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15 Temmuz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
15 Temmuz 2016, bir milletin canı pahasına istikbaline ve istiklaline sahip 
çıktığı, kahramanlık destanı yazdığı tarihtir. Türk milletinin cesareti, gözüpekliği, 
kahramanlığı ve demokrasi aşkı bir kez daha tüm dünyaya ilan edildi.

Eyüpsultan Belediyesi 15 Temmuz şehitlerimizi yine çok özel programlarla anacak. Eyüpsultan 
Meydanı’nda dualar okunacak,  sergiler açılacak, paneller, demokrasi mitingleri düzenlenecek. 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu namussuz ve hain gecede toplara, tanklara, tüfeklere 
göğüslerini siper eden şehitlerimizi asla unutmayacak ve unutturmayacağız” dedi.12-13'TE

“TÜRKİYE KAZANDI”
Türkiye, 24 Haziran 2018 tarihinde sandık başına gitti. Yüzde 52.6 oy olarak büyük 

bir başarıya imza atan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı 
seçildi. 4 yıl önceki oy oranını artırarak ‘kurucu başkan’ olma görevini üstlenen 

Erdoğan, "Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir. 

Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Kazanan Türkiye 
olmuştur. Siz tarih yazdınız. Türk milleti sandığa, sandıkta tezahür ettirdiği 
iradesine sahip çıkarak demokrasiye ve onun ayrılmaz parçası olan haklarına ve 
özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir” dedi.

3. SAYFADA
DEVAMI
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Eyüpsultan'da Balkan Rüzgarı Esti
Eyüpsultan Belediyesi “Balkanlılar Festivali” düzenledi

Balkan lezzetlerini ve kültürünü tanıtmak amacıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen 
festivalde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve 

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit vatandaşlarla bir araya geldi.
A

LİBEYKÖY Osmanlı Parkı'nda, Eyüpsultan’da bulunan 
Rumeli Balkan Dernekleri’nin işbirliğinde düzenlenen 
festivalin sunuculuğunu Kanki Canbaz yaparken 

sanatçılar İmran Salkan, Rumeli Ekrem, Murat Balkan, Muyo ve 
Emrah birbirinden güzel Balkan havaları seslendirdiler.

5 BİN KİŞİLİK HELVA KAVRULDU
İlçede bulunan Balkan derneklerinin temsilcilerinin ve çok 

sayıda vatandaşın katıldığı festivalde, 5 bin kişilik Gostivar 
düğün helvası kavruldu ve Balkanlara has börek ile Brownissa 
gibi birbirinden lezzetli yiyecekler ikram edildi.

Başkan Remzi Aydın ve İlçe Başkanı Adem Koçyiğit helva 
kazanının başına geçerek bir süre helva kavurdular, ardından 
da kendi elleriyle vatandaşlara helva ikramında bulundular.

Çocuklar için pamuk şeker, macun ve patlamış mısır 
ikramlarının yapıldığı festivalde gerçekleşen çekilişte ise 5 çifte 
Balkan turu hediye edildi.

Festivalde bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, İstanbul’un dünyanın en önemli turizm merkezlerinden 
biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin yeni projelerle birlikte 
turizmde cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

 “VATANDAŞLARIMIZIN BEKLEDİĞİ BİR FESTİVAL”
Vatandaşların festivale gösterdiği ilgiden çok memnun 

olduğunu dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın ise şunları söyledi; “Katılım müthiş, her yaş grubundan 
insanımız var. Bu festivali vatandaşlarımız özlemle bekliyordu. 
Doğru bir iş yapmışız herkes çok mutlu, çok heyecanlı, güzel bir 
atmosfer, inanılmaz yoğun bir katılım var.”

24 Haziran Seçimleri 
ülkemiz için çok önemli 
bir süreci aşma anlamına 

geliyor.Devlet yönetimine ilişkin 
iyileştirme amaçlı sistem değişikliği 
artık hayata geçmeye başlayacak. 
Bu tür değişiklikler hep sancılı olur. 
Çünkü insanlar, alışkanlıklarının 
değişmesine direnç gösterebilirler. 
Ancak anayasa referandumuyla bu 
süreç aşıldı ve yeni sistemin ilk seçimi 
de gerçekleşti.

★★★

Seçimler zorlu geçmesine 
rağmen Cumhurbaşkanı R. Tayyip 
Erdoğan’ın milletin yine takdirini 
ve güvenini almasıyla sonuçlandı. 
16 yıllık iktidara rağmen bu sonucu 
büyük bir zafer olarak nitelemek 
gerekiyor.

Bundan sonra değişen ve gelişen 
ülke koşullarına, yeni ihtiyaç ve 
beklentilere, hedeflere ve aşılması 
gereken sorunlara daha hızlı ve etkin 
çözümler getirilecektir. Bu ülkemiz 
ve milletimiz için daha güvenli, 
huzurlu ve müreffeh yaşam koşulları 
demektir.

★★★

�lçemiz de bu süreçte 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde % 50.8 
ile �stanbul ortalamasının üzerinde, 
milletvekili seçiminde de % 43.5 
ile Türkiye ortalamasının üzerinde 
oranlarda demokratik katkısını 
sunmuştur.

Bundan sonra her şey daha da 
güzel olacaktır. Seçimlerin geçmesiyle 
özellikle ekonomide rahatlamanın 
olacağını, güvenlik ve huzur sağlayıcı 
uygulamaların devam edeceğini, 

eğitim, sosyal politikalar ve istihdam 
alanlarında ciddi ve olumlu gelişmeler 
olacağını düşünüyorum.

★★★

�lçemiz çok dinamik bir bölge 
niteliğinde.. Bir yandan yeni yerleşim 
alanlarının hayata geçmesi, öte 
yandan eski yerleşim alanlarının 
dönüşmesi, tarihi niteliğinden dolayı 
müdahale edilemeyen mimari 
dokusunun bulunması, bir yandan 
alt yapı ve üst yapı çalışmalarının 
yoğunlaşması, yeni havaalanının bir 
çekim merkezi olması, nüfusun az da 
olsa artması gibi etkenler belediye 
hizmetlerimizin de daha yoğun ve 
nitelikli olmasını gerektiriyor. Bu 
anlamda da biz de gerekli kararları 
alıyor ve uyguluyoruz. Buna devam 
da edeceğiz.

★★★

Çok bereketli bir Ramazan 
geçirdik. Hemen hemen tüm 
mahallelerimizdeki gönül sofralarında 
binlerce insanımızla birlikte olduk.

Eyüpsultan çarşımızın alt yapı 
ve üst yapısını bir daha kazılmamak 
şartıyla yeniledik ve bu şekilde 40 
yıllık sorununu çözdük.

Alibeyköy trafiğini çözecek 
Silahtarağa Tüneli’ni inşallah yıl 
sonunda hizmete açacağız.

★★★

Yine ulaşımda büyük rahatlama 
sağlayacak Alibeyköy-Eminönü 
tramvayı ile 1 saatte 15 bin yolcu 
taşıyacak imkana sahip olacağız. Bu 
şekilde yaklaşık 350 otobüs boşa 
çıkmış olacak.

Yine, Mahmutbey-Mecidiyeköy 
metro hattı da yıl sonunda hizmete 
açılmayı bekliyor. Yeşilpınar, 
Akşemsettin ve Alibeyköy 
duraklarından binlerce vatandaşımıza 
hizmet verecek.

Tüm bunlar, ulaşımda �stanbul’un 
en iyi ilçelerinden biri olacağımızın 
habercisidir diyebilirim.

Bu sene, en az 2 bölgede, yerinde 
dönüşüm projesini başlatmayı 

hedefliyoruz. �BB ile yapılan bu 
çalışmaların, vatandaşlarımızın başka 
bir bölgeye gönderilmeksizin, mağdur 
edilmeden, memnun kalacakları 
bir anlayışla gerçekleşeceğini ifade 
etmek isterim.

 �lçemiz dönüşüyor, gelişiyor. 
Eğitimde sınıflardaki öğrenci 
sayılarımız düşüyor, derslikler ve 
sınavlardaki başarı grafiğimiz artıyor.

★★★

�lçemizin tüm cadde ve sokaklarını 
alt yapı anlamında eksiksiz kılmayı 
hedefliyoruz.2017 yılında �BB ile 
birlikte toplamda yaklaşık 250 bin 
ton asfalt dökerek rekor kırdık. 
BEDAŞ ile yaptığımız görüşmelerle, 
2017 yılında �stanbul’un en fazla 
yatırım alan ilçesi biz olduk. Bu 
sayede elektrik hatları yeraltına alındı, 
yeni trafo ve beslemeler yapıldı. Bu 
şekilde elektrik kesintileri azalacak, 
güçlü ve estetik elektrik sistemi 
hizmet vermeye devam edecek. Bu 
süreci devam ettireceğiz. �lçemizin, 
doğal dokusunu bozmadan, şehrin 
gerektirdiği işlevsel ve estetik şartlarını 
tamamlamaya devam edeceğiz.

★★★

Şehrimizin estetik standartları 
gelişiyor. ESTAM projemizle tarihi 
merkezimize, tarihi ve kültürel 
kimliğimize sahip çıkıyor, turizm 
potansiyelimizi arttırıyoruz.

Elbette ihtiyaçlar bitmez. 
Devam edecektir. Bizler de bunları 
tamamlamaya gayret edeceğiz. 
Eksikliklerimiz mutlaka olacaktır onlar 
tamamlanır. Ancak samimiyetimiz 
ve gayretimiz asla eksilmeyecektir. 
Sizlerin duasıyla nice güzel günlere.

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

/remziaydin /avremziaydin /avremziaydin

DÖNÜŞÜM VAKT�

Başkan Remzi Aydın helva kazanının başına 
geçerek bir süre helva kavurdu.

Çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği 
festivalde pamuk şeker, macun ve patlamış mısır 

ikramları yapıldı.
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“BU SEÇİMİN GALİBİ DEMOKRASİDİR”“BU SEÇİMİN GALİBİ DEMOKRASİDİR”
CUMHURBAŞKANI, SEÇİM ZAFERİ ÖNCESİ SON MİTİNGİNİ  EYÜPSULTAN’DA YAPTICUMHURBAŞKANI, SEÇİM ZAFERİ ÖNCESİ SON MİTİNGİNİ  EYÜPSULTAN’DA YAPTI

24 Haziran 2018 Seçimleri’nden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, son mitingini Eyüpsultan’da 
gerçekleştirdi. Binlerce kişinin toplandığı Eyüpsultan 

Meydanı’nda seçim öncesi son konuşmasını yapan Erdoğan, 
“Kampanyaya Eyüpsultan’da başladım. Dedik ki, ‘finali de Eyüpsultan’da 
yapalım’. Ve bugün finali burada yapıyoruz. Rabbim yarın akşam da 
inşallah bize zaferi nasip etsin. İstanbul bir başka önemli, Eyüpsultan 
bambaşka önemli. Sakın ha sandığa gitmeyi ihmal etmeyin, sandığa 
gidin, oylarınızı muhakkak kullanın” demişti. 

Sevgi tezahüratlarıyla konuşması sık sık kesilen Erdoğan, ertesi gün 
yapılan seçimlerde büyük bir zafere imza attı. Rakiplerini eleyerek yüzde 
52.6 oy oranıyla Türkiye’deki yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 

 “BU SEÇİMİN GALİBİ DEMOKRASİDİR”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Pazar gecesi AK Parti 

Genel Merkezi önünde yaptığı balkon konuşmasında, “Bu seçimin galibi 
demokrasidir, milli iradedir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın 
her bir ferdidir. Kazanan Türkiye olmuştur. Siz tarih yazdınız. Türk milleti 
sandığa sandıkta tezahür ettirdiği iradesine sahip çıkarak demokrasiye 
ve onun ayrılmaz parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem 
verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir” dedi.

“MİLLETİMİZİN VERDİĞİ MESAJI ALDIK”
Türkiye’nin  bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek 

olacak şekilde geride bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki 
dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak 
çıkacağımızdan emin olunuz. Törer örgütlerinin üzerine çok daha 
kararlı gideceğiz. Türkiye tercihini reformlarını devam etmekten yana, 
büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, zenginleşmeden, her alanda 
dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. 
Türkiye tercihini PKK’dan FETÖ’ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı 
şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır.” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RAKİPLERİNE FARK ATTI
Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, seçimlerde 26 milyon 325 bin 188 oy, en yakın rakibi CHP’nin 
adayı Muharrem İnce ise, 15 milyon 336 bin 861 oy aldı.

CUMHUR İTTİFAKI NE KADAR OY ALDI?
24 Haziran’da yapılan genel seçimlerde Cumhur İttifakı (AK Parti ve 

MHP) 26 milyon 900 bin 096 oy (yüzde 53.7) aldı. Millet İttifakı (CHP, 
Saadet Partisi, İYİ Parti) 17 milyon 13 bin 340  (Yüzde 33.9)  oy aldı. 

TBMM MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
TBMM milletvekili dağılımı  ise şöyle olacak; AK Parti 295, CHP 146, 

HDP 67, MHP 49 ve İYİ Parti 43 milletvekili. 

EYÜPSULTANLILARIN TERCİHİ ERDOĞAN OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan’da % 50.8, CHP’nin 

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde  %  39.3 oy aldı. AK Parti’nin 
Eyüpsultan’daki oy oranı yüzde % 43.5, CHP’nin oy oranı ise % 28.3 oldu.
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SİLAHTARAĞA TÜNELİ 
2018 SONUNDA HAZIR

E
YÜPSULTAN’DA trafik sorununa neşter 
vuracak ve büyük oranda rahatlama 
sağlayacak Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli’nin 

2018 sonunda tamamlanması planlanıyor. 
Tamamlandığında 200 metre uzunluğa sahip 
olacak tünel, özellikle Silahtarağa Caddesi ile 
Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltarak 
sürücülere kolaylık sağlamış olacak.

Başkan Remzi Aydın, Silahtarağa Tüneli ve 
ilçedeki trafik sorununun çözülmesi amacıyla 
yapılan diğer çalışmalarla ilgili şunları söyledi: 
“Özellikle Çırçır bölgemizde inşaatlar devam ediyor, 
Karadolap’ta ve Akşemsettin’de önümüzdeki 
süreçte kentsel dönüşümle birlikte nüfusumuz 
artacak. Dolayısıyla bu yollarımızı biraz daha 
rahatlatmamız lazım. Bu anlamda da Büyükşehir 
Belediyemizle konuşarak geçen dönem yapılmış bir 
projeyi canlandırdık, bu projemiz Silahtarağa Tüneli 
Projesi. Yer teslimi yapıldı, ilk kazma vuruldu. 
İGDAŞ’ın karşısından, Bezmialem’in yanından 
Vardar Caddesi’ne yani Kılıçarslan Diş Hastanesi’ne 
çıkacak şekilde bir tünel çalışması yapılıyor. 
Eyüpsultan’dan gelen ve Karadolap, Akşemsettin, 
Çırçır, Yeşilpınar’a gitmek isteyen vatandaşlarımız, 
Alibeyköy’e girmeden bu tünelden geçerek Vardar 
Caddesi’ne çıkacaklar. Alibeyköyümüz çok ciddi 
bir şekilde trafik yükünden kurtulmuş olacak. 
Alibeyköy’ü transit geçiş olarak kullanan vasıtalar 
tünelden geçecekler.”

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin, ilçe sakinlerini haşereler yoluyla 
bulaşabilecek hastalıklara karşı koruma amaçlı 
başlattıkları çalışmalar devam ediyor.

Nisan ayında uçkun (sinek, sivri sinek, karasinek 
vb.) mücadelesi için başlatılan ilaçlama çalışmaları, 
3 ekip tarafından haftada 7 gün gerçekleştiriliyor. 
İlaçlamalar her gün ilçenin farklı noktalarında gece ve 
gündüz yapılıyor.

İlaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı ruhsatlı 
ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı biyolojik ilaçlar 
ve biyolojik kontrol yöntemleri kullanılıyor.

Gündüz gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları tüm 
yıl boyunca, gece gerçekleştirilen çalışmalar ise 31 
Ekim tarihine kadar devam edecek.

Hastalıklara Karşı Biyolojik 
İlaçlama Yapılıyor

Tribünleri depreme dayanıksız olduğu için 
müsabakalara kapatılan Eyüp Stadı, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın da girişimleriyle yeni 
sezona hazır hale gelecek.

Yapılan istişareler neticesinde Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve 
beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde Eyüp 
Stadı’na gelerek incelemelerde bulundu.

Stat zeminini, tribünleri ve soyunma odalarını 
inceleyen Baykan ve beraberindeki heyete 
Eyüpspor Kulübü Başkanı Ali Recep Kızıltepe, 
Başkan Yardımcısı Semih Çalkaya, Genel Müdür 
Coşkun Doğrul, Genel Sekreter Sebahattin Keskin, 
Alibeyköyspor Başkanı Muammer Saka ve Stat 
Müdürü Mehmet Öztürk eşlik etti.

Spor Genel Müdürü Baykan, yenileme ve bakım 
çalışmalarının en kısa sürede yapılacağını belirterek, 
Eyüp Stadı’nın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 
istenilen standartlara uygun hale getirilip yeni sezona 
yetiştirilmesini planladıklarını söyledi.

