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Eyüpsultan Belediye Başkanı

■ Türkiye’deki 
değişimin odak 

noktalarından biri 
Eyüpsultan’dır. Burada, 

kaldırımda bir taş 
yerinden oynasa, 

bir sokak hayvanı aç 
kalsa yahut bir evin 

penceresinde çiçekler 
açsa... hepsinin haber 

değeri var. Bu özen, bu 
dikkat, gözlerin hep 
üstümüzde olması 
elbette sevindirici, 
elbette çok güzel.

Değişimin 
Merkezinde 

Eyüpsultan Var
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Eyüpsultan Belediyesi, vatani görevlerini yapmak üzere 1998/1 tertip olarak Şubat ayında silah altına alınacak gençler için “Asker 
Uğurlama Töreni” düzenledi. Eyüpsultan Meydanı’ndaki törene Mehmetçiklerimiz aileleriyle birlikte katıldı. Törene katılanlar, ellerinde Türk 
bayraklarıyla tüm şehitlerimize ve Afrin Zeytindalı Harekatı’nda kahramanlık destanı yazan tüm Mehmetçiklerimize Eyüpsultan’da dua ettiler.

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, 
“Geleneklerimize 
göre askere gidecek 
gençlerimize kına yakarız 
ve onları vatanı, milleti ve 
değerlerimizi korumaları 
adına asker ocağına, 
peygamber ocağına 
törenlerle göndeririz. Biz 
de bugün gençlerimizi 
vatani görevlerine 
kınalarla, dualarla 
hediyelerle uğurluyoruz. 
Gençler gözünüz 
arkada kalmasın, geride 
bıraktığınız aileleriniz 
bize emanettir. Rabbim 
onlara hayırlısıyla teskere 
almayı nasip etsin.” dedi.DEVAMI 2. SAYFADA

HABER ve FOTOĞRAFLAR: SERDAR CANİPEK

Eyüpsultan, Kent Mobilyalarıyla Donatılıyor
Eyüpsultan Meydanı ve çevresini içeren tasarım, yönetim ve planlanmasına yönelik her 
türlü tasarrufu gerçekleştirmek amacıyla 2014'te çalışmalarına başlayan Eyüpsultan Tarihi 
Merkez (ESTAM)’de uygulama safhasına geçildi. Proje kapsamında Eyüpsultan Meydanı ve 
çevresi tarihi dokuya uygun, özel olarak hazırlanan kent mobilyaları, aydınlatma üniteleri, 
bilgilendirme ve yönlendirme elemanları ile donatılıyor. DEVAMI 23'ÜNCÜ SAYFADA

Yeşilçam'ın Devleri Eyüpsultan'da
Eyüpsultan Belediyesi, Şubat ayında, 
Gezici Türk Sinema Festivali’ne (Sinema 
Yollarda) evsahipliği yapıyor. Türk 
Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray'ın 
da katılacağı, Yeşilçam’a emeği geçen 
önemli isimlere Yaşam Boyu Başarı ve 
Ödül Plaketleri’nin dağıtılacağı etkinlikte, 
geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Münir 
Özkul’a da anma programı düzenlenecek. 
HABERİN DEVAMI 25'İNCİ SAYFADA

Türkan Şoray

TÜRK SİNEMA GÜNLERİ

Yeşilçam'ın Devleri Eyüpsultan'da

Münir Özkul

KINALI KUZULARIMIZI EYÜPSULTAN’DAN 
DUALARLA UGURLADIK
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TÖREN öncesi basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Başkan Remzi Aydın şunları söyledi; 
“Bu hem Eyüpsultan Belediyemizin hem 

de memleketimizin bir geleneği. Askere gidecek 
gençlerimize kına yakarız ve onları kınalı kuzu 
olarak vatanı, milleti ve değerlerimizi korumaları 
adına asker ocağına, Peygamber ocağına törenlerle 
göndeririz. Dolayısıyla hem ülkemizin şu anda 
bulunduğu durum itibariyle bu geleneğimizi 
ihya etmek adına gençlerimizi kınalarla, dualarla, 
hediyelerle uğurlamak için bu töreni tertip ettik.”

AYDIN: "AİLELERİNİZ BİZE EMANETTİR"
Başkan Aydın, törende yaptığı konuşmada ise 

40 Eyüpsultanlı genci vatan hizmeti için dualarla 
uğurladıklarını belirterek; "Bu soğuk havaya rağmen 
yüreklerin sıcaklığıyla bir aradayız. Çünkü hepimizin 
ortak kaygısı var, memleketimiz, milletimiz, 
birliğimiz, beraberliğimiz. Bu gün Eyüpsultanlı 
kardeşlerimiz için Şubat celp döneminde askere 
uğurlama töreni yapıyoruz. Rabbim onlara 
hayırlısıyla teskere almayı nasip etsin. Onlar bizim 
için, bizler evlerimizde güvenli bir şekilde yaşayalım 
diye vatani göreve gidiyorlar. Onlar 'Bizlerin 
sizlerin evlatları olarak vatanımızın, milletimizin 
geleceği için, gelecek nesillerimiz için, tarihimiz, 
atalarımız için varız' diyorlar. Gençler gözleriniz 
arkada kalmasın, geride bıraktığınız aileleriniz bize 
emanettir. Bu millet, geçmişte olduğu gibi gerekirse 
canını vermekten çekinmeyen evlatlara sahiptir. 
Rabbim yolumuzu açık eylesin. Dualarımız her 
zaman sizinle. Afrin’de kahramanlık destanı yazan 
tüm Mehmetçiklerimize, vatan savunması için canını 
vermeye hazır tüm askerlerimize Eyüpsultan’da dua 
ediyoruz ” şeklinde konuştu.

Başkan Remzi Aydın ve ilçe protokolü, törende 
asker adaylarının avuçlarına kına yaktılar. Sonrasında 
ise hep birlikte eller semaya açılarak dualar edildi. 
Tören sonrası programa katılanlara Eyüpsultan 
Belediyesi tarafından pilav ayran ikramı yapıldı.

Mehmetçiklerimizi Askere

Eyüpsultan Belediyesi, vatani görevlerini 
yapmak üzere Şubat celbinde 1998/1 tertip 
olarak silah altına alınacak Eyüpsultanlı gençler 
için “Asker Uğurlama Töreni” düzenledi.

Eyüpsultan Meydanı'nda yapılan tören 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 

Aydın'ın katılımıyla büyük bir coşku 
içinde gerçekleşti. Törene Eyüpsultan 

Kaymakamı Abdullah Dölek, AK Parti 
Eyüpsultan İlçe Başkan Süleyman Aykaç, 

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı 
Sadık Tatar, siyasi partilerin temsilcileri, 

esnaflar, askere gidecek gençlerin aileleri ve 
vatandaşlar katıldılar.

“GENÇLERİMİZİ KINALARLA, DUALARLA UĞURLUYORUZ”

8Haber ve Fotoğraflar: Serdar Canipek

DUALARLA UĞURLADIK



HAYAT sürekli bir değişim içinde. 
Her an, her şey değişiyor. 
Meşhur bilgenin hakkı var: 

“Değişmeyen tek şey değişim.” Değişim 
güzeldir, iyidir, kalbe ferahlık verir. Lakin 
özü muhafaza ederek, kadim değerlere 
sadakat ekseninde şekillenirse güzeldir. 
Adı o zaman; ilerlemedir, gelişmedir, 
gelecektir. 

★★★

Hamdolsun değişiyoruz, gelişiyoruz. 
Ülke olarak, devlet olarak, millet olarak 
daha ileri gidiyoruz. Dünyanın en büyük 
köprülerinden biri, dünyanın en büyük 
havalimanı Türkiye’de Eyüpsultan 
sınırlarında yükseliyor. �stanbul’un en 
gözde yatırımları yine burada devam 
ediyor. Şüphe yok ki; Türkiye’deki 
değişimin odak noktalarından biri 
Eyüpsultan’dır. 

Burada, kaldırımda bir taş yerinden 
oynasa, bir sokak hayvanı aç kalsa yahut 
bir evin penceresinde çiçekler açsa... 
Hepsinin haber değeri var. Hepsi ulusal, 
bazen de uluslararası gündemin konusu. 
Demem o ki Eyüpsultan’daki iyilik de 
güzellik de eksiklik de değişim de hep 
gözler önünde. Bu özen, bu dikkat, 
gözlerin hep üstümüzde olması elbette 
sevindirici, elbette çok güzel. 

★★★

Etrafına biraz dikkatli bakan gözler, 
Eyüpsultan’daki değişimin izini kolaylıkla 
sürebilir. 

Her yerde yenileniyor, her yerde 
biraz daha güzelleşiyoruz. Yerin üstünde 
olduğu kadar, yerin altında da büyük 
değişimler var.

Malum, güçlü ve sağlıklı bir şehir 

ancak sağlam bir alt yapı üstünde 
yükselir. Göreve ilk başladığımız günden 
bu yana alt yapıya dev yatırımlar 
yaptık. Ufak tefek eksiklerimiz var elbet 
ama; bugün geldiğimiz nokta itibariyle 
eksiklerimizi büyük oranda tamamladık. 

2017’de alt yapı ve üst yapı 
hizmetlerinde altın bir yıl oldu. 
Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme 
suyu hatları gibi şehrin kılcal damarlarını 
yeniledik. Hayatın daha hızlı akmasını 
sağladık. Dikkat edin yazın yağan şiddetli 
yağmur ve taşkınlardan en az etkilenen 
ilçelerden biri Eyüpsultan’dı. Bu durum, 
altyapı hizmetlerimizin sağladığı kritik 
faydayı göstermesi açısından güzel bir 
örnektir.

★★★

Alt yapısını tamamladığımız cadde 
ve sokaklarımızın estetik, peyzaj ve 
çevre düzenlemelerine özel bir önem 
gösteriyoruz. Eyüpsultan’ın şehircilik 

birikimine, tarihi dokusuna yaraşır 
şekilde 30 bin metrekare prestij cadde 
kazandırmaktan çok mutluyuz. Geçen 
yıl Işıl Işıl Eyüpsultan projesiyle, cadde 
ve sokaklarımızı dekoratif aydınlatma 
üniteleriyle donatmaya başladık. 
Yeşilpınar, Akşemsettin ve Rami'de bu 
çalışmaları tamamladık. 2018 içinde 20 
mahallemizin daha caddesi ışıl ışıl olacak 
inşallah.

★★★

Değişimin mihenk taşlarından biri de 
yarım yüzyıl önce başlayan ve bugüne 
kadar devam eden tapu meselesiydi. 
50 yıllık bu meseleyi, hükümetimiz 
nezdinde yaptığımız girişimlerle çözdük. 
Alibeyköy Merkez, Çırçır ve Güzeltepe 
Mahallelerimizde 1319 tapuyu hak 
sahiplerine teslim ettik. Yine Çırçır’da 
Vakıflara ait görünen parsellere 
ilişkin yasal hazırlıkları tamamladık. 
850 vatandaşımız daha tapusuna 

kavuştu. Kemerburgaz Mithatpaşa 
ve Mimarsinan’da da vatandaşlarımız 
tapusunu aldı. Göktürk Merkez Mahallesi 
2/B arazilerindeki parsellerin imar 
uygulama işlemlerini de tamamladık. 50 
yıllık bir meselenin üstünden hamdolsun 
geldik, noktayı koyduk. Bundan 
sonra; kentsel dönüşüm ve yenileme 
çalışmalarına hız vereceğiz. Vatandaşımız 
için depreme karşı güvenli, konforlu 
sımsıcak yuvalar inşa ettireceğiz. 

★★★

Başka müjdeyi de buradan paylaşmak 
isterim. Şehrin göbeğinde Sultan Center 
öylece duruyor. Yıllardır atıl durumda. 
Şehre bir fayda sunmuyor. Orayı da 
değiştiriyor, yeniliyoruz. Mağazaları, 
kafeteryaları, sosyal donatılarıyla 
milletimizin hizmetine sunacağız. 

Sultan Center, yeni çehresiyle; tüm 
�stanbulluların, Eyüpsultan sakinlerinin 
buluşma noktası olacak. Çok yakında 
bismillah diyeceğiz.

★★★

Tüm bunların üstüne en büyük 
değişim nedir diye soracak olursak; 
çocuklarımıza  gençlerimize, 
kadınlarımıza, yaşlılarımıza, esnafımıza, 
çalışanımıza, iş arayanımıza, 
Eyüpsultan’da yaşayan her bir 
kardeşimize sunduğumuz hizmetlerle 
yüzlerinin gülmesidir. 

Bir çiçekle bahar gelmez ama; bir 
tebessümle iklimler değişir, gönüller 
fethedilir. 

Eyüpsultan’da özümüzü muhafaza 
ederek; hayatı değiştirmeye, geliştirmeye, 
ilerlemeye; herkes için daha da 
güzelleştirmeye devam edeceğiz.

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı
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Değişimin Merkezinde Eyüpsultan Var
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Yenilenen Özlem Çarşısına Yenilenen Özlem Çarşısına 
Muhteşem AçılışMuhteşem Açılış
EYÜPSULTAN Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü tarafından 
ilçe genelinde gerçekleştirilen 

‘prestij cadde’ uygulamaları kapsamında 
Özlem Çarşısı'nda başlatılan düzenleme 
çalışmaları tamamlandı. Çarşı, 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, bölge esnafı ve vatandaşların 
katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Mehteran Takımı'nın konseri ile 
başlayan açılış töreninde, Hacivat-
Karagöz oyunu ve ateş gösterisi 
sergilendi. Yağmurlu havaya rağmen 
katılımın yoğun olduğu açılışta, çocuklara 
yönelik yapılan etkinlikler renkli 
görüntülere sahne oldu.

"Bereketli olmasını diliyorum"
Açılışta bir konuşma yapan 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, “Özlem Çarşısı özellikle 
esnafımızın özlemiydi. Kangren olmuş bir 
meseleydi. Geçmiş yıllardan beri gelen bir 
sorun vardı. Dolayısıyla söz verdiğimiz 
gibi bizler bu çarşımızı yaptık. Açılışımızı 
yağmurlu bir havada gerçekleştiriyoruz. 
Yağmur berekettir. Özlem Çarşısı’nın da 
bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, Özlem Çarşısı’nın açılışı için 
kurdele kesimini, çocuklarla birlikte 
gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yeniden yapılan Özlem Çarşısı, törenle hizmete açıldı.
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EYÜPSULTAN Belediyesi Fuaye 
Salonu'ndaki serginin açılışına AK Parti 
Eyüpsultan İlçe Başkanı Süleyman 

Aykaç, fotoğraf sanatçısı Fatih Çam ile çok sayıda 
öğrenci ve vatandaş katıldı.

Başkan Remzi Aydın serginin 20 yıllık bir 
çalışma neticesi gerçekleştiğini vurgulayarak 
şöyle devam etti; “Sanatsal olarak çok değerli, 
büyük emeklerle gerçekleştirilmiş bir çalışma. 
Buna Belediyemizin ev sahipliği yapması da 
ayrıca bir mutluluk kaynağı. Sergide, Anadolu'da 
yaşamdan kesitler yer alıyor. Aralarında fotoğraf 
sanatının kendine has kurgularıyla oluşturulmuş 
çalışmalar da var. Umarım bu sergiler desteklerle 
kuvvetlenir, gelişir ve bereketlenir. İnşallah 
başka zaman ve mekanlarda bu sergilerimizi 
arttırırız. Sanatçımızı tebrik ediyorum.”

Kareler "Deklanşiir" adlı eserden seçildi
Sergide, Adıyamanlı fotoğraf sanatçısı Çam'ın 

20 yıllık çalışmalarının derlendiği “Deklanşiir” 
adlı eserden seçilen fotoğraflar sergileniyor.

Sergiyle; Anadolu’nun birçok mahrem kalmış 
güzelliğini fotoğraf kareleriyle tüm Türkiye’ye 
ulaştırmaya çalışan Fatih Çam, yine Anadolu’nun 
insana işlemiş ruhunu, betonlaşmaya isyan eden 
çığlığını duyurmaya çalışıyor.

“Anadolu’nun Dile Gelmiş Fotoğrafları”
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, fotoğraf sanatçısı Fatih Çam'ın “Anadolu’nun Dile Gelmiş Fotoğrafları” sergisinin açılışını yaptı.

Fahri Korutürk Esnafına ESTAM Sunumu

SİMURG KILAVUZ AKADEMİ’YLE  
EĞİTİMCİLER DE ÖĞRENİYOR

Oryantring Federasyonu ile Protokol İmzalandı

Eyüpsultan Belediyesi 5-25 
Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı 
Simurg Kılavuz Akademi, eğiticilerin 
verimliliklerini artırmak için 
düzenlediği seminerlere devam 
ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür 
Merkezi’nde (EKSM) düzenlenen 
seminerin konuğu siyaset bilimci, şair 
ve yazar Dr. Savaş Barkçin’di.

