
EYÜPSULTAN’IN 2023 VİZYONUNA DAMGA VURACAK PROJE

ESTAM’A 3 YILDA 5 ÖDÜL!
Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye'nin en prestijli projelerinin yarıştığı Sign of the City Awards 2018'de (SotCA) ESTAM projesiyle ödül 
kazandı. Toplam 24 kategoride düzenlenen yarışmada, Eyüpsultan Belediyesi, “Tarihi Merkez Üçgen Ada Kentsel Tasarım ve Sokak 

Sağlıklaştırma Projesi”yle, 'Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma' kategorisinde Premium projeler arasına girerek ödüle layık görüldü.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a 
ödülünü Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı 
Mehmet Soysal takdim etti. Başkan Aydın, 
“2,5 yıllık sürede yaptığımız onlarca çalıştay 
sonrası gerçekleştirdiğimiz ESTAM projemizle, 
beşinci ödülümüzü kazanmış olduk. ESTAM, 
Eyüpsultanımızın 2023 vizyonuna damga 
vuracak çok önemli bir proje” dedi.2'DE
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EYÜPSULTAN'DA YAZ KIŞ SPOR VAR

Eyüpsultan Belediyesi, her yıl ilçedeki amatör 
spor kulüplerine destek oluyor, malzeme 

ihtiyaçlarını gideriyor. Bu sene de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Eyüpsultan 

Amatör Spor Kulüpler Birliği'ne üye olan 
kulüplere spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Başkan Remzi Aydın, “İlçemizdeki amatör spor 
kulüplerine desteğimiz 4 yıldır sürüyor. Bu 
kulüplerimizin başarı grafiği de her geçen yıl daha 
çok yükseliyor. Sporcularımızdan, Eyüpsultan’a 
yakışır şekilde ahlaklı, faziletli ve güzel rekabet eden 
gençler olarak yarışmalarını bekliyoruz” dedi.6'DA

REMZi AYDIN
Eyüpsultan 

Belediye Başkanı

AMATÖR SPORA TAM DESTEK!

Eyüpsultan Belediyesi'nin, çocukların ve gençlerin spor yapmalarını sağlamak için her yıl periyodik 
olarak düzenlediği Kış Spor Okulları'na ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Eyüpsultanlı öğrencilerin 
ücretsiz spor yapma imkanının sağlandığı okullarda futbol, basketbol, voleybol, tenis, Uzakdoğu sporları, 
tenis, okçuluk, cimnastik branşlarında eğitimler veriliyor.HABERİN DEVAMI 12 ve 13. SAYFALARDA

Değerli 
hemşehrilerim

2018 yılının 
son günlerine 
geldik. Çok yoğun , 
hareketli, heyecanlı 
ve tempolu bir yılı 
daha geride bıraktık. 
Geçmiş sürece 
baktığımızda çok 
güzel işler yapıldığını, 
ilçemizde değişimler 
yaşandığını 
görebiliyoruz. 
Elbette eksiklikler 
olabilir ama pozitif 
pozisyonların daha 
çok olduğunu 
görebiliyoruz.

2018, 
Eyüpsultan’ın 

Değişim 
Yılı Oldu

DEVAMI: 3. SAYFADA

EYÜPSULTAN’IN 2023 VİZYONUNA DAMGA VURACAK PROJE
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T
OPLAM 24 kategoride düzenlenen yarışmada, Eyüpsultan 
Belediyesi, Tarihi Merkez Üçgen Ada Kentsel Tasarım ve Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi’yle, ‘Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma’ 

kategorisinde Premium projeler arasına girerek ödüle layık görüldü.
Bu kategoride projeler ‘Doğal ve kültürel mirası yaşatmaya - 

geliştirmeye yönelik koruma ve uygulama’ yönleriyle değerlendirmeye 
alındı.

Gayrimenkul dünyasının profesyonellerinden oluşan SotCA jürisi 
tarafından değerlendirmeye alınarak finale kalan projelere, Hilton 
Bomonti İstanbul’da düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ödül töreni öncesi yaptığı 
konuşmada, gayrimenkul sektörünün içerisinden geldiğini anımsatarak; 
“Göreve geldiğimizde sektörümüzde toplantılar yaptık ve sektörümüzle 
bir araya geldik, problemler neyse bunları masaya yatırdık. Hem sektör 
temsilcileriyle hem de sektörü ilgilendiren tüm kurumlarla istişarelerde 
bulunduk. Bize düşen hızlı bir şekilde sektörün içinde bulunduğu 
problemleri aşmak için çalışmalar yapmaktı.” diye konuştu.

Bakan Kurum konuşmasının devamında, ilk çalışmaları 
olan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla başlayan konut satış 
kampanyası, Cumhurbaşkanımız liderliğinde açıklanan 100 günlük 
eylem planı ve yine Cumhurbaşkanımız tarafından şehirlere 
kazandırılacak olan Millet Bahçeleri, otopark yönetmeliği, şehir 
merkezinde kamu alanlarının altına otopark yapabilme imkanı, 
yabancıya mülk edinme düzenlemesi, imar barışı ve kentsel dönüşüm 
gibi konular hakkında bilgi verdi.

“ÖDÜLLERİMİZ GELMEYE DEVAM EDECEK”
Törende Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a ödülünü 

Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal takdim etti.
Başkan Aydın, alınan ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunarak 

şunları söyledi; “ESTAM projemizle bugün, Hürriyet Gazetesi 
öncülüğünde 5.’si yapılan Sign of the City Awards’da, Kent ve Mimarlık 
dallarında bir ödül daha kazandık. ESTAM projemizle, Üçgen Ada 
Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma projesiyle beşinci ödülümüzü 
kazanmış olduk. 2,5 yıllık sürede yaptığımız, onlarca, yüzlerce 
çalıştayla gerçekleştirdiğimiz proje gerçekten Eyüpsultanımızın 2023 
vizyonuna damga vuracak bir proje demiştik. Her geçen gün bu 
özellikler ortaya çıkmaya başladı. Proje dalında, gerçekten alanında 
çok yetkin uzmanların, akademisyenlerin, uygulamacıların oluşturduğu 
çok seçkin bir jürinin titizlikle yaptığı inceleme sonucunda ESTAM 
Üçgen Ada projemiz ödüle layık görüldü. İnşaallah ödüllerimiz gelmeye 
devam edecek.”

E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a, 
ESTAM çalışmalarını anlattı.

Bakan Mehmet Ersoy, Başkan Remzi Aydın ile 
birlikte, Rami Kışlası’nda incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy ve Başkan Aydın ziyaret sırasında, 
200 dönümlük alan üzerinde bulunan ve Türkiye’nin 
en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası’nda devam 
eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ayrıca, 250 yıllık tarihe sahip, tamamlandığında, 
müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 
200 dönümlük peyzaj düzenlemesiyle, Eyüpsultan’ı 

Türkiye’nin cazibe merkezine getirecek olan kışlada 
çalışmaların hangi aşamada olduğu görüldü.

Başkan Aydın, kışlada gerçekleşen incelemenin 
ardından Bakan Mehmet Ersoy’a ESTAM çalışmalarıyla 
ilgili sunum yaptı. Sunum öncesi Bakan Ersoy’a ESTAM 
tanıtım filmi gösterildi. Ardından Başkan Aydın, 
ESTAM kapsamında tarihi merkezde tamamlanan 
ve devam eden çalışmaları anlattı.Başkan Aydın 
sunumda, Eyüpsultan’ı ihya edecek, tarihi dokunun 
ihtişamını yeniden gün yüzüne çıkaracak, aynı 
zamanda ekonomik anlamda da büyük katkı 
sağlayacak çalışmaların detaylarını aktardı.

E
ĞİTİMDE marka haline gelen ve beşinci yaşına 
giren SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı, 
öğrencilerine bilgiden çok kendini keşfetmeye 

topluma faydalı bireyler yetiştirmeye devam ediyor.
Sosyal sorumluluk bilinciyle topluma fayda 

sağlayan projelere destek sağlayan SİMURG 
öğrencileri, Nişanca Bilgi Evi öncülüğünde mavi 
kapak toplama kampanyası başlatarak pet şişelerin 
kapaklarını biriktirdi. 

Öğrencilerin yoğun çabası sonucunda toplanan 
kapaklarla alınan tekerlekli sandalye, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın’la birlikte Düğmeciler 

Mahallesi’nde ikamet eden trafik kazası geçiren 
Satılmış Sayrumoğlu’nun evine ziyaret düzenlenerek 
hediye edildi.

Başkan Remzi Aydın, yapılan bu anlamlı hareket 
sonrası SİMURG öğrencilerine ve eğitmenlerine 
teşekkür ederek tebrik etti.

Yapılan yardım sonrasında çok mutlu olduğunu 
ifade eden Düğmeciler mahallesi sakini Satılmış 
Sayrumoğlu, “Kazadan sonra yürümekte çok 
zorlanıyordum. Cami ve yakın çevredeki yerlere 
gidemiyordum. Çocuklarımızdan ve Başkanımızdan 
Allah razı olsun” dedi.Bakan Ersoy’a ESTAM Sunumu

Öğrencilerden örnek davranış

Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye’nin en prestijli projelerinin yarıştığı Sign of the City Awards 2018’de (SotCA) ESTAM projesiyle ödül kazandı.Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye’nin en prestijli projelerinin yarıştığı Sign of the City Awards 2018’de (SotCA) ESTAM projesiyle ödül kazandı.

ESTAM’a Kültürel Mirası 
Koruma ve Yaşatma Ödülü

Eyüpsultan Gezi Rehberi Hazırlandı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 
vizyon projelerinden olan ve çok sayıda ödüle 
layık görülen Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) 
projesi kapsamında  “Eyüpsultan Gezi Rehberi” 
hazırlandı. 

Kitapçıkta; Eyüpsultan Tarihi Merkez’de 
gezilebilecek, ziyaret edilebilecek camiler, türbeler, 
tekkeler, tarihi alan ve yapıların bulunduğu 373 
ayrı nokta ile ilgili detaylı bilgiler yeralıyor.

ESTAM Projesi kapsamında Eyüpsultan,  
profesyonel kokartlı rehberler eşliğinde 
gezilebiliyor.
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�lçemiz, alt yapı konusunda 

ciddi atılımlar yaptı ve devam 
ediyor. Bir yandan elektrik, diğer 
yandan atıksu kanalları, öte yandan 
kaldırım, korkuluk ve asfalta kadar 
her yerde imalatlarımız, parklarımız, 
spor alanlarımız ve yeni cadde 
düzenlemelerimizle büyük bir değişim 
yaşıyor.

Önümüzdeki süreçte bu şartların 
daha da güzelleşeceğini biliyorum. 
Böylece ilçemiz mülkiyet sorunlarının 
çözümüne bağlı olarak büyük bir 
altyapı yatırımına sahne oluyor 
diyebiliriz. �lçemizin buna ihtiyacı 
da, hakkı da var. Buna göre bizler 
de gerekeni yapmaya çalışıyoruz, 
çalışacağız.

★★★

Değerli hemşehrilerim,
�lçemize hastane yapılması 

konusunda önemli bir gelişme 
yaşıyoruz. Kemerburgaz’daki bir 
arsamızı Sağlık Bakanlığı’na tahsis 
ederek bu önümüzdeki aylarda yeni 
bir Devlet hastanemizin yapımına 
destek olacağız.

�lçemizde eğitime verdiğimiz 
önemin güzel sonuçlarını da almaya 
başladık. Binlerce bilgi evi ve gençlik 
merkezi öğrencimiz başarıdan 

başarıya koşuyor. Gerek akademik 
başarıları, gerekse sosyal ilişkiler 
alanında toplumun örnek insanları 
olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyorlar. Simurg yaygın eğitim 
programıyla getirdiğimiz insani 
yaklaşım, Milli Eğitim 2023 Vizyon 
Belgesi’ne de girdi. Muhtemeldir 
ki önümüzdeki yıllarda Devlet 
okullarında Simurg müfredatını büyük 
ölçüde göreceğiz. Bu durum Belediye 
olarak marka değeri yüksek projeler 
yaptığımızı gösteren en dikkat çekici 

noktalardandır diyebiliriz.
Eyüp Stadımızın çürük tribünleri 

yenisi yaptırılmak üzere yıktırıldı. 
Bu ay ihalesi tamamlanıp yenisinin 
yapımına başlanıyor. Çok kısa sürede 
tamamlanıp eskisinden daha güzel ve 
işlevsel olarak hizmete vermek üzere 
yenisinin inşaasını takip ediyoruz.

Yine Eyüpsultan Camii ve 
çevresini kapsayan ESTAM 
projemizin uygulanmaya başlamasıyla 
Meydan ve çevresinin, çehresinin 
değişeceğini şimdiden görebiliyoruz.

Artık �stanbul’un karanlık ve izbe 
sokaklarını barındıran, gecekondu 
mahallelerini kapsayan yolları 
olmayan, adeta unutulmuş bir bölge 
hüviyetinden canlı, aydınlık, altyapısı 
sağlam ve estetik, üst yapısıyla daha 
çok göze çarpan ve aslında hak 
ettiği ihtişamı yeniden kazanan bir 
Eyüpsultan haline geliyoruz.

Önümüzdeki dönemde bilhassa 
otoparklar, spor alanları, kent 
estetiği, kadın, çocuk, yaşlı ve 
engellilere has mekan ve projeler 
daha çok ilgi alanımızda olacak. 
Hizmet sektörünün daha çok 
gelişimine öncülük ederek istihdama 
katkı sağlayacak yaklaşımlarla 
hareket edeceğiz. Vatandaşımızla 
daha çok iletişim içinde olacağız. 
Biliyoruz ki iletişim, istişare, dinleme, 
konuşma çok doğru sonuçlar 
çıkarmanın en önemli araçları..