Eyüp Stadı’nda 
Çalışmalar Başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiği Silahtarağa Tüneli projesinde çalışmalar hız kazandı.

K
İLİS’İN Gülbaba Köyü’nün 
güneydoğusunda terör örgütleri 
ile yaşanan çatışmada, Zeytin Dalı 

Harekatı’nın ilk şehidi olan Piyade Astsubay 
Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti ilk olarak 
Eyüpsultan’da gerçek olmuştu. Rami’de açılan 
Simurg Bilgi Evine şehit Musa Özalkan’ın adı 
verilmişti.

Şehit Musa Özalkan’ın vasiyetinin, çocuklara 
özel bir eğitim yuvası olduğunun ortaya 
çıkmasının ardından harekete geçen Eyüpsultan 
Belediyesi, 5-25 yaş arası yaygın eğitim 
programı Simurg’un Rami’de açılacak olan Bilgi 
Evine, Şehit Musa Özalkan’ın adını vermişti.

ŞEHİDİMİZİN ADI BİLGİ EVİNDE YAŞATILIYOR

İçerisinde 3 temel eğitim ve 2 atölye sınıfı 
bulunan Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi’nde, 
çocuklar sosyal ve akademik gelişimlerine katkı 
sağlayacak eğitimler görüyor. Öğrenciler, okulda 
gördükleri temel derslere yönelik eğitimlerin 
dışında, İngilizce dil atölyesi, deney atölyesi, 
masal atölyesi, resim drama atölyesi ve değerler 
eğitimi gibi alanlarda da kendini geliştirme 
fırsatı buluyor.  

Şehit Musa Özalkan’ın ailesi, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ı da ziyaret 
ederek gerçekleştirdikleri bu hizmetten dolayı 
kendisini tebrik etti. Başkan Remzi Aydın 
ise, “Şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyetini 
bir anlamda yerine getiren ilk kurum olduk. 
Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum 
Musa Özalkan’ın ailesine de bu ziyaretlerinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit Musa Özalkan’ın Ailesinden 
DUYGULANDIRAN ZİYARET

Afrin şehidimiz Musa Özalkan’ın annesi Hatice Özalkan ve babası Selahattin Özalkan, şehidinin isminin 
verildiği Rami Şehit Musa Özalkan Bilgi Evini ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ı ziyaret etti.
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İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Eyüpsultan 
Silahtarağa’da yapılması planlanan “İleri Biyolojik Atık Su 
Arıtma Tesisi” için harekete geçti.

İhale aşamasına gelen “Silahtarağa İleri Biyolojik Atık 
Su Arıtma Tesisi” tamamlandığında yaklaşık 1 milyon 800 
bin kişiye hizmet verecek.

Toplam kapasitesi 435 bin metreküp olacak 
tesisin maliyeti ise 700 milyon lira... Tesiste ayrıca 
tamamen“membran prosesi” ile arıtma yapılacak.

BİYOLOJİK ARITMA NEDİR?

Biyolojik arıtmanın amacı, atık suda bulunan 
çökelemeyen koloidal katıları pıhtılaştırarak gidermek ve 
organik maddeleri kararlı hale getirmektir. Evsel atık su 
arıtımında organik madde içeriğinin yanı sıra azot ve fosfor 
gibi besi maddeleri de biyolojik arıtımda giderilebilir.

İSKİ’den Silahtarağa’ya 700 Milyonluk Yatırım

MÜSLÜMAN alemi için anlamı çok büyük olan 
Kudüs'ün, 1967 yılından bu yana İsrail işgali 

altında bulunması ve İsrail'in Kudüs'te yaşayan 
yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde sürekli olarak 
uyguladığı ayrımcı politikalar ve Mescid-i Aksâ özelinde 
gerçekleştirdiği ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkat 
çekmek isteyen bu yarışma ile Kudüs meselesinin 
uluslararası boyuta taşıması amaçlanıyor. Bu sebeple 
dünyanın her yerinden, kalbi Kudüs'te atan yetenekli 
kalemler bu anlamlı yarışmaya başvuru yapılabiliyor.

YARIŞMAYA BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
“Mirasımız Kudüs” ana başlığı altında 

karikatüristler tarafından Kudüs şehri ile alakalı; insan 
hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, 
sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve 
konuların zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle 
işlenmesi yarışmanın birinci şartı olarak belirtiliyor.

Yarışmaya katılım şartları arasında yaş sınırı 
bulunmuyor. Yarışmaya konu ile alakalı olmak şartı ile 
katılımcılar birden fazla karikatür gönderebiliyorlar. 
Çizim tekniği ile ilgili bir kural bulunmuyor.

Yarışmaya gönderilen karikatürün daha önce 
herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması 
gerekiyor. Başvurular online olarak https://www.
kuduscartoon.com/ adresinden, başvuru formu 
doldurularak yapılıyor.

YARIŞMANIN ÖDÜLÜ NEDİR?
l Birincilik Ödülü 15.000 TL.
l İkincilik Ödülü 10.000 TL.
l Üçüncülük Ödülü 7.500 TL.
l Mirasımız Derneği Özel Ödülü 1.000 TL.
l Naci el-Ali Özel Ödülü 1.000 TL.
l Necmettin Erbakan Özel Ödülü 1.000 TL.
l II. Abdulhamid Han Özel Ödülü 1.000 TL.
l Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü 1.000 TL.

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı 
Mirasını Koruma ve Yaşatma 

Derneği’nin, Eyüpsultan Belediyesi 
iş birliği ile ikincisini düzenlediği; 

“Mirasımız Kudüs” ödüllü karikatür 
yarışmasının kayıtları başladı.

“2. Mirasımız 
Kudüs Uluslararası 
Ödüllü Karikatür 

Yarışması” 
Kayıtları Başladı

Eyüpsultan’a Sürücüsüz Metro
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Çalışmaları Son Hızıyla Devam Ediyor. Metro İnşaatının Yıl Sonunda Bitirilmesi Planlanıyor.  
Daha sonra ise ekipler metro araçlarının konumlarını, istikametlerini ve hareketlerini belirleyen sinyalizasyon işlemleri için 

hummalı bir çalışma başlatacak. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı aynı zamanda sürücüsüz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

K
ABATAŞ-Mahmutbey metro hattının, Mecidiyeköy-
Mahmutbey arasında bulunan birinci etabının inşaatı 
hızla devam ediyor.

Mecidiyeköy-Mahmutbey arası ulaşımı 26 dakikaya 
indirecek hattın ilçemiz sınırları içerisinde Alibeyköy, Yeşilpınar 
ve Akşemsettin’de olmak üzere 3 durağı var.

Toplu ulaşım için önemli hatlardan biri olan Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu tamamlandığında saatte 70 bin kişi 
taşıma kapasitesine sahip olacak.

İLK ETABINDA 15 DURAK
Uzunluğu 18 kilometre olan ve son teknoloji kullanılarak 

yapımı devam eden hattın, ilk etabında 13’ü yeraltı, 2’si yer 
üstü olmak üzere toplam 15 istasyonu var.

Mecidiyeköy’den sonra aynı hattın devamı olan ikinci 
etabında ise Fulya, Yıldız, Beşiktaş ve Kabataş durakları 
bulunuyor.

ENGELLİLER UNUTULMADI
Metro istasyonlarına giriş ve çıkışlar yürüyen merdivenler 

tarafından sağlanacak. Duraklarda engelli vatandaşlar için de 
asansörler bulunuyor.

Toplu ulaşımın kolay ve hızlı sağlandığı hatlardan bir 
tanesi olacak olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, bölgedeki 
trafik yoğunluğunun da azaltılmasına büyük katkı sağlayacak.

SÜRÜCÜSÜZ OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 

geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda metro inşaatını 
yılsonuna kadar bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Daha sonra ise ekipler metro araçlarının konumlarını, 
istikametlerini ve hareketlerini belirleyen sinyalizasyon 
işlemleri için hummalı bir çalışma başlatacak. Mecidiyeköy-
Mahmutbey hattı aynı zamanda sürücüsüz olarak vatandaşlara 
hizmet verecek.

İSTASYONLAR:
Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, 

Yeşilpınar, Veysel Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir, Yeni 
Mahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent, Yüzyıl, Göztepe 
Mahallesi, Mahmutbey.

Diğer hatlarla entegrasyonun ardından ulaşım süreleri;
l Mahmutbey – Mecidiyeköy 26 dakika
l Mahmutbey – Sarıyer Hacıosman 45 dakika
l Mahmutbey – Yenikapı 39,5 dakika
l Mahmutbey – Üsküdar 48,5 dakika
l Mahmutbey – Kadıköy 52 dakika
l Mahmutbey – Sabiha Gökçen Havalimanı 95,5 dakika
l Mecidiyeköy – Alibeyköy 7,5 dakika
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C
ADDEDE, İSKİ kanalizasyon ve yağmur suyu kanal 
çalışmaları gerçekleştirdi. Cadde üzerinde bulunan 
dükkanların kanallara bağlantıları yapıldı.

Gerçekleşen çalışmalar sayesinde, bugüne kadar 
şikayet konusu olan kötü koku ve su taşkınları gibi 
sorunlar giderilmiş oldu.

BEDAŞ, Türk Telekom ve İGDAŞ ise alanda başlattığı 
çalışmalarla elektrik, telefon ve doğalgaz hatlarını 
yeniledi.

Cadde üzerine 7 bin metrekare doğal taş döşeme 
yapıldı, 35 adet aydınlatma direği yerleştirildi ve 
aydınlatma üniteleri direklere monte edildi.

ASLINA UYGUN OLARAK İHYA EDİLİYOR
Eyüpsultan, ilk etabı tamamlanan ESTAM ile hak 

ettiği güzelliğe kavuşuyor. Çalışmalar sayesinde tarihi 

merkezin güzelliği gün yüzüne çıkıyor, daha konforlu, 
daha yaşanabilir bir hale geliyor.

Tarihi Merkez içerisinde bulunan eşsiz eserler, 
konusunda uzman kişilerce restore ediliyor. 98 hektarlık 
alanı kapsayan tarihi merkez aslına uygun olarak ihya 
ediliyor, zamanın ihtiyaçlarına göre geliştiriliyor.

Eyüpsultan’ı tarihi dokusuna, kimliğine, ruhuna 
ve medeniyet mirasına uygun bir şekilde korumak, 
yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla başlatılan 
çalışmalar sonucu dünyanın dört bir yanından gelen 
misafirlerin de memnuniyeti artmış olacak.

ESTAM ile “Huzurda Diriliş” yaşayan Eyüpsultan’da 
yenilikler sadece ziyaretçilerin değil vatandaşın ve 
esnafın da yüzünü güldürecek.

Örnek teşkil edecek projeyle Eyüpsultan’ın yaşam 
kalitesi artacak böylelikle ilgi odağı haline gelecek.

E
STAM kapsamında ilk etap olarak Fahri Korutürk 
Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı ve zemin kaplama 
çalışmaları tamamlanırken, Balıkçı Bakkal Sokak’taki 

çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Balıkçı Bakkal Sokak’ta altyapı çalışmaları 

tamamlanırken, yağmur suyu kanallarının kapaklarının 
montajı devam ediyor. Bu çalışmanın ardından zemin 
kaplaması gerçekleştirilecek.

Ekipler, vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için 
çalışmalarını titizlikle sürdürüyor, ayrıca çalışmaların kısa 
sürede tamamlanabilmesi için gece de mesai yapılıyor.

Fahri Korutürk’teki ESTAM Çalışmaları Tamamlandı

E
STAM kapsamında ilk etap olarak Fahri Korutürk 

ESTAM İkinci Etap, Kırk Merdiven Caddesi’nde Başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projesi ESTAM 
kapsamında sürdürülen çalışmaların ilk etabı olarak başlayan Fahri Korutürk 
Caddesi’nde altyapı, zemin kaplama ve aydınlatma işlemleri bitirildi.

ESTAM 2. ETAP ÇALIŞMALARI GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Taş döşemeleri yapılan, 
aydınlatma direkleri dikilen 

caddeye yakın zamanda 
kent mobilyaları da 

yerleştirilecek.
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E
YÜP Sultan’ın Huzur Başkenti yapılması adına başlatılmış 
büyük bir proje olan ESTAM’ın en önemli ayaklarından birini de 
restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları oluşturuyor. 

İstanbul’un kültürel miras açısından en önemli ilçelerinden biri 
olan Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kültürel 
mirasın ve kimliğinin korunması ve sürdürülebilirliği için; birçok tarihi 
mekanda restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları yapılıyor.

ESTAM’la Huzurda Diriliş Başladı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın girişimleriyle hayata geçirilen Eyüp Sultan Tarihi Merkez 

(ESTAM), 67 ayrı projeyi bünyesinde barındırarak, 2023 projelerinin en önemlisi olma özelliğini taşıyor.

R
AMAZAN ayı boyunca Tarihi Merkez ve civarında 08.30 
– 23.30 saatleri arasında görev yapan ESTAM Alan 
Destek Ekibi, Ramazan Bayramı’nda da mesai saatleri 

içerisinde 7 personel ve 3 taşıma aracıyla hizmet verdi.

ARAÇLARLA ULAŞIM HİZMETİ
Ekip; arefe günü ve bayramda, tarihi alan içerisinde 

mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara araçlarla ulaşım 
hizmeti verdi. Tarihi alan içerisindeki çeşitli bölgelerden 
mezarlık bölgesine sürekli ringler yapıldı.

Ulaşım hizmeti için 1 araç teleferik bölgesinde, 1 araç 
Kalenderhane bölgesinde, 1 araç ise Piyer Loti’ye çıkan 
mezarlık yolu üzerinde ziyarete gelen vatandaşları taşıdı.

R
AMAZAN ayı boyunca Tarihi Merkez ve civarında 08.30 

ESTAM Alan Destek Ekibine Büyük İlgi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projesi Eyüpsultan Tarihi Merkez Alan Yönetimi (ESTAM) kapsamında başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

FESHANE BİNASI –TASAVVUF MÜZESİ
İstanbul’da eksikliği hissedilen tasavvuf kültürümüze ait müze 

çalışmaları Eyüpsultan’ın tarihi kültür yapısına uygun bir odak olarak 
merkezdeki yerini alacak. Feshane çevresinin otopark ve lunaparktan 

arındırılarak peyzaj düzenlemesinin yapılması, Feshane binasının 
Tasavvuf Müzesi olarak projelendirilmesi öngörülüyor.

Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Davut Ağa Caddesi üzerinde bulunan Davut Ağa 
Cami’nde bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, hazire alanındaki mezar taşlarının 

tamamında temizlik ve onarım yapıldı. Tuvalet ve şadırvan tamamlandı. Bitkisel 
peyzaj ve kamelya yapıldı. Tüm avluda kotlar ayarlandı, engelli rampaları yapıldı.

ZİYARETÇİ MERKEZİ VE HAMAM KÜLTÜRÜ MÜZESİ
Mimar Sinan eseri olan Eyüpsultan Hamamı’nın, Eyüp el Ensari’nin 

yaşamını, İstanbul’un fethindeki rolünü ve Eyüpsultan’ın İslam tarihindeki 
önemine dair her türlü bilgiyi; bilgisayar temelli teknolojilerden 

yararlanılarak anlatılan bir müze, Ziyaretçi Merkezi ve Kitap Satış Merkezi 
olarak işlevlendirilmesi planlanıyor.

SOKULLU MEHMET PAŞA MEDRESESİ RESTORASYONU
KAŞGARİ CAMİİ

Sokullu Mehmet Paşa Medresesi’nin, 
restorasyon sonrasında İslam 
Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları 
Birliği (İDSB) merkezi olarak 
işlevlendirilmesi planlanıyor. 
Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 
restorasyonu devam ediyor.

DAVUT AĞA CAMİ

Büyükşehir Belediyesi, Kaşgari Murteza 
Efendi Tekkesi (Kaşgari Dergahı) ve bu 
kompleks içinde yer alan Kaşgari Camii’nin 
restorasyonunu tamamlanarak hizmete 
açıldı. Restorasyon kapsamında, Kaşgari 
Abdullah Efendi ve Şeyh Ali Geylani 
türbeleri de restore edildi. Ayrıca haziredeki 
mezar taşlarının da temizlikleri yapıldı.

8Fotoğraflar: Bekir Köşker
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MAĞAZASINAMAĞAZASINA BÜYÜK İLGİBÜYÜK İLGİ
Eyüpsultan’ın ruhuna ve dokusuna uygun ürünlerin satıldığı Eyüpsultan 
Belediyesi'nin Yadigar mağazasına ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor… EYÜP Sultan’a gelen ziyaretçilerin en iyi şekilde 

ağırlanması, ziyaret amaçlarına uygun hoş, güzel 
vakit geçirebilmelerini sağlamak, arzu ettikleri hizmet 

ve servisleri kaliteli bir şekilde almalarını sağlamak için 
kurulan ESTAM (Eyüpsultan Tarihi Merkez) projesinde 
uygulama safhasına geçildi.

Eyüp’ün bir “Huzur Başkenti” olması idealiyle 
gerçekleştirilen ESTAM’la, 67 ayrı proje hayata geçiriliyor. 
Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi’nin önemli proje 
başlıklarından biri de hediyelik eşya tasarımları. Bu 
anlamda Feshane Caddesi’nde eski belediye binası önünde 
açılan “EYÜPSULTAN YADİGAR” mağazasında Eyüpsultan’a 
özgü tasarlanan ürünlerin satışı yapılıyor. 