Simurg eğitimcilerinin ve Milli 
Eğitim’de görev yapan öğretmenlerin 

de katıldığı programda, kendisi de 
halen İstanbul Şehir Üniversitesi ve 
Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 
dersler veren Barkçin, “Sıradışı Eğitim 
Yöntemleri” konulu sunum yaptı.

Eğitimde ithal yöntemlerin işe 
yaramayacağını, eğitim modelinin 
kendi kültür ve medeniyetimizi esas 
alması gerektiğini belirten Savaş 
Barkçin, sıkıcı ve hayattan kopuk 
bir eğitimin çocuklarımızda iz 
bırakmayacağını ifade etti.

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi 

Aydın'ın katılımıyla, 
Fahri Korutürk Caddesi 

esnafına, Eyüp Sultan 
Tarihi Alan Yönetimi 

(ESTAM) bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen toplantıda, esnafa; Eyüpsultan 
Camii Meydanı ve çevresinin tarihi dokusunun 
korunarak düzenlenmesini içeren ESTAM 
çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, Tarihi Alan'da ilk etapta başlatılan 
rehberlik hizmetleri, alan destek elemanları 
çalışmaları, ESTAM Birimi ve Koordinatörlük 
Birimi anlatıldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İSKİ'den temsilcilerin de 
katıldığı toplantıda Başkan Remzi Aydın 
şunları söyledi; “Bu projeye göreve yeni 

geldiğimizde başlamıştık. Toplam 67 projeyi 
içine alan ESTAM’da, uygulama kapsamında 
restorasyonlar, rotalamalar, sahil ulaşımı vb. 
çalışmalar yapılacak. Eyüpsultan Meydanı, 
Fahri Korutürk Caddesi ve etrafındaki 
sokaklarda belli bir periyot dahilinde 
düzenlemeler yapılacak. Herkesin ortak 
arzusu, dünyanın incisi olan Eyüpsultan’ın 
hak ettiği değeri bulması. Sizler bu projeyi  
sahiplenmeden, sizlerin desteği olmadan 
yürümesi söz konusu olamaz. Bu yüzden 
sizlerin desteğinizi istiyoruz.”

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede 
birçok sportif etkinliğe imza 
atıyor. Bu etkinlikler arasında 
harita yardımı ile yön bulmayı 
içeren, zamana karşı yapılan bir 
spor olan Oryantring Yarışmaları 
da bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda 
Eyüpsultan'da düzenlenen 
Oryantring Yarışmaları 
kamuoyunun beğenisini 
kazanırken, çok sayıda Türk ve 
yabancı sporseverin katılımıyla 
gerçekleştirilmişti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, bu kapsamda 
ilçede bir dizi sportif faaliyet 
düzenlemek üzere Türkiye'de 
bir ilki gerçekleştirerek Türkiye 
Oryantring Federasyonu ile 
işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol, Başkan Remzi 
Aydın, Türkiye Oryantring 
Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Elgül, Eyüpsultan 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürü Selahattin Temiz ile 
Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü adına Ali Aktay 
tarafından imzalandı.

İmzalanan protokolle birlikte, 
tarihi ve coğrafi yapısı itibariyle 
oryantring branşı açısından 
son derece elverişli olan 
Eyüpsultan'da; Harita Çizimi, 
Öğretmen Eğitimleri, Çocuk 

Eğitimleri, Engelli Eğitimleri, 
Engelli Oryantring Yarışması, 
Ayvat Bendi'nde İstanbul İl 
Birinciliği Yarışması, Oryantring 
Kış Okulu, Gençlik ve Spor 
Bayramı Oryantring Yarışması, 
Cumhuriyet Bayramı Oryantring 
Yarışması, İlçe Birinciliği, Spor 
Kulübü ve Dünya Oryantring 
Günü Rekor Denemesi 
etkinlikleri yapılacak.
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PROGRAMA Eyüpsultan 
Belediye Başkanı 

Remzi Aydın'ın yanı sıra 
Eyüpsultan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Murat 
Öğütçü ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim 
tilaveti sonrası 
konuşma yapan 
Beytülmakdis Çalışmaları 
Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Abdulfettah el-Awaisi, Mescid-i 
Aksa'nın işgalden kurtulması için gösteri ve 
eylemlerden önce çözümün Mescid-i Aksa'yı 
tanımaktan ve bilmekten geçtiğini belirtti.

Konuşma sonrası Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi 

Aydın, El-Awaisi'ye çiçek 
takdim etti.

Eyüpsultan 
Meydanı'nda basın 
açıklaması

Bu arada 
Eyüpsultan Belediyesi 

tarafından, Eyüpsultan 
Camii Meydanı'nda bir basın 

açıklaması yapıldı. “Eyüpsultan'dan 
Kudüs'e Dua Köprüsü” programları 
kapsamında sabah namazı sonrası yapılan 
açıklamada ABD'nin Kudüs kararı kınandı.

EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, bu kapsamda yeni bir projeyi 
daha hayata geçirdi. Başkan Aydın, 

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Süleyman 
Aykaç'ın da katıldığı bir törenle, gençler için 
Simurg Yeşilpınar Gençlik Merkezi bünyesinde 
oluşturulan Kitap Kafe'nin açılışını yaptı.

Tüm Gençlik Merkezleri'ne Kitap Kafe
Başkan Remzi Aydın açılışta yaptığı 

konuşmada, göreve geldiği günden itibaren 
her fırsatta eğitime, gençliğe önem veren bir 
belediye olacaklarını söylediğini belirterek: 
“Bu çerçevede çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz. Yeşilpınar Gençlik Merkezimiz, 
15 gençlik merkezimizden en büyük, en 
kapasitelisi. Bu gençlik merkezimize Kitap 
Kafe ile çok önemli bir fonksiyon eklemiş 
olduk. Kitap Kafelerimizi ilçemizdeki bütün 
gençlik merkezlerimizde açacağız. Bodrum 
katımızda bir de cep sinemamız var.” dedi.

Başkan Aydın ayrıca, zaman zaman 
kendisi de Kitap Kafe'ye gelerek gençlerle 
sohbet edeceğini belirtti.

Kitap Kafe'lerde gençler eğitmenleriyle 

dersler, atölyeler ve hayata dair nitelikli 
sohbetler edebilecekler, yeni projeler 
üretebilecekler. Haftanın belirli gün ve 
saatlerinde ise yazar, fikir adamı ve örnek 
şahsiyetler öğrencilerle buluşacak. Yine haftanın 
belirli gün ve saatlerinde kafede film, belgesel 
gösterimi ve kritiği yapılacak. Kitap Kafeler, 
akşam saat 21.00-22.00’ye kadar açık olacak. 
Bu yıl içinde Eyüpsultan Merkez, Göktürk, 
Güzeltepe ve Rami’de Kitap Kafeler açılacak.

Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler Eyüpsultanlı Gençler 
““Kitap KafeKitap Kafe“Kitap Kafe““Kitap Kafe“Kitap Kafe”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor”de Buluşuyor

Eyüpsultan’dan Kudüs’e Eyüpsultan’dan Kudüs’e DUA KÖPRÜSÜDUA KÖPRÜSÜ

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan gençler ve çocuklar 
için birbiri ardına örnek projeler üretmeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı 
Eyüpsultan’dan Kudüs’e 

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı 
Eyüpsultan’dan Kudüs’e 

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı 
Eyüpsultan’dan Kudüs’e 

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı 
Eyüpsultan’dan Kudüs’e 

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı 
Eyüpsultan’dan Kudüs’e 

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı 
Eyüpsultan’dan Kudüs’e 

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı 
Eyüpsultan’dan Kudüs’e 

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı 
Eyüpsultan’dan Kudüs’e 

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı 
Eyüpsultan’dan Kudüs’e 

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde, Genç İHH, Genç Ensar, Türkiye Gençlik Vakfı 
Eyüpsultan’dan Kudüs’e 
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Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde 
(EKSM) yapılan seminere Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın eşi Tülay Aydın ile birlikte 
katıldı.

Başkan Remzi Aydın da seminerde 
yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Ben ilçemde mutlu ve 
huzurlu insanlar görmek 
istiyorum. Onun için 
Eyüpsultan huzurun başkenti 
dedik ve verdiğimiz her 
kararda, yaptığımız her işte 
bu vizyonun altını doldurmaya 
çalışıyoruz.

Gençliğe ve spora verdiğimiz önemi 
göstermek adına sadece bu işlerle ilgili 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü kurduk. Bu 

müdürlük İstanbul'da ilk ve tek. Her şey 
Eyüpsultan'da yaşayan güzel insanlarımız 
için. Bu seminerlerimizi devam ettireceğiz. 
Bu seminerde ‘Hareketli yaşam ve sporda 

beslenme’ konusunda sunumlar 
yapılacak. Bu seminerler, 

vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam 
için gerekli tüm bilgileri verecek, 
onlara rehberlik yapacak.”

Seminerde doğru nefes alma 
yöntemleri, sporda beslenme ve 

sağlıklı yaşam üzerine konuşmalar 
yapıldı. Katılımcılara kas ve yağ 

ölçümü yapıldı, evde kendi kendilerine 
egzersiz yapabilmelerine yardımcı olmak 

amacıyla broşürler dağıtıldı. Seminerler 15 
günde bir tekrarlanarak sürekli hale getirilecek.

“Hareketli Yaşam ve Sporda Beslenme Semineri”
Eyüpsultan 

Belediyesi 
Gençlik 
ve Spor 

Hizmetleri 
Müdürlüğü 
tarafından 
“Hareketli 
Yaşam ve 

Sporda 
Beslenme 
Semineri” 

düzenlendi.



Geleneksel Çocuk Oyunları Geleneksel Çocuk Oyunları 
Eyüpsultan'da YaşatılıyorEyüpsultan'da Yaşatılıyor

EYÜPSULTAN 
Belediyesi’nin, unutulmaya 
yüz tutmuş çocuk 

oyunlarını yaşatmak ve gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla her 
yıl geleneksel olarak düzenlediği 
“Okullararası Geleneksel Çocuk 
Oyunları Şenliği” renkli etkinliklere 
sahne oldu. Öğrenciler geleneksel 
çocuk oyunlarını oynarken hem 
çok eğlendi hem de birincilik için 
kıyasıya yarıştı. 

Şehit Öğretmenler İlk ve 
Ortaokulu'nun Spor Salonu'nda 
düzenlenen Final ve Ödül 
Törenine, Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın'ın yarı sıra 
ilçe protokolü, okul müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

60 kupa 888 madalya
Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nün de katkılarıyla 
gerçekleşen ödül töreninde, 
20 kategoride dereceye giren 

takımlara toplamda 60 kupa ve 
888 adet madalya dağıtıldı.

Öğrenciler 3 ana kategoride yarıştı
Şenlik, seksek, mendil kapmaca 

ve yakan top oyunlarından oluşan 
3 ana kategoride düzenlendi.

Toplam 38 okuldan bin 600 
öğrenci kıyasıya yarıştı.

Şenlik, ilkokul düzeyinde 
minikler, ortaokul düzeyinde 
küçükler ve yıldızlar, lise düzeyinde 
ise gençler şeklinde gerçekleşti.
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ESER'li Gençler 
Sahada Devleşti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon 
projelerinden olan Engelliler Sürekli Eğitim ve 

Rehberlik Merkezi (ESER) ile Göktürk Hisar Koleji 
öğrencileri arasında bir dostluk maçı düzenlendi.

ESER’in 9 sporcu genci, Hisar 2018 
Spor Şenliği kapsamında düzenlenen 
karşılaşmada, müthiş bir performans 
sergilediler.

Sosyal sorumluluk adına ve 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
düzenlenen dostluk maçını, ESER’de 
eğitim alan 9 down sendromlu 
öğrenciden oluşan +1 ismi verilen 
basketbol takımı kazandı.

Maç öncesi 2 gün antrenman 

yapan ESER’li gençler, katıldıkları 
ilk basketbol maçı olmasına rağmen 
sahada fırtına gibi eserek başarıya imza 
attılar. Maç sonunda her biri madalya 
alan öğrencilerin, kupayı kaldırırken 
yaşadıkları mutluluk görülmeye 
değerdi.

ESER’li gençler spor şenliğinde, 
engellilere de fırsat verildiği taktirde 
sporda ne kadar iyi, ne kadar başarılı 
olabileceklerini gösterdiler.

Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı Simurg'un 
Düğmeciler Bilgievi öğrencileri, yardım elini 
Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan kardeşlerine 
uzattı. Van ilinin Gevaş ilçesinde bulunan 
Dere Ağzı İlkokulu öğrencilerinin soğuk 
hava şartlarından dolayı zorlukla okula gidip 
geldiğini ve kışlık kıyafetlere ihtiyaçlarının 
olduğunu öğrenen Eyüpsultanlı çocuklar, 
öğretmenleri ve velileri ile birlikte harekete 
geçti. İki hafta gibi kısa bir sürede 45 ayrı 

paket ve onlarca koli hazırlayan Düğmeciler 
Bilgievi öğrencileri, Van-Gevaş'taki kardeşleri 
ile gönül bağı kurarak onları hem mutlu etti 
hem de onlara duygu dolu anlar yaşattı.

Van'da öğrenim gören çocukların 
ihtiyaçlarına göre hazırlanan yardım 
paketlerinde, onları kışın zorlu koşullarından 
koruyacak montlar, bot ve ayakkabılar, kalın 
kışlık kıyafetler, atkı-bere ve eldiven setleri 
vb. giysiler yer aldı.

Eyüpsultan'dan Van'a Kardeş EliEyüpsultan'dan Van'a Kardeş Eli

55 ve 55T, İki Ayrı Güzergahta da Hizmet Verecek55 ve 55T, İki Ayrı Güzergahta da Hizmet Verecek
İETT'nin 55 Gaziosmanpaşa – Şişli, 55T 

Gaziosmanpaşa – Taksim otobüs seferleri, İslambey 
Caddesi üzerinde gerçekleştirilen 
Prestij Cadde çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 
eski güzergahlarında hizmet 
vermeye devam ediyor.

İETT otobüsleri; 
Havuzbaşı, Üçşehitler Argaç 
Sokak, İslambey Caddesi Tahta 
Minare ve Hz. Halit Bulvarı üzerinde 
sefer yapıyorlar.

Bu arada Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlardan 
gelen talepler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi (İBB) ile irtibata geçti.
İBB ile ortak yürütülen 

çalışmalar sonucu ise 55 
Gaziosmanpaşa – Şişli, 55T 
Gaziosmanpaşa – Taksim 
hatlarında çalışan seferlere, 

Gaziosmanpaşa, Rami Yeni 
Mahallesi, Rami Cuma Mahallesi, 

Düğmeciler, Topçular, Eyüpsultan 
Bulvarı şeklinde ek güzergah oluşturuldu.
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“SOKAK Hayvanları Doğal 
Yaşam Alanı”, sokak hayvanlarının 
getirildiği andan itibaren planlı bir 
şekilde kontrol ve müşahadelerinin 
yapılarak hayata tutunmalarını 
sağlayan bir merkez olacak.  
Merkezde sokak hayvanlarının 
beslenme ve barınmalarında doğal 
ve mevsimsel ihtiyaçlarına uygun 
çalışmalar yapılarak, eğitim ve oyun 
uygulamalarının yanı sıra, bakımlarını 
üstlenen kişiler ve ziyaretçiler ile 
ortak hareket edilerek sevgi ve 
sosyalleşme ihtiyaçları azami düzeyde 
karşılanacak. Böylece bölgemizde 
yaşayan hayvanların tespiti ve sağlıklı 
koşullarda bakımlarının yapılması da 
mümkün hale gelecek.

Sokaktaki Dostlarımızın 
Her İhtiyacı Karşılanacak

Sokak hayvanlarının hareket 
ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte 
yapılacak “Sokak Hayvanları Doğal 
Yaşam Alanı” kapalı - açık alan ve 
farklı bölümlerden oluşacak. Doğal 
Yaşam Alanı'nın kapalı bölümlerinde 
karantina, hasta bakım yem hazırlama 
(mutfak), bakıma muhtaç yavrulu 

anne bölümü, ameliyathane, 
muayenehane, ameliyat sonrası bakım 
ünitesi, eğitim ve konferans salonu, 
idari bölüm, depolar (yiyecek, ilaç, 
malzeme) otopark ve bahçe yer alacak.  
Açık alanda ise yavruluktan yeni 
çıkanlar, ayrı tutulması gerekenler, 
engelli, yaşlı, mağdur, uyuz hayvan, 
hayvan müşahade, yavrulu anne 
gibi farklı bölümler, etkinlik alanı, 
gezdirme ve eğitim alanı, öncelikli 
sahiplendirme alanı, kedi yaşam alanı, 
kulübe yapım atölyesi bulunacak.

Hayvansever Vatandaşlarla 
Ortak Hareket Edilecek

Hayvanların fiziki ve psikolojik 
durumları göz önüne alınarak 
özelliklerine uygun bölümleme 
tasnifi yapılıp rehabilite edileceği 
merkez, gönüllü vatandaşlar ile el 
ele yürütülen şeffaf bir sisteme sahip 
olacak. Doğal Yaşam Alanı, sokaktaki 
canlarımıza sahip çıkmak gerçeğinden 
hareketle sahiplendirmeye öncelik 
verecek. Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın yakın zamanda 
düzenleyeceği basın toplantısıyla 
projenin detaylarını açıklayacak.

