
bir mücevveze kavukla sonlanır. Ayak 
taşı üstüvani yani sütun şeklindedir. 
Lahdin kısa pehlelerinde birer, uzun 
pehlelerden sağdakinde iki, soldakinde 
üç gülbezek / kabara motifi yer alır. 
Gülbezeklerin yan taraflarına vazodan 
çıkan çiçek motifleri işlenmiştir. Kupa 
formlu vazolardan birine servi ağacı ile 
asma ve iki üzüm salkımı, diğerlerine 
lale, sümbül, karanfil, gonca gül ve 
nergis çiçekleri işlenmiştir. Çarkıfelek 
çiçekleri ise, dalları kırılmış şekilde 
çizilmiştir. Çiçek ve gülbezekler 
sonradan yeşil ve altın yaldız renginde 
boyanmıştır. 

FERİDUN AHMED PAŞA

Nişancı Feridun Ahmet Paşa, münşî, 
şair ve hattattır. Defterdar Çivizâde 
Abdi Çelebi’nin himayesinde yetişmiş, 
1553 yılında Rumeli Beylerbeyi Sokullu 
Mehmed Paşa’nın hizmetine girmiş, 
veziriazamlığı sırasında Divân-ı 
Hümâyun kâtipliğine 
getirilmiş, aynı zamanda 
Sokollu’nun ‘sır kâtibi’ 
olmuştur. 

Nahcıvan 
Seferine katılmış 
olan Feridun Paşa, 
Zigetvar seferindeki 
hizmetlerinden 
dolayı Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından 
ödüllendirilmiştir. 

Sultan III. Murat devrinde 
1570 yılında reîsülküttâblığa, 1574 
yılında nişancılığa getirilmiştir. 
Sokullu Mehmed Paşa’nın nüfuzundan 
kurtulmak isteyen III. Murad, onu 

nişancılıktan azlederek Semendire 
Sancakbeyliği’ne atamış; daha sonra 
Köstendil Sancakbeyliği’ne nakletmiştir.  
Sokullu Mehmet Paşa’nın bir suikast 
sonu¬cu ölümünden sonra İstanbul’a 
çağrıla¬rak 1581 yılında tekrar 
nişancılık makamına getiril¬miştir.

1582 yılında Mihrimah 
Sultan ve Rüstem Paşa’nın 

kızı olan Ayşe Sultan’la 
evlendirilen Paşa, 
21 Safer 991 (1583) 
tarihinde vefat edip 
Eyüp’teki türbesine 
defnedilmiştir. Şair 
Emânî vefatı için, 

“Nişanın kaldı dünyâda 
Ferîdun” mısrasıyla tarih 

düşmüştür. 

ESERLERİ

Feridun Paşa’nın evinin âlim, edip 
ve şairlerle dolup taştığı kayıtlara 
geçmiştir. En önemli eseri ‘Münşeâtü’s-
Selâtîn’dir. İlk Osmanlı padişahından 

III. Murad’a kadar gelen hükümdar 
mektupla¬rının kopyalarını ihtiva eden 
bu eser, alanındaki en büyük ve en 
mükemmel eserdir. 

‘Sultanların Yazışmaları’ isimli eser, 
Osmanlı’nın kuruluşundan 1574’e kadar 
1.880 vesikayı bir araya getirmiştir. 
Padişahların mektupları ile seferlerde 
günlük olarak tutulan notları derleyen 
eser, bu açıdan Osmanlı tarihinin en 
önemli kaynaklarından biridir. 

‘Nüzhetü’l-Ahbâr’ isimli eseri Kanunî 
Sultan Süley¬man’ın son seferinin 
ayrıntılı bir tarihçesidir. ‘Miftâhu’l-
Cenne’ isimli kitabı ahlâkî bir risaledir. 

Feridun Ah¬med Paşa’nın şiirlerini 
bir araya getiren di¬vanı da vardır. 
Şiirleri¬ Bakî tarafından beğenilirdi. 
Şair Ba¬kî, Feridun Paşa için kaside 
ve gazeller de yazmıştır. Sülüs ve 
nesihten başka divanî, rik’a ve siyâkat 
hatlarında da mahir olan Feri¬dun 
Bey bunları Koca Nişancı Celalzâde 
Mustafa Çelebi’den öğrenmiştir. 982 
(1574) yılında celî-müsennâ hatla 

yazdığı kelime-i şehâdet Ayasofya Camii 
mihrabının iki yanına asılmıştı. 