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yadigar 
Mağazası’nda hediyelik eşyalar satılıyor

Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra İslam aleminin 
en önemli merkezlerinden biri olan Eyüpsultan’a gelen 
ziyaretçiler artık tamamen Eyüpsultan’a özgü tasarlanmış 
olan bu ürünlerden alarak sevdiklerine hediye edip, 
yanlarında Eyüpsultan’dan bir hatıra da götürebiliyorlar. 
Satışların belediye şirketi ESBAŞ tarafından yapıldığı 
Eyüpsultan Yadigar mağazasında Eyüpsultan’ın ruhundan, 
dokusundan izler taşıyan ajandalar, kahve fincan setleri, 
tişörtler, magnetler, not defterleri, ipek fular ve eşarplar, 
bez çantalar, yastık ve kitap kılıfları, kupalar, şemsiyeler, 
kartpostallar, özel hediyelik eşyalar satılıyor.

Eyüp’e Özgü 73 Ürün Gamında 
157 Parça Ürün Tasarlandı

Eyüpsultan’a gelen ziyaretçilerin, kaliteli, uygun 
fiyatlı, kullanışlı hediye edilebilir ve anı niteliği taşıyan 
ilçeye özgü nitelikli hediyelik eşyalar alabilmeleri için 
73 ürün gamında 157 parça ürün tasarlandı. Eyüp Sultan 
Camii, Zal Mahmut Paşa Camii ve Külliyesi, Sokullu 
Mehmet Paşa Türbesi gibi birçok tarihi mekanda yer alan 
geometrik desenler illüstrasyonlarla ürünlere taşındı. 
Eyüpsultan’ın çömlek, tahta oyuncaklar, kediler, leylekler, 
yazarlar, tarihi eserler gibi birçok meşhuru da bu tema 
altında ürünlerin üzerine işlendi.



GÜNCEL TEMMUZ 2018 9EYÜPSULTAN POSTASI

“ULUSLARARASI KENT ORMANI” YAKINDA AÇILIYOR
Eyüpsultan’ın Alibeyköy Baraj Gölü’nün kuzeyinde konumlanan, 

Türkiye’nin en büyük Kent Ormanı olarak planlanan Avrupa Yakası 
Uluslararası Kent Ormanı Projesinin açılışı yakında gerçekleştirilecek.

ÇALIŞMALARINA 2015 Kasım ayında başlanan 
5 milyon 200 bin metrekarelik bir alanı 

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

Mevcut Orman 
Dokusu Korundu

Bölgedeki yeşil alanları 
botanik park ve tema 
bahçeleri olarak yeniden 
düzenlenen Kent Ormanı’nda 
mevcut orman dokusu korunurken, 
doğanın tahrip edilmeden ve doğaya 
uygun malzemeler kullanılacak şekilde 
projelendirildi. Ulaşım ve dolaşım yaya öncelikli 
olarak tasarlanan projede, doğa ile uyumlu 
bisiklet yolları ve etaplar arası shuttle servisi 
ile orman içindeki ulaşım sorunu da sağlanmış 
oldu. Geleneksel Türk bahçelerimizin vazgeçilmez 
ağaçları arasından seçilerek Ihlamur, Çınar 
ve Sedir diye isimlendirilen 3 farklı kapıdan 
girilen Uluslararası Kent Ormanı’nda misafirler 

araçlarını otopark alanlarında bırakıp shuttle 
servislerle etkinlik alanları arasında rahatlıkla 
turlayabilecekler. 

Doğanın Kucağında Fitness ve 
Trekking

Girişte konumlandırılan Kır Lokantası ve 
Kır Kahvesi gibi sosyal tesislerde ihtiyaçlarını 

giderebilecek olan ziyaretçiler 
aynı zamanda ring servislerle 

piknik, aktivite, trekking ve 
fitness alanlarına rahatlıkla 

ulaşabilecekler. Parka 
gelen misafirler 10 km 
uzunluğundaki patika 
yollarda yürüyüş yapabilirken 
kapı girişlerinde bulunan 

kiosklarda bisiklet kiralayarak 
da alanda gezip dolaşabilme 

imkanı bulabilecekler. 5-10 dakikalık 
yürüme mesafeleri de göz önüne alınarak 

belirli bölgelerde dinlenme istasyonlarının 
da yapıldığı Uluslararası Kent Ormanı’nda 
çocuk köyü, izci kamp alanı, adrenalin parkı, 
hayvanat pahçesi gibi çeşitli aktivite alanları da 
bulunuyor. Kent ormanında yürüyüş ve piknik 
yaparak doğayla baş başa güzel bir gün geçiren 
ziyaretçiler aynı zamanda kapı girişlerinde 
bulunan satış üniteleri ve organik pazarda da 
alışverişlerini de yapabilecekler.

E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 
bizzat projelendirdiği “YHT ile Eyüpsultan’dan 
Mevlana’ya Vuslata Yolculuk” etkinliği, 

vatandaşlardan da tam not almış, yapılan anketlerde 
memnuniyet oranı da yüzde 95’in üzerinde çıkmıştı. 
Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi’nin bu hizmeti, il ve 
ilçe belediyelerine örnek olmuş, çok sayıda belediye 
Konya’ya YHT ile kültür gezi  düzenlemişti. Eyüpsultan 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Vuslat Yolculuğu 
etkinliğinde Eyüpsultanlılar, Konya’da, Şehitlik Müzesi, 
Mevlana Müzesi ve Şems-i Tebrizi türbesi başta olmak 
üzere pek çok manevi yeri gezme fırsatı buluyor.

Çanakkale Gezisi Büyük İlgi Görüyor
Eyüpsultanlılar, yazın Konya’nın yanısıra 

kültür gezileri kapsamında Çanakkale’yi de 
gezebilecek. Her karış toprağı şehit kanlarıyla 
sulanmış olan Çanakkale’da kahramanlık destanının 
yazıldığı muharebe alanlarını ziyaret edecek olan 
Eyüpsultanlılar, gezi kapsamında 53 bin şehidin 
anısına yapılmış olan Şehitler Abidesi’nin bulunduğu 
bölgeyi, Meçhul Asker Anıtı, Ölüm Koyu, 62 şehidin 
mezarının bulunduğu Yahya Çavuş Şehitliği’ni, Kanlı 
Dere, Seddülbahir gibi tüm dünyaya örnek olan 
mücadelenin izlerini taşıyan yerleri gezecekler. 

BİLGİ VE KAYIT İÇİN 444 30 00 (08.30 – 17.00 
saatleri arasında kayıt alınmakta)

KONYA VE ÇANAKKALE KÜLTÜR 
GEZİLERİ YENİDEN BAŞLADI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projelerinden Eyüpsultan’dan Mevlana’ya Vuslat Yolculuğu ve Çanakkale Kültür gezileri, 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 
yeniden başladı. Eyüpsultanlıların ilgi odağı olan gezilere katılmak isteyenlerin, ilçede ikamet etmeleri ve bu etkinliğe son üç yıl içerisinde katılmamış olmaları gerekiyor.

Kent Ormanı’na gelen misafirlerin alışveriş 
yapabilecekleri alanlar da hazırlandı.

Kent ormanının girişinde Kır Lokantası ve Kır 
Kahvesi gibi sosyal tesisler bulunuyor.

Yürüyüşün yanısıra 
isteyen ziyaretçiler bisiklet 

kiralayarak ormanda 
rahatlıkla dolaşabilecekler.
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Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözecek olan Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular başladı.Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözecek olan Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular başladı.

İMAR BARIŞI'NDA BAŞVURULAR BAŞLADI

İMAR BARIŞININ TÜM DETAYLARI

İ   
MAR mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara 
verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların 
imar sorunlarını çözmeyi hedefleyen 'İmar Barışı' 

ile ilgili Eyüpsultan Belediyesi’nde "Barış Masası" 
bürosu oluşturuldu.

6 PERSONEL GÖREV YAPIYOR
Belediye hizmet binası içerisinde oluşturulan 

büroda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
görevlendirilen 6 personel görev yapıyor.

Büroda görevliler tarafından, gayrimenkulü 
üzerinde imar ve iskan sorunu bulunan 
vatandaşların soruları yanıtlanıyor, başvuruları 
alınıyor.

31 EKİM'E KADAR AÇIK
Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunu ortadan 

kaldırarak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat 
eklerine aykırı olan yapıları belirleyerek yasal 
güvence sağlayacak düzenleme çerçevesinde 
başvuruları alacak büro, 31 Ekim'e kadar açık 
kalacak.

Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme 
süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar 
uzatılabilecek.

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış 
yapılar için verilecek belgelere yönelik başvurular 
e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı 
Kayıt Belgesi formu doldurularak da yapılabilecek.

Ç
EVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nca, kamuoyunda 
‘İmar Barışı’ olarak bilinen ve 13 milyon konutun 
imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı 

Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin usul ve 
esasları belirlendi. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatlar 
nasıl yapılacak, nereye yapılacak, son tarih nedir, 
kimler başvurabilir, işte soru cevap tüm detaylarıyla 
imar barışı...

MÜRACAATTA NE TÜR BELGELER 
GEREKİYOR?

l E-Devlet şifresi 
l Geçerli bir cep telefonu numarası 
l Geçerli bir e-posta adresi 
l Beyan edilecek yapının adresi 
l Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri 
l Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari 

birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (Metrekare) 
l Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı 
l Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri (İlgili 

belediyeden alınabilecek) 
l Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa 

tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare) 
l Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden 

seçilecek) 
l İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi 
l Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren 

birer adet fotoğraf. 

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? 
NEREDEN ALINIR?

Yapı kayıt belgesi başvuru koşullarını yerine 
getiren imara aykırı yapılara verilen ve yapı kullanma 
izin belgesi gibi işleve sahip olan bir belge görevi 
görecek. Yapı kayıt belgesi, yapı kullanma izin 
belgesi gibi işleve sahip olacak. Başvurular e-devlet 
üzerinden yapılacak. Her yapı için sadece bir belge 
düzenlenecek. 

BELGE NE İŞE YARAYACAK?
Bu belgeyi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz 

bağlanabilecek. Yapı hakkında yıkım kararı verilmişse 
ya da tahsil edilememiş idari para cezası varsa iptal 
edilecek.

BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?
Yapı kayıt belgesi bedeli yapının bulunduğu 

arsanın emlak vergi değeri ile yapının yapı yaklaşık 
maliyet bedelinin toplamı üzerinden hesaplanarak 
esas alınacak. 

VATANDAŞLAR BELGE İÇİN 
NE KADAR ÖDEYECEK?

Yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi 
Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile 
yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden 
konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlı yapılar için 
yüzde 5 oranında uygulanacak.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN 
YAPILARIN, TAPUDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 
YAPILMASI VE KAT MÜLKİYETİ 
KURULMASI SIRASINDA AYRICA 
ÖDENECEK BİR BEDEL VAR MI?

Belgesi alınan yapının tapudaki cins değişikliği 
yapılması ve kat mülkiyetine geçilmesi işlemlerinde 
ayrıca bedel ödenecek. Bu bedel belge başvuru 
bedelinin 2 katı olarak uygulanacak. Buna göre, 
konutlar için yüzde 6, ticari yapılar için de 10 
uygulanacak.

BU BEDELLER SABİT MİDİR?
Bakanlar Kurulu başvuru bedelini iki katına 

kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının 
niteliğine ve bölgeye göre kademelendirip, başvuru 
ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkili.  

YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN YANLIŞ 
BEYAN YAPILIRSA NE OLUR?

 Kayıt sisteminde beyan esas olmakla birlikte 
yanlış beyanda bulunulması ve bunun ortaya çıkması 
durumunda, o yapı için ileride telafisi güç sorunların 
yaşanması kaçınılmaz olacak. 

KİMLER BELGE ALAMAZ?
Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ve 

tarihi yarımadada bulunan yapılar ile üçüncü kişilere 
ait özel mülkiyette bulunan yapılar, hazineye ait 
sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan 
yapılar, inşaat halinde olup ikamet edilmeyen 
yapılar, herhangi bir afet tehlikesi karşısında can 
ve mal emniyetini tehdit ettiği ilgili idare veya 
mahkeme kararıyla tespit edilen yapılar ile hakkında 
yıktırılması yönünde yargı kararı bulunan yapılar 
hakkında yapı kayıt belgesi düzenlenemez. 

YAPI KAYIT BELGESİ İLE YAPIYA 
TAPU ALINIP, KAT MÜLKİYETİ 
KURULABİLECEK Mİ?

Evet tapu alınabilecek. Satış işlemlerinde bu 
yapılar için kredi kullanılabilecek. Ancak, cins 
değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesi riskli alan 
uygulamasına engel olmayacak.

HAZİNE VE BELEDİYEYE AİT 
TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ 
YAPILAR NE OLACAK?

Belgesi alınan yapıların, Hazine’ye veya 
belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması 
halinde bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilir. Tahsis 
işleminden sonra belge sahipleriyle bunların kanuni 
veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar 
bakanlık veya ilgili belediyeler tarafından belirlenen 
rayiç bedel üzerinden doğrudan bunlara satılır.
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GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEN SAHAF OĞUZ KOCABAŞ:
“EN ÇOK OKUMAYI ÖZLÜYORUM… BAŞKANIMIZA 

DESTEKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ihtiyaç sahibi ailelere ve hastalara yaptığı ev ziyaretleriyle toplumsal ve sosyal dayanışmayı artırmaya devam 
ediyor. Başkan Aydın, Rami Cuma’da yaptığı mahalle ziyaretleri sırasında tanıştığı Oğuz Kocabaş (63) ve yeğeni Serpil Aytekin’e de (45) yardım elini uzattı.

Y
AŞADIĞI göz tansiyonu yüzünden 
görme yetisini kaybeden Oğuz 
Kocabaş,  engelli yeğeni Serpil 

Aytekin’le birlikte yaşıyor. Ziyaret 
sırasında eski bir sahaf olduğunu 
öğrendiği Oğuz Kocabaş’la sohbet eden 
Başkan Remzi Aydın, ailenin ihtiyaçlarının 
giderilmesi için Sosyal Destek Müdürlüğü 
yetkililerine talimat verdi. Başkan 
Aydın’ın talimatıyla kısa sürede eve iki 
bazalı yatak, bir oturma grubu, halı ve bir 
çamaşır makinası temin edildi. Başkan 
Aydın, Oğuz Kocabaş’ın sağlık problemiyle 
de yakından ilgilenerek hastane tarafından 
kendisine geç bir tarihe verilen ultrason 
çekiminin de öne alınmasını  sağladı.

Beyazıt’ta 10 yıl sahaflık yaptıktan 
sonra görme bozukluğu yaşaması üzerine 
mesleğini bırakmak zorunda kalan 

Kocabaş’ın evinin bir odası ve bodrum 
katı yüzlerce kitapla dolu. Görme yetisini 
göz tansiyonu yüzünden kaybeden, şeker 
ve tansiyon hastalığı da bulunan Oğuz 
Kocabaş,en çok kitap okumayı özlüyor. 
Mesleğini severek yaptığını, yıllardır 
biriktirdiği kitaplarını kimselere vermeye 
kıyamadığını söyleyen Kocabaş “En büyük 
amacım küçük de olsa bir kütüphane 
açmaktı, ama işler her zaman sizin 
istediğiniz gibi olmuyor. Kitap okumayı 
çok severdim, kitaplarla yatasım gelirdi 
ama şimdi maalesef göremiyorum. En 
büyük arzum ameliyat olup yeniden 
görebilmek. Başkan Remzi Aydın’a da 
verdiği maddi manevi destekten dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Sağolsun evimize 
geldi, bizlerle sohbet edip, eksiklerimizin 
giderilmesini sağladı” dedi.

Oğuz Kocabaş, 
engelli yeğeni Serpil 
Aytekin’le birlikte 
yaşıyor.

Aileye komşuları 
İlkim Bayraklı 
destek oluyor.

E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın eşi 
Tülay Aydın, ilçedeki yeni doğan bebekleri ziyaret 
ederek onlara hediyeler sunmaya devam ediyor. 

Ziyaret ettiği ailelere ESER ve Şeker Hayat Projesi’nde 
eğitim gören engelli çocuklar tarafından hazırlanan 
“Hoşgeldin Bebek” sepetleri hediye ediliyor. 

Tülay Aydın, bu ay Alibeyköy’de Aras bebekle anne 
Gaye Himmetoğlu’nu, Sakarya Mahallesi’nde Selim 
bebekle anne Zeynep Eralmış’ı, Silahtarağa Mahallesi’nde 
Elisa Nehir bebekle anne Gül Özdemir’i ziyaret etti.  

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

Tülay Aydın’dan, Eyüpsultanlı 
Bebeklere “Hoşgeldin” Ziyareti

Aras bebek 
ve Tülay 

Aydın

Selim Bebek 
ve Tülay 

Aydın

Elisa Nehir bebek, 
anne Gül Özdemir 

ve Tülay Aydın

T
ÜLAY Aydın, bu ay Eyüpsultan Merkez 
Mahallesi’nde 79 yaşındaki Demans hastası 
Ahmet Güneroğlu’nu ziyaret etti. Aydın, hasta 

yatağı talebinde bulunan Güneroğlu ve ailesine geçmiş 
olsun dileklerini ileterek istek ve arzularını dinledi. 