Sokaktaki Can Dostlarımız İçin Sıcak Yuva

Ali Kuşçu, Eyüpsultan’da Anılıyor

Sokak hayvanlarının barınma, beslenme, bakım ve  tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için birçok önemli çalışmayı hayata geçiren Eyüpsultan Belediyesi, 
sokaktaki dostlarımızın sağlıklı yaşam haklarının sağlanması için önemli bir projeye daha imza atıyor: SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM ALANI

A Lİ KUŞÇU için,  vefatının 543. 
yılında, 22 Şubat Perşembe günü 
yapılacak anma programı, 

Eyüpsultan Camii’nde 
okunacak Kuran-ı Kerim 
tilaveti ile başlayacak. 
Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’ın 
konuşma yapacağı programa, 
Simurg Ali Kuşçu Uzay Evi 
öğrencileri ve Eyüpsultanlılar da katılacak.
Ali Kuşçu paneli düzenlenecek

Aynı gün 14.00-17.00 saatleri 
arasında Eyüpsultan Belediyesi Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde “Ali Kuşçu Paneli” 
düzenlenecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. 
Talat Saygaç’ın üstleneceği panelde, Prof. 
Dr. Mustafa Kaçar, “Ali Kuşçu’nun Düşünce 
Ufku”, Arş. Gör. Dr. Taha Yasin Arslan 

“Ali Kuşçu’nun Osmanlı Astronomisine 
Etkisi” konularında konuşma yapacaklar. 

Ülkemizde astronomi bilimiyle 
ilgili yaptığı akademik 

çalışmalarla dikkat çeken 
Prof. Talat Saygaç da Ali 
Kuşçu’nun Türk bilim 
dünyasındaki önemine 

ilişkin açıklamalarda 
bulunacak.

"Dünyadan Evrene Bakış" sergisi
Panel sonrası Eyüpsultan Belediyesi 

Kültür Sanat Merkezi’nde Simurg Tiyatro 
Gösteri Topluluğu’nun Ali Kuşçu’yla ilgili 
hazırladıkları bir oyun sahnelenecek. 
Katılan öğrencilere çeşitli sürpriz 
hediyelerin dağıtılacağı Ali Kuşçu Anma 
programında “Dünyadan Evrene Bakış 
Sergisi” de düzenlenecek.

Osmanlı medeniyetinin yetiştirdiği en kıymetli bilim adamlarından, 
astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yaparak öğrenciler 

yetiştirmiş Ali Kuşçu için Eyüpsultan’da bir anma programı düzenlenecek.



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

Tülay Aydın, bu ay Çırçır 
Mahallesi'nde Emir bebekle 
anne Çiğdem İlgi'yi, Alibeyköy 
Mahallesi'nde Miraç bebekle 
anne Gönül Yücetepe'yi, İslambey 
Mahallesi'nde Muhammed Sait 
bebekle anne Kübra Güvenç'i, 
Güzeltepe Mahallesi'nde Ömer Baki 
bebekle anne Cansu Ersin'i, yine 
Güzeltepe Mahallesi'nde Tümer 
bebekle anne Sinem Sevindik'i 
ziyaret etti. 

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

Eyüpsultanlı Bebeklere “Hoşgeldin” ZiyaretiEyüpsultanlı Bebeklere “Hoşgeldin” Ziyareti

“Yaşlılarımız Başımızın Tacı”
Tülay Aydın, Eyüpsultan'daki 
engelli, hasta ve yaşlı 
vatandaşları ziyaret ederek 
onların isteklerini dinliyor ve 
sohbet ediyor. Aydın, Güzeltepe 
Mahallesi'nde 85 yaşındaki 
Zekiye Çatal'ı ziyaret ederek 
sohbet etti, dilek ve isteklerini 
dinledi. Oğlu Amerika'da 
bulunan, çevrede akrabası da 
bulunmayan Zekiye Çatal'ın 
evine Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından her gün 
sıcak yemek götürülüp diğer 

gıda ihtiyaçları da karşılanıyor.  
Yaşlı ziyaretlerine İslambey 

Mahallesi'nde devam eden 
Tülay Aydın, burada ise tek 
başına yaşayan, ihtiyaçları kızı 
ve gelini tarafından sağlanan 
94 yaşındaki Elmasiye Yıldız'ı 
ziyaret ederek uzun uzun 
sohbet etti. İlçedeki hastalara 
da geçmiş olsun ziyaretlerinde 
bulunan Tülay Aydın, şehit 
ailesi olan Cafer Korkmaz'a acil 
şifalar dileyerek ailenin akülü 
araç talebini de yerine getirdi.

Eyüpsultan'daki Kadın Kuaförleriyle ToplantıEyüpsultan'daki Kadın Kuaförleriyle Toplantı

Tümer 
bebek, 
anne 
Sinem 
Sevindik, 
Tülay Aydın

Ömer Baki 
bebek, 
anne 
Cansu 
Ersin, 
Tülay 
Aydın

Miraç 
bebek, 
anne 
Gönül 
Yücetepe, 
Tülay 
Aydın

Emir 
Bebek, 
anne 
Çiğdem 
İlgi, 
Tülay 
Aydın

Muhammed Sait bebek, anne Kübra 
Güvenç, Tülay Aydın

Tülay Aydın, Çırçır 
Mahallesi'nde ziyaret 
ettiği Emir bebeğin 
kardeşlerine oyuncak 
hediye etti.

Şehit ailesi olan Cafer Korkmaz'ı hasta 
yatağında ziyaret eden Tülay Aydın, ailenin 
akülü araç talebini yerine getirdi.

Aydın, Güzeltepe Mahallesi'nde 85 
yaşındaki Zekiye Çatal'ı ziyaret ederek 
sohbet etti, dilek ve isteklerini dinledi.

Tülay Aydın, evinde tek başına yaşayan, 
94 yaşındaki Elmasiye Yıldız'ı ziyaret 

ederek uzun uzun sohbet etti.

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, eşi 
Tülay Aydın ile birlikte, 
‘Esnaf Buluşmaları’ 
kapsamında düzenlenen bir 
toplantıda kadın kuaförleri 
esnafıyla bir araya geldi.

Osmanlı Park Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen 
toplantıda Başkan Remzi 
Aydın, kadın kuaförleri 
esnafıyla görüşerek 
taleplerini dinledi, 
sorularını yanıtladı.

Başkan Aydın 
toplantının başında, 
Eyüpsultan'da yapılan 
yatırımlar, tamamlanan 
projeler, yapımı devam 
eden projeler ve ilçe 
sakinlerine verilen 
hizmetlerle ilgili bir de 
sunum yaptı.
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Omurilik Hastasına Tekerlekli Sandalye
ALİBEYKÖY'DE ikamet eden ve omurilik 
rahatsızlığı sebebiyle yatağa bağlı bir 
halde yaşamını sürdüren Semengül 
Aksu,  Belediye Başkanımız Remzi 
Aydın'ın eşi Tülay Aydın tarafından ziyaret 
edildi.

Ziyaret sırasında Semengül Aksu'nun 
hasta yatağına ve tekerlekli sandalyeye 
ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine 
harekete geçildi.

Başkan Remzi Aydın ve eşi Tülay 
Aydın bizzat teslim etti

İki gün içerisinde hasta yatağı ve 
tekerlekli sandalyesi temin edilen 
Aksu'ya, Eyüpsultan Belediye Başkanımız 
Remzi Aydın materyalleri bizzat ziyaret 
ederek teslim etti.

Ayrıca, Semengül Aksu'nun mental 
engelli raporu bulunan kızı Sibel 
Aksu'nun, eğitimine devam edebilmesi 
için tablet gerektiğini ve Sibel Aksu'nun 
roman okumayı çok sevdiği bilgisini 
alan Başkan Remzi Aydın; Aksu'nun bu 
isteklerini de kırmadı.



EYÜPSULTANLI ÖĞRENCİLER, 2018 KIŞ 
GENÇLİK KAMPI’NDA DOYASIYA EĞLENDİ

Eyüpsultan Belediyesi’nin Simurg Yaygın Eğitim Programı kapsamında her yıl geleneksel olarak 
düzenlediği 2018 Kış Gençlik Kampı'nda öğrenciler unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadılar.

ERKEK öğrenciler, Kastamonu'nun 
Yolkonak beldesinde bulunan Gençlik ve 
Spor Bakanlığı'na ait Yolkonak Kampı'da, 

kız öğrencilerse Antalya Kepez Alaaddin 
Keykubat Kampı’nda 4 gece 5 gün kalarak 
doyasıya eğlendiler. Öğrenciler, gün boyu süren 
çeşitli etkinliklerde hem keyifli saatler geçirdiler 
hem de yeni şeyler öğrendiler. Erkek öğrenciler 
güne, sabah koşusuyla başladılar. Kahvaltının 
ardından öğrenciler, okçuluktan futbola, 
basketboldan paintball'e kadar takım oyununu 
ve arkadaşlık bilincini geliştiren birçok etkinliğe 
katıldı. Bisiklet süren ve kamp içerisinde koşuya 
çıkan öğrenciler hem temiz havanın keyfini 
çıkardı hem de atletik yönlerini kuvvetlendirdi.

El sanatları gibi etkinlikler ile el becerilerini 
geliştiren, odaklanma kabiliyetlerini güçlendiren 
gençler, teknolojiden, kendilerini tutsak alan 
televizyondan, internetten, cep telefonundan 
uzak bir şekilde arkadaşlarıyla sohbet ederken, 
bir taraftan da liderlerinden milli ve manevi 
değerlerimizle ilgili yeni bilgiler öğrendiler. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kampı ziyaret 
ederek öğrencilerle dolu dolu bir gün geçiren 
Başkan Remzi Aydın, kampla ilgili bilgiler alarak 
gençlerle birebir temas etme ve konuşma imkanı 
buldu. Kampta gençlerle bol bol sohbet eden ve 
çeşitli etkinliklere katılan Başkan  Aydın,  öğrenciler 
ile birlikte golf oynayıp sonrasında ormanda kısa 
bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kapalı alanda gençlerle 
masa tenisi oynayan Başkan Remzi Aydın, gençlerin 
etkinliklerden memnun olmasının kendisini de 
mutlu ettiğini belirterek “Gençlerimize yönelik 
etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

 Paintball oynayan gençler ile sohbet eden Başkan Aydın, paintball 
silahı ile birkaç atış gerçekleştirdi.

Kapalı alanda 
gençlerle 

masa tenisi 
oynayan 

Aydın, daha 
sonrasında 

tesisi gezdi.

Bisiklet süren ve kamp  
içerisinde koşuya çıkan öğrenciler   

temiz havanın keyfini çıkardılar.

Kamptaki 
öğrenciler ile 
birlikte golf 
oynayan Başkan 
Remzi Aydın, 
ormanda kısa 
bir yürüyüş de 
gerçekleştirdi.
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“ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR KURDUK”
DOĞAYLA İÇ İÇE, UNUTULMAZ BİR KAMP DENEYİMİ

Bedirhan Kiraz: “Eyüp 
Anadolu Lisesi öğrencisiyim. 

Simurg'un etkinliklerine 
ilk defa katılıyorum. Kış 

Gençlik Kampı'na okuldaki 
öğretmenlerimin ve 

arkadaşlarımın tavsiyesi 
üzerine yazıldım.Benim için en 
önemli şey dostluk ve burada 
yeni dostlar edindim. Burada 

yapılan etkinliklerden çok 
memnun kaldım.”

Yusuf Kenan Kantar: 
“Otakçılar Anadolu İmam Hatip 

Lisesi öğrencisiyim. Simurg 
ile yeni tanıştım. Kış Gençlik 
Kampı gerçekten çok iyi bir 
değişiklik oldu bizim için. 
İstanbul'dan buraya gelip 

temiz havada bulunma fırsatı 
sağladığı için Eyüpsultan 

Belediye Başkanı Remzi Aydın'a 
çok teşekkür ediyorum.”

Yusuf Bingöl: “Şehit Furkan 
Doğan Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencisiyim. Okulda 

tanıtımı gördükten sonra 
ailem ile konuştum. Onların 
da gitmem için izin vermesi 
sonucunda buraya geldim. 

Kamptan çok memnun kaldım.”

Salih Kaan Çakır: “Eyüp 
Anadolu Lisesi öğrencisiyim. 
Okuldaki öğretmenlerim ve 

arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine 
geldim bu kampa. Gelmeyen 

arkadaşlarıma, dönünce 
kesinlikle gelmelerini tavsiye 
edeceğim. Başkanımıza çok 

teşekkür ediyoruz.”

Erdem Beyangül: “Alparslan 
Meslek ve Teknik Anadolu 

Lisesi öğrencisiyim. Simurg 
ile ortaokulda tanıştım. Dört 
yıldır Simurg öğrencisiyim. 

Simurg'un kamp etkinliklerine 
ilk defa katılma şansı buldum 
ve bundan çok memnunum. 

Burada olmamızda emeği 
geçen herkese teşekkür 

ediyorum.”

Ömer Faruk Tanrıkulu: 
“Otakçılar Anadolu İmam Hatip 

Lisesi öğrencisiyim. Simurg 
ile beraber katıldığım 3. 

kamp oldu bu. Katıldığım tüm 
etkinliklerden çok memnun 

kaldım. Bundan sonra da böyle 
etkinliklere katılmaya devam 

edeceğim.”

Ali Bora Kaya: “Otakçılar 
Anadolu İmam Hatip 

Lisesi öğrencisiyim. Kış 
Gençlik Kampı'na katılmak 

için başvurduktan sonra 
arkadaşlarımı da gelmeleri için 
ikna ettim. Onlar da geldikleri 

için çok memnun. Yapılan 
aktiviteler çok güzel burada. 
Burada olmak bizler için çok 

büyük bir imkan.”

Mehmet Eren Ekiz: “Eyüp 
Anadolu Lisesi öğrencisiyim. 

Okulda yapılan tanıtımda 
dikkatimi çekti bu kamp. 

Hocalarım ile de görüştükten 
sonra gelmeye karar verdim. 
Simurg'un gerçekleştirdiği 

etkinlikleri çok beğeniyorum.”

Enes Şişman: “Şehit Furkan 
Doğan Anadolu İmam Hatip 

Lisesi öğrencisiyim. Burada her 
gün spor yaptık. Sabah koştuk, 

paintball oynadık. Futbol ve 
basketbol gibi sporlar yaptık 
arkadaşlarımızla. Doğa ile iç 

içe çok güzel günler geçirdik. 
Çok memnun kaldım, bir daha 
yapılırsa yine gelmek isterim.”

Şahin Kaya: “Mehmet 
Rıfat Evyap Anadolu Lisesi 

öğrencisiyim. Simurg 
Eyüpsultan Gençlik Merkezi'nin 

öğrencisiyim. Simurg bana 
hem sosyal hem de eğitimsel 
alanlarda birçok şey kattı. Bu 
kamp ile de yeni arkadaşlar 

edinme fırsatı buldum. 
Eyüpsultan Belediyesi'nin ve 

Simurg'un etkinliklerinden çok 
memnunum.”

Kamp süresince gençler sportif 
aktivitelerin yanısıra el sanatları gibi 

etkinlikler ile el becerilerini geliştirdiler.
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8Röportajlar: Yuşa Çifçi



Eyüpsultanlı Kız Öğrencilerin Antalya’da Kamp Keyfi
Eyüpsultan Belediyesi,  ilçedeki kız öğrencileri, bu sene Antalya Kepez’deki Alaaddin Keykubat Kampı’na 

götürdü. Öğrenciler burada hem eğlendiler hem de birbirinden ilginç aktivitelerle keyifli saatler geçirdiler...
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Nil Neda Türkmen
“Haydar Akçelik Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'nde 

okuyorum. Profesyonel olarak 
badmington ile uğraşıyorum. 

İlk defa böyle bir kampa 
katılıyorum. Farklı insanlarla 

etkileşim kurmak için ve 
onlarla beraber eğlenerek vakit 
geçirmek için bu kamp çok iyi 

bir fırsat.”

Ecem Güler 
“Simurg öğrencisiyim. Daha 

önce hiç kampa gitmemiştim. 
Keşke daha önceden gelseydim 

diyorum. Gerçekten çok 
eğlenceli. Aktiviteleri çok iyi. 

Buradaki liderlerimiz çok ilgili. 
Herkese bu kampa gelmelerini 

öneriyorum.”

Yağmur Çetin
“Ben Silahtarağa Bilgievi 
öğrencisiyim. Daha önce 
Bolu ve Kefken Kampı'na 
katılmıştım. Onlardan çok 
memnun kaldığım için bu 
kampa da katıldım. Burada 
da diğerlerinde olduğu gibi 
çok eğlenceli vakit geçirdik. 
Bu arada yemeklerinin çok 

güzel olduğunu da belirtmek 
istiyorum.”