★★★

Önümüzdeki dönemde ilçe 
Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz 
ve Merkezi Hükümetimizle el 
birliğiyle daha güçlü ve sıcak 
işbirlikleriyle hep birlikte güzelliklere, 
iyiliğe ve bereketli günlere 
yürüyeceğiz inşaallah. Kalın 
sağlıcakla...

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

/remziaydin /avremziaydin /avremziaydin

K
ENDİSİ de sporcu olan ve Eyüpsultan’da her zaman sporun, 
sporcunun yanında olup sportif faaliyetlere desteklerini 
arttırarak sürdüren Başkan Remzi Aydın, bu kez ilçede bulunan 

70 okula 3 bin 800 adet spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.
Malzemelerin dağıtımı için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

tarafından Eyüp Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda “Her yerde spor, 
herkese spor” sloganıyla okullara malzeme desteği teslim töreni 
düzenlendi.

Törene Başkan Remzi Aydın ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Murat Öğütçü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Selattin Temiz, 
öğretmenler ve öğrencileri katıldı.

Başkan Remzi Aydın, tek tek sahneye davet edilen okul takımlarına 
masa tenisi topu ve raketi, voleybol topu, futbol topu, basketbol topu 
gibi spor malzemelerini verdi.

Yaz-Kış Spor Okulu Öğrencilerine 7700 Malzeme Desteği
Aynı zamanda Eyüpsultan Belediyesi  Gençlik ve Spor 

Müdürlüğü’nce, Yaz Spor Okulları ve Kış Spor Okullarında öğrencilere, 
toplamda 7700 adet malzeme desteğinde bulunuldu.

HER YERDE SPOR, HERKESE SPOR!HER YERDE SPOR, HERKESE SPOR!
EYÜPSULTAN’DAKİ 70 OKULA, SPOR MALZEME DESTEĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öğrencilerin uygun ortam ve materyallerle spor yapması ve öğrencilerin sportif açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla, 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 2014 yılından bu yana sürdürdüğü spor malzemesi desteği bu yıl da devam ediyor.

2018, Eyüpsultan’ın 
Değişim Yılı Oldu
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E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın, Avrupa Yakası 
Uluslararası Kent Ormanı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 
Başkan Aydın, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalarına 2015 Kasım ayında başlanan 5 milyon 200 bin 
metrekarelik bir alanı kapsayan Avrupa Yakası Uluslararası Kent 
Ormanı, her yaş grubundan insanın; doğayı ve doğal kaynakları 
koruma, floranın, faunanın, ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin ne 
olduğunu, birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde bulunduklarını, doğal bir 
çevre içinde yaşayarak, görerek, dokunarak öğrenebilecekleri doğal bir 
eğitim ve araştırma, aynı zamanda eğlence ve dinlenme merkezi olarak 
tasarlandı.

Ulaşım ve dolaşım yaya öncelikli olarak tasarlanan projede, doğa 
ile uyumlu bisiklet yolları ve etaplar arası shuttle servisi ile orman 
içindeki ulaşım sorunu da sağlanmış oldu.

Geleneksel Türk bahçelerimizin vazgeçilmez ağaçları arasından 
seçilerek Ihlamur, Çınar ve Sedir diye isimlendirilen 3 farklı kapıdan 
girilen Uluslararası Kent Ormanı’nda misafirler araçlarını otopark 
alanlarında bırakıp shuttle servislerle etkinlik alanları arasında 
rahatlıkla turlayabilecekler.

DOĞANIN KUCAĞINDA FİTNESS VE TREKKİNG
Girişte konumlandırılan Kır Lokantası ve Kır Kahvesi gibi sosyal 

tesislerde ihtiyaçlarını giderebilecek olan ziyaretçiler aynı zamanda 
ring servislerle piknik, aktivite, trekking ve fitness alanlarına rahatlıkla 
ulaşabilecekler.

Türkiye’nin En Büyük Kent Ormanı Eyüpsultan’da Açılıyor
Eyüpsultan’da Alibeyköy Baraj Gölü’nün kuzeyinde konumlanan, Türkiye’nin en büyük Kent Ormanı olarak planlanan Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı Projesinde sona yaklaşıldı.

Eyüpsultan Parklarla Güzelleşiyor
Eyüpsultan, yeni yapılan parklarla güzelleşiyor, ilçedeki yeşil alan oranı artıyor. Eyüpsultan’da 4 yılda tam 55 yeni park daha hizmete açıldı.

PROF. DR. NİHAN KAYALAR PARKI

E
YÜPSULTAN Belediyesi, kasım ayı 
içeriside üç yeni parkı daha hizmete 
aldı. Kemerburgaz’daki Prof. Dr. Nihan 

Kayalar Parkı, Esentepe Yıldırım Beyazıt Parkı 
ve Emniyettepe’de Şirintepe Parkı, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen törenlerle hizmete açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü tarafından yüz yüze görüşme 
yöntemiyle yapılan anket sonucu ismi verilen 
Şirintepe Parkı’nın açılış törenine Başkan 
Remzi Aydın, Emniyettepe Mahalle muhtarı 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan 
çocuklarla birlikte kurdele keserek parkın 
açılışını gerçekleştiren Başkan Aydın “Bundan 
sonra bu parkın korunması, kullanılması 
sizlerde. Özellikle çocuklar sizlere sesleniyorum. 
Burada sizler oynayacaksınız, buraları temiz 
tutacağız. Bu parkı çocuklarımıza ve annelerine 
teslim ediyoruz” dedi. Toplamda 289 metrekare 
alan üzerine kurulu parkta 26 metre yeşil alan 
bulunuyor. Parkın zemininin 80 metrekarelik 
bölümü kauçuk, 80 metrekarelik bölümü de taş 
döşeme olarak şekilde yapıldı.

Başkan Remzi Aydın, ikinci parkın açılışını 
ise Esentepe Mahallesi’nde gerçekleştirdi. 
Esentepe Mahallesi’nin otopark ve yeşil alana 
ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Aydın 
“Esentepemize, Şair Şirzat Caddesi’ndeki 
parktan sonra burada 
ikinci bir parkı daha 
kazandırdık. Bu 
parkımız, büyüklerin 
spor yapma imkanı 
bulabileceği, 

bulunduğu konum itibariyle Haliç 
manzarasını gözlemleyebileceği, oturup 
sohbet edebileceği, çok fonksiyonlu, her 
yaştan insanımızı ağırlayabilecek bir mekan. 
Parkımızı, yeşili korumayı amaçlayan bir 

alan olarak gerçekleştirdik” 
dedi. Toplamda 332.7 

metrekare alan 
üzerine kurulu 
parkta 50 metrekare 
yeşil alan bulunuyor.

ŞİRİNTEPE PARKI

ESENTEPE YILDIRIM BEYAZIT PARKI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bir diğer parkın 
açılışını ise Kemerburgaz Mahallesi’nde gerçekleştirdi.Prof. 
Dr. Nihan Kayalar Parkı’nın açılışına Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra, Eyüpsultan İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Sadık Tatar, Prof. Dr Nihan Kayalar ve ailesi, 
AK Parti Kemerburgaz Mahallesi teşkilatı, muhtarlar, STK 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Prof. Dr. Nihan Kayalar, parka 
isminin verilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek 
“Kemerburgaz Mahallesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini 
tamamladım. Çok uzun yıllardır burada yaşıyorum. Adımın parka 
verilmesinden dolayı Eyüpsultan Belediyesine, tüm mahalleliye 

teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz.” dedi. Başkan 
Remzi Aydın ise göreve geldiiği günden beri 55 parkı hizmete 
açtıklarının belirterek şunları söyledi: “Açtığımız bu parklar, 
gerek yeşil alan, gerek çocuk oyun alanlarıyla şehir hayatının 
önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Bunlar bizim yapmamız gereken 
rutin işler. Belki küçük görünebilir ama bunları farklı kılan burada 
yaptığımız gibi vatandaşlarımızla istişare ederek katılımcılık 
anlayışıyla isim belirlememiz. Burada da Kemerburgazlılara 
sorduğumuzda Nihan Kayalar kardeşimizin ismi öne çıktı. Kendisi 
güzel hizmetleri olan bir kardeşimiz. Özellikle burayı kullanacak 
çocuklarımıza, gençlerimize örnek olabilecek bir isim.”
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E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 
öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla, tarihi 
mekanlar ihya ediliyor, yeşil alanlar günden güne artıyor, 

yeni parklar ve bahçeler vatandaşın kullanımına sunuluyor.

Bu çalışmalarla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
vatandaşın gündelik yaşantısını kolaylaştırmak adına cadde 
ve sokaklarda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ekipler bir yandan yapılan kontrollerde belirlenen 
aksaklıkları giderirken bir yandan vatandaşlardan gelen 
talepler doğrultusunda hareket ediyorlar.

320 BİN TON ASFALT Bu kapsamda ilçe genelinde 
sürdürülen çalışmalarda ekipler 4,5 yılda 320 bin ton 
asfaltlama yaptılar. 2018 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda 
yapılan çalışmalarda 100 bin ton asfalt kullanıldı.

37 BİN 520 METRETÜL MERDİVEN İlçenin bir 
çok noktasında, topografik yapı nedeniyle zorluk çeken ilçe 

sakinlerine kolaylık sağlamak için 4,5 yılda 37 bin 520 metretül, 
2018 yılında ise 8 bin 100 metretül merdiven imalatı yapıldı.

34 BİN 100 METRETÜL KORKULUK Yine bazı cadde 
ve sokakları özellikle yaşlı ve çocuklar için daha güvenli hale 
getirmek amacıyla 4,5 yılda 34 bin 100 metretül, 2018 yılında 
ise 6 bin 100 metretül korkuluk yapıldı.

YAĞMUR SUYU KANALLARI YAPILDI Özellikle 
yoğun yağışlar sonrası meydana gelebilecek su baskınlarını 
önlemek için aralıksız gerçekleştirilen çalışmalarla 4,5 yılda 
29 bin 100 metretül, 2018 yılında 5 bin 500 metretül yağmur 
suyu kanalı yapıldı. Ekipler bu yağmur suyu kanallarının 
periyodik olarak bakım ve temizliklerini de yapıyorlar. 

Çalışmalar kapsamında; cadde ve sokaklarda 4,5 yıl 
içerisinde 264 bin metrekare kilit taşı, bordür ve tretuvar 
döşendi. 2018 yılında ise 52 bin metrekare kilit taşı, bordür ve 
tretuvar çalışması yapıldı.

Tarihi Eyüpsultan 
Karakolu, ESTAM 
Merkezi Oluyor

E
YÜPSULTAN’DA ayakta durmaya çalışan en önemli tarihi 
yapılardan biri olan “Tarihi Eyüpsultan Karakolu”, aslına 
uygun olarak restore edilerek ESTAM (Eyüpsultan Tarihi 

Merkez) Komuta Kontrol Merkezi olacak. 

ASLINA UYGUN FONKSİYONA KAVUŞTURULACAK
Tarihi Karakol, özellikle Eyüpsultan Tarihi Merkezin (ESTAM) 

yönetimini sağlayan ve hizmet sunan kamu kuruluşlarının 
görevlilerinin bulunduğu bir komuta kontrol merkezine 
dönüştürülecek. Koordinasyon ve iletişim de akıllı şehir 
teknolojisinin kullanılacağı bu merkezden sağlanacak.

Osmanlı döneminde yapılan Eyüpsultan’ın tarihi eserlerinden Eyüpsultan Karakolu, restore ediliyor.

EYÜPSULTAN’DA HİZMETTE SINIR YOK!
Eyüpsultan’da hizmet aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçe sakinlerinin yaşam standardını yükseltmek, 
daha huzurlu, daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamak için gece gündüz çalışmalar sürdürüyor.

E
YÜPSULTAN Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, asfalt, yağmursuyu kanalı, merdiven 
ve korkuluk imalatı gibi çalışmalarının yanısıra 

ilçede periyodik olarak aydınlatma bakım ve onarım 
çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu çalışmalar sayesinde cadde ve sokaklar 
gündüz olduğu kadar geceleri de ışıl ışıl bir 
görünüme bürünüyor. Ekipler ilçedeki bakım ve 
onarım çalışmalarını BEDAŞ ekipleriyle birlikte 
koordineli olarak gerçekleştiriyor. 

4,5 YILDA 24 BİN 300 BAKIM ONARIM
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu 

çalışmalar kapsamında 2018 yılı içerisinde 5 bin 500 
adet, 4,5 yılda ise 24 bin 300 adet aydınlatma bakım 
ve onarım işlemi gerçekleştirdi.

DEKORATİF SÜSLER YERLEŞTİRİLDİ
Bu çalışmalarla birlikte ilçede cadde ve 

sokaklarda bulunan aydınlatma direklerine dekoratif 
süsler yerleştirildi. Ekipler 4,5 yılda yaptıkları 
çalışmalarda, cadde ve sokaklara görsel olarak 
estetik kazandıran bin 70 adet dekoratif süsün, 
aydınlatma direklerine montajını gerçekleştirdi.