Hasta ve yaşlı vatandaşların yanısıra ilçedeki 
engelli vatandaşları ve aileleri de ziyaret eden Tülay 
Aydın, bu kapsamda Düğmeciler Mahallesi’nde beyin 
felci rahatsızlığı bulunan 5 yaşındaki Ali Aras’ı ve anne 
Kübra Yüksek’i ziyaret etti. Tülay Aydın, Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından evde kişisel bakım 
hizmeti verilen Yüksek ailesi ile sohbet etti. 

Aydın, bir başka ziyaretini ise İslambey 
Mahallesi’nde ikamet eden Bayar ailesine gerçekleştirdi. 
5 yaşında, yüzde 90 engelli, ‘pier robin’ isimli 
rahatsızlığı bulunan, görme ve yutma bozukluğu çektiği 
için mama ile beslenmek zorunda kalan Mustafa Bayar 
ve annesi Emine Bayar’la sohbet eden Aydın, evde 
kişisel bakımı alan ailenin istek ve taleplerini dinledi.

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

5 yaşında, yüzde 
90 engelli Mustafa 
Bayar ve annesi 
Emine Bayar’la 
sohbet eden 
Aydın, ailenin 
istek ve taleplerini 
dinledi.

Aydın, Düğmeciler Mahallesi’nde, beyin felci 
rahatsızlığı bulunan 5 yaşındaki Ali Aras ve 
anne Kübra Yüksek’i ziyaret etti. 

Tülay Aydın, hasta 
yatağı talebinde 

bulunan Güneroğlu 
ailesinin bu isteğinin 

en kısa zamanda 
yerine getirileceği 

sözünü verdi.
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15 TEMMUZ 
ŞEHİTLERİMİZİ 
RAHMETLE ANIYORUZ

15 Temmuz 2016 tarihinin üzerinden iki yıl geçti. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde illegal bir biçimde 
örgütlenerek hain darbe girişimini başlatan FETÖ çetesi mensupları adalet önünde hesap veriyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

EYÜPSULTANLI 
ŞEHİDİMİZ 

ERKAN PALA

EYÜPSULTANLI 
ŞEHİDİMİZ 

CEMAL DEMİR

15 TEMMUZ GECESİ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderlik ettiği resmi ve gönüllü güçlerin katıldığı 
şanlı bir direnişle bu darbe girişimi atlatılmış, Türk'ün 
cesareti, kahramanlığı tüm dünyaya bir kez daha ilan 
edilmişti. Türk'ün kendi milletinden hainlerle ikinci kurtuluş 
savaşıydı bu hain kalkışma... Vatanını seven Türk milleti, 
o meşum gece ve sonrasında ellerinde Türk bayraklarıyla 
meydanları doldurdu... Yurdun dört bir yanına günlerce 
vatan savunması yapan yediden yetmişe tüm vatandaşlar, 
ülke topraklarına göz dikenlere, demokrasi düşmanlarına 
unutamayacakları bir ders verdi. Anneler, babalar, çocuklar, 
dedeler, amcalar, teyzeler herkes sokaklarda herkes vatan 
korumasındaydı... Türklerin vatanı uğruna bu kahraman 
savunmasına , tankların önüne kendilerini atarak canlarını 
veren, gazi olan bu milletin demokrasi aşkına tüm dünya 
şaşırdı... 15 Temmuz 2016 Türk tarihine kara harflerle yazıldı, 
ancak Türk milletinin cesareti, gözüpekliği, kahramanlığı ve 
demokrasi aşkı bir kez daha tüm dünyaya ilan edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde 
Eyüpsultan Belediyesi’nden AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na 
giden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, darbeci 
askerlere karşı mücadele verenler arasındaydı. İl binasını 
kontrol altına almak isteyen darbeci üsteğmenle uzun süre 
tartışarak yaptıklarının suç olduğunu ve bunun hesabını 
vereceklerini söyleyen Başkan Aydın, vatandaşlarla birlikte 
darbeci askerlere karşı koydu.Başkan Remzi Aydın, buradan 
İstanbul Atatürk Havalimanı’na giderek Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ı karşılayan ilk başkan oldu. 

BAŞKAN’DAN 15 
TEMMUZ MÜCADELESİ



15 TEMMUZ TEMMUZ 201813EYÜPSULTAN POSTASI

BELEDİYE BAŞKANI REMZİ AYDIN, ailesi ve tüm 
Eyüpsultanlılarla birlikte her gün Eyüpsultan’daki demokrasi 
mitinglerine katıldı. Günlerce Eyüpsultan Meydanı’nı 
dolduran binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla vatanına 
sahip çıktı. Eyüpsultanlı şehitlerimiz merhum Cemal Demir ve 
Erkan Pala ile yurdumuzun dört bir yanında canları pahasına 
yurdunu savunan tüm şehitlerimize dualar edildi, gazilerimiz 
ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi. Eyüpsultan 
Meydanı’nda açılan 15 Temmuz anı defterine binlerce kişi 
duygularını aktardı.

“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak kabul edilen 
15 Temmuz’u ikinci yıldönümünde fotoğraflarla bir kez 
daha hatırlatmak istedik. 15 Temmuz milli birliğimizin, 
bağımsızlığımızın sembolü olmuştur.

Mübarek şehadetleri ile bizlere daha iyi bir gelecek 
inşa eden bu kahramanlara çok şey borçluyuz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi milli hafızamızı diri 
tutmak, yaşananların ciddiyetini, gerçekliğini ve ruhunu 
en nitelikli şekilde anlatabilmek için elimizden geleni 
yapmalıyız. Vatanı koruma uğruna vücutlarını kurşunlara 
siper eden, tankların üzerine çıkarak, önüne yatarak hainlere 
geçit vermeyenlere haddini bildiren tüm şehitlerimize 
Allahtan rahmet diliyoruz.

Eyüpsultan Belediyesi 15 Temmuz’un 
ikinci yıldönümünde, yine çok özel 

programlar düzenleyecek. Eyüpsultan 
Meydanı’nda şehitlerimizi anma programları 

organize edilecek. Uzman konuklar, 
yazarlar, akademisyenler ve gazetecilerin 
katılacağı paneller yapılacak. 15 Temmuz 

fotoğraflarından oluşan sergi, bu sene de yine 
ilgi odağı olacak. Eyüpsultan Belediyesi özel 
olarak hazırladığı 15 Temmuz kitapçığını ise 

programlarda katılımcılara dağıtacak.

Eyüpsultan Belediyesi’nden
Şehitlerimize Anma Programı

15 Temmuz 2016 tarihinde daha ilk dakikalarda Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’la birlikte 
sokaklara dökülen Eyüpsultanlılar da demokrasi nöbetleri sırasında geceli, gündüzlü meydanları doldurdu.

15 Temmuz 2016 tarihinde daha ilk dakikalarda Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’la birlikte 

EYÜPSULTANLILAR 
DEMOKRASİ NÖBETİNDE!

Eyüpsultan Meydan'da 15 Temmuz hain darbe girişimi 
sırasında tank altında kalan araç sergilenmeye devam ediyor.
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Bayan Kuaförde Bir Marka: Sevda & Yalçın
"Kuaför Kadının Psikoloğudur"

Mesleğe ne zaman ve nasıl başladınız?
Mesleğe 11 yaşında Nişantaşı'nda ünlü bir kuaför 

salonunda çırak olarak başladım. Ortaokula giderken ilk 
dönemde okuldan ayrıldım. Babam Çağlayan'da büyük 
bir inşaatta kalfa olarak çalışıyordu. İnşaatın sahibi 
üç kardeş her gün kontrol etmek amacıyla inşaata son 
model arabalarıyla geliyormuş. Babam merak edip ne iş 
yaptıklarını sormuş. Onlar da Nişantaşı'da kuaför salonu 
işlettiklerini söylemiş. Babam benim durumumu anlatıp, 
hangi mesleği yapmalı diye fikir alınca onlar da ya bir 
bayan kuaförünün ya da bir kuyumcunun yanına ver; 
kuaförlük yapmak isterse de bizim yanımıza getirebilirsin 
demişler. Babam da ertesi gün beni kolumdan tutup 
oraya götürdü. Altı yıl kadar orada çırak olarak çalıştım, 
ama çok başarılı oldum. Bize aralarında Sibel Can, Hülya 
Avşar, Emel Müftüoğlu gibi birçok ünlü isim gelirdi. Bay 
bayan kuaförüydü ve 30 kişi çalışırdık. Kısa sürede öyle 
bir hale geldim ki son zamanlarda ünlüler saçlarını hep 
benim yapmamı istemeye başladılar. Patron her hafta 
yarışma yapardı ve ben genelde sürekli birinci olurdum. 
Tabii o dönem yokluk da vardı, o yüzden bu işi öğrenme 
konusunda çok hırslıydım.

İlk kuaför salonunu ne zaman açtınız?
Nişantaşı'nda altı yıl kadar çalıştıktan sonra 1994 

senesinde 17 yaşında Alibeyköy'de askere gitmeden ilk 
dükkanımı açtım. Ben askerdeyken işleri bir süre kardeşim 
ve annem devam ettirdi. Askerden geldikten sonra 
işlerimiz çok şükür yolunda gitti ve beş şube daha açtım. 
Ama sonradan şube sayısını üçe düşürmek zorunda kaldım 
çünkü sağlam personelim yoktu. Şu anda iki kuaför salonu 
ve eşimin işlettiği bir güzellik salonu ile hizmet veriyoruz. 

Genelde usta çırak ilişkisine dayanan bu 
tür mesleklerde çırak bulmakta zorlanılır. Sizde 
durum nedir?

Bizde de durum maalesef aynı, çırak yetişmiyor. 
Ben beş altı aydır eleman arıyorum ama bulamıyorum. 
İSMEK'te üç ay kurs gören biraz da parası olan herkes 
dükkan açmak istiyor. Ama bu iş için çekirdekten 
yetişmeniz gerek. Sadece üç ay kursa gidip belge almakla 
bu iş öğrenilmez. Usta olabilmeniz için en az dört yılınızı 
vermeniz gerek. Her zaman söylediğim bir şey var; herkes 
en iyi bildiği işi yapsın.

“Erkek Kuaförlere Güveniyorlar”
Kadın kuaförleri neden genelde hep erkek?
Çünkü kadınlar erkek kuaförlere kendilerini daha rahat 

emanet ediyorlar. Erkeklerin bu işi daha iyi yaptıklarını 
düşünüyorlar. Bir de bayan bayanı pek benimsemiyor, 
çekemiyor. Benden daha güzel olmasın havasına bile 
girebiliyorlar. Yanımda çalışan iki üç kız çalışan var; fön 
çektirmek için bile müşteriler beni bekliyorlar.

Peki, kadınlar neden hep aynı kuaföre 
giderler?

Kadınlar dişçisini, doktorunu, terzisini ve kuaförünü 
pek değiştirmezler. Güzel bir sunum da yapıyorsanız 
sizden asla vazgeçmezler. Bir de her türlü sorunu sizinle 
paylaşıp, dertleşirler. Canı sıkkınsa önce ona bir kahve 
söyleyip rahatlatırım. Bir nevi psikolog gibi çalışıyoruz. 
Hatta bunun üzerine yüksek lisans bile yapabiliriz. 
Psikolog bir müşterim var, bana siz bu işi bizden daha iyi 
yapıyorsunuz diyor.

“Bir Nevi Psikolog Gibi Çalışıyoruz”
Daha çok hangi konular üzerine konuşuluyor? 

Hangi dertlerini sizinle paylaşıyorlar. Mesela 
erkek kuaförlerinde genelde futbol ve siyaset 
konuşulur...

Daha çok ailevi konular üzerine konuşuyoruz. Eşiyle, 
kayınvalidesiyle ilgili canı sıkkın olabiliyor, ya da çocuğu 
ergenlik dönemine girmişse onunla ilgili konuşuyoruz. 
Daha genç müşterilerimizle gönül meseleleri olabiliyor. 
Mesela sevgililer günü sen olsan bir erkek olarak ne 
hediye almak istersin diye bize soruyorlar. Tabii bir de 
bana hangi saç modeli yakışır gibi güzellikle ilgili sorular. 

Ben meslek hayatımda o kadar çok derin konulara şahit 
oldum ki inanamazsınız. Dediğim gibi bir nevi psikolog 
gibi çalışıyoruz.

“Şimdi Moda Süreyya Perçemi”
Resim gösterip, şu ünlünün saç modelinden 

istiyorum diyenler oluyor mu? Şu son dönemde en 
çok hangi ünlünün saç modeli tercih ediliyor?

Olmaz olur mu.. Telefonlarından açıp şu saç modelini 
ya da rengini istiyorum diye gösteriyorlar. Şu sıralar daha 
çok Hadise'nin saç rengini ve Gülben Ergen'in saç kesim 
modelini tercih ediyorlar. Bir de İstanbullu Gelin dizisinde 
Aslı Enver'in oynadığı Süreyya karakteri var. Saçlarında 

onunki gibi perçem istiyorlar. Hatta bir müşterim bana 
bunu yapar mısın diye bir örneğini bile getirdi. Şimdi 
onun aynısını hazırlayıp, takacağız. Ona olur mu olmaz mı 
bilemem; çünkü perçem için alnınızın geniş olması gerek, 
alnı dar olan hanımlara bu model gitmez.

Siz aynı zamanda ödüllü bir kuaförsünüz değil mi?
İstanbul Kuaförler Odası'nın 2007'de düzenlediği 

yarışmada profesyonel renklendirme ve kesimde 
aldığım birincilik ödülüm ve 2015'de profesyonel topuz 
birinciliklerim var. 2015 yılında aldığım ödül sonrası 
Fransa'da Türkiye'yi temsil edecektim ama maalesef terör 
olayları yüzünden iptal edildi. Bunun dışında bir sürü 
ikincilik ve üçüncülüklerim var.

Kuaför deyip geçmemek lazım… Günümüzde özellikle kadınların olmazsa olmazlarıdır kuaförler… Kendi 
kuaförleriyle özel bir iletişimleri vardır kadınların… Sadece saç kestirmek veya boyatmakla kalmazlar… 
Sohbet eder, kuaförleriyle dertleşirler… Bu sayımızda 30 yılı aşkın süredir bu mesleği yapan Kuaför Sevda & 
Yalçın ismiyle Alibeyköy'de bir marka olan Yalçın Coşgun'la mesleği üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

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

Başarılı kuaför 2018 saç trendleri için “renk olarak daha sıcak tonlar tercih ediliyor. Çikolata tonları, küllü kumral, sarı saç, bir de omre dediğimiz saç uçlarında ışıltılar. Düz 
renk daha az tercih ediliyor. Model olarak ise omuz hizasına kadar olan düz kesimler” diyor.

Yalçın Coşgun son 
dönemde kadınların 

İstanbullu Gelin 
dizisinde oynayan Aslı 
Enver'in perçemlerini 

beğendiklerini 
söylüyor.

Yalçın Coşgun'un 
kuaförlük 
yarışmalarında elde 
ettiği bir çok ödülü var.

30 yılı aşkın süredir kuaförlük 
yapan Coşgun, ilk kuaför 

salonunu 17 yaşında açmış.

ADRES: Karadolap Mahallesi, 
Neşeli Sokak No:18, Alibey 

Hospital Yanı. Binevler / 
Yeşilpınar TEL: (0212) 627 50 08
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Baki Budak’ın en büyük 
destekçisi eşi Fadime Budak.

İşletmenin 
servislerini 
Gönül Budak 
Özdoğan 
yapıyor.

Dobipa Pizza’yı Baki Budak, kızı Gönül Budak Özdoğan, damadı 
Kuddusi Özdoğan ve eşi Fadime Budak’la birlikte işletiyor.

Dobipa Pizza’nın 
en çok tercih edilen 
pizzası Dobipa Etçil.

Türkiye’de hızla 
büyüyen pizza pazarı 

artık yatırımcıların 
da ilgi odağı haline 

geliyor. Kurumsal 
� rmaların yanısıra 

şahısların kendi 
markalarını 

oluşturarak açtıkları 
pizzacılar da, 

sundukları alternatif 
tadlarla pizza 

severlerin ilgisini 
çekiyor.  Eyüpsultan’da 

yeni hizmete giren, 
tamamen yerli ve 

milli bir marka olan 
Dobipa Pizza da 

pizza tutkunlarına 
tamamen 

doğal ve kaliteli 
malzemelerden 

hazırlanmış gerçek 
İtalyan Pizzası 

sunuyor.