Firuze Alıcı
“Yaklaşık 2 yıldır Simurg 

öğrencisiyim ve Yeşilpınar 
Gençlik Merkezi'ne gidiyorum. 

Bu kampı çok sevdim. Golf, 
tenis gibi birçok sporu burada 

yapma fırsatı bulduk. Bize 
bu imkânı sağlayanlara çok 

teşekkür ediyoruz.”

Eymen Elif Karakoç
“Bu kamp benim için çok 
iyi oldu. Yeni arkadaşlar 

edindim. Daha önce kamplara 
katılmamıştım ama burada 
çok mutlu oldum. Yeşilpınar 

Gençlik Merkezi öğrencisiyim 
ve bu imkân için Başkanımıza 

teşekkür ediyorum.”

Ayşenur Altay
“Vefa Poyraz Anadolu Lisesi 

11. sınıf öğrencisiyim. Kampa 
3 yıldır geliyorum. Daha önce 
Düğmeciler Bilgievi öğrencisi 

olduğum sırada Bolu Kampı’na 
gitmiştim. Şu anda Simurg 

sayesinde de bu kampa 
katılıyorum. Düzenlenen 

bu kamp bence öğrencinin 
kendisini keşfedebilmesi için 

çok önemli bir fırsat. Bize 
bu imkânı sunan Belediye 

Başkanımız Remzi Aydın'a çok 
teşekkür ediyoruz.”

Simge Günel
“Vefa Poyraz Anadolu Lisesi 

11.sınıf öğrencisiyim. Bu 
kampa ilk kez geliyorum ve 
Simurg sayesinde şu anda 

Antalya'dayım. Kampta yeni 
insanlar tanıyoruz ve yeni 

arkadaşlıklar ediniyoruz. Hem 
bu açıdan hem de sosyalleşme 

açısından bu kamp çok 
iyi bir fırsat bence. Kişisel 

gelişimimize katkı sağlayacak 
çok sayıda etkinlik ve aktivite 

yapıyoruz.”
Sedanur Koyuncu

“Uğur Okulları'nda 9. Sınıfta 
okuyorum. Burada olmaktan 

dolayı çok mutluyum. Yeni 
arkadaşlarla tanışmak çok 

hoşuma gitti. Daha önce de 
Kefken Kampı'na katılmıştım. 

Orada da aynı şekilde hem çok 
eğlenmiş hem de çok verimli 
vakit geçirmiştik. Başkanımız 
Remzi Aydın'a bize bu fırsatı 

tanıdığı için çok teşekkür 
ediyoruz.”

Berfin Özmen
“Eyüpsultan Haydar Akçelik 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 9. Sınıf öğrencisiyim. 

Daha önce Simurg sayesinde 
Kastamonu kampına gitmiştim. 

Bu üçüncü kampım oluyor. 
Sosyalleşirken yeni arkadaşlık 

kurmamıza vesile olan ve 
gençlere bu kadar önem veren 
Başkanımız Remzi Aydın'a çok 

teşekkür ediyoruz.” Gözde Gülşen
“Haydar Akçelik Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'nde 

öğrenciyim. Buraya ilk defa 
geliyorum. Profesyonel olarak 

badmington oynuyoruz 
ve buraya beş milli sporcu 

arkadaşımla beraber geldim. 
Bu kamp bir daha olursa tekrar 

gelmeyi istiyorum. Çünkü 
burada hayatımızın biraz daha 
düzene girdiğini hissediyorum. 
Yeni arkadaşlarla tanışmak da 
ayrı bir zevk oldu benim için.”

8Haber ve Fotoğraflar: Sümeyye Öztel - Ayşe TarakçıBaşkan Remzi Aydın, Antalya Kış 
Kampı'ndaki öğrencileri de ziyaret etti.



Türkiye'de 
bir ilk olan 
Simurg Dil 
Evi'nde 
öğrenciler 
İngilizceyi 
eğlenerek 
öğreniyor.

EYÜPSULTAN 
Belediyesi, gençlere 
ve çocuklara yabancı 

dil eğitimi verilmek üzere 
Düğmeciler Mahallesi'nde açtığı 
Simurg Dil Evi'yle Türkiye'de 
belediyeler arasında bir ilke 
daha imza attı. 

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 
uygulanıyor. 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. 

Simurg Dil Evi'yle 
öğrencilerin yabancı 
dili severek, isteyerek 
öğrenmelerini  amaçladıklarını 
söyleyen Başkan Remzi Aydın,  
“Simurg Dil Evi’nde öğrenciler, 
yabancı hocaların eşliğinde 
eğlenirken öğrenecekleri 
ve öğrendiklerini hayata 
geçirecekleri öğrenci merkezli 
bir sınıf ortamında olmanın 
ayrıcalığını yaşıyorlar. 
Böylelikle İngilizceyi konuşan, 
anlayan bireyler yetiştireceğiz” 
dedi.

Simurg Dil Evi'nde öğrenciler İngilizceyi, 
eğlenceli oyunlar oynayarak öğreniyor.

Başkan Aydın: 
“Simurg Dil Evi'nde 
İngilizceyi konuşan, 
anlayan bireyler 
yetiştireceğiz”

Speaking Club (Konuşma Kulübü) ve activity (faaliyet) 
olmak üzere her öğrenci haftada 5 saat eğitim görüyor.

8Haber: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Eyüpsultanlı Çocuklar İngilizceyi 
Simurg Dil Evi'nde Öğreniyor
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SİMURG DİL EVİ İLETİŞİM ADRESİ: 
Düğmeciler Mahallesi Düğmeciler 
Caddesi No:61 TEL:(0212 674 48 09)



İNGİLİZCE, EĞLENEREK ÖĞRENİLİYOR

Eymen İnkaya: “9 yaşındayım, 
İslambey İlköğretim Okulu 3. 

sınıf öğrencisiyim. İngilizceyi çok 
seviyorum. Buraya gelmeden önce 

de çalışıyordum. Derslerimiz çok 
güzel geçiyor. Eğlenerek ve oynayarak 

İngilizce öğreniyoruz. Okuldaki İngilizce 
dersime de çok faydası oluyor.”

Berat Yusuf Parlak: “Şehit Öğretmenler Ortaokulu 7. 
sınıf öğrencisiyim. Dil Evi'ni çok beğendim, eğlenceli bir 

yer.  İngilizceyi eğlenceli bir şekilde öğreniyoruz. Kelimeleri 
daha iyi telaffuz edebiliyoruz. Müzikler, oyunlar ve fi lmlerle 

öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Öğretmenlerimiz asla Türkçe 
konuşmuyorlar, bu şekilde daha iyi öğreniyoruz.”

Yağız Efe Yeşilyurt: “10 
yaşındayım, İslambey ilköğretim 

Okulu 4. sınıf öğrencisiyim.
Burada olmaktan dolayı 

çok mutluyum. İngilizcem 
zaten iyiydi, Dil Evi'ne 

gelerek bilmediğim şeyleri 
de öğrenmiş oldum.  Burası 

sayesinde İngilizcemin daha da 
ilerleyeceğini düşünüyorum.”

Rabia İncinazbeyaz: “10 yaşındayım, Eyüp Merkez Ortaokulu 
5. sınıf öğrencisiyim. Buraya gelmeden önce İngilizceyi çok fazla 
sevmiyordum ama artık çok seviyorum. Öğretmenlerimizi çok 
seviyoruz. Bizlere oyun oynatarak İngilizce öğretiyorlar, o yüzden 
hiç sıkılmıyoruz. Tüm arkadaşlarıma burayı tavsiye ediyorum.”

Yusuf Taha 
Kaymak: “15 

yaşındayım, Mehmet 
Pisak Anadolu 

Lisesi, 10. sınıf öğrencisiyim. 
İngilizceye  bilgisayar 

oyunlarından dolayı her 
zaman bir merakım vardı. 

İngilizceyi seviyorum, iyi 
olduğumu da düşünüyorum. 

Hem kendimi geliştirmek 
hem de pratik yapmak  için 
bu eğitimi almak  istedim.  

Buranın İngilizceyi akıcı 
konuşma bakımından 

bana çok faydası olduğunu 
düşünüyorum. Ayrıca 

öğretmenlerimizin İngilizce 
konuşuyor olması bize gerçek 

bir deneyim sağlıyor.”

8Röportajlar: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Busenaz Çalışır: 
“10 yaşındayım, 
Şehit Öğretmenler 
Ortaokulu 5. sınıfa 
öğrencisiyim. 
Simurg Dil Evi'ne 
ben gelmek 
istedim. İngilizceyi 
çok seviyorum 
ve burayı merak 
ediyordum. 
Buraya geldiğim 
için hiç pişman 
olmadım. Dersler 
çok eğlenceli 
geçiyor. Farklı 
farklı etkinlikler 
yapıyoruz, 
İngilizce oyunlar 
oynuyoruz.”

Eylül Küçükkaralar: “10 yaşındayım, İslambey İlköğretim 
Okulu 4. sınıf öğrencisiyim. Simurg Dil Evi'ne annemin 

tavsiyesiyle geldim. İyi ki gelmişim. Burada olmaktan dolayı 
çok mutluyum. Okulda öğrendiklerimizi gerçek hayatta nasıl 
kullanabileceğimizi öğreniyoruz. Öğretmenlerimiz kesinlikle 

Türkçe konuşmuyor, o yüzden daha fazla pratik yapma şansımız 
oluyor. Sürekli İngilizce filmler izliyor ve oyunlar oynuyoruz.”

Bilge Türkan Cömert: 
“11 yaşındayım, Eyüp 
Merkez Ortaokulu 6. 
sınıf öğrencisiyim. 

Küçüklüğümden beri 
İngilizceye karşı bir ilgim 
vardı. Daha iyi İngilizce 

konuşmak için Dil Evi'ne 
geldim. Sınıfta sadece 

İngilizce konuşuluyor, bu da 
öğrenmemizi kolaylaştırıyor. 
Ayrıca okuldaki derslerime 

de faydası oluyor.”

Beyza Çekici: “16 yaşındayım, 
Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. 
Ben okulda da İngilizce dil 
sınıfındayım. Okulda da gramer 
eğitimi alıyoruz fakat pratik yapma 
imkanımız olmuyor. O yüzden 
buraya  gelmeyi tercih ettim. 
Sürekli İngilizce konuşuyoruz, 
oyunlar oynuyoruz. Derslerimiz 
keyifl i ve faydalı geçiyor."

Zeynep Taltinar: 
“14 yaşındayım, Rami 

Ortaokulu 8. sınıf 
öğrencisiyim. Dil Evi'nde 

hem fi ili hem de sözel 
olarak çok güzel bir ortam 
hazırlanmış. Bence çok da 
iyi olmuş. Yeni kelimeler 

öğreniyoruz, bol bol pratik 
yapıyoruz. İngilizceyi daha 
iyi ve bilinçli öğreniyoruz.”
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TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü'nde üç aydır 
çalışan Özmen kardeşler hem üniversitede 
okuyorlar hem de çalışıyorlar. Esenyurt 

Üniversitesi Spor Yöneticiliği 3.sınıf öğrencisi 
olan Veysel Özmen (23) ve yine aynı üniversitede 
antrenörlük bölümünde 1. sınıfta okuyan kardeşi 
Serhat Özmen (18) gündüz okula gidip gece 
ise çalışıyorlar. Gündüz eğitimlerine devam 
ederken geceleri ise ilçenin çöplerini toplayan iki 
kardeş hem ailelerine destek olmak hem de okul 
harçlıklarını çıkarmak adına büyük bir özveri ile 
çalışıp ekmek paralarını taştan çıkarıyorlar. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışma 
teklifinin kardeşinden geldiğini söyleyen abi 
Veysel Özmen “Ben yaz aylarında okulumuz tatil 
olduğu için yüzme antrenörlüğü yapıyordum. 
Bu dönem okulumuz haftada beş gün olunca 
gündüzleri çalışmak için vakit kalmıyordu. Bu 
işin saatleri bize uygun olduğu için tercih ettik. 
Böylece gündüzleri okula gidip eğitimimize 
devam ederken geceleri de çalışabiliyoruz” diyor. 
Yaptıkları işten sıkılmadıklarını söyleyen Özmen 
kardeşler “Dersler sınavlar derken gün içinde bir 
hayli stresli oluyorsunuz, akşamları ise üç dört saat 
boyunca hızlı bir tempoda çalıştığınız için tatlı bir 
yorgunluk oluyor ama bir taraftan da stresinizi 
atmış oluyorsunuz” şeklinde konuşuyorlar.
“Okul Bitene Kadar Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Okulları bitene kadar çalışmayı düşündüklerini 
söyleyen iki kardeşten abi Veysel Özmen'in 
amacı okulu bitirdikten sonra tenis antrenörlüğü 
yapmak. Küçük kardeş Serhat Özmen ise yüzme 
antrenörlüğü yapmayı düşünüyor. Okulları 
Esenyurt'ta olduğu için sabahın erken saatlerinde 
yola düştüklerini söyleyen Özmen kardeşler 
“Sabah 06.30 da kalkıp okula gidiyoruz. Trafik 
olmamasına rağmen iki saatte gidip iki saatte 
geliyoruz. Eve derslerin durumuna göre 18.00'de 
gelip üstümüzü değiştirdikten sonra 19.30'da işe 
geliyoruz. Gece 24.00'e kadar çalışıyoruz. Bizim 
için yorucu oluyor ama bu şekilde çalışmaya 
devam etmek zorundayız” diyorlar.

TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü’nde 
3 yıldır çalışan Ergün Kınalı, 

aslında profesyonel bir müzisyen. 
Müzik hayatına bağlama ile başlayan 
sonrasında Türk taverna müziğinin 
ünlü isimlerinde Atilla Kaya ile bir 
dönem çalışan Kınalı’nın,  20 yıllık 
müzisyenlik deneyimi var. Küçük 
yaşlarda Gülhane Parkı’ndaki çay 
bahçelerinde bağlama çaldığını 
söyleyen Ergün Kınalı “Askere 
gitmeme yakın klavye çalmaya 
başladım. Atilla Kaya ile uzun yıllar 
çalıştıktan sonra tek başıma bu işe 

devam ettim. Şu anda hafta sonları 
olursa düğünlerde çalmaya devam 
ediyorum” diyor. Altı yıldır Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Ümit 
Bolat ise iki yıldır amatör olarak 
kemençe çalıyor. Her karadenizli gibi 
kemençeye ilgi duyduğunu söyleyen 
Bolat “Boş vaktimi değerlendirmek için 
iki yıl önce kemençe çalmaya heves 
ettim. Kemençe Evi’nde kursa gittim 
orada  hocamızın konuşmaları beni 
mest etti ve kemençeye bağlandım. 
Şu anda eş dost arasında amatörce 
çalıyorum” diyor.

Okul Parasını Temizlikten Kazanıyorlar
Veysel & Serhat Özmen Kardeşler 

Eyüpsultan Belediyesi’nin Gurur Kaynağı
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz kış, gece gündüz demeden ilçeyi temiz tutmak adına özveri ile 

çalışmaya devam ediyor. Üstün bir gayretle dur durak bilmeden çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli arasında birçok renkli 
karaktere ve onların ilginç yaşam hikayelerine her an tanık olabilirsiniz. Tıpkı Veysel ve Serhat Özmen kardeşler gibi...

Her memleketten, her yaştan birçok insanın bir araya gelerek bir kültür mozayiği oluşturduğu Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde on parmağında on 
marifet olan, farklı yeteneklere sahip birçok çalışan var. Tıpkı müzisyen kimliğiyle öne çıkan çöp kamyonu şoförü Ümit Bolat (40) ve kontrolör şoför Ergün Kınalı (44) gibi.

Eyüpsultan 
Belediyesi Temizlik 

İşleri Müdürlüğü’nde 
çalışan Özmen 
kardeşler hem 

üniversitede okuyor 
hem de çalışıyorlar. 
Üniversitenin Spor 
Bölümü’nde eğitim 

gören gençlerin 
hedefi antrenörlük 
yapmak... Gündüz 

okula giden Özmen 
kardeşler geceleri 
de Eyüpsultan’da 

temizlik personeli 
olarak görev yapıyor.

Abi Veysel Özmen, mini araçla Alibeyköy 
civarındaki çöpleri topluyor, kardeşi 
Serhat ise farklı bölgelerde 
göreve çıkıyor.

“Çöp toplamak bizim için 
problem değil” diyen iki kardeş 

“Okul paramızı çıkarıyoruz” 
diyorlar.

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Serhat
Özmen

Veysel
Özmen

Temizlik İşleri’nin Müzisyen Şoförleri
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün müzisyen 

şoförleri Ergün Kınalı ve Ümit Bolat.
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Eyüpsultan Belediyesi’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği projelerle gelişen ve yeniden yapılanma sürecine 
giren Pirinççi Mahallesi, 2018 yılında yapılacak yatırımlarla tam bir cazibe merkezi haline gelecek.

