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Eyüpsultan Belediyesi’nin organize ettiği 
“Eyüpsultan’dan Mehmetçik’e Mektup Var!” 

organizasyonuna ilçedeki STK’lar, siyasi 
parti temsilcileri, muhtarlar, Belediye Meclis 

üyeleri ve Belediye personeli katıldı.
Eyüpsultan'ın yüzyıllardır bu milletin, 
ümmetin birliği, beraberliği, bekası için 
bir manevi iklim oluşturduğunu belirten 
Başkan Aydın “Eli kanlı teröristlere karşı 

kahramanlık destanı yazan, Başkomutanımız 
Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki 
Mehmetçiklerimize, çocuklarımızın yazdığı 

mektupleri ve Eyüpsultan halkının dualarını, 
sevgi ve selamlarını getirdik” diye konuştu.

Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi Rami'de Açıldı
Şehidimizin Vasiyeti Eyüpsultan'da Yerine Getirildi:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında sınır ötesine 
geçen Mehmetçiklerimiz, ülke güvenliği için 
terör örgütüne yönelik operasyonlara devam 
ediyor. Sınır ötesinde olduğu gibi ülkemiz 
sınırları içerisinde de terör örgütüne ağır 
darbeler vuruluyor.

Ocak ayında terör örgütü ile girilen 
çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş 
Musa Özalkan’ın vasiyeti Eyüpsultan’da 
gerçekleştirildi. Simurg'un Rami'de yeni 
açılan bilgi evine, Şehit Musa Özalkan'ın adı 
verildi.HABERİN DEVAMI 3. SAYFADA

Ali Kuşçu’yu  Eyüpsultan'da Andık
Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapmış, birçok öğrenci yetiştirmiş, Osmanlı 
medeniyetinin en kıymetli bilim adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed), ebediyete intikalinin (16 

Aralık 1474) 543. Yılında bir dizi program ile Eyüpsultan’da anıldı. Anma programına Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın ve Ali Kuşçu Uzay Evi öğrencileri katıldı. HABERİN DEVAMI 8. SAYFADA

Kalplerimiz ve Dualarımız Mehmetçik’le
Eyüpsultan'dan Mehmetçik'e Mektup Var!

Eyüpsultan Belediyesi Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi öğrencilerinin, Afrin'de “Zeytin Dalı Harekatı”na katılan kahraman 
Mehmetçiklerimize yazdıkları mektuplar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından Kilis’te İl Jandarma Komutanı’na iletildi.

8Haber ve Fotoğraflar: Burak Öztürk - Yuşa Çifçi

Devamı 4 ve 5. sayfalarda
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EYÜPSULTAN Belediye Başkan 
Yardımcıları, Meclis üyeleri, 
birim müdürleri, ilçe bürokratları, 

muhtarlar ve STK temsilcileri ile birlikte 
yeni havalimanı inşaatını gezen Başkan 
Remzi Aydın; “Heyecanlandık, mutlu 
olduk, gurur duyduk” yorumunu yaptı.

Ziyarette, yeni havalimanı inşaatında 
çalışmaları yerinde görerek inceleyen 
Başkan Aydın, İGA Havalimanı İnşaatı 
CEO'su Yusuf Akçayoğlu ile görüştü. 
Başkan Aydın'a çalışmalarla ilgili bir de 
brifing verildi.

200 milyon yolcu kapasitesine sahip
İstanbul'un Avrupa yakasında, 

Eyüpsultan'ın Karadeniz kıyısındaki 
İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri ile 
Tayakadın Mahalleleri arasında, 76,5 km2 
alana inşa edilen havalimanı, yıllık 200 
milyon yolcu kapasitesine çıkarılabilen 
terminali ile birbirinden bağımsız şekilde 
yapılan altı piste sahip olacak.

Havalimanının 29 Ekim 2018 
tarihinde hizmete girmesi planlanan ilk 
etabı 90 milyon yolcu kapasiteli terminal 
ve 2 pistten oluşacak.

Metro hattı da Eyüpsultan'dan geçiyor
Gayrettepe – İstanbul Yeni 

Havalimanı metro hattı 66 kilometre 
uzunluğa sahip olacak. İlk etabı 2018 yılı 
içerisinde, ikinci etabı ise 2021 yılında 
tamamlanacak metro hattı, Eyüpsultan, 
Kağıthane, Küçükçekmece, Şişli, 
Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden 
geçecek. Metro hattında, aralarında 
Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye 
istasyonlarının da bulunduğu toplam 13 
istasyon hizmet verecek.

Eyüpsultan Tarihi Alan Merkez Yönetim 
(ESTAM) projesi uygulama çalışmaları başladı. 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Fahri 
Korutürk Caddesi’nde İSKİ çalışması devam eden 
Eyüpsultan Tarihi Alan Merkez Yönetim (ESTAM)’ın, 
Eyüpsultan’ın çehresini değiştirecek muhteşem bir 
proje olduğunu  söyledi. 

Eyüpsultan Belediyesi Basın Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün düzenlediği facebook canlı 
yayınında soruları cevaplandıran Başkan Remzi 
Aydın ESTAM çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:  

"Fahri Korutürk Caddemizdeki çalışma uzun 
zamandan beri sözünü ettiğimiz, ESTAM projesinin 
ilk ayağı, başlangıcı diyebiliriz. Biliyorsunuz ESTAM 
projemiz göreve geldikten 3 ay sonra başladığımız 
ve yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştığımız çok 
muazzam, kapsamlı, büyük bir proje. ESTAM, 
Eyüpsultan Camii Meydanı ve daha geniş bir çevreyi 
Feshane'den Piyer Loti'ye kadar olan bir alanı 
kapsayan 900 dönümlük bir alan. Bu alanda toplam 
67 adet projemiz var.”

ESTAM, Fahri Korutürk Caddesiyle Başladı

Dev Projenin İlk Etabı Tamamlandı
Dünyanın en büyük havalimanı; teknolojisi, mimarisi, tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle yıl sonuna hazırlanırken, 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın İstanbul Yeni Havalimanı inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

EYÜPSULTAN Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım 
Projesi Uygulaması Koordinasyon Toplantısı, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi”nin Eyüpsultan 
Kentsel Tasarım Projesi Uygulama Şantiyesi’nde 
gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, 
Eyüpsultan Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım 
Projesi Uygulama paydaşlarından İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı, İBB Etüt 
Projeler Daire Başkanı Ali Ergün, İBB Fen İşleri 
Daire Başkanı Mustafa Özkan Dönmez'in yanı sıra 
İSKİ ve Eyüpsultan Belediyesi’nden çok sayıda 
proje sorumlusu katıldı.

Toplantıda, toplam yedi etaptan oluşan 
Eyüpsultan Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım 
Projesinin etaplarından biri olan birinci etap 
çalışmalarının detayları değerlendirildi. Uygulama 
yol haritası güncellenerek çalışmalara hız 
kazandırıldı. Yapılan çalışmaların ışığında sürecin 
bundan sonraki yol haritaları üzerinde planlamalar 
yapıldı.

“Yüzlerce toplantıdan biri”
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 

konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen 
soruların cevaplandığı programda, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen ESTAM 
toplantısına da değinildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çok sayıda 
toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Remzi 
Aydın şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyesiyle yaptığımız 
toplantı, ESTAM olarak gerçekleştirdiğimiz yüzlerce 
toplantıdan sadece birisi. Yaklaşık 900 dönümlük 
Eyüpsultan Merkez ve Cami çevresini, Feshane’den 
başlayarak, kıyıyı, Piyer Loti'yi ve kısmen 
İslambey Caddesi’ni kapsayan 900 dönümlük 
bir alan. Bu alanda belki birkaç yıl sürecek bir 
proje dizini var. Rotalamalar, zemin kaplamaları, 
cephe kaplamaları, aydınlatmalar, mezarlıklar, 
restorasyonlar, mezarlıkların paftalanması, 
ışıklandırması, tabelalar, yön levhaları gibi, 67 
tane projeden oluşan ESTAM’da ana paydaşımız 
Büyükşehir Belediyemiz. Ayrıca Kültür 
Bakanlığımız da projelerin paydaşlarından olacak.”

Huzurda Diriliş 
İçin ESTAM 

Toplantıları

Yeni Havalimanına 3 bin 500 Güvenlik Görevlisi Alınacak

İstanbul’da yapımı devam 
eden Yeni Havalimanında 
binlerce kişi istihdam 
edilecek.

Son teknoloji güvenlik 
sistemleriyle donatılacak olan 
havalimanında istihdam edilmek 
üzere 3500 güvenlik görevlisinin 
işe alım süreci için başvurular da 
başladı.

Şu an 31 binin üzerinde 
çalışanın bulunduğu projede 
çalıştırılmak üzere yaklaşık 3 bin 
500 güvenlik ekibinin istihdam 
edileceği belirtildi.  

Eyüpsultan Belediyesi İş ve 
Kariyer Geliştirme Birimi de, İGA ile 
yapılan anlaşmalar çerçevesinde 
istihdama katkı sağlıyor.
n Başvuru yapmak isteyenler için:
Adres: Alibeyköy Mahallesi Namık 
Kemal Caddesi No: 79
İletişim Numarası: 0538 277 45 38



EYÜPSULTAN’DA gençlerimize 
ve çocuklarımıza özel çok güzel 
hizmetler sunuyoruz.

Mahalle merkezlerine 
konuşlandırdığımız Bilgi Evlerimiz, 
çocuklarımızı hayata ve istikbale 
hazırlıyor. Gençlik Merkezlerimizde; 
gençlerimizin yeteneği; sanata ve irfana 
dönüşüyor. Eyüpsultan’da Türkiye’yi 
omuzlayacak, kökleri bu topraklara bağlı 
gençler yetiştirmeye gayret ediyoruz.

★★★

Gençlerle; her fırsatta, her vesilede 
bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. 

Neşeleri, enerjileri gerçekten ilham 
verici. Gökkuşağı gibiler...

Gençlikte her mevsim zaten bahar 
değil mi? Öyle sahici soruları var, öyle 
derinler ki; hayret ediyorum. Bizim 
neslin bilmem kaç yaşımızdan sonra 
anlamaya güç yetirdiği gerçekleri bu 
yaşta anlamışlar, kavramışlar. Her 
sohbet sonrasında aynı şeyi görüyor, çok 
seviniyorum: Türkiye’nin her yanında, 
�stanbul’da, Eyüpsultan’da örnek bir 
nesil yetişiyor. Çok akıllılar, okuyorlar, 
araştırıyorlar, ufukları çok geniş. 
Sinelerinde çarpan kalp, dünyadan çok 
daha büyük. Her biri pırlanta. Gurur 
duyuyorum bizim çocuklarla.

★★★

Geçen ayki buluşmamızı; yeni inşa 
ettiğimiz Bilgi Evimizde gerçekleştirdik. 

Açılış töreninde gençlerimiz, 
Mehmetçiğe yazdığı mektupları okudu. 

O vesileyle bir araya geldik. 
Eyüpsultan’dan Mehmetçiğe mektuplar 
gönderdik. 

Onlar nasıl mektuplar öyle! 
Duygulandım, gözlerim nemlendi.

Mektupları Kilis’te Garnizon 
Komutanımıza teslim ettik. 

Kilis’te iki gün temaslarda bulunduk. 
Oradaki kardeşlerimizle kucaklaştık. 

★★★

Hep diyoruz ya; “Mesele vatansa 
gerisi teferruattır. ” Bu millet; erkeğiyle 
kadınıyla, yaşlısıyla genciyle; ordu - 
millettir, 7’den 70’e askerdir. O satırlarda 
bunu bir kez daha anladım. Çocuklar, 
hadi cepheye gidiyoruz desem; hiç 
tereddüt etmeden tamam diyecekler. 

Bunlar sinemaya gitmek, akşam biraz 
geç yatmak için anneden – babadan izin 
isteyen çocuklar henüz. Ama, kalpleri 
dünyadan büyük. Vatan sevgisi, millet 
sevgisi, bayrak sevgisiyle çarpıyor 
yürekleri. 

★★★

Biz böyle bir milletiz işte. 1. Cihan 

Harbi’nde cepheye 15’likler gitmişti. 
Üstte mintan, ayakta ham çarık... 
Mektepte medresede talebe kalmamıştı. 
Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda 
çocuk şehitlerimiz vardı. O gençler, o 
ruh, o inanç, o cesaret 15 Temmuz’da 
da meydandaydı. Onlar; tanklara, savaş 
uçaklarına karşı çıplak elleriyle destan 
yazdı. 

7 düvele ve piyonları Fetöcü hainlere 
büyük bir ders verdi. 

★★★

15 Temmuz’da milletimizin 
gücünü sınadılar, derslerini aldılar. 
Vazgeçmiyorlar.

Son Kale Türkiye’yi düşürmek 
için durmadan saldırıyorlar. Güneyde, 
burnumuzun dibinde bir terör devleti 
kurmaya, ülkemizi teröristlerle kuşatmaya 
çalışıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı’yla 
planlarını bozduk. Zeytin Dalı, bunun 
devamıdır. Kahraman Ordumuz, 

Allah’ın izniyle terörün kökünü 
sınırlarımız dışında da kazıyacaktır. 

O bölgelere barış gelecek, Türkiye’de 
misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz 
yeniden vatanlarına dönecektir. 

★★★

Afrin’de Türkiye’nin dört bir 
köşesinden Mehmetçik var, 81 ilden 
kahramanlarımız... Devletimizin bekası, 
milletimizin selameti için cephedeler. 

�nsanlık için, adalet için, mazlumlar 
için seferdeler. 

Zaman zaman acı haberler geliyor 
cepheden, içimiz yanıyor. 

Mehmedimiz Musa Özalkan, Afrin’de 
şehadet şerbeti içti. 

Adı, semaya yazıldı. Allah gelmiş 
geçmiş tüm şehitlerimizi rahmetiyle 
kuşatsın. 

Gazilerimize güzel ömürler versin. 
Musa’nın vasiyeti, adını taşıyacak bir 
okul yaptırmaktı. Vasiyetini yerine 
getirdik. Yeni açtığımız bilgi evimize; 
Mehmetçiğimizin adını verdik.  

Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi’nde 
şehidimizin adı, dünya durdukça şükranla 
yâd edilecektir. 

★★★

Eyüpsultan’dan cepheye 
gönderdiğimiz mektuplarda gençlerimizin 
duası, hürmeti, muhabbeti vardı. Ve 
Zeytin Dalı’nın başladığı ilk gün, O 
Mehmetçiğin söylediği sözler hepimizin 
aklımızdaydı.

“�stikamet neresi; Kızılelma!
Ailene bir mesaj; Beklemesinler!
Türkiye’ye bir mesaj gönder; Ne 

söyleyim abi, Vatanımızı bölemezler!”

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

/remziaydin /avremziaydin /avremziaydin

Eyüpsultan'dan Mehmetçiğe Mektup Var
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Şehidimizin Vasiyeti Eyüpsultan’da Yerine Getirildi:
Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi Rami’de Açıldı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında sınır ötesine geçen Mehmetçiklerimiz, ülke güvenliği için  terör örgütüne yönelik 
operasyonlara devam ediyor. Sınır ötesinde olduğu gibi ülkemiz sınırları içerisinde de terör örgütüne ağır darbeler vuruluyor.

O
CAK ayında terör örgütü ile girilen çatışmada 
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit oldu. 
Şehidimizin vasiyetinin çocuklara özel bir eğitim 

yuvası olduğu ortaya çıkmıştı.

Şehidimizin adı bilgi evine verildi
Şehidimizin bu şekilde vasiyette bulunduğunu öğrenen 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatıyla, 
5-25 yaş arası yaygın eğitim programı Simurg'un Rami'de 
yeni açılan bilgi evine Şehit Musa Özalkan'ın adı verildi.

Bilgi Evi'nin açılışı, Başkan Remzi Aydın ve eşi Tülay 
Aydın'ın katılımıyla düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Başkan Aydın törende yaptığı konuşmasında şunları 
söyledi;

“Şehidimiz kendi adına bir eğitim yuvası 
oluşturulmasını arzu etmişti.

Bir anlamda onun vasiyetini yerine getirmiş 
oluyoruz. Ey Şehidimiz gözün arkada kalmasın, yeni 
Musa Özalkanlar buradan yetişiyor, yeni pırıl pırıl, 
güzel insanlar buradan yetişiyor.”

Mehmetçiklerimize mektup
Programda Simurg Şehit Musa Özalkan Rami 

Bilgi Evi öğrencilerinden Yunus Elbir sahneye gelerek, 
Mehmetçiklere yazdığı mektubu Başkan Aydın'a teslim 

etti. Başkan Aydın, duygu ve cesaret dolu mektubu yazan 
Elbir'i kucakladı, öperek teşekkür etti. Elbir, mektubunda 
Afrin’deki Mehmetçiklerimize şunları yazmıştı: “Vatanımızı, 

milletimizi düşmanlarımızdan koruduğunuz için size 
çok teşekkür ederiz. Hakkınızı ödeyemeyiz. Biz de 

büyüdüğümüzde birer asker olup hakkınızı vereceğiz. Allah 
yardımcınız olsun. Ya Allah Bismillah Allahu Ekber.” 

Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 
görev alan Mehmetçiklerimize destek için diğer öğrenciler 
de yazdıkları mektupları Başkan Remzi Aydın'a teslim 
ettiler. İçinde 3 temel eğitim sınıfı ve 2 atölye sınıfı bulunan 

Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi'nde, çocuklar sosyal ve 
akademik gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler görecek.