İLK başta ismine bakıp yabancı sermaye olarak 
düşünebileceğiniz Dobipa Pizza’nın ismi ise Domates, 
Biber ve Patlıcan’ın kısaltmalarından geliyor. Tam bir aile 
işletmesi olan Dobipa Pizza’yı, Baki Budak, kızı Gönül Budak 
Özdoğan, damadı Kuddusi Özdoğan ve eşi Fadime Budak’la 
birlikte işletiyor. 32 yıldır Avusturya’da yaşayan ve aslen 
Yozgatlı olan Baki Budak, Dobipa Pizza’nın hikayesini şöyle 
anlatıyor: “Ben Avusturya Viyana’da yaşıyorum. Henüz 
kesin dönüş yapmadım ama orada doğup büyüyen kızım ve 
onunla evlendikten sonra Avusturya’da yaşamaya başlayan 
damadım Türkiye’ye kesin dönüş yaptılar. Damadım aşçılık 
eğitimi aldı ve Avusturya’da da bir pizzacıda çalışıyordu. 
Onlar madem bu işi yapıyoruz mesleğimizi ülkemizde icra 
edelim, ezan sesi duyalım dediler ve Eyüpsultan’a yerleşip 
Dobipa Pizza’yı açmaya karar verdiler. İsmini ise kızım 
Barış Manço’nun şarkısından da esinlenerek domates, 
biber, patlıcan isimlerinin kısaltmalarından oluşan Dobipa 
koymaya karar verdi.”

Tam Bir Aile İşletmesi
Tamamen huzurlu ve maneviyatı yüksek bir yer olduğu 

için kızı ve damadının Eyüpsultan’a yerleşmeye ve işlerini 
burada yapmaya karar verdiklerini söyleyen Budak “Biz 
tam bir aile işletmesiyiz. Şimdilik işletmenin başında ben 
duruyorum, damadım bu işin eğitimini aldığı için pizzaları 
o yapıyor, kızım servis yapıyor, eşim ise bize her konuda 
yardımcı oluyor. Henüz çok yeni bir marka olmamıza 
rağmen çok kısa sürede yüzde 90 müşteri memnuniyetini 
yakaladık diyebilirim. İlk ayda yemek sepeti üzerinden 900 
sipariş gitmiş ve çok güzel yorumlar almışız. Şu anda 21 
çeşit ve beş farklı boyutta pizzalarımızla 9.90’dan başlayıp 
56 TL’ye kadar herkesin damak tadına ve kesesine uygun 
farklı lezzetlerde pizzalar hazırlıyoruz” diyor. 

“Ürünlerimizin Yüzde Doksanı Doğal”
Kurumsal markalarla rekabet konusunda bir çekinceleri 

olmadığını sözlerine ekleyen Baki Budak “Herkesin bir 
standardı, kullandığı malzeme ve farklı fiyat politikaları 
var. Zaten gıda sektöründe bir fiyatı işletmeci belirlemiyor, 
malzeme belirliyor. Biz bütün et ürünlerinde yüzde yüz 
dana kullanıyoruz. Ürünlerimizin yüzde doksanı doğal, 
sadece mısır, karides gibi yüzde onluk bir kısımda mecburen 
dondurulmuş gıda kullanıyoruz. İstesek markası olmayan et 
ürünleri kullanır, beş liraya alıp, çok da güzel para kazanırız. 
Ben kavurmayı 80 TL’ye sucuğu 50’TL’ye alıyorum. 
Kendimizin yemeyeceği bir şeyi müşterimize asla sunmayız. 
Kaliteden ödün vermeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Fiyat 
önemlidir, herkes kesesine göre yiyecek ama sağlığını da 
düşünecek” açıklamasını yapıyor.

“Pizzanın Hamuruna Sevgimizi Katıyoruz”
Dobipa Pizza’nın mutfağı ise Türkiye’de aşçılık okulunda 

okuyan İngiltere ve Almanya’da aşçılık üzerine mastır yapan 
damat Kuddusi Özdoğan’a emanet. “Biz pizzanın hamuruna 
sevgimizi katıyoruz” diyen Özdoğan “Sosumuzu kendimiz 
hazırlıyoruz, hamurumuz günlüktür, mozzarella peynirimiz 
ve diğer tüm malzemelerimiz tazedir. Pizzalarımızın 
boyutları diğer pizzacılara göre üç santim daha büyüktür. 
Özellikle et sever müşterilerimiz için hazırladığımız bonfile 
dilimleri, sucuk, hellim peyniri, karamelize edilmiş soğan ve 
renkli biberlerle süslenerek sunulan Dobipa Etçil pizzamız 
büyük ilgi görüyor. Yine Türkiye’de ilk defa bizim ürettiğimiz 
özel hamuru ile muzlu, portakallı ve karışık meyveli olarak 
hazırlanan Pizza Tatlımız var” şeklinde konuşuyor.

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

ADRES: Nişanca Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:68/A Eyüpsultan/İstanbul TELEFON: 0212 565 46 05

Dobipa Pizza’nın pizzalarını aşçılık eğitimi 
alan Kuddusi Özdoğan hazırlıyor.
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Geçtiğimiz yıllarda başarılı gençleri, İspanya Endülüs ve Balkanlar’a gönderen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
bu sene de Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Makedonya’dan oluşan “Baştan Başa Balkan Turu” tatili hediye ediyor.

Başkan Aydın’dan Başarılı Gençlere Balkan Turu Hediye

E 
YÜPSULTAN’DAKİ liselerde ve 
ortaokullarda öğrenim gören gençlerin 
başarılı olması, eğitimde, sporda, 

güzel sanatlarda en iyi şekilde yetişmeleri 
için gereken tüm çalışmaları gerçekleştiren 
Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Remzi 
Aydın’la dört yıl önce başlayan ‘Başarılı 
gençlere yurt dışı tatili’ projesini bu sene 
de organize ediyor. Başkan Aydın, başarılı 
gençlere bu sene 13 ve 17 Temmuz 
tarihleri arasında Balkanlar’a yurtdışı 
tatiliyle ödüllendireceklerini belirterek, 
öğrencileri okul müdürlüklerinin başarı 
ortalamasına göre belirleyeceğini söyledi.

Bu sene Balkan turuna çıkacak 
gençlerin gezisi 13 Temmuz Cuma günü 
başlayacak. Gençler 4 gece 5 gün sürecek 
bu gezi sırasında Priştina, Prizren, Üsküp, 
Ohri, İşkodra, Kotor, Mostar, Saraybosna, 
Savaş Tüneli, Vrelo Bosna Parkı, 
Bijelansnica Dağları’nı gezip görme, yeni 
yerler keşfetme imkanı bulacaklar.

1. Gün – 13 Temmuz Cuma (İstanbul, Priştina, 
Prizren, Üsküp): Kosova turu Priştina’da panaromik 
şehir turu ile başlıyor. I. Murad Hüdavendigâr’ın 
türbesi ziyaret ediliyor. Prizren’in ardından Üsküp’e 
hareket ediliyor. Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
Makedonya Meydanı - Taş Köprü - Büyük İskender 
Heykeli – Üsküp Kalesi - Mustafa Paşa Camii - Murat 
Pasa Camii - Kurşunlu Han – Bedesten – SaatKulesi - 
Yahya Paşa Camii gibi birçok tarihi mekan geziliyor. 

2. Gün – 14 Temmuz Cumartesi (Üsküp, Ohri, 
İşkodra): Kalkandelen’e varış. İlk olarak Avrupa’da 
çok nadir rastlanacak bir camii olan Alaca Cami ve 
Kanuni vezirlerinden Sersem Ali tarafından yaptırılan 
Derviş Tekkesi’ni ziyaret. Makedonya’nın en önemli 
Turizm şehirlerinden biri olan Ohri’ye hareket. Aziz 
Kliment Kilisesi – Ayasofya Kilisesi – Anfi Tiyatro 
– Eski Osmanlı Evleri – Ohri Gölü - St.Panteleymon 
Kilisesi - Alaca Cami - Harabati Baba Tekkesi’nden 
oluşan Ohri şehir turu. 

3.  Gün – 15 Temmuz Pazar (Kotor, Mostar, 
Saraybosna): Karadağ’ın en önemli kenti olan 
Kotor ve Adriyatik Denizi kıyısında bulunan Kotor 
eski şehri ziyaret ediliyor. Kotor şehir turu sonrası 
Mostar’a  hareket. UNESCO Dünya Kültür Mirasları 
listesinde olan Mostar’da Koski Mehmet Paşa Cami 
- Karagöz Bey Camii-Eski Osmanlı Hamamları ve 
Hanları - Paşa Camii ve ünlü Osmanlı yapımı Mostar 
Köprüsü geziliyor. 

4.  Gün – 16 Temmuz Pazartesi (Saraybosna, 
Savaş Tüneli, Vrelo Bosna Parkı): Saraybosna’da şehir 
turu. Unutulmaz lider Bilge Kral Alija İzzebegovic’in 
kabrini ziyaret. Meşhur Sarajevo Sebili, Begova Cami, 
Kurşunlu Medresesi, Başçarşı Camii, Saat Kulesi, 
Katolik bas Katedrali, Pazar Meydanı, Özgürlük Ateşi, 
Latin Köprüsü, Meşhur Kütüphane, Hayat Tüneli 
olarak da adlandırılan savaş zamanı Saraybosna’yı 
ayakta tutan Savaş Tüneli’ni ziyaret. 

5.  Gün – 17 Temmuz Salı (Saraybosna, 
Bijelansnica Dağları – İstanbul Dönüş): Olimpik 
Dağlarımız olan Bijelasnica ve Igman Dağlarına 
doğru hareket. Gezinti sonrası öğle yemeği ve 
Başcarşı’da serbest zaman. Serbest zaman sonrası 
İstanbul’a dönüş.

“BAŞTAN BAŞA 
BALKAN TURU” 
GEZİ PROGRAMI

Eyüpsultanlı gençler geçtiğimiz sene 
Mostar’da “15 Temmuz’u Unutma 
Unutturma” pankartı açmışlardı.

Gençler gezinin 4.günü unutulmaz 
lider Bilge Kral Alija İzzebegovic’in 
kabrini ziyaret edecekler.

‘Hayat Tüneli’ olarak da adlandırılan 
savaş zamanı Saraybosna’yı ayakta 

tutan Savaş Tüneli.

2016’da düzenlenen Balkan Turuna 
Başkan Remzi Aydın da katılmış, 
gençlerle bol bol sohbet etmişti.

Şimdiye kadar İspanya ve Balkanlara yapılan yurt dışı 
gezilerinden 250 öğrenci faydalandı.

Bir doğa harikası olan İgman Dağlarının eteğinde 
milli park olarak da bilinen Vrelo Bosna Parkı.

Geçtiğimiz yıllarda başarılı gençleri, İspanya Endülüs ve Balkanlar’a gönderen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 

SİMURG’LU GENÇLER 
4. BALKAN SEFERİNE ÇIKIYOR
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S
İMURG Dil Evi İngilizce Yaz Okulu'nda öğrenciler, 

yabancı eğitmenler eşliğinde, oyunlar oynayarak, film 

izleyip, şarkı söyleyerek  İngilizce öğreniyor. 18 Haziran 

– 16 Ağustos tarihleri arasında 7-18 yaş arası ilkokul, 

ortaokul ve lise öğrencilerinin ücretsiz olarak eğitim aldığı 

Simurg Dil Evi'nde öğrenciler kalem ve defterden uzak dört 

duvara sığmayacak bir eğitim modeli ile İngilizceyi severek 

ve eğlenerek öğreniyor. 
Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe 

günleri eğitimin devam ettiği Dil Evi'nde Cuma günleri ise 

öğrencilere geziler düzenleniyor. Simurg Dil Evi İngilizce 

Yaz Okulu'na öğrenciler haftada bir gün gelerek 2,5 saatlik  

eğitim alıyorlar. Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve 

müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan öğrenciler 

aynı zamanda konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar 

oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek İngilizcelerini 

geliştiriyorlar. 
Simurg Dil Evi'ne gösterilen ilgiden memnun 

kaldıklarını söyleyen Başkan Remzi Aydın,  “Simurg Dil 

Evi’nde öğrenciler, yabancı hocaların eşliğinde eğlenirken 

öğrenecekleri ve öğrendiklerini hayata geçirecekleri 

öğrenci merkezli bir sınıf ortamında olmanın ayrıcalığını 

yaşıyorlar. Böylelikle İngilizceyi konuşan, anlayan bireyler 

yetiştiriyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci 

ve velilerimiz Simurg Dil evine büyük ilgi gösterdiler. Bu 

dönemde 236 öğrencimiz Dil  Evi'nden faydalanırken, birçok 

öğrencimiz de kontenjan dolayısıyla bu hizmetimizden 

mahrum kaldı. O yüzden Simurg Dil Evimizdeki eğitimlerin 

yaz aylarında da devam etmesini istedik. Veli ve 

öğrencilerimiz İngilizce Yaz Okulumuza da sağolsunlar büyük 

ilgi gösterdi. Şu anda 60'ı lise öğrencisi olmak üzere 265 

kayıtlı öğrencimiz eğitimlerine devam ediyor” dedi.

Eyüpsultan'lı Çocuklar Simurg Dil Evi'yle
Yazın da İngilizce Öğrenmenin Keyfini Çıkarıyor

Simurg Dil Evi'nde öğrenciler 

İngilizceyi, eğlenceli oyunlar 
oynayarak öğreniyor.

Öğrenciler zaman zaman filmler 

izleyerek de İngilizcelerini geliştiriyorlar.

Öğrenciler iki yabancı eğitmen eşliğinde, 

birbirinden farklı oyunlar oynayıp, etkinlikler 

yapıp İngilizceyi sıkılmadan öğreniyor.

Simurg Dil Evi İngilizce Yaz Okulu'nda 60'ı lise 

olmak üzere 265 öğrenci eğitim alıyor.

SİMURG DİL EVİ İLETİŞİM ADRESİ: Düğmeciler Mahallesi Düğmeciler Caddesi 

No:61 TEL:0212 674 48 09 (Lise Öğrencileri İçin Kayıtlar Devam Ediyor)

Düğmeciler 
Mahallesi’nde 

açtığı Simurg Dil 
Evi’yle Türkiye’de 

belediyeler 
arasında bir 

ilke daha imza 
atan Eyüpsultan 

Belediyesi’nde 
eğitimler yaz 
aylarında da 

aralıksız devam 
ediyor.

8Haber ve Fotoğraflar: Serkan Duygu
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Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayında dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini, Eyüpsultan’ın manevi atmosferine 
uygun etkinliklerle ağırladı. Eyüpsultan Camii ve Türbesi bu sene de binlerce Müslümanın buluşma noktası oldu.

“RAMAZAN’LA Diriliş – Öze dönüşün, Yeniden 
Şahlanışın Vakti” sloganıyla düzenlenen etkinlikler 
ilgi odağı olurken, El Bab ve Balkanlar’daki iftar 

programlarında gönül sofraları kuruldu. Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’ın evsahipliğinde, 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. 

Çocuklar tekne orucu, Ramazan Çocuk Bahçesi ve Çocuk 
Karavanı’nda eğlenceli saatler geçirirken, Belediye Kültür Sanat 
merkezlerindeki etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. 

Feshane Caddesi’ndeki tarihi Ramazan evleri bu sene 
de doldu taştı. İlçeye gelen misafirler hem iftar yaptı hem de 
sahura kadar aileleriyle, dostlarıyla keyifli saatler geçirdi. 

İslam aleminin en önemli merkezlerinden Eyüpsultan’da 
bu sene de “Onbir Ayın Sultanını” uğurlarken, yaşanan güzel 
anları sayfalarımıza yansıtıp sizlerle paylaşmak istedik.

28 mahallede düzenlenen 
açıkhava iftarları bu sene 

de ilgi odağı oldu.

Eyüpsultanlı çocuklar mahalle 
iftarlarında çok sevdikleri Belediye 

Başkanı Remzi Aydın'ı yalnız 
bırakmadı. 

Eyüpsultanlı çocuklar, bu sene de 
tekne orucu tuttu... 

İslam alimlerinin Ramazan 
sohbetleri büyük ilgi gördü. 

Suriyeli 
çocuklar, 
Eyüpsultan 
iftarının 
en mutlu 
misafi rleriydi.

Açıkhava iftarlarına 
yediden yetmişe tüm 

Eyüpsultanlılar katıldı. 

Başkan Remzi Aydın, açıkhava 
iftarlarında tüm misafi rlerle 
ayrı ayrı ilgilendi. 

Çocuklar, Ramazan Çocuk 
Bahçesi'nde eğlenceli anlar yaşadı.

EYÜPSULTAN’DA BİR 
RAMAZAN BÖYLE GEÇTİ

Eyüpsultanlı minikler, 
Ramazan Çocuk Bahçesi'nde 

eğlenceli saatler geçirdi. 
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Eyüpsultan 
Kültür Sanat 
Merkezlerinde 
açılan hat, tezhip 
kursları ilçeye 
gelen misafirlerin 
büyük ilgisini 
çekti. 

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi 
Aydın, Gostivar'daki 
iftar yemeğine 
evsahipliğini üstlendi.  

Eyüpsultan Türbesi, Ramazanda binlerce 
Müslümanın buluşma noktası oldu. 

Feshane Caddesi 
üzerindeki tarihi Osmanlı 
evleri bu sene binlerce 
kişiyi ağırladı. 

Ramazanın bereketi 
Balkan sofralarına taşındı. 

Tarihi Cülus Yolu kenarında düzenlenen 
Büyük Eyüpsultan Sahuru'na sadece 

ilçe sakinleri değil, yurdun dört bir 
yanından misafirler katıldı. 

Ramazanda Eyüpsultan'a gelen 
misafirler ESTAM Eyüpsultan Yadigar 
mağazasından alışveriş yaptılar. 

ESER'de eğitim gören 
öğrenciler ve aileleri için iftar 

programı düzenlendi.