HIZIR BABA

Oldukça zengin olan Feridun Ahmet 
Paşa, Vakfiyesine göre İstanbul’da 
Kazdağı civarında Kösederesi’nde bir 
mescid, Koska’da sıbyan mektebi ve 
dârütta’lim, Dimetoka’da bir camii ve 
büyük bir hamam ile İstinye’de tekke 
yaptırmıştır.

Kâtiplikten başlayarak, 
reisülküttaplık, nişancılık, sancakbeyliği 
yapan Feridun Paşa, nesir yazı türünün 
önde gelen isimlerinden biridir. 
Gençliğinde çok yakışıklı olan Paşa, 
halk arasında cömertliği ve yardımsever 
kişiliği ile tanınır, sıkıntıda olanlara 
“Hızır gibi yetişir”di. Paşa’nın bu 
hatırası asırlar boyunca yaşamış ve 
türbesi halk arasında “Hızır Baba” 
adıyla anılır olmuştu. Feridun Paşa’nın 
Emirgan’daki bahçesi günümüzde 
Emirgan Korusu adıyla halka hizmet 
vermektedir.

Fakir babası bir devlet adamı
NİŞANCI FERİDUN AHMED PAŞA

8Ali İhsan Gülcü
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Asırlık Çınar Eyüpspor’da 100.Yılda Hedef 1.Lig
Bu sene TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren Eyüpsultan’ın “100 Yıllık Çınarı” Eyüpspor’un 100. yılında hedefi 1.Lige çıkmak. 
Eyüpspor’da beşinci yılında başkanlık yapan Ali Recep Kızıltepe ile yeni sezonu, transferleri ve Eyüpspor’un hedeflerini konuştuk.

EFLATUN VE SARIYLA NİCE YÜZYILLARA

2018 – 2019 sezonu Eyüpspor için özel 
bir anlam taşıyor. Kulübün 100. yılı. Bununla 
ilgili neler söylemek istersiniz? 

“Türkiye’de futbol tarihi aslında 
Kurtuluş Savaşı ile içe içe geçmiştir. Futbol 
takımlarımızın kuruluş tarihlerine baktığımızda 
Osmanlı’nın son dönemleri ile Birinci Cihan 
Harbi’nin başlangıcına denk gelir. Birçok köklü 
kulübümüzün kuruluş tarihleri o yıllardadır. Bu 
kulüplerden birisi de Eyüpspor’dur. Eyüpspor 
esasen 1917 yılında Sultan Reşat’ın arkasında 
durduğu bir fikir projesi olarak doğmuştur. 
Sonrasında Vahdettin Han’ın imzasıyla 
5 Ocak 1919 yılında Eyüp İdman Yuvası 
olarak kurularak faaliyetlerine başlamıştır. 
Tabii o Milli Mücadele yıllarında Eyüpspor 
da diğer kulüplerimiz gibi milli birliği ve 
beraberliği sağlamak, direnişe destek olmak, 
Anadolu’ya silahların taşınması anlamında 
önemli katkılarda bulunmuştur. Günümüze 
baktığımızda ise “100 Yıllık Çınar” Eyüpspor, 
o günden bu güne halen ayakta duran ender 
kulüplerden birisidir. Sayın belediye Başkanımız 
Remzi Aydın’ın da büyük desteği ile son 
beş yılda bu köklü kulübe hizmet etmekten 
gurur duyuyoruz. Tabii kulübümüzün 100. 
yılı olduğu için bu sezon bizim için daha bir 
anlamlı. O yüzden yönetimimiz, teknik ekibimiz, 
futbolcularımız ve vefakar Eyüp taraftarı 
ile inşallah bu sezon büyük başarılara imza 
atacağız.” 

Eyüpspor’un 2018 – 2019 sezonundan 
beklentileri ve hedefleri nelerdir?

