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EYÜPSULTAN'DA “RAMAZAN’LA DİRİLİŞ KARDEŞLİK İFTARLARI”
Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayında 

dünyanın dört bir yanından gelen 
misafirlerini, Eyüpsultan'ın manevi 

atmosferine uygun etkinliklerle ağırlarken, 
El Bab ve Balkanlar’da “Ramazan’la Diriliş 

Kardeşlik İftarları” verdi. Onbir Ayın Sultanı 
Ramazan’da Eyüpsultan’da, açıkhavada 

mahallelerde düzenlenen iftar-sahur 
programlarına binlerce Eyüpsultanlı katıldı.

Tekne orucu, Ramazan Çocuk Bahçesi, 
“Çocuk Karavanı”, belediye kültür sanat 
merkezlerindeki etkinlikler ilgi odağı oldu. 
Eyüpsultan Belediyesi’nin Suriye’nin El Bab 
ilçesinde, 4 gün süren kardeşlik iftarına 
12 bin sığınmacı katıldı. 26-27 Mayıs 
tarihlerinde Makedonya’nın Gostivar ve 
Kalkandelen bölgelerinde düzenlenen 
Eyüpsultan iftarı ise büyük ilgi gördü.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve 
eşi Tülay Aydın, El Bab ilçesindeki kardeşlik 
iftarında Suriyeli kardeşlerimizle buluştu.

Eyüpsultan Belediyesi’nin Feshane Caddesi 
kenarında oluşturduğu tarihi Ramazan 
evlerine bu sene de ilgi yoğundu.

Ramazan ayında Makedonya'nın Gostivar ve Kalkandelen 
(Tetovo) şehirlerinde gönül sofraları kuruldu.

Eyüpsultan’a bu sene çocuklara özel 
“Ramazan Çocuk Bahçesi” kuruldu.

Eyüpsultan’da 28 mahallede düzenlenen 
Açıkhava iftarları büyük ilgi gördü.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Eyüpsultan için geceli gündüzlü 24 saat çalışan, yeni, vizyon projeleri hayata geçiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Eyüpsultan medeniyetimizin müstesna 
emaneti. Varisi olduğumuz emanetin, geleceğe hakkıyla taşınabilmesi, bugün yaptığımız işlere bağlı. Planlarımız, projelerimiz, her biri marka haline gelen hizmetlerimiz hep bunun için. Dev yatırımlarımızın 

yanısıra mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde Eyüpsultan’ın her bir metrekaresine dokunuyor, sorunları çözüyor, ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

EYÜPSULTAN’A DEV YATIRIMLAR
Eyüpsultan Postası, 4.5 yılda Eyüpsultan 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetler, 
çalışmalar ve vizyon projelerden kısa bir özeti 
sizler için hazırladı. 2/30. SAYFALARDA
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EYÜPSULTAN Belediyesi, ilçenin 
huzurun başkenti bir cazibe merkezi 
olması için yatırımlarına devam ediyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte 
ulaşımdan fenişlerine, imardan planlamaya, 
sosyal hizmetlerden eğitime, spordan sanata her 
alanda yeni projelere imza atılıyor. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
“Eyüpsultan’ı eski ile yeninin birarada olduğu, 
‘Ben Eyüpsultanlıyım’ diyebilme gururunu 
yaşatan bir huzur şehrine dönüştüreceğiz. 
Yatırım ve hizmette hız kesmeyeceğiz” diyor.

“Eyüpsultan’daki Huzurun Dünyanın Dört Bir 
Yanına Yayılması İçin Seferberlik Halindeyiz...”

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 
yürütülen projelerle dev kalkınma hamlesi 
başlatıldığını ifade eden Başkan Aydın, şunları 
söylüyor:

“Varisi olduğumuz emanetin geleceğe 
hakkıyla taşınabilmesi, bugün yapmakta 
olduğumuz işlere bağlı... Planlarımız, 
projelerimiz, her biri marka haline gelen 
hizmetlerimiz hep bunun için. Türkiye ve 
İstanbul’un fiziki gelişimini de dikkate alarak 
Eyüpsultan’ın hem içe hem dışa doğru erişim ve 
ulaşımı için yaptığımız hizmetleri bu anlayışla 
icra ediyoruz. Eyüpsultan’da huzurun dünyanın 
dört bir yanına yayılmasına katkı sunabilmek 
için seferberlik halindeyiz. 

İstanbul Büyükşehir Belediyemizle 
yürüttüğümüz teleferik, metro, raylı sistem 
ulaşım projelerimiz devam ediyor. Tüneller, 
yeni otoparklar, alt geçitlerle insana ve hayata 
daha fazla yer açıyoruz. Ulaşım ve erişim ağımızı 
geliştiriyor, zenginleştiriyoruz. Ecdat yadigarı 
eserlerimizi restore ederken, erişim imkanlarını 
çoğaltıyoruz. Eyüpsultan’ın denizle bağlantısını 
adeta yeniden tesis ediyoruz. Başlattığımız 
onlarca proje tamamlandığında Eyüpsultan’ın 
cazibesi inşallah daha da artacak.”

“Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 

4.5 yıllık icraatı döneminde Eyüpsultan 
Belediyesi’nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte ortak yürütülen projeleri, yatırımları 
Eyüpsultan Postası okurları için anlattı.

EYÜPSULTAN’A 
DEV YATIRIMLAR

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
“Eyüpsultan’a yakışan bir gelecek 

için çalışıyor, dev yatırımlarla 
yarınları inşa ediyoruz” dedi.

EYÜPSULTAN’A YAKIŞAN BİR GELECEK

Eyüpsultan'da trafik sorununa neşter vuracak ve büyük oranda 
rahatlama sağlayacak Eyüpsultan Silahtarağa Tünelinin inşaat çalışmaları 
devam ediyor. 

Tamamlandığında 200 metre uzunluğa sahip olacak tünel, özellikle 
Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltarak 

sürücülere kolaylık sağlamış olacak. Tünel bittiğinde, Eyüpsultan'dan gelen 
ve Karadolap, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar'a gitmek isteyen vatandaşlar 
hiç Alibeyköy'e girmeden Vardar Caddesi'ne çıkacaklar. Alibeyköy’ün trafik 
yükünü büyük ölçüde azaltacak projeden transit geçiş  olarak kullanan 
vasıtalar da faydalanacak.

Eyüpsultan Trafiğini Rahatlatacak Bir Proje: SİLAHTARAĞA TÜNELİSİLAHTARAĞA TÜNELİ

Eyüpsultan Tarihi Merkez’in (ESTAM) saha çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Proje kapsamında Fahri Korutürk Caddesi’nde vatandaşların 
ve esnafların sorunları bir bir çözülüyor… İSKİ’nin kanalizasyon çalışmasıyla 
sürekli şikayet konusu olan kötü koku, su taşkınları gibi sorunlar giderildi. 
Yapılan çalışmalarla aynı hatta ortak çalışan yağmur suları ve atık sular 
ayrıştırıldı. Böylelikle aşırı yağışta, yağmur sularının atık su sisteminden 
evlere girmesi önlendi. Atık sular, arıtma tesisine giden toplayıcı ana hatta 

yönlendirildi.  Caddenin altına telekom için 8, elektrik için 8,fiber optik için 
12 adet olmak üzere, 28 ayrı borulama yapıldı. 

İGDAŞ servis kutusu olmayan binalara yeni servis kutuları yapıldı. 
Öte yandan ESTAM kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zemin 

döşemelerini yenileme çalışmalarını da tamamladı. Cadde, tamamen 
ülkemizin doğal kaynaklarından çıkartılarak işlenen, yerli malı granit doğal 
taş ile kaplandı.

Fahri Korutürk Caddesi, ESTAM’la Yeni Yüzüne KavuşuyorFahri Korutürk Caddesi, ESTAM’la Yeni Yüzüne Kavuşuyor
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EYÜPSULTAN, YEPYENİ OTOPARKLARLA DONATILIYOREYÜPSULTAN, YEPYENİ OTOPARKLARLA DONATILIYOR
B

U kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Eyüpsultan Belediyesi işbirliği ile Akşemsettin 
Cengiz Topel Caddesi, Çırçır Mahallesi  Gündoğdu 

Sokak, yine Çırçır Mahallesi’nde Adil Hışt Parkı, 
Nişanca Mahallesi Ahçıbaşı Camii Sokak’ta, Eyüp Devlet 
Hastanesi’nin yanında otoparklar yapılıyor. Toplamda 
17.566 metrekarelik alana kurulacak olan bu otoparklar, 
610 araç kapasitesiyle Eyüpsultanlılara hizmet verecek. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
“İlçemizdeki otopark sorununu çözmek için Büyükşehir 
Belediyemizle birlikte çalışmalara devam ediyoruz. 
Otopark sayımızı önümüzdeki yıl içerisinde daha da 
artıracak ve sorunların büyük bir kısmını çözmüş 
olacağız. Bölge trafiğini rahatlatması beklenen yeni 
yeraltı otoparklarımızı yakında hizmete açacağız” dedi. 

Çırçır Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta 7332 
metrekarelik alana yapılan zeminaltı otoparkı, toplam 
169 araç kapasiteli.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel 
Caddesi Derin Sokak arasına zeminaltı otopark 118 araç 
kapasitesine sahip olacak. 

Nişanca Mahallesi Ahçıbaşı Camii Sokak’a 
yapılacak zeminaltı otoparkı toplam 5.169 metrekare 
yüzölçümünde ve 151 araç kapasiteli olacak.

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

Eyüpsultan Belediyesi, 560 yıllık tarihiyle İstanbul'un en eski yerleşim birimlerinden 
biri olan Eyüpsultan'da, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) isimli dev projeyi başlattı.

Huzurda Diriliş Başladı
B

İRmedeniyetin ihya ve inşa projesi olan, 500 milyon TL 
bütçe ayırılan ESTAM çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanı 
Numan Kurtulmuş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 

Aydın'ın katıldığı bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
98 hektarlık alan içinde yer alan ve aralarında Mezar 

Taşı Konservasyon ve Sergileme Alanı, Eyüp Sultan Müzesi 
Anı Evi, Haliç Deniz ulaşımı ve Eyüp Sultan İskelesi Geliştirme 
Projesi, Sekbanbaşı Ramazan Ağa Sıbyan Mektebi, Haliç 
Silueti Aydınlatma Projesi, Eyüp Oyuncakları Çocuk Parkı ve 
Kukla Tiyatrosu, Tarihi Çeşmeler Projesi, Çömlekçiler Hamamı 
Projesi ve Restorasyonu, Arpacı Hayrettin Camii Projesi ve 
Restorasyonu, Piyerloti, İdris-i Bitlisi Tepesi Otopark Projesi, 
Zeynep Hatun Camii Projesi ve Restorasyon gibi toplam 67 
farklı projeyi içeren ESTAM'ın tanıtım toplantısında konuşan 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında 
öncelikle Eyüpsultan ilçesinin İstanbul için öneminden bahsetti.

Tarihi eserlere olan ilgisizlik ve tahribat nedeniyle 
geçmişle olan bağlardan kopma noktasına gelindiğini belirten 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi; “Eyüpsultan, fetihten hemen sonra 
Osmanlı’nın göz bebeği olarak korumaya çalıştığı tarihi 
semtlerimizden birisidir.

Eyüpsultan, Fatih ve Üsküdar. Bu 3 önemli şehir Osmanlı 
döneminde önem verilen şehirlerdir. Eyüpsultan, bizim yıllardır 
üzerinde konuştuğumuz, tarihi alandaki tarihi dokuların ortaya 
çıkarılması için gayret sarf etmemiz gereken bir yer.

Buranın mümkün olduğu kadar yayalaştırılması, 
trafikten uzak hale getirilmesi, var olan bütün alandaki tarihi 
güzelliklerin belgelenerek en güzel şekilde teşhir edilmesi, 
oturma mekanları ve ışıklandırmalarla halkın daha rahat 
hareket etmesini sağlayacak imkanların Eyüpsultan'ın var olan 
değerlerinin ve güzelliklerinin yaşatılması bizim için önemlidir. 
ESTAM Projesi de Eyüpsultan için çok önemlidir."

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da ESTAM 
projesinde, ilçe sakinlerinin, ziyaretçilerin ve tarihi kültürün 
korunmasının amaçlandığını kaydederek şöyle devam etti;

“Sanayileşme ve şehirleşme süreçleriyle beraber bu 
ışıltı, bu kıymet solmaya ve gözden uzaklaşmaya başlamış. 
İlgisizlikten dolayı kaotik bir ortam oluşmuş. Ziyaretçilerimiz 
çok istemelerine rağmen ulaşamıyorlar ve maalesef çok mutlu 
ayrılmıyorlardı.

Gerek burada yaşayan sakinlerimizin gerek dışarıdan 
gelen ziyaretçilerimizin taleplerini karşılamak adına ve aynı 
zamanda tarihimize, medeniyetimize, kültürümüze saygı 
ve vefa göstermek adına bu projeyi başlattık. Bu projemiz 
yaklaşık 3 yılda tamamlanan bir proje”

Belediye Başkanı Remzi Aydın, “67 tane alt projemiz var. Dünya çapında bir 
proje. Eyüpsultan 2023 vizyonu olarak adlandırıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde 
projemizin tamamını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Projeler bittiğinde ise 
Osmanlı’daki gibi Eyüpsultan’ımızın ışığı yeniden parlayacak ve medeniyetimize, 
kültürümüze ilham olmaya devam edecek. Bir hekim ve kuyumcu titizliğiyle çalıştık. 
Tıkanan damarları bulduk. Nerede ödemler oluşmuş tespit ettik. Atacağımız her 
adımı santim santim hesapladık. Yerli ve yabancı misafirlerimizle anketler yapıp 

temel beklentileri ve ihtiyaçları analiz ettik.Mezar Taşı Konservasyon ve Sergileme 
Alanı, Eyüpsultan Müzesi, Haliç Deniz Ulaşımı ve Eyüpsultan İskelesi Geliştirme 
Projesi, Haliç Silueti Aydınlatma Projesi, Tarihi Çeşmeler Projesi’nin de aralarında 
yer aldığı toplam 67 proje ile Eyüp Sultan’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
alınması için gerekli çalışmaları başlattık. Eyüpsultan’da her biri birbirinden farklı 
ve renkte olan tabelalara estetik standart getirecek proje kapsamında Eyüpsultan 
Meydanı baştan sona tarihi dokuya uygun olarak yenilenecek” diye konuştu.

REMZİ AYDIN: “DÜNYA ÇAPINDA BİR PROJE”

AKŞEMSETTİN ZEMİNALTI OTOPARK

EYÜP, ÇIRÇIR, GÜNDOĞDU SOKAK ZEMİNALTI OTOPARK PROJESİ

NİŞANCA AHÇIBAŞI CAMİİ SOKAK OTOPARKI
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Eyüpsultan'a gelen ziyaretçilerin en güzel şekilde ağırlanması, ziyaret amaçlarına uygun hoş, güzel 
vakit geçirebilmelerini sağlamak, arzu ettikleri hizmet ve servisleri kaliteli bir şekilde almalarını 

sağlamak için kurulan ESTAM'da (Eyüp Sultan Tarihi Merkez) çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

E
YÜPSULTAN Tarihi Merkez’de tarihi yapıların ve kültürel 
değerlerin etkin tanıtımını sağlamak amacıyla kurulan Rehberlik/
Mihmandar hizmetlerinin ardından “Alan Destek Hizmetleri”de 

faaliyete geçti.
Eyüpsultan Tarihi Merkez sınırları içerisinde bilgilendirme 

ve yönlendirme esaslı alan destek hizmetleri veren ESTAM Destek 
personelleri, haftanın yedi günü Eyüpsultan’ın misafirlerinin memnuniyeti 
için uğraş veriyor. Eyüpsultan Meydan, Nişanca ve Piyerloti'de iki 
kişilik gruplar halinde çalışan alan destek elemanları, yönlendirme, 
bilgilendirme, danışma, kontrol, protokol ile alanda çalışan zabıta, 
temizlik, güvenlik ve sağlık hizmetleri arasındaki koordinasyonu sağlıyor. 

Vatandaşların Tüm Soruları Yanıt Buluyor
Alanda görevli personelin vatandaşla sürekli olarak diyalog 

içerisinde olduğunu vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, “Arkadaşlarımız  gün içinde vatandaşların sorularına cevaplar 
veriyor, onlara destek oluyorlar. Eyüp Sultan Türbesi’ni de soran oluyor, 
Piyerloti’yi veya Vialand'ı soran da. Tarifleri ve yönlendirmeleri en doğru 
şekilde yapan bu görevli arkadaşlarımız, gerektiğinde ziyaretçilerimize 
refakat ederek yardımcı da olmaktadırlar. Görevli personelimiz etkili 
iletişim, problem çözme odaklı, vatandaş memnuniyetini de ön planda 

tutarak belediyemizin görünen yüzü ve kimliği oldukları bilincinde 
çalışmaktadırlar” açıklamasını yapıyor. 

Alanda Elektrikli Hizmet Araçları Dolaşıyor
Eyüpsultan Belediyesi; Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) projesi 

kapsamında; yaşlılar, yürüyemeyecek durumda rahatsızlığı olanlar ve 
engelliler için 5 yeni aracı hizmete aldı. Bu hizmet sayesinde artık 
yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar, Eyüp Sultan Meydanı ve Eyüp Sultan 
Camii'ne zorluk çekmeden ulaşabiliyor. 

Bu hizmetin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü 
vurgulayan Başkan Aydın şunları söylüyor:  “Alan özel bir alan haline 
geliyor. İlk etapta buraya gelen yaşlı, engelli, yürüme zorluğu çeken 
insanlara yönelik tur hizmeti başlattık. Bununla ilgili tur araçları 
satın aldık. 2 adet 8 kişilik araç, 1 adet arkasında tekerlekli sandalye 
taşıyabilen 4 kişilik araç, 1 adet malzeme nakliye aracı, 1 adet cenaze 
aracımız var. Araçlar Eyüp Sultan'ta uzak bir noktadan meydana 
gelmeye çalışan ama erişim zorluğu yaşayan engelli, hasta, yaşlı, 
yürüme zorluğu çeken kişilerin taşınmasını yapıyor. Erişim zorluğu 
çeken vatandaşlar, Caferpaşa Medresesi'nin yanında oluşturduğumuz 
Alan Destek Noktası'na başvurarak, oluşturulacak gruplarla, rehberler 
eşliğinde turlara da başlayabilirler.”

Eyüpsultan Ziyaretçilerine, ESTAM 
Alan Destek Hizmetleri Rehberlik Ediyor

Eyüpsultan, ESTAM ile 
Cazibe Merkezi Olacak

Huzurda Diriliş Başladı

Eyüpsultan’ın
2023 Vizyonu

Eyüpsultan Tarihi Merkez, Eyüpsultan’ın 
2023 vizyonudur. Çok yönlü ihya ve 

gelişim seferberliğidir. ESTAM kapsamında 
bulunan projeler tamamlandığında, 

Eyüpsultan’ın şehircilik birikimi açığa 
çıkacak. Eyüpsultan’daki karmaşa, 

yerini huzura ve sükunete bırakacak. 
Anıtsal eserler, yeniden işlevlendirilerek 
yaşayacak. Meydan’ın Haliç’le bağlantısı 

yeniden kurulacak. Şehrin sosyal ve 
kültürel gelişimi kesintisiz olarak devam 
edecek. Eyüpsultan ruhunu kaybetmeden 
yaşayacak. Yeni gezi rotalarıyla ticaret ve 

bereket şehre yayılacak.

Eyüpsultan Tarihi Merkez, Eyüpsultan 
Meydanı ve çevresini içeren 90 hektarlık alanın 
tasarım, yönetim ve planlanmasına yönelik her 

türlü tasarrufu gerçekleştirmek amacıyla faaliyet 
gösteriyor. Eyüpsultan Tarihi Merkez projeleri 
kapsamında,Ulaşım ve Erişim, Restorasyon ve 

Yeniden İşlevlendirme, Eyüpsultan Meydan 
Düzenlemesi, Ziyaretçi Yönetimi, Gezi Rotalamaları, 

Kentsel Tasarım Projeleri, Kurumsal Kimlik 
Çalışmaları gibi 66 dev proje ilerliyor. Eyüpsultan 

Tarihi Merkez’de Huzurda Diriliş başladı.

Eyüpsultan, medeniyetimizin en gözde vitrinidir. Sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın en önemli maneviyat merkezlerinden biridir. Her 
yıl, milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi, Eyüpsultan’ı ziyaret 
etmektedir. Eyüpsultan’ın anıtsal eserleri çoğunlukla bu bölgede 

bulunuyor. Zaman içinde Eyüpsultan Tarihi Merkez’de ciddi sorunlar 
oluştu. Meydan’a kaos ve karmaşa hakim oldu. Meydan’ın 

Haliç’le bağlantısı koptu. Ulaşım, erişim ve yaya kullanım alanı 
sorunları oluştu. Anıtsal eserlerimiz işlevini kaybetti. Eyüpsultan’ın 
ışıltısı sönmeye yüz tuttu. Eyüpsultan’daki tüm bu sorunlara kalıcı 
çözüm üretmek, tarihi ve kültürel mirasımızı korumak ve yaşatmak 
amacıyla Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Tarihi Merkez  projesini 

hazırladı. Ocak 2017 tarihi itibarıyla uygulama safhasına geçildi.

Alan destek elemanları kullanacakları 
elektrikli araçların eğitimlerini aldılar.

Yaşlılar ve engelliler için 5 yeni elektrikli 
araç hizmete alındı.
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ESTAM’ın ortak akıl, akademik araştırmalar 
ve sistemli araştırmalarının ardından 90 hektarlık 
tarihi sit alanı 7 bölgeye ayrıldı.

Bu alan için 66 özel proje geliştirildi.
1. Bölge, Eyüpsultan Meydan Bölgesi. Piyer 

Loti’nin hemen altı, Kasım Çavuş Camii’ne kadar 
uzanan bölge.

2.  Bölge Eyüpsultan Stadı çevresiyle ilgili 
Eyüpsultan Bulvarı’ndan aşağıya tam topun 
bulunduğu yere kadar uzanan bölge.

3.  Bölge Feshane’nin de bulunduğu sahil ve 
adalar bölgesi.

4. Bölge Amcazade Park ve Bakı bölgesi.
5. Bölge eski Belediye binamızın bulunduğu 

bölge kültür vadisi olarak ortaya çıktı.
6. Bölge bu alana gelindiğinde otobüslerin, 

araçların park edeceği bölge. Bu bölge Haliç 
Köprüsü’nün olduğu bölge.

7. Bölge Piyer Loti Tepesi ve Mezarlık.
Bu bölgeler, 1. Merkez bölgesi, 2. İkincil Merkez 

bölgesi, 3. Rekreasyon bölgesi, 4. Amcazade Park ve 
Bakı Bölgesi, 5. Kültür Adası, 6. Otopark Bölgesi, 7. 
Mezarlık bölgeleridir.