Caferpaşa'da Cam Üfleme 
Atölyesi'nde birbirinden 
güzel eserler üretildi. 

Seramik kursu 
bu sene de 
büyük ilgi 

gördü. 

Eyüpsultan'dan Suriye El Bab'a 
gönül köprüsü kuruldu. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, El Bab'da 
çocuklara oyuncak dağıttı ve 
onlarla sohbet etti. 

Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde, 
bu Ramazanda da yine sanat 

atölyeleri düzenlendi. 

Eyüpsultan Türbesi 
bu Ramazan da yine 

doldu taştı. 
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Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Eyüpsultanlıların Gurur Duyacağı Gençler YetiştiriyorEyüpsultanlıların Gurur Duyacağı Gençler Yetiştiriyor

Eyüpsultan’da başarılı öğrencileriyle ön plana çıkan, birçok okul yer alıyor. Bu okulların öğrencileri aldıkları ödüller, yaptıkları yerel ve ulusal derecelerle 
okullarının yanısıra Eyüpsultan’ı da gururla temsil ediyor. Öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyan bu okullardan birisi de Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi.

O
TAKÇILAR Anadolu İmam Hatip Lisesi Robotakçılar 
Robot Kulübü öğrencileri,   Milli Eğitim Bakanlığı 
ile TUBİTAK’ın ortaklaşa düzenlediği bu sene 12.’si 

gerçekleştirilen “12.Uluslararası MEB Robot Yarışması”nda 
Mini Sumo Kategorisi’nde 3. oldu. Sivas’ta düzenlenen 
yarışmaya 16 farklı ülke katılırken, 12 kategoriden Mini 
Sumo kategorisinde 800 robot yarıştı. 

“Aldığımız Derecelerle Diğer İmam 
Hatip Liseleri’ne Örnek Olduk”

Okulun Fizik öğretmeni Hamza Kayar tarafından 
kurulan Robot Kulübü öğrencilerinin ulusal ve uluslararası 
alanda birçok başarıları olduğunu dile getiren Okul Müdürü 
Rüştü Özer, “Şimdiye kadar bu tür yarışmalara Türkiye’den 
katılan tek imam hatip lisesi bizdik. İmam hatip liselerinin 
bu tür yarışmalarda derece alması zordur. Meslek liseleri 
bu yarışmalara 10 öğrenci ile katılırken yanlarında bilişim, 
yazılım gibi on öğretmenle birlikte gelirler. Bu okulların 
branş dersleri dışında kendi atölyeleri vardır. O yüzden 
yarışa bizden her zaman bir adım önde başlıyorlar. Biz ise 
sadece fizik öğretmenimizin katkılarıyla bu yarışa devam 
ediyoruz. Biz Gaziantep’te 3. olunca diğer imam hatip 
liseleri de heveslendiler. Mesela bu yıl Sivas’ta düzenlenen 
yarışmaya üç imam hatip lisesi  de katıldı. İşin içinde 
mekanik olduğu için aletler tabii biraz pahalı o yüzden biz 
de bu alandaki firmalardan destek alıyoruz. Tüm zorluklara 
rağmen öğrencilerimiz bu tarz yarışmalarda birçok önemli 
başarılara imza attılar” diyor.

“Kuşlara Yüzün, Balıklara da Uçun Denmez”
Liselerin yanısıra üniversitelerinde bu tarz yarışmalara 

katıldığını ve başarılı öğrencileri takibe aldıklarını dile 
getiren Özer “Bizim robot kulübünde bulunan dört başarılı 
öğrencimizden ikisi Aydın Üniversitesi’nde, ikisi ise 
Nişantaşı Üniversitesi’nde yüzde yüz burslu okuyorlar. 
Okul olarak öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda 
destekliyoruz. Enderun mekteplerinde kapının girişinde 
‘kuşlara yüzün, balıklara da uçun denmez’ yazarmış. Biz de 
okula başlarken tüm öğrencilerimize ‘neye yeteneğin var’ 
diye soruyoruz. Bu doğrultuda 2017 – 2018 eğitim öğretim 
döneminde bir öğrencimiz Hırvatistan’da yapılan Kuran-ı 
Kerim Ezbere Okuma Yarışması’nda dünya birincisi oldu. 
Yine bir öğrencimiz tekvandoda il birincisi, bir öğrencimiz 
ise okçulukta il birincisi oldu” açıklamasını yapıyor.

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

Ulusal ve uluslararası bir 
çok robot yarışmasında 
dereceye giren Robotakçılar 
Robot Kulübü öğrencileri.

11. sınıf öğrencisi 
olan Mehmet Talha 
Kaygun, okuluna  
12.Uluslararası MEB 
Robot Yarışması’nda 
Mini Sumo 
Kategorisi’nde 
3.’lük getirdi. Talha 
aynı zamanda 
3-5 Kasım 2017 
tarihleri arasında 
Romanya’da 
düzenlenen 
Robochallenge 
10th Edition’da J 
Sumo takımıyla da 
3. olarak büyük bir 
başarıya imza attı.

En büyük 
destekçilerinin 
Başkan 
Remzi Aydın 
olduğunu 
dile getiren 
Okul Müdürü 
Rüştü Özer, 
“Başkanımız 
sağolsun bu 
güne kadar tüm 
yarışmalarda 
bize ulaşım 
desteği 
sağlayarak 
yanımızda 
olduğunu 
gösterdi” diyor.

Talha Kaygun’la birlikte  12.Uluslararası MEB Robot 
Yarışması’nda derece alan Serhat Kocaöz, 11. sınıf 
öğrencisi. Üç yıldır Robotakçılar Robot Kulübü’nün bir 
üyesi olan Serhat’ın en büyük arzusu programlama 
ve mekatronik üzerine üniversite eğitimi almak.

Hamza Kayar: “17 yıldır bu okulda Fizik öğretmeniyim.Robotakçılar 
Robot Kulübü’nü 6 yıl önce kurduk. Her şey, öğrencilerin FM Bandlı radyo 
yapımı ile başladı. Öğrencilere önce lehim yapmasını, havya kullanmasını 
öğrettik. Daha sonra iş robot olayına döndü. Şu anda kulüpte on ve 
onbirinci sınıflardan oluşan 11 öğrencimiz var. Her sene alt sınıflardan 
öğrencileri kulübe alıp yetiştiriyoruz. Şu ana kadar ulusal ve uluslararası 
80 yarışmada derece aldık. Bu kulübün kuruluş amacı imam hatip lisesi 
öğrencilerinin fen ve teknoloji alanlarında da başarılı olabileceklerini 
ve bu alanlara da yatkın olduklarını herkese göstermekti, sanırım 
bunu da başardık. Birçok yarışmada 1.’lik ve 2.’likler aldık ama Milli 
Eğitim Bakanlığı ile TUBİTAK’ın ortaklaşa düzenlediği yarışmaya imam 
hatip lisesi olarak katılıp 3. olmak ayrı bir gururdu.”

“Her Şey, FM Bandlı 
Radyo Yapımı İle Başladı”
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Eyüpsultan Belediyesi ve Marmara Üniversitesi çok önemli bir projeye daha imza atıyor: Tarihi Eyüpsultan Oyuncakları yeniden canlanıyor.

Eyüpsultan’dan Haraçina Belediyesi’ne Destek

B
AŞKAN Remzi Aydın, Haraçina 
Belediyesi’ne, Türk Kızılayı 
ve Türkiye Belediyeler Birliği 

işbirliğiyle 2 TIR dolusu eğitim ve sosyal 
destek malzemesi gönderdi.

Malzemeleri taşıyan TIR’lar, 
Alibeyköy Spor Kompleksi’nde 
düzenlenen törenle uğurlandı.Törene AK 
Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı 
Ayşe Böhürler, Eyüpsultan’da bulunan 
Balkan derneklerinin temsilcileri ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.

“EVLAD-I FATİHAN 
YÜREĞİMİZİN BİR PARÇASIDIR”

Başkan Remzi Aydın törende yaptığı 
konuşmada şunları söyledi; “Evlad-ı 
Fatihan bizim yüreğimizin, gönül 
coğrafmızın bir parçasıdır. Her fırsatta, 
her noktada, her iklimde bunun gereği 
yerine getiriliyor. Özellikle Eyüpsultan 

Belediyesi son dört yılda Balkanlar 
konusunda önemli ataklar yapan bir 
belediye.”

“HER SENE 100 CİVARINDA 
ÖĞRENCİYİ BALKANLARA 
GÖNDERİYORUZ”

Konuşmasında Eyüpsultan’dan her 
sene 100 civarında lise öğrencisini Balkan 
gezisine gönderdiklerinden bahseden 
Başkan Remzi Aydın sözlerini şöyle 
sürdürdü; 

“Bu sene de inşallah 13 Temmuz’da 
113 evladımızı Balkan gezisine 
gönderiyoruz. İstiyoruz ki gönül 
coğrafyamızla anavatanımız daha 
yakınlaşsın, gençlerimiz oraları daha çok 
tanısın, birbirimizi daha iyi tanıyalım, 
sevelim, sahiplenelim. Bu günkü 
çalışmamız da bu çalışmaların en küçük 
halkalarından bir tanesi.”

Eyüpsultan Belediyesi, Makedonya’nın Haraçina Belediyesi’ne eğitim ve sosyal alanda büyük bir destek gerçekleştirdi.

Tarihi Eyüpsultan Oyuncakları Yeniden Canlanıyor

M
ARMARA Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü öğrencileri, Bilgi 
Yönetimi dersleri kapsamında hem tarihi mirasa sahip çıkmak 
hem de unutulmaya yüz tutmuş tarihi Eyüpsultan oyuncaklarını 

tanıtmak amacıyla Ar-Ge çalışması yapacak.

KAPSAMLI RAPOR HAZIRLANACAK
Üniversite öğrencileri, tarihi ve geleneksel izler taşıyan 

oyuncakların yeniden ihya edilmesi için röportajlar, anketler ve alanında 
uzmanlaşmış tasarımcılarla istişare ederek rapor hazırlayacak.

İLK ADIM ATILDI
Projede yer alacak öğrenciler geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan 

Belediyesi’nin misafiri oldular. ESTAM rehberi eşliğinde Eyüp Sultan’ı 
dolaşan öğrenciler, ilçenin tarihi hakkında detaylı bilgiler aldılar.

GÖREVLENDİRMELER YAPILDI
Daha sonra Eyüp Sultan Araştırma Merkezi’ne (EYSAM) geçen 

öğrencilere konuyla ilgli üniversite hocaları tarafından görevlendirmeler 
yapıldı.

Çalışma kapsamında Eyüpsultan oyuncaklarıyla ilgili neler 
yapılabilir, tanıtımı nasıl olmalı, yeni tasarımların yapılması gerekiyor 
mu, daha çok satılabilmesi için hangi hususlara dikkat edilmeli gibi 
çeşitli konu başlıkları ön plana çıktı.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu kapsamlı rapor daha sonra Eyüp 
Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) ile paylaşılacak.

Avrupa Birliği, Tarih Vakfı ve Eyüpsultan Belediyesi ortaklığında 
geçtiğimiz yıllarda Eyüpsultan oyuncaklarının yeniden canlandırılması 
için ev hanımlarına yönelik “Eyüpsultan Oyuncakçılığının Öğretilerek 
İş Sahibi Yapılmaları ve Sürdürülebilir İş İlişkileri Kurulması” projesi 
hayata geçirilmişti.

ORGANİK OYUNCAKLAR NEDEN ÖNEMLİ?
Yapılan araştırmalara göre son yıllarda çocuklarda kanser 

riskinin arttığı tespit edilmiştir. Bunun başlıca nedenlerinden biri 
de oyuncaklarda çok fazla miktarda kullanılan kimyasal madde 
miktarlarıdır.

Organik oyuncaklar ise piyasaya sürülen plastik oyuncakların aksine 
tamamen doğal ve katkı maddesi içermeyen malzemeden üretiliyor.
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EYÜPSULTAN’DAKİ HALK EĞİTİM KURSLARI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

“HEM SOSYALLEŞİYORUZ HEM DE “HEM SOSYALLEŞİYORUZ HEM DE 
MADDİ KAZANÇ SAĞLIYORUZ”MADDİ KAZANÇ SAĞLIYORUZ”

Kişilerin kendilerini geliştirebilmek, yeni iş imkanlarına kavuşabilmek ve hobiler edinmek  
için gittikleri halk eğitim merkezleri, her geçen gün daha çok ilgi odağı oluyor.

E
YÜPSULTAN Halk Eğitim Merkezi tarafından farklı 
branşlarda açılan kurslara da Eyüpsultanlı kadınlar 
büyük ilgi gösteriyor. Alibeyköy Kılıçaslan İmam Hatip 

Ortaokulu’ndaki El Sanatları Teknolojisi kursu da en çok talep 
gören alanlardan biri oldu. Buraya devam ederek başarılı olan 
18 kadın kursiyer, geçtiğimiz günlerde sertifikalarını aldılar. 

Ev hanımlarına el becerilerini geliştirebilmeleri, ev 
ekonomisine katkı sunabilmeleri için açılan el sanatları 
kurslarının da ilgi gördüğünü söyleyen eğitimen Semra Yener 
“Kursiyerlerimiz kurdela nakışı, el nakışı, pul- boncuk işleri, 
pike dikimi , mefruşat işleri gibi farklı konularda altı ay 
boyunca eğitim aldılar. Bu eğitimlerle kendi el becerilerini 
geliştirirken,  aynı zamanda yaptıkları işleri satarak ev 
ekonomisine katkıda bulunma fırsatı buldular. Bunun 
yanısıra öğrencilerimiz aldıkları sertifikalarla eğitimlerine 
göre uygun iş yerlerine de başvurabiliyorlar. Ayrıca genci, 
yaşlısı, yetişkini tüm öğrencilerimiz bu kurslar sayesinde 
sosyalleşmekte, güzel dostluklar kurmakta” diyor.

El Sanatları Teknolojisi kursu öğrencileri 
altı aylık bir eğitimin ardından 

sertifi kalarını aldılar.

Öğrencilere kursta, kurdela nakışı, el 
nakışı, pul-boncuk işleri, pike dikimi, 

mefruşat üzerine eğitim verildi.

“Eyüpsultanlı Tüm Hanımlara Bu Kursları Tavsiye Ediyoruz”

Sevim Çiftçi: “Ben Alibeyköy’e yeni 
taşındım. Hocamızın da methini duyunca 

kursa gelmek istedim. Ben kursa iki 
kızımla birlikte katıldım. Onların sosyal 
bir çevresi olsun, el işi öğrensin istedim. 

Burada çok güzel bir ortam var. El işi 
üzerine farklı teknikler öğrendim. Kızımın 

çeyizine güzel şeyler yaptık. Şimdi 
kızlarımdan biri burada öğrendikleriyle 
yaptığı el işlerini satmayı düşünüyor.”

Hülya Uzunel: “Ben üç yıldır kursa 
geliyorum. Arkadaşlarımın tavsiyesi ile 

başladım. Açtıkları sergilerde güzel şeyler 
yaptıklarını görünce ben de başlamaya 
karar verdim. Bu konuda eşim de bana 
destek oldu. Evde boş boş oturacağıma 
bir şeyler öğrenmek, üretmek istedim. 
Kızlarıma çeyiz yaptım. Dışardan bir 
salon takımı 400 TL’ye satılırken biz 
burada 90 TL’ye mal ediyoruz. Bana 

buranın maddi manevi çok katkısı oldu. 
Sürekli bir şeylerle uğraştığınız için 
psikolojik olarak da sizi rahatlatıyor. 

Arkadaş ortamı çok güzel. Ben bütün ev 
hanımlarına tavsiye ediyorum.”

Meral Yıldız: “Çırçır Mahallesi’nden 
kursa katılıyorum. Benim ikinci senem. 

Yeni şeyler öğrenmek, arkadaşlıklar 
kurmak, yeni bir çevre edinmek, kısacası 

sosyalleşmek için kursa katıldım. 
Burada hocamız sayesinde çok güzel 
şeyler öğrendik. Burada genci yaşlısı, 

ev hanımı ve farklı meslek gruplarından 
birçok insan bir araya geliyor. Herkes 
birbirinden bir şeyler öğreniyor. Biz 

çok memnunuz; bunu bizi ziyaret eden 
Belediye Başkanımız Remzi Aydın’a 

da söyledik. Bütün kadınlarımızın bu 
imkanlardan yararlanmalarını kesinlikle 

tavsiye ediyorum.” Döndü Gündoğdu: “Kursa Alibeyköy’den 
katılıyorum. Ben üç senedir bu kurslara 
geliyorum. Kurs sayesinde dikiş nakış 

üzerine birçok şey öğrendim. Şimdi 
dışarıya damat bohçaları, pike takımları, 
nevresim takımları dikerek, ev bütçesine 

de katkıda bulunmaya çalışıyorum. 
Bunun yanısıra yaptığım işlerden 

bazılarını belediyemizin açtığı ESKEP’e 
de götürdüm. Bu kursun çok faydasını 
gördüm diyebilirim. Mesela dışardan 

para verip bir nevresim takımı alacağıma 
malzemesini alıp kendim dikiyorum; bu 
şekilde benim için daha karlı oluyor.”