Pirinççi Pirinççi Cazibe MerkeziCazibe Merkezi OluyorCazibe Merkezi OluyorCazibe MerkeziCazibe Merkezi OluyorCazibe Merkezi Oluyor
EYÜPSULTAN Belediye Başkanı 

Remzi Aydın, yaptığı açıklamada, 
Pirinççi Mahallesi’ne bu sene içerisinde 

birçok yatırım yapılacağını, Eyüpsultan 
Belediye Meclisi’nden geçen 1/1000 ölçekli 
imar uygulama planının Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne gönderildiğini söyledi. 

Yeni imar planıyla, mahallenin modern 
bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan 
Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim Pirinççi 
Mahallemize sözümüz vardı. İmarı çıkaracağız 
diye. 2017 Aralık ayı Meclisi’nde Pirinççi 
planlarını çıkarttık. Tüm Meclis üyelerimize 
çok teşekkür ediyorum. Şimdi Büyükşehir 
Belediyemize yolladık imar uygulama planını. 
Bu planlara göre mahallemize yepyeni 
donatı alanları yapılacak. Anaokulu, ilkokul, 
ortaokul, halk eğitim merkezi, sağlık tesisi, 
kültür merkezi, cami, park, ticaret alanları 
oluşturulacak. Bölgede istihdam gelişecek, 
ekonomi canlanacak. Buradaki halkımızın 
yaşam standartları yükselecek. İBB Raylı Sistem 
Projeler Müdürlüğü’nce yapılan Sultangazi-
Arnavutköy Raylı Sistem Hattı'nın bir durağı da 
Pirinççi’de yer alacak. Bölge 3. Havalimanına da 
çok yakın. Kısacası Pirinççi, yapılan yatırımlar 
ve gerçekleştirilecek projelerle Eyüpsultan’ın en 
gelişmiş, en güzel mahallelerinden biri olacak.”

Başkan Remzi Aydın, Pirinççi Mahallesi’ni sık sık ziyaret ederek 
vatandaşlarla ve esnafl arla bol bol sohbet ediyor onların dilek ve isteklerini dinliyor. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, seçim döneminde 
Pirinççi Mahallesi halkına verdikleri sözü tuttuklarını belirterek 

bölgedeki imar sorununun çözüldüğünü söyledi.

Eyüpsultan’ın Pirinççi Mahallesi, bölgeye yapılacak yatırımlar ve metro 
hattının geçmesiyle birlikte, hem ekonomik hem de sosyal açıdan gelişecek.

GÜNCEL ŞUBAT 201815EYÜPSULTAN POSTASI

BAŞKAN Remzi Aydın, makamında gerçekleşen 
ziyarette, İsrail'de hapishanede olan Mervan Barguti 

adına hazırlanan ve üzerinde “Asırlardır Osmanlı 
toprakları olarak esenlik ve huzur içinde yaşamış, İslam ve 
insanlık tarihinin en müstesna coğrafyası olan Filistin'de, 
yarım asırdır süren işgale ve Filistin halkına yapılan 
büyük adaletsizliğe karşı büyük bedeller ödeyerek önemli 
mücadelelerde bulunan, Filistinli siyasetçi ve direniş lideri; 
Sayın Mervan Hasib İbrahim Barguti'ye” yazılı “Fahri 
Hemşehrilik Beratı”nı eşi Fadva Barguti'ye takdim etti.

"Rabbim barış ve huzurun geleceği günlere vesile kılsın"
Başkan Aydın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şu 

ifadelere yer verdi; “Filistin davasına ve özgür Kudüs'ün 
oluşmasına katkı sağlamak adına gerekli hassasiyeti 
göstermeye çalışıyoruz. Filistin'le kalpten kalbe bir irtibat 
kuralım istedik. Dolayısıyla  Sayın Barguti'nin eşine de 
şehrimizin fahri hemşehrilik beratını takdim ettik. Bu 
beratın şehrimizin, Türk milletinin Filistin'e ve Kudüs'e 
olan bağlılığını, hassasiyetini, sevgisini sembolize ettiğini 
düşünüyoruz. Her daim yanlarında olduğumuzu ifade 
eden bir sembol olduğunu düşünüyoruz. Umarım Rabbim 
barış ve huzurun geleceği günlere vesile kılar.”

Mervan Barguti'ye 'Mervan Barguti'ye 'Fahri Hemşehrilik BeratıMervan Barguti'ye 'Fahri Hemşehrilik BeratıMervan Barguti'ye 'Mervan Barguti'ye 'Fahri Hemşehrilik BeratıMervan Barguti'ye 'Fahri Hemşehrilik Beratı''
Filistinli siyasetçi ve askeri lider Mervan Barguti'nin eşi Fadva Barguti'nin de bulunduğu Filistinli heyet, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı ziyaret etti.Filistinli siyasetçi ve askeri lider Mervan Barguti'nin eşi Fadva Barguti'nin de bulunduğu Filistinli heyet, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı ziyaret etti.



Sağlıklı yaşamak her geçen gün önem kazanmaya başlarken, yediklerimize ve içtiklerimize daha bir dikkat 
eder olduk. Organik ürünlerin sağlığımıza olan faydaları yaygınlaştıkça organik ürün satan yerlere olan 

talep de aynı oranda artıyor. İstanbul'da pek çok semtte organik ürün satan pazarlar kurulmaya başlandı.

Eyüpsultan Organik Pazara KavuştuEyüpsultan Organik Pazara Kavuştu

EYÜPSULTAN Belediyesi sağlıklı 
ürünlerin üretim ve tüketiminin 
teşvik edilmesi amacıyla Göktürk'te 

'Organik Pazar' açtı. Açılışını Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yaptığı 
pazar alanında organik üretim belgesine 
sahip olan pazarcılar tezgâh açıp ürünlerini 
satabilecekler. Göktürk Mahallesi 
Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 
pazarın açılışına organik ürün üreticileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sağlıklı beslenme adına çok önemli"
İşlenmiş ürünlerin yaygınlaşmaya 

başladığı günümüzde organik ürün 
tüketiminin önem kazandığını söyleyen 
Başkan Remzi Aydın “Bu ürünlerin 
yetiştirileceği tarlaların bitişiğindeki 
tarlalarda dahi kesinlikle suni gübre 
kullanılmamış olması gerekiyor. 
Ondan sonraki süreçlerde de tarım 
yöntemleri, işlenmesi tezgâha gelene 
kadar ki tüm süreçleri denetleniyor ve 
sertifikalandırılıyor. Dolayısıyla burada 
satılan ürünler sertifikalı ve gerçekten yüzde 
yüz emin olduğumuz organik ürünlerdir. 
Sağlıklı beslenme adına çok önemli bir iş 
yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

Açılışın ardından pazar tezgahlarını 
gezen Başkan Remzi Aydın hem alışveriş 
yaptı hem de esnafla sohbet ederek ürünler 
hakkında bilgi aldı. Üreticilerle yaptığı 
sohbetler sırasında Başkan Remzi Aydın, 
sağlıklı nesiller yetiştirmek için ailelerin 
küçük yaşlardan itibaren çocuklarını sağlıklı 
ürünlerle beslenmeye alıştırması gerektiğini 
ifade etti.

Cumartesi günleri kurulacak
Perşembe günleri semt pazarı, pazar 

günleri sosyete pazarı olarak kullanılan 
alan, cumartesi günleri ise organik pazar 
olarak kullanılacak. Sağlıklı ürün tüketmek 
isteyenlere ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin dört bir yanında üretilen 
organik ürünlerin satıldığı pazarda 
zeytinyağından cevize, sebzeden peynire, 
organik kozmetik ürünlerden bebekler 
için ek gıdalara kadar birçok ürün,  
vatandaşların beğenisine sunuluyor.

8Haber: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker - Serdar Canipek

Açılışın ardından pazar 
tezgahlarını gezen Başkan 

Remzi Aydın hem alışveriş yaptı 
hem de esnafl a sohbet ederek 

ürünler hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin dört bir yanında üretilen organik ürünlerin satıldığı pazarda meyve sebzeden,  
kozmetik ürünlere, bebekler için ek gıdalara kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.
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8Röportajlar: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Ercan Ak: “Biz 9 yıldır organik pazar 
sektöründe hizmet veriyoruz. Kendi ürettiğimiz 
organik ekmekleri ve unlu mamülleri 
Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. 
Ürünlerimizin tümü sertifikalıdır ve analizden 
geçiyor. Şeker hastaları için Siyez Unu'ndan 
ürettiğimiz ekmeklerimizde yüzde beş 
oranında gluten vardır ve çok sağlıklıdır. Ayrca 
mısır ekmeği, tam buğday ekmeği, ekşi mayalı 
ekmek, beyaz tost ekmeği gibi birçok çeşidimiz 
var. Burada bir organik pazar açılması Göktürk 
halkı için çok iyi oldu. Artık Şişli Feriköy 
pazarına ya da diğer uzaktaki organik pazarlara 
gitmelerine gerek kalmayacak."

Erdem Şıvgın: “Bizim ürünlerimiz 
Türkiye'nin üç bölgesinden geliyor. 
Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgesi. 
İzmir Seferihisarlıyız, aynı zamanda 
üreticiyiz de. Narenciye çeşitlerimizin 
birçoğu kendimizin. Muz, avakado 
ve limon Anamur Mersin, kivi 
Trabzon, patates soğanımız ise 
İzmir'den geliyor. Hepsi denetimleri 
yapılmış, analize gönderilmiş, kayıt 
altına alınmış organik sertifikalı 
ürünlerdir. Fiyatlarımız normal 
piyasadan çok farklı değil,  en fazla 1 
veya 2 TL yukarıdır.”

Zekai Özyurt: “Biz Ekoloji Market 
olarak Türkiye'de ilk şekersiz organik 

helva üretimini yapıyoruz. Bunun 
yanısıra glutensiz un ve makarnalar, 
kefir, süt ve süt ürünleri, bakliyat ve 

meyve kurusu, bal, pekmez, glutensiz 
kara buğday unu gibi 300 kalem 
ürünümüz var. Tüm ürünlerimiz, 
sertifikalı belgeli ürünlerdir ve 

analizleri yapılmıştır. Biz Eyüpsultan 
Belediyesi'ne ve Başkan Remzi Aydın'a 
pazar esnafı olarak, emekle ürettiğimiz 
ürünleri, gerçek tüketicisine ulaştırdığı 

için teşekkür ediyoruz."

Hatice Polat: “Organik ürünlerin İstanbul'da son tüketiciye ulaşamama 
gibi bir sorunu var. Bunun için daha fazla organik pazarın açılması gerekiyor. 
Bu anlamda Eyüpsultan Belediyesi'ne bizi tüketciyle buluşturduğu için 
teşekkür ediyoruz. Ürünlerimizden portakalımız Muğla Ortaca'dan geliyor. 
Diğer portakallara göre daha tatlı ve suludur. Zeytinlerimiz ve zeytinyağımız 
İzmir Foça'da özel üretimdir. Özellikle tansiyon hastalarımıza sıfır tuz 
oranına sahip zeytinimizi tatmalarını tavsiye ediyoruz. Diğer ürünlerimiz de 
organik unlardan, keçi boynuzu, elma suyu gibi rafine ürünler içermeyen 
malzemelerden yapılmakta. Diyet ürün sanıldığı için lezzetsiz olduğu 
düşünülen organik ürünler aslında daha lezzetli, doğal ve katkısızdır.”

Nurettin Kayapınar: “Organik ürün yetiştirmek gerçekten 
de çok zahmetli ve uğraş gerektiren bir iş. Biz organik meyve 
ve sebze satışı yapıyoruz. Tüm ürünlerin kontrolleri yapılmıştır. 
İnsanlar acaba organik mi diye kafalarında bir soru işareti olmadan 
ürünlerimizi alabilirler. Buranın dışında Kartal, Halkalı, Bakıköy ve 
Kadıköy pazarlarına da gidiyoruz. Son dönemde organik ürünlere 
karşı vatandaşların ilgisi artmış durumda. Tüm Göktürklüleri ve 
Eyüpsultanlıları pazarımıza, ürünlerimizi tatmaya davet ediyoruz.”

Zafer Yüksek: “İnsanlar bilinçlendikçe organik pazarlara olan ilgi artmaya başladı. 
Burada da bir organik pazar açılması çok iyi oldu. Daha iyi hizmet verebilme adına 
tüketicinin ayağına geldik. Ürünlerimizin tamamı sertifikalı ve kontrolden geçmiştir. 
Portakalımız Fethiye'den, elmalar Afyon'dan, ayvalarımız da Ankara'dan geliyor. 
Fiyatlarımız gayet makul. Örneğin sıkmalık portakalımızın dört kilosu 10 TL'dir. Şu 
sıralar sadece güneyde seraları sel bastığı için domates fiyatları biraz yüksek.”

Serhat Altan: “İstanbul'da bir yerden 
bir yere gitmek meşakkatli olduğu için 
bizim tüketiciye gelmemiz gerekiyordu, 
sonunda geldik. Pazarımız herkese hayırlı 
olsun diyorum. Biz organik temizlik 
ürünleri satıyoruz. Diş  macunundan tutun 
da evinizde kullandığınız banyo, tuvalet 
temizliyicisine kadar her şey satılıyor. Hepsi 
de ekolojik sertifikalıdır. Organik ürün 
dendiği zaman genelde akla gıda gelir ama 
saç kremine kadar bizde her şey var. Organik 
sebze ve meyve yemeyi tercih ediyorsanız 
bunları koyduğunuz tabakların da organik 
temizlik malzemeleriyle temizlenmesi gerek. 
Aksi halde organik diye aldığınız bu ürünlere 
tabaklarınızdan yine kimyasallar bulaşacaktır. 
Bunun farkında olan insanlar artık organik 
temizlik ürünlerine de yönelmeye başladı.”

Tüm Ürünlerinin Denetimleri Yapılmış, Analize Gönderilmiş, Kayıt Altına Alınmış Organik Sertifikalı Olduğunu 
Söyleyen Pazar Esnafı “Tüm Eyüpsultanlıları Pazarımıza Ürünlerimizi Tatmaya Davet Ediyoruz” diyor.

Bu Pazarda Her Şey Organik, Her Şey Sağlıklı!Bu Pazarda Her Şey Organik, Her Şey Sağlıklı!
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İstanbul Eyüpsultan’daki 
Mobilya Dekorasyon ve 

Sanayi Sitesi (MODESA), 
mobilya sektörünün nabzını 

tutarak tüketicilerin hayal 
ettiği ürünleri gerçeğe 

dönüştürüyor…

250 mağazası ve 500'e yakın esnafıyla İstanbul'un 
en eski mobilyacılar çarşısı olan MODESA 
(Mobilya Dekorasyon ve Sanayi Sitesi) birbirinden 
farklı dekorasyon seçeneklerini, uygun fiyat 
alternatifleriyle tüketicilerin beğenisine sunuyor. 

1956 yılında marangozlar sitesi olarak açılan, 
1980'den sonra showroom için mevcut binaları 
onarılarak daha geniş alanların oluşturulduğu çarşı, 
1996'dan itibaren ise imalathanelerin taşınması 
ile daha çok showroom mağazaları ile hizmet 
veriyor. Oturma odası, yatak odası, yemek odası, 
bebek ve genç odası, ofis mobiyaları, dekorasyon, 
bahçe mobilyası ile geniş bir ürün yelpazesi 
sunan MODESA, mobilya sektörünün nabzını 
tutarak tüketicilerin hayal ettiği ürünleri gerçeğe 
dönüştürüyor. Eyüpsultan Postası olarak 2005 
yılından beri MODESA Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yapan Alaattin Taruz'u ziyaret ettik ve mobilyacılık 
sektörünü, mobilya trendlerini, mobilya esnafının 
beklentilerini, sorunlarını konuştuk.

“İstanbul'un En Eski Mobiyacılar Çarşısıyız”
MODESA'nın İstanbul'un en eski çarşısı 

olduğunu, ailece üç kuşaktır mobilya sektöründe 
hizmet verdiklerini söyleyen Taruz “Buranın en 
büyük eksiği MASKO ve MODOKO'ya oranla 
bilinirliğinin çok fazla olmaması. Bizim belirli 
dönemlerde fon oluşturarak yaptığımız reklam 
çalışmalarımız var fakat bu yeterli olmuyor. 
Sağolsun Belediye Başkanımız Remzi Aydın da bize 
her konuda destek oluyor. Yine asfalt ve kaldırım 
çalışmaları yapılarak çarşımızın daha güzel bir 
görünüme kavuşması sağlandı. Temizlik konusunda 
ise hiçbir sıkıntımız yok. Reklam ve tabela 
konusunda belediyemiz biraz daha destek olurlarsa 
daha mutlu oluruz” diyor.