“Türkiye’de futbol sektörü ekonomik 
anlamda çok zor bir dönemden geçiyor. 
Bütün kulüplerin trilyonlarca borçları var. 
Öngörülemeyen harcamalar ödeme günü geldiği 
zaman kulüplerin başına dert oluyor. O yüzden 
gerek 100. yılımızda gerekse daha sonraki 
yıllarda öncelikli hedefimiz, kulübümüzün var 
olmasını sağlayacak politikalar üretmektir. 
Gelir gider dengesini en iyi şekilde sağlayıp, 
kaynaklarımızı doğru harcayarak, Eyüpspor’u 
zengin bir kulüp haline getirmek ve bir 100 
yıl daha yaşatmaktır. Bunun dışında tabii 
ki hedeflediğimiz sportif başarılarımız var. 
Eyüpspor hedefleri olan bir kulüptür. Güzel 
bir sezon geçirip Play – Off’lara kalmak ve bir 
üst lige çıkmak en büyük hedefimiz. Bunun 
dışında Eyüpspor 15 farklı branşta daha sportif 
çalışmalar yapıyor. Özellikle atletizm ve boksta 
çok önemli başarılara imza attık.” 

Takıma bu sene katılan yeni futbolcular, 
transferler var mı?

“Öncelikle takımdan ayrılan bazı 
arkadaşlarımız oldu, hepsine verdikleri 
emek için teşekkür ediyoruz. Tabii yeni gelen 
arkadaşlarımız da oldu. Takımımızın eksiklerini 
tamamlamaya devam ediyoruz. Son güne kadar 
transferlerimiz devam edecek. Bunun yanısıra 
alt yapıdan iki arkadaşımız da A takıma geçti.” 

Nasıl bir kamp dönemi geçirdiniz?
“Bu sene çok güzel bir teknik ekip kurduk. 

Takımı yıllardır tanıdığımız, yakından takip 
ettiğimiz, çalıştırdığı takımlarda ciddi başarılar 
elde etmiş Ferruh Özgün hocaya teslim ettik. 
İnşallah Ferruh hocayla güzel işlere imza 
atacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik 
diyebilirim. Takımımız 15 gün Eyüpsultan’da 
çalıştıktan sonra 15 gün kadar da Düzce Topuk 

Yaylası’na çalışmalar yaptı. Bu süre zarfı içinde 
önemli hazırlık maçları da oynadık.” 

TFF 2.Lig’de Beyaz Grup’ta mücadele 
edeceksiniz. Fikstürü değerlendirir misiniz? 

“Kuvvetli takımlar var, ama biz de kuvvetli 
bir takımız, kimseden çekinecek bir yanımız 
yok. Biz diğer takımların güçlü ya da güçsüz 
olmalarına bakmadan her maça kazanmak için 
çıkacağız. Dediğim gibi iyi bir hazırlık dönemi 
geçirdik, yeni hocamız ve takıma yeni katılan 
futbolcularımızla iyi bir takım olduk.” 

Takım bu sene maçlarını Eyüp Stadı’nda 
oynayabilecek mi?

“Stadımızla ilgili sıkıntılar vardı, onunla 
ilgili çalışmalar başladı. Aşağı yukarı 7 

milyonluk bir bütçe hazırlandı. Staddaki bütün 
eksiklikler giderilecek. Zemin ve kapalı tribün 
değişecek, kale arkasındaki yeni yaptığımız açık 
tribünün üstü kapatılacak, skorbord değişecek. 
Bayağı bir değişiklik olacak. İnşallah stad 
eski günlerine kavuşacak. Tahminen liglerin 
başlamasından bir ay kadar sonra maçlarımızı 
kendi sahamızda oynarız.”

Eyüpspor taraftarına bir mesajınız var 
mı?

“Eyüpspor taraftarı bana göre Türkiye’nin 
kulübü ile en ilgili taraftarı. Onların takımla 
ilgilendikleri için haklı olarak zaman zaman 
endişeleri, sevinçleri, kızgınlıkları oluyor. 
Beğendikleri zaman da alkışlıyorlar. Şunu 

unutmasınlar burada kulüp için çalışan bir 
kadro, bir belediye başkanı var. Biz bu kulübü 
hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni 
yapıyoruz, yapacağız da. İlla isim transferlerle 
başarı gelmez. Çok paralar harcarsınız başarıyı 
da yakalayamazsanız kulübü borçlu hale 
getirirsiniz. Biz şu anda kulübü borçsuz hale 
getirdik. Dolayısıyla bu bir nimettir, bunun 
kadrini bilelim. Birçok kulüp kapanma tehlikesi 
ile karşı kaşıya. Ayağımızı yorganımıza göre 
uzatıyoruz. Kimse bizden olmayacak paraları 
verip, imza atıp da isimli futbolcu getirmemizi 
beklemesin. Hepimiz Eyüpspor için çalışıyoruz. 
100 Yıllık Çınar Eyüpspor bir değerdir, bu 
değere hep birlikte sahip çıkalım.”