8Haber: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın öncülüğünde 2014 yılında açılan ve Altın Karınca Belediyecilik Yarışması’nda Kültür ve 
Sanat kategorisinde birincilik ödülü alan Ali Kuşçu Uzay Evi, kendine özgün başarılı çalışmalarına yaz aylarında da devam ediyor.

A
Lİ Kuşçu Uzay Evi, Simurg 5-25 Yaş Yaygın 
Eğitim Programı kapsamında Astronomi 
Yaz Okulu eğitimlerine başladı. Orta ve Lise 

öğrencilerine yönelik hazırlanan program 18 Haziran 
– 20 Temmuz ve 23 Temmuz – 17 Ağustos 2018 
tarihleri arasında iki kur halinde gerçekleştiriliyor. 
Öğrencilerin her hafta farklı bir konu öğrendiği, o 
konuyla ilgili atölye çalışmaları yaptıkları program, 
toplamda 4 hafta sürüyor. Öğrencilerin haftada bir gün 
katılım sağladıkları programda,  Güneş Sistemimiz, 
Yıldızların Hayatı, Galaksiler, Büyük Patlama Teorisi, 
Uzay Çalışmaları, Teleskoplar ve Büyük Gözlemevleri 
gibi konu başlıkları işleniyor. 

Düzenlenen gezilerle İTÜ Uydu Sistemleri 
Tasarım ve Test Laboratuvarı’nda uydu yapım 
aşamalarına tanıklık eden öğrenciler, aynı zamanda 
akademisyenler ve üniversite öğrencileriyle tanışma 
imkanı da buluyorlar. İstanbul Üniversitesi Gözlemevi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret edip, 
gelişmiş teleskopları tanıyan öğrenciler, güneş gözlemi 
de yapıp İstanbul Üniversitesi E.C.A. Planetaryumu’nda 
eğitim boyunca öğrendiklerini pekiştirme imkanı da 
buluyorlar. Ücretsiz olarak gerçekleşen programdan 
başarıyla mezun olan öğrenciler ise Türk Astronomi 
Derneği (TAD) onaylı başarı sertifikası kazanıyorlar. 

Programa kayıt yaptırmak için Ali Kuşçu Uzay 
Evi, Simurg Bilgi Evi ve Gençlik Merkezleri’ni ziyaret 
edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0212 440 15 66 nolu 
telefonu arayabilirsiniz.

8Haber ve Fotoğraflar: Serkan DuyguHaber ve Fotoğraflar: Serkan Duygu

GELECEĞİN ASTRONOMLARI 
EYÜPSULTAN’DA YETİŞİYOR

Ücretsiz olarak gerçekleşen 
programdan başarıyla 
mezun olan öğrenciler, Türk 
Astronomi Derneği (TAD) 
onaylı başarı sertifi kası 
kazanacaklar.

Alibeyköy Osmanlı Park içerisinde bulunan kendi 
enerjisini üretebilen “Yeşil Bina”da yer alan Ali 
Kuşçu Uzay Evi’nde, eğitimler ücretsiz verilmektedir. 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın “İnsana 
Yatırım” hedefiyle çocuklara ve gençlere yönelik 
hizmetlerinden biri olan Ali KuşçuUzay Evi, 2014 yılı 
Kasım ayında hizmete girmiştir. Kurulduğu günden bu 
yana, “5-25 Yaş Arası Simurg Yaygın Eğitim Programı” 
kapsamında 35 binden fazla öğrenciye hizmet vermiş, bu 
başarısıyla Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği 
Altın Karınca Yarışması’nda “Kültür ve Sanat” proje 
kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür.

ALİ KUŞÇU UZAY EVİ

Öğrenciler öğrendikleri konularla ilgili atölye 
çalışmaları yapıyorlar.

Astronomi Yaz Okulu’nda öğrenciler gelişmiş 
teleskopları tanıyıp, güneş gözlemi de yapıyorlar.

Türkiye’de yaşayan Suriyeli Astronot Muhammed 
Ahmed Faris de Ali Kuşçu Uzay Evi’ne gelerek 
öğrencilerle astronomi sohbeti gerçekleştirdi.

Ali Kuşçu Uzay Evi, Marmara 
Belediyeler Birliği'nin düzenlediği 
Altın Karınca Yarışması'nda  Kültür 
Sanat kategorisinde birincilik 
ödülü almıştı.
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Dostluk ve Kardeşlik Kampı Başlıyor
GENÇLİK ESKİŞEHİR’DE BULUŞUYOR!

Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl gençler için geleneksel olarak düzenlediği  yaz 
kampı bu sene 2 Ağustos-12 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilecek.

KAMP İÇİN BİLGİ EVLERİ VE GENÇLİK MERKEZLERİMİZDEN KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ İRTİBAT (0212) 440 15 35

ESKİŞEHİR merkeze 40 dk’lık 
mesafede, 100 dönümlük bir araziye 
kurulmuş olan Eskişehir Hasırca 

Gençlik Kampı’nda gençler unutulmaz bir 
kamp dönemi geçirecekler. 

Gençlerin sportif faaliyetlerini 
yapabilecekleri yarı olimpik kapalı yüzme 
havuzu, futbol sahası, tenis kortu, plaj 
voleybolu, çok amaçlı basketbol sahası, 
okçuluk ve doğa sporları alanları, dağcılık, 
bisiklet, yürüyüş parkurları ve seyir kulesi 
de bulunan kampta, gençler tüm sportif 
aktivitelerden faydalanabilecekler.

Ayrıca 360 kişilik konferans salonu, 
300 kişi kapasiteli amfi tiyatro, sergi 
ve resim salonları, öğrencilerin gruplar 
halinde çalışabilecekleri atölyelerin 
de bulunduğu kampta, gençlerimiz 
teknolojiden uzak, değerler eğitimi, 
el sanatları, zeka  oyunları, tiyatro 
ve çeşitli sokak oyunları ile keyifli 
zaman geçirecekler. Öğrencilerin kişisel 
gelişimlerine, nitelikli ve donanımlı 
bireyler olarak yetişmelerine fırsat 
sağlayacak kampta, Eyüpsultanlı 
gençlerimiz akşamları ise liderleri eşliğinde 
amfi tiyatroda düzenlenen gösterilerle 
tiyatral yeteneklerini sergileyecekler. 

Eyüpsultan Belediyesi olarak 
dört dönemdir yaz ve kış kamplarını 
gerçekleştirdiklerini belirten Başkan 
Remzi Aydın, “4,5 yılda Kurtkemeri, Bolu, 
Bursa, Manisa, Antalya, Kastamonu ve 
Kefken’de gerçekleştirdiğimiz yaz ve kış 
kamplarımızdan şimdiye kadar 3965 
gencimiz faydalandı. Bu sene kısmet olursa 
660 öğrencimizi Eskişehir’de bulunan 
Hasırca Gençlik Kampı’na götüreceğiz.  
Çocuklarımız bu tarz kamplarla ailelerin 
baskıcı ve aşırı koruyucu ortamından 
uzaklaşıp, sosyal çevrelerini geliştirip, yeni 
arkadaşlıklar ve dostluklar kuruyorlar. 
Gençlerimiz arkadaşlarıyla birlikte 
vakit geçirip bol bol sohbet edecekleri 
yaz kampında ayrıca kendi kendine 
yetebilmeyi, zorluklar karşısında dirayetli 
olmayı öğreniyorlar. Bu kamplarımızın 
çocuklarımıza çok şeyler katacağına 
inanıyorum” dedi. 

660 öğrencinin katılacağı, 5 gece 
sürecek Eskişehir Hasırca Gençlik Kampı’na 
erkek öğrenciler 2-7 Ağustos, kız öğrenciler 
ise  7-12 Ağustos tarihleri arasında 
gidecek.

Gençler  5 gece sürecek 
Eskişehir Hasırca 

Gençlik Kampı’nda 
unutamayacakları bir 

kamp dönemi geçirecekler.

Gençler sportif faaliyetlerin yanısıra değerler 
eğitimi, el sanatları ve zeka  oyunlarıyla da 
kaliteli zaman geçirecekler.

Her kamp döneminde öğrencileri ziyaret 
eden Başkan Remzi Aydın, onlarla bol bol 

sohbet edip aktivitelere katılıyor.
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Eyüpsultan'da gençleri spor, eğlence ve eğitim ile dopdolu bir yaz bekliyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara 
yönelik düzenlediği Yaz Okulları başlıyor. 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 çıkaracaklar.

GENÇLERİ & ÇOCUKLARI 
SPOR DOLU BİR YAZ BEKLİYOR

2 
Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında 
düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda  7-14 yaş 
arasındaki çocuklar için futbol, basketbol, 

voleybol, tenis, Uzakdoğu sporları, mini golf, yüzme, 
okçuluk, güreş, atletizm, satranç, oryantring, sportif 
değerler eğitimi, eğitsel oyunlar ve rekreasyon, 
bisiklet eğitimi, değerler eğitimi, geziler, sanat 
ve beceri atölyeleri eğitimleri veriliyor. Eğitimler, 
tamamı akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler 
eşliğinde haftanın altı günü her branşta yapılıyor.

Eyüpsultanlı gençler ve çocuklar, belediyenin 
bu hizmeti sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak 

çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuyorlar. Bir 
yandan spor yaparken, diğer yandan da sosyal 
çevrelerini genişleterek öz güvenlerini arttırıyorlar.
Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde 
gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor 
ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının 
aşılanması amaçlanıyor. Yaz spor okulları için 
veliler Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nde kayıt 
yaptırabiliyorlar.

Yaz Spor Okulları kayıt için 0212 417 86 11 
ve 0212 613 00 26 numaralı telefonlardan bilgi 
alınabiliyor.

Yaz Spor Okulları'nda 7-14 yaş arası çocuklara 
futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi 10 

farklı branşta eğitim veriliyor.

Yaz Spor Okulları’ndan 4.5 yılda 
19.918 öğrenci faydalandı.

Sanat ve Beceri atölyelerine 
katılan öğrenciler geleneksel el 

sanatları eğitimleri alıyor.
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Eyüpsultan Sırtlarına 
İsmini Veren Siyasi Deha:
İdris-i Bitlisî, 1457’de dünyaya gelmiş 
ve 1520’de vefat etmiş ünlü bir Osmanlı 
âlimi ve siyaset adamıdır. Çok yönlü 
olan İdris-i Bitlisi, daha çok tarihçiliği 
ve siyasî kişiliği ile ön plana çıkmıştır. 
Osmanlı tarihini yazdığı Heşt Behişt 
(Sekiz Cennet) adlı eseri ile ün kazanmış, 
Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun 
Osmanlı Devleti’ne katılmasında 
gösterdiği siyasi dehasıyla büyük bir 
devlet adamı ve diplomat olarak öne 
çıkmıştır. 

Arapça, Farsça ve Türkçe’ye ileri 
derecede vakıf olan İdris-i Bitlisi, bütün 
şiirlerinde kendi adını (İdris) mahlas 
olarak kullanmıştır. 

İdris-i Bitlisi, Akkoyunlu Devleti’nde 
Uzun Hasan’ın oğlu Yakub Bey’in 
sarayında münşi (saray katibi) iken, 
II. Beyazıt’a 1485’te Akkoyunlu 
hükümdarı Yakup Bey adına yazdığı 
‘Zafer Tebriknamesi’nden dolayı, 
II. Beyazıt’ın dikkat ve takdirini 
kazanmıştır. Akkoyunlu Devleti’nin 
yıkılması ve Şii Safevi Devleti’nin 
kurulmasından sonra, Şah İsmail’in 
tutumundan hoşlanmayarak, Sultan II. 
Beyazıt’ın daveti üzerine İstanbul’a gelip 
Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmiştir. 
Devlette önemli görevler üstlenen İdris-i 
Bitlisi, Padişahın isteği ile Osmanlı 
Tarihi’ni yazmaya başlamış, 1506’da 
tamamlamıştır.

İdris Köşkü Tepesi
İdris-i Bitlisi, Eyüpsultan’a damga 

vuran ünlülerden biridir. Son dönemde 
Piyer Loti olarak anılan ve Haliç’i 
tepeden gören bölge, asırlarca onun 
ismiyle “İdris Köşkü” mevkii olarak 
anılmıştır. 

İdris-i Bitlisi’nin bir diplomat ve 
siyaset adamı olarak öne çıkması, Yavuz 
Sultan Selim’in padişahlığından sonra 
olmuştur. 1514 Çaldıran Savaşı’na 
bizzat katılmış, Padişahla birlikte 
Tebriz’e kadar gitmiştir. Çaldıran 
Zaferi’nden sonra kendi emrindeki 
kuvvetlerle Diyarbakır’ın alınmasını 
sağlamıştır. Daha sonra Yavuz Sultan 
Selim tarafından Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu’da bulunan mahalli beyliklerin, 
Osmanlı Devleti’ne itaatlerini sağlamakla 
görevlendirilmiştir. İdris-i Bitlisi’nin, 
siyasî dehası ve çalışmaları sonucu, 
Arap, Kürt ve Türkmen beyliklerinden 
oluşan 26 mahalli emirlik Osmanlı 
Devleti hâkimiyetine girmiştir.

İdrisiyye Medresesi
İdris-i Bitlisi, memleketi Bitlis’te 

İdrisiyye adında bir medrese yaptırmış 
ve bu medreseye birçok gayrimenkulü 
vakfederek asırlarca ilim adamları 
yetişmesini sağlamıştır. Şeref Han, 
‘Şerefname’ adlı eserinde İdris-i 
Bitlisî’den bahsederken, onu fazilet ve 
irfan sahibi, ilmiyle âmil bilginlerden ve 
Allah’ı hakkıyla bilen mutasavvıflardan 
biri olarak tanıtır.

İstanbul Ragıp Paşa Kütüphanesi’nde 
bulunan bir zayiçenin sonunda İdris-i 
Bitlisi’ye ait olduğu belirlenen el yazısıyla 
yazılmış ifadede, doğum tarihi 21 Safer 
861/ 18 Ocak 1457 Salı günü; doğum 
yeri ise Tahran’ın hemen güneyinde 
bulunan Rey’in Sulukan kasabası olarak 
verilmiştir. 

Diplomat, âlim, şair, hattat 
ve devlet adamı olarak Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yükselme dönemine 
damga vuran isimlerden biri olan İdris-i 
Bitlisi, 7 Zilhicce 926 / 18 Kasım 1520’de 
İstanbul’da vefat etmiştir. 

Kabri, Eyüpsultan’da kendi adı 
ile anılan İdris Köşkü mevkiinde, eşi 
Zeynep Hatun’un yaptırdığı caminin 

kenarındadır.  Silindir şeklindeki mezar 
taşında sade bir yazı ile kitaplarındaki 
gibi sade bir şekilde “İdris Efendi” 
yazılıdır. İdris-i Bitlisi’nin, kendi adını 
alan tepede yaptırdığı mektep ve çeşmesi 
ise halen hizmet vermektedir. 

Heşt Behişt
İdris-i Bitlisi, Osmanlı Devleti’nin  

başlangıcından kendi dönemine 
kadar, ilk sekiz padişahının dönemini 
kronolojik olarak anlatan ‘Heşt Behişt’ 
isimli eseri ile ünlüdür. Eserini Sultan 
II. Bayezıt’ın emriyle yazdığı için, 
Osmanlı’nın ilk vakanüvisti kabul edilir.

‘Sekiz Cennet’ anlamına gelen ‘Heşt 
Behişt’, sekiz ayrı bölümden oluşur. 
Eser, 1506 yılına kadar olan olayları 
kronolojik olarak anlatır. 

Sıbyan Mektebi
İdris-i Bitlisî’nin, kendi adını alan 

‘İdris Köşkü Tepesi’nde yaptırdığı 
mektep ve onun az ilerisine yaptırdığı 
çeşme günümüze kadar ulaşmış, son 
dönemde ikisi de restore edilmiştir. 
İdrisköşkü Caddesi üzerindeki 
Sıbyan Mektebi, günümüzde İBB 
Sosyal Tesisleri’nin mescidi olarak 
kullanılmaktadır. 

Zeynep Hatun Camii
Eşi Zeynep Hatun’un onun 

vefatından sonra yaptırdığı kare 
planlı cami, kesme taştan yapılmıştır. 
Tavanı ve kadınlar mahfili ahşap, 
çatısı kiremitle kaplıdır. Altlı üstü 
pencerelerle aydınlatılır. Alt pencereler 
yatay dikdörtgen, üst pencereler onların 
üstüne gelen yarım daire şeklinde 
yapılmıştır. 1983 yılında cami ve 
minaresi tamamen sıva ile kaplanmıştır.

İDRİS-İ BİTLİSİ
8Ali İhsan GülcüDiplomat, âlim, şair, 

hattat ve devlet 
adamı yönleri ile öne 

çıkan İdris-i Bitlisî, 
Osmanlı Devleti’nin 

yükselme dönemine 
damga vuran 

isimlerden biridir.

İdris-i Bitlisi Sıbyan Mektebi, İdris Köşkü ismi ile kendi 
adını alan tepededir.

Zeynep Hatun Camii, Eyüpsultan Gümüşsuyu’nda, ünlü 
alimin vefatından sonra eşi Zeynep Hatun tarafından 

yaptırılmıştır.