Öğrenciler, okulda gördükleri temel derslere yönelik 
eğitimlerin dışında; İngilizce Dil Atölyesi, Drama Atölyesi, 
Değerler Eğitimi gibi alanlarda da kendilerini geliştirme 
fırsatı bulacak.
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EYÜPSULTAN’DAN MEHMETÇİK’EEYÜPSULTAN’DAN MEHMETÇİK’E

Eyüpsultan Belediyesi Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi öğrencilerinin, Afrin'de “Zeytin 
Dalı Harekatı”na katılan kahraman Mehmetçiklerimize yazdıkları mektuplar, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından Kilis’te İl Jandarma Komutanı’na iletildi.

EYÜPSULTAN Belediyesi’nin 
organize ettiği “Eyüpsultan’dan 
Mehmetçik’e Mektup Var!” 

organizasyonuna ilçedeki STK’lar, 
siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, 
Belediye Meclis üyeleri ve Belediye 
personeli katıldı. Başkan Remzi 
Aydın, Eyüpsultan  Meydanı’nda 
geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen 
bir etkinlikte minik elleri ve kocaman 
yürekleriyle Mehmetçiklerimize 
mektup yazan çocuklarla buluşmuş 
onlara emanetlerini teslim etme sözü 
vermişti. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, Kızılay Genel Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Danışmanı İsmail 
Hakkı Turunç, Zeytin Dalı Harekatı 
kapsamında bölgede görevlendirilen 
Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı 
Sadık Tatar, STK ve siyasi parti 
temsilcileri ve muhtarların da 
bulunduğu heyeti, Kilis’te  Belediye 
Başkanı Hasan Kara ve Kilisliler 
sevgi seliyle karşıladı. 

Eyüpsultan halkının dualarını, 
sevgi ve selamlarını getirdiğini 
belirten Başkan Remzi Aydın , 
Kilis sokaklarını tek tek gezerek 
vatandaşlarla ve esnaflarla 
sohbet etti, alışveriş yaparak hem 
Eyüpsultan’dan getirdiği yardım 

kolilerini hem de buradan aldıklarını 
ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 
mahalle muhtarlarına teslim etti. 

Eyüpsultanlı çocuklardan mektup
Simurg Şehit Musa Özalkan 

Rami Bilgi Evi öğrencileri, Afrin 
Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlere 
karşı kahramanca mücadele eden 
Mehmetçiklerimize mektuplar 
yazmışlar ve bu mektupları 
Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın’a teslim etmişlerdi. 
Başkan Remzi Aydın, çocukların 
vatan aşkıyla minik elleriyle kaleme 
aldıkları mektupları, Mehmetçik’e 
kendisi bizzat vereceğine dair söz 
vermişti. Başkan Remzi Aydın, bu 
özel emanetleri, Eyüpsultan’dan 80 
kişilik bir heyetle Kilis’e götürdü. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, Kilis İl Jandarma 
Komutanı Jandarma Albay Hakan 
Başaklıgil'e mektupları teslim 
ederken duygusal anlar yaşandı. 
Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na 
tekbirler eşliğinde giren heyet, 
Mehmetçiklerimizle de sohbet edip 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Mehmetçiğimize moral oldu”
Başkan Remzi Aydın şunları 

söyledi: “Askerlerimiz inanılmaz 

derecede memnun oldular, mutlu 
oldular. Kilis Jandarma Alay 
Komutanımız ‘Biz çok mutlu olduk, 
moral bulduk ve bu davranışınızla, 
İstanbul’daki vatandaşlarımızın ve 
onların nezdinde bütün Türkiye’deki 
vatandaşlarımızın bizlere dua ettiğini, 
desteklediklerini bir kez daha hissettik’ 
dediler. Bu çok önemli bir sözdü bizim 
açımızdan. Çünkü askerimizin moralli 
olması her şeyin üzerindedir. Bu 
gezimizle Mehmetçiklerimize moral 
vermiş olduk. Silahlı Kuvvetlerimiz 
son derece yüksek teknoloji ile 
orada askeri harekatı yapıyorlar. 
Uçaklarımız, obüslerimiz, zırhlılarımız, 
tanklarımız, piyadelerimiz son derece 
yüksek bir manevra kabiliyetiyle 
yapıyor ve gerçekten başarılılar. 
Bu anlamda hiçbir eksikliğimiz yok 
sadece moral vermek, dua etmek 
kabilinden gittik ve gerçekten bu 
yerini buldu. Fakat gördük ki bu 
gezimiz aslında çok bereketli bir 
gezi oldu, sadece çocuklarımızın 
dualarını ve onların nezdinde 
bütün Eyüpsultanlıların dualarını 
desteklerini Mehmetçiğe götürmedik 
biz Suriye’deki savaş sebebiyle, sınır 
kapısının kapanmasından dolayı 
sınır ticaretinin azaldığı hatta yok 
olma noktasına geldiği, bundan 
beslenen Kilis esnafının çok ciddi 
sıkıntı yaşadıklarını gördük ve Kilis 
Belediye Başkanımızla yaptığımız 
çalışmada, gerçekten bu anlamda 
sıkıntı yaşayan, ekonomik anlamda 
problemi olan Kilis esnafmızı da 
ziyaret ettik. Orada yaklaşık 15 – 20 
civarında esnafımıza gittik alışveriş 
yaptık. Benimle beraber 80 kişilik 
kafilemizdeki arkadaşlarımız da 
esnaflara gittiler alışveriş yaptılar ve 
bu anlamda da esnafımıza çok ciddi 
katkı sağlamış olduk. Biz yaptığımız 
alışverişlerimizi de Kilis Belediyemize 
teslim ettik ve buradaki ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmasını rica ettik. 
Bu anlamda oradaki esnafımıza çok 
büyük katkı sağlamış olduk. Bizim 
için çok bereketli bir gezi oldu.”

8Haber ve Fotoğraflar: Burak Öztürk - Yuşa Çifçi

Eyüpsultan Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikle, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı 

Sadık Tatar, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve muhtarların da yer 
aldığı heyet Kilis’e destek ziyaretinde bulundu.

MEKTUP GETİRDİK
EYÜPSULTAN’DAN MEHMETÇİK’E
MEKTUP GETİRDİK
EYÜPSULTAN’DAN MEHMETÇİK’EEYÜPSULTAN’DAN MEHMETÇİK’E
MEKTUP GETİRDİK
EYÜPSULTAN’DAN MEHMETÇİK’E
MEKTUP GETİRDİK
EYÜPSULTAN’DAN MEHMETÇİK’E
MEKTUP GETİRDİK
EYÜPSULTAN’DAN MEHMETÇİK’E
MEKTUP GETİRDİK

Başkan Aydın, ziyaret esnasında Simurg Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi 
öğrencilerinin Mehmetçiklerimize destek için yazdığı mektupları Kilis İl 

Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil'e teslim etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve beraberindeki heyet, Kilis 
Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından karşılandı.

Eyüpsultanlı çocuklar, minik elleri, kocaman yürekleriyle yazdıkları mektupları, kahraman Mehmetçiklerimize 
ulaştırmak için, düzenlenen törende Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a teslim ettiler.



EYÜPSULTAN’DAN EYÜPSULTAN’DAN 
KİLİS’E GÖNÜL KÖPRÜSÜKİLİS’E GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Eyüpsultanlı çocukların kahraman Mehmetçiklerimize yazdıkları mektupları teslim etmek üzere Kilis’e 

gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve beraberindeki heyet, burada büyük ilgi gördü.

EYÜPSULTAN halkının dualarını, sevgi 
ve selamlarını getirdiğini belirten Başkan 
Remzi Aydın , Kilis sokaklarını tek tek 

gezerek vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti. Kilis 
esnaflarından alışveriş yapan ve Eyüpsultan’dan 
getirilen 100 koli erzağı ihtiyaç sahiplerine 
dağıtan Başkan Remzi Aydın, "Eyüpsultan 
halkının selamını getirdik. Yaklaşık 80 kişilik 
heyet ile Kilis'teyiz. Vücudumuzun bir parçası 
rahatsızlandığında bunu tüm vücudumuz hisseder, 
biz de memleketimizin bu güzel parçasındaki 
bu sıkıntıları hissediyoruz ve daha iyi müşahede 
etmek, görmek adına bugün buradayız. Karınca 
kararınca acılarını paylaşmak ve sevinçlerimizi 
paylaşmak adına buraya geldik” dedi.

Çalık Camii'ne ziyaret
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte, 

YPG/PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 2 
vatandaşımızın şehit olduğu, 11 vatandaşımızın ise 
yaralandığı Çalık Camii’ni de ziyaret eden Başkan 
Remzi Aydın, restorasyon çalışmaları devam eden 
camide incelemelerde bulundu.

"Başkan  Aydın'a teşekkür ediyoruz"
Çalık Camii ziyareti sonrası Kilis esnafın ziyaret 

eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
esnaflarla sohbet etti, aldığı erzakları ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara dağıttı. 

Konuşmasında Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın’a bu ziyareti için teşekkür eden 
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Gün birlik 
beraberlik günü, gün paylaşım, gün birbirimize 
destek olmak günü, Eyüp Sultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, İstanbul'dan kalkarak bize destek 
vermek için geldiler. Sadece Kilis insanına 
destek olmak, Kilis insanının yanında olduğunu 
göstermek için buraya geldiler. Sabahtan beri 
esnafımızla alışveriş yapıyoruz. Burada alınan 
malzemeler ihtiyaç sahibi olan ailelerimize 
dağıtacağız. Ben başkanımız ve ekibine teşekkür 
ediyorum" diye konuştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın 
ve beraberindeki heyet, Öncüpınar Sınır 
Kapısı’na da giderek burada vatan görevini yapan 
Mehmetçiklerimizle de sohbet etti.
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Kilis esnafına yönelik ziyaretlerde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ziyaret ettiği 
dükkanlardan, bölgede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere alışveriş yaptı.

Başkan Remzi Aydın ve beraberindeki heyet, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte, YPG/
PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 2 vatandaşımızın şehit olduğu, 11 vatandaşımızın ise 

yaralandığı Çalık Camii'ni de ziyaret edip incelemelerde bulundu.
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ENSAR Vakfı ve Türk Kültür Derneği 
ortaklığında Medeniyet Köprüleri 

Projesi kapsamında İstanbul'a gelen 
Avustralyalı Türk asıllı öğrenciler, ESTAM 
Rehberlik Hizmeti ile Eyüpsultan'ı 
gezme ve manevi atmosferinden 
faydalanma imkânı buldular. Gezi 
rotası üzerinde bulunan 47 farklı 
tarihi noktayı gezerek bilgi aldılar. 
Gezi sırasında mola ise Eyüpsultan 
Belediyesi Zahir Cafe'de verildi.

Bin 800 kişi yararlandı
ESTAM projesi çerçevesinde 

geziler, şu anda kokartlı rehberler 
eşliğinde bu 9 rotanın omurgasını 
oluşturan Eyüp Sultan Camii ve Çevresi, 
Ayvansaray Kızılmescid Güzergahı, 
İdris Tepesi- Pierre Loti ve Eyüpsultan 
Mezarlığı olmak üzere üç farklı rotada 
gerçekleştiriliyor.

Haziran ayında başlayan rehberlik 
hizmetlerinden 1800'ü aşkın kişi 
yararlandı.

T
ÖREN öncesi sanayi sitesi esnafına 500 kişilik 
dev kahvaltı sofrası kuruldu. Başkan Remzi Aydın 
burada Paşmakçı Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Metin Kocaşahinoğlu ve esnaflarla oturarak 
kahvaltı etti. Ardından ruhsat teslim törenine geçildi.

“Sanayi sitelerimiz kıymettir”
Törende bir konuşma yapan Başkan Remzi Aydın 

şunları söyledi; “Azmettik, arzu ettik, bu isteğimizi 
bugün gerçekleştiriyoruz. Emin olun her daim bizim 
gündemimizdeydiniz. Topçular bölgemizdeki sanayi 
sitelerimiz bir kıymettir. Eyüpsultan'da doğmuş ve bir 
dokuma ustasının oğlu olarak sanayi sitelerinde esnafın 
nasıl çalıştığını biliyorum.

Bu sitelerimiz yaşatılmalı, bu sitelerimizin esnafı 
sanatıyla, ahlakıyla örnek gösterebileceğimiz insanlardır. 
Buralar gerçekten istihdam alanlarıdır. Arkadaşlarımız 
Paşmakçı Sanayi Sitesi'nde bulunan 300'den fazla 
esnafımızın ruhsatı için çalışmalarını yaptılar. Bugün 
ilk 5 tanesini ben takdim edeceğim. Ruhsat problemi 
önemli. Çok ufak dokunuşlarla, iyi niyetli yaklaşımlarla 
bu sorunun kolayca çözülebileceğini gördük ve çözdük. 
Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Titiz bir çalışma yaparak 
ilçemizdeki sitelerde 3 bine yakın işletmenin ruhsatlarını 
da  önümüzdeki süreçte vereceğiz. Şimdiden hayırlı 
olsun. Eyüpsultan'da sanayi sitelerinde ruhsatsız iş yeri 
kalmayıncaya kadar bu çalışmamız devam edecek.”

YILLARIN SORUNU TARİH OLDU!
Paşmakçı Esnafı Ruhsatlarına Kavuştu
Eyüpsultan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri iş yerleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda eksiklerini tamamlayan 

Paşmakçı Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerine Başkan Remzi Aydın’ın katılımıyla düzenlenen bir törenle ruhsatları verilmeye başlandı.

Başkan Remzi Aydın, Paşmakçı Sanayi Sitesi’ndeki  5 esnafa ruhsatını takdim etti.

Cam üfleme sanatkârı Aydın Yıldız, özel olarak 
yaptığı dev çay bardağını ve semazen figürünü 

Başkan Remzi Aydın'a hediye etti.

Tören sonrası Başkan 
Remzi Aydın sitede 
bulunan esnafların 
işyerlerini ziyaret etti.

EYÜPSULTAN Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
öncülüğünde; Plan ve Proje Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüğü 
koordinasyonunda ilçenin sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. 

Müdürlükler, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 
talimatıyla, yaya kaldırım ve geçitlerini, ticaret akslarını yeniden 
düzenleyen, araç parklanmalarını revize, şehrin görsel estetiğini 
rehabilite eden bir proje hazırladılar.

Pilot caddelerde başlayacak
Pilot cadde olarak Atatürk Caddesi, Vardar Bulvarı, Kazım 

Karabekir Caddesi ve İslambey Caddesi’nde başlatılan çalışmalar 
sonunda, kaldırımlar yayalara öncelik tanıyan bir konuma 
getirilecek. Ayrıca yeni işyeri açmak isteyen kişiler, Belediye 
Kentsel Estetik ve Tasarım Komisyonu tarafından belirlenen ölçü 
ve malzemeler doğrultusunda ruhsat alacak.

Şehir Trafiğinde 
Yayalara Öncelik

Şeker Hayat'ta İşaret Dili Eğitimleri Başladı
Eyüpsultan Belediyesi, açtığı kurslarla birçok engeli 
ortadan kaldırmaya devam ediyor. Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı açılan kurslarda isteyen herkese işaret dili eğitimi 
veriliyor. Halk Eğitim Merkezi tarafından, Eyüpsultan Şeker 
Hayat Atölyesi’nde, haftaiçi iki grup ve haftasonu iki grup 
şeklinde  gerçekleştirilen dersler büyük ilgi görüyor. 

120 saatlik eğitim
Ailesinde işitme engeli problemi olanlara, iş yerindeki 

işitme engelli vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kursa 
katılanlar, 120 saatlik bir eğitimin ardından işaret dilini 
kullanmaya başlayabiliyor. Eğitimin ardından sınava tabi 
tutulan başarılı öğrencilere sertifika verilirken, kursiyerler 
aldıkları eğitimler ışığında işitme engelliler için hazırlanmış 
herhangi bir projede yer alma yeterliliğine de sahip oluyor.

İşaret Dili Eğitimi İrtibat No: 0212 545 05 67

Avustralyalı Öğrenciler Eyüpsultan’ı ESTAM Rehberleriyle Gezdi
Eyüpsultan Belediyesi’nin vizyon projelerinden ESTAM (Eyüpsultan Tarihi Merkez) kapsamında hayata geçirilen Rehberlik Hizmeti uygulaması büyük ilgi görmeye devam ediyor.
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Aylık Ortalama 450.88 Ton Ambalaj Atığı Toplanıyor
Eyüpsultan ilçesinde ambalaj atığı geri kazanım faaliyetleri lisanslı firma aracılığıyla 12 

adet ambalaj atığı toplama aracı ve 42 personel ile yürütülüyor. Aylık ortalama 450.88 ton, son 
bir yılda 5.410.555 kg ambalaj atığı toplandı. 

2017'de 3353 kg Pil Toplandı
Eyüpsultan Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği ile olan protokol 

çerçevesinde, ilçedeki tüm okullara, muhtarlıklara, marketlere, camilere ve iş yerleri vb kurum 
ve kuruluşlara atık pil kutusu dağıtıyor. Geçtiğimiz yıl  3353 kg pil toplandı. İlçede en çok pil 
toplayan okullar ise ödüllendiriliyor. 

En az 150 kg pil toplayan okullara tablet, en çok pil toplayan 1. okuldan 100 öğrenciye, 
en çok pil toplayan 2. okuldan 75 öğrenciye ve en çok pil toplayan 3. okuldan 50 öğrenciye 
Vialand Tema Park bileti hediye ediliyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da Atık Pil Toplama 
Kampanyası şu anda devam ediyor ve öğrenciler bu kampanyaya  büyük ilgi gösteriyor.