ESTAM bu alan içerisindeki tüm tarihi 
eserlerin restorasyonundan kurumsal kimliğin 
standardizasyonuna kadar bütün tasarrufları 
kapsıyor.

90 Hektarlık alanda 66 proje hayata geçecek.

90 HEKTARDA 66 PROJE Başkan Remzi 
Aydın, “ESTAM'la 
tarihi merkezimiz 

estetik standartlarını 
bulacak, kimliği 

daha da güçlenecek, 
Eyüpsultan'a huzur 

hakim olacak” diyor.

EYÜP SULTAN TARİHİ MERKEZ PROJELERİ
-Kent Mobilyaları Endüstriyel Tasarım Projesi
-Eyüp’e Özgü Hediyelik Eşya Projesi
-Eyüp Oyuncakları Çocuk Parkı ve Kukla Tiyatrosu Projesi
-İletişim Planı Projesi
-Hediyelik Eşya Minyatür Desen Tasarımı ve Suluboya Projesi
-Eyüp Sultan Camii ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Fikir Projesi
-Eyüp Sultan Tarihi Merkez Maket Projesi
-Mihmandar/Rehberlik Hizmetleri
-Cephe Fotoğraflama Projesi
-Müzisyenler Kahvesi Kitap Kafe/Fikir-Sanat Atölyesi
-Müzisyenler Kahvesi Önü Silahtarağa Caddesi Dolgu Alanının Peyzaj ve Yaya Yolu Düzenlemesi
-Oyuncakçılar Çarşısı ve Mezar Önü Çarşısı Önü Düzenleme Projesi
-Ana Akslar Kentsel Tasarım Projesi
-Peyzaj, Güzelleştirme ve Koku Projesi
-Aydınlatma Projesi ve Uygulaması (Aydınlatma Direkleri ve Yönlendirme Elemanlarının Uygulanması)
-Eser Aydınlatma ve Uygulama Projesi
-Kentsel Tasarım Rehberi
-Gezi Rotalama ve Gezi Broşürü Projesi
-Eyüp Sultan Mimarî Değerler Belgeselleri
-Haliç Silueti Aydınlatma Projesi
-ESTAM Yönetim Merkezi
-Bilgilendirme-Yönlendirme Elemanları Tasarım ve Uygulaması
-Tescilli Eser Envanter Çalışması
-Amcazade Arazisi Sosyal Tesis ve Park Alanı
-Haliç Deniz Ulaşımı ve Eyüp Sultan İskelesi Geliştirme Projesi
-Sahil Bandı, Haliç Adaları Ve Deckler Projesi
-Eyüp Sultan Ziyaretçi Merkezi ve Hamam Kültürü Müzesi (Eyüp Sultan Hamamı Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi)
-Feshane Binası-Tasavvuf Müzesi
-Cezeri Kasım Camii Restorasyonu
-Defterdar Mahmut Efendi Camii Restorasyonu
-Türbe-Hazire-Kabir Yeri Envanter Proje ve Restorasyon Çalışması
-Ebussuûd Sıbyan Mektebi Projelendirilmesi
-Balçık Tekkesi Restorasyonu ve Altı Parsel
-Çömlekçiler Hamamı Projesi ve Restorasyonu
-Kızıl Mescit Restorasyonu
-Mezar Taşı Konservasyon ve Sergileme Alanı
-Cafer Paşa Medresesi Dershane ve Haziresi Projesi (Koordinasyon ve Protokol Merkezi / EK YAPI)
-Zeynep Hatun Projesi ve Restorasyonu
-Kasım Çavuş Camii Projesi ve Restorasyonu
-Arpacı Hayrettin Camii Projesi ve Restorasyonu
-Aşçıbaşı Camii Projesi ve Restorasyonu
-Hasan Hüsnü Paşa Kütüphanesi Yeniden İşlevlendirme Projesi
-Geleneksel El Sanatları Merkezi (İstanbul Büyükşehir Belediye Kütüphanesi Yeniden İşlevlendirme Projesi)
-Piyerloti / İdris-î Bitlisi Tepesi Yeniden Düzenleme Projesi
-Karyağdı Baba Tekkesi İhya projesi
-Mihrişah Valide Sultan Sıbyan Mektebi ve Kadastral Boşluk Alanı Düzenleme Projesi
-Kesimhane ve Otopark Alanı Düzenleme ve İşlevlendirme Projesi
-Sanat Evi / Eski PTT Binası
-Kaptan Paşa Camii Dükkanları
-Eyüp Sultan Belediyesi Eski Başkanlık Binaları
-50 Ada 12 Parsel Rekonstrüksiyon Projesi
-Eyüp Sultan Müzesi / Anı Evi
-Tarihî Çeşmeler Projesi
-Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Projesi
-Beyazıt-Eyüp Sultan-Sultangazi Metro Hattı Projesi
-Eyüp Sultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Projesi
-Otopark Projesi, Haliç Köprüsü Altı
-Eyüp Sultan Merkezi ve Çevresi Ulaşım Projesi

ESTAM kapsamında restorasyon ve işlevlendirme 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

REHBERLİK HİZMETLERİ BAŞLADI
ESTAM kapsamında hayata geçirilen kokartlı rehber 

eşliğinde Rehberlik Hizmeti uygulaması üç farklı 
rotada gerçekleştiriliyor.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay 
Hattı Projesi, Gayrettepe – 
İstanbul Yeni Havalimanı 
Metro Projesi, Bağcılar 
-Gayrettepe Metro Projesi, 
Bayrampaşa – Eyüpsultan 
Metro projesi ve Beyazıt-Eyüp 
Sultan-Sultangazi Metro Hattı 
ile Eyüpsultan'da ulaşıma 
dev yatırımlar yapılacak.

ALAN DESTEK 
HİZMETLERİ
ESTAM bünyesinde Eyüp 
Sultan Tarihi Merkez 
sınırları içerisinde 
bilgilendirme ve 
yönlendirme hizmetleri 
veren ESTAM Destek 
personelleri, haftanın 
yedi günü Eyüpsultan'ın 
misafi rlerinin 
memnuniyeti için uğraş 
veriyor.

EYÜPSULTAN YADİGAR MAĞAZASI AÇILDI
Eyüpsultan'ın ruhundan ve dokusundan izler taşıyan 

hediyelik eşyalar tasarlandı. Eyüpsultan'a özgü 73 
ürün gamında 157 parça nitelikli hediyelik eşya ürün 

hazırlandı. Eyüpsultan Yadigar mağazası açıldı.

TARİHE DOKUYA UYGUN KENT MOBİLYALARI TASARLANDI
Tarihi dokuya uygun, kent mobilyaları, aydınlatma üniteleri, 

bilgilendirme ve yönlendirme elemanları hazırlandı.

ESTAM 
kapsamında 
mezar 
taşlarımız 
kayıt ve 
koruma 
altına 
alınıyor.

Tarihi 
merkezdeki 
otopark 
karmaşası 
son buluyor.

Haliç sahil 
düzenlemesi ve 

Decklerle Eyüpsultan 
denize daha yakın 

olacak.

Eyüpsultan Meydanı 
ve çevresi, tarihi 

dokusuna, kimliğine 
uygun yeniden 

tasarlandı.

Eyüpsultan 
Tarihi 
Merkez 
kapsamında 
detaylı bir 
kurumsal 
kimlik 
çalışması 
yapıldı.

Eyüpsultan Tarihi Merkez kapsamındaki projeleri, kentsel tasarım alanında uzman 
üniversitelerin işbirliği, Sivil Toplum Kuruluşları’nın katkısıyla, onlarca arama konferansı, çalıştay 

ve toplantıyla, 3 yıllık büyük bir emek sonunda geliştirildi. ESTAM’ın ana paydaşı İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’dir. Hükümetimiz bu projelerin hem teşvik edicisi hem de garantörüdür.

66 PROJE
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Eyüpsultan Belediyesi'nin vizyon projelerinden ESTAM (Eyüpsultan Tarihi Merkez) kapsamında hayata 
geçirilen kokartlı rehber eşliğinde Rehberlik Hizmeti uygulaması vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

ESTAM Rehberlik Hizmeti'yle 
Eyüpsultan'ı Yeniden Keşfedin

“Rehberlik Hizmetiyle Eyüpsultan'ın Manevi ve Tarihi Kimliğini Çok Daha İyi Anladık”

E
YÜPSULTAN Cami ve Çevresi Güzergahı, İdris Tepesi, Piyerloti 
ve Eyüp Mezarlığı, Ayvansaray Kızılmescid Güzergahı, Haliç 
Turu, Dîni Yapılar Turu, Hanım Eserleri Turu, Sanat Turu, Şahıs 

Turu, Nişanca Turu'yla 9 farklı güzergahın yer aldığı rotalar Talha 
Uğurluer ile birlikte hazırlandı.  

Geziler ise şu anda kokartlı rehberler eşliğinde bu 9 rotanın 
omurgasını oluşturan Eyüp Camii ve Çevresi, Ayvansaray Kızılmescid 
Güzergahı, İdris Tepesi, Piyerloti ve Eyüpsultan Mezarlığı olmak 
üzere üç farklı rotada gerçekleştiriliyor. 2017 Haziran’da başlayan 
rehberlik hizmetlerinden şu ana kadar yüzlerce kişi yararlandı. 

Ortalama 3 saat süren ve 35 kişiden oluşan turun tamamı 
yürüyüş halinde ve tur rehber kulaklık sistemiyle birlikte yapılıyor. 
ESTAM Koordinasyon Merkezi'nde (Caferpaşa Medresesinin yanı) 
bir araya gelen ziyaretçiler, kulaklık sistemini teslim aldıktan sonra 
kokartlı rehberlerle birlikte rotalarını gezmeye başlıyorlar.

Gezi sırasında Başkan Remzi Aydın'la karşılaşan 
vatandaşlar ESTAM Rehberlik Hizmetinden 
duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

ESTAM Koordinasyon Merkezi'nde bir araya 
gelen ziyaretçiler, kulaklık sistemini teslim 
aldıktan sonra rotalarını gezmeye başlıyorlar.

2017 Haziran'da başlayan Rehberlik 
hizmetiyle bugüne kadar yüzlerce kişi 3 

farklı rotada Eyüpsultan'ı keşfetti.

Yasin Topçu (Rehber): “Eyüpsultan 
Belediyesi'nin başlatmış olduğu ESTAM 

Projesi kapsamında devam eden 
rehberlik hizmeti, hiçbir belediyenin 

yapmamış olduğu önemli bir hizmettir. 
Eyüpsultan çokça ziyaret edilen bir 
yerdir. Yerli, yabancı bir çok turistin 

günlük ziyaretçinin geldiği, kendi 
iç huzurunu bulduğu, yenilediği 
bir yerdir. Buranın kendi kimliği 

çerçevesinde anlatılması çok önemlidir. 
Biz de Eyüpsultan’ın manevi ve tarihi 

iklimini daha bilinçli bir şekilde 
vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Şu ana 
kadar aldığımız geri dönüşler gayet 

iyi. Belediyenin böyle bir projeyi 
hayata geçirmesinden dolayı halk çok 

memnun.”

Hilal Arslan (Karadolap Bilgi 
Evi Sosyal Bilgiler Eğitmeni): 

“Simurg Genç Kaşifler Eyüpsultan'ı 
Keşfediyor projesi kapsamında bilgi 
evi öğrencilerimizi ve velilerimizi 

buraya davet ediyoruz. Her hafta bir 
bilgi evi öğrencisi ve velisi geliyor. 
ESTAM rehberleri eşliğinde tarihi 

bir yolculuğa çıkıyorlar.  Amacımız 
velilerimizi Eyüpsultan'ı daha 

yakından tanıtmak ve onların her 
gün önlerinden geçtiği tarihi yerlerin 
hikayelerini öğrenmelerini sağlamak. 

Bu konuda velilerimizden de güzel geri 
dönüşler alıyoruz.”

Sacide Dum (Veli): “Bizim için çok 
faydalı bir gezi oldu. Her zaman 

geçtiğimiz yerler olmasına rağmen 
türbeler ve diğer tarihi yapılar hakkında 
çok fazla bir şey bilmediğimizi gördük. 

Rehber eşliğinde olduğu zaman bu 
tür geziler çok daha faydalı oluyor. 
Belediyemize bize böyle bir imkan 
sunduğu için teşekkür ediyoruz.”

Enise Öztürk (Veli):  “Hiçbir taşın taş gibi 
değeri yokmuş. Taş diye bakıyoruz ama 
bir sürü güzel değerler taşıyormuş altında. 
Ayağımızın dibinde bir sürü değerler varmış 
ama bundan haberimiz yokmuş. O yüzden bu 
gezinin sonunda rehberimizden çok faydalı 
bilgiler öğrendiğimizi söyleyebilirim. Ben 
başkanımız Remzi Aydın'a ve emeği geçen 
herkese böyle bir organizasyon düzenledikleri 
için teşekkür etmek istiyorum.”

Goncagül Öz (Veli): “Rehberimizle 
Eyüpsultan Camii ve çevresini 

yaklaşık 3 saat boyunca 
gezdik. Gezi çok 

hoşuma gitti; 
çok etkilendim. 
Eyüpsultan’da  
oturmama 
rağmen 
bilmediğimiz 

ne kadar çok 
değer varmış, 

onu gördüm. En 
kısa zamanda diğer 

gezilere de katılmak istiyorum.”
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Başkan Remzi Aydın, Eyüpsultan için hazırlanan yeni projeleri Eyüpsultan Postası okurları için anlatıyor:

YATIRIMLARLA
EYUPSULTAN

BUYUYOR
Eyüpsultan yatırımlarla büyüyor... Eyüpsultan sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına çözümler 

ürettiklerini, gençlere, kadınlara, çocuklara her bir Eyüpsultan sakinine hizmet sunacak yeni yaşam 
merkezlerinin planlarını tamamladıklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 

“Eyüpsultan’da her kesime hitap eden yepyeni projeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklara, gençlere, 
kadınlara, başımızın tacı yaşlılarımıza yönelik, yediden yetmişe herkesi kucaklayıcı projelerimiz, 

çalışmalarımız devam ediyor. Yeni gençlik merkezi projelerimiz hazır. Anıtsal eserlerimizin restorasyon ve 
işlevlendirmeleri devam ediyor. Eyüpsultan’da huzurlu bir hayat için yatırımlarımız devam ediyor” diyor.

İSLAMBEY 
GENÇLİK MERKEZİ

İslambey Gençlik Merkezi Projesi, gençlerimize eğitici, sosyal, 
kültürel imkanlar sunmak, onları zararlı alışkanlıklardan korumak 

amacıyla spor temalı bir gençlik merkezi olarak kurgulandı. 
Merkezin işlevlendirmesi ve bina tasarım süreçleri tamamlandı. 

Yakında inşaatına başlanıyor.

GÜZELTEPE AKTİF 
YAŞAM MERKEZİ

ESENTEPE 
CAMİİ VE 

KÜLLİYESİ

Esentepe Camii projesi 
tamamlandı. Proje 
kapsamında sosyal aktivite 
ve spor alanlarının yanısıra 
katlı otopark ve yatılı 
Kuran kursu bulunuyor.

Güzeltepe Aktif Yaşam Merkezi’nin planlama çalışmaları tamamlandı. Eski 
Karakol binası restore edilerek hizmete alınacak. Merkezde, fitness, Uzakdoğu 
sporları, pilates ve aerobik salonları, Kadın Kültür Evi, Çocuk Kaşifler Eğitim 
Atölyesi, çok amaçlı salon ve kafeterya alanları, İSMEK Hayat Boyu Öğrenme 

Merkezi bulunacak. İnşaatına yakında başlanıyor.

Esentepe Aktif Yaşam Merkezi’nin planlama çalışmaları tamamlandı. Aktif 
Yaşam Merkezi’nde, Kadın Kültür Evi, spor salonları, İSMEK Hayat Boyu 

Öğrenme Merkezi, kafe ve sosyal alanlar, eğitim sınıfları ve çocuk yetenek 
evi bulunacak. Merkez, çocuklara, gençlere, kadınlara hizmet verecek.

ESENTEPE AKTİF 
YAŞAM MERKEZİ

ESENTEPE SAĞLIK 
OCAĞI VE BİLGİ EVİ
Acil müdahaleden laboratuvara kadar birçok farklı konuda 
Esentepelilere hizmet verecek olan Esentepe Aile Sağlık 
Ocağı ve Bilgi Evi projeleri en kısa sürede tamamlanacak.

Esentepe Gençlik Merkezi projesi yapıldı. Merkez, fitness salonundan 
atölyelere, kütüphaneden çok amaçlı salonlara kadar birçok sosyal 
ve sportif imkanla hizmet verecek.

ESENTEPE GENÇLİK MERKEZİ

Eyüpsultan ilçesinde 4,5 yılda eğitim ve 
öğretimde önemli hizmetler gerçekleştirildi. 
14 okul yıkılıp yeniden yapılırken, 16 okul 

ise güçlendirme çalışmaları ile deprem riskine 
karşı hazır hale getirildi. Aralarında Alibeyköy 

Anadolu Lisesi, Prof. Kaya Gürsel Ortaokulu, 
Serdar Aksun Anaokulu, Kemerburgaz Ragıp 

Kumangil İlkokulu, Şehit Furkan Doğan Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, Dede Korkut Ortaokulu, 

Alibeyköy Ortaokulu, Düğmeciler Anaokulu, 
Vatan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Esentepe 

İlkokulu, İslambey İlkokulu’nun da olduğu birçok 
okul hizmete girdi. 2018-2019 Eğitim öğretim 
döneminde ise yapımı devam eden Alibeyköy 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan 
İlk-Ortaokulu, Hacı Osman Torun Anadolu İmam 

Hatip Lisesi eğitimlerine başlayacak.

Mimam Sinan İlk-Ortaokulu

Dede Korkut Ortaokulu

Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Eyüpsultan’da Eğitime Dev Yatırım
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Eyüpsultan Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirdiği yatırımlar, ilçenin 
gelişmesini, güzelleşmesini sağlıyor. Her mahallenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tesbit eden Eyüpsultan 

Belediye Başkanı Remzi Aydın, bu ihtiyaçları karşılayacak projeleri tek tek hayata geçiriyor. 

Çırçır’da 10.381 
metrekare alanda, 
öğrencilerimizin 
tüm sosyal ve 
sportif ihtiyaçlarını 
karşılayacak dev 
öğrenci yurdu ve 
kapalı spor salonu inşa 
ediliyor.

ÇIRÇIR ÖĞRENCİ YURDU VE KAPALI SPOR SALONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında inşa 
edilecek Çırçır Kültür Kompleksi, 16.100 metrekarelik 
bir alan üstüne kurulacak. Proje, mahalle sakinlerinin 
bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. 

Otoparkı, sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği alanlar, 
gençlik merkezi, bilgi evi, kültür merkezi, çocuk bahçesi 

gibi birçok farklı ihtiyaca cevap verecek. Kamuya yönelik 
hizmetler sunan yapılar da komplekste yerini alacak.

ÇIRÇIR MAHALLESİ KÜLTÜR KOMPLEKSİ PROJESİ

YEŞİLPINAR MERKEZ CAMİİ VE KÜLLİYE PROJESİ
Yeşilpınar Merkez Camii ve Külliye projesi tamamlandı. Camii, hem ibadethane olarak, hem de sosyal ve 

sportif tesislerle çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

Türkiye’nin En Büyük Kütüphanesi Rami’de YapılıyorTürkiye’nin En Büyük Kütüphanesi Rami’de Yapılıyor
MÜZE, kütüphane ve 200 bin metrekarelik 

peyzaj düzenlemesiyle İstanbul’un en 
önemli odak noktalarından biri olmaya aday 

gösterilen İstanbul Rami Kışlası Bilim ve Teknoloji 
Müzesi’nin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Çalışmaları 2014 yılının 9. ayında 
başlayan, 10 milyon kitap kapasitesiyle Türkiye’nin 
en büyük kütüphanesinin hayata geçirileceği kışlanın 
restorasyonunda sona yaklaşıldı. 

Proje kapsamında, tarihi binanın yeri, boyutları, 
ulaşılabilirliği, müze programına uygunluğu göz 
önünde bulundurularak, “Şehir Müzesi” olarak 
tasarlanan, İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Rami 
Kışlası’nda ziyaretçilerin gezebileceği büyük bir avlu 
ve iç mekanlar inşa ediliyor. Koridorlarla geçişlerin 
sağlanacağı avluda, sergi ve toplantı salonları ile gezi 
mekanları da yapılıyor.

Başkan Aydın Restorasyonu Takip Ediyor
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 

Rami Kışlası Bilim ve Teknoloji Müzesi restorasyon 
ve inşaatını yakınen takip ediyor. Sık sık bölgeye 
giderek yetkililerle görüşen Başkan Aydın, 10 
milyon kitap kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 
kütüphanesine evsahipliği yapacak projeyle ilgili 
bilgi alıyor. Müze, kütüphane, hediyelik eşya satış 
yeri ve 200 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle 
İstanbul’un en önemli odak noktalarından biri 
olmaya aday gösterilen Rami Kışlası’nı adım 
adım gezip incelemelerde bulunan Aydın, sergi 
salonlarının, gezi mekanlarının, kafeteryaların, 
kitapçıların, geleneksel el sanatlarının ve hediyelik 
eşyaların bulunacağı alandaki atölyeleri yakından 

görerek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde 
bulunuyor. Sadece Eyüpsultan’ın değil, İstanbul’un 
hatta ülkemizin en önemli vizyon projelerinden biri 
olan Rami Kışlası Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin 2019 
yılında hizmete alınması planlanıyor. 

Rami Kışlası’nın Tarihi
1980’nin başlarına kadar TSK’nın kullanımında 

olan Rami Kışlası’nın 250 yıllık bir geçmişi var. Kışla 
ilk olarak 1757-1774 yılları arasında 3. Mustafa 

döneminde yapıldı. Daha sonra 2. Mahmud 1828-
1829 yılları arasında kışlayı yenileyip büyüttü. 
Yeniçeri ocağını kaldıran 2. Mahmud, yerine kurduğu 
Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu bu 
kışlaya yerleştirdi ve kışla, Asakir-i Mansure-i 
Muhammediye Kışlası (Hz. Muhammed’in yardım 
edilmiş askerlerinin kışlası) adını aldı. 1836’da 
Mühendishane öğrencileri buraya taşınınca kışlanın 
adı bu kez Fünun-ı Harbiye-i Mansure olarak 
anılmaya başlandı.Cumhuriyet döneminde de orduya 

hizmet veren Rami Kışlası 1980’li yılların başlarında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, dinlenme alanı 
yapılmak şartıyla devredildi. Bunun için çeşitli 
projeler hazırlansa da, hayata geçirilemedi ve kışla 
gıda toptancılarına tahsis edildi. Kışla uzun süre 
toptancılar tarafından kullanıldı. Son olarak ise müze 
ve kütüphane yapılmak üzere restorasyonu devam 
eden  Rami Kışlası, başta İstanbul ve Türkiye olmak 
üzere dünyanın cazibe merkezlerinden biri olmaya 
hazırlanıyor.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
restorasyonu süren Rami Kışlası'ndaki 

çalışmaları yakından takip ediyor.