“Müşterinin İsteğine Göre Ürünler Tasarlıyoruz”
Türkiye'de mobilyacılık sektörünün artık daha 

çok büyük markaların tekelinde olduğunu, küçük 
esnaf açısından ise sektörün eski cazibesinin 
kalmadığını sözlerine ekleyen Alaattin Taruz 
“Büyük sermayeler büyük markalar oluşturdu. 
Reklam ve pazarlama stratejileri ile daha fazla 
öne çıktılar. Pazar önceden bizim tekelimizde 
iken şimdi işler tersine döndü. Biz artık daha çok 
özel tasarım ürünler yapıyoruz. Müşteri geliyor 
modelini, rengini beğeniyor ve onun istediği 
şekilde ürünü tasarlayarak teslim ediyoruz. Zaten 
bu şekilde çalışmazsak ayakta kalmamız çok zor. 
Büyük firmalar böyle bir alternatif sunamıyor. Aynı 
modelin iki üç farklı renklerini sunuyor, ister beğen 
al istersen alma” şeklinde konuşuyor.

1956'DAN BERİ AĞACIN YAŞAM VE ŞEKİL BULDUĞU YER:

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sık 
sık MODESA’yı ziyaret ederek esnaflarla sohbet 
ediyor, onların sorun ve isteklerini dinliyor.

MODESA Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Taruz, 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın her 

konuda kendilerine destek olduğunu söylüyor.

MODESA
8Haber: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Yönetim Kurulu 
Başkanı Alaattin 
Taruz
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MODESA Esnafı:
“Müşterİnİn İsteğİ Doğrultusunda Mİmarımızla Bİrlİkte  

Çalışıp Bİr Daİreyİ Komple Döşüyoruz”
Serkan Mudak: “Babam 1981'den bu yana, ben de 12 
senedir burada esnaflık yapıyorum. Yatak odası, yemek odası, 
koltuk takımı, duvar ünitesi üzerine perakende satış yapıyoruz. 
2006 ve 2007'ye kadar satışlar çok iyiydi ama ondan sonra 
ciddi derecede her sene geri geldi. Bunun birçok farklı 
nedeni olabilir ama bana göre daire fiyatlarının yükselmesi, 
insanların daire, araba alacağım diye krediye borçlanması 
ve mobilyayı ikinci üçüncü plana atmasıdır. Bir de mahalle 
arasındaki mobilyacılar da bizim satışlarımızı etkiliyor."

Mustafa Keltioğlu: “Ailece 
Eyüpsultanlıyız. Yaklaşık 28 

yıldır MODESA'da mobilyacılık 
yapıyorum. Bizim işlerimiz 

genelde Mart'la Ekim ayları arası 
yoğun olur. Ama maalesef son 

zamanlarda işlerde azalma oldu. 
İş olmadığı için herkes düşük 

rakamlarla satış yapıyor. Giderler 
çıkmadığı için sermayeden 

yemek zorunda kalıyoruz. Biz 
sipariş üzerine çalışıyoruz. Gelen 
müşterinin isteği doğrultusunda 

mimarımızla birlikte çalışıp 
bir daireyi komple döşüyoruz. 
MODESA'nın en büyük eksiği, 

İstanbul'un en eski mobilyacılar 
çarşısı olmasına rağmen çok fazla 

bilinmemesi. Bununla ilgili bir 
reklam ve pazarlama çalışması 

yapılması gerek.”

Volkan Canlı: “Aşağı yukarı 32 senedir MODESA'da esnaflık yapıyorum. Biz 
masa, sandalye, zigon sehba gibi mobilya aksesuarları satıyoruz. Eski işler 
maalesef yok. Eskiden mobilyacı sayısı azdı. Şimdi bilen de bilmeyen de 

bu işi yapmaya çalışıyor. Mesela bu sitede aksesuarcı olarak tektik şimdi 40 
tane aksesuarcı var. AVM sayısının da artması satışlarımızı çok etkiledi. Burayı 

daha çok eskiden beri oturanlar biliyor, yeni yerleşenlerin birçoğu bilmez.”

Ahmet Başalan: “Ben 
16 senedir burada 
esnaflık yapıyorum. 
Mobilya aksesuarları 
üzerine satışlar 
yapıyoruz. Şu sıralar 
satışlar durgun gidiyor. 
Her yere spotçular ve 
AVM açılınca satışlarımız 
iyice durdu. İstanbul'un 
merkezindeyiz ama iyi bir 
tanıtım olmadığı için çok 
fazla kişi burayı bilmiyor.”

Alaattin Çiçek: “Bebek ve genç mobilyaları üzerine imalat ve perakende satış 
yapıyorum. 88'den beri MODESA'da esnafım. Çıraklığım burada geçti. MODESA 
İstanbul'un belki de Türkiye'nin en eski mobilyacılar çarşısı olmasına rağmen maalesef 
çok fazla tanınmıyor, bilinmiyor. Daha fazla kişiye ulaşmak adına acil olarak reklam 
çalışmalarının yapılması gerekiyor. Şehrin göbeğinde olmasına rağmen bilinirliği az.”

Gürol Şen: “1996 yılından beri 
MODESA'da esnaflık yapıyorum. Ofis 
mobilyaları satışı yapıyorum. Benim 

baba mesleğidir. İşlerimiz hamdolsun 
iyi. Oturmuş bir müşteri portföyümüz 

var. Yeni bir firmanın şu şartlarda 
piyasada ayakta kalması zor. Geçmişimiz 

olduğundan dolayı bir avantajımız 
var. Gündemi takip eden firmalara 

bakıyorum mal yetiştiremiyorlar. Önemli 
olan model, fiyat ve kalite anlamında 

gündemi yakalamak.  MODESA reklam 
anlamında çok eksik kalıyor.”
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İğne İplikten, Söz Kalpten Geçer

Eyüpsultan Postası olarak, yıllardır Eyüpsultan’da Eyüpsultan Postası olarak, yıllardır Eyüpsultan’da E
yaşayan, burada esnaflık yapan, sanat ve zanaat ustalarını 
sayfalarımıza konuk ediyoruz. Bu isimlerden birisi de 1969 

senesinde Eyüpsultan’a gelerek yerleşen, neredeyse 50 seneye 
yakın bir süredir terzilik mesleğini icra eden Burhan Çakır.

TERZİLİK çok güzel bir meslektir, mezurayı elime 
alıp ölçüp biçmeye başladığımda benden daha 
mutlusu yoktur” diyen yılların terzi ustası Burhan 

Çakır “Ben abimin yanına İstanbul'a gelmeden önce de 
Giresun'da terzilik yapıyordum. İlkokulu bitirdikten 
sonra makası, mezurayı, iğneyi elime bir aldım o gün 
bugündür de bir daha hiç bırakmadım. Abimle yedi 
sene kadar çalıştıktan sonra bir tekstil firmasında 
uzun yıllar usta başı olarak çalıştım. Emekli olduktan 
sonra da terziliğe devam etmeye karar verdim. Nişanca 
Mahallesi'ndeki eş dost biz senin işini çok beğeniyoruz, 
burada bir terzi dükkanı açmalısın deyince, hem 
sevdiğim işi yapmak hem de  adresimiz belli olsun diye 
bu dükkanı açtım” diyor.

En Büyük Üzüntüsü Artık Çırak Yetişmemesi
Şimdiye kadar yanında birçok terzi yetiştiren onlara 

ustalık yapan Burhan Ustanın en büyük üzüntüsü 
artık bu meslekte çok fazla çırak yetişmemesi. 
Ayakkabıcılık, yorgancılık, terzilik gibi  usta çırak ilişkisi 
ile devam eden bu mesleklerin artık eskisi kadar tercih 
edilmediğini belirten Burhan Usta “70'li ve 80'li yıllarda 
yanımızda dört tane kalfa çalıştırıyorduk. O yıllarda 
günde 40 takım elbise, 80 ispanyol paça pantalon 
dikerdik. Konfeksiyonlar çıktı artık herkes hazır 
giyinmeye başladı. Ben yanımda bir çırak yetiştirmeyi, 
ona zanaatımı öğretmeyi çok isterim. Hatta  altı ayda 
dikimi öğretirim ama gelen yok. Zaten gelenler de 
mesleği öğrenmeden ne kadar maaş alacağını öğrenmek 
istiyor. Halbuki terzilik her zaman geçerliliğini 
koruyacak bir meslektir. Terzilik öldü diyorlar ama 
21.yüzyıldayız ve terzilik mesleği halen geçerliliğini 
koruyor” açıklamasını yapıyor. 

“İşi Bilen Pantalonunu Terzide Diktirir”
“Konfeksiyonların yaptığı hazır giyim pantalonlar 

hiçbir zaman usta bir terzinin elinden çıkmış 
pantalonun yerini tutmaz” diyen yılların ustası sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Konfeksiyonlar maliyetleri 
düşürmek için kaliteli kumaş ve fermuar kullanmaz. 
Sen ucuz olsun diye gidip 40 TL'ye pantalon alırsın ama 
paçalarını yaptırayım, belini daraltayım, fermuarını 
yaptırayım derken yedi kere terziye gelirsin. Kırk liralık 
pantalon olur sana 80 TL. Ben bir pantalonu 60 ile 
100 Tl arasında dikerim ama on yıl giyersin. Kaliteli 
kumaş ve fermuar kullanırım, pantalonun paçasını elle 
dikerim. İşi bilen pantalon diktirmeye terziye gelir. O 
yüzden ben diyorum ki konfeksiyonlar kapanır ama 
terzilik mesleği ölmez.”

48 Yıldır terzilik 
yapan Burhan Usta, 
“Konfeksiyonlar 
kapanır ama terzilik 
ölmez” diyor. 

Daha 13 
yaşındayken 
Giresun'dan 

İstanbul'a 
abisinin yanına 
gelerek terzilik 

mesleğini 
yapmaya 

başlayan 63 
yaşındaki Burhan 

Usta, Nişanca 
Mahallesi'ndeki 

küçük dükkanında 
halen mesleğini 
aşkla yapmaya 
devam ediyor.

8Röportaj: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker

“Giyimine özen gösteren terziye gider” diyen Burhan usta diktiği pantalon ve yelekleri giyiyor.

ADRES: Nişanca Mahallesi 
Davutağa Caddesi No: 24 
Telefon: 0536 937 29 17
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1957 yılında yolculuğuna Fatih’de bir 
Dilek’le başlayan, bugün ise İstanbul’un 
birçok seçkin noktasında ve yurtdışında 
hizmet vermeye devam eden , Pastane 
- Cafe ve Restaurant konseptini bir 
arada uygulayan firma, Eyüpsultan 
Meydan'da misafirlerini ağırlayacak. 
Rahat ve konforlu mekânları ve geniş 
ürün yelpazesi ile günümüzde tercih 
edilen bir marka olan Dilek,  zengin 
pastane ürünlerinin yanısıra ün yapmış 
açık büfe kahvaltı çeşitleri ve Dünya 
mutfaklarından eşsiz lezzetleri ile 
Eyüpsultanlılara ve ziyaretçilerine 
alternatif tatlar sunacak.

Eyüpsultan'ın Piyer Loti’si, teleferiği, 
Eyüpsultan Camii ve türbeleri ile 
İslam aleminin en önemli destinasyon 
merkezlerinden birisi olduğunu 
söyleyen İşletme Müdürü İlyas Kartal 
“Dilek markası İstanbul'un en önemli 
ilçelerinden birisi olan Eyüpsultan'a, 
Pastane, Cafe ve Restaurant'dan oluşan 
konseptiyle gerek hizmet anlayışı, 
gerekse her daim günlük ve taze ürünleri 
ile hizmet verecektir. Açılmadan önce 
yaptığımız beş aylık araştırma sürecinde 
buranın ihtiyaçlarını ve eksikliklerini 
belirleyerek Eyüpsultan'a yakışan 
bir işletmeyi hayata geçirdiğimizi 
düşünüyorum. Yine buranın 
maneviyatına duyduğumuz saygı gereği 
özel organizasyonlarımızda kesinlikle 
müzik çalınmasına izin vermiyoruz” diyor.

“Kahvaltımız Çok Seviliyor”
Özellikle Dilek'in ün yapmış 

kahvaltısından ziyaretçilerin ve 
Eyüpsultanlıların memnuniyet 
duyacaklarını dile getiren Kartal “Bizde 
kahvaltı gün boyunca verilen bir üründür, 
fakat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 
daha yoğun oluyoruz. Biz alanımızın 
küçük olmasından dolayı açık büfe 
yerine serpme kahvaltıyı tercih ediyoruz. 
Altı yedi çeşit yöresel peynirlerimiz, 
Ege bölgesinden özenle seçtiğimiz 
zeytinlerimiz, üç çeşit işlenmiş etimiz, 
şeker oranına dikkat edilerek hazırlanan 
reçel grubumuz, Dilek'e özel keklerimiz, 
böreklerimiz ve bir kahvaltının olmazsa 
olmazı menemenimiz ile doyurucu 
bir kahvaltı sunuyoruz. İki kişilik 
serpme kahvaltımızım fiyatı 58 Tl'dir” 
açıklamasını yapıyor.

Dilek Pastane Cafe ve Restaurant
Eyüpsultan Bir Markaya Daha Kavuştu:

İslam aleminin en 
kutsal mekanlarından 

biri olan Eyüp Sultan'a 
her gün İstanbul'un 
farklı semtlerinden 

binlerce ziyaretçi geliyor. 
Gelen misafirleri en 

iyi şekilde ağırlayan ve 
farklı lezzetler sunan 

restoranların, esnaf 
lokantalarının bir arada 

olduğu Eyüpsultan'da 
kurumsal bir marka 

daha hizmet vermeye 
başladı. Dilek Pastane-

Café ve Restaurant.

Dilek Pastane, Cafe ve 
Restaurant'ın açılışını 

Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, işletme sahibi 

Erdal Bozbaş'la birlikte yaptı. 

İşletme Müdürü İlyas Kartal, “Restaurant, pastane ve 
Cafe'den oluşan konseptiyle işletmemiz hem ilçe sakinlerine 

hem de ziyaretçilere hakkıyla hizmet verecektir” diyor.

Türk ve Dünya Mutfağının Lezzetleri Bir Arada
İşletmenin üst kısmında bulunan restaurantta ise Türk mutfağının 
yöresel yemekleri ile dünya mutfağının sevilen lezzetlerinden bir 
seçki sunduklarını söyleyen İşletme Müdürü İlyas Kartal “İtalyan 

mutfağından makarna çeşitleri, pizza ve salatalarımız ile Meksika 
mutfağının en çok bilinen lezzetlerinden fajitayı 

müşterilerimizin damak tadına sunuyoruz. Ayrıca Türk 
mutfağının en güzel yöresel yemekleri de usta aşçılarımız 
tarafından hazırlanıyor. Pastane kısmında ise meyveli, mokkalı 
kuplarımız, şerbetli ve sütlü tatlılarımız, pastalarımız ile 1000'e 
yakın ürün çeşidini müşterilerimizle buluşturuyoruz” diyor.

Dilek 
Pastanesi 

mönülerinde 
Türk ve dünya 

mutfağının 
en seçkin 
lezzetleri 

sunuluyor. 

İşletmenin Cafe 
kısmında çayınızı ve 

kahvenizi yudumlayıp 
birbirinden lezzetli 

pasta ve kupların 
tadına bakabilirsiniz.

8Röportaj: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Adres: İslambey mahallesi Eyüpsultan Bulvarı 
No: 114/A Eyüpsultan Tel: 0212 567 00 75



Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, 

ilçenin gelişip güzelleşmesine, yaşam kalitesinin 

artmasına katkıda bulunacak “Eyüpsultan 

Caddeleri Prestij Kazanıyor” projesinde 

çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

EYÜPSULTAN 
CADDELERI 
PRESTIJ 
KAZANIYOR

Başkan Remzi Aydın, ilçede 

yapımı devam eden Prestij Cadde 

çalışmalarını yakından takip ediyor.

2018 yılı içinde düzenleme çalışmaları 

yapılacak olan Akşemsettin Mahallesi 

Cengiz Topel Caddesi'nde özel aydınlatma 

dizaynı ve otoparklar yapılacak.

Kaldırımları genişleyen İslam Bey Caddesi 

peyzaj çalışmaları, kent mobilyaları, 

aydınlatma elemanları kullanılarak yenilendi.

BÜYÜKŞEHİR 
Belediyesi ile koordineli 
bir şekilde yürütülen 

çalışmalarla Eyüpsultan'ın 
birçok caddesi daha konforlu 
ve modern bir hale geliyor. 
Tüm ilçelere örnek teşkil 
edecek prestij caddelerde 
granit ve bazalt taşları, üst 
bordür, L bordür yenilemeleri 
yapılıyor. Ek odalarla fiber 
kablolar, sinyalizasyon 
kabloları, aydınlatma 
kablolarının geçit güzergahları, 
peyzajı, kent mobilyası, 
ağaçlandırması, tretuvarı, 
aydınlatması, yer üstü ve yer 
altı sistemleri, elektrik, su ve 
doğal gaz hatları güvenli ve 
estetik bir şekilde yenileniyor. 