Son Bir Yılda İlçemizde 102.454  kg Bitkisel Atık Yağ Toplandı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, çevre sağlığı ve doğayı korumaya yönelik 

projelerinden biri olan bitkisel atık yağ toplama kampanyası da sürüyor. Bitkisel atık yağların 
doğaya verdiği zararın önüne geçmek için hayata geçirilen proje kapsamında; son bir yılda 
ilçemizde 102.454 kg bitkisel atık yağ toplandı.

Aylık ortalama 8.54 ton bitkisel atık yağın toplandığı Eyüpsultan’da vatandaşlar, 
muhtarlıklar ve camilerde bulunan bitkisel atık yağ bidonlarına atık yağlarını koyabiliyor. 
Lavabolardan dökülen bir litre atık yağ, uygun koşullar altında 1 milyon litreye kadar temiz 
suyu kirletebilirken, toprağa dökülen atık yağlar ise bitkisel hayatı büyük oranda etkiliyor ve 
canlı yaşamını tehlike altına sürüklüyor.

Aylık Ortalama 92.08 Ton Atık Cam Toplanıyor
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ilgili firmalarla imzalanan protokolle, 

atık camlar lisanslı firma tarafından toplanıyor. İlçemizde aylık ortalama 92.08 ton atık cam 
toplanıyor. 213 adet cam kumbarası ile 2017 yılında 1.121.400 kg atık cam toplandı.

Geri Dönüşümde 
Lider İlçe: Eyüpsultan

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “Geri Dönüşüm” faaliyetleri kapsamında ambalaj 
atığı, atık cam, atık pil ve bitkisel atık yağ toplama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

İlçemizde  
213 adet cam kumbarası 
ile 2017 yılında 1.121.400 
kg atık cam toplandı.

Kampanyaya katılıp, en çok pil toplayan okullara çeşitli ödüller veriliyor.

Eyüpsultan İlçesi'nde aylık ortalama 8.54 ton bitkisel atık toplanıyor.

“EN YEŞİL OFİSLER” 
Araştırması’nda İlk Ondayız

EYÜPSULTAN  
YEŞİLE BÜRÜNÜYOR

CBKSoft Yazılım firması tarafından yapılan araştırmaya göre 
Eyüpsultan Belediyesi, “En Yeşil Ofisler”araştırmasında belediyeler 
kategorisinde ilk onda yer aldı.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (e-BYS) ile yaklaşık iki yılda 212 
ağacın kesilmesine engel olan Eyüpsultan Belediyesi, yerel yönetimlere 
örnek oldu.

1 milyon litre su tasarrufu
Eyüpsultan Belediyesi e-BYS ile 1 milyon litre su tasarrufu sağladı, 

60 ton karbondioksit salınımını engelledi ve 4 ton atığın önüne geçti. 
“Kağıtsız Ofis” uygulaması ile toplam 7 bin 529 ağaç kesilmedi ve 62 
milyon adet A4 kâğıdın çöpe gitmesi önlendi.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilçeyi adeta çiçek bahçesine çeviriyor.

Gerçekleştirilen mevsimlik çiçek, soğanlı çiçek, çalı ve ağaç dikimi 
gibi çalışmaların yanısıra yapılan peyzaj çalışmaları da ilçeye ayrı bir 
güzellik katıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde 22 
noktada peyzaj çalışması yaptı. Yaklaşık 604 bin metrekare mevsimlik 
çiçek, 180 bin soğanlı bitki, 40 bin ağaç ve çalı dikimi yapıldı.

Okul bahçeleri çiçek açıyor
Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okul 

bahçelerinde de fidan ve çiçek dikimi çalışması gerçekleştiriyor. Okullarda 
yapılan bu çalışmalara öğrenciler de katılıyor. Bu sayede öğrencilere 
hem doğa sevgisi aşılanıyor hem de yeşili, doğayı koruma anlamında 
sorumluluk bilinci verilmiş oluyor. Öğrenciler kendi elleriyle diktikleri çiçek 
ve ağaç fidanları sayesinde yeşil alanlara karşı daha duyarlı oluyorlar.

EYÜPSULTAN Belediyesi, Eyüp 
Devlet Hastanesi'yle yaptığı 

anlaşma doğrultusunda ülke 
genelinde örnek teşkil edecek bir 
sosyal sorumluluk projesine imza attı. 
Eyüp Devlet Hastanesi’nde tedavileri 
devam eden şizofreni hastaları 
Eyüpsultan Belediyesi Alibeyköy 
Spor Kompleksi’nde egzersiz ve diyet 
programına katılacak. 

Bu projeyle, şizofreni hastaları, 
ruh sağlığı ve topluma adaptasyon 
çalışmalarının yanında beden 
sağlıklarına da kavuşmuş olacak.

Eyüp Devlet Hastanesi'ne bağlı 
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde 
(TRSM) tedavi süreçleri devam 
eden şizofreni hastaları, Eyüpsultan 
Belediyesi bünyesinde bulunan 
Alibeyköy Spor Kompleksi'nde 
profesyonel eğitmenler eşliğinde 3 
aylık egzersiz ve diyet programına 
girecek.

Alibeyköy Spor Kompleksi'nde 
gerçekleşecek uygulama kapsamında 
hastalar, salı ve perşembe günleri 
erkekler: 10.00 – 11.00, bayanlar: 
11.00 – 12.00 saatleri arasında 
olmak üzere 1 saat egzersiz çalışması 
yapacak.

Şizofreni Hastalarına Destek
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“Atamız, ceddimiz ve büyüğümüz olan Ali Kuşçu, 
astronomide, fizikte ve matematikte çok önemli çalışmalar 
yapmış insan ve toplum hayatına katkılar sağlamış, çağının 
önemli bilim adamlarındandır. O'nu anlamamız, hatırlamamız ve 
öğrenmemiz gerekiyor. Bizler çok yüksek medeniyete sahip bir 
toplumun çocuklarıyız ama Ali Kuşçu gibi değerli büyüklerimiz 
bizlerden uzak tutularak unutturulmuş. Onları hatırladıkça 
öğrendikçe biz de gerçek potansiyelimize erişeceğiz.

“Attığımız Tohumlar Meyvelerini Verecek”
Sizlerin arasından da inşallah Ali Kuşçu'lar çıkacak 

amacımız da zaten bu yönde. Yüksek bir medeniyetin çocukları 
olduğumuzu anlamamız ve kendimize güvenmemiz lazım.
İnanıyorum ki gelecekte de çok daha büyük başarılara imza 
atacağız. Attığımız tohumlar bereketli bir şekilde meyvelerini 
verecek. Rabbim başarılarımızı ve gayretlerimizi daim eylesin.”

Ali Kuşçu Paneline Yoğun İlgi
Ali Kuşçu'yu anma programları kapsamında Eyüp 

Belediyesi Kültür Ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) bir de panel 
düzenlendi. Panele Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile 
birlikte Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Murat Öğütçü ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Tiyatro Gösterisi
Panel sonrası Simurg Tiyatro Gösteri Topluluğu Ali Kuşçu 

ile ilgili hazırladıkları oyunu sergiledi. Ayrıca programa katılım 
sağlayan öğrencilere, soru cevap kısmında sordukları sorular 
üzerinden değerlendirme yapılarak çeşitli sürpriz hediyeler verildi.

Ali Kuşçu’nun Hayatı, Çalışmaları 
Üzerine Sunumlar Yapıldı

Prof. Dr. Talat Saygaç’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde 
Prof. Dr. Mustafa Kaçar ile Araştırma Görevlisi Dr. Taha Yasin 
Arslan Ali Kuşçu’nun hayatı, çalışmaları üzerine sunumlar 
yaptılar.

Moderatör Prof. Dr. Saygaç panelde ‘Uzaya Açılma Eşiğinde 
Türkiye’de Astronomi Çalışmaları’konusunu anlatırken Prof. 
Dr. Kaçar ‘Ali Kuşçu’nun Düşünce Ufku’ konusunu, Araştırma 
Görevlisi Dr. Taha Yasin Arslan ise ‘Ali Kuşçu’nun Osmanlı 
Astronomisine Etkisi’ konusunu salonda bulunanlara aktardı.

Ali Kuşçu Eyüpsultan'da anıldı
Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapmış, birçok öğrenci yetiştirmiş, Osmanlı medeniyetinin en kıymetli bilim 

adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) ebediyete intikalinin (16 Aralık 1474) 543. Yılında bir dizi program ile Eyüpsultan’da anıldı.

Bilimsel çalışmalarla geçmişten geleceğe bir ışık tutup ülkemizin uzay 
politikalarına destek veren Ali Kuşçu için ilk anma programı Eyüp Sultan 
Camii avlusunda gerçekleşti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 

katılımıyla gerçekleşen programda öncelikle Kur'an-ı Kerim tilaveti 
yapıldı. Başkan Remzi Aydın yaptığı konuşmada, Ali Kuşçu'nun astronomi, 
fizik ve matematik alanında dünya çapında çalışmalar yaptığını söyledi.

“Ali Kuşçu, Astronomide, Fizikte ve Matematikte Önemli Başarılara İmza Atmış Bilim Adamlarındandır”

Ali Kuşçu için ilk 
anma programı 

Eyüp Sultan 
Camii avlusunda 

gerçekleşti.

Başkan Remzi Aydın, Ali Kuşçu'nun 
Eyüp Sultan Camii haziresinde 
bulunan mezarı başında dua ederek 
yetkililerden bilgi aldı.

Panelin düzenlendiği salonun 
fuaye alanında “Dünya’dan Evrene 
Bakış” isimli bir de sergi açıldı.

Başkan Aydın 
panelde  Ali 

Kuşçu’nun 
tarihimizdeki 

önemini 
ifade eden bir 

konuşma yaptı.

Panelde Prof. 
Dr. Mustafa 
Kaçar ile 
Araştırma 
Görevlisi Dr. 
Taha Yasin 
Arslan, Ali 
Kuşçu'nun 
hayatı, 
çalışmaları 
üzerine 
sunumlar 
yaptılar.

Eyüp Belediyesi Kültür 
ve Sanat Merkezi'nde 

(EKSM) düzenlenen 
panele ilgi büyüktü.



GÜNCEL MART 2018 9EYÜPSULTAN POSTASI

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 Rami Cuma 
Mahallesi'nde Halit Efe bebekle anne 
Zinnetnur Esra Sipahi’yi, Karadolap 
Mahallesi'nde Kayra bebekle anne 
Berna Yazar'ı ve Nişanca Mahallesi'nde 
Yuşa bebekle anne Hafize Paşalıoğlu'nu 
ziyaret etti. 

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

Halit 
bebek 

ve Tülay 
Aydın

Bebek Halit Efe, anne Zinnetnur 
Esra Sipahi, Tülay Aydın

Kayra bebek, anne Berna 
Yazar ve Tülay Aydın

Yuşa bebek, anne Hafi ze Paşalıoğlu, Tülay Aydın

TÜLAY Aydın, Eyüpsultan Rami'de ikamet eden ve bir ay önce 
beyin kanaması sebebi ile felç geçiren Neriman Şenpınar'ı 

evinde ziyaret etti. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü’ne, Neriman Şenpınar için hasta yatağına 
ihtiyacı olduğu başvurusu yapıldı. Başvuru üzerine Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 73 yaşındaki Neriman 
Şenpınar'a hasta yatağı teslim edildi. 

Hasta yakını, 'hasta yatağı' ihtiyacı için başvurduktan iki 
gün sonra yatağı temin ettikleri için Eyüpsultan Belediyesi’ne 
ve Remzi Aydın'a teşekkür ederek,"Daha önceki yatağında hep 
başka birilerine ihtiyaç duyuyordu ama bu yatak portatif olduğu 
için hastamız rahat edecek" dedi.

Bir diğer ziyaretini Karadolap Mahallesi'nde 30 yaşındaki 
ağır mental ve epilepsi hastası Şeyda Ataalp ve ailesine yapan 
Tülay Aydın, Şeyda'nın hasta yatağı ve tekerlekli sandalye 
ihtiyacının giderilmesini sağladı. Aynı evde bulunan ve ortopedik 
yatağa ihtiyacı olan Telli Ataalp'in de bu isteği yerine getirildi.

“Engelli, Hasta ve Yaşlılarımızın 
Her Zaman Yanındayız”

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

E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi 
Aydın'ın daha önce ziyaret etmiş 
olduğu, ALS hastası Sedat Düzgün'ün 

hasta vinci ve tekerlekli sandalye dileği 
gerçekleşti. Evlendikten 2 yıl sonra ALS 
hastalığına yakalanan ve son üç yıldır 
yatağa bağımlı bir şekilde yaşayan Sedat 
Düzgün, hayata tutunmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın'ın eşi Tülay Aydın, ALS hastası Sedat 
Düzgün'ü evinde ziyaret etti.

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, 
ALS hastası Düzgün'e 
bir önceki ziyaretinde 
göz algılamalı bilgisayar 
hediye etmişti.

Göz algılama teknolojisi ile Sedat 
Düzgün'ün iletmek istediğini anlayan ve 
seslendiren bilgisayar, Düzgün'ün hayatını 
büyük ölçüde kolaylaştırmıştı.

Hasta vinci ve tekerlekli 
sandalye isteği gerçekleşti

Sedat Düzgün, Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın'dan hasta vinci 
ve tekerlekli sandalye isteğinde 

bulunmuştu. Geçtiğimiz 
günlerde bu istekleri 

gerçekleştirilen Sedat 
Düzgün, Eyüpsultan 
Belediyesi'ne ve 

Başkan Remzi Aydın'a 
teşekkürlerini sundu.

Tülay Aydın, 
Eyüpsultan Rami'de 
ikamet eden ve bir ay 
önce beyin kanaması 
sebebi ile felç geçiren 
Neriman Şenpınar'ı 
evinde ziyaret etti.

30 yaşındaki ağır mental ve epilepsi hastası Şeyda 
Ataalp'e, hasta yatağı ve tekerlekli sandalye verildi.

Ortopedik yatağa ihtiyacı olan Telli 
Ataalp'in bu isteği yerine getirildi.

ALS Hastasının 
Dileği Yerine Geldi

32 yaşındaki, 4 yıldır 
tamamen yatağa bağımlı 

olan ALS hastası Sedat 
Düzgün'e, Başkan Remzi 

Aydın, ilk ziyaretinde 
göz algılamalı bilgisayar 

hediye etmişti.

EYÜPSULTAN Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Aile ve Psikolojik 

Danışmanlık Birimi, Eyüpsultan'daki okullarda 
velilere yönelik seminerler vermeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Aile ve Psikolojik 
Danışmanlık Birimi, Mehmet Akif Ersoy 
İlkokulu’nda 'Aile İçi ve Ergenle İletişim' 
konularında seminer verdi.

Çocuklarla iletişim
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 

aile ve gençlere verdiği önem doğrultusunda 
günümüzde artan aile içi iletişimin azalması ve 
ergenlik dönemi yaşayan gençlerin sorunları 

hakkında veliler bilgilendirildi. Seminerde, velilere 
çocuklarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiği ve 
cinsel istismarın nasıl önlenebileceği hakkında bilgi 
verildi. Psikolog Çiğdem Morgil tarafından 'Cinsel 
İstismar' ve Aile Danışmanı-Aile Koçu Meltem Şenel 
tarafından 'Aile İçi ve Ergenle İletişim' konularıyla 
ilgili yapılan seminer veliler tarafından büyük ilgi 
gördü.

İlçe Genelinde Seminerler 
Sürüyor

Eyüpsultan ilçesinde bulunan 56 okuldan 
37'sinde Aile İçi ve Ergenle İletişim' konularıyla 
ilgili yapılan seminerler Mart ayında sona erecek.

Eyüpsultanlı Velilere Aile İçi ve Ergenle İletişim Semineri...



EĞİTİMMART 201810 EYÜPSULTAN POSTASI

8Röportaj: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker

SİMURGLU VELİLER, ATÖLYELERE 
BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projesi Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı faaliyetleri kapsamında 
hayata geçirilen “Simurg Veli Programı” ile velilerin sosyal, kültürel etkinliklere ve atölye çalışmalarına katılmaları sağlanıyor.

V
ELİLERİN eğitim sürecine etkin 
katılım sağlamaları amacıyla 
gerçekleştirilen “Simurg Veli 

Programı"yla tüm velilerin sosyal, kültürel 
etkinliklere ve atölye çalışmalarına 
katılmaları sağlanıyor. Bilgi Evleri ve 
Gençlik Merkezlerindeki öğrencilerin 
sanat atölyelerinde ortaya koydukları 
eserler gibi öğrenci velileri de bu 
sanat atölyelerinde kendi uğraşları ve 
emekleriyle çeşitli eserler ortaya koyup, 
faydalı çalışmalara imza atıyorlar. 

Sanat atölyelerinde Ebru, Takı 
Tasarım, Quiling, Filografi, Ahşap Kesim, 
Sepet Örme kurslarıyla el becerilerini 
geliştiren veliler, Bağlama, İngilizce Dil 
Atölyesi, Osmanlıca Dil Atölyesi, Şehrimizi 
Tanıyalım, Tefsir dersleriyle de sosyal ve 
kültürel anlamda kendilerini yetiştirme 
fırsatı buluyor. “Simurg Veli Programı”yla 
atölye çalışmaları ve kursların yanısıra 
alanında uzman kişilerin sunumlarıyla 
gerçekleştirilen seminerlerle velilerin 
bilgilendirilmesi sağlanıyor.

2017 yılında hayata geçirilen Simurg 
Veli Programı'yla şimdiye kadar 956 veli, 

atölye, seminer, sağlıklı yaşam ve diyet 
programlarından faydalandı.