Râmi Kışlası 10 milyon 
kitap kapasitesiyle 
Türkiye’nin en büyük 
kütüphanesi olacak.

Çatıların makasları için 
Almanya'dan özel lamine  

getirtildi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Alibeyköy’de inşa 
edilen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ek hizmet 

binası, Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi 
olarak bölgedeki asayişi sağlıyor. Polis merkezi 
binası 2016 yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen, 
Eyüpsultan Belediyesi yeni hizmet binasının da 

aralarında bulunduğu 13 eserin toplu açılış töreniyle 
hizmete alınmıştı. Toplamda bin 20 metrekare alana 

sahip olan polis merkezi, emniyetimize ve kamu 
düzenine ciddi katkı sağlayan bir yatırım olmasıyla 

birlikte ince mimarisi ile dikkat çekiyor.

S
AHA çevresine 6 metre yüksekliğinde çelik karkas 
ve file uygulaması yapılarak kapatıldı. Toplamda 3 
bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis 500 

kişilik tribüne sahip. Saha kenarlarına aydınlatma için 16 
adet projektör konulan tesiste sporcuların kullanımı için 
soyunma odası ve duş da mevcut.

ŞEHİDİN ADINA PARK AÇILDI
Açılış töreninde Başkan Remzi Aydın aynı zamanda 

Şehit Er Emrah Akman adına yapılan parkın da açılışını 
gerçekleştirdi. Sakarya Mahallesi’nde bulunan parkta 
bundan sonra, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde teröristlerce 
yerleştirilen uzaktan kumandalı mayının patlamasıyla 
şehit düşen Emrah Akman’ın ismi yaşayacak.

Taşocağı Spor Tesisi Açıldı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Sakarya ve Silahtarağa Mahallelerinin kesiştiği 

bölgeye yapılan yeni spor tesisini ve Şehit Er Emrah Akman Parkı’nı düzenlenen bir törenle açtı.

Emniyet Teşkilatımıza Yeni Hizmet Binası Kazandırdık:

Alibeyköy  Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi

Eyüpsultan, Yepyeni Projelerle GüzelleşiyorEyüpsultan, Yepyeni Projelerle Güzelleşiyor
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Mimar Sinan eseri Zal Mahmutpaşa Medresesi, kültür ve sanatla 
içeriklendirilmiş bir müze olarak hizmete sunuluyor. Dünyanın en 

büyük mimarlarından biri olan Mimar Sinan’ın hatırasını yaşatıyoruz.

Müzisyenler Kahvesi’ni, 
fikir-sanat atölyesi 
olarak kültür dünyamıza 
yeniden kazandırıyoruz. 
Atölyelerin yapılacağı, 
fikirlerin tartışılacağı, 
musikinin icra edileceği 
önemli bir merkez olarak 
hizmet verecek.

MÜZİSYENLER KAHVESİ, FİKİR-SANAT 
ATÖLYESİ OLARAK HİZMET VERECEK

ÇÖMLEKÇİLER 
HAMAMI YENİDEN 

İNŞA EDİLİYOR
Mimar Sinan’ın yadigarı Çömlekçiler Hamamı, 

aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor.

EBUSSUUD SIBYAN MEKTEBİ, ÇOCUK 
BAKIM VE KADINA HİZMET MERKEZİ
Ebu Suud Efendi Sıbyan Mektebi’ni restore ederek Çocuk 

Bakım ve Kadına Hizmet Merkezi olarak hizmete alıyoruz.

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN SIBYAN 
MEKTEBİ AHŞAP OYMACILIĞI VE 

HAT OKULU OLUYOR
Mihrişah Valide Sultan Sıbyan Mektebi restore ediliyor, Ahşap Oymacılığı 

ve Hat Okulu olarak hizmete sunuluyor.

FESHANE, TASAVVUF VE HİCRET 
MÜZESİ’NE DÖNÜŞÜYOR

Tarihi Feshane binası, dünyanın en büyük Tasavvuf ve Hicret Müzesi’ne 
dönüşüyor. Şehrimizin maneviyatına uygun hizmetler üretiyor, tasavvuf 

kültürümüze hak ettiği değeri veriyoruz.

Eyüpsultan’da tarihi eserlerin restorasyonu 
tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 
Defterdar ve Cezri Kasım Camileri de 
projelendirilip restore edilecek.

DEFTERDAR VE CEZRİ 
KASIM CAMİLERİ 
RESTORE EDİLİYOR

Eyüpsultan Kabristanı içerisinde bulunan ve tadilatı 
tamamlanan Kaşgari Murtaza Efendi Camii, kılınan 
ikindi namazı ile birlikte ibadete açıldı. Yaklaşık 4 yıldır 
tadilatta bulunan caminin açılışının ardından Necip Fazıl 
Kısakürek’in kabri ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim tilaveti 
yapıldı ve dualar edildi. Açılışa Eyüpsultan Müftüsü Mustafa 
Mesten, üstad Necip Fazıl Kısakürek’in öğrencileri, dostları, 
sevenleri, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. İbadete 
açılan caminin avlusunda Abdullah Kaşgari Hz.’lerinin, 
Ubeydullah Kaşgari Hz’lerinin ve Osmanlı Sultanı 3. Selim’in 
hocası İsa Geylani Hz.’lerinin türbeleri bulunuyor.

EYÜPSULTAN'IN TARİHİ VE KÜLTÜREL 
MİRASI YENİDEN CANLANIYOR

ZAL MAHMUTPAŞA 
MEDRESESİ MÜZE OLUYOR

Kaşgari Murtaza Efendi Camii İbadete Açıldı

Restorasyonu devam eden Kaptanpaşa Camii’nin 
altındaki üç dükkanın Geleneksel El Sanatları 
Atölyeleri (Çömlekçilik, Çinicilik, Oyuncakçılık, 

Hat ,Tezhip, Ahşap Atölyesi vb.) ve hediyelik eşya 
satış birimi olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. 

KAPTAN PAŞA CAMİİ

Davut Ağa Cami’nde bakım, onarım ve restorasyon 
çalışmaları tamamlandı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Yapı 

İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamında hazire alanındaki mezar taşlarının 
temizlik ve onarımı yapıldı. Tuvalet ve şadırvan 

tamamlandı. Bitkisel peyzaj ve kamelya yapıldı. Tüm 
avluda kotlar ayarlandı, engelli rampaları yapıldı.

DAVUT AĞA CAMİ
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EYÜPSULTAN BAŞTAN 
SONA METRO VE 
RAYLI SİSTEMLERLE 
DONATILIYOR

Eyüpsultan’a Hükümetimiz, 
Bakanlıklarımız, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte başlatılan güçlü 
yatırım seferberliği hız 
kesmeden devam ediyor. 
Eyüpsultan, baştan sona metro 
ve raylı sistemlerle donatılıyor. 
Piyerloti Teleferik Hattı, 
Miniatürk’e kadar uzatılıyor. 
Şehir içi ulaşım ve erişim 
sorunlarına kalıcı çözümler 
üretilirken, Eyüpsultan’a 
yeni zemin altı otoparkları 
kazandırılıyor. Eyüpsultan’ın 
adını yıldızların yanına 
yazmak için geceli gündüzlü 
çalışmalar devam ediyor.

VEZNECİLER-SULTANGAZİ METRO HATTI KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI
Vezneciler-Sultangazi Metro Hattı projesi, Tarihi Yarımada’yı Eyüpsultan’a bağlıyor. 2021’de 
tamamlanacak projenin Eyüpsultan’daki istasyonları: Ayvansaray, Eyüpsultan, Rami Kışlası.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Eyüpsultan’ın ulaşım ağını daha da güçlendirecek. 
Eyüpsultan’daki İstasyonlar: Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır, Veysel Karani, Akşemsettin, Yeşilpınar.

TARİHİ Yarımada’nın en önemli ulaşım projelerinden 
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı 
çalışmaları son hızıyla devam ediyor. 

Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret eden Mevlüt Uysal, 
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattının inşaatıyla 
ilgili bilgi verdi. 

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattının 
inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Uysal, "Tarihi 
Yarımada’daki trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatacak 
bu önemli projemizi en kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. 
Bütün Türkiye'den, sadece ülkemizden değil, bütün İslam 
dünyasından, Eyüp Sultan Hazretlerini ziyarete gelenler var. 
İstanbul içerisinden Eyüpsultan Camii'ne günlük gelenler çok 
fazla. Bu tramvay hattı, Eyüpsultan’ı ziyarete gelenler için 
de büyük kolaylık teşkil edecek. Metro istasyonlarıyla da 
entegre olacak tramvay hattımız, ülkemizin en önemli vizyon 
projelerinden biri" dedi.

Raylı sistem, deniz ve toplu ulaşım araçlarına entegre olan 
Eminönü- Alibeyköy tramvay hattında çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor. Eminönü Meydanı’ndan başlayan hat, Unkapanı, 
Fener, Eyüp, Silahtarağa, Alibeyköy’e kadar ulaşacak. Hat 
konumu ve tarihi yapısı itibariyle İstanbul’un en önemli toplu 
taşıma güzergahlarından birisi olacak. Tramvay hattı hizmete 
alındığında, Medipol Üniversitesi Unkapanı Yerleşkesi, Kadir 
Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi, Feshane, Eyüp Devlet 
Hastanesi, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, Tarihi Piyer Loti 
Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile kesintisiz toplu ulaşım 
sağlanacak.

Bu alanların bir kısmının Tarihi Yarımada içerisinde ve 
Haliç kıyılarında olması dolayısıyla tarihi, turistik ve ekolojik 
açıdan bölgenin nitelik olarak taşıt trafiğinden arındırılması, 
karbon salınımının azaltılması, yaya hareketliliğinin 
arttırılması planlanıyor. 

Tarihi yapılarla ilişki
Tramvay hattı güzergahı belirlenirken proje aşamasında 

güzergah üzerindeki tarihi yapılar dikkate alındı. Tarihi yapılar 
sensörler yerleştirilerek titreşim ölçümleri aralıksız yapıldı. 
Konunun uzmanı üniversite öğretim görevlileri tarafından 
yapılan bu ölçümler, raporlanarak incelendi. Yapılan ölçümler 
sonucunda tarihi yapılarda herhangi bir deformasyon veya 
olumsuz bir durum oluşturmayacağı uzmanlar tarafından 
tespit edildi. Raporlar Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Koruma 
Kurullarıyla paylaşıldı. Çalışmalar sırasındaki imalatlar, 
yöntemleri, titreşimleri minimum seviyeye indirilecek şekilde 
planlandı.

Hat bilgileri
Eminönü otobüs durakları alanından Eminönü İstasyonu 

ile başlayan güzergah, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, 
Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, 
Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna 
Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro 
İstasyonu ile devam edip, Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonunda 
son bulacak.

* Hatta; 2 li dizi 30 araç hizmet verecek. 
* Günlük 114.000 yolcu kapasitesi 
* 14 adet 60 m uzunluğunda istasyon
* Yolculuk süresi 35 dk
* Hat uzunluğu : 10 km
* Güzergah boyunca tamamen katenersiz olan tramvay 

araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. 
* Görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve 

buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak.
Entegrasyonun olacağı istasyonlar
10 ayrı noktada yapımı devam eden ve planlanan hatlarla 

entegrasyon sağlanacak.

Tarihi Yarımada’nın En Önemli Projesi: Tarihi Yarımada’nın En Önemli Projesi: 
Eminönü-Alibeyköy Tramvay HattıEminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı

1. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü 
İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur 
iskeleleri ile Eminönü İstasyonu’nda,
2. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile 
Küçükpazar İstasyonu’nda,
3. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile 
Ayvansaray İstasyonu’nda,
4. Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) 
ile Eyüp-Teleferik İstasyonu’nda,
5. Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile 

Feshane İstasyonu’nda,
6. Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı 
ile Silahtarağa İstasyonu’nda,
7. Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile 
Sakarya Mahallesi İstasyonu’nda,
8. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile 
Alibeyköy Metro İstasyonu’nda,
9. Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy 
Cep Otogarı İstasyonu’nda entegre oluyor.
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EYÜPSULTAN’DA GÜÇLÜ YATIRIM SEFERBERLİĞİEYÜPSULTAN’DA GÜÇLÜ YATIRIM SEFERBERLİĞİ

Yüksek teknoloji ile donatılan Yeni Havalimanı  tamamlanmasının 
ardından dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı olacak.

METRO HATTI DA EYÜPSULTAN’DAN GEÇİYOR
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 hatında, 
aralarında Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye istasyonlarının da 

bulunduğu toplam 13 istasyon bulunacak.

ENTEGRE OLACAK HATLAR
Gayrettepe – 3. Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı – Hacıosman Metrosu 

ile Gayrettepe’de, Hızlı Tren ile Havalimanı’nda, Sultangazi-Arnavutköy Hattı 
ile Arnavutköy’de, Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir’de, 
Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy’de, Kayaşehir-
Başakşehir-Olimpiyatköy Tramvayı ile Olimpiyatköy’de, Kirazlı-Halkalı 
Metrosu ile Halkalı’da, Marmaray Projesi ile Halkalı’da entegre olacak.

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.

E
YÜPSULTAN 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 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP
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.

Pistler Airbus A380 ve Boeing 747 gibi büyük gövdeli uçakların 
rahatlıkla iniş-kalkış yapabileceği 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 
metre genişliğinde olacak.

MEGA PROJE: İSTANBUL YENİ HAVALİMANIMEGA PROJE: İSTANBUL YENİ HAVALİMANI
Dev Projenin İlk Etabı TamamlanıyorDev Projenin İlk Etabı Tamamlanıyor

BOĞAZ’A 3. GERDANLIK: BOĞAZ’A 3. GERDANLIK: 
YAVUZ SULTAN SELİM YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜKÖPRÜSÜ

Dünyanın en büyük yatırımlarından biri olan 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün önemli bir kısmı 

Eyüpsultan İlçesi sınırlarında yükseliyor. Köprü’nün 
inşası 29 Mayıs 2013’te başladı. 26 Ağustos 2016’da 
tamamlandı. Tamamen Türk işçi ve mühendislerinin 

eseri olan Köprü, teknolojinin son imkanlarıyla 
donatıldı. Boğaz’ın 3. Gerdanlığı olan Köprü, 8 şerit 

karayolu ve 2 şerit demiryolu olarak toplamda 
10 şeritten oluşuyor. Köprünün deniz üstündeki 
uzunluğu ise 1408 m. Köprü, 59 metrelik genişliği ile 
dünyanın en geniş köprüsü ünvanını taşıyor. Toplam 
uzunluğu 257 km.’lik otoyolların yapımı 2018’de 
tamamlanacak ve sisteme dahil olacak. Eyüpsultan, 
yatırım ve istihdamın gözdesi olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye’nin 
dev yatırım hamlelerinden biridir. 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle 
entegre olarak planlanmıştır. 
Yüksek standartlı, güvenli, kaliteli 
ve kesintisiz ulaşım sağlamayı 
amaçlayan bu dev yatırım 
tamamlandığında Eyüpsultan’ın 
değerini katlayacaktır. Kuzey Marmara 
Otoyolu, ülkemizin en büyük metropalleri 
ve sanayi bölgelerini barındıran Marmara bölgesinin 
ulaşımını Anadolu yakasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 

ve bağlantı yolları yardımıyla rahatlatacak. 
Yeni yapılan 3. Hava Limanı’na, 

yolcu ulaşımının hızlı ve konforlu 
olarak taşınmasını sağlayacak. 
Asya yakasında ise Kurtköy-
Liman Bağlantı Yolu Kavşağı, 

Sabiha Gökçen Hava Limanı ve 
organize sanayi bölgesine ulaşımı 

kolaylaştıracak. Ayrıca Osmangazi 
Köprüsü ile Bursa, İzmir ulaşımını kısaltacak. 

Bağlantı yollarının Eyüpsultan’dan geçmesi münasebetiyle 
Eyüpsultan’ın ulaşım yükü azalacak, hayat kolaylaşacak.

EYÜPSULTAN’A DEV YATIRIM: KUZEY MARMARA OTOYOLU KUZEY MARMARA OTOYOLU

● Eyüpsultan Belediye Hizmet Binası
● Eyüpsultan Semt Konağı
● Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER)
● Kemerburgaz Spor Tesisi
● Güzeltepe Kültür Merkezi
● Alibeyköy Merkez Polis Karakol Binası
● Zal Mahmutpaşa Camii ve Külliyesi Restorasyonu
● Dil Edebiyat Derneği Restorasyonu
● Kemerburgaz Hayvan Kliniği Binası
● Haliç Su Sporları Merkezi
● Jandarma Kontrol Noktası
● Göktürk Özgecan Aslan Parkı 
● Göktürk Ek Hizmet Binası
● Göktürk Kültür Merkezi Binası
● Kemerburgaz Düğün Alanı

● Kemerburgaz Halis Kutmangil Lisesi Halı Sahası
● İhsaniye K. Halı Sahası, Pirinççi K. Yeni Köprü Yapımı
● Yeni Nikah Salonu Mescit Yapımı
● Gençlik Merkezleri Bakım ve Onarımı
● Müzisyenler Kahvesi Bakım ve Onarımı
● Alperen Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi
● Çiçeksuyu Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi
● Cihad Sokak İstinat Duvarı
● Karakol Üstü Sokak İstinat Duvarı
● Filiz Sokak Taş Duvar Güçlendirilmesi ve Onarılması
● ESKEP (Eyüpsultan Kadın Emeği Programı) Tadilat İşleri
● 66 adet okulda tamir ve tadilat işleri
● Kaşgari Murtaza Efendi Tekkesi Restorasyonu
● Davutağa Camii Restorasyonu

● Eyüpsultan Çifte Hamamı Restorasyonu
● Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Restorasyonu

● Kaptanpaşa Camii Restorasyonu
DEVAM EDEN ÜST YAPI ESERLERİ

TAMAMLANAN ÜST YAPI ESERLERİ
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YOLLARIMIZ DAHA GÜVENLİ DAHA ESTETİK
Yaya ve taşıt güvenliği için Eyüpsultan yollarının bakım ve onarımları düzenli olarak yapılıyor. 

Özellikle dik yamaçlar üzerine olan mahallelerde Eyüplülerin güvenliği için korkuluk, merdiven ve 
perde duvar inşa çalışmaları sürüyor. Eyüpsultan geneli, bordür, kilit taşı, kaldırım çalışmalarıyla 

yollar artık daha güvenli ve estetik hale geliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın, ilçenin gelişip 
güzelleşmesine, yaşam kalitesinin artmasına katkıda 
bulunacak “Eyüpsultan Caddeleri Prestij Kazanıyor” projesinde 
çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarla 
Eyüpsultan’ın birçok caddesi daha konforlu ve modern bir hale 
geliyor. Tüm ilçelere örnek teşkil edecek prestij caddelerde 
granit ve bazalt taşları, üst bordür, L bordür yenilemeleri 
yapılıyor. Ek odalarla fiber kablolar, sinyalizasyon kabloları, 
aydınlatma kablolarının geçit güzergahları, peyzajı, kent 
mobilyası, ağaçlandırması, tretuvarı, aydınlatması, yer üstü ve 
yer altı sistemleri, elektrik, su ve doğal gaz hatları güvenli ve 
estetik bir şekilde yenileniyor.

Sağlam altyapının en önemli göstergelerinden biri atık su yönetimidir. Şehirde 
hayat, bu görünmeyen sistemler, borular, şebekeler üstünden akar. Varlığını 
fark etmediğimiz bu sistemlerde yaşanacak en küçük arıza, hayatın durmasına 
neden olur. Bu bakımdan Eyüpsultan Belediyesi’nde atık su yönetimine 
ayrı bir önem veriliyor. Atık su yönetimi İSKİ paydaşlığında yürütülüyor. Bu 
çalışmalarla, 4.500 metre kanalizyon hattı inşa edildi. Ayrıca, Rami’ye 2 bin 
metre isale hattı, Akşemsettin’de 800 metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı 
tamamlandı. İSKİ ve Eyüpsultan Belediyesi’nin atık su yatırımları devam ediyor.

ATIK SUYA KALICI ÇÖZÜM

İSKİ-Eyüpsultan Belediyesi Yatırım Projeleri
-İslambey Caddesi Dere Islah Çalışması

-700 m Katı Menfez Yağmursuyu ve Kanalizasyon Yapımı
-Eyüpsultan Merkez Sultan Reşad Caddesi, Üçgen Ada

-Bağlantılı Sokaklarda 1000 . Yağmursuyu ve Kanalizasyon İmalatı

TAMAMLANAN ALT YAPI HİZMETLERİ
● Sel ve su baskınlarına karşı 2.200 farklı noktada rutin ızgara temizliği
● 95 sokak girişlerinde tek yön uygulaması için kapan ve uyarı levhaları
● Eyüpsultan Meydanı ve çevresinde 12.417 metrekare granit yenilenme
● Yaya geçişini rahatlatmak için ana cadde ve sokaklarda delinatör ve duba 
çalışmaları
● Yaya güvenliği için 37 noktada taş duvar imalatı
● 11 okulda çevre ihata duvarı
● Ulaşımı olmayan 30 farklı noktada merdiven imalatı
● 689 cadde ve sokağımızda kapanan yağmursuyu hatları temizlik ve bakımı
● 450 adet cadde ve sokakta asfalt yenileme
● 650 cadde ve sokakta sıcak asfalt serimi
● 380 cadde ve sokakta bordür ve kilittaşı kaplama
● Karla mücadele çalışmalarında ilk defa solisyon uygulaması
● Akşemsettin, Yeşilpınar ve Rami’de 123 adet dekoratif aydınlatma
● Yanmayan 15.180 adet aydınlatma direği bakım ve onarımı

HAVAİ ELEKTRİK HATLARI YERALTINA ALINIYOR
Elektrik hatları hem görüntü kirliliğine, hem de enerjinin kaybına neden 

oluyor. Eyüpsultan Belediyesi, BEDAŞ ile koordineli olarak yürüttüğü 
çalışmalarla havai elektrik hatlarını yeraltına alıyor. 

Trafo yenilenmesi ve havai hatların yer altına alınması işleri 
yapılan mahalleler:

Rami Yeni Mahallesi, Rami Cuma Mahallesi, İslambey Mahallesi, Eyüp Merkez 
Mahallesi, Çırçır Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Yeşilpınar Mahallesi, 

Sakarya Mahallesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Karadolap Mahallesi, Silahtarağa 
Mahallesi, Alibeyköy Merkez, Nişanca Mahallesi, Düğmeciler Mahallesi

Yatırım Programına Alınan Havai Hatlar
-Rami Cuma Mahallesi, Eyüpsultan Merkez Mahalllesi, Çırçır Mahallesi, 

Silahtarağa Mahallesi, Alibeyköy Merkez Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Göktürk 
Merkez Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi.