Eyüpspor kampın bir bölümünü 
Düzce Topuk Yaylası’nda yaptı.

Eyüpspor Başkanı Ali Recep Kızıltepe, 
yeni sezon hazırlıklarını, hedeflerini, 

alt yapı çalışmalarını Eyüpsultan 
Postası’na anlattı.

Eyüpspor’un takım otobüsü, 
100. yılda takımın onursal 

başkanı ve Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’ın 

katkılarıyla yeniden giydirildi.
İyi bir kamp dönemi geçiren 

Eyüpspor’da hedef 1.Lig.

Eyüpspor’a 100. yılında 1.Lig’e çıkması için tüm desteği vereceklerini 
söyleyen Başkan Remzi Aydın, “Eyüpspor köklü bir kulüp, hedefleri 

de büyük. Eyüpspor bir sembol olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. İnşallah bu sezon 1.Lig’e çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Eyüpspor’u yeni sezonda başarılı 
antranör Ferruh Özgün çalıştıracak.

8Röportaj: Serkan Duygu
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EYÜPSULTANLI KADINLAR DÜZENLİ 
SPOR YAPMANIN KEYFİNİ YAŞIYOR
Her fırsatta çocukları ve gençleri spora teşvik eden Yaz ve Kış spor okulları ile spor bilincinin, spor ahlakının ve kültürünün yerleşmesi için uğraş 

veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, “Haydi Hanımlar Spora” sloganıyla başlattığı proje, Eyüpsultanlı kadınlardan büyük ilgi görüyor.

GEÇTİĞİMİZ sene 14 Ağustos'ta Eyüp Stadı'nda profesyonel spor 
hocası Dilek Tezcan yönetiminde açık hava sporu ile başlayan 
spor eğitimleri, Eyüp Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda 

devam ediyor. Kış şartları nedeniyle Eyüp Anadolu Lisesi Kapalı Spor 
Salonu'na alınan ve o günden bu yana aralıksız devam eden spor 
eğitimlerinin 750 aktif üyesi var.

Dilek Tezcan tarafından gerçekleştirilen spor eğitimlerinde 
pilates, zumba, step, aerobik, kültür fizik çalışmaları yapılıyor. 
Üç farklı bölgede yapılan spor eğitimleri Eyüp Anadolu Lisesi'nde 
Pazartesi ve Perşembe günleri sabah 08.00 – 09.00 akşam 19.30 
– 20.30 arası, İmar Blokları'nda Şehit Murat Taş Ortaokulu'nda 
Pazartesi ve Perşembe günleri sabah 11.00 – 12.00 arası, Cengiz 
Topel'de Serdar Aksun Anaokulu Spor Salonu'nda ise Çarşamba ve 
Cuma günleri 17.00 – 16.00 arası yapılıyor.

Gerçekleştirilen spor eğitimleri ile Eyüpsultanlı hanımların sağlıklı 
yaşam bilinci kazanıp, düzenli spor yapmanın keyfini yaşadıklarını 
belirten Dilek Tezcan “ Remzi Aydın Başkanımızla böyle bir etkinliğe 
giriştik. Çokta güzel oldu, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü 
Eyüpsultan halkı hazırdı böyle bir şeye, ben bundan emindim. Bu spor 
onların hayatlarının vazgeçilmez bir parçası oldu. Bedenen ve zihnen 
çok rahatladılar, kendilerini buldular. Doğa yürüyüşlerimiz  de Eylül 
ayında tekrar başlayacak. Her ayın son pazar günü Kurtkemeri'nde 
trekking yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca üç ayda bir Eyüpsultanlı 
hanımlara yönelik pikniklerimiz olacak” dedi.

8Haber ve Röportajlar: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Spor Eğitimleri geçtiğimiz sene 14 
Ağustos'ta Eyüp Stadı'nda başladı.

Spor eğitimlerinde 
pilates, zumba, 

step, aerobik, kültür 
fizik çalışmaları 

yapılıyor.

Eyüpsultanlı kadınlar 7'den 
77'ye spor eğitimlerine 
büyük ilgi gösteriyor.

İRTİBAT NUMARASI:
0212 417 86 11

Bir yıldır aralıksız devam eden spor 
eğitimlerinin 750 aktif üyesi var.
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EYÜPSULTANLI KADINLAR, SPORLA HEM 
ZAYIFLIYOR, HEM DE ZİNDE VE GENÇ KALIYORLAR

Şaziment Balcı:
 “Spor eğitimlerine Düğmeciler’den 

geliyorum. Bir senedir eğitimler 
başladığından beri devam ediyorum. 