Prestij Cadde çalışmalarını 
yakından takip eden ve sık 
sık mahalle sakinleri ile bir 
araya gelerek istişarelerde 
bulunan Başkan Remzi Aydın 
“İlçemizin her geçen gün 
daha yaşanılır ve güzel bir 
hale gelmesi için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. 
Araç trafiği rahatlamış, trafik 
karmaşası yaşanmayan, 
yayaların kaldırımlarda 
rahat yürüdüğü, pırıl pırıl 
insanın içini ferahlatan 
caddeler için uğraş veriyoruz. 
Yapılacak yenileme ve 
değişiklikler sayesinde 
esnafımızın, yayalarımızın 
işini kolaylaştıracak düzgün 
caddelere sahip olacağız.Proje 
sayesinde Eyüp'ün caddeleri 
yeni kimlik kazanacak, diğer 
tüm ilçelere örnek teşkil 
edecek göz kamaştırıcı bir 
görünüme sahip olacak” dedi.

İslambey, Yeşilpınar Özlem 
Çarşısı ve Yıldız Tabya 
Caddelerinde çalışmalar 
Tamamlandı

“Eyüpsultan Caddeleri 
Prestij Kazanıyor” projesi 
kapsamında İslambey 
Caddesi, Yeşilpınar Özlem 
Çarşısı ve Esentepe Yıldız 
Tabya caddesinde çalışmalar 
tamamlandı. Elektrik, su ve 
doğalgaz hatları yenilenerek 
altyapı çalışmaları tamamlanan 
caddelerin kaldırımları da 
genişletildi. Peyzaj çalışmaları, 
kent mobilyaları, aydınlatma 
elemanları kullanılarak 
caddelerin yaşam kalitesinin 
artması ve daha modern bir 
görünüme kavuşmaları sağlandı.

Prestij Cadde çalışmaları sona eren Özlem Çarşısı'nda özel tasarım 

aydınlatma direkleri kullanıldı. Caddede yapılan çalışmalarda  en ince 

detaylar gözden geçirilerek, rahatlık ve güvenlik ön planda tutuldu.

Girne Caddesi'nde altyapı 

ve yağmur suyu çalışmaları 

sona erdi. Tretuvarlar ve 

aydınlatma direkleri yapılıyor.

Çalışmaları sona eren Esentepe 

Yıldız Tabya da Prestij 
Caddeler arasındaki 
yerini aldı.

Vardar Bulvarı'nda çalışmalar 

aralıksız devam ediyor.

aydınlatma direkleri yapılıyor.aydınlatma direkleri yapılıyor.

Yeşilpınar Girne Caddesi ve Vardar Bulvarı’nda Çalışmalar Devam Ediyor

Prestij Caddelere 2018’de Yenileri Eklenecek

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın üzerinde hassasiyetle durduğu “Eyüpsultan Caddeleri Prestij Kazanıyor” projesi kapsamında Yeşilpınar 

Girne Caddesi ve Alibeyköy Merkez Mahallesi Vardar Bulvarı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Girne Caddesi’nde alt yapı ve yağmur 

suyu çalışmaları sona ererken tretuvarlar ve aydınlatma direklerinin yapımı devam ediyor. Girne Caddesi ve Vardar Bulvarı’ndaki  çalışmalar 

tamamlandığında, araç trafiği rahatlamış, yayaların kaldırımlarda rahatça yürüdüğü, insanın içini ferahlatan bir cadde olması amaçlanıyor.

Proje kapsamında bu 
yıl içinde yapılacak 
çalışmalarla 
Karadolap, Çırçır 
ve Alibeyköy 
mahallelerine sınır 
olan Namık Kemal 
Caddesi ve Saya Yolu 
Caddesi, Defterdar 
Mahallesi Otakçılar 
Caddesi, Akşemsettin 
Mahallesi Cengiz 
Topel Caddesi ve 
Düğmeciler de Prestij 
Caddeler arasındaki 
yerini alacak.
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Girne Caddesi



EYÜPSULTAN Belediye Başkanı 
Remzi Aydın'ın girişimleriyle 
hayata geçirilen Eyüpsultan 

Tarihi Merkez (ESTAM), bölgenin 
planlanlanması, düzenlenmesi, bölgede 
yeterli hizmet ve servislerin verilmesi 
adına 67 ayrı projeyi bünyesinde 
barındırıyor. Eyüpsultan'daki kaotik 
görünümü ortadan kaldırarak tarihi 
dokunun güzelliklerini gözler önüne 
sermeyi amaçlayan projelerden birisi 
de Eyüpsultan Tarihi Merkez’in estetik 
standartlarını yükseltmek… Bu projeyle 
tarihi dokuya uygun, özel olarak hazırlanan 
kent mobilyaları, aydınlatma üniteleri, 
bilgilendirme, yönlendirme elemanları ve 
cephe düzenlemeleri yapıldı. 

Feshane Caddesi'nde Demo 
Uygulama Çalışmaları Yapıldı

ESTAM’la, tarihi merkez, Eyüpsultan’ın 
ruhuna uygun, onunla yarışmayan, 
gölgelemeyen, bütünleyen elemanlarla 
donatıldı. Bu amaçla ziyaretçiler ve 
Eyüpsultan sakinleriyle yapılan anket 
verilerine dayanılarak Eyüpsultan’ın 
tarihî dokusuna uygun, bilgilendirme ve 
yönlendirme üniteleri tasarlandı. Yine 
sokak güzelleştirmeleri kapsamında 
kurumsal kimliğe uygun estetik yeni 
aydınlatma üniteleri hazırlandı. Uygulama 
ile ilgili olarak ESTAM binası önündeki 
Feshane Caddesi'nden Oyuncakçılar 
Çarşısı'na kadar uzanan bölümde ise demo 
uygulama çalışmaları yapıldı. Uygulama 
sokağına güzelleştirme çalışmaları 
kapsamında tarihi dokuya uygun olarak 
hazırlanan yönlendirme direkleri, 
yönlendirme panosu, tarihi yapılar ve 
bilgilendirme tabelaları, aydınlatma 
elemanları, banklar, çöp kutuları, sigara 
atık modülleri, çiçeklik, posta kutusu, 
telefon kulübesi, sınırlandırıcılar ve babalar 
konuldu.  

Remzi Aydın: “Projeye Fahri 
Korutürk Caddesi’nden Start Verdik”

“İslam aleminin en önemli 
ziyaretgahlarından Eyüpsultan'ın 
erişilebilir ve bilinir olmasını, 
ziyaretçilerimizin mutlu olarak 
ayrılmasını sağlamak en önem verdiğimiz 
ilkelerimizdir” diyen Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın “Eyüp Sultan Tarihi 
Merkez (ESTAM) Projesi kapsamında ‘Kent 
Mobilyaları’ çalışmasını başlattık ve 2017 
yılında uygulamaya geçtik. Büyükşehir 
Belediyemizle yapmış olduğumuz 
mutabakat neticesinde öncelikle Fahri 
Korutürk Caddesi'nden bu projeye start 
verdik. Caddeyi kapatmadan, alt yapısını  
ve hemen peşinden döşemesini yapıp , 
diğer kent mobilyalarımızı da yerleştirerek 
çok kısa bir sürede tamamlayacağız. 
Ondan sonra inşallah belirlenen takvim 
dahilinde Meydan ve diğer kısımlara 
kademe kademe geçerek iki yıl içinde 
ESTAM projesinin çok büyük bir kısmını 
tamamlamış olacağız. Bu donatı elemanları 
kendi rolünü abartmak yerine etrafı ile 
uyum sağlayan bir tavır içindedir. Aynı 
zamanda bugün tasarlandıklarını da inkâr 
etmeyen güncel bir yaklaşıma sahiptir. 
Bu proje tamamlandığında misafirlerimiz 
Eyüpsultan'a çok rahat bir şekilde gelip 
burada vakit geçirebilecekler ve inşallah 
memnun bir şekilde ayrılacaklar” dedi.

EYÜPSULTAN, TARİHİ KENT MOBİLYALARIYLA DONATILIYOR

Eyüpsultan Meydanı ve çevresini içeren 90 hektarlık alanın tasarım, 
yönetim ve planlanmasına yönelik her türlü tasarrufu gerçekleştirmek 
amacıyla 24 Haziran 2014'te çalışmalarına başlayan Eyüpsultan 
Tarihi Merkez (ESTAM) yönetiminde uygulama safhasına geçildi.

Feshane Caddesi'nden Oyuncakçılar 
Çarşısı'na kadar uzanan bölümde 

demo uygulama çalışmaları yapıldı.

Çiçeklik

Yönlendirme 
Panosu

Aydınlatma 
elemanları

Posta 
Kutusu

Sınırlandırıcılar 
ve babalar

8Haber: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker
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ESTAM: HUZURDA DİRİLİŞ



Çiçek Bahçesi Gibi Türbe
Sultan Reşad Türbesi
SULTAN Reşad Türbesi ile 

yanındaki Reşadiye Numune 
Mektebi, Osmanlı’nın son büyük 

Mimarlarından Kemaleddin Efendi’nin 
Eyüpsultan silüetine ustaca uyarladığı 
seçkin mimari eserlerdir. Milli Mimarlık 
Akımı’nın özgün örneklerinden olan 
Sultan V. Mehmed Reşad Türbesi, 
İstanbul’da inşa edilmiş son hanedan 
türbesidir. Sultan Reşad, geçmişten beri 
süregelen bir geleneği de uygulayarak 
türbesinin yanına Reşadiye Numune 
Mektebi’ni yaptırmıştır. Haliç kıyısında 
bulunan türbe ve okul, sultanın ebedî 
uykusunu su ve çocuk sesleri arasında 
uyuma arzusunun bir sonucudur. 

Sultan Reşad’ın Başmabeyincisi Lütfi 
Simâvi Bey, “Sultan Reşad su ve çocuk 
sesini çok severdi. Eyüp’teki türbe ve 
okulunu yaptırmaya karar verdiği zaman 
‘Ebedi uykumu su ve çocuk sesi duyarak 
uyumak isterim’ dediğini nakleder. 
Türbenin yapımına başlanmasını ise 
şöyle aktarır: “Padişah hazretleri, 28 
Haziran 1910 günü Mimar Kemaleddin 
Bey’i huzuruna kabul etti. Tahta geçtiği 
günlerde Eyüp’te kendisi için bir 
türbe, yanına da bir okul yaptırmayı 
kararlaştırmış. Bu işle Kemaleddin Bey’i 
görevlendirdi.”

Anıt kapı
Küfeki taşından düzgün bir işçilikle 

1332 (1914) yılında inşa edilen türbe 
sekizgen planlıdır. Yarım küreyi aşkın 
yüksek bir kubbe ile örtülüdür. Zeminden 
oldukça yükseltilmiş bir kaideye oturur. 
Bu kaide, yapının çevresinde Kanûnî 
Sultan Süleyman Türbesi’nin çevresindeki 
revakın örtüsüz bir benzeridir. Çevresi 
mermer korkulukludur. Ana kapının iki 
yanında, müstakil kapıları olan yarım 
kubbeli iki cüzhâne yer alır. Bunlara türbe 
içinden de giriş verilmiştir.

Türbenin Haliç’e bakan cephesinde 
13 basamaklı bir merdivenle çıkılan 
mermerden anıtsal bir taç kapı vardır. 
Kapının iki yanında iki granit sütun yer 
alır. Sütun başlıkları mukarnaslıdır. 
Kemeri beyaz mermer ve pembe granitten 
dönüşümlü olarak örülmüştür.

Mükemmel işçilik
Türbenin dış görünüşü, köşelerdeki 

yarım silindir duvar payeleri ve pencere 
üstlerine yapılan Rûmi bezemeli taçlarla 
hareketlendirilmiştir. Kemerleri, klasik 
Osmanlı üslubuna göre daha sivridir. 
Türbenin alt pencereleri, üstlerindeki 
Rûmi bezemeli ihtişamlı taçlarla oldukça 
heybetlidir. İri silmelerle çerçevelenen 
pencereler, birer mermer atkı ile ikiye 
bölünmüş, üst kısımları da kaş kemerli 
ikinci bir pencere şeklinde yapılmıştır. 

Köşeleri sütunçelerle yumuşatılan üst 
katta her cepheye daha küçük boyutta ikili 
pencereler yerleştirilmiştir. Türbenin üst 
kısmını dıştan dolaşan mukarnaslı saçak 
frizi, köşelerde birer taç oluşturur, taçların 
içinden kıvrımlı birer tepelik çıkar. Bu 
tepelikli kuşak taş işçiliğinin mükemmel 
bir örneğini oluşturur ve türbeye oldukça 
şık ve estetik bir görünüm kazandırır. 
Doğrudan duvarlara oturan hafifçe 
sivriltilmiş kubbe kurşun kaplıdır. 
Tepesinde tunç bir âlem yer alır.

Çiniler
Türbenin içi Kütahya çinileri ile 

kaplanmış, kubbesi kalem işleri ile 
bezenmiştir. Çiniler, üst sıra pencerelerin 
altına kadar çıkar. Pencere içleri bile 
çini kaplıdır. Klasik Osmanlı tarzını 
yansıtan çiniler, Sultan Reşat Türbesi 
için özel olarak tasarlanmıştır. Desen 
olarak, Mimar Sinan dönemini çağrıştıran 
klasik dönem üslûbundan ilham alınmış; 
dönemin tanınmış sanatçılarından 
Kütahyalı Hâfız Mehmed Emin Efendi’nin 
atölyesinde üretilmiştir. 

Çini kompozisyonları çiçek ve ağaç 
motiflerinden oluşur. Servi ağaçları ve 
vazodan çıkan çiçek buketleri oldukça 
görkemlidir. Türbe duvarlarına üst 
üste iki sıra dikey çerçeveler şeklinde 
yerleştirilmiştir. Bunların üst kısmında, 
türbeyi çepeçevre dolaşan ayet kuşağı 
yer alır. Lacivert zemin üzerine beyaz 
harflerle Besmele ile başlayan Fecr 
Suresi’nin ayetleri yazılmıştır. Bazı 
harflerin gövdesi turkuaz rengi ile 
süslenerek yazıya daha bir güzellik 

kazandırılmıştır. Yazı bloklarının 
arası vazodan çıkan çiçek buketleri ile 
süslenmiştir. Hattat Ömer Vasfi Efendi, 
celi sülüs hatla yazdığı ayet kuşağının 
bitimine çok güzel bir istifle kendi 
imzasını da atmıştır.

Kalem işleri
Kubbeyi kaplayan kalem işleri 

mükemmeldir. Kubbe göbeğine altın 
yaldızla bir güneş motifi yerleştirilmiş, 
güneşin etrafına ışık saçması ve bu 
ışıkla rengarenk çiçeklerin yeşermesi 
sembolize edilmiştir. Güneşten yayılan 
ışıklar 18 ayrı hüzme oluşturmuş, bu 
hüzmeler kubbe eteğine kadar inerek 
birleşip 18 çerçeve meydana getirmiştir. 
Çerçevelerin içine vazodan çıkan çiçek 
demeti yerleştirilmiştir. Her vazonun 
gövdesine ise farklı çiçeklerin resimleri 
yapılmıştır. Altın yaldız renginin ağırlıkta 
olduğu kubbe süslemesi, cıvıl cıvıl bir 
çiçek bahçesini çağrıştırır. 

Kubbede altın yaldız zemin üzerine 
kırmızı, yeşil, beyaz ve mavi gibi 
parlak renkler kullanılmıştır. Çiçek 

motiflerinin çevresini kuşatan Rûmi 
motiflerin işlenmesi mükemmeldir. 
Üst pencerelerin, vazodan çıkan lâle 
buketlerini yansıtan çok renkli süslemeli 
alçı içlikleri ise son derece başarılı 
örneklerdir. Cüzhânelerin iç mekan 
süslemelerinde ise kırmızının öne çıktığı 
canlı renkler kullanılmıştır.

Sandukalar
Sultan V. Mehmed Reşad, 9 yıllık 

saltanat döneminden sonra 3 Temmuz 
1918’de 74 yaşında kalp yetmezliğinden 
dolayı vefat etmiştir. Sandukası iki 
kademeli bir kaide üzerine oturur. Ahşap 
sandukanın çevresine zarif bir dökme 
pirinç şebeke yerleştirilmiştir. Türbede 
Sultan V. Mehmed Reşad ile birlikte 
Kâmures Kadın (1921) ve oğlu Necmeddin 
Efendi’nin (1913) sandukaları vardır. 
İç kısmı geniş ve ferahtır. Türbenin 
arka bahçesi son dönemde hanedan 
mensuplarının defnedildiği bir hazireye 
dönüşmüştür. Sultan Reşad Türbesi’nin 
restorasyonu tamamlanmış, okulu restore 
edilmektedir.

Eyüpsultan’ın en güzel türbelerinden olan, içi çinilerle kaplı Sultan Reşad Türbesi’nin 
kubbe göbeğine altın yaldızla bir güneş motifi yerleştirilmiş, güneşin etrafına ışık 
saçması ve bu ışıkla rengarenk çiçeklerin yeşermesi sembolize edilmiştir...