YAPIMI TAMAMLANAN PRESTİJ CADDELER
Çiçeksuyu Caddesi, Alperen Caddesi, Özlem 

Çarşısı, Girne Caddesi, İslambey Caddesi, 
Vardar Bulvarı, Yıldız Tabya Caddesi, Fil 

Köprüsü Caddesi, Çırçır Caddesi. Planlanan 
Prestij Caddeler: Saya Yolu Caddesi, 

Namık Kemal Caddesi, Cengiz Topel 
Caddesi, Otakçılar Caddesi, Düğmeciler 

Caddesi, Atatürk Caddesi, Veysel Karani 
Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı. 

Kaldırım Yenileme Yapılan Caddeler: 
Gaziosmanpaşa Caddesi, Karadeniz Caddesi, 

Kazım Karabekir Caddesi, M.Fevzi Çakmak 
Caddesi, Sevinç Caddesi, Yavuz Selim 

Köprüsü Caddesi, Akşemsettin Bulvarı.

2014-2018 YOL BAKIM VE 
İYİLEŞTİRME HİZMETLERİ

255.000 Ton asfalt çalışması
33.000 mtül. merdiven 
29.000 mtül. korkuluk

54.300 metrekare perde duvar 
234.000 m2 bordür tretuvar imalatı

24.000 mt yağmur suyu imalatı
5.500 adet ızgara imalatı

410 adet dekoratif aydınlatmalar
175 bin metrekare kilittaşı
190 bin metrekare kaldırım

EYÜPSULTAN, PRESTİJ 
CADDELERLE DAHA GÜZEL

GİRNE CADDESİ

İSLAMBEY CADDESİ

VARDAR BULVARI
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Yeşilpınar ve Akşemsettin 
mahallelerinde kentsel dönüşümün başlayacağını belirterek, “KİPTAŞ yakında 
proje tanıtımlarını yapacak. Her iki mahallemizdeki vatandaşlarımızı memnun 
edecek projeler olacak” dedi. Yeşilpınar’daki Pınar Camii’nin olduğu daha 
önce riskli alan ilan edilmiş bölge, Akşemsettin Bulvarı Öğretmen Blokları ve 
altındaki bölgeyi kapsayan kentsel dönüşüm için yakında start verilecek.

“PROJELER YATAY MİMARİDE OLACAK”
KİPTAŞ’ın projelerinin planlama çalışmalarının tamamlandığını ve 

yatay mimariyi esas alan projenin, konumu, sosyal donatı alanları, peyzajı, 
otoparkları ve alışveriş üniteleriyle mükemmel bir yaşam alanı olacağını 
ifade eden Başkan Aydın, “KİPTAŞ, bize projeyi sundu. Ben çok beğendim. 
İnşallah yakında açılacak KİPTAŞ tanıtım ofislerinde vatandaşlarımız da 
görecek. Ben onların da bu projeyi beğeneceklerini umuyorum. Akşemsettin ve 
Yeşilpınar’dan sonra Karadolap ve İslambey’de de kentsel dönüşüm çalışmaları 
başlaması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketiminin teşvik 
edilmesi amacıyla Göktürk’te açtığı ‘Organik Pazar’ büyük ilgi görüyor. Göktürk 
Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde Cumartesi günleri kurulan pazara çevre ilçelerden 
vatandaşlar da geliyor. Türkiye’nin dört bir yanında üretilen organik ürünlerin satıldığı 
pazarda, zeytinyağından cevize, sebzeden peynire, organik kozmetik ürünlerden 
bebekler için ek gıdalara kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Rami Cuma, Rami Yeni, Düğmeciler ve Topçular Mahallesi sakinlerine 
toplu ulaşım kolaylığı sağlayan yeni otobüs ve minibüs seferleri hizmete girdi. 
Eyüpsultan Belediyesi, ESBAŞ servisinin kaldırılmasının ardından mahallelere 
yeni ulaşım seferleri konulması için girişimlerde bulundu. İETT bölgeye yeni 
otobüs seferleri koyarken, yeni minibüs seferleri de başlatıldı.

55-ŞİŞLİ (Kalkış: GOP, Reşadiye 
Cad., Topçular, Eyüp Emniyet, Eyüp 
Bulvar, Merkez, Şişli. Saatleri: 06.15, 
07.21, 08.05, 09.00, 15.15, 16.45, 
17.30, 19.40)

55 TAKSİM (Kalkış: GOP, Reşadiye 
Cad., Topçular, Eyüp Emniyet, Eyüp Bulvarı, 
Eyüp Merkez, Taksim. Saatleri: 06.15, 07.21, 
08.05, 09.00, 15.15, 16.45, 17.30, 19.40)

37 YEŞİLPINAR-EYÜP (RİNG 
HATTI) (Kalkış: Yeşilpınar, Alibeyköy 
Merkez, Yıldız Tabya, Pazariçi, 

Bülbüldere, Eyüp Tahtaminare, 
Düğmeciler Cad., Rami Cuma, Talimhane 
Cad., Topçular Emniyet, Eyüp Bulvar, Eyüp 
Merkez, Pazariçi, Yıldız Tabya, Alibeyköy, 
Yeşilpınar. Saatleri: Sabah- 06.23, 07.40, 
09.00, Akşam-17.00-18.00)

A17 MİNİBÜSLERİ 
(Kalkış: Rami Altunzade Bağ Sokak, 

Düğmeciler Cad. Eyüp Stadı, İslambey 
Cad., GOP Meydan, Bereç, B. Paşa Metro, 
Eyüp Bulvar, Kanal 7, Ayvansaray Metro. 
Saatleri: Her 10 dakikada bir)

Yeşilpınar ve Akşemsettin’de 
Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Göktürk Organik Pazar’a Büyük İlgi

Rami, Düğmeciler ve Topçular’a Ulaşım Kolaylığı

Bu mahallelerden geçen otobüs ve minibüs seferleri şöyle:

EYÜPSULTAN’DA TAPU SORUNU TARİHE KARIŞIYOR
50 YILLIK TAPU 

SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Eyüpsultan Belediyesi, ilçede 50 yıldan beri devam eden tapu 

meselesini, hükümet nezdinde yaptığı girişimlerle çözüme 
kavuşturdu. 3194 Sayılı Kanun’da düzenlenen 18. Madde 

uygulaması Eyüpsultan’da fiilen uygulanmaya başlandı. Alibeyköy 
Merkez, Çırçır ve Güzeltepe mahallelerinde 1319 adet  taşınmazın 

tapusu hak sahiplerine teslim edildi. Çırçır Mahallesi’nde yer 
alan, Vakıflar üzerinde görülen parsellere ilişkin yasal hazırlıklar 

tamamlandı. 850 tapu hak sahiplerine teslim edildi.

İMAR 
DURUM OFİSİ

Eyüpsultan’daki tapu sorununun Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın girişimleri sonucu 

hükümet nezdinde çözümlenmesinin ardından 
konuyla ilgili gerekli bilgi, evrak ve imar durumları 

hakkında vatandaşları doğrudan bilgilendirmek 
için İmar Durum Ofisi hizmete girdi. Belediye 

Ana Binası’nda hizmet veren ofisten vatandaşlar, 
uzmanlar tarafından ilgili birimlere yönlendiriliyor.

İMAR PLANLARI ANLIK BİLGİ SERVİSİ
Alibeyköy Uygulama İmar Planı, Ada Etüt çalışmaları, 
güncel yapılaşma göz önünde bulundurularak revize 
ediliyor. Herhangi bir hak mağduriyetine sebebiyet 
vermemek için Kent Bilgi Sistemi üzerinden anlık imar 
durumlarını gösteren bir portal oluşturuldu. Eyüpsultanlı 
vatandaşlar artık online olarak, belediyeye gelmeden  
Anlık Bilgi Servisi’yle gerekli bilgilere ulaşabiliyorlar.

GÖKTÜRK’TE 2 B SEVİNCİ

KEMERBURGAZLILAR TAPULARINA KAVUŞTU

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatlarıyla başlatılan çalışmalar sonrası 
Göktürk’te orman vasfını yitiren 2B olarak tabir edilen arazilerin imar planları ve 

uygulamaları biterken, tapu tescilleri de yapıldı. 504 kişinin tapuları dağıtıldı.

Eyüpsultan Belediyesi,  Kemerburgaz’da 18. Madde uygulaması tamamlanan 
Kemerburgaz Köyiçi Bölgesinin tapularını sahiplerine verdi.Eyüp Belediyesinin düzenli 
kentleşmeyi sağlamak amacıyla yürüttüğü Revizyon İmar Planı çalışmaları kapsamında 
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi’ne istinaden tamamlanan Kemerburgaz 

Köyiçi Bölgesi imar uygulaması işlemleri tapu tesciliyle sonuçlandırılarak sahiplerine 
verildi. Kemerburgaz Köyiçi Bölgesi’nde, 2 kat imar zorunluluğu da 4 kata çıkarıldı. 
Kemerburgaz, Mithatpaşa ve Mimar Sinan Mahalleleri bölgesinde yapılan imar 
uygulaması sonrası toplam 1136 parselde bulunan vatandaşlara tapu dağıtıldı.

İMAR VE İSKAN İŞLEMLERİNDE SÜPER HIZ
Eyüpsultan Belediyesi, e-belediye ve e-devlet uygulamalarına geçtikten 

sonra bürokrasiyi tamamen kaldırmak için start verdi. 2013’te ortalama 10 
gün süren İmar Durum Evrakı’nın veriliş süresi 2 güne düşürüldü. Daha önce 

3 ile 9 ay gibi büyük bir zaman israfına neden olan ruhsat işlemleri artık 
15 ile 30 gün içinde çözümleniyor. Aynı hız iskan işlemlerine de yansıdı. 5 

ila 10 gün arasında süren iskan işlemleri artık bir günde verilebiliyor.

Eyüpsultan’daki kentsel 
dönüşüm çalışmalarını, doğru 
olarak yönetmek için Kentsel 

Dönüşüm Ofisi kuruldu. 40 
alanda kentsel dönüşüm 

etüt çalışmaları tamamlandı. 
İslambey ve Karadolap 
mahallelerinde kentsel 

dönüşüm çalışmaları başladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ
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EYÜPSULTAN'DA HER CAN KIYMETLİEYÜPSULTAN'DA HER CAN KIYMETLİ
Eyüpsultan Belediyesi’nin, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilçede Aralık 2017 tarihinde hayata 

geçirdiği Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyor.

S
OKAK hayvanları için bugüne kadar ambulanstan 
barınma ve besleme noktalarına, kediler için özel 
evlerden mama dağıtımına kadar pek çok olumlu 

çalışmaya imza atan Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz 
Sokak Hayvanları Kliniği'nde her yıl yüzlerce hayvanın 
tedavisini gerçekleştiriyor. 

Hayvanların sağlıklı yaşam hakkının sağlanmasını 
amaçlayan Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak çalışan klinikte, sahipsiz sokak hayvanlarının 
tedavi, kısırlaştırma, aşı gibi işlemleri yapılıyor. 

Üç veteriner hekim ve iki yardımcı personel haftanın altı 
günü hizmet veriyor

Sokak hayvanları için özel dizayn edilmiş ve tüm ekipmanı 
bu doğrultuda oluşturulmuş, muayene odası ve ameliyathanesi 
de olan klinik toplamda 200 metrekare büyüklüğünde. Üç 
veteriner hekim ve dört yardımcı personel ile haftanın altı günü 
sabah 08.30 – 16.30 saatleri arasında hizmet veren klinikte bir 
ameliyathane, bir muayenehane ve bir ilaç odası bulunuyor. 

Başkan Remzi Aydın “Doğadaki dostlarımız bize emanet”
“Kemerburgaz Sokak Hayvaları kliniği ile kedilerimizi, 

köpeklerimizi, kuşlarımızı ve diğer sokak hayvanlarımızın 
sağlıklarını ve güvenli yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz” 
diyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın “Sokak 
hayvanlarına iyileştirme yapmak ve onların yaşayacakları 
mekanlar oluşturmak, onların sağlıklarını takip etmek hem 
onlar açısından hem de diğer çevre ve insanlar açısından 
faydalı bir çalışma. Hayvanlarımız bize emanet, Eyüpsultan  
Belediyesi olarak çok ciddi projeleri hayata geçirdik. Klinikte 
ilçe genelindeki  sahipsiz hayvanların klinik (ayakta) ve 
poliklinik (yatarak) düzeyindeki teşhis ve tedavilerinin 
yapılıyor. Ayrıca sahipsiz kedilerin kısırlaştırılması, sahipsiz 
hayvanların kuduz aşılarının ve sahipsiz hayvanların parazit 
uygulamalarının yapılması, sahipsiz hayvanların mikroçip 
uygulamalarının yapılarak kayıt altına alınması, sahipsiz 
hayvanların sahiplendirilmesi, sahipli hayvanların kuduz 
aşılamalarının yapılarak kayıt altına alınması, sahipli 
hayvanların mikroçip uygulamalarının yapılarak kayıt altına 
alınması gibi birçok hizmet veriliyor” dedi.

“Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı” sokak hayvanlarının getirildiği 
andan itibaren planlı bir şekilde kontrol ve müşahadelerinin yapılarak 

uygun müdahalelerle hayata tutunmalarını sağlayan bir merkez olacak.  
Merkezde sokak hayvanlarının beslenme ve barınmalarında doğal 
ve mevsimsel ihtiyaçlarına uygun yapılandırmalar, eğitim ve oyun 

uygulamalarının yanı sıra bakımlarını üstlenen kişiler ve ziyaretçiler 
ile ortak hareket edilerek sevgi ve sosyalleşme ihtiyaçları azami 

düzeyde karşılanacak. Böylece bölgemizde yaşayan hayvanların tespiti 
ve sağlıklı koşullarda bakımlarının yapılması da mümkün hale gelecek.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 
2014-NİSAN 2018 YAPILAN ÇALIŞMALAR

ÇALIŞMA 2014-2018 TOPLAM
Rehabilitasyon Mer. Getirilen köpek 13.279
Rehabilitasyon Mer. Getirilen kedi 10.414
Rehabilitasyon Mer. Getirilen diğer hay.  1.126
Sahiplendirme köpek 177
Sahiplendirme kedi 268
Barınma köpek 115
Barınma kedi 80
Barınma kuş  550
Besleme köpek (kg) 144.305
Besleme kedi (kg) 26.298
Besleme kuş (kg) 8.500
İlaçlama ücretli 970
İlaçlama ücretsiz (kamu dahil) 2.001

(Hayvan ambulansı Mayıs 2015 tarihinde faaliyete geçti. Sokak Hayvanları 
Kliniği ise Aralık 2015 tarihinde hizmete girmiştir)

Bir hekim ve bir 
yardımcı personelden 
oluşan ambulans 
hizmeti gün boyu 
sahada çalışıyor.

Klinikte 1 tam donanımlı ameliyathane, 1 
muayenehane ve 1 ilaç odası bulunuyor.

SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM ALANI

Sokaktaki Dostlarımızın Her İhtiyacı Karşılanacak

Köpek ve kediler için 
beslenme ve barınma 

alanları oluşturan 
Eyüpsultan  Belediyesi 

Veteriner İşleri Müdürlüğü, 
kuşları da unutmadı. 

Eyüpsultan Belediyesi 
Göktürk, Eyüp, Alibeyköy, 
Rami, Yeşilpınar ve birçok 

noktada kuş barınma 
ve beslenme noktaları 
oluşturdu. Hayvanların 

yağışlı ve soğuk havalarda 
hayatta kalabilmeleri için 

büyük önem arz eden 
bu çalışmayla toplam 12 

bölgede 100 kuş yuvası ve 
55 kuş yemliği ağaçlara 

asıldı.

12 BÖLGEDE 
100 KUŞ 

YUVASI VE 55 
KUŞ YEMLİĞİ 

AĞAÇLARA 
ASILDI

Göktürk’de 4 ayrı noktada sokak hayvanlarını 
besleyen geri dönüşüm üniteleri hizmete alındı. 
Bu ünitelere pet şişe ya da atık piller atıldığında 
sokak hayvanları için altta bulunan özel bölüme 
mama dökülüyor. Ayrıca isteyen vatandaşlar 
aynı ünitede hayvanlara su da verebiliyor.

SOKAK HAYVANLARINI 
BESLEYEN GERİ 

DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ 
HİZMETE GİRDİ

Sokak hayvanlarının hareket 
ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte 
ve Doğal Yaşam Alanı olma özelliği 
ile öne çıkan “Sokak Hayvanları 
Doğal Yaşam Alanı” kapalı - açık alan 
ve farklı bölümlerden oluşacak. Doğal 
Yaşam Alanı'nın kapalı bölümlerinde 
karantina, hasta bakım yem 
hazırlama (mutfak), bakıma muhtaç 
yavrulu anne bölümü, ameliyathane, 
muayenehane, ameliyat sonrası 
bakım ünitesi, eğitim ve konferans 
salonu, idari bölüm, depolar 
(yiyecek, ilaç, malzeme) otopark ve 
bahçe yer alacak.
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NO: MAHALLESİ PARKIN ADI ADRESİ DURUMU YAPIM YILI

1 Ağaçlı Mah. Ağaçlı parkı Onikievler mevkii Tamamlandı 2014
2 Akşemsettin Mah. Şafak sokak parkı Şafak sokak  2014
3 Akşemsettin Mah. Akşemsettin Parkı Emek Sokak  2016
4 Akşemsettin Mah. Veysel Karani Camii Yanı Park Plevne Sokak  2016
5 Çırçır Mah. Dönmez sokak parkı Dönmez sokak  2014
6 Çırçır Mah. Zuhal Sokak Zuhal Sokak  2017
7 Düğmeciler Mah. 8. Gül Sokak Parkı 8.Gül Sokak  2016
8 Düğmeciler Mah. Vezir Tekke Parkı Eyüp Sultan Bulvarı  2017
9 Emniyettepe Mah. Dergah sokak parkı Dergah sokak Tamamlandı 2014
10 Emniyettepe Mah. Neyzen sokak parkı Neyzen sokak Tamamlandı 2014
11 Emniyettepe Mah. İş Okulu Parkı Mehmet Akif Ersoy Cad.  2014
12 Esentepe Mah. Şair Şirzat Parkı Şair Şirzat Sokak  2015
13 Eyüp Merkez Mah. ESER Bahçesi Peyzaj Düzenleme Gümüşsuyu Cad.  2015
14 Göktürk Mah. Nejat Sabuncu İlkokulu Parkı İstanbul Cad.  2014
15 Göktürk Mah. Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Spor Parkuru İstanbul Cad.  2016
16 Göktürk Mah. Şehit Fethi SEKİN Parkı Palmiye Sokak  2016
17 Göktürk Mah. Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı M.Selim KİRAZ Parkı Nehir sokak  2016
18 Karadolap Mah. Erkılıç Sokak Parkı Erkılıç Sokak  2016
19 Karadolap Mah. Nene Hatun Parkı Gamze Sokak  2016
20 Karadolap Mah. Pir Sultan Abdal Parkı İkbal Alt Sokak  2017
21 Karadolap Mah. Asmalı Cadde Parkı Asmalı Cadde  2017
22 Mithatpaşa Mah Orkide Parkı Orkide sokak Tamamlandı 2014
23 Mithatpaşa Mah. Koru Caddesi Parkı Koru Caddesi  2017
24 Nişanca Mah. Baba Haydar Camii sokak parkı Baba Haydar Camii Tamamlandı 2014
25 Pirinççi Mah Miraç Parkı Menderes Cad. Tamamlandı 2014
26 Rami Yeni Mah. Bir Nefes Parkı Reşadiye Cad.  2016
27 Sakarya Mah. Şehit Emrah AKMAN Parkı Orhan Gazi Sokak  2016
28 Yeşilpınar Mah. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Parkı Karamanlı Sokak  2015
29 Yeşilpınar Mah. Şehit Bayram Kımıl Parkı Özlem Sokak  2017
30 Mithatpaşa Mah. Şehit Sinan Şen Anaokulu Parkı   2017

HERKES İÇİN HER YERDE HİZMETHERKES İÇİN HER YERDE HİZMET
2014-2017 ARASI YENİ YAPILAN PARKLAR

EYÜPSULTAN TEMİZLİK ORDUSU 7/24 İŞBAŞINDA!EYÜPSULTAN TEMİZLİK ORDUSU 7/24 İŞBAŞINDA!
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeyi temiz tutmak için 7/24 mesai yapıyor. Temizlik araç filosu sayısı artırıldı, vardiya sistemiyle çalışan günlük 105 araç göreve 
çıkıyor. Eyüpsultan’da 1 yılda günlük ortalama 455 ton evsel atık/çöp toplanıyor. Eyüpsultan Temizlik Ordusu, 644 personeliyle pırıl pırıl, tertemiz ve çiçek gibi bir Eyüpsultan için çalışıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, 2014’ten bu yana 31 parkı hizmete sundu. 17 parkın bakım 
ve onarımlarını tamamladı. 1 parkın yapımı devam ediyor. Oyun parkurları, ahşap 
olanlarıyla değiştirildi. 73 bin 895 adet ağaç ve çalı fidan dikimi, 1 milyon 505 bin 
886 adet mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Toplamda 55.117 metrekare alana yayılan 

parklarda sağlık ve güzellik Eyüpsultan’ın her köşesine yayılıyor.

Yeni Parklarla Eyüpsultan Daha Yeşil
Akşemsettin Parkı

Eyüpsultan’da Yeraltı Eyüpsultan’da Yeraltı 
Konteyner DönemiKonteyner DönemiKonteyner DönemiKonteyner Dönemi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede yeraltı 
konteyner dönemini başlattı. Hem sağlık, hem de 

kapladığı alan bakımından büyük avantaj sağlayan 41 
adet konteyner, ilçede uygun lokasyonlara yerleştirildi. 

Önümüzdeki dönemde Eyüpsultan’ın tüm uygun 
lokasyonlarına yeraltı konteynerları konulacak. Kış 

döneminde 5, yaz döneminde 9 tanker aracıyla, haftada en 
az bir kere tüm caddeler ve sokaklar yıkanıyor. İBB’nin ana 

arter yıkama programı haricinde 1 adet tanker ve 1 adet 
süpürme aracı ilçenin cadde ve geniş sokaklarını yıkıyor.

Eyüpsultan’da bulunan 67 devlet 
okulunun temizlik hizmetlerini yürütmek 

için 115 sabit temizlik personeli, 10 
gezici temizlik ekibi personeli, 2 şoför 

ve 1 şef olmak üzere toplam 128 
personel görev yapıyor. 1 gezici temizlik 
minibüsü ve 1 kontrol aracı da yerinde 

denetleme yapıyor. Ayrıca okulların 
her ay temizlik malzemesi ihtiyacı da 
düzenli olarak karşılanıyor. Eyüpsultan 
Belediyesi’nin okul temizlik çalışmaları 
ödüllendirildi. Şu an  40 okulda beyaz 

bayrak dalgalanıyor.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) paydaşlığında, 
15 bin 840 kg. atık pilin doğayı zehirlemesi engellendi. Atık pil 

toplama sıralamasında 32. Sıradan 6. Sıraya yükseldik.