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 
Çalıştığım için akşamları gelebiliyorum. 
Daha merkezi bir yere taşınırsa bizler 

için çok daha rahat olacak. Emeği geçen 
herkese ve Başkanımıza teşekkür 

ediyorum.”

Selma Saykaloğlu:
“Çalıştığım için eğitimlere akşamları 

geliyorum. Bir yıldır eğitimlere 
katılıyorum. Dilek hocamızı çok 

seviyoruz. Başkanımız Remzi Aydın’a 
bize spor yapma imkanı sunduğu için 

çok teşekkür ediyorum. İş yerinde 
arkadaşlarım beni çok kıskanıyorlar. 

Onlar da kendi belediyelerine Eyüpsultan 
Belediyesi’ni örnek gösterip, başvuruda 

bulunuyorlarmış. Ayrıca daha önceden diz 
kapağımdan ameliyat olmuştum, şimdi 

spor yaptıkça açılmaya başladı”

Sevda Kılıçlı:
“İslambey Mahallesi’nden geliyorum. 

Başladığından beri buradayım. 
Devamlı geliyorum. Ev hanımıyım. 

Benim eklemlerimden sıkıntım vardı. 
Doktorumun tavsiyesiyle spor yapmaya 

başladım Allaha şükürler olsun çok 
faydasını gördüm. Önceden yokuş 

çıkamıyordum şimdi merdivenleri koşarak 
çıkıyorum. Tüm kadınlara spor eğitimlerini 
tavsiye ediyorum. Gelsinler hem sporlarını 

yapsınlar hem de sosyalleşsinler.”

Dilek Tezcan ( Spor hocası) - Şeyma Güler:
“17 yaşındayım, Alibeyköy’den geliyorum. 
Tam bir yıldır spor eğitimlerine geliyorum. 

Ben toplam 43 kilo verdim. 100 kiloyu 
geçmiştim. Spor yapıp düzenli beslendim, 

Dilek hoca ile kiloları verdik. Burada 
olmaktan dolayı çok mutluyum.”

Özlem Ateşer: “Ben Düğmeciler Mahallesi’nden geliyorum. Bu programa dört hafta önce bir 
arkadaşımın sayesinde dahil oldum. Pilates yapmayı hep istiyordum ama çalıştığım için bu arzumu 
gerçekleştiremiyordum. Eyüpsultan’da istediğim saatlere uygun bir pilates salonu bulamıyordum. 

Bu program sayesinde hayalim gerçek oldu. Bu saatler arasında olması benim için inanılmaz güzel.  
Programın uzun yıllar devam etmesini istiyorum çünkü zayıflamak konusunda inanılmaz hedeflerim 
var. Bir de Başkanımızdan bir ricamız var; spor eğitimleri önceden olduğu gibi Eyüp Stadı gibi daha 

merkezi bir yere alınırsa çok güzel olur. Bu güzel program için Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Emel Nasırlı Evkuran: “Ben 60 yaşındayım, 
Piyer Loti’den geliyorum. Dört kuşaktır 
Eyüplüyüm. Başladığı günden bu yana spor 
eğitimlerine katılıyorum. Şimdiye kadar bir 
gün bile fire vermemişimdir. Spor ve diyet 
sayesinde 97 kilodan 78 kiloya düştüm. 
Bu yaşıma geldim ilk defa kendime sosyal 
bir aktivite ayarladım. Buraya seve seve 
geliyorum. Bize böyle bir imkan sunan 
Başkanımız Remzi Aydın’dan Allah razı olsun.”

Zeynep Doğan: “Nişanca Mahallesi’nden 
geliyorum. Altı ay oldu başlayalı. 27 kilo 

verdim. Sporla hem zayıflıyor, hem de sağlık 
kazanıyorsunuz. Öncelikle Başkanımıza bize 
bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. 

Dilek hocamız bizimle çok yakından ilgileniyor. 
Vücudumuzun her tarafını çalıştıracak 

hareketleri bizlere yaptırıyor. Zayıflamaktan çok 
sağlıklı olmaya çalışıyoruz.”

Kurtkemeri'nde her ayın son pazar 
günü yapılan doğa yürüyüşleri 
Eylül ayında yeniden başlayacak.