EYÜPSULTAN IŞIL IŞIL

M
ANEVİYATIN beşiği olan 
Eyüpsultan’da tarihi eserlere 
sahip çıkılıyor. Eyüpsultan 

Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü 
ekipleri tarafından Eyüpsultan’da 
bulunan Osmanlı Devleti’nden kalma 
tarihi yedi çeşmenin restorasyon 
çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda çalışmalarına devam 
eden Eyüpsultan Belediyesi, İdris-i 
Bitlisi Tepesi’nde bulunan Rayet Keşan 
Kalfa Çeşmesi’ni de restore ediyor. 

İSKİ ekipleri ise çeşmenin alt yapı 
çalışmalarını tamamladı, tarihi çeşmenin 
bakım ve onarımını tamamlayarak 
su bağlantısını yaptı. Çeşmenin 
restorasyonunun en kısa zamanda 
bitirilmesi planlanıyor. 

 Tarihi çeşme üzerine yerleştirilen 
bir kitabede şöyle yazıyor: “Rayet Keşan 
Kalfa Çeşmesi, 16.yy’da İdris-i Bitlisi’nin 
yaptırdığı bu çeşme 1855’de Rayet 
Keşan Kalfa tarafından yeniden inşa 
ettirilmiştir.”

Eyüpsultan’daki Tarihi Çeşmeler 
YENİDEN HAYAT BULUYOR
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B
U yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 
Eyüpsultan Amatör Spor Kulüpler Birliği’ne üye olan 
kulüplere spor malzemesi desteği yapıldı. Malzeme desteği 

için Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde (EKSM) bir tören 
düzenlendi.

Törene Başkan Aydın ile birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe 
Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, Eyüpsultan Kulüpler Birliği 
Başkanı Metin Çırpan, spor yorumcusu Melih Gümüşbıçak ile 
malzeme desteği yapılacak amatör spor kulüplerinin yöneticileri 
ve sporcuları katıldı.

“AHLAKLI, FAZİLETLİ VE GÜZEL 
REKABET YAPAN GENÇLER OLARAK 
YARIŞMANIZI BEKLİYORUZ”

Başkan Aydın törende yaptığı konuşmada, bu tür destekler 
verildiği takdirde sportif olarak başarıların da kendiliğinden 
geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: “4 yıldan beri amatör spor 
kulüplerimize desteğimiz sürüyor. Bu sene de malzemelerimizi 
teslim ettik. Sizlere göreve gelirken de söylemiştim. 
Malzemelerinizi, araçlarınızı vereceğiz, tesislerinizde yardımcı 
olacağız demiştim. 4 yıldan beri ilçemizde özellikle futbolda 
yükselen bir başarı grafiği dikkat çekiyor. 

Bu grafiğimiz, inşallah yeni yılda da devam edecek. Buna 
inanıyorum. Bugün burada Büyükşehir Belediyemizin de katkısıyla 
9 bin 885 parça değişik kategorilerde malzemelerimizi dağıttık. 

Sizlerden Eyüpsultanlı gençler olarak öncelikle Eyüpsultan’a 
yakışır şekilde ahlaklı, faziletli ve güzel rekabet yapan gençler 
olarak yarışmanızı bekliyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Aydın, 26 amatör 
spor kulübüne; şort, tişört, çorap, yağmurluk, eşofman takımı, 
futbol topu, futbol antrenman topu, kaleci eldiveni, tekmelik, 
antrenman forması, çorap, top taşıma filesi ve kronometre gibi 
malzemelerden oluşan toplam 9 bin 885 parça spor malzemesi 
dağıttı.

Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Remzi Aydın’ın önderliğinde her yıl ilçede bulunan amatör spor kulüplerine destek oluyor, malzeme ihtiyaçlarını gideriyor.

E
YÜPSULTAN Belediyesi’nin gençlere 
ve çocuklara yönelik en önemli 
yatırımlarından olan Ali Kuşçu Uzay 

Evi, kapılarını 9. kez öğrencilere açtı.
Tüm imkanların kullanıldığı 

Alibeyköy Osmanlı Park içerisinde 
bulunan kendi enerjisini üretebilen “Yeşil 
Bina”da hizmet veren Ali Kuşçu Uzay 
Evi’nde çocuklar yaşayarak ve görerek 
öğrenmeye devam ediyor. Ali Kuşçu Uzay 
Evi tarafından düzenlenen 9. Amatör 
Astronomi programının ilk haftasında 
öğrenciler Güneş Sistemini öğrendiler.

Akıllı minikler atölyede ise Güneş’in 
ve gezegenlerin özelliklerinin yer aldığı 
Güneş Sistemi kartlarını yaptılar.

Ali Kuşçu Uzay Evi sorumlusu ve 
eğitimcisi Hatice Bahar Atalı çocukların 
derste çok heyecanlı olduğunu dile 
getirirken şu ifadelere yer verdi;

“Buraya gelen çocuklar zaten çok 
meraklı. Yeni şeyler öğrendiklerinde 
merakları daha çok artıyor. Bazı 
öğrencilerimiz konularla ilgili okuma 
yapmış oluyorlar. Ali Kuşçu Uzay Evi 
çocuklarımız için çok iyi bir fırsat.

Burada Üniversitelerden alanında 
uzman akademisyenleri konuk ediyoruz. 
Çocuklarımızı doğru kaynaklara 
yönlendiriyoruz. Bize bu imkanları sunan 
Eyüpsultan Belediye Başkanımız Remzi 
Aydın’a çok teşekkür ediyorum.”

Ali Kuşçu Uzay Evi’nde Dersler Başladı

Amatör Sporculara Destek Sürüyor

Ü
NİVERSİTEYE hazırlanan lise 
son sınıf öğrencilerine maddi 
ve manevi destekte bulunan 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
bu kez farklı bir projeye imza attı.

Öğrencilere ayrı bir önem veren, 
eğitim konusunda her alanda destek 
sağlayan Başkan Remzi Aydın, lise son 
sınıf öğrencilerini üniversiteye hazırlayan 

soru bankası kitapçıklarının dağıtımını 
gerçekleştirmişti. Kitap dağıtımları 
tamamlanan ilçe genelindeki lise son sınıf 
öğrencilerine Temel Yeterlilik Testi (TYT) 
deneme sınavları yapılmaya başlandı.

Sınavların yapıldığı okullardan biri 
olan Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi’ndeki 
sınava Başkan Remzi Aydın da katıldı.

Başkan Aydın sınavın sonunda yaptığı 

konuşmada şunları söyledi; “Benim için 
aslında değişik bir deneyim oldu. 30 yıl 
sonra tekrar üniversite sınavına girdiğimi 
hissettim. Esas itibari ile arkadaşlarımıza 
moral olsun diye katıldım. Moral ve 
motivasyon anlamında arkadaşlarımıza 
katkı sağladıysam ne mutlu bana. Bütün 
kardeşlerime girecekleri Üniversite 
sınavında başarılar diliyorum.”

Başkan Aydın, Öğrencilerle Sınava Girdi
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S
ELAHADDİN Kocaaslan moderatörlüğünde 
düzenlenen programın konuşmacıları, UKİD 
(Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği) 

Başkanı Musa Serdar Çelebi ve Gazeteci-Yazar Yusuf 
Kaplan’dı.

Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın da katıldı.

Konuşmasında Fuat Sezgin’i ve dünyasını 
anlamanın önemini vurgulayan Yusuf Kaplan, 
katılımcılara ufkumuzu açacak 100 kitaplık okuma 
listesini önerdi.

Başkan Remzi Aydın, Yusuf Kaplan’ın önermiş 
olduğu kitap listesi ile ilgili Eyüpsultan Belediyesi’nin 
de projesi bulunduğunu ifade ederek Musa Serdar 
Çelebi ve Yusuf Kaplan’a hediyelerini taktim etti.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla 2019 yılı 
Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edildi.

Fuat Sezgin, 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te 
dünyaya geldi. 30 Haziran 2018’de ise İstanbul’da 
vefat etti. 27 dil bilen Fuat Sezgin İslam tarihi, bilim 
ve teknoloji alanlarında önemli çalışmalara imza 
atmıştır.

S
ELAHADDİN Kocaaslan moderatörlüğünde 

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Derin Düşünce Dünyası
İslam Bilim Tarihi 
alanında yaptığı 
çalışmalar ile 
tarihimize önemli 
katkılar sağlayan 
Prof. Dr. Fuat 
Sezgin, Eyüpsultan 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen söyleşi 
programına konu oldu.

E
YÜPSULTAN Belediyesi tarafından 
ikinci kez yapılan Karikatür 
Yarışması, İstanbul’daki ortaokul, 

lise ve dengi resmi ve özel okullarda 
eğitim ve öğretim gören öğrencilere 
yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Yarışmada; gizli karikatüristleri 
keşfetmek, karikatüre olan ilgiyi 
pekiştirmek, devamlılığını sağlamak ve 
kalıcı eserler bırakmaya özendirmek 
amaçlanıyor.

Karikatür yarışmasında “Dünya 
5’ten Büyüktür” başlığı altında; dünyada 
siyasi, ekonomik ve askeri alanda gücü 
elinde bulunduran devletlerin, geri kalan 
diğer devletlere karşı her konuda hak ve 
adaletten yoksun, sadece kendi çıkarlarını 
düşünerek hareket ediyor olmaları konu 
edilecek.

İKİ KATEGORİDE YAPILACAK
Yarışma ortaokul 5 – 8’inci sınıflar ve 

lise ve dengi okulların 9 – 12’nci  sınıfları 
olmak üzere iki kategoride yapılacak. 
Her öğrenci yarışmaya en fazla üç eserle 
katılacak.

Katılımcılar Eyüpsultan Belediyesi 
resmi internet sitesi http://kultur.
eyupsultan.bel adresinde yer alan 
“Başvuru Formu” nu doldurmak ve 
karikatürü PDF veya JPEG (resim) 
formatında yüklemek suretiyle de 
başvuru yapabilirler.

13 Kasım 2018  tarihinden bu 
yana başvuruların yapıldığı yarışmada 
eserlerin son teslim tarihi 04 Ocak 2019 
Cuma. Seçici Kurul tarafından 14 - 18 
Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak 
değerlendirme sonrası ise dereceye giren 
eserler için 27 Şubat 2019 Çarşamba 
tarihinde ödül töreni düzenlenecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiyi 
https://kultursanat adresinden 
öğrenilebilirsiniz.

“Dünya 5’ten Büyüktür” 

Eyüpsultan Belediyesi, İMH Günışığı Derneği ve UWC (Dünya Karikatüristler Birliği) 
işbirliği ile “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığı altında Karikatür Yarışması düzenliyor.

KARİKATÜR YARIŞMASI

Eyüpsultan Film Akademisi’nde (EFA), 7 ay süren eğitimin ardından 3’üncü dönem kursiyerleri sertifikalarını aldı.

2
017-2018 EFA’nın 3’üncü döneminde her kursiyer 4 
proje üreterek eğitimlerini pratikte sergiledi ve sinema 
sektörüne adım atmış oldu.

Sertifikalarını Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde alan 
kursiyerlerin çektikleri kısa filmler beğeni kazandı. Sertifika 
töreninde Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da 
sinemanın genç isimlerine destek verdi.

Düzenlenen törene ünlü yönetmen Mesut Uçakan da onur 
konuğu olarak katıldı.

Gençlerin sinema sektöründe başarılı eserler ortaya 
koyabileceklerini vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, şunları söyledi;

“Burada, ülkemizdeki çocuklarımızın, gençlerimizin, 
sinemaya gönül vermiş sinema severlerimizin ulusal ve hatta 

uluslararası nitelikte sinema eserleri ortaya koyabileceklerine 
olan inancımız var. Amacımız bu inancımızın bizzat bu 
gençlerimiz nezdinde de hissedilmesini sağlamaktır”

Başkan Remzi Aydın’ın açıklamalarının ardından sinema 
sektörüne ve kursiyerlere verdiği destekten dolayı bir plaket 
takdim edildi.

BUGÜNE KADAR 120 BURSİYER EĞİTİM ALDI
3 yıldır süregelen EFA eğitimlerinde bugüne kadar toplamda 

120 kursiyer eğitim aldı. 400’den fazla kısa film çekildi.
EFA kursiyerlerinin hazırladığı kısa filmler Cumhurbaşkanlığı 

da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası anlamda 13 ödül 
kazandı. Bu kursiyerlerin birçoğu da medya sektöründe rol 
almaya başladı.

G
AZİANTEP’TEKİ mülteci kampına kırtasiye 
desteğinde bulunan Eyüpsultanlı çocuklar “Bir 
Kalem de Sen Getir” projesini hayata geçirdiler.  

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından organize edilen proje sayesinde 
hem çadır kentte kalan çocuklar mutlu oldu hem de 
birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları gelişti.  

Projenin startını 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları 
Haftası’nda veren Eyüpsultan Çocuk Meclisi üyeleri, bu 
konuda toplumda farkındalık oluşturmayı da hedefledi. 

Projenin öncelikli amacı; savaşta eğitim, barınma, 
yeme-içme ve yaşam hakları ellerinden alınan 
çocuklara dikkat çekmek. Onları yaşadıkları, eğitim 
gördükleri ortamlarda bizzat ziyaret edip dertleşmek, 
yaşadıkları şartları yerinde gözlemleyerek incelemek.

Eyüpsultanlı çocuklar topladıkları kırtasiye 
yardımlarını 23 Kasım 2018 Cuma günü Eyüpsultan 
Çocuk Meclisi ilgilileriyle Gaziantep’teki kamp 
yetkililerine teslim etti.