ATIK PİLLER DOĞAYI 
KİRLETMESİN40 OKULUMUZDA 

BEYAZ BAYRAK

Eyüpsultan Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri geri kazanım-
dönüşüm çalışmalarında 
da önemli başarılara 
imza atıyor. 12 ambalaj 
atığı toplama aracı, 42 
personel ile düzenli 
olarak ambalaj, cam ve 
pet atıkları toplanıyor. 
ÇEVKO ile (Çevre Koruma 
ve Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı) 
gerçekleştirilen ortak 
çalışmalarla Eyüp 
merkez lokasyonlarına 
213 cam kumbarası 
konuldu. 20 milyon 106 
bin 608 kg. ambalaj atığı 
ile 4 milyon 241 bin 
875 kg. cam ekonomiye 
kazandırıldı.

Atık Yağlar Doğaya Karışmıyor
Eyüpsultan Belediyesi’nin çevre konusunda başlattığı 
kampanya ile belirli günlerde atık yağlar ilçe 
sakinlerinin evlerinden alınıyor. Geri dönüşümde 
farkındalık oluşturmak için uygulamaya konulan 
kampanya, büyük ilgi görüyor. Atık yağlar doğamızı 
kirletmiyor. Bitkisel atık yağ toplama projesi ilçemizde 
380.372 kg bitkisel atık yağ toplandı.

GERİ KAZANIM-DÖNÜŞÜMGERİ KAZANIM-DÖNÜŞÜMGERİ KAZANIM-DÖNÜŞÜM
Eyüpsultan Belediyesi 

GERİ KAZANIM-DÖNÜŞÜM
Eyüpsultan Belediyesi 

GERİ KAZANIM-DÖNÜŞÜMGERİ KAZANIM-DÖNÜŞÜMGERİ KAZANIM-DÖNÜŞÜMGERİ KAZANIM-DÖNÜŞÜMGERİ KAZANIM-DÖNÜŞÜMGERİ KAZANIM-DÖNÜŞÜM
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Başkan Remzi Aydın: “Genç 
Eyüpsultan Hep Önde Olacak”

Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençliğe hizmeti her zaman ön planda tutan ve gençlik projeleriyle önemli başarılara imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, “Eyüpsultan hep genç kalacak, gençleriyle Eyüpsultan hep önde olacak. Hamdolsun, gençlerimizle iyi işler yapıyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz 

çocuklarımız, gençlerimiz büyük başarılar elde ediyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yeni gençlik projelerimizi önümüzdeki aylarda hayata geçireceğiz” dedi.
2014 yılında görevi devraldığında önceliğinin 
gençliğe yönelik hizmetler olduğunu kaydeden Başkan 
Aydın gençliğe yönelik çalışmalar ve projelerle ilgili 
şunları söyledi: “Simurg projemiz tüm Türkiye’ye örnek 
teşkil etti, ödüller kazandı. Gençlerimizin enerjisini, 
kültürle, sanatla, sporla, irfanla daha da zinde hale 
getirmek için çok çalıştık. Gayretimiz; medeniyetimizi 
omuzlayacak gençlerimizi, bu yüksek medeniyeti 
taşıyacak, çağını aşacak bir donanımla yetişebilmek 
içindi. Çok şükür emeğimiz bereketlendi. Simurg bilgi 
evlerimiz, gençlik merkezlerimiz, spor komplekslerimiz, 
yaz ve kış kamplarımız, yurtiçi ve yurt dışı gezilerimiz, 
yaz, kış okullarımız, gençler için kurduğumuz tesisler, 
geliştirdiğimiz programlar, Evde Değerler Eğitimi, 
Klavuz Akademi, Genç Akademi, Simurg Veli Programı 
vb. beklentimizi de aşan bir ilgi gördü. Gençlerimizle 
birlikte geleceğe artık daha emin, daha eğitimli ve daha 
vizyonlu bir şekilde yürümeye başladık.”

SİMURG 5 – 25 Yaygın eğitim programını, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin kadim değerlerle olan ilişkilerini yeniden tesis 
etmek ve yeteneklerini keşfetmelerine zemin hazırlamak amacıyla; 
sürdürülebilir bir eğitim modeli olarak tasarladık. Simurg adıyla 
kurumsallaştırdık. Simurg; Eyüpsultan'ın eğitim markası haline geldi. 
Tüm belediyelerimize model oldu. İyi bir eğitim almak, eğitimde 

fırsat eşitliği sağlamak en önemli vazifemiz. Simurg Yaygın Eğitim 
Programları, orta ve alt gelir grubundaki ailelerimizin çocuklarına 
kaliteli eğitimde fırsat eşitliği sunmaktadır. Orta ve alt başarı 
düzeyindeki çocuklarımıza daha fazla özen gösterilmekte, aradaki 
farkın kapatılması önemsenmektedir. Simurg'da, yaş gruplandırması 
ilköğrenim öncesinden başlamakta, okuyan ve çalışan gençleri 

kapsamaktadır. Yüksek öğrenimdeki gençler için de yol gösterici ve 
rehber olarak hizmetler sunmaktadır. Simurg'ta, 5'ten 25'e farklı yaş 
gruplarındaki öğrencilerin eğitimine yönelik departmanların yanı sıra 
eğiticilerin eğitimi için de özel bir departman bulunmaktadır. Simurg 
öğrenci odaklıdır. Kendini keşfetmeyi sağlar. Sınava değil, hayata 
hazırlar. Yeteneğe fırsat verir. Öğretmez, öğrenmeyi öğretir.

Ev okullarımızı, Simurg yaygın Eğitimi Programı'nın ilk uygulama aşaması 
olarak kurguladık. Eyüpsultan'da yaşayan yavrularımızın eğitimine 
ilköğrenimle başlıyoruz. Ev Okulları'mızın öncelikli amacı “değerler 
eğitimidir”. Yavrularımıza; temel dini bilgiler, iyi ahlak, uyum, fedakarlık, 
görgü kuralları, yarımseverlik gibi önemli konularda eğitimler veriyor; 

akıl oyunları, el işi çalışmaları ve gezilerle de sosyalleşmelerine destek 
oluyoruz. Eğitimler, ev ortamlarında, yaşa göre oluşturulan gruplarla, 
görevli eğitimciler tarafından düzenleniyor. Ev okullarında gruplar en az 
5, en fazla 10 kişiden oluşmakta, program her hafta bir öğrencinin evinde 
gerçekleşmektedir.  4.5 yılda, 130 farklı grupta 906 öğrenciye eğitim verildi.

SİMURG 5 – 25 Yaygın eğitim programını, çocuklarımızın ve fırsat eşitliği sağlamak en önemli vazifemiz. Simurg Yaygın Eğitim kapsamaktadır. Yüksek öğrenimdeki gençler için de yol gösterici ve 

Eğitimde Ulusal Marka: SİMURG

Ev okullarımızı, Simurg yaygın Eğitimi Programı'nın ilk uygulama aşaması Ev okullarımızı, Simurg yaygın Eğitimi Programı'nın ilk uygulama aşaması akıl oyunları, el işi çalışmaları ve gezilerle de sosyalleşmelerine destek akıl oyunları, el işi çalışmaları ve gezilerle de sosyalleşmelerine destek 

Evde Değerler Eğitimi (EDE) “Evde Değerler Eğitimi İçin 
Belediyemize Çok Teşekkür Ediyoruz”

Rüya Şahin: “Evde 
Değerler Eğitimi’nden 
çok memnunum. Kızım 
hocasını çok seviyor. 
Yeni arkadaşlar edindi. 
Kuran-ı Kerim’i öğrendi. 
Yemek adabı, konuşma 
adabı bunları öğrendi. 
Bizlere böyle bir eğitim 
imkanı sağlayan Belediye 

Başkanımız Remzi Aydın’a çok teşekkür ederim. Bir 
hoca evinize geliyor ve sizden hiçbir maddi beklentisi 
olmadan sizin çocuğunuza eğitim veriyor.”

Tuba Çelik: “Ben iki senedir 
oğlumu Evde Değerler 

Eğitimi’ne gönderiyorum. 
Burada Kuran eğitimi alıyor, 

Peygamber Efendimizin 
hayatını öğreniyor, akıl 

oyunları gibi birçok 
faaliyetler var. Aynı 

zamanda el becerilerini 
geliştiriyor. Ben grubum 

adına çok memnunum. Bize bu imkanı sunan Belediye 
Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”
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“Bilgi Evlerinde Eğlenerek Ders İşliyoruz”
Simurg Bilgi Evleri’ni, yeni nesil bilgi evleri olarak tasarladık. 10 – 14 yaş grubuna yönelik eğitimler veren Bilgi Evlerimiz’de gençlerimizi donanım kazandırmayı ve gelişimini esas 
alıyoruz. Bilgiyi hayattaki karşılığıyla sentezleyerek öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Bilgi Evlerimizde; okul ve sınav başarısını artırmaya yönelik destekleyici eğitimler de veriyoruz. 

Alibeyköy Bilgi Evi, Akşemsettin Bilgi Evi, Düğmeciler Bilgi Evi, Güzeltepe Bilgi Evi, Karadolap Bilgi Evi, Kemerburgaz Bilgi Evi, Nişanca Bilgi Evi, Pirinççi Bilgi Evi, Silahtarağa Bilgi Evi, 
Yeşilpınar Bilgi Evi ve Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi olmak üzere 11 Yeni Nesil Bilgi Evi, 28 mahallemizde 10 – 14 yaş arasındaki gençlerimizin ilgi alanlarına göre tasarlanmış 46 

atölye eğitimiyle yeni nesil hizmetler sunmakta. 4.5 yılda Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerimizde toplam 14.754 öğrenci eğitim aldı, 40.984 öğrencimiz atölye ve etkinliklerden faydalandı.

Hatice Kerim: “Üç yıldır resim 
atölyesine geliyorum. Güzel sanatlar 
okumak istiyorum. Burada kendimi 
geliştiriyorum. Ayrıca ebru ve gitar 
atölyelerine de katılmıştım. Burada 

en çok öğretmenlerin samimi olmasını 
seviyorum. Ayrıca herkesin ilgi alanına 

göre çok sayıda farklı atölyelerinde 
olması güzel bir şey. Bilgi Evlerini birçok 
arkadaşıma tavsiye ettim. Onlar da gelip 

yazıldılar ve çok memnun kaldılar.”

Rayhan Mina Sezer: “Burada Türkçe, 
Sosyal, Fen, Matematik ve İngilizce 

derslerini alıyorum. Değerler Eğitimi’nde 
ise din dersi görüyorum. Simurg'un çok 
faydasını görüyorum, eğlenerek ders 
işliyoruz. Burada olmaktan dolayı çok 

mutluyum.”

Mert Rengül: “Bilgi Evleri'nde atölyede 
origami öğreniyorum. Onun dışında 
Türkçe, Matematik ve diğer dersleri 

alıyorum. Hatta bana bir tane yetmediği 
için Güzeltepe Gençlik Merkezi'ne de 
gidiyorum. Orada da gitar dersleri 

alıyorum.”

GENÇLİK MERKEZLERİ
Simurg Gençlik Merkezleri, mevcut 
Gençlik Merkezi modelinin Yaygın 
Eğitim Projesi ile aldığı yeni biçimdir. 
Simurg Gençlik Merkezleri, ismindeki 
gibi “gençtir”. Gençlerimizin enerjisini 
yeteneğini esas almaktadır. Onlara, 
herhangi kişilik dikte etmeden, kişiliklerini 
bulmaya yönlendirmek amacıyla hizmet 
vermektedir. Gençlik merkezlerimizde, 20 
farklı program uygulanmaktadır. Sosyal 
medya yönetimi ve habercilik, şehir tarihi 
eğitimi, ifade gelişimi atölyesi, sinemai 
tarih, müzik fotoğrafçılık, ebru, hat, 
tezhip eğitimleri bunlardan bazıları. Yeni 
bir anlayışla yapılandırdığımız Gençlik 
Merkezlerimiz, nitelikli kültür sanat 
faaliyetleriyle de gençlerimizin hayatını 
zarafetle süslemeye devam ediyor. Gençlik 
Merkezlerimiz; Eyüpsultan Gençlik Merkezi, 
Yeşilpınar Gençlik Merkezi Güzeltepe 
Gençlik Merkezi ve Pirinççi Gençlik Merkezi.
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Simurg Genç Akademi, öğrenimini Eyüpsultan’da gören veya ikamet eden üniversite öğrencileri için geliştirilmiş özel bir birimdir. Bu birim, üniversite öğrencilerimize 
uzmanlaşacakları alanın dışında yeni perspektifler kazandırmayı amaçlıyor. Genç Akademi programında liderlik okulu, felsefe, şehir tarihi eğitimi, sosyal medya 
yönetimi, ekonomi – iktisat, dinler tarihi, fotoğrafçılık gibi temel programlar bulunuyor. Genç Akademi’de 8 farklı atölyede şimdiye kadar 694 öğrenci eğitim aldı.

GENÇ AKADEMİGENÇ AKADEMİGENÇ AKADEMİGENÇ AKADEMİ
“Eğitim Kalitesi Yüksek ve İyi Derecede Yönlendirici”

Sevdanur Demirel: 
“Genç Akademi’nin, yaptıkları 

ve yapmayı planladıklarıyla 
şimdiden öğrencileri ve 

eğitmen kadrosuyla iyi bir 
seviyeye ulaşmış olduğunu 
düşünüyorum. Eyüpsultan 

haricindeki öğrencilere 
ulaşmış olması ve birçok 

alanda atölye gruplarının 
kurulması konusunda başarılı 

olduğunu düşünüyorum. 
Başarılarının devamını 

diliyorum.”

Eren Özkaradeniz:
“İyi kurgulanmış, başlangıcı, 
takip ettiği yolu ve varmak 
istediği yeri somut olarak 
belirlenmiş, şaşırtıcı derecede 
istikrarlı ve birikimli 
ilerleyebilen bir okul burası. 
Tanıtımında söylenenlerle 
pratikte uygulananların 
başarılı bir şekilde örtüştüğüne 
şahit oldum. Bir de özellikle 
atölye çalışmalarında eğitim 
kalitesi gayet yüksek ve iyi 
derecede yönlendirici.”

Rumeysanur Erikli: 
“Genç Akademi’yi, 
akademiyi tabana 
indirmek ve üniversite 
sınırları dışında 
alternatif bir okuma 
yapmak açısından değerli 
buluyorum. Eyüpsultan 
Belediyesi’nin eğitime 
olan katkılarını, 
okul sınırları dışında 
alternatif bir eğitim 
oluşturması açısından 
başarılı buluyorum.”

Burcu Özbek: 
“Genç Akademi, 
okul dışında 
hem akademik 
yönelimlerimizi, 
hem farklı ilgi 
ve isteklerimizi 
gerekli değeri 
veren tek 
oluşum. Hem okul 
ciddiyeti hem 
samimiyetini, 
katkılarını çok 
seviyorum.”

Şehir ve Medeniyet Okulu; Medeniyet tasavvurumuzun 
ihya edilmesi; şehircilik geleneğimizin modern bir şekilde 
yorumlanması amacıyla kuruldu. Okulumuz; medeniyet 
mefküremizi, bütün boyutlarıyla Eyüpsultan’dabaşlayarak 
tüm şehirlerimize yaymak, mimariden, kentsel tasarıma 
; planlamadan çevreye, yüksek estetik standartlarımızı 
yeniden açığa çıkarıyor, yerel yönetimlerimize entelektüel 
katkı sunuyoruz. Şehir ve Medeniyet Okulu her yıl 
mülakatla kabul edilen 100 öğrenciye eğitim veriyor.

Tüm eğitim sistemlerinin en önemli unsuru eğitimcilerdir. Simurg 
yaygın eğitim programlarımızın dinamosu olan eğitim kadromuzun 
gelişimlerine ayrı bir önem veriyoruz. Bu amaçla; Simurg bünyesinde 
Klavuz Akademi programı başlattık. Simurg ve diğer tüm birimlerde 
görev alan eğitimcilerin verimlik ve donanımlarını artırmaya 
çalışıyoruz. Seminerler ve eğitim programları düzenliyoruz. Bu 
kapsamda 378 adet hizmet içi eğitim ve etkinlik gerçekleştirdik.

Nesibe Atakul: “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.”

Ayşegül 
Özkarslıoğlu: 
“Atölyeler, 
seminerler ve 
konferanslarla Genç 
Akademi Şehir ve 
Medeniyet Okulu, 
içeriği dolu dolu 
olan bir program.”

ŞEHİR VE MEDENİYET OKULUŞEHİR VE MEDENİYET OKULU

KILAVUZ AKADEMİKILAVUZ AKADEMİ
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Gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere Düğmeciler Mahallesi'nde açtığımız Simurg Dil Evi'yle Türkiye'de belediyeler arasında bir ilke daha imza 
attık. Simurg Dil Evi'nde yabancı öğretmen ile uygulamalı eğitimler gerçekleştirilerek, çocukların, en kolay yoldan yabancı dil öğrenmesi sağlanıyor. Haftanın altı 
günü açık olan Simurg Dil Evi'ne öğrenciler iki gün gelerek 5 saatlik bir eğitim alıyorlar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim aldığı dil evinde kalem ve 

defterden uzak dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli benimseniyor. Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan 
öğrenciler aynı zamanda konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek İngilizcelerini geliştiriyorlar.

Velilerin eğitim sürecine etkin katılım sağlamaları amacıyla hayata geçirilen “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.

Ali Kuşçu Uzay Evi'nde, çocuklarımızın yaş grubu ve eğitim düzeylerine uygun müfredatlarla 
uygulamalı eğitimler veriyoruz. Çocuklarımızı uzay bilimleriyle tanıştırıyoruz. 4.5 yılda 

38.479 öğrencimiz, Ali Kuşçu Uzay Evi'nde eğitim aldı. Uzay Evimiz, Marmara Belediyeler 
Birliği Altın Karınca Yarışması'nda 1.'lik ödülüyle başarısını taçlandırdı.

SİMURG DİL EVİSİMURG DİL EVİ

SİMURG VELİ PROGRAMISİMURG VELİ PROGRAMI

Berat Yusuf Parlak: “Burayı çok 
beğendim, eğlenceli bir yer.  İngilizceyi 
eğlenceli bir şekilde öğreniyoruz. 
Kelimeleri daha iyi telafuz edebiliyoruz. 
Müzikler, oyunlar ve filmlerle 

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

Nebahat Kemahlı: “Karadolap 
Mahallesi'nde oturuyorum. 2 aydır 
Quilling atölye çalışmalarına katılıyorum. 
Quilling'i bir arkadaşımdan duydum. 
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.”

Beyza Çekici: “Ben okulda da İngilizce dil 
sınıfındayım. Okulda da gramer eğitimi 
alıyoruz fakat pratik yapma imkanımız 
olmuyor. O yüzden buraya  gelmeyi tercih 
ettim. Sürekli İngilizce konuşuyoruz, 

oyunlar oynuyoruz. Derslerimiz keyifli ve faydalı geçiyor.”

Eylül Küçükkaralar:
“Burada olmaktan 

dolayı çok mutluyum. 
Okulda öğrendiklerimizi 

gerçek hayatta nasıl 
kullanabileceğimizi 

öğreniyoruz. 
Öğretmenlerimiz 
kesinlikle Türkçe 

konuşmuyor, o yüzden 
daha fazla pratik yapma 
şansımız oluyor. Sürekli 

İngilizce filmler izliyor 
ve oyunlar oynuyoruz.”

Hatice Keleşoğlu: “Göktürk’te oturuyorum. İki yıldır 
Bağlama atölyesine geliyorum. Buraya gelmekle çok 
isabetli bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çok güzel 
arkadaşlıklar kurdum. Hocalarımız çok iyi, kaliteli 

zaman geçiriyoruz. Belediye Başkanımız Remzi Aydın'a 
ve emeği geçen herkese bu güzel programı devam 

ettirdikleri için teşekkür ediyorum.”

Berat Yusuf Parlak: “Burayı çok Eylül Küçükkaralar:

“İngilizceyi Eğlenceli Bir Şekilde Öğreniyoruz”

Safure Abancı: “Nişanca Mahallesi'nde 
oturuyorum. İki senedir Filografi sanatı ile 
uğraşıyorum. 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.”

“Gücümüz Gençliğimiz” sloganıyla, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 
Mayıs İstanbul'un fethi programlarını birleştirdik. 
Gençlik ve Fetih Şöleni'ni düzenledik. 12 gün 
boyunca süren festivalimizi Haliç Etkinlik alanında 
binlerce gencimizin katılımıyla gerçekleştirdik.

Satrancın 
gençlerimiz arasında 

yaygınlaşmasını 
sağlamak amacıyla Haliç 

Satranç Turnuvalarını 
düzenliyoruz. 

Turnuvaya, her yıl 
yüzlerce genç usta 

katılıyor.

ALİ KUŞÇU UZAY EVİALİ KUŞÇU UZAY EVİ

Çağrı Saral: “Astronomiye karşı ilgim olduğu 
için buradayım. Uzay, kara delikler, yıldızlar 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak 
istedim. Benim için faydalı bir program 
olduğunu düşünüyorum.”

Ayşenur Yıldız: “Uzay, kara delikler ve bu 
kusursuz evren ilgimi çektiği için programa 
katıldım. Burada olmaktan dolayı mutluyum. 
Kendini her açıdan geliştirmek isteyenler bu 
tarz programlara bence katılmalı.”

“Uzay ve Yıldızlar Hakkında Bilgi Sahibi Oluyoruz”

GENÇLİK GENÇLİK GENÇLİK 
VE FETİH 
GENÇLİK 
VE FETİH 
GENÇLİK GENÇLİK 
VE FETİH 
GENÇLİK 
VE FETİH 
ŞÖLENİŞÖLENİ

HALİÇ SATRANÇ TURNUVASIHALİÇ SATRANÇ TURNUVASI
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Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanısıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan Yaz Okulları'nda Eyüpsultanlı 
çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyorlar. Yaz Okulları'nda 7 – 14 yaş arasındaki çocuklara futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, mini golf, masa tenisi, Uzakdoğu sporları 
gibi farklı alanlardaki tüm branşların eğitimleri akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor. Bu güne kadar 19.918 gencimiz yaz okullarımızdan hizmet aldı.

Çocukların sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapmalarını imkan sağlayan Kış Okullarımızda 8 branşta eğitim veriliyor. 2014 – 2017 yılları arasında 5.920 
gencimizin eğitim aldığı Kış Okullarımızda futbol, basketbol, voleybol, Uzakdoğu sporları, tenis, okçuluk, su sporları, atletizm branşlarında eğitimler veriliyor.

YAZYAZ OKULLARI OKULLARI
Oğuz Başa: “Yaz 

okullarına ilk defa 
katılıyorum. Yüzme, mini 

golf ve futbola gidiyorum. 
En çok yüzmeyi 

seviyorum. Burada hiç 
canım sıkılmıyor.”

Gıran Kaya: “Yaz okullarını 
çok seviyorum. Burada keyifli 
zaman geçiriyoruz. Canımız hiç 
sıkılmıyor. Bol bol bütün sporları 
yapıyoruz. Bu sene yüzme, masa 
tenisi ve futbola gidiyorum.”

Rana 
Selalmaz:

“Basketbol, 
tenis ve 

yüzme dersleri 
alıyorum. 