Okula Giden Çocuklar  
için Beslenme Önerileri
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O
KUL çağındaki 
çocukların iyi 
beslenmesinde 
amaç, sağlıklı 
büyüme ve 

gelişmeyi yani fiziksel 
ve zihinsel değişim 
süreçlerini sağlamaktır. 
Böylece çocuğun boy, kilo 
gibi büyüme değerleri 
beklenilen düzeyde artar. 
Hücrelerin yapıları ve 
işlevleri, motor ve bilişsel 
yetenekleri, duygusal 
ve sosyal davranışları 
olgunlaşır. Çocukluk 
çağında kazanılan doğru 
beslenme alışkanlıkları 
ileriki yaşlarda sağlıklı 
ve kaliteli bir yaşama 
zemin hazırlar. Çocukluk 
çağındaki beslenme 
yetersizliği ve dengesizliği 
ise büyüme ve gelişmede 
gerileme, vitamin-mineral 
yetersizlikleri, dikkat ve 
konsantrasyonda azalma, 
öğrenme güçlüğü gibi 
çeşitli sağlık sorunlarına 
yol açar. Çocuk günlük 
beslenmesinde temel besin 
grubundaki yiyeceklerden 
enerji, protein, yağ, 
vitamin ve mineral 
ihtiyacının tamamını 
karşılayabilmelidir. 
Besinleri aşağıdaki gibi 
gruplayabiliriz:

Okul çocuğu için kahvaltı günün en önemli öğünü. 
Kaçta uyanırsa uyansın, çocuklar okula asla aç karnına 
gitmemeli. Kahvaltıda besleyici değeri olmayan 
poğaça, simit, börek, meyve suyu yerine yumurta, 
peynir, zeytin, domates, salatalık, taze veya kuru 
meyve yenebilir, süt içilebilir. Hiç vakit yoksa ve hızlıca 
kahvaltı yapılacaksa süt ile kahvaltılık tahıllı gevrekler, 
yulaf ezmesi veya 1 adet peynirli tost tercih edilebilir.

Okulda teneffüs aralarında abur cubur, bisküvi, 
çikolata yerine taze veya kuru meyve, fındık, ceviz ve 
badem gibi hem vitamin hem de mineral içeren sağlıklı, 
besleyici besinlerin yedirilmesi gerekir.

l 1 adet peynirli – domatesli sandviç// Tost
l 1 bardak ayran veya 1 bardak süt
l 1 adet taze mevsim meyvesi
l 1 avuç kuru meyve (kuru üzüm, kuru kayısı, dut 
kurusu gibi)
l 1 avuç kuru yemiş (fındık, ceviz, badem, leblebi 
gibi)
l 1 şişe su (500ml)

Okullar açılıyor, ilk ders zili 17 Eylül’de çalıyor. Aileler ve çocuklar heyecanlı. 
Hem çocuğun büyüme ve gelişimi hem de okul başarısı için büyük önem taşıyan 

beslenme bu dönemde nasıl olmalı Uzman Diyetisyen Müge Özyurt Şafak’a sorduk.

1- Et grubu: Et, tavuk, balık, yumurta, nohut gibi 
bakliyatları içeren bir gruptur. Okul çağındaki çocuklar 
her gün 1 adet yumurta, 3 yumurta büyüklüğünde 
(100 gram) et veya 1 porsiyon kuru baklagil yemeği 
tüketilmelidir.

2- Süt ve süt ürünleri grubu: Süt, yoğurt, peynir, 
ayran gibi besinler kalsiyum, protein ve vitaminlerden 
zengindir. Yeterli kalsiyum almak için günde 2 bardak 
süt veya yoğurt ve bunların yanında 1 dilim peynir 
tüketilmelidir.

3- Ekmek – tahıl grubu: Ekmek, pilav, makarna, 
çorba gibi vücudun enerji kaynağı olan kardonhidratlar 
büyüme için gereklidir.

4- Sebze ve meyve grubu: Günde 2 – 3 porsiyon 
meyve, çiğ sebze-salata, domates- salatalık söğüş veya 
sebze yemeği olarak her gün tüketilmelidir.

5- Şeker ve yağlar grubu: Çocuk beslenmesinde, 
meyve, bal, pekmezden doğal şeker alınmalı, fındık-
ceviz- badem gibi kuru yemişler ile zeytinyağı, tereyağı 
gibi sağlıklı yağlar tüketilmelidir.

Kahvaltıda neler 
tüketilmeli?