İNGİLİZCE DİL ATÖLYESİ

QUILLING ATÖLYESİ

FİLOGRAFİ ATÖLYESİ

TAKI TASARIM ATÖLYESİ

EBRU ATÖLYESİ

Karadolap Bilgi Evi (0212 627 75 90): Veli Koro, İngilizce Dil Atölyesi, Quilling, Bağlama, Ebru

Akşemsettin Bilgi Evi (0212 427 77 45): Ebru, Tefsir, Takı Tasarım, Ney

Alibeyköy Bilgi Evi (0212 625 74 25/26): Sepet Örme, Tefsir, Şehrimizi Tanıyalım, Ebru, Arapça

Nişanca Bilgi Evi (0212 613 73 14): Filografi

Yeşilpınar Bilgi Evi (0212 480 07 80): Takı Tasarım 

Düğmeciler Bilgi Evi (0212 674 48 09) Tefsir

SİMURG BİLGİ EVLERİ ADRES VE TELEFONLARI
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“Derslerimiz Çok Güzel Geçiyor, Burası Bize Terapi Gibi Geliyor”
Aylin Karabulut (Bağlama): 

“Kemerburgaz, Göktürk'te 
oturuyorum. Üç yıldır bağlama 

atölyesine geliyorum. Derslerimiz 
çok keyifli geçiyor. Önceden 

mandolin çalıyordum, bağlamayı 
elime alıp dokunduğumda 

benim için hayatımın dönüm 
noktası oldu. Bağlama bütün 

yorgunluğumu ve stresimi alan 
bir enstrüman, herkese de 

tavsiye ediyorum. Böyle kaliteli 
bir programı hayata geçirdikleri 

için Eyüpsultan Belediyesi'ne çok 
teşekkür ediyorum.”

Hatice Keleşoğlu (Bağlama): 
“Göktürk’te oturuyorum. İki yıldır 
Bağlama Atölyesi”ne geliyorum. 
Buraya gelmekle çok isabetli bir karar 
verdiğimi düşünüyorum. Burada çok 
güzel arkadaşlıklar kurdum. Hocalarımız 
çok iyi, kaliteli zaman geçiriyoruz. 
Gençliğimden beri bağlamaya karşı bir 
hevesim vardı. Şimdiye kadar buna hiç 
fırsat bulamamıştım. Şimdi yaptığım 
için çok mutluyum, herkese bağlama 
çalmayı tavsiye ediyorum. Belediye 
başkanımız Remzi Aydın'a ve emeği 
geçen herkese bu güzel programı devam 
ettirdikleri için teşekkür ediyorum.”

Beyhan Akarsu: (Takı Tasarım):
“Takı çok ilgi alanım değildi ama 
buraya gelince çok hoşuma gitti, 
o yüzden devam ediyorum. Evde 

oturup sıkılmaktansa burada  
arkadaşlarla sosyalleşiyoruz, 
kaliteli zaman geçirip güzel 

şeyler üretiyoruz. Ev hanımlarına 
tavsiyem belediyemizin açtığı 
farklı alternatiflerin sunulduğu 
bu atölye çalışmalarına katılıp, 

faydalı şeyler öğrensinler. Bize bu 
imkanı sunan Belediye Başkanımız 

Remzi Aydın'a ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.”

Ülviye Yaldızlı (Ebru): 
“Akşemsettin Mahallesi’nden 

geliyorum. Yaklaşık 2.5 aydır Ebru 
yapıyorum. Derslerimiz çok güzel 

geçiyor, burası bana terapi gibi 
geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. 

Ebru sanatına karşı bir ilgim, 
merakım vardı zaten. Burada 

olmaktan dolayı mutluyum. Keşke 
daha önce gelseydim diyorum 

şimdi. Ben kendi arkadaşlarıma 
da tavsiye ettim, şimdi onlar da 

geliyor.”

Elvan Özkiper (Ebru): 
“Ebru atölyesi için 

Gaziosmanpaşa’dan geliyorum. 
Ebru, zihnimizi dinlendiriyor, 

el becerimizi kuvvetlendiriyor. 
Derslerimiz çok keyifli geçiyor. 
Eğlenirken öğreniyoruz, yeni 

arkadaşlar ediniyoruz. Başkan 
Remzi Aydın’a biz kadınlara böyle 

bir imkan sunduğu ve destek 
olduğu için ayrıca teşekkür 

ediyorum.”

Semra Yoğurtçu (Takı Tasarım): 
“Takı Tasarım Atölyesi için 
Yeşilpınar’dan geliyorum. 

Takı takmayı çok seviyorum o 
yüzden de sürekli takı alışverişi 

yapıyorum. Baktım çok fazla 
harcama yapıyorum, Takı 

Tasarım Atölyesi’nin açıldığını 
duyunca buraya gelmeye 

başladım. Hocamız sayesinde 
maliyeti düşük, çok güzel takılar 

yapmayı öğrendik. Benim 
başkanımız Remzi Aydın’dan 
ricam bizlere yaptığımız bu 

takıları değerlendirebileceğimiz 
bir imkan sunması. Ayrıca biz ev 

hanımlarına bu güzel çalışmalarla 
destek olduğu için kendisine çok 

teşekkür ediyorum.”

Derya Aydın (Quilling): 
“Karadolap Mahallesi, Bin Evler Sitesi’nde oturuyorum. Arkadaş 
tavsiyesiyle geldim. Burada çok güzel bir ortam var. Yaptığımız 

işten keyif alıyoruz. Şekiller, çiçekler, hayvanlar ve farklı tasarımlar 
yapıyoruz. Değişik uğraşlar edinmek isteyen ev hanımlarına 

kesinlikle Quilling’i tavsiye ediyorum.”

Nebahat Kemahlı (Quilling):  “Karadolap Mahallesi’nde oturuyorum. 
2 aydır Quilling atölye çalışmalarına katılıyorum. Quilling’i bir 

arkadaşımdan duydum. İnternetten yapılan resimleri araştırdım ve 
bana müthiş cazip gelince kaydımı yaptırmaya karar verdim. Daha 
sonra bunun stres attırdığını gördüm. Ev hanımları için çok ideal 
bir şey, çünkü sürekli evde kalmak ev hanımlarını sıkıyor. Burada 

yaptığımız ürünler ortaya çıktıkça daha mutlu oluyorsunuz. Tüm ev 
hanımlarına tavsiye ediyorum.”

Safure Abancı (Filografi): 
“Nişanca Mahallesi’nde oturuyorum. İki senedir Filografi sanatı ile  

uğraşıyorum. Gamze hocamız vasıtasıyla bu sanat dalıyla tanıştım ve 
aşık oldum diyebilirim. Burada çok güzel bir çalışma ortamı var. Ev 
hanımları evde boş oturmasınlar ve mutlaka bir atölye çalışmasına 

katılsınlar. Biz kadınlara çok farklı sanat dalları ile tanıştıran 
Eyüpsultan Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

Leman Atakan (Bağlama):  “Merter’den geliyorum. İki yıldır atölye 
çalışmalarına katılıyorum. Bağlama çalmaya başladıktan sonra 
tamamen huzura eriştim. Emekli olduktan sonra çok bunalıma 

gireceğimi düşünmüştüm ki burayı bulunca sosyalleştim ve yeni 
arkadaşlar edindim. Başta Başkanımız Remzi Aydın olmak üzere, 

hocalarımıza, tüm emeği geçen herkese böyle bir imkan sundukları 
ve bizleri boşlukta bırakmadıkları için teşekkür ediyorum.”

Pirhen Kaya (Filografi):  “Topçular’da oturuyorum. El emeği 
gerektiren çalışmalarda bulunmayı seviyorum. Filografi sanatı ile 
burada Gamze hocamız sayesinde tanıştım.İki senedir bu sanatla 

uğraşıyorum ve çok severek yapıyorum. Evde oturmaktansa burada 
farklı sanat dalları öğrenmek, bir şeyler üretmek insana keyif 

veriyor. Bizlere bu imkanı sundukları için Başkanımız Remzi Aydın’a 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Zübeyde Teymür (İngilizce): 
“Karadolap Mahallesi’nde oturuyorum. İngilizce dünya dili, 

herkesin bilmesi gereken bir dil. Ben biraz geç kaldım ama fırsatları 
değerlendiriyorum. Evime yakın olması da benim için büyük bir 
avantaj. Derslerimiz çok faydalı geçiyor. Burada unuttuklarımı 

hatırlarken bilmediğim birçok şeyi de öğreniyorum.”
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Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezlerinde verilen eğitimler 
aralıksız devam ediyor. 2017- 2018 eğitim sezonunda 965 öğrencinin eğitim 
aldığı  kültür sanat merkezlerine sadece Eyüpsultanlılar değil, Bakırköy, 
Ataköy, Levent, Gaziosmanpaşa ve Avcılar'ın da aralarında bulunduğu 
İstanbul’un birçok farklı ilçesinden kursiyerler büyük ilgi gösteriyor.

KÜLTÜR VE SANATIN SOLMAYAN 
RENKLERI EYÜPSULTAN'DA

Sanatsal yorum 
ve fi kirleriyle 
çok sevilen 
Klasik Türk 
Musikisi’nin usta 
ismi Özer Özel, 
Sertarikzade’de 
tanbur dersleri 
veriyor. 

TOPLAMDA 7 merkezde Hat, 
Tezhip, Minyatür, Ebru, Çini, 
Resim, Bilimsel Bitki Çizimi, 

Kaligrafi, Kanun, Ney, Tanbur, İstanbul 
Kemençesi, Bendir, Ud, Keman, 
Piyano vb. 32 farklı branşta eğitimler 
veriliyor. Geleneksel sanatlar ve modern 
sanatların uyumu ile mekanların 
tarihselliğini göz ardı etmeden, 
medeniyet eksenindeki yerini dikkate 
alarak sürdürülen eğitimler mayıs ayının 
son haftasına kadar devam edecek.  10 
yaş ve üzeri herkesin yararlanabildiği 
eğitimler, ayrıca Eyüpsultan’la  
özdeşleşmiş musiki geleneğini ve sanat 
dallarındaki branşların gelişimine 
katkı sağlayarak yeni sanatçıların 
yetiştirilmesine de zemin hazırlıyor.

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

Bendir

Hat Ebru

Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’ndeki Ud eğitimleri 
İbrahim Kararoğlu'nun hocalığında devam ediyor.

Gitar

Kemençe

Minyatür Resim

Kaligrafi

Cam üflemeRami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi'nde verilen 
Keman eğitimlerine öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

Tezhip sanatı 
eğitimleri 

Büşra Akan 
tarafından 
veriliyor.

Minyatür eğitimleri Leyla Kara ve 
Gülşen Eryüksel tarafından veriliyor.

8Röportaj: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker



SANAT MART 201813EYÜPSULTAN POSTASI

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’NİN 
SANAT KURSLARI İLGİ ODAĞI OLUYOR

Eyüpsultan Belediyesi’nin Kültür Sanat Merkezleri’ndeki kurslarına, Eyüpsultan'ın yanısıra Bakırköy, Ataköy, Levent, Avcılar gibi İstanbul'un birçok farklı semtlerinden kursiyerler geliyor.

Canan Demirer (Tezhip): 
“Tezhip eğitimi almak için buraya Bakırköy'den 
geliyorum. Ailece geleneksel klasik sanatlara ilgimiz 
var. Kardeşim de minyatür ve tezhip eğitimleri 
alıyor. Ben 20 yıllık İngilizce öğretmeniyim. Mümkün 
olduğunca bu sanatı öğrenip öğrencilerime de 
aktarmayı ve onlara bu sanatı sevdirmeyi istiyorum. 
Daha önce kaligrafi çalışmam olmuştu ama tezhip 
de çok keyifli. Buraya gelmekten dolayı memnunum, 
Eyüpsultan Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

Asiye Candan (Ud): 
“Buraya Gaziosmanpaşa'dan 
geliyorum. İki senedir İbrahim hocadan 
ders alıyorum. Ud çalmaya sekiz sene 
önce başladım. Türk Sanat Müziği’ni 
sevdiğim için ud çalmayı tercih ettim.
Ud bende tutku haline geldi. Udu 
gördüğüm zaman yüreğim ürperiyor. 
İki torun var, onlara bakarken de ud 
eğitimimi ihmal etmiyorum.”

Fisun Özgen (Minyatür):
“Minyatür eğitimi için 

buraya Levent'ten geliyorum. 
Altı yıldır minyatür sanatı 
ile uğraşıyorum. İlk olarak  
Taner Alakuş'la bu sanata 
başladım. Onun tavsiyesi 

üzerine de son iki yıldır çok 
deneyimli bir isim olan Leyla 
Kara hocamızla çalışıyorum.”

Mehmet Baycan (Ud):
“Ud kursu için buraya Avcılar'dan geliyorum. 

Ud çalmaya emekli olduktan sonra 
başladım. Sekiz yıldır da çalıyorum. Ud Türk 

Müziği’ne çok yatkın bir saz, sesi kulağıma 
güzel geldiği için tercih ettim. Başka 

yerlerde de ud kursları var ama İbrahim 
Kararoğlu hocamızı çok seviyoruz. Üç yıldır 
Sertarikzade'de ud eğitimi alıyorum. Avcılar 

gibi uzak bir yerden gelmeme rağmen 
burada olmaktan dolayı mutluyum.”

Saim Şengüler (Ud):
“Ud eğitimi için Gaziosmanpaşa’dan 
geliyorum. Uzun zamandır ud 
çalıyorum. Tecrübem var ama 
beni tatmin etmediği için, değerli 
hocamızın bilgisinden yararlanmak 
ve eksik yönlerimi tamamlamak 
için eğitimlere katıldım. Buraya 
bu sene başladım. Benim Türk 
Sanat Müziği üzerine şan eğitimim 
var. Şarkı söylerken  ayrıca bir 
enstrüman da çalmak güzel olur 
diye ud’a başladım.”

Pınar Güven (Tanbur):
“Buraya Ataköy'den geliyorum. Beş senedir tanbur çalıyorum, üç senedir de 
Özer Özel hocamızdan ders alıyorum. Özer hoca bu konuda bir duayendir. 

Eseri icra etme, süslemeler üzerine eğitimler alıyoruz. Derslerimiz çok 
faydalı ve keyifli geçiyor. Ben Bakırköy Akademisi'nde kursiyerdim. 

Tanburla ilk olarak orada karşılaştım ve çok sevdim.”

Derya Atsan (Minyatür): 
“Buraya Okmeydanı'ndan 

geliyorum. Minyatür sanatıyla 
4 yıldır ilgileniyorum. Burada 

Leyla Kara hocamla çalışıyoruz. 
Sertarikzade'de  ikinci yılım. 
Fen Bilimleri öğretmeniyim. 
Farklı eserlerde minyatürle 
karşılaşınca çok etkilendim. 

Gördüğüm minyatür resimlerini 
bilgisayarımda biriktirmeye 
başladım. Sonra biriktirmek 

yerine yapsam nasıl olur dedim. 
Elim de kalem kullanmaya 

yatkındı ve başladım. Başka 
sanatlarla da desteklemeye 

çalışıyorum bunun için de bilimsel 
bitki çizimiyle de ilgileniyorum.”

Gülçin Dizdaroğlu (Kaligrafi):
“Kaligrafi eğitimi almak için 
Bakırköy’den geliyorum. Bu 

eğitimi daha önce üç yıl kadar 
almıştım. Eğitimimi hocamız 
Emrah Yücel'le daha iyi bir 

seviyeye taşımak ve pekiştirmek 
için buradayım. Çünkü iş sadece 

yazıyla kalmıyor, bunu ilerletmek, 
daha iyi yerlere gelebilmek ve 
farklı yazı türlerini öğrenmek 

gerekiyor.”

Nafiye Erdoğan (Tezhip): 
“Buraya Esenler'den geliyorum. 
Din Kültürü öğretmeniyim ama 

şu anda bir devlet okulunda 
görevlendirmeli müdür 

yardımcılığı yapıyorum. Önceden 
minyatürla uğraşıyordum, desen 
çizmeyi çok seviyordum, tezhipe 
de gelerek kendimi geliştirmek 

istedim. İki gün tatilimiz var ama 
tatil günümüzde olsa buraya 
gelmekten keyif alıyoruz.”

Hanım Göger (Kaligrafi):
“Eğitimlere Güzeltepe 

Mahallesi'nden katılıyorum. Daha 
önce iki yıl kadar kaligrafi eğitimi 

almıştım. Bu yıl eğitimlerime 
Emrah beyle devam ettirmek 

istedim. Kaligrafi insan psikolojisi 
üzerinde çok güzel bir etki 

bırakıyor, insan istiyor ki kendi 
yazdığı yazı da bir başkasının 

üzerinde o etkiyi bıraksın. 
Eğitimlere başlayalı üç ay oldu 
gayet güzel ve keyifli geçiyor.”
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E
YÜPSULTAN Belediyesi Genç Akademi ve yine Eyüpsultan 
Belediyesi bünyesindeki Eyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM) 
ile EYSAM'ın (Eyüpsultan Araştırma Merkezi) katkılarıyla 

düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu'nda, öğrenciler Şehrin 
Geleceği, Şehir Planlama, Şehir Estetiği, Şehir Yönetimi, Kentsel 
Tasarım, İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi olmak 
üzere altı farklı atölyede yerel yönetimler üzerine ihtisaslarını 
gerçekleştiriyor. 