EFA, Sinemaya Genç Yetenekler Sunuyor

“BİR KALEM DE SEN GETİR!”
EYÜPSULTANLI ÇOCUKLARDAN MÜLTECİLERE KARDEŞ ELİ
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E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin 
Yılmaz ve UMED Başkanı Aslan Değirmenci’nin 

katılımıyla Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen 
törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan Medya 
Okulu’ndan 36 katılımcı ile Sinema 
Akademisi’nden 18 katılımcı sertifika aldı.

 Başkan Remzi Aydın, programda 
yaptığı konuşmada Eyüpsultan 
Belediyesi’nin iletişim ve sanata 
verdiği öneme değinerek “Biliyoruz 
ki sinema çok etkin bir dildir. Ama 
bu medeniyeti algılamak ya da diğer 
alanlarda bunun taşıyıcılığını yapmak 
da ayrı bir maharet, ustalık. İşte burada da 
iletişim ya da medya devreye giriyor. Bugün medya ve 
sinemacılık alanında sertifikalarını alan kardeşlerimizin 
burada bir araya gelmesi çok anlamlı. Derdimiz bu 
toprakların, bu medeniyetin refleksiyle yürekleri 
atan sinemacılar ve iletişimciler yetiştirmek. Bunu 
yaptığımızda medeniyetimizi yeniden çok ciddi bir şekilde 

şahlandıracağız ve bütün toplumlara, insanlığa güzellikler, 
bereketler katmaya devam edeceğiz.” dedi.

Film gösterimi ve ney dinletisinin de yapıldığı törende 
katılımcılara sertifikalarını Başkan Remzi Aydın, Sinema 
Genel Müdürü Yılmaz ve UMED Başkanı Değirmenci verdi.

MEDYA OKULU
Eyüpsultan Belediyesinin Konferans 

Salonu’nda düzenlenen ve yedi hafta süren 
eğitimlere, Uğur İslamoğlu, Ömer Özkök, 
Mustafa Güngör, Nazif Karaman, Osman Ateşli, 
Gökçen Göksal, Salih Eser, Recep Yeter, Mustafa 

Yıldız, Ekrem Kızıltaş, Halime Kökçe, Burak 
Öztürk, Kemal Gümüş ve Kenan Kıran katıldı.

SİNEMA AKADEMİSİ
Eyüpsultan Belediyesinin Konferans Salonu’nda ve 

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 
Sinema Akademisi’nde, Abdulhamit Güler, Sinan Sertel, 
Fatih Özcan, Yeşim Tonbaz, Naim Kanat ve Mehmet Önder 
katılımcılara eğitim verdi.

E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı 
Remzi Aydın’ın, herhangi bir 
afet durumunda ilçe sakinlerini 

bilinçlendirerek, yapılması gerekenlerin, 
planlı bir şekilde hayata geçirilmesini 
sağlamak amacıyla kurduğu Eyüpsultan 
Afet Yönetimi (ESAY) birimi çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü’ne bağlı Eyüpsultan 
Afet Yönetimi (ESAY), Kemerburgaz 
Kurtkemeri Ormanı’nda günübirlik ‘Arama 

ve Kurtarma Eğitimi’ düzenledi.
Eğitim, İnsan Hak ve Hürriyetleri 

İnsani Yardım Vakfı’ndan (İHH) gelen 
üç uzman eğitmen tarafından verildi.
Eğitmenler tarafından özellikle, ekip olma 
eğitimi ve uygulamaları dahilinde sırt 
çantası hazırlanması, dik arazide destek 
batonu kullanma teknikleri, arazide ekip 
olarak nasıl hareket edilir, kurtarma 
düğümleri nasıl atılır, dik arazide el jumarı 
kullanarak ip ile tırmanma eğitimleri vb. 
konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Kurtkemeri’nde ESAY Eğitimi

P
ROGRAMIN en zorlu haritalarından biri olan uzun mesafe, 
Kurtkemeri-Belgrad Ormanı parkuru Eyüpsultan’da 
düzenlendi. Program Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul 

Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Gençlik Spor 
Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Orman Genel 
Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve 
ilçe belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Belirlenen harita ile arazide ilerleyerek işaretli hedefleri en 
hızlı şekilde bulmak üzerine kurulu olan sporda, sporcuların hızlı 

olması ne kadar önemliyse stratejik düşünebilmesi de bir o kadar 
önemliydi. Bu organizasyonun düzenlenebilmesi için İstanbul 
Oryantiring Spor Kulübü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu ile 
iş birliği yapan Eyüpsultan Belediyesi, yarışma parkur alanını 
sağlamanın yanında sporculara yiyecek ve içecek desteğinde 
bulundu.

Program, 47 farklı kategoride farklı yaş grupları arasında 
yapılan Oryantiring Yarışması’nın Belgrad Ormanı parkurunun 
kazananlarına madalyaların takdim edilmesiyle sona erdi.

EYÜPSULTAN Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin can 
dostlarımıza yönelik hizmetleri aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalarda, 
son 5 yılda 27 bin 356 hayvan rehabilite edildi. Eyüpsultan Veteriner 

İşleri Müdürlüğü’nce; 46 bin 799 talebe cevap verilirken, 162 bin 485 
köpeğe ve 37 bin 347 kediye mama desteği sağlandı. İnsan, hayvan ve 
çevre sağlığının da ön planda tutulduğu Eyüpsultan’da 4 bin 204 ilaçlama 
çalışması yapıldı. “Eyüpsultan’da Her Can Kıymetlidir” ilkesiyle hareket eden 
Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz’da bulunan Sokak Hayvanları Kliniği’ni 
hayata geçirdi. Klinikte; 1 birim sorumlusu bulunurken, 2 veteriner hekim, 2 
yardımcı personel hizmet veriyor. Sahada da 1 veteriner hekim ve 8 hayvan 
koruma personeli görev yapıyor. Hayvan ambulansıyla da fark yaratan 
Eyüpsultan Belediyesi sevimli dostlarımızın güvencesi olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ORYANTİRİNG 
ORGANİZASYONU EYÜPSULTAN’DA

5 kıtadan ve onlarca ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı 15. İstanbul Oryantiring Günleri büyük ilgi gördü.

EYÜPSULTAN’DA HER CAN KIYMETLİDİR!
SON 5 YILDA 27 BİN 356 SOKAK HAYVANI REHABİLİTE EDİLDİ

Geleceğin 
İletişimcileri 
ve Sinemacılarına 
Sertifika Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil 

iletişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan İstanbul UMED Medya Okulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 
geleceğin sinemacılarını yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen Sinema Akademisi için sertifika töreni düzenlendi.
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E
YÜPSULTAN’DA ikamet eden ve iş arayışı içerisinde olan 
vatandaşlara bu zor zamanlarında destek olmak amacı ile kurulan 
İş ve Kariyer Birimi, 2014 yılından bugüne istihdam hizmetine 

devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, istihdam seferberliği 
kapsamında engelli vatandaşların da iş sahibi olmalarını sağlıyor. 
Bu kapsamda gerçekleştirilen engelli vatandaşların yerleştirileceği 
Akbank Gişe Personeli-engelli personel alımı çalışması Eyüpsultan’da 
ikamet eden engelli vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. 35 
yaş ve üstü en az lise mezunu %40 ve üzeri engelli vatandaşların 
başvurabildiği Akbank gişe personel alımı mülakatı sonunda 30 kişi iş 
sahibi olacak. Eyüpsultan’da ikamet eden ve iş arayışı olan vatandaşlar 
bilgi almak için 440 15 46 ve 0538 277 45 38 nolu telefonlardan iş ve 
kariyer birim sorumlularına ulaşım sağlayabiliyor.

İş ve Kariyer Birimi’nden Engelli Vatandaşlara İstihdam

T
ÜLAY Aydın, bu ay Alibeyköy Mahallesi’nde 
Özüm bebekle anne Mehtap Kızılırmak’ı, 
Sakarya Mahallesi’nde Yağız bebekle anne 

Nazan Saygılı’yı, Esentepe Mahallesi’nde Elif 
Alya bebekle anne Beyda Akalın’ı, Alibeyköy 
Mahallesi’nde ikiz bebekler Gülşah Asel – Alperen ve 
anneleri Zeynep Berişbilal’i, Nişanca Mahallesi’nde 
Hira Nur bebekle anne Emine Ayazma’yı, Esentepe 
Mahallesi’nde Zehra Nur bebekle anne Tülay Dalay’ı, 
Alibeyköy Mahallesi’nde Mehmet Emin bebekle anne 
Azize Emin Başpınar’ı ve Alibeyköy Mahallesi’nde 
Zeynep Lina bebekle anne Dilberek Erek’i ziyaret etti.

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

T
ÜRKİYE Beyazay Derneği, Eyüpsultan 
Beyazay Şubesi ve Eyüpsultan 
Belediyesi, AFAD desteği ile 12 Kasım 

Dünya Afet Günü’nde, Eyüpsultan Engelli 
Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencilerine ve 
ilçede yaşayan engelli bireylere deprem 
sırasında daha bilinçli olmaları 
ve kendilerini korumaları 
için tatbikat yaptırıldı. 

Alibeyköy 
Osmanlı Parkı’nda 
gerçekleştirilen 
programa, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi 

Aydın, Türkiye Beyazay Derneği Onursal 
Başkanı Lokman Ayva, engelli çocuklar 
ve aileleri katıldı. Tatbikat öncesinde 
AFAD yetkilileri, programa katılan engelli 
bireylere ve ailelerine “Temel Afet Bilinci 

Eğitimi” vererek konu hakkında mini 
bir sunum yaptı. Tatbikatta 

engelli bireyler, 
AFAD’ın bünyesinde 

bulundurduğu “Deprem 
Simülatörü” tırında 
olası bir depremde 

neler yapılması gerektiği 
hakkında bilinçlendirildi.

T
ÜLAY Aydın, bu ay Esentepe 
Mahallesi’nde 53 yaşındaki felçli 
Adil Öztürk’ü ve eşi Nafize Öztürk’ü, 

Silahtarağa Mahallesi’nde iki oğlu tarafından 
bakılan, 65 yaşındaki parkinson hastası 
Bekir Karsak’ı, Sakarya Mahallesi’nde 81 
yaşındaki Fatma Pınar’ı, Nişanca Mahallesi’nde 
alzheimer hastası eşiyle yaşayan Haydar 
Adıyıl’ı ve Sosyal Destek Hizmetleri tarafından 
hastane aracı desteği ile her gün sıcak yemek 
hizmeti alan, yalnız yaşayan 91 yaşındaki 
Şükriye Obut’u ziyaret ederek geçmiş olsun 
dileklerini iletti. Hasta ve yaşlı vatandaşların 

yanı sıra ilçedeki engelli vatandaşları ve 
aileleri de ziyaret eden Tülay Aydın, bu 
kapsamda Esentepe Mahallesi’nde ESER 
öğrencisi 36 yaşındaki mental retardasyon 
engeli bulunan Adile Özer’i, Nişanca 
Mahallesi’nde ESER öğrencisi  mental 
retardasyon engeli bulunan Birol Balcı’yı, Çırçır 
Mahallesi’nde mental retardasyon kas hastası 
13 yaşındaki Mehmet Emir’i, Silahtarağa 
Mahallesi’nde ESER öğrencisi Halime Süme’yi 
ve yine bir başka ESER öğrencisi Kamer 
Arayıcı’yı ziyaret ederek ailelerle sohbet edip, 
talep ve isteklerini dinledi.

EYÜPSULTANLI BEBEKLERE 
“HOŞGELDİN” ZİYARETİ

Birlik ve Beraberliğin 
Adresi: EYÜPSULTAN 

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.

” ZİYARETİ” ZİYARETİ” ZİYARETİ” ZİYARETİ” ZİYARETİ” ZİYARETİ

Hira Nur bebek, anne Emine Ayazma, Tülay Aydın

M. Emin bebek, anne Azize E. Başpınar ve Tülay Aydın

Zehra Nur bebek ve Tülay Aydın

Zeynep Lina bebek 
ve Tülay Aydın

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi 
Aydın tarafından 
Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü’ne bağlı 
olarak kurulan Eyüp 
Sultan Afet Yönetimi 
birimi (ESAY); meydana 
gelebilecek afetler 
sebebiyle yaşanabilecek 
olası zararları en aza 
indirmek için sistemli 
ve organize bir şekilde 
çalışıyor.

İkiz bebekler Gülşah Asel – Alperen, anne 
Zeynep Berişbilal ve Tülay Aydın

Özüm bebek, 
anne Mehtap 
Kızılırmak ve 
Tülay Aydın

Tülay Aydın, Eyüpsultan’daki engelli, hasta ve yaşlı vatandaşları  
ziyaret ederek onların isteklerini dinliyor ve sohbet ediyor.

Tülay Aydın, 91 yaşındaki Şükriye Obut’la 
sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.

Nişanca Mahallesi’nde alzheimer hastası 
eşiyle yaşayan Haydar Adıyıl’ı ziyaret 

eden Tülay Aydın, aileyle sohbet edip, hal 
ve hatırlarını sordu.

Çırçır Mahallesi’nde oturan Mental 
Retardasyon kas hastası 13 
yaşındaki Muhammet Emir’e 
spastik engelli 
sandalyesi 
verildi.

Tülay Aydın, Silahtarağa Mahallesi’nde iki oğlu 
tarafından bakılan, 65 yaşındaki parkinson 
hastası Bekir Karsak’ı ziyaret edip sobet etti.