Beslenme Çantasında 
Neler Olmalı?

Örnek Beslenme Çantası;
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G
ENELLİKLE çelik, gümüş ve altından 
yapılmış iğnelerle uygulanır. İğneler 
çok ince ve keskindir, acı vermezler. 
Her hasta için her seansta yeni steril 
iğneler açılır ve kullanıldıktan sonra 

atılır. Akupunkturda vücudun çeşitli bölümleri 
kullanılır. Birçok hastalığa yönelik en çok 
uyarı noktasının bulunduğu alanlar ise kollar, 
bacaklar, sırt, karın ve kulaklardır.  Akupunktur 
organ ve hormon sistemlerine olan enerji akışını 
dengeleyerek hastalıkları daha oluşmadan 
engellemeye yardımcı olur. Akupunktur vücutta 
bulunan doğal ağrı kesicileri harekete geçirir ve 
vücudun doğal elektromanyetik alanlarına etki 
ederek etki gösterir . Vücudumuzun 
kendi kendini onarım gücü çok 
yüksektir. Vücudumuzda bu gücü 
harekete geçiren belli uyarı 
noktalarına “akupunktur noktaları” 
denir. İnsan vücudundaki belirli 
akupunktur noktalarına iğneler ile 
yapılan uyarılarla organizmanın 
hemen her yerine ulaşabilecek 
bilgiler iletilmektedir. Bu iletişim, 
akupunktur noktasını oluşturan 
hücrelerden lokal hücresel 
uyarıların sinir terminallerine ve 
son olarak da beyne ulaşır.  
Beyin de bu uyaranı gerekli 
organlara ulaştırır ve ilgili 
organ ve uzuvlardaki fonksiyon 
bozuklukları düzelir. Bu noktalar uyarılarak 
enerji dolaşımı normale döndürülür ve hastalık 
hali ortadan kaldırılır. Böylece organizma kendi 
olanaklarıyla hastalığın ortadan kalkmasını 
sağlar. Hastalığın belirtilerine değil, nedenine 
yönelik bir tedavi metodudur.
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Akupunktur, vücut üzerinde yer alan belli noktalara uygulanan vücut bölgesine göre büyüklüğü değişen  
iğnelerin batırılmasıyla gerçekleştirilen özel bir tedavi yöntemidir. Akupunktur 5000 yıldan daha fazla geçmişi 
olan ve Uygur Türklerinin bulduğu Çinlilerin geliştirip dünyaya yaydığı bir tedavi metodudur. Akupunktur, 
Çinlilerin yaşam enerjisi dediği “chi enerjisi”ni dengelemeyi ve vücudumuzda doğru akmasını hedefler.

ÇOK sayıda hastalık üzerinde olumlu etkileri olan 
akupunktur aynı zamanda çok etkili bir koruyucu 
tedavi uygulamasıdır. Akupunktur halsizlik, yorgunluk, 

yaygın vücut ağrıları, migren ve diğer baş ağrıları, omurga 
ağrıları, eklem ağrıları, kabızlık, baş dönmesi, kulak çınlaması 
gibi semptomları azaltmada uygulanabileceği gibi kilo 
verme ve sigara bıraktırmada da kullanılabilir güvenli bir 
tedavi yöntemidir. Akupunkturun en etkileyici tarafı hiçbir 
yan etkisinin olmamasıdır. Tedavi süresince komplikasyon 
yaşanmazken son derece rahatlatıcı bir tedavi seçeneğidir. 
Elbette akupunktur uzman kişilerce uygulanmalıdır. 

Her bir tedaviye seans denir. Bir seans 20-30 dakika 
arasındadır. Seanslar hastanın ve hastalığın durumuna göre 
haftada 2-3 kez veya haftada 1 kez olarak uygulanır. Seans 
sayısı da hastaya ve hastalığın durumuna göre değişir. 
Genellikle 3-4 seans sonra durum değerlendirilmesi yapılarak 
tedavinin gidişi belirlenebilir. 

Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki akupunktur en yaygın 
olarak ağrı tedavisinde etkilidir. En çok bel ve boyun ağrıları, 
diz, omuz ve diğer eklem ağrıları gibi kas iskelet sisteminin 
ağrılı sendromlarının tedavisinde kullanılan akupunktur 
yöntemi, aynı zamanda migren tedavisinde de etkili oluyor. 
Akut ve kronik ağrı kontrolünün yanı sıra; stres, depresyon, 
uyku bozuklukları, psikosomatik hastalıklar, kaygı ve panik 
bozukluklar, kekemelik ve tiklerin tedavisinde, alerjik rinit, 
sinüzit ve cilt döküntülerinde, bulantı, kusma, midede 
asit fazlalığı, kabızlık ve ishal durumlarında, baş dönmesi 
(vertigo) ve kulak çınlamasında, inme sonrası felç tablosunun 
rehabilitasyonunda tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılan 
bu tedavinin oldukça geniş bir uygulama alanına sahip 
olduğu biliniyor. Aşırı terlemeden tutun da, kilo kontrolüne 
kadar birçok tedavide bu yöntem kullanılıyor ancak 
hastanın modern tıbbın bilimsel normları doğrultusunda 
değerlendirilmesi ve gerekli tetkik ve konsültasyonlarla kesin 
tanının mutlaka konmuş olması gerekiyor. 

Bel ve boyun ağrılarında akupunktur, diğer fiziksel 
tıp yöntemleriyle doğru şekilde kombine edildiğinde daha 
uzun süreli iyilik hali elde ediliyor. Bu yöntemin hastaya 
özel olarak planlanan fizik tedavi programı ile birlikte 
uygulanabiliyor. Tüm kas-iskelet sistemi ağrılarında 
akupunktur tedavisine, hastaya özel egzersiz reçetesi, bel 
ve boyun okulu eğitimi ve gerekli durumlarda kinezyolojik 

bantlama ve ortezleme eklendiğinde, sağlanan ağrı azaltımı 
ve fonksiyon artımının daha kalıcı olduğu gözlemleniyor.  

Akupunktur uygulaması aynı zamanda depresyon 
semptomlarını azaltıcı, endişe ve gerginliği giderici ve 
psikolojik durumu düzenleyici rol oynuyor. Kişinin kendini iyi 
hissetmesi, iştahının ve psikomotor dengenin sağlanmasında 
etkili olan serotonin seviyelerinde artış saptanmasına 
neden olan akupunktur yöntemi bu sayede depresyon 
tedavisinde de başarı sağlıyor. Özellikle, fibromiyalji ve 
miyofasiyal ağrı sendromları olarak adlandırılan yumuşak 
doku romatizmalarına sıklıkla eşlik eden depresif duygu 
durum, halsizlik, yorgunluk ve uyku bozuklukları akupunktur 
tedavisine olumlu yanıt veriyor. Akupunktur; hasta seçimi 
doğru yapıldığında, iyi eğitimli uygulayıcıların elinde güvenli 
bir tedavi yöntemi olarak kabul ediliyor.
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AKUPUNKTUR HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

AKUPUNKTUR ÖNCESİ SONRASI NELERE 
DİKKAT EDİLMELİ

Akupunktur yaptırırken 
aç veya çok tok olmamak 
gereklidir. Seanstan sonra 
ise akupunkturun kasları 

gevşetici etkisinden 
dolayı rahatlama, hafif 

bir uyku hali olacağından 
sonrasında kısa süreli bir 

dinlenme iyi olacaktır.

Her hastaya akupunktur yapılmıyor. Bu konu 
ile ilgili bilimsel ortak görüşe göre, akupunktur; 
aşırı iğne fobisi olanlara, çelik alerjisi olanlara, 

pıhtılaşma bozukluğu olanlara, acil cerrahi 
gerektiren durumlarda, lenfödemli kol ya da 

bacaklara, tümör ve açık yaralara uygulanmıyor. 
Kalp pili olan hastalara elektroakupunktur 

yapılmıyor. Gebelik, ağır psikiyatrik bozukluklar, 

sara hastaları ve kalp pili göreceli sakıncalı 
durumlar arasında yer alıyor. WHO (Dünya Sağlık 
Örgütü) tarafından akupunkturun hiçbir yan etkisi 
olmadığı uluslararası yayınlarda bildirilmiştir. 
Seans sonrası: Rahatlama sebepli uykululuk hali, 
İğnenin çıkma deliğinde oluşan, hemen duran, 
noktasal kanamalar, noktasal morarmalar seans 
sonrasında nadir de olsa oluşabilir.

AKUPUNKTUR KİMLERE YAPILMAZ, YAN ETKİSİ VAR MIDIR?



BULMACAEYLÜL 201830 EYÜPSULTAN POSTASI



14 Eylül Cuma / 09.30 Eyüpsultan Meydanı