Eyüp Sultan'da yaşayan medeniyet mirası ve kültürel 
hazinelerimizin izinde yeni strateji ve yaklaşımlar geliştirmeyi 
amaçlayan Şehir ve Medeniyet Okulu , şehir, şehirlilik ve şehircilik 
alanında uzmanlaşmak isteyenler için tasarlandı. ESTAM'ın 
tecrübe paylaşımı ve EYSAM'ın saha araştırmaları desteği ile 
öğrencilere zengin bir içerik ve pratiğin sağlandığı Genç Akademi 
Şehir ve Medeniyet Okulu'nda aynı zamanda çeşitli seminer ve 
etkinlikler, dönem içerisinde çeşitli konferans, toplantı ve geziler 
de düzenleniyor. Katılımcıların seçtiği bir atölye üzerinden bir yıllık 
süreçte aktif bir öğrenim gerçekleştirdiği program Mayıs ayına 
kadar devam edecek. 

Şehir ve Medeniyet Okulu'nun Eyüp Sultan'ın, caddelerinde, 
sokaklarında, avlularında, arastalarında, açık ve gizli olan medeniyet 
tasavvurumuzun ihya edilmesi; şehircilik geleneğimizin modern 
bir şekilde yorumlanması amacıyla faaliyetlerini sürdürdürdüğünü 
söyleyen Başkan Remzi Aydın “Amacımız; medeniyet mefkuremizi, 
bütün boyutlarıyla Eyüp Sultan'dan başlayarak tüm şehirlerimize 
yaymak. Yüksek estetik standartlarımızı yeniden açığa çıkarmak 
ve yerel yönetimlerimize entelektüel katkı sunmaktır. Maksadımız; 
yeryüzünü biraz daha güzelleştirmek, gönülleri fethetmektir” dedi.

Eyüpsultan'ın Ödüllü Eğitim Projesi:

GENÇ AKADEMİ ŞEHİR VE MEDENİYET OKULU

Eyüpsultan Belediyesi'nin Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7.Altın 
Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması'nda Kültür ve Sanat Kategorisi’nde Altın 

Karınca Ödülü alan projesi Şehir ve Medeniyet Okulu'nda eğitimler devam ediyor.

Üniversite öğrencileri bu sene 
sayısı 6'ya çıkarılan atölyelerde 

eğitim alıp, çeşitli sosyal ve kültürel 
faaliyetler gerçekleştiriyorlar.

ADRES: 
Merkez Mahallesi Feshane 
Caddesi No:11 Kat:1 
Eyüpsultan Belediyesi Ek 
Hizmet Binası
TEL: 0212 440 15 60
MAIL: 
eyupgencakademi@gmail.com

İki haftada bir, 
şehir ve medeniyet 
ekseninde yapılan 

seminerler 
akademi, sanat, 

siyaset, bürokrasi 
ve diplomasi 

dünyasının ehil 
kişilerinin katılımıyla 

gerçekleştiriliyor.

Genç Akademi’ye 2017-2018 
eğitim döneminde toplamda 
135 öğrenci devam ediyor.

8Röportaj: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker
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İstanbul'un değerli üniversitelerinde okuyan öğrencilerin bir araya geldiği Eyüpsultan Belediyesi Genç 
Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu'nda gençler farklı �kir ve projeleriyle Eyüpsultan'a katkı sunuyor.

Çiğdem Denizhan (Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 

– Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği):

Programa Eyüpsultan, Çırçır 
Mahallesi'nden katılıyorum. 

Daha yaşanılır, mutlu bir şehir 
için yapılabilecekler hakkında 
bilgilenmek ve bu doğrultuda 
çalışmalara katılabilmek için 

programa dahil oldum. Şehrimizdeki 
sıkıntılara çözüm oluşturabilmesi 

açısından ve geleceğimize daha 
güvenli bakabilmemizi sağlaması 

açısından Şehir ve Medeniyet 
Okulu'nun çok başarılı bir proje 

olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde 
bu tarz projeler daha fazla hayata 

geçirilirse daha gelişmiş bir ülkeye 
sahip olacağımıza inanıyorum.

Beşire Emre (Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi – 
İnşaat Mühendisliği):
Programa Eyüpsultan, Yeşilpınar 
Mahallesi’nden katılıyorum. Genç 
Akademi Şehir ve Medeniyet 
Okulu’na bilgi dağarcığımı 
genişleterek mesleğime katkı 
sağlaması ve kişisel gelişimime 
olumlu etkisi olacağı düşüncesi ile 
katıldım. Burada verimli derslerle, 
faydalı bilgiler alarak kendimizi 
geliştiriyoruz. Eyüpsultan için 
güzel proje ve fikirler üreterek 
ilçemize katkı sağlıyoruz.

Nesibe Atakul (İstanbul Teknik Üniversitesi – Şehir ve Bölge 
Planlaması):

Programa Esenler, Turgut Reis Mahallesi’nden katılıyorum. Mesleğim 
adına ufkumu genişletmek için Şehir ve Medeniyet Okulu’na katıldım. 
Program disiplinler arası diyolağa imkan sunarken, yapılan seminerler 

ile birlikte çeşitli konular üzerine düşünceyi oluşturma veya 
geliştirmeyi de sağlamakta. Ayrıca belediye ile gençleri buluşturması 

açısından da iyi bir amaca hizmet etmekte.

İzzettin Batmaz (İstanbul 
Üniversitesi - Sosyoloji):

Programa Fatih, Ali Kuşçu 
Mahallesi’nden katılıyorum. 
Kendi alanında uzmanlaşıp 

kariyerimde başarı elde etmek 
için buradayım. Genç Akademi 
Şehir ve Medeniyet Okulu’nun 

sürdürülebilirliğine inanıyorum ve 
bu akademinin bizler var oldukça 

devam edeceğine inanıyorum. 
Ben Eyüpsultan’da oturmuyorum 

ama gerek eğitim desteği, gerekse 
kırtasiye yardımları ile her zaman 

öğrencileri desteklediklerini 
görüyor ve duyuyorum. Ayrıca 

aldığı ödüller ile de şehrin en çok 
ödül alan ilçesi olması yapılan 
çalışmaların ne kadar isabetli 

olduğunu gösteriyor.

Feyza Arpacı(Arel Üniversitesi – 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 

Yönetimi ve Siyaset Bilimi):
Programa Fatih, Karagümrük’ten 

katılıyorum. Aldığım eğitimi 
desteklemek ve yeni bilgiler 

edinerek, hedeflediğim yolda bir 
adım önde olmak amacı ile programa 
katıldım. Şehir Yönetimi Atölyesi’nde 

hocamız Sayın Burak Hamza 
Eryiğit’in ders anlatımıyla, kendimize 

yeni bilgiler katmakla beraber 
ideal bir şehir yönetimi nasıl olmalı 

sorusuna , geçmişten günümüze 
gelerek inceliyoruz. Çok başarılı 

bulduğum bu eğitim programının 
devam etmesini temenni ediyorum. 

Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi’nin 
öğrencilere sunduğu eğitim hizmet 

ve desteklerini takdir ediyorum.

Seyit Murat Erdoğan (İstanbul 
Esenyurt Üniversitesi – 

İngilizce Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası ilişkiler):

Programa Eyüpsultan, Rami’den 
katılıyorum. Yerel yönetimler 

hakkında bilgi ve tecrübe edinmek, 
ilerde iyi bir iş sahibi olabilmek 
amacıyla çıktığım bu yolda bana 

katkı sunacağını düşündüğüm 
için programa katıldım. Karşılıklı 
dialoglar, öneriler, materyaller, 

aktif çalışma programları ile Şehir 
ve Medeniyet Okulu’nu  çok yararlı 

buluyorum.

Derviş Salih Tarakçı (Beykent 
Üniversitesi – Siyaset Bilimi 

ve Kamu Yönetimi):
Programa Eyüpsultan, Düğmeciler 

Mahallesi’nden katılıyorum. 
Bölümümle ilgili kendimi 

geliştirebileceğimi düşündüğüm 
için programa katıldım. Gelişime 

açık olan her bireyin kendini 
yetiştirmesi açısından Genç 
Akademi Şehir ve Medeniyet 

Okulu’nun biz üniversite 
öğrencileri için önemli bir fırsat 

olduğunu düşünüyorum.

Hacer Alyaz (İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık):
Programa Eyüpsultan, İslambey Mahallesi’nden katılıyorum. Mesleğimi 
icra ederken bir yandan düşünme serüveninin devamı, bilgi, düşünce 

ve deneyimlerin paylaşıldığı ortamda aktif olarak yer almak ve 
mesleki gelişimime katkı sağlamak için programa katıldım. Eyüpsultan 

Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için yaptığı çalışmalar gayet güzel ve 
faydalı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Ayşegül Özkarslıoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – 
 Şehir ve Bölge Planlama/Mimarlık):

Programa Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nden katılıyorum. Programa eğitim hayatından 
kopmamak ve kişisel gelişimime katkı sunması için katıldım. Atölyeler, seminerler ve 

konferanslarla Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu, içeriği dolu dolu olan bir program.
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Eyüp Film Akademisi (EFA) öğrencileri, her hafta Cuma günleri İstanbul 
Medya Akademisi’nde kurgu teknikleri ve görsel efekt dersleri alıyor.

EFA öğrencilerine Cumartesi ve Pazar günleri sinema sanatıyla ilgili 
eğitimler, Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde veriliyor. 

Öğrenciler her ay halka açık olarak düzenlenen seminerlerde, sinemanın 
duayen yönetmen, yapımcı ve oyuncuları ile bir araya geliyor.

Geleceğin Sinemacıları (EFA)
Eyüp Film Akademisi’nde Yetişiyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin, İstanbul Medya Akademisi ve TRT’nin Medya sponsorluğunda hayata geçirdiği Eyüp Film Akademisi (EFA)’da eğitimler devam ediyor. 2017'nin Kasım ayında 
başlayan ve 7 ay sürecek eğitimlere katılan öğrenciler, sinema sanatının inceliklerini, film çekiminden kurgu ve montaja kadar yedinci sanat hakkındaki her şeyi bu akademide öğreniyor.

Ü
NİVERSİTE öğrencisi ya da mezun, sinemayla tanışmak isteyen, bu 
sanata gönül vermiş, mülakatlar ve elemeler sonucunda seçilmiş 
30 öğrencinin eğitimleri haziran ayına kadar devam edecek. Eyüp 

Film Akademisi’nde, Eyüpsultan'ın tarihi ve kültürel dokusunda sinema 
sektörüne nitelikli eserler bırakmak, akademik ve sanatsal eğitimlerle 
sinema kültürünü geliştirmek adına, sektörün usta isimleri tarafından 
eğitimler veriliyor. 

Yönetmenlik, film yapım teknikleri, senaryo yazarlığı, film 
eleştirmenliği, kurgu ve görsel efekt gibi teorik ve uygulamalı eğitimlerin 
verildiği Eyüp Film Akademisi'nde, öğrenciler haftanın üç günü Cuma, 
Cumartesi ve Pazar günleri derslere katılıyorlar. İstanbul Medya 
Akademisi Yenibosna Uygulama Kampüsü'nde Cuma günleri  kurgu 
teknikleri ve görsel efekt dersleri alan öğrenciler, Cumartesi günleri ise 
Eyüpsultan Belediyesi Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde, film 
yapım teknikleri, yönetmenlik, yapımcılık, kamera ışık teknikleri, oyuncu 
yönetimi, Pazar günleri film eleştirisi, film okuma eğitimleri alıyor. 

Ayrıca öğrenciler her ay Eyüp Film Akademisi tarafından halka açık 
olarak düzenlenen seminerlerde, sinema sektörünün duayen yönetmen, 
yapımcı ve oyuncuları ile tanışıp, onların sektördeki tecrübelerinden 
de istifade etme imkanı buluyor. Yedi aylık eğitim sırasında derslerde 
öğrendikleri bilgiler ışığında üç proje hazırlayan, dördüncü projelerinde 
ise kısa bir film çekerek eğitimlerini  tamamlayan başarılı öğrencilere 
Eyüp Film Akademisi tarafından sertifikaları veriliyor.

8Haber: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker



SANAT MART 201817EYÜPSULTAN POSTASI

“EFA, UYGULAMALI SİNEMA 
EĞİTİMİ İÇİN MÜKEMMEL FIRSAT!”
Eyüp Film Akademisi'nde sinema eğitimlerinin çok güzel geçtiğini belirten öğrenciler, “Okulda teorik olarak verilen eğitimleri, 

Eyüp Film Akademisi’nde  pratiğe dökme şansımız oluyor. EFA, uygulamalı sinema eğitimi için mükemmel fırsat!” diyorlar.

İrem Yavuz: 
“22 yaşındayım, programa Topkapı, 

Fatih Mahallesi'nden katılıyorum. EFA'ya 
okulda edindiğim bilgileri pekiştirmek, 

pratik olarak uygulayabilmek 
ve meslek eğitimimde kendimi 

geliştirmek için katıldım. Akademide 
aldığım eğitimler sonucunda kendimi 

geliştirdiğimi düşünüyorum. Okulumun 
bana verdiği eğitimin eksik kalan 

kısmını EFA sayesinde tamamlamış 
oluyorum. Aldığımız eğitimden ben ve 

arkadaşlarım çok memnun kaldık.”

Burak Yavuz:
“23 yaşındayım, programa Üsküdar, 

Küçük Çamlıca'dan katılıyorum. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. 
Bölümüm farklı olmasına rağmen 

yaklaşık 2 yıldır sinema sektörüyle 
ilgileniyorum. Bu sektörde ilerlemeye 

kararlıyım ve her geçen yıl bu 
kararlılığım artarak devam ediyor. Daha 
önce İstanbul Film Akademisi'nde eğitim 
alıp Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kısa  

Film Atölyesi yürütücülüğü yapmış 
olmama rağmen kendimi oldukça 

yetersiz hissediyordum. Bu noktada EFA, 
bize sunduğu imkanlarla benim adıma 

mükemmel bir fırsat oldu. Bu akademide 
edindiğim bilgi ve tecrübe hiç tahmin 
edemeyeceğim kadar yüksek oldu.”

Burak Palabıyık: 
“22 yaşındayım, Eyüpsultan, Silahtarağa 

Mahallesi'nden geliyorum. Nişantaşı 
Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema 

Bölümü öğrencisiyim. Eyüp Film 
Akademisi'ne temel eğitimleri almak 
ve uygulamalarla kendimi geliştirmek 
için katıldım. Getirilen eğitmenlerin 

hepsi çok iyi. Eğitimin teorik ayağı bazı 
üniversitelerden bile başarılı.”

Ömer Faruk Cura:
“23 yaşındayım, Küçükçekmece'den 

geliyorum. Selçuk Üniversitesi Radyo 
TV ve Sinema Bölümü öğrencisiyim. 

Akademiye başlangıçta kurgu 
konusundaki eksikliklerimi gidermek 
için geldim ama EFA kurgu dışındaki 
eksikliklerimin olduğunu da anlamı 

sağladı. Her şey beklentilerimin 
üstündeydi.”

Tuğba Yıldız: 
“22 yaşındayım, Fatih, Çemberlitaş'tan 
geliyorum. Marmara Üniversitesi Radyo 

TV ve Sinema Bölümü öğrencisiyim. 
Okulda aldığım teorik bilgileri pratiğe 

dökmek ve mesleğim konusunda 
kendimi geliştirmek için Eyüp Film 

Akademisi’ne katıldım. Derslere giren 
deneyimli hocalarımız sayesinde sektör 
hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ayrıca 
Akademide aldığım eğitim sayesinde 

daha kaliteli işler yapabileceğimi 
düşünüyorum.”

Fatma Nur Arslan:
“21 yaşındayım, programa 

Kasımpaşa'dan katılıyorum. İstanbul 
Üniversitesi Radyo TV ve Sinema 

Bölümü öğrencisiyim. EFA'ya teorik 
birikimimi artırmak, tecrübeli 

isimlerden farklı bakış açıları ve bilgiler 
kazanmak, gelişmek ve öğrenmek 

için katıldım. EFA, çok yönlü ve güzel 
insanların bir arada olduğu nadide bir 
kuruluş. Disiplin ve düzen var. İlgi ve 
alaka memnun edici fakat çekimler 

için ayrılan sürenin daha fazla olması 
gerektiğini düşünüyorum.”

Ebru Tümen: 
“22 yaşındayım, Kadıköy, 
Rasimpaşa Mahallesi’nden 
geliyorum. Marmara Üniversitesi 
Radyo TV ve Sinema Bölümü 
öğrencisiyim. EFA’ya okulda 
öğrendiğim teknik bilgileri pratiğe 
dökmek, kendi kısa filmimi 
çekmek için katıldım. Eyüp 
Film Akademisi, 3 ayda okulda 
öğrendiğimden çok daha fazlasını 
deneyimleyerek öğrenmemi 
sağladı. Okulda sadece teorik 
olarak verilen eğitim sürecini 
Akademi sayesinde pratiğe dökme 
şansım oldu.”

Harun Yaşar:
“22 yaşındayım, 
programa Ümraniye, 
İstiklal Mahallesi'nden 
katılıyorum. Kocaeli 
Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğrencisiyim. 
EFA'ya sinema sektörü 
hakkında bilinçlenmek ve 
senaryosunu kendimin 
yazdığı filmi çekmek için 
katıldım. EFA'da eğtimler 
ve eğitmenler kaliteli. 
Uygulamalı eğitim olması 
da öğrenilenlerin daha 
kalıcı olmasını sağlıyor.”

Mehmet Nuri Noyantemur:
“25 yaşındayım, programa 

Esenler'den katılıyorum. Marmara 
Üniversitesi Radyo TV ve Sinema 

Bölümü öğrencisiyim. Sinema 
alanında teknik ve teorik 

konularda kendimi geliştirip, kısa 
film üretmek için EFA'ya katıldım. 