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi 
Aydın tarafından 

ENGELLİLER İÇİN DEPREME 
HAZIRLIK TATBİKATI
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E
YÜPSULTAN Belediyesi Simurg Yaygın Eğitim Programı, Bilgi 
Evleri ve Gençlik Merkezlerinde eğitimler başladı. 10 – 14 
yaş arası çocuklara hitap eden Bilgi Evlerinde, okul ve sınav 

başarısını artırmaya yönelik destekleyici eğitimlerin yanısıra, 
teorik bilgiyi ve beden gelişimini destekleyecek eğitimler de 
veriliyor.  

11 Bilgi Evi ve 4 Gençlik Merkeziyle hizmet veren Simurg 
5 – 25 Yaygın Eğitim Programıyla, öğrencilere Takviye Dersler ve 
Rehberlik Servisi, Simurg Dil Atölyesi, Oyun Atölyeleri, Sosyal - 
Kültürel Atölyeler, Tematik Eğitimler, Sanat Atölyeleri, Enstrüman 
Atölyesi, Simurg Bilişim gibi birçok branşta ve alanda eğitim 
sunuluyor. 

Takviye Dersler ve Rehberlik Servisi ile öğrenciler, Matematik, 
İngilizce, Tarih, Coğrafya, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi gibi birçok 
okul dersleri için destekleyici eğitimler alırken, ebru, resim, ahşap 
oyma, takı tasarım, deney masası, mutfak atölyesi gibi Sanat, 
Beceri ve Yaşam Atölyeleri ile kişisel ve bedensel gelişimlerine 
katkı sunacak faaliyetler gerçekleştiriyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin ortaya koyduğu Yaygın Eğitim 
Programı çerçevesinde 15 – 19 yaş arası gençlerimize eğitimlerin 
verildiği Gençlik Merkezleri’nde ise 20 farklı program uygulanıyor. 
Yeni bir anlayışla yapılandırılan Gençlik Merkezlerinde nitelikli 
kültür sanat faaliyetleri gerçekleştirilirken, okul takviye dersleri ile 
okul başarıları destekleniyor, sosyal – kültürel tematik faaliyetler 
kapsamında yurt içi ve yurt dışı gezileri, kamplar düzenleniyor. 

Remzi Aydın “Biz Büyük Bir Aileyiz”
Simurg’un her geçen gün büyüyen ve gelişen bir proje 

haline geldiğini, 5 yıl içerisinde sportif faaliyetlerden atölye 
çalışmalarına, gezilerden tematik eğitimlere kadar birçok 
faaliyete imza attıklarını söyleyen Başkan Remzi Aydın “Yüzlerle 
söylediğimiz öğrenci sayımızı bugün artık binlerle hitap eder hale 
geldik. Ben şimdi baktığımda karşımda bir aile görüyorum. Simurg 
ailesi... Simurg, zengin fakir ayrımı yapmadan, çocuğunu özel 
okula gönderemeyen ya da özel ders hizmetleri için yeterli gelire 
sahip olamayan ailelerin çocukları için farklı ve önemli bir eğitim 
alanı. İnşallah bu çalışmalarla Eyüpsultan’da, pırıl pırıl gençler 
yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

SİMURG’DA DÖRT 
DÖRTLÜK EĞİTİM

Eğitimde Yolculuk Simurg’la Başlar

2014-2018 Yılları Arasında Simurg Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerinde Toplam 
18.756 Öğrenci Eğitim Aldı. 40.984 Öğrenci Atölye ve Etkinliklerden Faydalandı.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Öğrenciler bilgi evlerinde akıl oyunları ve satranç 
oynayarak, çabuk karar verme, çözüm odaklı düşünme,  
olasılıkları hesaplama becerilerini geliştiriyorlar.

Simurg Dil Atölyesi’nde uygulamalı eğitimler 
gerçekleştirilerek, çocukların, en kolay yoldan 
yabancı dil öğrenmesi sağlanıyor.

Simurg’da öğrenciler, Matematik, İngilizce, Tarih, Coğrafya, 
Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi gibi bir çok okul dersleri için 
destekleyici eğitimler alıyor.

2014-2018 Yılları arasında Bilgi Evleri ve 
Gençlik Merkezlerinde toplam 18.756 
öğrenci eğitim aldı.

Öğrenciler, Bilgi Evlerinde 
işaret dili de öğreniyor.

Gençlik Merkezleri’nde 20 
farklı program uygulanıyor.

Kültürel faaliyetler kapsamında düzenlenen yurt içi 
gezilerine şimdiye kadar 37.995 öğrenci katıldı.

Simurg Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerini sık sık ziyaret eden 
Başkan Remzi Aydın, öğrencilerle keyifl i sohbetler gerçekleştiriyor.

Sanat atölyelerinde ebru, 
resim, minyatür, 
ahşap oyma,ney, 
bağlama ve gitar 
dersleri veriliyor.
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Simurglu Öğrenciler: “Bilgi Evleri ve 
Gençlik Merkezleri Başarımızı Artırıyor”

İnan Eren Altun: “9 yaşındayım, 
Şehit Öğretmenler İlkokulu 4. sınıf 
öğrencisiyim. Buraya Akşemsettin 

Mahallesi’nden geliyorum. Bilgi 
Evlerine ilk kez katılıyorum. İngilizce, 
Türkçe, Sosyal ve Matematik dersleri 

alıyorum. Aynı zamanda Deney 
Masası ve Hızlı Okuma atölyelerine 

katılıyorum. Burada gördüğüm 
derslerin okulda çok faydasını 

görüyorum.”

Beren Öztekin: “9 yaşındayım, 
Şehit Öğretmenler İlkokulu 4. 

Sınıf öğrencisiyim. Akşemsettin 
Mahallesi’nde oturuyorum. Bilgi 

Evlerine severek ve isteyerek 
geliyorum. Derslerimiz çok keyifli ve 

eğlenceli geçiyor. Okul dersleri dışında 
Satranç ve Hızlı Okuma atölyelerine 
katılıyorum. Burada faydalı ve bir o 
kadar da kaliteli zaman geçiriyoruz.”

Nisanur Saraç: “11 yaşındayım, 
Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip 
Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisiyim. 

Karadolap Mahallesi’nde oturuyorum. 
Bilgi Evlerine ilk kez bu sene geldim. 

Arkadaşlarım tavsiye etti. Takı Tasarımı 
Atölyesi’ne geliyorum. Değişik takılar 

yapıyoruz, eğlenceli oluyor. Bunu 
dışında Ebru Atölyesi’ne katılıyorum. 

Okul derslerine de çok faydasını 
gördüm. Bilgi Evlerini herkese tavsiye 
ediyorum. Evde oturacaklarına buraya 
gelip farklı atölyelerde kaliteli zaman 

geçirebilirler.”

Vahapcan Aydın: “Gençlik 
Merkezlerine üç yıldır geliyorum. 

Şu anda üniversite sınavlarına 
hazırlanıyoruz. Burada güzel 
ve kaliteli bir eğitim veriliyor. 

Öğretmenlerimiz çok iyi. Haftada 
18 saat ders görüyoruz, etütlerimiz 

oluyor. Kurum haftanın yedi günü açık 
olduğu için istediğimiz zaman gelip 
ders çalışabiliyoruz. Ayrıca kültür 

gezilerine katılabiliyoruz. Ben herkese 
tavsiye ediyorum, dershanelere 
yüksek meblağlar vereceklerine 

buraya gelip aynı hizmeti alabilirler.”

Zehra Tanrıkulu: “Karadolap 
Mahallesi’nde oturuyorum. Gençlik 

Merkezine bir arkadaşımın tavsiyesi 
üzerine geldim. Burada olmaktan dolayı 
memnunum. Öncelikle hocalar bizlerle 
çok yakından ilgileniyor. Disiplinli bir 
çalışma ortamı var. Dershanelerden 

daha iyi olduğunu düşünüyorum. 
Etütlere kalabiliyoruz. Haftanın yedi 

günü gelebiliyoruz. Eve gidip test 
çözdüğümde derslerin ne kadar faydalı 

olduğunu görebiliyorum. Son derece 
verimli bir çalışma ortamı var. Kendi 

arkadaşlarıma da burayı tavsiye ettim.”

Selin Öztürk: “10 yaşındayım, 
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. 
Sınıf öğrencisiyim. Karadolap 

Mahallesi’nden geliyorum. Bilgi 
Evlerine ilk kez geliyorum. Burayı çok 
seviyorum. Derslerimizi uygulamalı 

yaptığımız için çok daha akılda 
kalıcı oluyor. Okul dersleri dışında 
Ebru Atölyesi’ne katılıyorum. Bilgi 
Evlerini tüm arkadaşlarıma tavsiye 

ediyorum.”

Mehmet Can Karagüllü: ”14 
yaşındayım, Feridun Tümer Ortaokulu 

8. Sınıf öğrencisiyim. Yeşilpınar 
Mahallesi’nde oturuyorum. Simurg 

Bilgi Evleri’ne dört yıldır geliyorum. 
Buraya eğitimi iyi olduğu ve okul 

derslerine faydası olduğu için 
geliyorum. Bazı ders konularını 

burada okuldan önce gördüğümüz için 
derslerde daha aktif, sınavlarda daha 

başarılı oluyorum.”

Erva Eslem Örnek: “10 yaşındayım, 
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. 

Sınıf öğrencisiyim. Emniyettepe 
Mahallesi’nde oturuyorum. Okul 
dersleri dışında Ebru Atölyesi’ne 
katılıyorum. Burada gördüğümüz 

derslerin faydasını sınavlarda 
görüyoruz. Okul başarımız artıyor, 

konuları daha iyi anlıyor ve 
pekiştiriyoruz. Ayrıca burada da 

kendime bir çok yeni arkadaş edindim. 
Hocalarımızı da çok seviyoruz.

Sude Naz Yelek: “13 yaşındayım, 
Feridun Tümer Ortaokulu 8. Sınıf 

öğrencisiyim. Yeşilpınar Mahallesi’nde 
oturuyorum. Bilgi Evlerine ilk kez 

katılıyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi 
üzerine geldim. Burada çok güzel ders 
anlatımı var. Dersler benim için daha 

kolay olmaya başladı.”

Röportajlar: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir
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E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ilçede eğitime 
ve spora yaptığı yatırımlardan biri olan Simurg Kış Spor 
Okulları’nda eğitimler başladı. Eyüpsultan Belediyesi’nin, 
çocukların ve gençlerin spor yapmalarını sağlamak için her yıl 
periyodik olarak düzenlediği Kış Spor Okulları’na ilgi her geçen 

yıl artarak devam ediyor. 
Çocukların sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapmalarını 

imkan sağlayan Kış Spor Okulları’ndan 2014 – 2018 yılları arasında 6.509 
öğrenci faydalandı.

Eyüpsultanlı öğrencilerin ücretsiz spor yapma imkanının sağlandığı 
okullarda futbol, basketbol, voleybol, tenis, Uzakdoğu sporları, tenis, 
okçuluk, cimnastik branşlarında eğitimler veriliyor. Kayıtların devam ettiği 
Kış Spor Okulları’nda her öğrencinin tek branş seçme hakkı bulunuyor. 
Eğitimlerin cumartesi ve pazar günleri verildiği Kış Spor Okullarında kız 
öğrenciler 09.00 – 13.00, erkek öğrenciler ise 14.00 – 18.00 saatleri 
arasında eğitim alıyor. 

KAYIT MERKEZLERİ
Kış Spor Okulu için kayıt merkezleri ise şöyle:
Eyüp Stadı 0212 417 86 11 (İslambey Mahallesi 34050 – Eyüpsultan)
Alibeyköy Spor Kompleksi 0212 440 15 67 (Alibeyköy Merkez 

Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No: 1/1 Alibeyköy – Eyüpsultan)

Eyüpsultan’da Yaz Kış Spor Var

Kış Spor Okulları’nda futboldan 
basketbola, voleyboldan tenise kadar 

8 farklı branşta eğitimler veriliyor.

Kış Spor Okulları’ndan 2014 – 2018 yılları 
arasında 6.509 öğrenci faydalandı.

Haber: Serkan Duygu Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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KIŞ SPOR OKULLARINA GİDEN ÖĞRENCİLER:
“HEM SPOR YAPIYORUZ HEM DE EĞLENİYORUZ”

Ecrin Naz Çakır: 
“8 yaşındayım, Alibeyköy’de 

oturuyorum. Kış Spor 
Okullarına ilk kez katılıyorum. 

Karateyi sevdiğim için bu 
branşı seçtim. Kendimi 

savunmayı öğrenmek istedim. 
Burada olmayı, arkadaşlarımı 
ve öğretmenimi seviyorum.”

Yusuf Berat Aslan: 
“9 yaşındayım. Geçen sene 
karateye gelmiştim bu sene 

futbolu seçtim. Burada 
güzel zaman geçiriyorum, o 
yüzden severek ve isteyerek 

geliyorum.”

Berran Kalafat: “13 
yaşındayım, Akşemsettin 

Mahallesi’nde oturuyorum. 
Kış Spor Okullarında bu 
benim dördüncü yılım. 

Hemen hemen bütün sporları 
yaptım diyebilirim. Bu sene 
basketboldayım. Basketbola 

yeteneğim olduğunu 
farkettiğim ve kendimi daha 

mutlu hissettiğim için bu sene 
bu dalı seçtim.”

Beyza Bostancı: “12 
yaşındayım, Yeşilpınar 

Mahallesi’nde oturuyorum. Kış 
Spor Okullarına geçen sene de 

gelmiştim. Geçen yıl olduğu 
gibi bu sene de tenisi seçtim. 
Tenis oynamayı seviyorum 

ve burada çok güzel bir 
eğitim veriyorlar. Ben burada 

olmaktan çok memnunum. 
Spor yaparak stres atıyorum.”