Burada 
eğlenceli 

zaman 
geçiriyoruz. 

Ben yaz 
okullarını 

çok sevdim; 
herkese tavsiye 

ediyorum.”

 “Yaz 

“Yaz Okullarını Çok Sevdik Herkese Tavsiye Ediyoruz”

“Hem Spor Yapıyor, Hem de Eğleniyoruz”

KISKIS OKULLARI OKULLARI
Ceylin Su Ateş:
“Buraya 
geldiğim için 
mutluyum. 
Öğretmenim ve 
arkadaşlarımla 
güzel zaman 
geçiriyorum. 
Kendime yeni 
arkadaşlar 
edindim. 
Hem spor 
yapıyorum 
hem de 
eğleniyorum.”

Ömer Yusuf:
“Kış spor okuluna 
daha öncede 
gelmiştim. Geçen 
sene futbol 
ve basketbol 
oynuyordum. Bu 
sene boyumun 
daha fazla 
uzaması için 
basketbolu seçtim. 
Burada olmak 
ve basketbol 
oynamak hoşuma 
gidiyor.”

Yarı yıl tatilinde kış, yaz tatilinde yaz kampları olmak üzere kız ve erkek gruplara ayrı ayrı yılda 4 kez gençlik kampı düzenliyoruz. Yaz kamplarımız Bolu Aladağlar ve Kocaeli Kefken'de; kış kamplarımız 
Manisa, Kastamonu ve Antalya'da gerçekleşiyor. Kamplarımızda; gençlerimiz ekip ruhunu benimsiyor, sosyalleşiyor, yeni yerler keşfediyor. Yaz ve kış kamplarımıza her yıl binlerce genç katılıyor.

“Kamplarımız Çok Eğlenceli ve Güzel Geçti”

YAZYAZ VE  VE KISKIS KAMPLARI KAMPLARI

Çağan Ege Kalan: “Burada günlerim çok eğlenceli ve 
güzel geçti. Bol bol denize ve havuza girdik. Çeşitli 
etkinliklere katıldık. Yüzmenin dışında futbol ve 

basketbol oynadık. En çok havuzda yüzmekten keyif 
aldım. Burada kendime birçok arkadaş edindim. Ailemi 

özlememe rağmen yine kampa katılmayı isterim.”

Muhammed Enes Ay: “Bu benim katıldığım üçüncü 
kampım oldu. Bence herkesin bu tür kamplara 

katılması gerek. Burada yeni arkadaşlıklar 
kuruyorsunuz, faaliyetler yapıyorsunuz. Kefken kampı 

diğerlerine göre daha güzel geçti. Burada deniz ve 
havuz olduğu için daha eğlenceliydi. Başkanımız Remzi 

Aydın'a bizlere böyle bir kamp dönemi yaşattığı için 
teşekkür etmek istiyorum.”
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Eyüpsultan'da; eğitim hayatına devam eden; akademik, spor, kültür ve sanat alanlarında başarılı öğrencilerimizi 
yurt dışı seyahatleriyle ödüllendiriyor, motivasyonlarını artırıyoruz. 2015 yılında İspanya ve Balkan Turu, 

2016 yılında Bosna – Hersek, Sreprenitza ve 2017'de Bosna – Hersek, Sırbistan, Makedonya ve Kosova gezileri 
düzenlendi. 250 öğrencimiz yurt dışı programlarına götürüldü.

Sportif faaliyetlerin yaz kış devam edebilmesi için mevcut imkanları iyileştirdik. Daha önce demir tel ve çadır 
brandalarla kaplı olan spor salonlarında gerekli tadilatları yaptık. Spor salonlarını özel branda ve sandviç 

panellerle kapladık. Zemin döşemelerinden ışıklandırmalarına kadar detaylı bir bakımdan geçirerek aralarında 
Alibeyköy İlköğretim Okulu, Feridun Tümer İlköğretim Okulu, Silahtarağa İlköğretim Okulu, Emniyettepe İlköğretim 
Okulu, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Güzeltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ali Rıza Özderici Anadolu 

Lisesi ve Refhan Tümer Anadolu Lisesi'nin de olduğu 9 okulun spor salonunu yeniledik.

Spora ve sporcuya gösterdiği önem ile bilinen Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan sınırları içerisindeki amatör spor 
kulüplerine malzeme desteği ve nakdi yardım dağıtıyor. Amatör branşlarda mücadele eden sporculara, daha iyi ve 
güzel koşullarda mücadele edebilmeleri için destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Remzi Aydın “Bu 
güne kadar Eyüpsultan'da 23 amatör spor kulübüne ait 76 alt yapı takımına, araç ve tesis desteğimizin yanında 

638.050 TL nakdi, 566.620 TL malzeme desteği olmak üzere toplam 1.204.670 TL yardım yapılmıştır” dedi.

Eyüpsultanlı öğrencilerimizi spora yönlendirmek, spor yapmaya teşvik etmek ve spor yapan öğrencilere destek 
olmak amacıyla “Her yerde spor, herkese spor” sloganıyla ilçede bulunan 72 okula her yıl sportif malzeme desteği 

sağlıyoruz. Her sene ilçede gerçekleşen malzeme dağıtımı ile öğrencilerin küçük yaşlarda spora yönelmesi ve 
profesyonel sporculuğa giden yolda gençlere destek olunması hedefleniyor. 4.5 senede 72 okulumuza toplam 833 

bin 350 TL malzeme desteği yardımı verildi.

YURTDIŞI GEZİLERİYURTDIŞI GEZİLERİ

Gençlerimize Modern Gençlerimize Modern 
Kapalı Spor SalonlarıKapalı Spor Salonları

Amatör Spora Amatör Spora 
Tam DestekTam Destek

İlçe Okullarına Spor Malzeme Desteğiİlçe Okullarına Spor Malzeme Desteği

Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri 14.754 
Evde Değerler Eğitimi 906
Atölyeler 40.984 
Simurg Dil Evi 236
Simurg Veli Programı 956
Genç Akademi 694
Yaz Okulu 19.918
Kış Okulu 5.920
Yaz – Kış Kampı: 3.965 
İzcilik Kampı 450
Kamp – Ka 525
Yurtdışı Gezileri 250
Yurtiçi Gezileri 51.000
Sportif Faaliyetler 21.616
Ali Kuşçu Uzay Evi 38.479
Orman Kaşifleri 3.000
Uçurtma Şenliği 5.000
Gençlik ve Fetih Şöleni 18.743
Toplam Katılım Sayısı 227.396 (2014 – 2018)20
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Eyüpsultan’da gençlerimizin enerjisine rehberlik ediyoruz. Spor faaliyetlerimizi, 
gençlerimiz başta olmak üzere, herkes için yaygınlaştırıyoruz. Alibeyköy Spor 

Kompleksi, Akşemsettin Spor Salonu, İhsaniye Mahallesi Spor Tesisleri, Pirinççi Mahallesi 
Halı Saha Tesisi, Rami Spor Salonu, Göktürk Spor Salonu, Kemerburgaz Spor Salonu, 

Güzeltepe Spor Salonu gibi yepyeni spor tesisleriyle sportmen gençler yetiştiriyoruz.

10 – 20 yaş arasındaki gençlerimize okçuluk sporunu yaygınlaştırmak ve sevdirmek 
amacıyla 3 uzman öğrenci eşliğinde Eyüp Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda 

okçuluk dersleri veriyoruz. Okulumuzda 184 kayıtlı öğrencimiz eğitim alıyor.

Yeni Spor Tesisleri İle Sportmen Yeni Spor Tesisleri İle Sportmen 
Gençler YetiştiriyoruzGençler Yetiştiriyoruz

OKÇULUK OKULUOKÇULUK OKULUOKÇULUK OKULUOKÇULUK OKULUOKÇULUK OKULUOKÇULUK OKULUOKÇULUK OKULUOKÇULUK OKULU
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“Huzurlu bir şehir, mutlu insanlar” sloganıyla Eyüpsultan’da sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren, kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla birbirinden önemli çalışmalara imza 
atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Hepimiz birbirimize bağlıyız. Varlığı, yokluğu, sevinci ve hüznü paylaşmak... İyiyi çoğaltmak, kötü olanı azaltmak hepimiz için insanlık vazifesi. Bu 

anlayışla, devletimizin geliştirdiği sosyal hizmet ve politikalarına yerel yönetim olarak katkı sunmayı, geliştirmeyi, kimseyi kimsesiz bırakmamayı temel görevlerimiz arasında kabul ediyoruz” dedi.

EYÜPSULTAN: MUTLU İNSANLAR HUZURLU ŞEHİREYÜPSULTAN: MUTLU İNSANLAR HUZURLU ŞEHİR

“Huzurlu bir şehir, mutlu insanlar” sloganıyla Eyüpsultan’da sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren, kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla birbirinden önemli çalışmalara imza 

“Eyüpsultanlılara Daha Güzel Bir Hayat İçin Çalışıyoruz”“Eyüpsultanlılara Daha Güzel Bir Hayat İçin Çalışıyoruz”“Eyüpsultanlılara Daha Güzel Bir Hayat İçin Çalışıyoruz”“Eyüpsultanlılara Daha Güzel Bir Hayat İçin Çalışıyoruz”“Eyüpsultanlılara Daha Güzel Bir Hayat İçin Çalışıyoruz”“Eyüpsultanlılara Daha Güzel Bir Hayat İçin Çalışıyoruz”

Sevilay Öğ “Çocuğum da Ben de Mutluyum”
“Buraya çocuğumla birlikte haftanın iki günü geliyorum. 
Çocuğum da mutlu, ben de mutluyum. Kafede güzel 
zaman geçiriyorlar, sosyalleşiyorlar. Çocuklar evde kapalı 
kalmıyor. Çocuklarımız bir şeyler yapmanın mutluluğunu 
yaşıyorlar. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan ve 
Başkanımız Remzi Aydın'dan çok memnunuz. Biz engelli 
çocuk sahibi aileler için çok güzel çalışmalar yaptılar”

Safiye Çolak: “Burası Kızıma Hayat Verdi”
“Burası gerçekten çok güzel bir yer oldu. Benim çocuğum 
ilk açıldığından beri geliyor. Burası ona hayat verdi. 
Ben işe gidiyorum diye canını veriyor burası için. Uyku 
uyumuyor. Buradan başka bir yere götüremiyorum.
Bana  sen çalışma anne ben sabah bakacağım diyor. 
Önceden çocuklarımız hep içerdeydi. Biz yine parklara 
götürüyorduk ama buranın yerini asla tutmaz. Bu çevrede 
böyle bir yer daha yok. Burayı açan belediyemizden ve 
Başkanımız Remzi Aydın'dan Allah razı olsun.”

Özel Bir Kafe: Özel Bir Kafe: ZAHİR KAFE ATÖLYESİZAHİR KAFE ATÖLYESİ

S
OSYAL hizmetleri; kardeşlik ve duygu birliği 
olarak tanımladıklarını ve öyle hareket ettiklerini 
vurgulayan Başkan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bacası tütmeyen bir evden de, yetim bir yavrumuzdan 
da engelli bir kardeşimizin hayata tutunmasından da 
sorumlu olduğumuz düşüncesindeyiz. Şeyh Edebalı'nın 
Osman Beye nasihatı, kulağımızda küpe: İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın. İnsanımızı yaşatmak, herkes için daha 
güzel bir hayat için çalışıyoruz. Mutlu insanlar ve mutlu 
şehir hedefiyle yola çıktık. Bu hedefle, dezavantajlı 
kardeşlerimizin hayata tutunması için Engelliler Sürekli 
Eğitim ve Rehberlik Merkezi'mizi (ESER) hizmete aldık. 
Eyüpsultan İş ve Kariyer Geliştirme Merkezi’mizi 

kurduk. İş arayanlar ile iş verenleri buluşturduk. İŞKUR 
ortaklığında kurduğumuz merkezle, insanımızın yetenek 
ve donanımlarına göre istihdam edilmesinin yolunu 
açtık. Mesleki eğitim kurslarıyla hayata yeni pencereler 
açtık. Kadınlarımız için Eyüpsultan Kadın Emeği 
Programı'nı (ESKEP) kurduk. Kadınlarımızın el emeği göz 
nuru eserlerine değer kattık. Yetenek ve hobi kurslarıyla 
ortaya çıkan eserlerin tüketiciye arz edilmesini sağladık. 
Yola çıkarken parolamız; mutlu insan, huzurlu şehirdi. 
Yola aynı parolayla devam ediyoruz. Hamdolsun, 
Eyüpsultan'da iyi şeyler oluyor.” Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, ilçede gerçekleştirdikleri sosyal 
hizmetleri şöyle aktardı:

Engelli kardeşlerimiz için hizmete alınan en önemli kurumlardan biri de Zahir Kafe Atölyesi. 21 Mart 2017'de 
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde törenle hizmete açılan Zahir Kafe Atölyesi'nde down sendromlu ve 
engelli bireyler istihdam edilerek, onların sosyalleşmeleri ve öz güven kazanmaları sağlanıyor. Adını engelli bir 
sahabe olan Zahir Bin Haram'dan alan Zahir Kafe Atölyesi'nde gün içerisinde 5 eğitim almış engelli öğrenci ve 2 
sabit personel çalışıyor. Toplamda 12 öğrencinin dönüşümlü olarak çalışarak, günlük harçlıklarını da çıkarttığı Zahir 
Cafe haftanın 7 günü 08.30 – 21.00 (Öğrenciler 17.00'ye kadar çalışıyor) saatleri arasında hizmet veriyor.

Engelli vatandaşlarımızla hayat arasındaki bütün 
engelleri kaldırmak için 2015’te kurulan Engelliler 
Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER), İstanbul 
Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Merkez, 
sadece Eyüpsultan’da değil aynı zamanda çevre 
ilçelerimizde ikamet eden 15 yaş ve üzeri zihinsel ve 
fiziksel engelli kardeşlerimize de hizmet veriyor. 

ESER, engelli kardeşlerimizin el becerilerini 
geliştiriyor ve mesleki eğitimlerle hayata tutunmasını 
sağlıyor. ESER’de eğitim ve kurs programlarımız 
11 ana başlıkta toplanıyor. Her yıl bu kurslardan 
yaklaşık 200 özel kardeşimiz istifade ediyor. %40 
engelli raporuna sahip olan kardeşlerimiz ESER’de 
hizmet alabiliyor. 650 m²’lik alanda hizmet veren 
ESER, Marmara Belediyeler Birliği, Altın Karınca 
Belediyecilik Yarışması’nda; toplum düzeni ve sosyal 
hizmetler kategorisinde 3. Oldu. 4.5 yılda 1350 
engelli vatandaşımız ESER’den hizmet aldı.

Canan Demirtaş: “Çocuklar 
Burada Sosyalleşiyor”

“Bence çok anlamlı bir proje. Yer, 
mekan olarak çok güzel. Özellikle 

çocuklar çok mutlu, kardeşim 
çok mutlu. Bugün onun günü 

olmamasına rağmen burada olmak 
istedi. Her zaman kafeye gelmek 

istiyor. Çocuklar kendilerince 
faydalı olduklarını hissediyorlar. 
Sonuçta buraya gelmeseler bütün 

gün evde uyuyacaklar. Burada 
sosyalleşiyorlar.”

BÜYÜK BİR ESER
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Sosyal barışı temin etmek, Eyüpsultan'da 
iş arayanlarla, iş verenleri aynı platformda 
buluşturmak için Eyüpsultan İş ve Kariyer 
Geliştirme Birimi 2014’te hizmete alındı. 
İstihdam merkezi, mesleği olmayan 
vatandaşlarımızı meslek edindirme 
programlarıyla meslek sahibi olmasını sağlıyor. 
Mesleği olan işsiz kardeşlerimizi ise yetenek 
ve donanımlarına göre uygun pozisyonlara 
yönlendiriyor. İş ve Kariyer Geliştirme 
Birimi bugüne kadar 2.171 vatandaşımızın 
iş bulmasına yardımcı oldu. 10.703 
vatandaşımıza danışmanlık hizmeti verildi.

Eğitim ve Kurslarla Vatandaşlar 
Meslek Sahibi Oluyor

Açtığı eğitim ve kurslarla vasıfsız olan kişileri 
meslek sahibi yaparak iyi işlerde çalışmalarına 

yardımcı olan  İş ve Kariyer Geliştirme 
Birimi’nde  2015 yıılında istihdam garantili 
Yaşlı Bakım Uzmanlığı eğitimi, 2016 yılında 
KPSS Kursu, 2016-2017-2018 yıllarında TAV 
Güvenlik Part Time Öğrenci Projesi eğitimi, 

2017 yılında İplik Üretimi Eğitimi, 2017 yılında 
istihdam garantili Çağrı Merkezi eğitimi,  2017 

yılında ise istihdam garantili Kat Görevlisi 
eğitimi verildi.

Ayça Arda “Çok Kısa Sürede İş Buldular”
“İki sene kadar işsizdim. İş ve Kariyer Birimi 

sayesinde bu işe yerleştim. İş ve Kariyer 
Birimi'ne iki ay önce başvurdum ve aynı gün 

içinde beni iş görüşmesine gönderdiler. Burada 
açık bir pozisyon olunca da işe yerleştim.  

Bana kendi mesleğimi icra edebileceğim bir iş 
buldukları için Eyüpsultan Belediyesi'ne ayrıca 
teşekkür ediyorum. İş arayan Eyüpsultanlıların 

zaman kaybetmeden İş ve Kariyer Birimi'ne 
başvurmalarını tavsiye ediyorum.”

ESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer KazanıyorESKEP'LE Kadınlarımızın El Emekleri Değer Kazanıyor
EYÜPSULTAN Kadın Emeği 

Programı (ESKEP); Eyüpsultan'da 
ikamet eden ve çalışma imkanı 

olmayan kadınlarımıza 2014'ten 
bu yana hizmet veriyor. Eyüpsultan 
Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmetlerini 
sürdüren ESKEP (Eyüp Sultan Kadın 
Emeği Programı) hem Eyüpsultanlı 
kadınların el emeği göz nuru ürünlerini 
değerlendirirken hem de onların aile 
bütçelerine katkıda bulunmalarına 
imkan sağlıyor. ESKEP sayesinde 
Eyüplü kadınlarımız ekonomik ve 
sosyal yönden kalkınırken özellikle 
beceri ve yetenekleri doğrultusunda 
verilen mesleki eğitimlerle de 
geleceğe daha sağlam adımlar 
atmaları sağlanıyor. Eyüpsultan 
Meydanı’nın girişine kurulan ESKEP 
satış ofisinde bugüne kadar 100 
farklı üründe 12.738 adet ürün satışı 
gerçekleştirildi. ESKEP, mesleki eğitim 
kurslarıyla 930 kadınımıza istihdam 
hedefiyle çalışıyor.

Selma Yavuzcan 
“ESKEP Evimiz Gibi Oldu”

“Ev hanımıyım, üç yıldır ESKEP’teyim.  
Ben bez bebekler dikiyorum, 

bebek battaniyeleri ve sabunluklar 
yapıyorum. Eşimize dostumuza 

sattğımızda sanki bir eziklik 
hissediyorduk, acaba alacaklar 

mı almayacaklar mı sırtımdan ter 
dökülüyordu. ESKEP sayesinde 

bu sıkıntılardan kurtulduk, şimdi 
ürünümüzü yapıp buraya getiriyoruz, 

satılınca ürünlerimizin parasını 
alıyoruz. ESKEP’ten çok memnunuz. 

Burası evimiz gibi oldu.”

Sevgi Gül “Aile Bütçesine Katkıda Bulunuyorum”
“Buraya komşularımın tavsiyesiyle geldim. Kirada oturuyorum, dört tane 
çocuk var. Aralarında üniversiteye gidenler var. Buraya gelerek aile bütçesine 
katkıda bulunuyorum. ESKEP gibi yerlerin bence her semtte açılması 
gerek. Evde oturan hanımların değerlendirilmesi açısından önemli. Ben 
el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirmek isteyen tüm ev hanımlarına 
ESKEP'i tavsiye ediyorum. Evde boş boş oturmak yerine ESKEP'in kurslarına 
katılarak kendilerini geliştirsinler ve aile bütçesine katkıda bulunsunlar.”

Melek Özcan “İş ve Kariyer Birimi 
İŞKUR Kadar Etkili”

“Bir senedir işsizdim. İş ve 
Kariyer Birimi sayesinde işe 

yerleştirildim. Muhasebe elemanı 
olarak çalışmaktayım. İşimden çok 

memnunum. Eyüpsultan Belediyesi’ne 
bizim gibi gençlere iş bulma 

konusunda destek oldukları için 
teşekkür ediyorum. İş ve Kariyer 

Birimi’nin İŞKUR kadar etkili olduğunu 
söyleyebilirim.”

İş ve Kariyer Birimi açtığı 
eğitim ve kurslarla vasıfsız olan 
kişileri meslek sahibi yapıyor.
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2014'te başlattığımız “Hoş Geldin Bebek” projesiyle, 
Eyüpsultan'da dünyaya gelen yavrularımızı ve ailelerini 
ziyaret ediyoruz. Belediye Başkanımızın eşi Tülay Aydın'ın 
katılımlarıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde bebeklere hediye 
sepetleri takdim ediliyor. Hediye sepetleri ESER’de, özel 
çocuklarımız tarafından üretiliyor. Oyuncak, biberon, zıbın, 
yakalık, bebek bezi, battaniyeler bulunan sepetler, saten 
kumaşlarla kaplanıyor. Ayrıca “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri 
kapsamında Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne bağlı doktorlar da bebeklerin muayene ve 
kontrollerini yapıyorlar. “Hoş Geldin Bebek” projesiyle 
bugüne kadar 1.680 bebek ziyareti gerçekleştirildi.

Hastalarımızı, doktor ve 
hemşire eşliğinde evlerinde 

ziyaret ediyoruz. Bugüne 
kadar yaklaşık 4.313 

hastamızı evde ziyaret ettik. 
Sosyal güvencesi olmayan 

65.080 vatandaşımıza 
poliklinik, 13.196 

kardeşimize evde hemşirelik 
hizmetleri sunduk.

İstanbul’un en önemli 
sorunlarından biri 

trafik. Yoğun trafik, 
öğrencilerimizin yaya 

güvenliğini tehdit eden 
en önemli risklerden biri. 
Öğrencilerimizin güvenli 

olarak okullarına ve evlerine 
ulaşabilmeleri için zabıta 

ekiplerimizden özel bir birim 
oluşturduk. Özel ekiplerimiz 

trafiğin yoğun olduğu 
bölgelerdeki okullarımızda 

öğrencilerimizin güvenliğini 
sağlamak için vazife başında. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve mahalle sakinlerimizi 

park ve bahçelerimizde maruz kalabilecekleri tehlike ve 
risklerden korumak amacıyla Emniyet Müdürlüğümüzle 
işbirliği içinde Mobil Huzur Ekibi kurduk. Mobil Huzur 

Ekibimiz, olası risklere karşı teyakkuzda.