EFA, yeterince çalışma ve ilgi 
gösterilmeyen sinema sektöründe 

kendisini geliştirmek isteyen 
sinemaseverler için büyük bir 

fırsat. Bu alanda uzman kişilerden 
fikir ve dersler alıp, pratik 

yapabilme şansı yakaladığım için 
kendimi şanslı hissediyorum.”

Mustafa Hayta:
“23 yaşındayım, Üsküdar, 
Zeynep Kamil'den 
geliyorum. Marmara Radyo 
TV ve Sinema Bölümü 
öğrencisiyim. Sinema 
alanında teknik bilgiler 
edinebilmek, bu alanda 
doğru fikirler ve yardımlar 
eşliğinde ilerleyerek ilerisi 
için düşündüğüm projeleri 
hayata geçirebilmek için 
EFA'ya katıldım. Şu ana 
kadarki üç aylık süreç 
gayet güzel ve verimli 
geçti.”

Gamze Yücelşen:
“25 yaşındayım, programa Kırklareli, 

Babaeski’den katılıyorum. Ege 
Üniversitesi Radyo TV ve Sinema 

Bölümü’nden mezun oldum. Sinema 
alanında kendimi geliştirmek ve 

bilmediklerimi öğrenmek için EFA’ya 
katıldım. EFA, hem teorik hem pratik 

anlamda öğrencileri ile iyi bir etkileşime 
sahip eğitmenleri barındırıyor.”
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E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın konuk olduğu 
ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandığı 
programda, sağlıktan eğitime, Fen İşleri çalışmalarından 

yeni projelere, kültürden sanata, sosyal hizmetlere kadar 
yapılan tüm belediye çalışmaları Eyüpsultanlılara aktarılıyor. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın canlı yayında 
yaptığı konuşmada sağlık alanındaki yatırımlara  değindi.

Sağlık alanında Eyüpsultan ilçesinin iki temel sorunu 
olduğunu belirten Başkan Remzi Aydın, “Biri hastane ihtiyacımız 
ve diğeri de mevcut aile hekimliklerimizin fiziki koşulları” dedi.

Hastane konusunda adaylık sürecinde vaatte bulunduğunu 
hatırlatan Remzi Aydın şunları söyledi:  “İlçemize iki adet  
hastane kazandıracağız demiştik, bu anlamda somut adımlar 
attık. Bir tanesi Kemerburgaz'da diğeri de Akşemsettin'de 
olmak üzere iki hastane yapımını, Sağlık Bakanlığımız 2018 
yatırım programına aldı. İnşallah bu sene temeli atılacak 
şekilde çalışmalar başlatıldı. Biri 150, diğeri 200 olmak üzere 
350 yataklı iki hastanemizi ilçemize kazandıracağız. Bunun 
mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum. İkincisi ise, malum yeni 
sağlık sistemimizde her bir mahallemizde yaklaşık 4 bin kişiye 
bir aile hekimi bakmakla yükümlü. Aile hekimlerimiz ilçemizin 
muhtelif yerlerinde hizmet vermeye çalışıyorlar. Bunların bir 
kısmının şartlarının yeterli olmakla beraber birçoğu yetersiz 
şartlarda çalışıyor. 

Dolayısıyla gerek Sağlık Bakanımızın verdiği talimatla 
gerekse İlçe Sağlık Müdürümüzün yaptığı çalışmayla, 
mahallelerimizde 12 noktaya yeni Aile Sağlığı Merkezleri 
yapılmasını kararlaştırdık. Bunu Sağlık Bakanlığımızla 
yapacağız. Üzerinde mutabakata vardığımız yerleri sayacak 
olursak: Göktürk, Yeşilpınar, Düğmeciler, Topçular, Esentepe, 
Silahtarağa ve Güzeltepe’de birer adet, Çırçır, Karadolap ve 
Emniyettepe'de ikişer adet olmak üzere toplam 12 yeni Aile 
Sağlığı Merkezimizi inşallah 3 veya 4 ay gibi çok kısa bir süre 
içerisinde ilçemize kazandıracağız.”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Perşembe akşamları 
Facebook üzerinden canlı yayınlanan Eyüpsultan'da Gündem 
programında mahalle bazlı yatırımlar ve yapılan faaliyetleri anlattı.  

İslambey Mahallesi’ne 7 katlı, yüzme havuzlu bir gençlik merkezi 
yapılacağını belirten Başkan Aydın, "Daha öncesinde de söylemiştim. 
İslambey muhtarlığımızın olduğu yere yeni gençlik merkezimizi 
açacağız. Şu anda faaliyette olan Eyüpsultan Gençlik Merkezini 
de buraya taşımayı düşünüyoruz. İslambey, Eyüpsultan Merkez 
mahallelerimize hizmet verecek; 7 katlı ve altında yüzme havuzunun 
olacağı çok kapsamlı gençlik merkezimizin projesi  tamamlandı" dedi.

Projeyi bu dönem başlatıp bitirmeyi düşündüklerini söyleyen 
Başkan Remzi Aydın, "Çırçır mahallemizde bilgi evi için yer arayışımız 
devam ediyor, yer bulamadığımız için yapamadık. Ancak Asımın Nesli 
İlkokulu'nun arka tarafı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bilgi 
evi için yer istedik" diye konuştu.

Eyüpsultan Belediyesinin, Eyüpsultan Merkez, Yeşilpınar ve 
Güzeltepe'de olmak üzere toplamda 3 adet gençlik merkezi bulunuyor.

Eyüpsultan'da bilgi evi bulunan mahalleler ise şöyle:
Alibeyköy, Akşemsettin, Düğmeciler, Güzeltepe, Karadolap, 

Kemerburgaz, Nişanca, Pirinççi, Silahtarağa, Yeşilpınar ve Rami.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
her hafta facebook üzerinden canlı olarak 
yayınlanan programda vatandaşların ulaşımla 
ilgili sorularını da cevaplandırdı.

Başkan Remzi Aydın, "Rami-
Eyüpsultan arasında şu 
an 55 hat numaralı 
İETT otobüsleri 
çalışıyor. Bu 
otobüsler 
İslambey'den 
geçiyordu, 
yaptığımız 
çalışmalar sonucunda 
bir kısmının Rami'den 
geçmesini sağladık. İki güzergahları 
var şu an; birisi Gaziosmanpaşa'dan 
gelip Rami'den devam ediyor, diğeri de 
Eyüpsultan'dan gelip İslambey'e gidiyor. 

Dolayısıyla Rami ve Eyüpsultan arasındaki 
ulaşımı bu şekilde sağlamış olduk" dedi.

"Düğmeciler, Rami Cuma Mahallesi ve 
Topçular Mahallesi’ndeki vatandaşlarımıza 

güzel bir haberimiz var" diyen 
Başkan Remzi Aydın 

şunları söyledi:  
"A17 numaralı 
minibüslerimiz, 
Eyüp Stadının 
orada şu an. Bu 
minibüslerimizin 

güzergahını 
değiştirerek, bu 

mahallelere doğru 
taşıyacağız. Şu an bu projenin 

fizibilitesini yapıyoruz. Eğer çok önemli bir 
aksaklık olmazsa A17 numaralı minibüslerimiz 
Düğmeciler'e kadar gelmiş olacak."

Eyüpsultan’da Sağlığa Dev Yatırım
Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen, Enes Yıldırım’ın sunduğu her Perşembe günü 

saat 20:23'te Facebook üzerinden canlı yayınlanan Eyüpsultan'da Gündem programında, vatandaşların soruları da cevaplandırılıyor.

2 DEVLET HASTANESİ, 12 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILIYOR

Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, her hafta 

Perşembe akşamları saat 
20.23'te Facebook üzerinden 

yapılan canlı yayın programına 
katılıyor ve ilçeyle ilgili önemli 

açıklamalarda bulunuyor.

İslambey’e 7 Katlı 
Gençlik Merkezi Müjdesi

Eyüpsultan Ulaşımında Yenilikler

KENTSEL dönüşüm konusunda ellerinden geleni yaptıklarını, 
vatandaşlarla sürekli görüşmeler yaptıklarını anlatan Başkan 

Remzi Aydın şu bilgileri verdi: "Akşemsettin'de kentsel dönüşüm 
konusu bizim de düşündüğümüz ve bunun için çalıştığımız bir konu. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana, Akşemsettin dahil olmak üzere 
yaklaşık 10 bölgede kentsel dönüşüm alanı tespit ettik.

Bunların hepsi de yenileme ve gecekondu sorunlarının 
çözülmesini gerektiren alanlardı. Sağolsun KİPTAŞ bu talebimize, 
yenileme çalışmamıza olumlu cevap verdi ve proje çalışması 
başlattı"

Vatandaşlarla toplantılar yaptıklarını vurgulayan Başkan 
Remzi Aydın şunları söyledi: "Özellikle Akşemsettin bölgesinin 
sağ tarafında yer alan gecekondularda yaşayan vatandaşlarımızla 
görüştük. Kentsel dönüşüm konusunda, vatandaşlarımıza en yararlı 
şekilde nasıl yapabilir şiarı ile görüşmelerimiz devam ediyor.

İstiyoruz ki, yıllardır burada yaşayan vatandaşlarımız burada 
yaşamaya devam etsinler. Bunun dışında başka bir seçeneği de 
kabul etmiyoruz zaten. Vatandaşlarımız genelde dar ve orta gelire 
sahip insanlar. Kentsel dönüşümde göz önünde bulundurduğumuz 
bir diğer konu da vatandaşlarımızın külfet altına girmemesi."

Yeşilpınar Camii’nin bulunduğu bölgenin de bir kentsel 
dönüşüm alanı olduğunu ve riskli alan ilan edildiğini 
belirten Başkan Remzi Aydın şu ifadeleri kullandı: "Buradan 
vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum: Hiçbir şekilde söylentilere 
itibar etmesinler. Proje bittiğinde, vatandaşlarımız ile projeyi 
paylaşacağız. Memnun olacaklarından eminim.

Biz, dönüşüme girmek istemeyen vatandaşlarımızı zorla 
projeye dahil edecek değiliz. Süreçlerimiz şeffaf bir şekilde 
ilerliyor ve her yaptığımız iş vatandaşımızın yararına olacak 
şekilde planlanıyor."

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 
konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen 

soruların cevaplandığı programda, "Eyüpsultan'da 
Kentsel Dönüşüm" konusu gündeme geldi.

Akşemsettin'de Kentsel Dönüşüm
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Yağmurda Trekking KeyfiYağmurda Trekking Keyfi

2017 yılı Şubat ayından bu 
yana Eyüpsultanlılara hizmet 

veren Alibeyköy Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi’nde, 37 diş 

hekimi günde 700’e yakın 
hastanın ağız ve diş sağlığı 

tedavilerini gerçekleştiriyor…

E
YÜPSULTAN'DA her alanda olduğu gibi sağlık 
alanında da dev atılımlar gerçekleştiriliyor. Yatırım 
İzleme Koordinasyon Merkezi tarafından bölgemize 

kazandırılan Alibeyköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 
Eyüpsultan ve çevre ilçe sakinlerinin ağız ve diş hastalıkları 
tedavilerini sağlıyor. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın İl Genel 
Meclis Üyeliği döneminde yatırım programına aldırarak 
ilçemize kazandırdığı Alibeyköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 
2017'nin Şubat ayından beri sağlık hizmeti veriyor. 

Karadolap Mahallesi Vardar Bulvarı'nda Okmeydanı 
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne bağlı bir poliklinik olarak 
çalışan Alibeyköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2018 yılının 
ortalarına doğru ise bağımsız bir diş hastanesi olacak. Şu 
anda 37 diş hekiminin aktif olarak görev yaptığı merkezde 
günde 700'e yakın hastanın ağız ve diş sağlığı tedavileri 
gerçekleştiriliyor.

Hastaların internet üzerinde MHRS (Merkezi 
Hekim Randevu Sistemi) ve Alo 182'ye başvurarak 
randevu alabildikleri merkezde diş muayenesi, cerrahi 
gerektirmeyen diş çekimleri, normal diş çekimleri, diş 
dolguları, kanal tedavisi, sabit ve hareketli protez gibi 
tedavilerini gerçekleştirebiliyor. 

Uzmanlık gerektiren çok spesifik tedavilerde ise 
hastalar Okmeydanı Diş Hastanesi'ne yönlendiriliyor. Hafta 
içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veren kurumda, 
Pazartesi ve Çarşamba günleri ise 17.00 – 19.00 saatleri 
arasında hekimler isteğe bağlı olarak mesai dışı hasta 
tedavisi gerçekleştiriyor.

E
YÜPSULTAN'DA her alanda olduğu gibi sağlık YÜPSULTAN'DA her alanda olduğu gibi sağlık YÜPSULTAN'DA

EYÜPSULTAN’DA MODERN 
BİR DİŞ MERKEZİ…

Adres: Karadolap Mahallesi Vardar 
Bulvarı No: 40 Eyüpsultan / İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi hizmet binası, Yeşilpınar Veysel Karani 
Camii önü, Eyüp Stadı, Alibeyköy Spor Kompleksi, Osmanlı Park 
ve Kaymakamlık binası önünden kalkan servislerle Kurtkemeri 
Piknik Alanı'na gelen vatandaşlar 'trekking' olarak adlandırılan 
doğada yapılan hafif tempolu yürüyüşleri gerçekleştiriyor. 

Şehrin gürültüsünden ve iş stresinden uzak, açık 
havada, kuş cıvıltıları arasında yapılan tempolu yürüyüş 
öncesi vatandaşlar uzman spor hocalar gözetiminde ısınma 
hareketleri yapıyorlar. Isınma hareketleri sonrası 5 ve 9 
km olarak belirlenen parkurlarda yürüyüşlerine başlayan 
vatandaşlar spor yaparken muhteşem orman manzarasının da 
keyfini çıkarıyorlar. 

Yürüyüş sonrası Eyüpsultan Belediyesi'nin sunduğu 
ikramlarla kahvaltılarını yapan vatandaşlar yine spor hocaları 
eşliğinde müzikle sporun vücut bulduğu bir fitness programı 
olan Zumba yaparak günü tamamlıyor.

Eyüpsultan 
Belediyesi 

Gençlik Spor 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 
tarafından 

her ayın son 
pazar günü  

gerçekleştirilen 
doğa 

yürüyüşleri, 
soğuk hava 
ve yağmura 
rağmen ilgi 

odağı oluyor.
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Eyüpsultan'ın Anı Koleksiyoncusu:

Mehmet 
Gürci

Hepimiz özellikle çocukluk yıllarımızda bir 
şeylerin koleksiyonunu yapmışızdır... Pul 
koleksiyonu, kartpostal, para, futbolcu, sanatçı 
fotoğra�arı koleksiyonu vb… Ancak bazı 
koleksiyonerler var ki, bu işi sadece hobi olarak 
yapmıyor, hayatının bir parçası olarak görüyor ve 
kendilerini adeta adıyorlar. İşte bunlardan biri de 
Nişanca Mahallesi’nde oturan, doğma büyüme 
Eyüpsultanlı 48 yaşındaki Mehmet Gürci…

Y
AKLAŞIK 20 yıldır eline geçirdiği eski, nadir, tarihi ve 
manevi değeri yüksek olan objeleri toplayan Gürci'nin 
dükkanına girdiğinizde tarihin kokusunu üzerinizde 

hissediyorsunuz. 1850'li yıllardan 1980'li yıllara kadar radyo, 
pikap, tüfek, kılıç, kama, para, diploma, halı, çerçeve, fotoğraf 
makinası, para, ferman ve eskiye dair aklınıza ne gelirse özel 
anlam taşıyan birçok objeyi kendi dükkanında toplayan Mehmet 
Gürci “Bu işin sonu yok” diyor. Adım attığınız andan itibaren adeta 
sizleri zamanda nostaljik bir yolculuğa çıkartan bu dükkanda, yine 
zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz... Padişah fermanları, 
Çanakkale Savaşı'ndan kalma tüfekler, kamalar, 70'li ve 80'li 
yıllardan kalma pikaplar, plaklar, kahve değirmenleri ile 1000'e 
yakın obje arasında dolaşırken çok eski yıllara gidiyorsunuz. 

“Bu İşin Sonu Yok”
“Ben bu işe hobi olsun diye , boş vakitlerimi değerlendirmek, 

dinlenme amaçlı başladım ama bir kere bu işin içine girdiğinizde 
bir daha kendinizi kurtaramıyorsunuz” diyen Mehmet Gürci  
“Eşyalardaki yaşanmışlık, o evraklardaki dokunulmuşluk sizi  
enteresan bir şekilde içine çekiyor. Bu işin sonu yok, insan 
topladıkça daha fazlasını istiyor. Başta görsel duvar ve raf süsleri 
gibi minik objeler toplayarak işe başladım. Daha sonra bunu 
çeşitlendirdim ve tablo, evrak, Osmanlı döneminden kalma 
gazeteler, fermanlar, diplomalar topladım. Sonra bu pikap, radyo, 
tüfek, kılıç diye devam etti. Şu anda 20 farklı model eski lambalı 
radyom var” diyor.