Şeyma Yağmur Aydın: 
“8 yaşındayım, Yeşilpınar 

Mahallesi’nde oturuyorum. Kış 
Spor Okullarına geçen sene 
de katılmıştım. Geçen sene 
basketbol oynamıştım. Bu 

sene de basketbol oynuyorum. 
Burada olmaktan ve spor 

yapmaktan dolayı mutluyum.”

Yusuf Eren Yılmaz: 
“8 yaşındayım, Düğmeciler 
Mahallesi’nde oturuyorum. 

Kış Spor Okullarına ilk 
defa geliyorum. Daha çok 
eğleneceğimi düşündüğüm 

için branş olarak tenisi seçtim. 
Burada olmak çok hoşuma 

gidiyor.”

Yağmur Göçmen: “13 
yaşındayım, Akşemsettin 

Mahallesi’nde oturuyorum. 
Kış Spor Okullarına ilk defa 

geliyorum. Beni ailem yazdırdı 
ama ben de burayı çok sevdim. 

İyi ki yazdırmışlar. Veleybol 
oynamayı seviyorum. Burada 
eğlenceli vakit geçirip spor 

yapıyoruz.”

Barış Fatih Timur: “8 
yaşındayım, Eyüp Merkez 

Mahallesi’nde oturuyorum. Kış 
Spor Okullarına geçen sene de 
gelmiştim. Futbolda kendimi 

geliştirmek için bu sene branş 
olarak futbolu seçtim.”

Musa Matar: “8 yaşındayım, 
Yeşilpınar Mahallesi’nde 

oturuyorum. Kış Spor Okullarına 
ilk defa geliyorum. Basketbol 
oynamayı sevdiğim için bu 
branşı seçtim. Burada çok 

eğleniyorum.”

Mustafa Tekin: “7 yaşındayım, 
Alibeyköy’de oturuyorum. 

Daha önce Yaz Spor Okullarına 
gelmiştim. Basketbol ve mini 
golf oynamıştım. Çok hoşuma 
gidince Kış Spor Okullarına da 
gelmek istedim. Branş olarak 

çok sevdiğim için futbolu 
seçtim.”

Yağız Efe Hotan: “9 
yaşındayım, Kış Spor Okullarına 

geçen sene de gelmiştim. O 
zaman branş olarak karateyi 

seçmiştim. Bu sene ise 
basketbolu tercih ettim. Burada 
verilen eğitimleri ve hocaları 

seviyorum. Spor yapmak 
hoşuma gidiyor.”

Firdevs Korkmaz: “11 
yaşındayım, Yeşilpınar 

Mahallesi’nde oturuyorum. 
Kış Spor Okullarına ilk defa 

geliyorum. Branş olarak 
voleybolu seçtim, çünkü 
voleybol oynamayı çok 

seviyorum. Yeni arkadaşlarla 
tanıştım. Spor yapmak hoşuma 

gidiyor.”
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ESTAM’LA YENİLENEN FAHRİ KORUTÜRK CADDESİ, ESNAFI DA MUTLU ETTİESTAM’LA YENİLENEN FAHRİ KORUTÜRK CADDESİ, ESNAFI DA MUTLU ETTİ

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projesi ESTAMEyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projesi ESTAM (Eyüpsultan Tarihi Merkez) kapsamında, Fahri Korutürk  (Eyüpsultan Tarihi Merkez) kapsamında, Fahri Korutürk 
Caddesi’nde alt ve üst yapı çalışmaları ile zemin döşemelerinin tamamlanmasının ardından kent mobilyaları da caddeye yerleştirildi.Caddesi’nde alt ve üst yapı çalışmaları ile zemin döşemelerinin tamamlanmasının ardından kent mobilyaları da caddeye yerleştirildi.

TARİHİ MERKEZİN GÜZELLİĞİ

T
ARİHİ dokuya uygun olarak tasarlanan kent mobilyaları 
ve yeni aydınlatma elemanlarının da yerleştirilmesi ile 
cadde daha modern ve estetik bir görünüme kavuştu. 
İSKİ’nin kanalizasyon çalışmasıyla sürekli şikayet konusu 
olan kötü koku, su taşkınları gibi sorunlar giderilirken, 

BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom da alt yapı çalışmalarını tamamladı.

Başkan Remzi Aydın “Caddemizde 60 Yıl 
Dokunulmayacak, Kalıcı Bir Eser Ortaya Koyduk”

Fahri Korutürk Caddesi’ndeki tüm süreci yakından takip eden 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, caddede bir daha 
dokunulmayacak şekilde çalışmalar yapıldığını belirterek “Bütün 
altyapı sıfırdan yenilendi. Dolayısıyla bu altyapının tamir bakım ve 
onarımı gerekmeyecek. Ama ola ki gerekti, çok istisnai bir durum 
oldu, o zaman da uygulanan yöntemden dolayı belli mesafeler arası 
konulan kapaklı şaftlardan girilerek arıza-bakım ve onarım işlemleri 
yapılacak. Dolayısıyla taşları kırmak gibi bir şey olmayacak. Hem 
imalat süreçleri hem de bu imalatın gerekliliği bunu gösteriyor. 
Fahri Korutürk’te en az 60-70 yıl bir daha dokunulmayacak şekilde, 
çok kalıcı bir eser ortaya koyduk” dedi. 

Çalışmalar sayesinde tarihi merkezin güzelliği gün yüzüne 
çıkarken Fahri Korütürk Caddesi esnafı da yapılan çalışmalardan 
dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek “Caddede yapılan 
yenileme çalışmaları bizlerin olduğu kadar, ilçeyi ziyarete 
gelen misafirlerin memnuniyeti ve daha konforlu bir ortamda 
ağırlanmaları açısından da büyük önem taşıyor. Başkanımıza ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Caddemiz güzel ve kaliteli 
bir görünüme kavuştu” dediler.

Necip Yalçınkaya: “Fahri Korutürk 
Caddemizde güzel bir değişim oldu. 
Yapılan çalışmadan memnunuz. Yeni 
aydınlatma elemanları kondu, daha 

öncekiler kendini bile aydınlatmıyordu. 
Eski yoldaki taşlar, peynir gibi 

dağılıyordu, dayanmıyordu. İnanın bir 
ekip kurulmuştu sürekli olarak o taşları 
tamir ediyorlardı. Şimdi döşenen taşlar 
çok daha sağlam ve dayanıklı, ben en 

az elli senenin üzerinde gideceğini 
düşünüyorum. Caddemiz Avrupai bir 
görünüme kavuştu. Bence caddenin 
tek eksiği dış cephelerdeki görüntü 

kirliliği. Biz de esnaf olarak bu konuda 
Belediyemize destek olursak caddemiz 

daha güzel ve kaliteli bir görünüme 
kavuşacaktır.”

Halit Durdu: “Caddenin alt yapısı olsun, zemin 
kaplamaları olsun şu ana kadar yapılanlar 

arasında en güzeli diyebilirim. Bundan daha 
sağlamını görmedik, bu zirve oldu diyebilirim. 

Kaliteli bir çalışma oldu. Özellikle iki üç defa 
sert yağmurlar oldu ve su taşkınları konusunda 

bir sıkıntı yaşamadık. Aydınlatma elemanları, 
kent mobilyalarıyla da tarihi bütünlük 

sağlanmış oldu. Sadece trafik akışıyla ilgili 
bazı sıkıntıların olduğunu düşünüyorum, o da 

zaman içinde halledilecektir.”

“Caddemiz Avrupai Bir Görünüme Kavuştu”“Caddemiz Avrupai Bir Görünüme Kavuştu”

İsmail Üngör: “Caddemiz yenileme 
çalışmalarıyla gayet güzel oldu. Özellikle 
yoğun yağmur sonrası dükkanlarımızı su 
basardı. Şimdiye kadar birkaç kuvvetli 
yağış atlattık ama çok şükür bir sıkıntıyla 
karşılaşmadık Önceden Caddemizde kötü 
bir koku olurdu o koku da artık kalmadı. 
Aydınlatma elemanlarıyla, kent mobilyalarıyla 
da cadde daha modern bir görünüme kavuştu.”

Ahmet Muti: “Caddemiz eskiye nazaran daha sağlam oldu. 
Önceden alt yapıdan dolayı büyük sıkıntılar yaşıyorduk. 

Dükkanlarımızın önüne su girmesin diye çuvallar 
koyuyorduk. Şimdi birkaç gün şiddetli yağmur yağmasına 
rağmen böyle bir sıkıntı yaşamadık. Zemin kaplaması da 
çok iyi oldu önceden kışın çamur yazın da toz oluyordu. 
İnsanlar caddede artık daha rahat yürüyebiliyorlar. Yine 

aydınlatma elemanları ve kent mobilyalarıyla da caddemiz 
güzel ve estetik bir görünüme kavuştu.”

Ömer Durdu: “Belediyemiz Caddemizde çok güzel bir 
çalışma yaptı. Bir kere alt yapı sorunları ortadan kalktı. 
Önceden su taşkınları gibi sorunlar yaşardık şimdi 
ortaya yapılan direnaj sistemiyle yağmur yağdığında su 
birikmesi olmuyor. Yine zemin döşemelerinde kaliteli 
ve uzun ömürli bir malzeme kullanıldı. Ben uzun yıllar 
caddemizde bir kazı çalışması olacağını düşünmüyorum. 
Eyüpsultanımızın o tarihi dokusuna uygun konulan 
aydınlatma elemanları ile caddemizde özellikle geceleri 
çok güzel bir görüntü oluşuyor. Başkanımıza ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan 
Fahri Korutürk’e, tarihi dokuya uygun 
kent mobilyaları da yerleştirildi.

Başkan Remzi Aydın, Fahri Korutürk, Kırkmerdiven ve Kalenderhane Caddesi’nde yapılan 
çalışmaları sık sık yerinde izleyerek süreci yakından takip etti.

ESTAM kapsamında Kalanderhane Caddesi’nde 
de yenileme çalışmaları tamamlandı.

Haber: Serkan Duygu 
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
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Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Eyüpsultan Karikatür Okulu’nda eğitimler başladı.Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Eyüpsultan Karikatür Okulu’nda eğitimler başladı.

GELECEĞİN KARİKATÜRİSTLERİ GELECEĞİN KARİKATÜRİSTLERİ 
EYÜPSULTAN’DA YETİŞİYOREYÜPSULTAN’DA YETİŞİYOR

Y
ETENEK sınavı ile seçilen 24 öğrencinin Hasan Nail Canat 
Sanat Akademisi’nde ücretsiz olarak eğitim aldığı Karikatür 
Okulu’nda eğitimler 30 hafta devam edecek. 

Geleceğin karikatüristlerinin yetişeceği okulda 
öğrenciler karikatür nedir, amacı nedir, nasıl çizilir gibi 

temel konular üzerine hem teorik hem de pratik eğitim alıyorlar. İki 
grup halinde gerçekleştirilen eğitimlere pazar günleri 10.00 – 12.00 
saatleri arasında geçen senenin yetenekli öğrencileri katılırken, 12.30 
– 14.30 saatleri arasında ise okula bu sene başlayan, yine yetenek 
sınavı ile seçilmiş öğrenciler devam ediyor. 

Karikatür Okulu’nda etkinlik yapmadıklarını, eğitim verdiklerini 
söyleyen Karikatürist ve eğitmen Ahmet Altay, “Karikatür Okulu’nun 
bu ikinci senesi. Bu sene sınıflarımızı 12 yaş ve üzeri tamamen 
yetenekli öğrencilerden oluşturduk. İki grup halinde devam eden 
derslerimizin birinci grubunu okula geçen sene başlayan ve yetenekli 
olan arkadaşlarımızdan oluşturduk. Bu arkadaşlara teknik ve materyal 
kullanımı üzerine eğitimler veriyoruz. Baskı nasıl oluyor, dijital 
çizimler, renklendirme, sulu boya, kuruboya teknikleri gibi karikatür 
sanatının uygulama alanlarının tamamını gösteriyoruz. Okula ilk defa 
katılan, yine yetenekli arkadaşlar arasından seçerek oluşturduğumuz 
ikinci grubumuza ise karikatür nedir, mizah nedir gibi temel konuları, 
çizgi tarzlarını ve tekniklerini gösteriyoruz” diyor.

ÖĞRENCİLER KARİKATÜR OKULU’NU ÇOK SEVİYOR

Hayati Soyeren: “15 
yaşındayım, Oğuzcan Polat 

Anadolu Lisesi 10.sınıf 
öğrencisiyim. Küçükköy’de 
oturuyorum. Okulumuzda 

Karikatür Okulu’nun afişi vardı, 
Biyoloji hocamız da ‘Senin 
resim yeteneğin var, bence 

gitmelisin’ dedi. Ben de gelmek 
istedim. Burada olmaktan dolayı 
mutluyum, çok güzel çalışmalar 

yapıyoruz.”

Halil İbrahim Karahan: “17 
yaşındayım, Başakşehir’den 
geliyorum. Uğur Temel Lisesi 

11. sınıf öğrencisiyim. Bu benim 
Karikatür Okulu’nda 2.senem. Bu 
sene daha bir üst seviyedeyim. 

İlk geldiğimde çizim 
yapamıyordum sadece fikir  

üretiyordum. Şimdi çizimlerim 
ilerledi, kendimi geliştirdim.”