Şefkat Eli Mağazamız, dar gelirli vatandaşlarımıza; kıyafet 
ve ev eşyası desteği sağlamak amacıyla kuruldu. Yardıma 
muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ilgili birimlerimiz 
evlerinde ziyaret ederek tespit ediyor. Gerekli yardımlar 

ailelerimize ivedilikle ulaştırılıyor. Eyüpsultan’da şefkatin 
eli her yere değiyor. 2017 itibariyle 2. el eşya desteği 
yerine, kullanılmamış eşya vermeye başladık. Bugüne 

kadar; 13 binin üzerinde dar gelirli ailemizi ziyaret ettik. 
4000 vatandaşımıza 301.048 parça kıyafet, 193 haneye 

625 adet ev eşyası  deteği sağladık.

İstanbul’un en önemli 
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Poliklinik Desteği ve 
Evde Muayene 

Eyüpsultan’da ikamet eden yaşlı, engelli ya da 
yatalak hastalarımıza evde muayene hizmetleri 

sunuyoruz. Birinci basamak tedaviden sonra 
ileri tetkik ve tedavi gerekiyorsa ilgili sağlık 

kuruluşlarına yönlendiriyoruz.

Yaşlılar, toplumun aklı, tecrübesi bereketidir. Efendimiz (SAV) içinizde beli bükülmüş ihtiyarlar olmasaydı, belalar sizi sel gibi götürürdü, buyurmuştu. Beli bükülmüş 
ihtiyarlarımızı asla unutmuyoruz. Bu amaçla Ensar-ı Çınar ziyaret programını başlattık. İlçemizde ikamet eden 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan yaşlılarımızı ayda bir kez 

evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlarla sohbet ediyor, bayramda ellerini öpüp dualarını alıyoruz. On beş günde bir telefonla arıyor, hallerini hatırlarını soruyoruz. Ensar-ı Çınar’la 
nesiller arasında gönül köprüleri kurmayı amaçlıyoruz. Yaşlılarımızın yaşam sevincini artırıyor, sosyal hayata dahil olmalarını sağlıyoruz.

Çocuklarımızı, gençlerimizi ve mahalle sakinlerimizi 
HUZUR HER YERDE

Şefkat Eli Mağazamız, dar gelirli vatandaşlarımıza; kıyafet 

Şefkatin Eli Her Yere Değsin 
Şefkat Eli Mağazası

ENSAR-I ÇINARENSAR-I ÇINARENSAR-I ÇINARENSAR-I ÇINARENSAR-I ÇINARENSAR-I ÇINARENSAR-I ÇINAR
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Lise Son Sınıf Öğrencilerine Nakdi DestekLise Son Sınıf Öğrencilerine Nakdi Destek
E

ĞİTİM, her zaman en önemli 
gündem maddelerimizden biri 
oldu. Eyüpsultan Belediyesi 

tarafından, sosyal belediyecilik 
anlayışı ile beş yıl önce “Destek 
Bizden, Başarı Sizden” sloganıyla 
başlatılan ve geleneksel hale gelen 
eğitime katkı payı ödemeleri ile 
geleceğe hazırlanan öğrencilerimizin 
daima yanında olduk. Eyüpsultan’da 
okuyan lise son öğrencileriyle, 
Eyüpsultan’da ikamet edip farklı 
ilçelerde okuyan öğrencilerimiz 
de bu destek kampanyasından 
faydalandılar. Eyüpsultan’daki 
her bir öğrenciye 250 TL dağıtıldı. 
Eyüpsultan Belediyesi 4.5 yılda 
25.268 öğrenciye 5.139.650,00 TL 
eğitim desteği verdi.

Ecrin Serbest “Bu Katkı Maddi 
Manevi Bizi Mutlu Etti”

“Bizim için ekstra bir gelir oldu 
çünkü üniversite sınavlarına 

hazırlandığımız için test kitapları gibi 
ekstra kitap masraflarımız oluyor. Bu 

katkı sadece maddi anlamda değil 
manevi anlamda da bizleri mutlu 
etti. Benim birkaç deneme sınavı 

kitabı eksiğim vardı bu parayla 
onları almayı düşünüyorum, kalanını 

da biriktirmeyi düşünüyorum.”

Berçem Aslan “Çok Güzel 
Düşünülmüş Bir Proje”

“Eğitim desteği kampanyası bence çok 
güzel düşünülmüş bir proje. Eyüpsultan 

Belediyesi bunu her sene tekrarlıyor. 
Sınava hazırlanan biz öğrenciler bu 

dönemde birçok test kitabı almak 
zorunda kalıyoruz. Birçok arkadaşım da 
bu parayla eminim bu tür eksikliklerini 

tamamlayacaktır. Başkanımız Remzi 
Aydın’a desteklerinden dolayı teşekkür 

ediyorum.”

Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençliğe her zaman destek olan Eyüpsultan 
Belediyesi, artık geleneksel hale gelen lise son sınıf öğrencilerine eğitime destek 

payı dağıtımının yanısıra ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine de yardımcı 
oluyor. Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği ile yapılan 
protokol çerçevesinde, alan tarama ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi olduğu 

belirlenen başarılı Eyüpsultanlı üniversite öğrencilerine burs veriliyor.

BAŞARILI ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNE BURS

KırtasiyeKırtasiyeKırtasiyeKırtasiye Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası Destek Kampanyası

Okullarımız Kitapla ZenginleşiyorOkullarımız Kitapla Zenginleşiyor

2014 yılında başlattığımız Kırtasiye Destek Kampanyası ile ilk ve ortaokul öğrencilerine 
kırtasiye malzemesi desteği sağladık. Kırtasiye desteği projemizle şehir ekonomisine katkıda 
bulunurken hem öğrenci ve velilerimizin yüzünü güldürdük hem hem de kırtasiyeci esnafımızın 
kalkınmasına destek olduk.  İlçemizdeki 61 okulda 4.5 senede yaklaşık 137.069 öğrencimizin 
375.617.588 TL kırtasiye ihtiyacını da karşılamış olduk. Öğrenciler, yanlarında velileri olduğu 
halde, kimlikleri ile ilçedeki anlaşmalı kırtasiyelere giderek istedikleri malzemeleri alabildiler.

İnternetle birlikte bilgiye erişim olağanüstü şekilde 
kolaylaştı. Bir tıkla milyonlarca bilgi ve belgeye 

ulaşmak mümkün hale geldi. Online dünya, bize yepyeni 
dünyaların kapılarını açtı. Gelgelelim, sahici bilginin 

kaynağı kitaptır, kütüphanelerdir. Öğrencilerimizin 
hayatlarını kitapla zenginleştirmeleri ve kitap kokusuna 

aşina olmaları için “Kitapsız Kütüphane Kalmasın” 
sloganıyla özel bir kampanya başlattık. Olağanüstü ilgi 

gören kampanyamızla Eyüpsultan’daki okullarımızın 
kütüphanelerini 12.161 kitapla zenginleştirdik.

Özkan Altunoğlu (Kırtasiyeci) “Eyüpsultan'daki Kırtasiyelere Bahar Geliyor”
“12 senedir kırtasiyecilik yapıyorum. Kırtasiyeciler olarak bu 

kırtasiye destek kampanyasından çok memnunuz. Biz esnaflar 
yaz bittikten sonra Eylül, Ekim aylarını bahar havasında 

bekleriz. Bundan 4 sene önce gerçekten durumlar kötüydü. 
Bu kampanya sayesinde Eyüpsultan'daki kırtasiyelere bahar 

geldi. Başkanımızdan Allah razı olsun diyorum”.

İsmail Yıldıran (Veli) 
“Uygulamadan Çok Memnunuz”
“Uygulamadan çok memnunuz. Bu 

uygulamayı bir kaç yıldır biliyoruz ve 
kullanıyoruz. Eyüp Belediyemize ve 

Başkanımız Remzi Aydın'a çok teşekkür 
ediyoruz. Umarız bu uygulama diğer ilçe 

belediyelere de örnek olur.”Ahmet Koçak (Öğrenci) 
“Uzun Yıllar Devam Etmesini istiyoruz”
“8.sınıf öğrencisiyim. Başkanımız çok iyi 

düşünmüş. Çok hayırlı bir iş yapıyor. Artık T.C 
kimlik numaralarımızla rahatlıkla kırtasiye 

alışverişlerimizi yapabiliyoruz. Kırtasiye destek 
kampanyasının uzun yıllar devam etmesini 
istiyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun.”
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Evde yemek yapabilecek imkanı olmaya ya da yemek yapamayacak durumdaki 
152 ailemize her gün düzenli olarak sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Ayrıca her 
Ramazan'da dar gelirli ailelerimize erzak kolisi oluşturuyoruz. Bugüne kadar 12 

bin ailemize 82 bin 499 erzak kolisi ulaştırdık.

Hasta kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini 
seve seve üstleniyoruz. Belediyemizde oluşturduğumuz Sosyal ve 

Ekonomik Destek (SED) birimimize başvuran kardeşlerimizin sosyal 
durumunu, titizlikle değerlendiriyor, gerekli hizmetleri sağlıyoruz, İyi 
günde, hastalıkta ve sağlıkta hep birlikteyiz. Hasta ve desteğe muhtaç 

vatandaşlarımıza hasta nakil, laboratuvar, poliklinik, medikal ve öz 
bakım hizmetleri başta olmak üzere pek çok konuda destek vermeye 

devam ediyoruz.

İlçemizde ikamet eden hastalarımızı evlerinden alıp sağlık 
kuruluşlarına, tedavileri bittikten sonra evlerine naklini sağlıyoruz. Bu 

güne kadar 8.639 hastamızın nakil işlemlerini gerçekleştirdik.

Konaklama hizmeti sunan sosyal tesisler, aynı zamanda Türk ve Dünya 
mutfağının eşsiz lezzetlerini de misafirlerine sunuyor. Kurt Kemeri, Rami 
Park, Tepe Park, Osmanlı Park, Kadınlar Kahvesi, Yağlıdere, Ensari Konağı 
sosyal tesislerimiz Eyüpsultanlıların ikinci adresi. Sosyal tesislerimizde 65 

yaş ve üstü yaşlılarımıza ücretsiz sıcak içecek ikramı da yapıyoruz.

Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenlerinde dar gelirli ailelerimizi 
yalnız bırakmıyoruz. Bugüne kadar anlaşmalı özel hastanelerde 2.201 

çocuğumuz sünnet edildi. Çocuklarımız ve aileleri için her yıl özel 
şenlik düzenleniyor.

Vatan borcunu ödemek için baba ocağından ayrılan kardeşlerimizin 
ailelerini yalnız bırakmıyoruz. 1000'e yakın ailemize asker maaşı 

desteği veriyoruz.

Yerel yönetim olarak, Eyüpsultan'da ikamet eden ailelerimize ve 
uyum sorunu yaşayan gençlerimize, danışmanlık ve psikolojik destek 
veriyoruz. Alanında uzman kişilerin verdiği danışmanlık hizmetlerini, 

sempozyum ve konferanslarla destekliyoruz. İlçe içerisinde ikamet eden 
dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların telefonla ya da birim içerisinde 

form doldurarak başvurdukları  Aile ve Psikolojik Danışmanlık Hizmet 
Birimi'nde vatandaşlar başvuru nedenine göre aile danışmanına veya 

bireysel danışmana yönlendiriliyor. Gerek görülen durumlarda bireylerin 
ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesinin de yapıldığı birim hafta içi 

her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İhtiyaç sahibi engelli ve yaşlılarımıza talepleri durumunda manuel 
tekerlekli sandalye, akülü araç, hasta yatağı, wolker, koltuk değneği, 

baston, havalı yatak gibi medikal malzeme desteği sunuyoruz.

Evde yemek yapabilecek imkanı olmaya ya da yemek yapamayacak durumdaki 

Yemek Sıcakken Lezzetlidir

Dar gelirli ailelerimize sunduğumuz yakacak desteğimiz düzenli olarak 
devam ediyor. Bugüne kadar 9 binden fazla haneye 8 bin ton yakacak 

desteği sağladık. Eyüpsultan'da iyiliğin her yere ulaşması, her evin 
sıcacık olması için gece gündüz çalışıyoruz.

Dar gelirli ailelerimize sunduğumuz yakacak desteğimiz düzenli olarak 

Eyüpsultan'da Her Ev Sımsıcak

Hasta kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini 

İyi Günde Kötü Günde

İlçemizde ikamet eden hastalarımızı evlerinden alıp sağlık 

Hasta Nakil Servisi

Konaklama hizmeti sunan sosyal tesisler, aynı zamanda Türk ve Dünya 

İkinci Adresiniz Sosyal Tesislerimiz

Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenlerinde dar gelirli ailelerimizi 

Geleneksel Sünnet Şölenleri

Vatan borcunu ödemek için baba ocağından ayrılan kardeşlerimizin 

Vatan Borcunu Ödeyecek 
Gençlerimizin Yanındayız

SOSYAL HİZMETLER

Yerel yönetim olarak, Eyüpsultan'da ikamet eden ailelerimize ve 

Huzurlu Aile Mutlu Toplum
Aile ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

İhtiyaç sahibi engelli ve yaşlılarımıza talepleri durumunda manuel 

Medikal Malzeme Destekleri

Düzenli olarak ilçemizdeki böbrek hastalarını evlerinden alıyoruz 
diyaliz merkezine servis ediyor; tedavileri tamamlandıktan sonra eve 

naklediyoruz.

Düzenli olarak ilçemizdeki böbrek hastalarını evlerinden alıyoruz 

Diyaliz Nakil Servisi

Engelli kardeşlerimize ve ailelerine İBB Engelliler Müdürlüğü ile 
ortaklaşa seminerler, müze ziyaretleri, gezi ve piknikler düzenliyor, 

sosyal hayata katılmalarını sağlıyoruz. 2014 – 2017 arasında 99 farklı 
kültürel gezi düzenledik. Gezilerimize 3236 engelli ve ailesi iştirak etti.

Engelli kardeşlerimize ve ailelerine İBB Engelliler Müdürlüğü ile 

Kültürel Aktiviteler

SOSYAL HİZMETLER
82.499 KOLİ GIDA DESTEĞİ

152 HANEYE GÜNLÜK SICAK YEMEK
4000 VATANDAŞIMIZA 301.048 PARÇA KIYAFET

193 HANEYE 625 ADET EV EŞYASI
8.000 TON YAKACAK DESTEĞİ

2.171 VATANDAŞIMIZIN İSTİHDAMI
930 EV HANIMINA EVİNDE İSTİHDAM

1389 VATANDAŞIMIZA DANIŞMANLIK VE PSİKOLOJİK DESTEK
1.680 BEBEK ZİYARETİ

8.639 HASTA NAKLİ HİZMETİ
13 DİYALİZ HASTASI NAKLİ

65.080 KİŞİYE POLİKLİNİK HİZMETİ
5.453 KİŞİYE LABARATUVAR HİZMETİ

13.196 KİŞİYE HEMŞİRELİK HİZMETİ
4.313 KİŞİYE EVDE MUAYENE VE HEMŞİRELİK HİZMETİ

72 KİŞİSEL BAKIM (BERBERLİK)
289 ADET MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ

56 KONUDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
2.201 SÜNNET HİZMETİ
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K
ÜLTÜR sanatın, yaşadığımız dünyayı 
anlama, anlamlandırma ve yaşama 
biçimi olduğunu kaydeden Başkan Aydın, 

şunları söyledi: “Kültür sanat hizmetlerine, 
belediye etkinliklerinden herhangi biri 
olarak bakılmasını, sanatın sadece sanat için 
yapılmasını oldum olası kabul etmedim. Bana 
göre kültür sanat; bir duruş sahibi olmak, bu 
toprakların hikayesinden başlayarak insanın 
yeryüzü macerasını anlamaktır, anlatmaktır. 
Kültür ve sanatta yoksanız, aslında hiçbir yerde 
olamazsınız. Eyüpsultan, mensubu olduğumuz 
medeniyetimizin kurucu merkezlerinden 
biri. Şehrin bu niteliğine uygun olarak 
medeniyetimizin sözcüsü olmayı öncülüğümüz 
kabul ettik. Kültür – sanat faaliyetlerini 
toplumun tüm kesimlerini  kucaklayacak, 
herkesin buluşacağı yöntemlerle gerçekleştirdik.  
Şehir ve Medeniyet Okulu, Eyüpsultan Araştırma 
Merkezi, Eyüpsultan Film Akademisi gibi hizmet 
merkezleriyle kültür sanat faaliyetlerimize 
derinlik kazandırdık.Medeniyetimize yakışan 
etkinliklerle, sesimizi, sözümüzü yükselttik. 
Bu toprakların hikayesini insanlığa anlattık, 
anlatmaya gayret ettik. Medeniyetimizin kalp 
atışları kültür sanat faaliyetlerimizle artık daha 
net duyuluyor, Kültür – sanat faaliyetlerinde iyi 
şeyler oluyor. Daha da iyi şeyler olacak inşallah.”

Hasan Nail Canat Sanat Akademisi'ni 2015'te Rami Parkın içinde inşa ettik. İnşa edilen 
merkeze Hilal Tiyatrosu'nun kurucusu olan ünlü tiyatrocu Hasan Nail Canat'ın ismini 

verdik. Akademide sinema, tiyatro, edebiyat ve müzik alanlarında derslikler yer alıyor. 
750 m² kapalı alan üzerine kurulu olan Akademinin, 450 m² kapalı alanı ve 300 m² 
bahçesi bulunuyor. Hasan Nail Canat Sanat Akademisi; derslikler, söyleşi salonları, 
atölyeler ve ses odasıyla hizmet veriyor. Belediyemizin kültür alanındaki hizmet 

markalarından olan Eyüpsultan Film Akademisi (EFA) dersleri burada yapılıyor. Eğitim 
Programları: Gitar, Keman, Piyano, Resim, Diksiyon ve Drama.

Kültür sanat dünyamıza yeniden kazandırdığımız Sertarikzade 
Kültür ve Sanat Merkezi, 772 m² alanda tüm sanat severlere özel bir 
mekan olarak hizmet veriyor. Sezon boyunca tasavvuf sohbetleri ve 
söyleşileriyle kültür ve irfan damarlarımızı canlı tutan merkezimiz, 

geleneksel sanatların merkezi olarak tüm Eyüpsultan sakinlerine 
hizmet veriyor. Kültür merkezimizde, her sene yüzlerce kursiyerimiz 

32 hoca ve 3 danışmanla geleneksel sanatlar alanında üst düzey 
eğitimler alıyor. Eğitim Programları: Hat, Minyatür, Ebru, Ney, Tanbur, 
İstanbul Kemençesi, Bendir, Kaligrafi, Ud, Tezhip, Bilimsel Bitki Çizimi.

Canan Demirer: “Tezhip eğitimleri almak 
için buraya Bakırköy’den geliyorum.  
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, hocamız çok seviyorum, 
peşini bırakmayı düşünmüyorum.”

Eyüpsultan'ın kültür ve sanat hayatının en önemli merkezlerinden biri haline gelen EKSM, 
her yıl yüzlerce etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yapıyor. Merkezimizde; her yaştan 
insanımıza hitap eden sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilebileceği bölümler 
bulunuyor. Sezon boyunca çocuk ve yetişkin tiyatroları, konserler ve paneller, sergiler, 
sempozyum ve söyleşilerle kültür ve sanatın nabzı EKSM'de atıyor. Haliç'in kenarında yükselen 
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezimiz, 650 kişilik büyük balo salonu, 300 kişilik nikah salonu 
ve 400 kişilik tiyatro salonu olmak üzere 3 salondan oluşuyor. Vizyon projelerimizden olan 
Eyüpsultan Tiyatro Okulu eğitimleri de Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. 
Mimar Emre Arolat imzalı EKSM, ArkiPARC 2013 Belediye Uygulama Kategorisi'nde ödül aldı.

KÜLTÜR VE SANATIN KALBİ EYÜPSULTAN’DA ATIYOR
Eyüpsultan Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle de sadece ilçe içinde değil, tüm İstanbul’da ilgi odağı oluyor.

Eyüpsultan’daki tüm kültür sanat faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerinin aktif bir şekilde katıldığı, faydalandığı bir yöntemle gerçekleştirdiklerini 
belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “2014'te söz vermiştik; ‘hayatı sanatla şekillendirecek, medeniyetimizden devraldığımız irfanla 

yayınlarımızı kuracağız’ demiştik. Bu misyonla; yeni kültür sanat merkezleri inşa ettik. Var olanları yeni bir bakış, yeni bir anlayışla içeriklendirdik” dedi.

toplumun tüm kesimlerini  kucaklayacak, 

Şehir ve Medeniyet Okulu, Eyüpsultan Araştırma 
Eyüpsultan'ın kültür ve sanat hayatının en önemli merkezlerinden biri haline gelen EKSM, 

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi (Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi (EKSMEKSM))

Hasan Nail Canat Sanat Akademisi'ni 2015'te Rami Parkın içinde inşa ettik. İnşa edilen 

Hasan Nail Canat Hasan Nail Canat 
Sanat AkademisiSanat Akademisi

Kültür sanat dünyamıza yeniden kazandırdığımız Sertarikzade 
Kültür ve Sanat Merkezi, 772 m² alanda tüm sanat severlere özel bir 

Sertarikzade Kültür Sertarikzade Kültür 
ve Sanat Merkezive Sanat Merkezi

Canan Demirer: “Tezhip eğitimleri almak 

Eyüpsultan Kültür Sanat Kurslarına, 
İstanbul’un Tüm İlçelerinden Katılanlar Var

Mehmet Baycan: “Başka yerlerde 
de ud kursları var ama İbrahim 
Kararoğlu hocamızı çok seviyoruz. 
Teknik bilgisi çok yüksek bir hocamız, 
ayrıca dersleri de çok güzel ve keyifli 
geçiyor. Üç yıldır Sertarikzade’de ud 
eğitimi alıyorum. Avcılar gibi uzak 
bir yerden gelmeme rağmen burada 
olmaktan dolayı mutluyum.”

Nafiye Erdoğan: “Buraya Esenler’den geliyorum. 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.”

Gözde Yıldız: “Üsküdar’dan geliyorum. 
Minyatür eğitimine başladım. 

Burada iki senedir eğitim 
görüyorum. Derslerimiz 
çok keyifli geçiyor. 
Burada olmaktan dolayı 
mutluyum.”
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MİMAR Sinan tarafından 16. 
yüzyılda inşa edilen yapıyı, 
aslına uygun olarak restore 
ettik. Kültür sanat dünyamıza 
yeniden kazandırdık. 
Merkezimiz on adet küçük 
sınıf ve “meşkhane” diye tabir 
edilen bir adet büyük salondan 
oluşuyor. 370 m² alanda hizmet 
veriyor. Sezon boyunca yüzlerce 
etkinlik, program, söyleşi ve 
musiki meşklerine ev sahipliği 
yapan merkezimiz; çocuklara 
yönelik özel programlarıyla 
da göz kamaştırıyor. Eğitim 
Programları: Ebru, Seramik, 
Cam Üfleme, Osmanlıca, 
Kaligrafi, Çini.