“Belediyemizin Osmanlıca Kursuna Gideceğim”
Özellikle Osmanlı döneminden kalma diplomaların, beratların, 

ferman ve telgrafların dikkatini çektiğini ve bunun için Osmanlıca 
öğrenmeye karar verdiğini sözlerine ekleyen  Gürci “O dönemden 
kalma elimde birçok telgraf, gazete, padişahların imzaladığı beratlar 
var ama ne yazdığını bilmiyorsunuz. Gazeteleri arkadaşlarla 
resimlerina bakarak yorumlamaya çalışıyoruz. Osmanlıca 
öğrenmeyi çok istiyorum ama vaktim olmuyor. Bir arkadaşım 
Eyüpsultan Belediyesi'nin açtığı Osmanlıca kursuna katıldı ve çok 
faydasını gördü. Kısmetse ben de önümüzdeki sene belediyemizin 
açtığı bu kursa katılmayı düşünüyorum” şeklinde konuşuyor.

“Bu İş Bende Hastalık Oldu”
Eşyaları internet üzerinden düzenlenen mezatlarda ve 

kurumsal firmaların müzayedelerinden satın alan Mehmet Gürci 
şunları söylüyor:  “Türkiye'nin her tarafından gelen bu eşyalar 
fotoğraflanıp katalog haline getiriliyor. İnternet ortamında da 
yayınlanan bu kataloglardan hangi eşyanın ne kadar olduğunu 
görüp, müzayede tarihini de takip edebiliyorsunuz Bana göre 
fiyatı uygun olan ürünleri seçip satın alıyorum. Bazen de benim 
bu işe meraklı olduğumu bilen eş dost bana satmak için getiriyor. 
Ama birçoğunu bunun manevi değeri vardır, ilerde çocuklarınıza 
torunlarınıza bir anı kalsın diye geri çeviriyorum. Israrcı olurlarsa 
karşı tarafı da tatmin edecek bir rakam verip satın alıyorum. 
Aslında ben ticaretle uğraşıyorum, ikinci el araba alım satımı 
yapıyorum. Pazar günleri araba pazarında araba satmam 
gerekirken müzayede var gel dedikleri zaman orada duramıyorum, 
bu iş bende hastalık oldu” diyor.

Yaklaşık 20 yıldır 
koleksiyonerlik yapan 
Mehmet Gürci, 1000'e 
yakın ürün toplamış.

Osmanlı 
döneminden 
kalma bir 
kartvizit.

Mehmet Gürci'nin 
dükkanında 1800'lü 
yıllardan 1980'li yıllara 
kadar bir çok farklı obje var.

1940'lı yıllara ait bir pikap.

Çanakkale Savaşı’ndan kalma kama.

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker
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Eyüpsultan'da Ege Sıcaklığında Bir Mekan:
8Röportaj: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Ablanın Yeri Ev Yemekleri

E
GE’NİN  incisi Çeşme’yi hatırlatan muhteşem 
dekoru ve anne eli değmiş nefis ev yemekleri 
ile Ablanın Yeri, 11 yıldır Eyüpsultan’da 

hizmet veriyor. Aslen İzmirli olan 
babasının memuriyeti nedeniyle birçok 
şehir gezen Eyüpsultanlıların  “Abla” 
diye hitap ettiği Şener Atasoy, 36 
yıldır Eyüp’te yaşıyor. 

“Kimse beni burada ismim 
ile tanımaz herkes bana Abla 
diye seslenir” diyen Şener 
Atasoy, “Çok küçük yaşlardan 
beri yemek yapıyorum, yemek 
yapmayı seviyorum. Herkes 
bana yemeklerimin çok lezzetli 
olduğunu söylerdi. Ben de 
Eyüpsultan’a geldikten sonra en iyi 
yaptığım işi yapayım dedim ve ev 
yemeklerinin olduğu bir yer açmaya 
karar verdim. İlk olarak Hayal Kafe, daha 
sonra Hayal Kafe Ablanın Yeri ve son olarak 
da Ablanın Yeri isimli bu yeri açtım” diyor.

“Tüm Yemekleri Kendim Yaparım”
Çorbalardan zeytinyağlılara, ara sıcaklardan ana yemeklere, 

tatlı ve salatalara kadar tüm yemekleri kendisinin yaptığını söyleyen 
Şener Abla “Sabah yedide gelirim çorbadan başlayarak ağırından 
hafifine kadar tüm yemekleri ben yaparım. Çorba da olsa pilav da 
olsa el değiştiği zaman yemeğin tadı değişiyor. Müşterilerimiz artık 
benim yemeklerimin tadını arıyor, pişirme yöntemlerimi metodlarımı 
yanımdakilere öğretsem bile yemeğin tadı değişiyor o yüzden tüm 
yemekleri ben yaparım. Saat 11.30 olduğunda zeytinyağlılardan 
çorbaya, ana sıcaklardan tatlılara kadar en az 15 çeşit yemek 
tezgahın üzerine hazır olur. Onbir senedir bu tempoda çalışıyorum. 
Yemek yapmayı çok seviyorum, yaptığım işten keyif alıyorum. Eğer 
sevmezsen bu yemekler bu tatla çıkmaz. Ben yemeklere sevgimi 
katıyorum belki de o yüzden çok beğeniliyor” şeklinde konuşuyor.

“11 Yıldır Benden Yemek Yiyen Müşterilerim Var”
Eyüpsultan’daki esnaf ve memurların dışında farklı ilçelerden 

yemeklerini tatmaya gelen müşterilerinin de olduğunu sözlerine 
ekleyen Şener Atasoy “Benim şehir dışından olsun, Anadolu 
yakasından olsun birçok müşterim vardır. Yemeklerimi bir kez tadan 
bir daha yemek ister. 11 yıldır benden yemek yiyen çok sayıda 
müşterim var. Mümkün olduğu kadar organik ürünler kullanmaya 
çalışıyorum. Yazın yaz, kışın ise kış sebzelerini kullanırım. Manava ve 
kasaba kendim gider görerek seçer alırım” diyor.

Ablanın Yeri, Eyüpsultan 
Belediyesi ile Eczacıbaşı 
Profesyonel’in ortaklaşa 

başlattığı “Hijyende 
Mükemmellik” projesi 

ile sertifi ka almaya hak 
kazanan 6 mekandan 

biri oldu.

Şener Atasoy, “36 
yıldır Eyüpsultan'da 

yaşıyorum çok az 
kişi benim adımı 
bilir, herkes bana 

Abla der” diyor.

11 yıldır yemek sektöründe olan 
Atasoy, tüm yemekleri kendi yapıyor.

Gelen misa� rleri en iyi şekilde ağırlayan ve farklı lezzetler sunan restoranların, 
esnaf lokantalarının bir arada olduğu Eyüpsultan'da ev yemekleri dendiğinde 

ilk akla gelen mekanlardan birisi ABLANIN YERİ EV YEMEKLERİ…

ADRES: Halitpaşa Caddesi No:18 Noter Karşısı - Eyüpsultan Tel: 0212 567 51 09

3 Kişilik bir 
ekiple çalışan 
“Abla” her gün 
15 çeşit yemek 

çıkartıyor.
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63 
yaşındaki Nakip Çalışkan, 
Alibeyköylülerin buluşma 
adresi olan, zaman 

zaman toplanarak çay içip sohbet 
ettikleri mekanın duvarlarını 
1920'li yıllardan günümüze kadar 
uzanan Alibeyköy'ün siyah beyaz 
fotoğraflarıyla donatmış.

Emekli olduktan sonra 
Alibeyköy'ün eski yıllarına ait 
fotoğraflarını toplamaya başladığını 
söyleyen Çalışkan “Altı yılda eş dost 
sayesinde 1000'in üzerine fotoğraf 
topladık. Tabii bütün fotoğrafları 
buraya koyma şansımız yok, büyük bir 
çoğunluğunu evde taradıktan sonra 
bilgisayarımda klasörlüyorum. Zaman 
zaman bu fotoğraflarla videolar 
hazırlayıp kendi sosyal medya 
hesabımda yayınlıyorum” diyor.

Geçmişe yolculuk
Dükkanın Alibeyköylülerin 

buluşma adresi haline geldiğini 
belirten Nakip Çalışkan şunları 
söylüyor: “Arkadaşlar buraya gelir, 
çay içip, sohbet edip eski günleri yad 
ederiz. Fotoğraflarda kendilerini 
gördükleri zaman  duygulanıyorlar. 
Daha sonra, önceden burası böyleydi 
diye anlatmaya başlıyorlar. Burada 
dedelerinin, babaannelerinin 
fotoğraflarını görüp geçmişe 
dalıyorlar. Burada Alibeyköy'ün 
canlı fotoğraf tarihi var. Geçtiğimiz 
günlerde Belediye Başkanımız 
Remzi Aydın da ziyaretimize geldi. 
Fotoğrafları tek tek yakından 
inceleyip, kendisiyle Alibeyköy'ün 
tarihi ile ilgili hasbihal ettik.”

Yılda bir kez toplanıyoruz
Her sene Alibeyköylüler olarak 

senede bir defa Mayıs ayında eski 
yazlık sinemada toplandıklarını 
sözlerine ekleyen Çalışkan “Artık 
İstanbul dışında oturan ya da 
İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan 
birçok eski Alibeyköylüyü bir araya 
getiriyoruz. Yıllardır birbirlerini 
görmeyen insanlar bu vesileyle 
görüşme fırsatı buluyor. Bunu 
geleneksel bir hale getirdik” diyor.

Alibeyköy Tarihine Nostaljik Yolculuk
8Röportaj: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Alibeyköylü Nakip 
Çalışkan, kendi 
dükkanında açtığı 
“Alibeyköy Nostaljik 
Fotoğraflar sergisi” 
ile Eyüpsultanlı 
hemşehrilerini 
zamanda nostaljik 
bir yolculuğa 
çıkarıyor.

Dükkanın girişine 1935'den günümüze kadar Alibeyköyspor'un futbol takımı kadrolarının fotoğrafl arını koyan Nakip Çalışkan, 1975 senesinde Alibeyköyspor'da oynamış.

Hüsrevabat döneminde yapılan Çırçır bendi.

1962 yılında Alibeyköy sahasında toplu sünnet düğünü.

1951 yılı Alibeyköy deresi kenarı.

Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu Mağlova Kemeri.

Osmanlı dönemi, Şazelli Tekkesi talebeleri.

Hüseyin Topaloğlu, Alibeyköy Deresi'nde kum çıkarırken.

Alibeyköyspor'un ilk başkanı Galip Karakaş.

Yıl 1934... Muhtar Mahmut Gökçe ve azaları.

1948 yılında İsmail Hakkı Eldeni ve korucu Selahattin.

ADRES: Sevinç Caddesi Mert 
Sokak No: 15 Alibeyköy
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EYÜPSULTAN Belediyesi'nin de spor 
malzemesi, ulaşım, yemek dahil her türlü 
desteği sağladığı genç atletlerimiz son 

yarışlarında yaptıkları derecelerle yine göğsümüzü 
kabarttı. Tuğçe Özkan U16 Salon Türkiye 
Şampiyonası'nda 800 metrede 2.,  1500 metrede ise 
4. olarak 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpik Milli 
Takım Aday kadrosuna çağrıldı. Meryem Kemeç ise 
Turkcell Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda 
400 metrede Türkiye 4.’sü olarak TOHM (Türkiye 
Olimpiyat Hazırlık Merkezi) barajını geçerek Milli 
Takım aday kadrosuna seçildi. Takımın en genç üyesi 
12 yaşındaki Zeynep Sunay Yıldız da U14 Türkiye 
Şampiyonası'nda 60 ve 1000 metrede Türkiye 
Şampiyonu olarak ilçemizi bir kez daha gururlandırdı.

Fethi Kaya-Lütfiye Kaya antrenörlüğünde çalışan Eyüpspor Atletizm Takımı'nın kız atletleri başarıdan başarıya koşuyor. Atletizm pistlerinde fırtına gibi esen genç 
kızlarımızdan Tuğçe Özkan, Meryem Kemeç ve Zeynep Sunay Yıldız ise sayısız kere aldıkları altın madalyaları ile Eyüpsultan'ın gururu olmaya devam ediyor.

Eyüpsultan’ın Rüzgarla Yarışan Kızları

İşte Pistlerde Fırtına Gibi Esen “Rüzgarın Kızları”

Tuğçe Özkan:  “15 yaşındayım, Haydar 
Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencisiyim. İstanbul’a gelmeden önce 
Kastamonu’da yaşarken bu spora ilgi 
duyuyordum. İstanbul’a geldikten sonra 

ise Eyüpspor’a geldim ve hocalarım da beni 
beğenince atletizme başladım. Yaklaşık iki senedir 

koşuyorum. Ben koşmayı sevdiğim için başarılı olacağıma 
inanıyordum. Hocalarım ve yaptığım düzenli idmanlar 
sayesinde başarı kendiliğinden geldi. Şimdiye kadar 53 
madalya kazandım. Pazartesi günleri hariç her gün iki saat 
antrenman yapıyoruz. İdmanlarımız çok ağır geçiyor ama 
acı çekmeden başarı gelmiyor. Son olarak U16 Salon Türkiye 
Şampiyonası’nda 800 metrede 2., 1500 metrede ise 4. 
oldum. 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpik Milli Takım Aday 
kadrosuna çağrıldım. İlerde milli atlet olup Olimpiyatlarda 
ve Dünya Şampiyonası’nda 1.lik kürsüsüne çıkıp ay yıldızlı 
bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyorum.”

Fethi Kaya (Antrenör), 
Tuğçe Özkan, Meryem 
Kemeç, Zeynep Sunay 

Yıldız, Lütfiye Kaya 
(Antrenör)

53 madalyası olan 
Tuğçe Özkan, 2020 
Tokyo ve 2024 Paris 
Olimpik Milli Takım 
Aday kadrosuna 
çağrıldı. 

Milli Takım 
aday kadrosuna 
seçilen Meryem 

Kemeç, 
Belarus'ta 
yapılacak 

Balkan Gençler 
Şampiyonası'nda 

400 metrede 
yarışacak. 

Meryem Kemeç: 
“18 Yaşındayım, Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Atletizmle 1.5 
yıl önce tanıştım. Okulun yönlendirdiği bir atletizm 
yarışmasında hocam beni keşfetti. Koşmayı çok 
seviyorum, bana inanılmaz bir duygu veriyor. Startta 
beklerken vücudum titriyor ama silah patladığı anda bütün 
heyecanım gidiyor ve tamamen yarışa odaklanıyorum. 
İlerde dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda 
milli formayı giymeyi çok istiyorum. Bunun için de 

hocalarımızla çok sıkı çalışıyoruz. Ben son olarak 
Turkcell Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası’nda 
400 metrede Türkiye 4.’sü oldum. Ayrıca 
TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) 
barajını geçerek Milli Takım aday kadrosuna 
seçildim. Belarus’ta yapılacak Balkan Gençler 

Şampiyonası’nda 400 metrede yarışacağım.”

Zeynep Sunay Yıldız: “12 yaşındayım, Eyüp Merkez Ortaokulu 
6. sınıf öğrencisiyim. Eyüp Düğmeciler Mahallesi’nde oturuyorum.  
Atletizme ilkokul öğretmenim sayesinde başladım. Bana 
buraya gelmemi o önerdi. Buraya geldikten sonra hocalarım 
da beni beğendi ve devam etmemi istediler. 2.5 yıldır 
koşuyorum. Son olarak U14 Türkiye Şampiyonası’nda 60 ve 
1000 metrede Türkiye Şampiyonu oldum. Onun öncesinde de 
yine 60 metrede İstanbul Şampiyonu oldum. En büyük hedefim 
olimpiyatlarda yarışarak ülkemizin bayrağını dalgalandırmak.”

2.5 yıldır koşan 
Zeynep Sunay 

Yıldız, son olarak 
U14 Türkiye 

Şampiyonası'nda 
60 ve 1000 

metrede Türkiye 
Şampiyonu  

oldu.

8Haber: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Bekir Köşker
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Sıra Tarihi Kabirlerde
ESTAM’da, Eyüpsultan’ın Tarihi Mezar Taşlarının Envanter Çalışması Başlatıldı

Envanter çalışması ile 
yazılı kültürümüzün önemli 
kaynaklarından olan Osmanlı 
dönemine ait mezar taşları ile 
üzerindeki yazılar, motifler, 
başlıklar ve semboller 
yapıldıkları dönemin tarihine 
ışık tutan birer belge olarak 
ilgililerin hizmetine sunulacak. 

Envanter çalışması, 
fotoğraf sanatçısı ve yazar Ali 
İhsan Gülcü başkanlığında 
geniş bir ekip tarafından 
yürütülüyor. Kabir 
okumalarını Ömer Faruk 
Dere ve ekibinin yaptığı 
çalışmada, sanat tarihçileri 
Doç. Dr. Saçit Açıkgözoğlu 
ve Doç. Dr. Aziz Doğanay 
sembol ve motiflerin anlamları 
konusunda danışmanlık 
hizmeti veriyorlar.

Türk İslam sanatının 
en güzel anıt kabir 

örneklerinin yer 
aldığı Eyüpsultan 

Kabristanları, envanter 
çalışması yapılarak 
üniversitelerimizin, 

tarih, kültür ve sanat 
çevrelerinin bilgisine 

sunulacak. Bu 
doğrultuda Eyüpsultan 

Belediyesi Eyüpsultan 
Tarihi Merkez (ESTAM) 

Yönetimi tarafından 
tarihi kabirlerin 

envanterinin çıkarılması 
çalışmaları başlatıldı. 

İlk aşamada tarihi 
kabirlerin üç boyutlu 

taramaları yapılırken, 
ikinci aşamada kabirler 

profesyonel olarak 
fotoğraflanıyor, 

okumaları yaptırılıyor 
ve yayınlanmak üzere 

kitap haline getiriliyor.