Melike Sümeyye Aysal: “17 
yaşındayım, Hayrettin Karaman 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf 
öğrencisiyim. Karikatür Okulu’na 
Bağcılar’dan geliyorum. Bu benim 

Karikatür Okulu’ndaki ikinci 
senem. Kendimi bildim bileli resim 
çiziyorum. Karikatür Okulu’na da 

kendimi farklı alanlarda yetiştirmek 
için geldim. Burada olmayı 

seviyorum, memnun kaldığım ve 
faydasını da gördüğüm için yine 

gelmek istedim.” 

Amine Yeşilyurt: “12 
yaşındayım, Eyüp Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 7. sınıf 
öğrencisiyim. Rami’den 
geliyorum. Resim çizmeyi 
seviyorum. Karikatüre karşı 
da bir ilgim merakım var. 
Hocamızın çizdiği karikatürleri 
dergilerde görmüştüm, adını 
da biliyordum, okulun afişini 
görünce katılmak istedim.”

Betül Sarıkaya: “12 yaşındayım, İslambey Mahallesi’nde oturuyorum. Eyüp Kız 
İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisiyim. Karikatür Okulu’nda ikinci senem. Benim 
resme karşı bir yeteneğim vardı, karikatür çizmeyi de öğrenmek istedim. Sevdiğim 
için yine gelmek istedim. Şu anda karikatür çizebiliyorum,kendimi geliştirdim. Bu 
sene daha güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz. Yarışmalara katılıyoruz.”

Haber: Serkan Duygu 
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Geleceğin 
karikatüristlerinin 
yetişeceği okulda 

öğrenciler 30 
haftalık bir eğitim 

alacaklar.

Geçen sene Karikatür Okulu’na 
katılan öğrenciler “Fesbaşıma” isimli 

ilk mizah dergilerini çıkardılar.

Karikatür 
öğrencilerinin 

“Mirasımız 
Kudüs 2. 

Uluslararası 
Karikatür 

Yarışması” 
için yaptığı 
çalışmalar.
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A
DINI Samsun’un meşhur pidesinden alan, 
1989 yılından beri lezzet yolculuğuna devam 
eden Sampi Pide, pide severlerin tercih ettiği 
en önemli markalardan biridir… Göktürk ve 
Kemerburgaz bölgesinde oturanların büyük 

ilgi gösterdiği Sampi Pide de meşhur Bafra pidesinden 
yoğurtlu pidesine, sebzelisinden etlisine kadar 40 çeşit 
pideyi lezzet tutkunlarıyla buluşturuyor. 

“Yaptığım İşi Seviyorum”
Turizm ve gümrük sektöründe 25 yılı aşkın süre 

çalıştıktan sonra kendi tezgahının başına geçmeye karar 
veren Tamer Doldu “Belli bir yaştan sonra insan kendi 
işini yapmak istiyor. Çok para kazanmak gibi bir amacım 
olmadı. Huzurlu bir ortamda,  insanlarla temas içinde 
bulunmayı ve sosyal olmayı sevdiğim için bu işi tercih 
ettim. Pizzacı da işletebilirdim ama pide, bize ait bir lezzet 
ve daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için bu işte karar 
kıldım. Bilmediğim bir sektördü ama sonuçta her işte risk 
var. Ben bu riskleri göze alarak gıda sekörünü tercih ettim. 
Mücadele etmeyi seviyorum, eğer bu işi yapmasaydım 
aklım kalacaktı. Yaptığım işi seviyorum” diyor.

“Meşhur Bafra Pidesi Bizde Yenir”
Sampi’de, Samsun pidesinin en bilinen lezzetlerini 

pideseverlerle buluşturduklarını söyleyen Doldu “Samsun 
denince ilk akla gelen yiyeceklerden biri pidedir. 
Samsun’da birçok pide çeşidi var ama bunların arasında 
en bilineni ve en çok tercih edileni Bafra Pidesi’dir. Bu 
pidenin en büyük özelliği kapalı yani malzemenin içinde 
olmasıdır. Bizde en çok Bafra Pidesi tercih edilmekte. 
Bunun dışında bize özel olan yoğurtlu pidemiz de çok 
meşhurdur. Pidelerimizin lezzetinin sırrı sebzenin 
en tazesinin ve etin en kalitelisinin kullanılmasıdır. 
Pidelerimiz düşük yağ oranına sahip yüzde yüz dana eti 
ve günlük hazırlanan sebzeler ile yapılmaktadır. Tüm 
malzemeler günlük olarak burada hazırlanmakta ve o gün 
tüketilmektedir” açıklamasını yapıyor. 

40 Yıllık Pide Ustası Gibi Hamur Açıyor
Göktürk’te Sampi Pide olarak 10 yıldır hizmet 

verdiklerini, 6 yıldır ise devraldığı dükkanı kendisinin 
işlettiğini belirten Tamer Doldu, işin mutfağını da 
öğrenmiş. 40 yıllık pide ustası gibi hamur açıp, fırına 
pide süren Doldu “Ben yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum, 
meraklı birisiyimdir de. Ustayı izleye izleye birkaç günde 
işi öğrendim. Biraz yoruldum ama zamanla daha da 
pratikleştim, hızlandım. Sonuçta bir iş yapıyorsanız, o işin 
mutfağını da bilmeniz gerekiyor. İşimi severek yaptığım 
için de pide hazırlamaktan keyif alıyorum” diyor.
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Günümüzde tüketimi 
her geçen gün artan 

fast food ürünler 
denince akla ilk olarak 

hamburger, pizza 
gelir… Türkiye’nin 

en gözde fast food’u 
ise pidedir… Türk 

mutfağının doyurucu 
lezzetleri arasında yer 

alan pide, peynirlisi, 
kıymalısı, ıspanaklısı, 

pastırmalısı, 
yumurtalısı, 

tereyağlısı, açığı ve 
kapalısı ile herkesi 

mutlu edebilecek bir 
lezzettir... Pide denince 

akla ilk Karadeniz 
Bölgesi gelir...

ADRES: Göktürk Merkez Mahallesi Nazlı Sokak. Neo Studio Sitesi No: 3F 
Göktürk / İstanbul  TELEFON: (0212) 322 77 87

Röportaj: Serkan Duygu Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Sebzelisi, etlisi, peynirlisi ile Samsun pidesin 
her çeşidin bulunduğu Sampi’de pide fi yatları 

19 TL ile 29 TL arasında değişiyor.
Bölgesi gelir...

SAMSUN PİDESİNİN 
GÖKTÜRK’TEKİ ADRESİ:

Sevdiğim 
işi yaptığım için 

huzurlu, 
mutluyum diyor.

Tamer Doldu, 
artık 40 yıllık 

pide ustası 
gibi hamur 

açıp, fırına pide 
sürüyor.

ADRES: Göktürk Merkez Mahallesi Nazlı Sokak. Neo Studio Sitesi No: 3F ADRES: Göktürk Merkez Mahallesi Nazlı Sokak. Neo Studio Sitesi No: 3F 
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B
urada Her Şey Sevgiyle Başlar” 
sloganı ile Göktürk’te açtığı 
Göktürk Pati Evi’yle iki yıldır 
hizmet verdiklerini söyleyen 
Burcu Eriş, can dostlarımız için 

verdiği hizmetin hikayesini şöyle anlatıyor: 
“Senelerdir sokaktaki dostlarımızı besliyorum. 

Daha sonrasında ormanda bulduğum bir 
köpeği sahiplendim. Pet shoplara alışveriş 
yapmaya gittiğimde vitrinler sadece mama 

ve yataklarla dolu oluyordu. Aradığım hiçbir 
şeyi bulamıyordum, neyin nerede olduğu belli 
olmuyordu. Ben de böyle bir eksikliğin olduğunu 
düşünüp bu mağazayı açmaya karar verdim.”

Sevimli Dostlarımıza Özel Tasarımlar
Sevimli dostlarımız için hazırlanan kıyafetleri 

kendisinin tasarladığını, her sene yaz ve kış ayları 
için özel kreasyonlar çıkarttıklarını belirten Burcu 
Eriş, “Yazın tişörtler, kışın ise yağmurluk, mont, 
sweatshirt, tişört gibi kıyafetler hazırlıyoruz. 
Ayrıca sevgililer günü, yılbaşı gibi özel günlerde 
ise özel seriler hazırlıyoruz. Hatta okulların 
açıldığı dönemlerde okul formaları bile yapıyoruz. 
Kıyafetlerin dışında, tasmalar, yataklar, kulübeler, 
oyuncak malzemeleri, mamalar, temizlik malzemeleri 
gibi dostlarımızın sağlıklı, mutlu ve bakımlı 
olabilmesi için her türlü  malzemeyi satıyoruz. 
Kıyafetlerin fiyatları özelliklerine göre 35 TL ile 155 
TL arasında değişiyor” diyor.

Hizmette Sınır Yok
Evcil hayvan sahipleri için her türlü konforun 

düşünüldüğü Göktürk Pati Evi’nde ayrıca kuaför, 
kreş, köpek gezdirme, pet taksi ve evde bakım 
gibi farklı hizmetler de sunuluyor. Ev düzenine 
alışan kediler ve köpekler için evde bakım hizmeti 
sunduklarını söyleyen Eriş, “Başka bir yere 
taşındıklarında özellikle kedilerin psikolojisi 
bozuluyor. Biz de hayvan sahibi tatile ya da iş 
seyahatine çıktığında evine gidip her gün 40 
dakika evcil hayvanını besliyor, temizliyor 
ve onu gezdiriyoruz. Tabii bunun öncesi özel 
sözleşmeler hazırlıyoruz. Bu hizmetin karşılığı 
kedi için 65 TL, köpek için ise günlük 75 TL. 
Bunun dışında kreş hizmetimizde ise evinde 
köpeğinin sıkılmasını istemeyen hayvan 
sahiplerinin getirdikleri evcil hayvanları 10.00 
– 18.00 saatleri arasında bakıyoruz. Kuaför 
hizmetinde ise hayvanseverlere saç kesimi, 
yıkama, masajlar, çamur ve toz banyoları gibi 
değişik paketler sunuyoruz” açıklamasını 
yapıyor.

Her Şey Sokaktaki Dostlarımız İçin
Göktürk Pati Evi olarak “Evcil Dostlarımızın 

Ticari Alım Satımını Engelleme”, “Sokak 
Dostlarımıza Yuva Projesi” gibi sosyal sorumluluk 
projelerini de hayata geçirdiklerini vurgulayan 
Burcu Eriş, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Her 
sene sevgililer gününde ‘Biz Hediye Değiliz biz 
AŞK’ın ta Kendisiyiz’ diye hazırladığımız görseli 
buradaki esnaflarımızın vitrinlerine koyuyoruz. 
Bu hayvanların parayla satın alınmasına karşı 
hazırladığımız bir proje. Bu sene ise sokakta bulup 
sahiplendiğim, bir maganda kurşunu yüzünden 
yeni kaybettiğim Zeytin isimli köpeğim için 
‘Zeytinli Günler’ diye bir proje hazırladım. Burada 
amaç sokak hayvanlarına destek olmak. Her ayın 
belli bir günü Zeytinli Günler diye bir gün belirleyip 
o günlerde burada bir kermes düzenleyeceğiz. Bu 
kermeste elde edilen kazancın yüzde ellisi sokak 
hayvanları için bir ya da iki derneğe verilecek. 
Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Belediye Başkanımız 
Remzi Aydın da ziyaretimize geldi ve bu proje için 
elinden gelen desteği vereceğini söyledi.”

B

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Göktürk Pati 
Evi’ni ziyaret eden 

Başkan Remzi 
Aydın, Burcu Eriş’e 
sosyal sorumluluk 

projelerini 
destekleyeceklerini 

söyledi.

Göktürk Pati Evi, sahiplenmeyi desteklemek için her 
sene Sevgililer Gününde ‘Biz Hediye Değiliz biz AŞK’ın ta 

Kendisiyiz’ kampanyası düzenliyor.

Burcu Eriş, 
mağazada satılan 

tüm kıyafetleri 
kendi tasarlayıp 

diktiriyor.

ADRES: Göktürk Merkez Mahallesi Nazlı Sokak. Neo Studio Sitesi No:3 Göktürk
Telefon: (0212) 322 03 32 / Instagram: @gokturkpatievi

Mağazada satılan 
özel tasarım 
yağmurluk, 

mont, spa seti, 
sweatshirtlerin 

fi yatları 
35 TL ile 155 

TL arasında 
değişiyor.

“Burada Her Şey Sevgiyle Başlar”
Evcil Hayvanlar İçin Özel Bir Mekan: Göktürk Pati Evi

Bizlerin en eğlenceli, en tatlı ve en sadık dostlarımız için hazırlanan birbirinden renkli ve şık özel tasarım 
kıyafetler, bornoz takımları, tişörtler ve her türlü konfor Göktürk Pati Evi’nde hayvanseverleri bekliyor.
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“Levent Benim, 22 Yıldır 
Açmayan Tomurcuğum”

ANNE LEYLA ŞAHİN:

2015 yılında Piyer Loti’de açılan 
Eyüpsultan Belediyesi’nin ödüllü 

projesi ESER’de hayatını engelli 
çocuklarına adamış ailelerin, yaşam 

mücadelelerine ve onların zorluklarla 
dolu hayat hikayelerine her daim 
tanık olabilirsiniz. Onların hayat 

öykülerini sayfalarımıza taşıdığımız 
Eyüpsultan Postası’na bu ay anne 

Leyla Şahin (52) ve 22 yaşındaki oğlu 
Mehmet Levent Özbek’i konuk ettik.