2015 yılına kadar Belediye Ek 
Hizmet Binası ile iç içe olan Merkez, 

belediye birimlerinin yeni yerine 
taşınmasıyla komple “Göktürk Gençlik 

ve Kültür Merkezi” olarak hizmet 
vermeye başlamıştır. Merkezimizde, 

gitar, keman, piyano, resim, seramik, 
drama branşlarında, alanında 

uzman danışman hocalarımız ve 
eğitmenlerimizle Eyüpsultanlı gençlere 

kişisel yetenek ve kabiliyetlerine 
göre eğitimler veriyoruz. Ayrıca sezon 
boyunca çocuk ve yetişkin tiyatroları 
sahneleniyor. Konserler ve söyleşiler 

Eyüpsultan'ın kültür sanat hayatına 
renk katıyor. Merkezimizde 155 

kişi kapasiteli çok amaçlı bir tiyatro 
salonu bulunuyor. Bu salon Eyüpsultan 

sakinlerine de kültürel faaliyetlerde 
hizmet veriyor. Ayrıca merkezimizde; 

spor salonu, sergi salonu atölyeler, 
derslikler ve Kitap Kafe de bulunuyor.

Eyüpsultan Tiyatro Okulumuzu, 
sahne sanatları alanındaki önemli 

bir boşluğu doldurmak amacıyla 
kurduk. Tiyatro Okulumuzun misyonu; 

bu toprakların hikayesini anlatan 
sanatçılar yetiştirmektir. Okulumuzda 

verdiğimiz eğitimler; Eyüpsultan'ın 
kadim değerlerini , eşsiz kültür 
sanat mirasını esas almaktadır. 

Okulumuzdam mezun olan öğrenciler, 
Türkiye'de çok hareketli olan dizi 

oyunculuğu ve son yıllarda gelişmekte 
olan özel tiyatrolarda rol alma fırsatı 

yakalamaktadır. Okulumuzda her 
dönem 110 öğrenci eğitim almaktadır.

İsmail Enes 
Taşdemir: “Tiyatroya 
olan ilgimden dolayı 
Eyüpsultan Tiyatro 
Okulu'na geldim. 
Burası gayet güzel, 
ilgili hocalarımız 
var. Güzel bir 
eğitim alıyoruz. 
İlerde sınavlara 
girip konservatuar 
eğitimi almayı 
düşünüyorum.”

Emirhan Çalağan: “Eyüpsultan Tiyatro 
Okulu'na daha kaliteli zaman geçirmek 

için geldim. Buranın bana bir çok konuda 
katkı sağladığını düşünüyorum. Farklı 

oyunlar ve aktiviteler yapıyoruz. İleride 
oyunculuk yapmayı düşünebilirim.”

Mustafa Aryar: “Eyüpsultan Belediyesinin çok kaliteli 
çalışmaları var, buranın ilanını görünce gelmek 

istedim. Kaliteli hocalardan ders alıyoruz, iyi bir eğitim 
gödüğümüze inanıyorum.”

MİMAR
yüzyılda inşa edilen yapıyı, 
aslına uygun olarak restore 
ettik. Kültür sanat dünyamıza 
yeniden kazandırdık. 
Merkezimiz on adet küçük 

Cafer Paşa Kültür ve Sanat Merkezi

2015 yılına kadar Belediye Ek 

Göktürk Gençlik ve Göktürk Gençlik ve 
Kültür Sanat MerkeziKültür Sanat Merkezi

Eyüpsultan Tiyatro Okulumuzu, 

Eyüpsultan Eyüpsultan Tiyatro OkuluTiyatro Okulu

Afife Hatun Afife Hatun 
Kültür MerkeziKültür Merkezi
Eyüpsultan’ın en önemli tarihi miraslarından olan bu 

eser restore edilerek 2014’ten bu yana hanımlara özel; 
kültür, sanat, edebiyat, tarih konulu etkinlik ve eğitim 

programları ile hizmet vermektedir. Eyüpsultanlı 
hanımefendilere özel söyleşi ve seminerler yıl 
boyunca devam etmektedir. Eğitim Programları: 
Diksiyon, Drama, Akıl ve Zeka Oyunu Atölyesi.

Güzeltepe Güzeltepe 
Gençlik ve Kültür Gençlik ve Kültür 

Sanat MerkeziSanat Merkezi
Güzeltepe Gençlik ve Kültür Sanat Merkezimiz 

2016'da hizmet vermeye başladı.  Bilgi Evi ve Gençlik 
Merkezi olarak da hizmet veren merkezde; 100 kişilik 
tiyatro salonu ve 25 kişilik 2 atölye sınıfı bulunuyor. 
Merkezimiz; sezon boyunca zengin ve renkli sanatsal 

etkinliklerle hizmet veriyor.

Mustafa Aryar: “Eyüpsultan Belediyesinin çok kaliteli 

“Eyüpsultan Tiyatro Okulu’nda Çok Güzel Bir Eğitim Alıyoruz”



HAZİRAN 2018 29EYÜPSULTAN POSTASI

Eyüpsultan Belediyesi Adına Sahibi
Eyüpsultan Belediye Başkanı

REMZİ AYDIN
Genel Koordinatör: Ahmet Turan Koçer
Genel Yayın Yönetmeni: Ayla Eyüboğlu
Yazı İşleri Müdürü: Süleyman Kömür

Editör: Serkan Duygu
Art Direktör: Murat Yıldız

Haber istihbarat: Burak Öztürk
Haber Merkezi: Deniz Çıplak,

 Serdar Canipek, Mehmet Aktaş, 
Burak Yanargil

Fotoğraf Editörü: Tamay Alper Gökdemir
Fotoğrafl ar: Şenol Yiyit, Anıl Zengin,

Enes Çatalkaya, Seva Süngü
Eyüpsultan Belediyesi Basın Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü / basin@eyup.bel.tr
Tel: 444 30 00 - (2085 - 2086 - 2087)

FSM İLETİŞİM EĞİTİM TİC. A.Ş.
Defterdar Mahallesi, Otakçılar Caddesi, 

Kar Plaza, Kat: 2 No: 80/6 Eyüp / İstanbul
www.fsmiletisim.com.tr Tel: 0212 274 46 46

POSTASI
EYÜPSULTAN

YIL: 4
SAYI: 40

HAZİRAN
2018

EYÜPSULTAN Film 
Akademisi'ni; İstanbul Medya 
Akademisi paydaşlığında ve 
TRT'nin medya sponsorluğunda 
hizmete aldık. Amacımız, 
dünyanın en stratejik 
sektörlerinden biri olan 
sinemaya yeni yetenekler 
kazandırmak. Yerel yönetimler 
bazında ilk ve tek olan Akademi, 
2015 yılında hizmet vermeye 
başladı. Eğitimler teorik ve 
pratik olmak üzere iki aşamalı 
olarak veriliyor ve 7 ay boyunca 
devam ediyor. Akademiye ön 
eleme ve mülakatla öğrenci 
kabul ediliyor. Her dönemde 
40 genç yetenek yüzlerce kişi 
arasından seçilerek sinema 
eğitimleri alıyor.

EYÜPSULTAN
Akademisi'ni; İstanbul Medya 
Akademisi paydaşlığında ve 
TRT'nin medya sponsorluğunda 
hizmete aldık. Amacımız, 
dünyanın en stratejik 
sektörlerinden biri olan 

Eyüpsultan Film Akademisi (EFA)

eğitimleri alıyor.

“EFA, Sinemaya İlgi Duyan Kişiler İçin Önemli Bir Fırsat”

Eyüpsultan Araştırma Eyüpsultan Araştırma 
Merkezi (EYSAM)Merkezi (EYSAM)

Eyüpsultan Eyüpsultan 
Yazı Yazı 

AkademisiAkademisi
Eyüpsultan Yazı Akademisi, Eyüpsultanlı genç şair ve 
yazarları edebiyat dünyamıza kazandırmak amacıyla 

2016'da hizmet vermeye başladı. Eyüpsultan 
Yazı Akademisi kapsamında; seminerler, yazar 

buluşmaları, atölye çalışmaları, dergi yayını gibi 
birçok etkinlik ve atölye bulunuyor. Akademinin 

hedef kitlesinde liseli gençler olmakla birlikte; sınırlı 
sayıda üniversite öğrencilerine de hizmet veriyor. 

Akademi de her yıl 80 öğrenci eğitim alıyor.

Emine Tuğba Şahin: “Akademide sinema yapmak 
adına kapsamlı bir eğitim alabiliyoruz. Bu durum 
da zaten akademiyi cazip kılıyor. Bu sektördeki 
insanlarla iletişim halinde olmak çevremizi istediğimiz 
alandan oluşturmamıza olanak sağlıyor.”

İrem Yavuz: “Akademide aldığım eğitimler sonucunda 
kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Okulumun bana 

verdiği eğitimin eksik kalan kısmını EFA sayesinde 
tamamlamış oldum. Aldığımız eğitimden ben ve 

arkadaşlarım çok memnun kaldık.”

Umay Naz Uçaner: “Alanında uzman isimlerden 
sinema eğitimi alarak, gerek akademik gerekse 
profesyonel anlamda mesleki tecrübe kazandım. 

Sağlam ve geniş bir kadroya sahip bu ekibin, 
sinemaya ilgi duyan kişiler için önemli bir fırsat 

olduğunu düşünüyorum.”

HER şehrin bir hafızası, bir tarihi vardır. Eyüpsultan'ın, Eyüpsultan 
Hazretleriyle başlayan 1400 yıllık bir hafızası var. İstanbul'un 
fethiyle başlayan bir tarihi de. Bu kadim hafızayı deşifre etmek, 
ülkemiz ve medeniyetimiz açısından eşsiz bir kıymet arz etmektedir. 
Eyüpsultan Araştırma Merkezimiz (EYSAM), Eyüpsultan'ın bu kadim 
hafızasını açığa çıkarmak ve geleceğe transfer etmek, Eyüpsultan'ın 
tarihiyle ilgili çeşitli kaynaklarda bulunan bilgi ve belgeleri biraraya 
toplamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Merkezimizde yüzlerce 
kaynaktan derlediğimiz binlerce belge, görsel ve özel koleksiyon 
bulunuyor. Bağışçılarımızla Eyüpsultan'ın hafızası daha da güçleniyor.

EYÜPSULTAN Belediyesi ve İMH Gün Işığı Derneği’nin iş birliği ile 
açılan Karikatür Okulu’nda geleceğin karikatüristlerini yetiştiriyoruz. 

30’a yakın öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı “Karikatür Okulu”nda 
öğrenciler karikatür nedir, amacı nedir, nasıl çizilir gibi temel konular 

üzerine hem teorik hem de pratik eğitim alıyorlar.

Eyüpsultan Karikatür Okulu
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EYÜPSULTAN Belediyesi’nin 
Kültür Turları büyük ilgi 

çekiyor. Çanakkale, Edirne, 
Bolu Göynük ve Bursa kültür 

gezilerimize , “Eyüpsultan'dan 
Mevlana'ya Vuslat Yolculuğu” 

ile Konya'yı da ekledik. Gönüller 
Sultan'ı Hazreti Mevlana'ya 

Ebu Eyyup El – Ensari'nin 
selamlarını ilettik. Yüksek Hızlı 

Tren’le gerçekleştirdiğimiz 
Vuslat Yolculuğu'na 12 bin 

vatandaşımız iştirak etti. 
Türkiye'nin ilk ve tek yüksek 

hızlı trenle yapılan kültür gezisi 
projesi olan Vuslat Yolculuğu 

Projemiz, 9.’su düzenlenen 
Yılın Belediye ve Yerel Yönetim 
Projeleri Yarışması'nda büyük 

ödüle layık görüldü.

EYÜPSULTANEYÜPSULTAN Belediyesi’nin  Belediyesi’nin 
Kültür Turları büyük ilgi Kültür Turları büyük ilgi 

Eyüpsultan'dan Mevlana'ya Vuslat Yolculuğu

KÜLTÜR – SANAT FAALİYETLERİ
Yeni edebiyatçıların yetişmesi için yetenekli olan 
gençlerimizin yönlendirilmeye, teşvik ve desteğe 

ihtiyacı var. Haliç Genç Edebiyat Günleri, gençlerimizin 
yeteneklerini ortaya çıkarmak, geliştirmek; okumaya 

ve yazmaya teşvik etmek amacıyla geliştirdiğimiz 
özel bir proje. “Haliç Genç Edebiyat Günleri” sadece 

bir gençlik projesi değil, kentsel kültür projeleri 
içinde özgün bir yerde durmaktadır.  Haliç Genç 

Edebiyat Günleri edebiyatımızın usta isimlerini, genç 
yazarlarla ve genç yazar adaylarıyla buluşturuyor. 

Her yıl bir onur konuğumuz edebi bir manifesto 
yayınlıyor. Yazarlarla yazar adayı gençlerimiz,dört 
gün boyunca deneme öykü, roman ve şiir alanında 

atölye çalışmaları yapıyor.

Yeni edebiyatçıların yetişmesi için yetenekli olan Yeni edebiyatçıların yetişmesi için yetenekli olan 

Haliç Genç Edebiyat Günleri
Tiyatro 885 gösterim 201.600 seyirci
Sinema 37 gösterim 7.476 seyirci
Konser 122 konser 39.390 seyirci
Musiki Meşki ve Sohbetler 52 program 6900 katılımcı
Özel Etkinlikler 54 Etkinlik 340.860 katılımcı
Seminer 857 Seminer 19.873 katılımcı
Söyleşi 484 söyleşi 37.365 katılımcı
Sergi 67 sergi 13.960 katılımcı
Eğitim 32 branşta 3.207 kursiyer
Eyüpsultan Film Akademisi 120 öğrenci 87 klip 45 kısa film
Eyüpsultan Tiyatro Okulu 3 oyun 300 öğrenci
Paylaşmak Temalı Fotoğraf Yarışması 500 sanatçı 850 fotoğraf
Eyüpsultan Ramazanları 10 mekan 82 konuk 1500 etkinlik

Eyüpsultan'ın tarihi ve kültürel mirasını akademik çerçevede 
mercek altına almak maksadıyla başlatılan Eyüpsultan 

Sempozyumu'nun kapsamını genişleterek devam ettirdik. Her 
yıl ulusal ve uluslararası akademik çevrelerden yoğun bir 

katılımla düzenlediğimiz sempozyumun bu yıl 13'üncüsünü 
gerçekleştirdik. 13.Eyüpsultan Sempozyumunu “Yaşam, Mimari, 
Estetik” teması ile düzenledik. Ayrıca sempozyum kapsamında 

merhum Prof. Dr. Halil İnalcık anısına bir özel oturum da 
düzenledik. Eyüpsultan Sempozyumlarıyla; Eyüpsultan'ın 

şehircilik, mimari, kültür, sanat ve medeniyet birikimini kayıt 
altına alan dev bir külliyat oluşturduk. Sempozyumu daha da 
genişleterek, daha da zenginleştirerek Eyüpsultan'ın tarihi ve 

kültürel mirasına ışık tutmaya devam edeceğiz.

“Eyüpsultan Belediyesi’nin “Eyüpsultan Belediyesi’nin “Eyüpsultan Belediyesi’nin “Eyüpsultan Belediyesi’nin Kültür TurlarıKültür TurlarıKültür TurlarıKültür Turları Mükemmel” Mükemmel”Kültür TurlarıKültür Turları Mükemmel”Kültür TurlarıKültür Turları Mükemmel” Mükemmel”

Adil – Suna Özkal: “Konya’ya altı sene önce arabamla gelmiştim ama bu 
gezi sayesinde ilk kez hızlı trene bindim. Ayrıca bir rehber eşliğinde Konya’yı 

gezmek daha faydalı oldu. Hani derler ya ‘gez dünyayı gör Konya’yı’ Konya 
gerçekten görülesi bir yer. Bu kültür gezilerini herkese tavsiye ediyorum. 

Eyüpsultan’da birçok kişi bu gezileri dört gözle bekliyor. Başkanımız Remzi 
Aydın’a ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.

Harun – Burcu Erdoğan: “Bu kültür gezileriyle daha da 
bilinçleniyoruz. Herkes kendi imkanlarıyla buralara gelmeye 
kalksa çok maliyetli olur. Bu şekilde hiçbir maliyet olmadan 

bizleri buralara kadar getiren, gezdiren Remzi Başkanımıza çok 
teşekkür ediyoruz.”

Metin – Begüm Biçer: “Aslında yaşımız kaç olursa olsun 
hepimizin böyle gezilere ihtiyacı var. Bu vesileyle Yüksek Hızlı 
Tren’e ilk kez bindim. Belediyenin düzenlediği bu gezileri çok 

doğru buluyorum, çok da hoşuma gitti. Özellikle bir rehber 
eşliğinde gezmek çok daha faydalı oldu. Ben bu gezilerde emeği 
geçen herkese sizlerin vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum.”

Kübra - Emel Kandas:  “Bolu - Göynük, benim ve annemin 
katıldığı ilk gezi. Açıkçası böyle bir yer beklemiyordum, Göynük 

umduğumdan bile daha güzel bir yermiş. Bundan sonraki gezilere 
de kesinlikle katılmayı düşünüyorum. Bir Eyüpsultanlı olarak 

belediyemizin çalışmalarından zaten memnunuz ama bu kültür 
turları için Remzi Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek isterim.”

Yavuz – Sare Kayaoğlu: 
“İlk defa bir kültür turuna 
katılıyorum. Maneviyatla 

dolu bir gezi oldu benim için. 
Geldiğimden beri gözümün 
yaşı durmadı. Çanakkale’ye 
gelmeden, gezip görmeden 

burda yaşanılanları 
anlayamazsınız. İnşallah 

bundan sonraki kültür 
turlarına da katılmayı çok 
istiyorum. Bize bu imkanı 

sunan başkanımız ve 
belediyemizden Allah 

razı olsun.”

Musa – Mukaddes Turhan:  “Daha önce Edirne, 
Konya ve Çanakkale gezilerine katıldık. İleride 
umarım bu kültür gezilerine yeni şehirler de eklenir. 
Belediyemize, bu gezide emeği geçenlere ve biz 

Eyüpsultanlılara böyle güzel bir imkan sunduğu için 
Remzi Aydın Başkana tüm kalbimle teşekkür ediyorum.”

Eyüpsultan Sempozyumu
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İki sezondur şampiyonluğu hiçbir 
takıma kaptırmayan ve bu sezon 
3. lige yükselen Alibeyköyspor’un 
şampiyonluğu Eyüpsultan Belediyesi 
Osmanlık Park Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen bir programla kutlandı.

Programa Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın ile birlikte eski 
bakanlardan Osman Pepe, Eyüpsultan 
Kaymakamı Abdullah Dölek ile spor 
camiasından isimler katıldı.

Başkan Remzi Aydın 
burada yaptığı konuşmada 
“Alibeyköysporumuzun 
şampiyonluk ve dayanışma gecesine 
katılmaktan son derece mutluyum. 
Alibeyköysporumuzun şampiyonluğu 
hayırlı olsun.” dedi.

Program sonunda ise 
Osman Pepe Başkan Aydın’a, 
Alibeyköyspor’a vermiş olduğu 
destekler nedeniyle bir plaket 
verdi. Alibeyköyspor Kulüp Başkanı 
Muammer Saka da Başkan Aydın’a 
desteklerinden dolayı teşekkür 
amacıyla çiçek taktim etti.

B
U sene TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren 
Eyüpspor’un önümüzdeki yıl 1. Lige çıkması için 
gereken tüm desteği vereceklerini ifade eden Başkan 

Aydın, “Eyüpspor, son 4.5 yıllık dönemde bir hayli yol kat 
etti. 3. Lig’den 2. Lig’e çıktı. Alt yapıdan ve amatör kümeden 
yetenekli isimleri bulup Türk futboluna kazandıran Eyüpspor, 
bir sembol olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnşallah 
önümüzdeki yıl, ligi lider bitirip 1.Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. 
Eyüpspor köklü bir kulüp, hedefleri de büyük” dedi. 

EYÜPSPOR TESİSLERİNİ YENİLEDİK
Eyüpspor’un Bahariye’deki tesislerinin Büyükşehir 

Belediyesi’nin işbirliği ile yenilendiğini, hem futbol takımına 
hem de altyapıya her türlü desteğin verildiğini kaydeden 
Başkan Aydın şunları söyledi: “Eyüpspor alt yapı ekibi 
komple yenilendi. Ekipler geceli gündüzlü çalışıyor. Ayrıca 
alt yapı tesislerimizi ve sahalarımızı yeniledik. Bu sene 
grubunda şampiyonluk kupasını alan U19 takımının yanısıra 
U17, U16, U15, U14, U13, U12, U11  takımları ile Eyüpspor, 
alt yapıdan yetiştirdiği yetenekli futbolcuları ile de Türk 
futboluna katkı sunuyor. Eyüpspor Kulübü, 4 yılda sadece 
futbolda değil atletizm ve boksta da önemli başarılara imza 
attı. Eyüpspor ve ilçemizdeki diğer amatör spor kulüplerine 
desteklerimiz her zaman devam edecek.”

EYÜPSPOR’UN HEDEFLERİ BÜYÜK

Alibeyköyspor Şampiyonluğunu Kutladı
Alibeyköyspor muhteşem bir sezonun ardından şampiyonluk ipini göğüsleyerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lige yükseldi.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan ve gençlerin spor ve sanata yönlendirilmesi için sürekli proje üreten 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpspor’un 4.5 yıllık süreçte büyük başarılara imza attığını söyledi.

Eyüpspor’un başarılı milli atleti 18 
yaşındaki Meryem Kemeç, 23. Balkan Salon 
Atletizm Şampiyonası Kadınlar 4x400 Metre 

Bayrak Yarışı’nda 3.51.98’lik dereceyle 
ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Şimdiye kadar 50’nin üzerinde madalya 
kazanan Tuğçe Özkan, son olarak U16 Salon 

Türkiye Şampiyonası’nda 800 metrede 2. 
1500 metrede ise 4. oldu. Özkan, 2020 
Tokyo ve 2024 Paris Olimpik Milli Takım 

Aday kadrosuna çağrıldı.

Eyüpspor Atletizm takımının altın kızları 
Tuğçe Özkan, Meryem Kemeç ve Zeynep 

Sunay Yıldız, kulübe sayısız madalya getirdi.

Eyüpspor 
Boks Şubesi 
sporcularından 
Ümit Tepeli’nin 
8 İstanbul 
Şampiyonluğu, 
Marmara 
Şampiyonluğu 
, Türkiye 2.’liği 
ve 3.’lüğü var.

2014-2015 Sezonunda şampiyon olarak 2.Lige çıkan Eyüpspor’da hedef 1.Lig.

Profesyonel takımın antrenman sahası

Alt yapı futbol takımının antrenman 
yaptığı Bahariye Spor Tesisleri

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Alibeyköyspor maçlarını taraftarlarla birlikte 
izleyerek takımın heyecanına ortak oluyor.

Altınova Belediyespor’u 4-2 yenerek TFF  3. 
Lige yükselen Alibeyköyspor’un şampiyonluk 
kutlamalarına Başkan Remzi Aydın da katıldı.