8Ali İhsan Gülcü

Sultan Reşad Türbesi 
ve Mektebi

Sultan Reşad, eşi ve 
oğlunun sandukaları

Sultan 
Reşad
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Eyüpsultan’da Türk 
Sinema Günleri

Eyüpsultan Belediyesi Şubat ayında, Gezici Türk Sinema Festivali’ne 
(Sinema Yollarda) evsahipliği yapıyor. Türk Sineması’nın Sultanı Türkan 
Şoray’ın da katılacağı, Yeşilçam’a emeği geçen önemli isimlerine Yaşam 
Boyu Başarı ve Ödül Plaketleri’nin verileceği etkinlikte, geçtiğimiz 
günlerde kaybettiğimiz Münir Özkul’a da anma programı düzenlenecek...

ONLARLA büyüdük, 
gülmeyi onlarla sevdik, 
onlarla öğrendik, aile 
olmanın önemini... Bir 
asırlık Türk Sinema 

Tarihi’nin en değerli temsilcilerini, 
oyuncular, yönetmenler, sinema 
eleştirmenleri, emekçiler, ayrım 
yapmadan sinemamızın bugüne 
gelmesine katkı sağlayan tüm sinema 
ustalarını sevgi ve saygıyla anacağımız 
Gezici Türk Sinema Festivali, Şubat 
ayında Eyüpsultan’a konuk oluyor. 

“Aile, Sevgi, Dostluk ve Arkadaşlık” 
temalı Sinema Yollarda etkinliği 4 
Mart - 9 Mart 2018 tarihleri arasında 
Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde 
düzenlenecek. 

Ece Güzel ve Mehmet Ercan’ın 
sunacağı, Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’ın evsahipliği 
yapacağı  programda, Yeşilçam’a 
emek verenlere Yaşam Boyu Başarı 
ve Onur Plaketi Ödül töreni de yer 
alacak. 

Birbirinden ünlü isimler
Programda, Türk Sineması’nın 

Sultanı Türkan Şoray, ses sanatçısı 
Belkıs Özener, yönetmen Hüsamettin 
Ünlüoğlu, oyuncu, opera sanatçısı 
Ferdi Atuner, sinema araştırmacısı, 
yazar, yönetmen Alican Sekmeç, 
Ertem Eğilmez adına torunu, 
Sinema Yazarı Arzu Çevikalp, 
SETEM (Sinema ve Televizyon Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı 
Mehmet Güleryüz, Yönetmen Yılmaz 
Atadeniz, Sinema Yazarı Agah Özgüç, 
oyuncu, Münir Özkul’un kızı Güner 
Özkul ve Türkiye’nin son analog 
teknikeri Erdoğan Bidav’a Yaşam 

Boyu Başarı ve Onur Plaketi takdim 
edilecek. 

Gezici Türk Sineması Festivali’nin 
“Sinema Yollarda” etkinliği, programa 

katılacak birbirinden ünlü isimlerle 
yapılan röportajlarla başlayacak. 
Yeşilçam Sanatçıları Sergisi, Film 
Müzikleri Konseri, Kaybettiğimiz 

Yeşilçam Değerlerini Anma 
Programıyla devam edecek etkinlik 
Yaşam Boyu Başarı ve Onur Plaketi 
dağıtım töreniyle sona erecek. 

Ödül Töreni ünlü isimleriyle 
birbirinden güzel röportajlar 
yapılacak. Programda 50 kişilik 
orkestra eşliğinde Yeşilçam 
müziklerini dinleyeceğiz.  Türkan 
Şoray filmlerinde seslendirdiği 
birbirinden güzel şarkılarla 
tanıdığımız Belkıs Özener’in konseri 
davetlilerin ilgi odağı olacak. 

Münir Özkul'u anma programı
Programda Yeşilçam’da 

kaybettiğimiz değerlerimizi ve 
geçtiğimiz günlerde vefat eden Münir 
Özkul’u anma programı düzenlenecek. 
Sinema Yollarda etkinliğinde 
yönetmenler, oyuncular, senaristler, 
emekçiler, sinema yazarlarının 
yeraldığı yağlıboya resim sergisi ise 
programa renk katacak. 

“Ne varsa eskilerde var “ dedirten, 
sinemamıza emek ve gönül veren 
o güzel insanların anıldığı etkinlik, 
eski Türk filmlerine özlem duyan 
sinemaseverleri, Yeşilçam’da nostaljik 
bir yolculuğa çıkartacak.

9 Mart'a kadar devam edecek
 Açılışı 4 Mart’ta gerçekleştirilecek 

“Sinema Yollarda” etkinliği 9 Mart 
2018 tarihine kadar devam edecek. 
Yeşilçam Sanatçıları Resim Sergisi, 
eski Türk filmlerinin müzikleri 
dinletisi, Türk filmleri duayenlerinden 
replikler ve tiradların yeraldığı 
Unutulmaz Replikler Belgeseli 
sinemaseverlerle etkinlik boyunca 
buluşacak.

Belkıs 
Özener

Geçtiğimiz 
günlerde 
kaybettiğimiz 
değerli sanatçı 
Münir Özkul,  
Eyüpsultan'daki 
Sinema 
Etkinliği'nde 
anılacak.

Eyüpsultan'daki 
Sinema 
Festivali'ni  Ece 
Güzel ve Mehmet 
Ercan sunacak.

Yılmaz 
Atadeniz

Türkan 
Şoray
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Arzu Çekikalp

Alican 
Sekmeç

Ece GüzelMehmet Ercan

Ferdi Atuner

Erdoğan Bidav



Ailenize Kaliteli 
Zaman Ayırın!..

Aile Danışmanı 
Meltem Şenel
Eyüpsultan Belediyesi 

Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü

Çok çalışıyorsunuz, 
kafanızı 

işten güçten 
kaldıramıyor, 

ailenizle yeterince 
vakit geçiremiyor 

musunuz? Ne 
yapmalısınız? 

Ailece kaliteli ve 
verimli zaman 

geçirmenin 
yollarını 

Eyüpsultan 
Belediyesi Aile 

Danışmanı Meltem 
Şenel anlattı:

A İLE içinde geçirilen 
kaliteli zamanı, nitelikli ve 
sürekli beraberlik olarak 
tanımlayabiliriz. Gerçekten 
de beraberliğin nitelikli 

olması tek başına yeterli değildir. Anne ve 
baba çocuğuna uzun bir süre ayıramayacak 
kadar yoğun olabilir, önemli olan kısa da 
olsa bu ilişkiyi sürekli kılmaktır. Çocukla 
göz teması kurarak karşılıklı paylaşım 
içinde olarak, kaygılarını gidererek, onu 
rahatlatarak geçirilen zaman ne kadar kısa 
olsa da çocuk açısından çok önemlidir, ona 
verilecek en büyük hediyelerden biridir. Her 
gün kısa da olsa bir zaman dilimini nitelikli 
ve sürekli bir ilişki içinde geçiren çocuk 
annesinin ve babasının çalışmasını tolere 
edebilir. Bir başka deyişle, verimli ve kaliteli 
vakit geçirmek, çocuğun, bedensel, zihinsel, 
duygusal, sosyal gelişimine katkı sağlayacak, 
eğitici, öğretici, eğlendirici, yaratıcılık içeren 
faaliyetlerini ve çocuğun yaşına uygun 
sorumluluk almasını destekleyici, karşılıklı 
etkileşime dayalı veya iş birliğine dayalı 
faaliyetleri içermektedir. 

Çocuklarımızı dikkatle dinlemeliyiz
Ailece birlikte geçirilen süre içinde 

anne-baba ve çocuk arasında gerçek bir 
ilişki olmalıdır. Anne-baba çocuğunu 
kucaklamalı onunla göz teması kurmalı, 

oynamalı, konuşmalıdır. Çocuğun annesinin 
ve babasının kokusunu duymasının kendini 
güvende hissetmesi açısından önemli 
olduğunu unutmamalıyız. Eğer anneler ve 
babalar 1 saat ya da yarım saatlik bir zamanı 
çocukları ile birlikte geçireceklerse o vakti 
doya doya yaşamayı, çocuklarının anlatacağı 
şeyleri dikkatle dinlemeyi, duygularını 
paylaşabilmeyi, sevgilerini hissettirmeyi 
başarabilmelidir. 

Verimli ve Kaliteli Zaman Geçirmeyi 
Sağlayabilecek Etkinlikler

Çocukla birlikte oyun 
oynamak, özellikle 
mekanik olmayan 
oyuncaklarla (yap-
boz, oyun hamurları, 
evcilik, saklambaç, 
vb) oynamak, çocuğa 
sarılmak, onu öpmek, 
başını okşamak, 

onunla sohbet etmek, onunla resim vb. 
faaliyetlerde bulunmak, birlikte şarkı 
söylemek, enstrüman çalmak, tamir işlerini 
birlikte yapmak, çocuğa yaşına uygun 
görevler vermek, beraber sofra kurmak, 
oda toplamak, yemek yapmak, akşam 
yemeğini birlikte yemek, çocuğa yatmadan 
önce hikaye okumak, hikaye anlatmak, 
anlatılan hikaye hakkında konuşmak, 
çocukla, okul döneminde derslerinde zorluk 
yaşadığı konular üzerinde çeşitli alıştırmalar 
yapmak, birlikte parka gitmek, pikniğe 
gitmek, hayvanat bahçesi, tarihi yerlere 
gitmek, gidilen yerler hakkında konuşmak 

gibi, çocuk ve ebeveynin keyif alabileceği 
etkinlikler, çalışan anne ve babaların 
çocuklarıyla verimli ve kaliteli zaman 
geçirmelerine yardımcı olabilmektedir.

● Çocuğa sevgi, ilgi 
göstermeli ve zaman 

ayırmalıdır.
● Çocuğa sevginin içten, 

sıcak, yalın ve koşulsuz 
olduğunu göstermelidir.

● Baba, bebeklik 
döneminde, 

bebeğin bakımına 
katılmalıdır. Bebeğin 
sağlığı, beslenmesi, 

temizliği, ağladığında 
sakinleştirilmesi ve tüm 
ihtiyaçlarını karşılaması 
önemlidir. Bu ilişki daha 

sonraki sürecek olan o 
sağlıklı ilişkinin önemli bir 

parçasıdır.
● Çocuğu olduğu gibi 

kabul etmeli, başkalarıyla 
kıyaslamamalıdır. 

● Çocuğun çabalarını, 
olumlu davranışlarını 

desteklemeli, başarısızlıkları 
karşısında sabırlı, sakin, 

yapıcı olmalıdır.
● Çocuğun sorumluluğunu 
ve ihtiyaçlarını anne-baba 

paylaşmalıdır.
● Çocuğun hayatındaki 

önemini çocuğa göstermeli 
ve ifade etmelidir.

● Anne-baba 
davranışlarıyla çocuğa iyi bir 

model olmalıdır.

Çocuk İle Kurulan 
İlişkide Annenin 

ve Babanın Dikkat 
Etmesi Gereken 

Hususlar
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Eyüpsultan Belediyesi Aile ve 
Psikolojik Danışmanlık Birimi
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Migren nedir?
Ataklar halinde gelen, genellikle 

yarım, zonklayıcı, göze vurabilen, bulantı 
ve kusma, ışığın ve sesin arttırabildiği 
şiddetli baş ağrısıdır. Çocuk yaşlarda 
başlayabileceği gibi ileri yaşlarda da 
görülebilir. Migren tanısı baş ağrısının 
özellikleri, karakteri ve eşlik eden 
bulgularla konulur. Baş ağrısının çok 
şiddetli olması genelde hastanın acile 
başvurma sebebidir. 

Migren neden olur?
Migren büyük oranda genetik ve 

çevresel faktörlerin neden olduğu bir 
hastalıktır. Hastaların % 60-70’inde aile 
bireylerinde özellikle kadın aile bireylerde 
migren bulunur. Migren hastalığının 
temelinde yatan nedenler hala araştırma 
konusu olmakla birlikte, çok büyük 
olasılıkla birçok etkenin bir arada olduğu 
düşünülmektedir. 

Migren çeşitleri nelerdir?
Migreni öncelikle epizodik ve kronik 

migren olarak ikiye ayırabiliriz. Epizodik 
migren, ayda 15 günden az yaşanan, az 
ataklı  migrendir. 

Kronik migren hastaları ise bir ayda 
15 günden fazla ağrı çeker, 4 ataktan fazla 
atak yaşarlar. Bir atak 2 saat ile 3 gün 
arası sürebilir. Çok nadir durumlarda ise 
migren ağrısı bir haftaya kadar uzayabilir. 

Bunun dışında kadın hastalarda 
sadece adet döneminde olan migren 
(menstürel migren) de görülebilir. 

Migren atağı başlamadan yarım saat 
veya bir saat önce nörolojik bulguların 
eşlik ettiği 15-20 dakikalık bir süre 
olabilir. Bu nörolojik bulgular arasında 
en sık görüleni gözle ilişkili bulgulardır. 
Işık çakmaları, belirli bir bölgeyi net 
görememe, hava fişek görüntüsü, yarım 
görememe veya tam görme kaybı gibi 
çeşitlilik gösterebilir. Bunun yanında 
nörolojik bulgular yüz yarımında 
veya vücudun bir yarımında uyuşma, 
güçsüzlük gibi çeşitlilik de gösterebilir. 
Bu nörolojik bulguları baş ağrısı takip 
edebilir veya etmeyebilir. Nörolojik 
bulguların görüldüğü bu evreye aura ve 
bu tarz migrene de auralı migren diyoruz.

Migren Migren 
Artık Artık 
KabusKabus
Olmaktan Olmaktan 
Çıkıyor!Çıkıyor!
Migren, tüm baş ağrıları arasında en sık görüleni olmakla 
birlikte şiddetli baş ağrısı yapması nedeniyle günlük yaşam 
aktivitelerini önemli derecede etkilediğinden sosyal ve 
ekonomik açıdan ciddi oranda kayba yol açmaktadır.

Uzman Doktor 
Yıldızhan Şengül
(Nöroloji) Bezmialem 

Vakıf Üniversitesi

Sinüs ağrısı Göz çukuru Baş bölgesi Migren
Alında ve 

elmacık kemiklerde 
oluşan ağrı.

Göz çevresinde ve 
içinde oluşan küme 

şeklinde ağrı.

Alın bölgesinde 
oluşan ağrı.

Migren ağrısı, 
beraberinde 
bulantıyı da 
getirebilir.

Öncelikle bu tarz baş ağrısı yakınması 
olan kişi bir nöroloğa başvurmalıdır. 
Migren tanısı bir nöroloji uzmanı tarafından 
konulur. Migren baş ağrısı ayırıcı tanısı 
yapıldıktan sonra hastanın baş ağrısı 
sıklığına göre tedaviye başlanır. Tedavi akut 
atak tedavisi ve proflaktik tedavi olmak 
üzere ikiye ayrılır. Akut atak tedavisi migren 
baş ağrısına spesifik ağrı kesiciler veya 
migren atak ilaçlarıdır. Kronik migreni olan 
hastalarda akut atak tedavisinin yanında ağrı 
sıklığının azaltılması amacıyla hastanın her 
gün kullanması gereken ilaçlar verilir. Bu 
tedaviye proflaktik tedavi diyoruz. Proflaktik 
tedavide kullanılan birçok ilaç mevcuttur. 

Asla bir başkasına yaradı diye tavsiye 
üzerine ilaç kullanmamak gerekir. İlaç 
seçimi kişiye özel, ek hastalıkları ve genel 
durumu göz önüne alınarak yapılır. 
İlaç tedavisi yanında bazı hastalara 
Migren Botoksu ve Sinir blokajı da 
uygulanabilir ki bu tedavi yöntemleri de 
6 aylık ağrısız dönem sağladıklarından 
son derece yüz güldürücü tedavilerdir. 
Hastanemiz bünyesinde de Migren Botoksu 
yapılmaktadır.

Atak sıklığını azaltmak için 
her şeyden önce hastanın atağı 
tetikleyici faktörlerden uzak 
durması gerekmektedir. Bu 
tetikleyici faktörler arasında 
aç kalmak, uykusuz kalmak 
veya çok uyumak, rüzgâr 
özellikle lodos, ıslak saçla 
dışarı çıkmak, saçın çok soğuk 
veya çok sıcakla kurutulması, 
klimanın önünde durmak, 
yolculuk yapmak, gürültülü 
ortamlara veya yanıp sönen 
ışıkların olduğu ortamlara 

girilmesi sayılabilir. Bununla 
birlikte bazı yiyeceklerin 
migren ataklarını tetiklediği 
bilinmektedir. Migren 
ataklarının tetikleyen 
yiyeceklerin başında çikolata, 
kahve, süt ürünleri, peynir 
çeşitleri, sakatat, işlenmiş et, 
salam sucuk vb.dir. Kahvenin 
migrenle değişik bir ilişkisi 
vardır. Kahve atak dışı 
dönemde içildiğinde atakları 
tetiklerken atak başlangıcında 
içildiğinde baş ağrısına iyi gelir.

Migren hastaları nelere dikkat etmeli?

Migren tedavisi 
mümkün mü?
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