L
EYLA Şahin, hayatı kendi deyimiyle abartılı bir Türk 
filmi denilebilecek kadar mücadele ve zorluklarla 
geçmiş vefakar bir anne. Daha yedi aylıkken Levent’in 
bakışlarında bir gariplik hissederek doktora götüren 
ve otizm teşhisi sonrası çocuğunun engelli olduğunu 

öğrenen Leyla Şahin, “ilk başlarda bu durumu kabullenmekte 
çok zorlandım. Otizmli olduğunu öğrendiğimde Levent’i kalbime 
saplanan çok değerli, çok kıymetli bir hançer gibi gördüm, ona 
her baktığımda hançer bir kez kıvrılıyordu, canım acıyordu ama 
o hançeri de çekip alsalar öleceğimi de biliyordum“ diyor. 

“Üç Yıl Önce Büyük Oğlumu Kaybettim”
Levent’in doğumundan iki sene sonra eşinden ayrılan, 

iki çocuğu ile birlikte maddi imkansızlıklar yüzünden anne 
ve babasının yanına taşınmak zorunda kalan Leyla Şahin, 
hem çalışmış hem de çocuklarına bakmış. Vefakar anne 
hayattan en büyük darbeyi ise daha 24 yaşındayken bir 
trafik kazasında büyük oğlu Mustafa’yı kaybettiğinde almış. 
Babasını da kaybettikten sonra annesi ve Mehmet Levent’le 
birlikte yaşam mücadelesine devam eden Leyla Şahin “Abi 
ve dedenin kaybından sonra Levent’le bitişik kardeşler gibi 
yaşamaya başladık. Çalıştığım dönemde ona anneannesi baktı 
hep. Emekli olduktan sonra yanından hiç ayrılmadım. Son on 
yıldır onun yanında olamadığım o günlerin acısını çıkarıyorum. 
Ama o dönem iki çocuğuma birden bakmak için çalışmak 
zorundaydım” açıklamasını yapıyor. 

“Oğlum Bana Bir Kez Bile Anne Diyemedi”
Levent’in ağır otizmli olduğu için konuşamadığını ve kendi 

ihtiyaçlarını göremediğini söyleyen Şahin, “Levent dünyaya 
geldiğinde mayıs ayıydı. O benim için mayıs ayında açan, 
ellerime aldığım bir tomurcuktu. O tomurcuk 22 yıldır açmadı 
açılmıyor. Benim oğlum bana bir kez bile anne demedi. Bir anne 
diyenim vardı o da artık yanımda yok” ifadelerini kullanıyor. 

“ESER’den Çok Memnunuz”
ESER’le iki yıl önce tanıştıklarını Levent’in burayı çok 

sevdiğini vurgulayan Leyla Şahin sözlerine şöyle devam ediyor 
“Buradan çok memnunuz. Levent özellikle müzik sınıfını çok 
seviyor. Değişiklik olsun diye başka aktivitelere de soktuk 
ama bir bahaneyle sınıftan çıkıp yine müzik sınıfına gidiyor. 
Bizim çocuklarımızın 18 yaşından sonra gidebilecekleri başka 
bir okul yok. O yüzden ESER gibi yerlerin açılmasına vesile 
olanlardan Allah bin kere razı olsun. Biz Çarşamba ve Cuma 
günlerini iple çekiyoruz. En azından ben de bu günlerde biraz 
olsun nefes alabiliyorum. Keşke diğer bütün ilçeler de aynı 
hassasiyeti gösterip engelli çocuklarımız için ESER gibi örnek 
merkezler açabilse.”

Leyla Şahin, engelli 
çocuk sahibi ailelere “ o 

kabullenme sürecini kısa 
tutup, bir an önce çocukları 

için bir şeyler yapmayı 
denesinler. Onları sosyal 

hayata kazandırabilmek için 
çaba göstersinler. Eğitime 

erken yaşta başlasınlar” 
tavsiyesinde bulunuyor.

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Şahin, oğlunun ESER’de çok 
mutlu olduğunu söylüyor.

Anne Leyla Şahin “Oğlumla 
ikimiz kardelen çiçekleri 
gibiyiz. Zayıf bedenimizle 
hayata tutunmaya 
çalışıyoruz” diyor.

Mehmet 
Levent, en çok 
müzik sınıfında 
olmaktan keyif 
alıyor.
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EYÜPSULTAN’DA BİR 
ŞAMPİYON DOĞUYOR

Efe Okur... O henüz altı yaşında... 
Onun için yürümeye başlamadan 
bisiklete binmeye başladı desek 
abartmış olmayız herhalde…  
5 yaşında motora binerek 
Motokros yapmaya başlayan Efe, 
bu küçük yaşına tam 12 kupa 
birden sığdırmış gelecek vaad 
eden bir şampiyon.

K
TM SS / 100 Yarış takımında yarışan 
Efe, 50cc kategorisinde 2018 Türkiye 
Süpermotor ve 2018 Türkiye Motokros 
şampiyonu...  5 yaşında 2017 yılında 
Fethiye’de düzenlenen Türkiye Motokros 

Şampiyonası’nda 2. Ayak 50cc kategorisinde 3. olarak 
ilk kupasını kaldıran Efe, yarışlara geç başladığı için o 
sene Türkiye 2.’si olmuş. Babası Mehmet Murat Okur’un 
desteği ile bu spora başlayan Efe’deki yeteneği ise 
‘Şampiyonların Şampiyonu’ ünvanı ile tanınan hocası 
Şakir Şenkalaycı keşfetmiş… 

“Efe’nin Büyük Bir hayran Kitlesi Var”
Kendisi motor kullanmayı sevdiği için Efe’yi de 

motor kullanmaya yönlendirdiğini söyleyen baba 
Mehmet Okur “Efe’ye daha 2,5 yaşında iken denge 
bisikleti aldım. Her gün eski belediyenin orada 
bisiklete binerdi. 3,5 yaşında ise pedallı bisiklet 
aldım. Arkadaşları saklambaç oynarken Efe bisikletten 
hiç inmezdi. İlk motora bindiği zaman ise çalıştırdı, 
bindi ve gitti, herkes çok şaşırdı. Sonrasında ondaki 
bu yeteneği gören Şakir hocası bize çok destek oldu, 
onunla ilgilendi ve yarışlara soktu. 2017 yılında ana 
okuluna giderken yarışlara başladı. O sene bir yarış 
eksiği ile Türkiye 2.’si oldu. Bu sene ise hem Motokros 
hem de Süpermotor’da Türkiye Şampiyonu oldu. Efe’nin 
büyük bir hayran kitlesi var. Kendisini Instagram’da 11 
bin kişi takip ediyor” diyor.

Tek Eksik Sponsor
Efe’yi 2019 senesi içinde Avrupa’da düzenlenen 

yarışmalara sokmayı planladıklarını belirten Mehmet 
Okur “Türkiye’nin en genç milli sporcusu unvanını 
almak istiyoruz. Amacımız Türkiye’deki başarılarını 
yurt dışına da taşıyıp ay yıldızlı bayrağımızı 
dalgalandırmak. Ancak bunlar için sponsor desteğine 
ihtiyacımız var. Motor sporları çok pahalı bir spor. 
Şu an Efe’nin motoru 4 bin dolar. Eğer şampiyonluk 
kovalıyorsan birtane de yedek motorunun olması 
lazım. Ayrıca bir arıza durumuna karşı motorun tüm 
yedek parçalarını bulundurmak gerekiyor. Biz motoru 
geçen sene aldık ve şu anda Efe, 4.pistonunu bitirdi. 
Rakipleri lastik değiştirmemişken Efe, agresif kullandığı 
için ayda bir lastik değiştiriyor. Özellikle Süpermotor’da 
her yarışta iki lastik eskiyor. İlerde sponsor destekleri 
olursa daha iyi olacaktır” açıklamasını yapıyor.

Motor sporlarının da her spor kadar tehlikeli olduğunu, Efe’nin her yarışında büyük 
heyecan duyduklarını söyleyen Okur “Onunla gurur duyuyoruz, kupayı kaldırdığında 
onun gözündeki mutluluğu gördüğünüz zaman tarif edilemeyecek duygular 
yaşıyorsunuz. Efe, motoru biraz agresif kullanıyor, biraz yavaşlamasını istedik. Başta 
annesi bu sporu yapmasına çok karşıydı, ama o da alıştı” şeklinde konuşuyor.

“EFE’YLE GURUR DUYUYORUZ”

6 yaşındaki Efe, 2018 
Türkiye Süpermotor ve 
2018 Türkiye Motokros 

şampiyonu oldu.

Efe’nin en büyük 
destekçisi babası 

Mehmet Murat 
Okur.

Yarışlarda çok heyecanlandığını 
söyleyen Efe, “Motor sürerken 
mutlu oluyorum, bu sporu çok 
seviyorum” diyor.

Gelecek vaad eden 
şampiyon sporcunun 
daha şimdiden 12 
kupası var.

Instagram 
Hesabı: 

efeokur112

Röportaj: Serkan Duygu Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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Astım ülkemizde çocukluk çağının en çok görülen kronik hastalığıdır. Ülkemizde çocuklarda görülme sıklığı % 8-10 ; yetişkinlerde ise % 2-11 civarındadır. Astımlı çocuklarda soğuk hava, stres, bazı 
allerjenler, sigara dumanı gibi tetikleyici etkenler; hava yollarının şişmesine, ödemli hale gelmesine ve mukusun artmasına neden olur. Astım ataklarla seyreden bir hastalıktır.  Atak sırasında sık 

nefes alma, çarpıntı, huzursuzluk, nefes vermede zorluk, hava alamama ve solunum güçlüğü hisleri en sık saptanan bulgulardır. Atak geçtikten sonra muayene tamamen normal olabilir.

H
ASTALAR genellikle; özellikle gece 
ya da sabaha karşı artan hırıltı, nefes 
darlığı, öksürük, göğüste sıkışma 
hissi, oyun ya da egzersizi engelleyen 
solunum sıkıntısı ile doktora başvurur.

Nasıl tanı konulur?
Semptomlar genellikle 3 yaşından sonra 

başlar. Astım tanısı koyarken; hastadan detaylı 
öykü almak gerekir.

Hastanın geceleri şiddetli öksürüğü oluyor 
mu? Hastanın egzersiz yaptıktan sonra öksürüğü 
oluyor mu? Polenler, ev tozu akarı veya hava 
kirliliği ile karşılaştığında hastanın nefes darlığı, 
öksürük gibi semptomları oluyor mu? Hastanın 
geçirdiği soğuk algınlığı akciğerlerine iniyor mu? 
Veya soğuk algınlığının geçmesi 10 günden uzun 
sürüyor mu? Tedavi verildiğinde semptomlar 
geçiyor mu?

Ailede astım öyküsünün olması; bronşiolit 
nedeniyle tekrarlayan hastaneye yatışlar; son 
6 ay boyunca en az 3 hırıltı atağı; solunum yolu 
enfeksiyonundan bağımsız hırıltılı dönemler 
astım düşündüren bulgular arasındadır.

Solunum fonksiyon testleri
Astım tanısından en önemli testlerden 

biridir. 5 yaşından büyük çocuklarda yapılabilir. 
Deneyimli personel tarafından uygun ortamlarda 
yapılması gerekir. Derin nefes alındıktan sonra 
hızla cihaza üflenir. Solunum fonksiyon testleri 
hem astım tanısı konulmasında, şiddetinin 
belirlenmesinde ve hastanın takibinde çok 
önemlidir.

Bronş provokasyon testleri
Bazı durumlarda solunum fonksiyon 

testleri normal olabilir. Hastanın öyküsü astım 
düşündürüyorsa, provokasyon testlerinin de 
yapılması gerekir. Çoğunlukla ilaç inhalasyonuyla 
ya da egzersiz ile bu test yapılabilir.

Allerji durumunun tespit edilmesi
Astım tanısı konulduktan sonra; tetikleyici 

etkenlerin belirlenmesi gerekir. Bunun için 
‘deri prick testleri’ uygulanabilir. Pozitif çıkan 
allerjenler için hastalara korunma önlemlerinin 
alınması tavsiye edilebilir.
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Astım ülkemizde çocukluk çağının en çok görülen kronik hastalığıdır. Ülkemizde çocuklarda görülme sıklığı % 8-10 ; yetişkinlerde ise % 2-11 civarındadır. Astımlı çocuklarda soğuk hava, stres, bazı 

Çocukluk Çağında Astım

Merve Adile Celep
Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr.

Bezmialem Eyüp 
Ek Hizmet Binası 

Tel (0212) 401 26 00

Astım; kronik bir hastalıktır. Bu yüzden; gerektiğinde 
aileye ya da hastaya psikolojik destek vermek 
gerekebilir.

Astım tedavisindeki ilaçlar genellikle havayolu ile 
uygulanmaktadır; yaşa göre uygun teknik ve cihazlar 
önerilir. İlaçları doğru teknikle kullanması için hastaya 
eğitim vermek gerekir. 

İlaçlar; kontrol edici ve rahatlatıcı olarak adlandırılır. 
Astım kontrol etmede tetikleyici etkenlerden 

kaçınılması önemlidir. Ev içi allerjenler için alınacak 
önlemler; özel yatak kılıfları ile kaplama, yatak yastık 
kılıflarını 55-60°C de yıkama, halıların yerine sert 
silinebilir yer kaplamaları kullanma, toz birikimini 
azaltmak için az eşya kullanma ,HEPA filtreli yada 
çift torbalı elektrik süpürgesi ,tüylü oyuncakları 
uzaklaştırma, sıcak suyla yıkamadır. Ayrıca ev hayvanını 
yaşam alanı ya da yatak odasından uzak tutmak da 
alınacak önlemler arasındadır.

ASTIM TEDAVİSİ
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