10 BİN MEZAR TAŞI
Envanter çalışmasını yürüten Ali 

İhsan Gülcü, Eyüpsultan’daki hazire 
ve kabristanlarda yaklaşık 10 bin tarihi 
mezar taşı bulunduğunu belirterek, 
bu kabirlerin tespit, tarama, okuma ve 
tanımlama çalışmalarının Türkiye’de 
yapılacak envanter çalışmalarına da 
öncülük edeceğini söyledi. Eyüpsultan’da 
yapılan envanter çalışmasını İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir 
şekilde yürüttüklerini belirten Gülcü, bu 
doğrultuda bir envanter fişi standardı 
oluşturduklarını ve tarihi kabirlerle ilgili 
tüm bilgilerin bu fişlerde yer alacağını 
söyledi. Şeyhülislam Ebussuud Efendi 
Haziresi’nden başlattıkları envanter 
çalışmasını ESTAM’nın internet ortamında 
da yayınlayacağını belirten Gülcü, bu 
şekilde konu ile ilgili tüm kesimlere 
ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

ÇALIŞMA, BİR İLK
Eyüpsultan’ın çok fazla ziyaretçi 

aldığını belirten Ali İhsan Gülcü, 
çoğu kişinin kitabelerde yazılanları 
okuyamadığını ve kabirlerde yer 
alan başlıkların ne anlama geldiğini 
bilmediğini belirterek proje hakkında bu 
bilgileri verdi: 

“Biz ESTAM adına başladığımız bu 
çalışma ile Türkiye’de, belki dünyada da 
bir ilki gerçekleştiriyoruz. Alanda mezar 
taşları üç boyutlu olarak tarandıktan 
sonra ışık sistemleri kurarak fotoğraflama 
çalışması yapıyoruz. Daha sonra 
kitabelerin okumaları yapılıyor. Sonraki 
aşamada ise tasarımı yapılarak kitap 

haline getiriliyor. Amacımız, ata yadigarı 
bu kültür sembollerinin herkesin istifade 
edebileceği şekilde envanterini çıkarmak, 
kötü durumda olanların da restore 
edilerek gelecek nesillere sağlıklı şekilde 
aktarılmasını sağlamaktır.”

MİLLİ SERVET
Asırlar boyunca mezar taşlarına 

işlenmiş olan tarihi bilgileri gelecek 
kuşaklara aktarabilmek amacıyla 
yola çıkan ESTAM Yönetimi, proje 
kapsamında öncelikli olarak mezar 
taşlarının 3 boyutlu taramalarını 
yaptırıyor. Taramalar daha sonra üç 

boyutlu modellemelere dönüştürülüyor. 
İstendiği takdirde 3D yazıcı ile tarihi 
kabirlerin küçük maketleri de alınabiliyor. 

ESTAM bünyesinde mezar taşı 
modellemeleri Eyüp Baş tarafından 
yapılıyor. Eyüpsultan’daki tarihi mezar 
taşlarının “milli servet” niteliğinde 
olduğunu belirten Baş, öncelikle bir dijital 
arşiv oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. 
Çalışmanın, ilçedeki mezarlıklar, hazireler 
ve türbelerdeki mezar taşlarının gelecek 
kuşaklara aktarımı açısından önem arz 
ettiğini dile getiren Baş, proje kapsamında, 
alanda 3 boyutlu tarayıcı ile mezar taşının 
birebir modelini çıkardıklarını, daha 

sonra ofiste üç boyutlu modellemesini 
yaptıklarını söyledi.

Baş, “Bizim için en önemli nokta, 
mezarın bir bütün olarak ve kitabelerinin 
üç boyutlu olarak detaylı şekilde 
incelenebilmesidir. Bu kabirleri ve 
kitabeleri inceleme imkânına kavuşacak 
bilim adamları, kabirde yatan kişinin 
kimliği ile devlette hangi görevleri 
üstlendiğini, yaşadığı döneme ait 
bilgileri ve sembolleri inceleme imkânına 
kavuşacak. Envanter çalışmasını sadece 
bilim adamlarının değil, halkın rahatça 
okuyup anlayabileceği bir ansiklopedi 
şeklinde düzenlemeyi hedefliyoruz.” dedi.

Ali İhsan
Gülcü

Eyüp
Baş

Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi 
Haziresi'nde 
denizci mezar taşı.

Şeyhülislam Ebussuud 
Efendi Kabri
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Geleceğin Sahnesi Eyüpsultan’da Şekilleniyor
Eyüpsultan Belediyesi’nin gençlerin kültür 
ve sanata olan ilgisini arttırmaya yönelik 
projelerinden Eyüpsultan Tiyatro Okulu, 
eğitimlerine devam ediyor. Farklı yaş 
aralığındaki genç tiyatrocular, Eyüpsultan 
Tiyatro Okulu’nda hem tiyatro dünyasına 

dair bilgi ediniyor hem de drama konusunda 
gelişim kat ediyor. Farklı yaş gruplarından 
toplam 98 öğrencinin eğitim gördüğü 
Eyüpsultan Tiyatro Okulu’ndan mezun 
olan öğrencilerin birçoğu, özel tiyatrolarda 
ve dizilerde rol alma fırsatı yakalayarak 

kariyerlerini sürdürüyor.Eyüpsultan Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde yer alan tiyatro sahnesinde 
eğitim gören öğrencilerin eğitim programında; 
Duyu Egzersizleri, Isınma Teknikleri, 
Doğaçlama Çalışması, Strasberg Egzersizi ve 
Tirad Çalışması gibi dersler de bulunuyor.

Eyüpsultan Tiyatro Okulu 
tarafından hazırlanan “Bir Yaz Gecesi 

Rüyası” adlı tiyatro oyunu Eyüpsultanlı 
sanatseverlerin ilgi odağı oldu. 

Yönetmenliğini Tevfik Şahin’in 
üstlendiği oyun Eyüpsultan Kültür Sanat 

Merkezi’nde sahnelendi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 
William Shakespeare’inin unutulmaz 
eseri “Bir Yaz Gecesi Rüyası”tiyatro 

oyununda göz doldurucu performans 
sergileyen Eyüpsultan Tiyatro Okulu 

mezunları tüm sanatseverler tarafından 
büyük alkış aldı.

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez, kendi yazıp 
yönettiği, II. Abdülhamid Han'ı anlatan “Usta” isimli oyununu Eyüpsultanlı 
sanatseverler için sahneledi.

Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) sahnelenen oyun, merhum Sultan 
2. Abdülhamid Han’ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar 
olan dönemi anlatıyor.

Oyun öncesi tiyatro salonu fuaye alanına II. Abdülhamid Han ve o 
dönemle ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

Ziraat Bankası’nın destekleriyle hazırlanan ve baba-kız ilişkisi üzerinden 
ilerleyen, yaklaşık 2 saat süren tek perdelik oyuna Eyüpsultanlılar yoğun ilgi 
gösterdi.

Yenilmez oyunuyla ilgili şöyle konuştu;
“Merhum Sultan II. Abdülhamid Han’ın özelikle Yıldız Sarayı’na yaptırmış 

olduğu salonda, tiyatro, opera, resim, müzik alanındaki çalışmalar bir nevi 
modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kültür ve sanat yapılanmasında da 
temel teşkil etmektedir.

Biz ‘Usta’ oyunumuzda merhum Sultan’ı özellikle bir ‘İnsan Abdülhamid’ 
olarak alarak ele alıp işlemenin daha faydalı, özelikle de genç neslimiz 
üzerinde daha etkili olacağı kanaatindeyiz”

“Usta”ya Yoğun İlgi

Eyüpsultan’da ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’

Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde (EKSM) gerçekleşen panel 
ve sergiye, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Milli 
Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Fatih 
Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Fatih Andı konuşmacı olarak katıldı.

Panel öncesi tiyatro salonu fuaye alanına "Abdülhamid 
Coğrafyası" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Milli Savunma 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu 2. Abdülhamid'in 
33 yıllık hükümdarlığında zekâsı ve uygulamalarıyla denge 

siyasetini çok iyi yapan bir lider olduğunu ifade ederek şunları 
söyledi: "Abdülhamid'in yaşadığı dönemde uyguladığı ihtiyatlı 
politikalar o imparatorluğa nefes aldırmıştır. 2. Abdülhamid, 
1867'de Avrupa'ya gitmiştir. Geçmişte padişahların Avrupa'yı 
savaş zamanı dışında gördüğü olmamıştır. Bu sırada özellikle 
İngiltere, Avusturya, Fransa'da çok iyi gözlemler yapmıştır. 
İngiltere'yi Almanya'yı ve Rusya'yı çok iyi analiz etmiş. Gittiği 
ülkelerin kültürünü ve insanlarını çözerek daha sonrasında 
uyguladığı politikalar kendisi ve devletine faydalı olmuştur"

Abdülhamid Han Eyüpsultan'da Anıldı
Eyüpsultan 
Belediyesi, 

Osmanlı Padişahı 2. 
Abdülhamid Han’ın 

vefatının 100. 
yılında “Abdülhamid 

Coğrafyası” konulu 
panel ve sergi 

düzenledi.

Sazın Ustalarından 
Türk Musikisi Konseri

Eyüpsultanlı gençler Türk musikisini ve 
sazlarını, sazın ustalarından dinledi.

Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde (EKSM) 
gerçekleşen “Türk Sazları Konuşuyor” 
programında Tamburi Özer Özel ve Neyzen 
Hakan Alvan hem sazları tanıttı hem de 
sanatlarını icra ettiler.

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Eyüpsultan Belediyesi Kültür 

Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği etkinlik 
gençlerin beğenisini topladı.

Mareşal Fevzi Çakmak Endüstri Meslek 
Lisesi, Haydar Akçelik Anadolu Lisesi ve 
Eyüpsultan Kız Anadolu İmamhatip Lisesi 
öğrencilerinin katıldığı programda Tamburi 
Özer Özel gençlerden gönüllü olanları 
sahneye davet ederek sazları tanımalarına 
vesile oldu.
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Eyvah, Çocuğum Kekeliyor!
Son zamanlarda hastanelere, danışmanlık merkezlerine, okul rehber öğretmenlerine kekemelik 
problemiyle başvuran, çözüm yolu arayan  aile sayısı gittikçe artıyor... Peki nedir bu kekemelik?

Anne-Baba kekemelik konusunda çocuğa nasıl destek olabilir?

Uzman Klinik 
Psikolog 

Sevil Demir

B
İR tür konuşma bozukluğu olan kekemelik, 
konuşma esnasında veya konuşmaya 
başlarken bazı ses veya sözcükleri 
tekrarlayarak ya da duraklayarak 
çıkarma ile gelişen konuşmanın akıcılığını 

bozan, yanlış konuşma alışkanlığıdır. Kekemelik; 
konuşmanın başlamasında, sürdürülmesinde bir 
problem yaratır.

Kekemeliğin Nedenleri
Kekemeliğin birden fazla nedeni vardır; bu 

durum psikolojik, fizyolojik ya da  kalıtımsal 
nedenlerden kaynaklanabilir. Çocukların psikososyal 
anlamda sıkıntı veren çevrelerde bulunması, ailevi 
problemler, herhangi bir şeyden duyulan şiddetli 
korku da kekemeliğe sebebiyet verebiliyor. Baskı ve 
stres altında kalmaları, onlardan büyük beklentilerin 
olması, titiz ve kontrolcü bir çevrede yetişmesi 
nedeniyle  kekemelik ortaya çıkabilir. 

Korku ve Kekemelik
Genelde kekemeliği başlatan korku ve strestir. 

Kekemeliğin çok görüldüğü bir neden de travma 
durumlarıdır. Birey ani korku, kaygı gibi ağır ve 
ani duygu değişimlerinden sonra kekeleyebilir 
veya konuşamayabilir. Çoğu 5 yaşından küçük olan 
çocuklarda kekemeliği başlatan olaylara örnek 
verecek olursak; sünnet korkusu, anne ile babanın 
kavgasına tanık olma, evde yalnız bırakılma, kapıya 
gelen dilenciye verme ile korkutma, kötü söz 
söylediği için ağzına biber sürme vs. Bu örnekleri 
çoğaltabiliriz. Bu ve buna benzer korkutmaların 3-4 
çocukları için ne ölçüde tedirgin edici ve travmatik 
olduklarını kestirmek zor değildir. Halk arasında: 
’Korkudan dili tutuldu.’  deyimi bu bakımdan gerçeği 
yansıtmaktadır.

Kekemeliği Tespitte Ailenin Önemi                                     

Kekemeliğin çocukluk döneminde tespitinde 
özellikle ailelere önemli görevler düşüyor. Çocuğun 
konuşmaya başladığı ilk dönemlerinden sonra 
ne söylediğine ve nasıl söylediğine dikkat edilir. 
Bu dönem çocuklarda düşünme hızı, sözcükleri 
çıkarabilme hızından fazladır. Bu sebepten çocukta 
geçici kekemelik ve konuşma bozuklukları da 
görülebilir. Kimi anne-babalar, çocuğun dil gelişimi 
sırasında yaşıtlarından farklı konuştuklarını tespit 
edebilirler. İlk tespit sonrasında çocuğun konuşmasında 
sürekli ve klinik bir bozukluk olup olmadığının tespiti 
açısından bir uzmana başvurmak gerekir.

Uzmana başvurun
Kekemelik başlar başlamaz bir çocuk ruh 

hekimine danışılması gerekmektedir. Kekemeliğin 
herhangi bir ilacı veya ameliyatı yok. Kekemeliği 
olan bireylere dil ve konuşma terapistleri tarafından 
kekemelik terapisi uygulanıyor.  Aynı zaman da 
çocuğun ruhsal sorunlarının tümden incelenmesi, 
anne baba tutumlarının gözden geçirilmesi de 
kekemeliğin yer etmeden geçmesini sağlıyor.

● Kekemeliğin aşılmasında en önemli etken sevgi dilidir. Öncelikle çocuk anne babasının ona sevdiğini hissetmelidir.

● Anne baba çocuğun ruhsal ve duygusal gelişim için sağlıklı bir ortam yaratmalıdır. 

● Konuşma sırasında teklediğinde cümleleri asla onun yerine tamamlamayın.

● Çocuk konuşurken göz kontağı kurun.

● Konuşma esnasında teklediğinde ya da bir sözcüğü aradığında sinirlenmeyin ve sabırlı bir şekilde konuşmasının bitmesini bekleyin.

● Başkalarının yanında çocuğun kusuru hakkında asla konuşmayın.

● Daha akıcı konuşan akranlarıyla çocuğu asla kıyaslamayın. 

● Kekemeliğin toplumda görülme sıklığı % 3, yaygınlığı ise % 1’dir. 

● Erkeklerde kızlara oranla 4 kat fazla görülmektedir.

● Kekeleyen çocukların %65’inin 2.5 yaşından önce, %85’inin ise 3.5 yaşından önce kekelemeye başladığı bilinmektedir.

● Okul öncesi dönemde kekeleyen çocukların yaklaşık olarak %75’inin kendiliğinden iyileştiği bilinmektedir.

Eyüpsultan Belediyesi
ESER Sorumlusu

Merkez Mah. İdris Köşkü 
Caddesi No: 45 Eyüpsultan

TEL: 0 (212) 564 16 93
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Çocuklarda İçe Basarak Yürüme
“Çocuğum yürürken 
ayakları içe 
dönük yürüyor, 
sık sık düşüyor”...  
Hastanelerin ortopedi 
polikliniklerine 
başvuran anne babaların 
en sık şikayetlerinden 
biridir bu konu...

Ç
OCUKTA içe dönük yürümenin 
üç sebebi vardır: Uyluk kemiğinin 
kalçadan içe dönüklüğü, baldır 

kemiğinin içe dönüklüğü, ayak ön kısmının 
içe dönüklüğü.  

 Kalçadan içe dönüklük: Bütün insanlar 
uyluğu içe dönük olarak doğar. Doğumdan 
sonra azalır ve 2 yaşından sonra normal 
durumuna gelir. Özellikle W oturuşu yapan 
ve eklemlerinde esneklik olan çocuklarda, 
bu düzelme 7-8 yaşa kadar sürer. İçe 
dönüklük çok ileri seviyede olmadıkça 
fonksiyonları bozmaz. Onlu yaşlara gelince 
aşırı dönüklük devam eder ve ağrı nedeni 
olursa  nadiren de olsa ameliyat ile 
düzeltme gerekebilir.

Baldır kemiğinin içe dönüklüğü: Yapısal 
olarak  kemik dönüktür.Çocuk yürürken diz 
karşıya bakar ayak bilekten içe dönüktür.
Takip edilmesi yeterlidir zamanla düzelir.

Ayakta içe dönüklük: Daha çok yüz 

üstü yatan çocuklarda görülür. Ayak 
ön kısımda içe dönüklük vardır.  Yüzde 
80   çocuk 3-4 yaşa gelince düzelir . 
Düzelmeyen  ayaklar için  cihaz, nadiren 
alçı önerilir.

İçe basarak yürüyen ve sık düşen 
çocuğun Ortopedi doktoru tarafından 
değerlendirilmesi gerekir. Yukarıda 
anlatılan sebepler dışında;  genetik (aileden 
gelen) hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, 
serebral paralizi, kalça hastalıkları 
(kalça çıkığı, kalça kayması) doktorunuz 
tarafından değerlendirilecektir.

 Tedavide çocuğun takip edilmesi 
gerekir. 1-3 yaşta; W oturma engellenir, 
geri doğru yürüme, merdiven çıkma gibi 
egzersizler yapılır. 4-7 yaşlarda; çömelme, 
köprü kurma  hareketleri ve kalça kasları 
kuvvetlendirilir.

 Ameliyat nadiren gerekir.  Yüzde 99 
ameliyatsız bu sorun düzelir.
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