Mezar taşı 
kitabesinde şunlar 
yazılıdır: “Kutbü’l-
Ârifîn, merhûm ve 

mağfûrun lehü İdris 
Efendi, rûhîçün el-

Fâtiha”
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Eyüpsultan’da Genç Bir 
Türkiye Karate Şampiyonu:

Mehmet UsdaEyüpsultan'da gençlerimiz 
birçok spor 
dalında aldıkları 
madalyalarla 
göğsümüzü 
kabartırken bir 
başarı da Eyüpsultan 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor eğitmenlerinden 
23 yaşındaki Mehmet 
Usda'dan geldi.

MİLLİ Karateci Mehmet Usda, Elazığ’da 
düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye 
Şampiyonası’nda 84 kiloda Türkiye Şampiyonu 
olarak 19-22 Temmuz tarihleri arasında 
Japonya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda 
ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

18 yılda 150’nin üzerinde madalya
18 yılda 150’nin üzerinde 
madalya kazanan Usda’nın 

aralarında  Avrupa Bölgeler 
Karate Şampiyonluğu, 
Türkiye Kulüplerarası 
Şampiyonluğu, Ümit, Genç ve 

U21 Türkiye Şampiyonluğu 
gibi sayısız başarısı var. Karate 

sporuna  babasının teşviği ile 6 
yaşında başladığını söyleyen genç 

yetenek “O yaştaki her çocuk gibi ben 
de futbol oynamak istiyordum. Hırçın 

ve hareketli bir çocuk olduğumdan,  
enerjimi atmam için, biraz da babamın 
bu spora olan ilgisinden dolayı 
ailem tarafından karate sporuna 
yönlendirildim. Sonrasında ilk 

turnuvamda başarılı olunca bu spora 
olan ilgim ve sevgim arttı, beni daha 

istekli hale getirdi. Ardından geçen yıllar 
içinde Türkiye şampiyonlukları, Okullararası 

Şampiyonluklar, ferdi ve takım maçlarında 
Avrupa şampiyonlukları geldi” diyor.

“Aileler çocuklarını bireysel 
sporlara yönlendirsinler”

Karatenin sanıldığı kadar 
tehlikeli bir spor olmadığını, 
savunma odaklı bir spor olduğunu 
söyleyen Usda sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Japon felsefesinden 

geldiği için insanı dinginleştiren, 
sakinleştiren bir yapısı da var. 

Ülke olarak bu sporda çok başarılıyız. 
Japonya’nın ardından İran’la birlikte zirveyi 

paylaşıyoruz. Ailelerin çocuklarını erken 
yaşlarda bu spora yönlendirmelerini tavsiye 
ederim. İleriki yaşlarda milli müsabakalara 
katıldıkları zaman birçok üniversiteden burs 
teklifi alabilirler. Üniversiteler kendilerini 
yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcular 
arıyor. Ben mesela Aydın Üniversitesi’nde 
yüzde yüz burslu okudum. Aynı zamanda bunun 
devlet desteği de var. Milli sporcu olduğunuzda 
devlet size üniversitede okuduğunuz süre 
boyunca burs veriyor. O yüzden aileler 
çocuklarını yeteneklerine göre bireysel sporlara 
yönlendirebilirlerse eğitim hayatlarında bunun 
çok faydasını görebilirler. Bu tarz sporlarla 
ilgilendiğiniz zaman sosyal hayatınıza da 
olumlu etkileri oluyor. O yüzden 6-7 yaşlarında 
çocuklarını spora başlatsınlar, hatta ilk başlarda 
yüzme ve jimnastiğe yönlendirirlerse yeterli 
kuvvet ve esnekliği kazanan çocuk bireysel 
branşlarda daha üstün başarılar kazanabilir.”

Hedef dünya şampiyonluğu
Hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu 

vurgulayan Mehmet Usda, “Avrupa’da zirveye 
çıktım şimdi Dünya Şampiyonluğu’nu almak 
istiyorum. Mesleki olarak ise spor psikologluğu 
yapmak istiyorum. Aydın Üniversitesi Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik, bölümünü bitirdim 
şu anda psikoloji üzerine yüksek lisansımı 
yapıyorum. Zaten milli sporcuyum, antrenörlük 
geçmişim, hakemlik belgelerim var. Bitirdiğim 
bölümle de ilgili olduğu için tüm kariyer 
planımı bu meslek üzerine yaptım, bu alanda da 
ilerliyorum” şeklinde konuşuyor.

Belediyesi Gençlik ve 
Spor eğitmenlerinden 
23 yaşındaki Mehmet 

olarak 19-22 Temmuz tarihleri arasında 
Japonya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda 
ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

18 yılda 150’nin üzerinde madalya
18 yılda 150’nin üzerinde 
madalya kazanan Usda’nın 

gibi sayısız başarısı var. Karate 
sporuna  babasının teşviği ile 6 

yaşında başladığını söyleyen genç 
yetenek “O yaştaki her çocuk gibi ben 

de futbol oynamak istiyordum. Hırçın 
ve hareketli bir çocuk olduğumdan,  
enerjimi atmam için, biraz da babamın 
bu spora olan ilgisinden dolayı 
ailem tarafından karate sporuna 
yönlendirildim. Sonrasında ilk 

turnuvamda başarılı olunca bu spora 
olan ilgim ve sevgim arttı, beni daha 

istekli hale getirdi. Ardından geçen yıllar 
içinde Türkiye şampiyonlukları, Okullararası 

Şampiyonluklar, ferdi ve takım maçlarında 
Avrupa şampiyonlukları geldi” diyor.

“Aileler çocuklarını bireysel 
sporlara yönlendirsinler”

Karatenin sanıldığı kadar 
tehlikeli bir spor olmadığını, 
savunma odaklı bir spor olduğunu 
söyleyen Usda sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Japon felsefesinden 

geldiği için insanı dinginleştiren, 
sakinleştiren bir yapısı da var. 

Ülke olarak bu sporda çok başarılıyız. 
Japonya’nın ardından İran’la birlikte zirveyi 

paylaşıyoruz. Ailelerin çocuklarını erken 
yaşlarda bu spora yönlendirmelerini tavsiye 
ederim. İleriki yaşlarda milli müsabakalara 
katıldıkları zaman birçok üniversiteden 
teklifi alabilirler. Üniversiteler kendilerini 
yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcular 

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

“Aileler çocuklarını bireysel 
sporlara yönlendirsinler”

tehlikeli bir spor olmadığını, 
savunma odaklı bir spor olduğunu 
söyleyen Usda sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Japon felsefesinden 

geldiği için insanı dinginleştiren, 
sakinleştiren bir yapısı da var. 

Ülke olarak bu sporda çok başarılıyız. 
Japonya’nın ardından İran’la birlikte zirveyi 

paylaşıyoruz. Ailelerin çocuklarını erken 

Mehmet Usda, Üniversitelerarası Türkiye 
Şampiyonası'nda 84 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Karate sporuna 6 yaşında başlayan 
Usda'nın ferdi ve takım maçlarında 

aldığı çok sayıda başarısı var.

Mehmet Usda, Japonya'da 
düzenlenecek Dünya 

Şampiyonası'nda ülkemizi 
temsil edecek.

Usda, 2016 yılında 
Hırvatistan'da 

düzenlenen 
Avrupa Üniversite 
Oyunları'nda altın 
madalya kazandı.

Genç 
şampiyonun 

şimdiki 
hedefi  Dünya 

Şampiyonluğu.
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AZAZ aylarını yaşadığımız şu günlerde herkesi diyet  aylarını yaşadığımız şu günlerde herkesi diyet 
telaşı sarıyor… Zayıflamak uğruna yasaklar listesinden telaşı sarıyor… Zayıflamak uğruna yasaklar listesinden 
oluşan oluşan diyet menüleriyle boğulmak yerine lezzetli diyet menüleriyle boğulmak yerine lezzetli 
ve sağlıklı yemeklerden oluşan bir beslenmeve sağlıklı yemeklerden oluşan bir beslenme
programını hayatınıza katmak ise sizin elinizde… programını hayatınıza katmak ise sizin elinizde… 
Unutmayın sağlıklı zayıflamada şok diyetlere yer yok.Unutmayın sağlıklı zayıflamada şok diyetlere yer yok.

İ
NSANLAR yazın yaklaşmasıyla birlikte tatil, deniz, güneş gibi 
hayaller kurarken bir yandan da yazlık kıyafetler içinde nasıl 
görüneceklerini düşünüyorlar. Diyet yapmak sanıldığı gibi 

yasaklar listesi anlamına gelmiyor. Günlük yediğimiz içtiğimiz 
bütün besinler bizim diyetimizi oluşturuyor. O nedenle kilo verme 
veya diyet yapma sürecine sezonluk bir olaymış gibi bakmak 
çok yanlış. Sadece bir dönemi formda geçirmek için değil, ideal 
kiloya ulaşmak ve sağlıklı beslenmek için kişiye özel bir diyet 
programının takip edilmesi gerekiyor.  Hızlı bir şekilde kilo vermeyi 
vaadeden bazı diyetler ise insan sağlığını tehlikeye sokuyor. 

HIZLI KİLO VERDİRMEYİ VAADEDEN 
DİYETLERDEN UZAK DURUN

Kışın kilo alanlar yazın, çok kısa süre içerisinde 
olabileceğinden fazla miktarda kilo vermek isteyebiliyor. 
Hızlı kilo verebilmek için de kişiye özel olmayan, tek tip besin 
grubunu içeren, yanlış diyet uygulamaları yapılabiliyor. Hızlı kilo 
verdiren diyetlerde yağ kütlesinden az,  kas ve su miktarından 
ise çok kayıplar olduğu görülüyor. Kas kaybı metabolizmanızın 
yavaşlaması anlamına geliyor. Bunun yanında hızlı kilo kaybı 
sağlayan diyetler uzun süre uygulandığında vücuttan su ile birlikte 
sodyum, potasyum gibi elektrolit kayıpları yaşanıyor ve bu durum 
ani kalp krizlerine neden olabiliyor.

İ
NSANLAR yazıNSANLAR yazıNSANLAR n yaklaşmasıyla birlikte tatil, deniz, güneş gibi 

Sağlıklı Zayıflamada 
Şok Diyetlere Yer Yok!

SAĞLIKPOSTASIPOSTASI

Sağlıklı Zayıflamada Sağlıklı Zayıflamada 

Kahvaltı: 1 adet sade probiyotik yoğurt
4 çorba kaşığı yulaf ezmesi + 2 bütün ceviz içi 
1 dilim ananas

Öğle: 1 kase sebze çorbası
200-250gram ızgara somon
Domatesli roka salatası 
(1 tatlı kaşığı zeytinyağı, limonlu)
1 ince dilim tambuğday ekmeği

Ara Öğün: 1 küçük boy elma ve 10 adet çiğ 
badem 
Akşam: 1 adet zeytinyağlı enginar
Lor peynirli Yeşil Salata 
(4 kaşık lor peynir, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, limon, 
nar ekşisi ile)
2 ince dilim tambuğday ekmeği  
Akşam yemeğinden 2 saat sonra; 1 su 
bardağı kefir (200ml)

SAĞLIKLI KİLO 
VERDİRECEK 
ÖZEL DİYET

Sağlıklı zayıflama bireysel özellikler 
göz önüne alınarak hazırlanan, 
enerji ve tüm besin gruplarını 
kişinin ihtiyaç duyduğu miktarlarda 
içeren bir diyet programı ile 
sağlanabiliyor. Zayıflamada 
diyet tek başına yeterli değil. 
Mutlaka sürdürülebilir bir egzersiz 
programının diyete eklenmesi 
gerekiyor. Haftada 3 – 4 kez 30 
dakika süren tempolu yürüyüşler 
hem sürdürülebilir olması hem de 
sağladığı fayda açısından ideal.

Diyet yaparken öğün atlarsanız kilo alırsınız

Sporsuz diyet sağlıklı zayıflamak için yeterli değil

Öğün atlamak veya aç kalarak kilo vermeye çalışmak 
metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyor. Metabolizmamız 

dışarıdan ne kadar enerji gelirse o kadarla çalışmaya ayarlanmış 
bir sistem. Yani siz tüm gün bir şey yemediğinizde veya öğün 

atladığınızda metabolizmanız da hiç enerji harcamıyor ve kendini en 
düşük seviyede dinlenmeye alıyor. Bazal metabolizma hızının altında 
düşük kalorili beslenmek metabolizmanızı daha da yavaşlatıyor. Uzun 

süre aç kalmak kan şekerinde dalgalanmalara neden olacağı için bir 
sonraki öğüne kurt gibi acıkmış oturmanız kaçınılmaz hale geliyor. O 

nedenle aç kalmadan, 3 – 4 saat aralıklarla öğünlerinizi planlayın.
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Sıcak Havalarda Yüksek 
Tansiyona Dikkat!

Sıcak Havalarda 

Hava sıcaklıklarının artması, özellikle tansiyon ve kalp hastaları açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Uzun süren 
ve kondisyon olarak güçsüz kalınan kış aylarından sonra yaz mevsimine geçişte hipertansiyon, kalp yetersizliği, kalp damar 

hastalığı olanların çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Tansiyon hastalarının ilaç kullanımını ihmal etmemesi, doktora görünerek 
ilaç ayarlarını yaptırmaları ve tansiyonlarının çıkmasına neden olabilecek yiyecek ve içeceklerden kaçınmaları gereklidir.

Uzm. Dr. 
Nur Özbek

İç Hastalıkları Uzmanı
Bezmialem Eyüp 
Ek Hizmet Binası

Telefon: (0212) 211 06 23

H
İPERTANSİYON dünyada önlenebilir ölüm nedenleri 
içerisinde bir numaralı risk faktörüdür. Hipertansiyon 
hastalığı tedavi edilmediğinde ölümcül olabilecek kalp krizi, 

felç, beyin kanaması, böbrek yetersizliği, aort damarı yırtılmalarına 
neden olabilir. Bu yüzden tedavisi ciddi önem taşır. Tanısı konulan 
ve ilaç tedavisi başlanan hastalar yaşam tarzı değişikliği ile 
birlikte ilaç tedavisine ömür boyu devam etmelilerdir. Özellikle yaz 
aylarında hipertansiyon hastalarının diğer kalp hastalarında olduğu 
gibi daha dikkatli olmaları gerekir. Güneşin etkisinin yoğun olduğu 
öğle saatlerinde dışarıda olmamaları, daha sık tansiyon kontrolü 
yapmaları, yağlı ve tuzlu gıdalardan kaçınmaları gerekir.

Hipertansiyon özellikle ailesinde bu rahatsızlık bulunanlarda 
daha fazla görülür. Ayrıca şişmanlık (obezite), günlük kısıtlı aktivite, 
aşırı tuz tüketimi, ileri yaş, sigara, şeker hastalığı (insülin direnci), 
stres, aşırı alkol tüketimi ve uygunsuz beslenme faktörleri de 
değerlendirmede önemli yer alır. Hipertansiyonu bu faktörlerden 
yalnızca biriyle ilişkilendirmek mümkün değildir. Çoğu hasta bu 

faktörlerden birçoğuna sahip olabilir. 
Özel bir hastalığa bağlı olmayan hipertansiyon olgularında 

genellikle hipertansiyona yol açan somut bir sebep bulunamaz. 
Bu sebeple hipertansiyonlu hastaların en az  yüzde 90’ında 
neden belli değildir. Hipertansiyona neden olan bazı hastalık veya 

faktörler arasında; böbrek yetersizliği, böbrek damar hastalığı, 
böbrek üstü bezi tümörü, ana atar damarda doğuştan darlık ve bazı 
ilaçlar (doğum kontrol hapları, grip ilaçları, kortizon grubu ilaçlar, 
kortizon içermeyen antiromatizmal ilaçlar vb.), kalsiyum yüksekliği, 
fazla tuz alımı, gebelik vb, yer almaktadır.

HİPERTANSİYON TEDAVİSİ
Hipertansiyon tedavisi yaşam boyu sürer. Organlarda bir hasar oluşmadıysa ve kan basıncı yüksekliği hafifse, hastalık ilaçsız tedavi 
yöntemleriyle kontrol altına alınmaya çalışılır. Aksi durumda ise ilaç tedavisi uygulanır. Hipertansiyon ilaçları bağımlılık yapmaz.

Tansiyon tedavisinde doğru bilinen yanlışlar 
vardır. Sarımsak ve limon tansiyonu düşürmede 
tek başına etkin değildir. Hipertansiyon ilaçları 
bağımlılığa neden olmaz. Hipertansiyon tedavisi 
süreklilik gerektirir. Ayrıca halk arasında tansiyon 
ilaçlarının böbrek ve karaciğeri olumsuz yönde 
etkilediğine dair yanlış bir inanış vardır. Oysa 
böbrek ve birçok organ, yüksek kan basıncı ilaç ile 
tedavi edilmediğinde çok zarar görebilir. Önemli 
olan uygun vakaya uygun ilacın seçilmesidir.

H
İPERTANSİYON tedavisinde amaç kan basıncını 140/90 
mm hg altına düşürmektir. Eğer hastada ek olarak şeker 
hastalığı, böbrek yetersizliği ve diğer organ hasarı var ise 

kan basıncının daha da düşük olması hedeflenir. Tedavinin önemli 
bölümünü ilaç tedavisi oluşturur. Hipertansiyon tedavisi sırasında 
yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz, kilo kontrolü, 
tuz alımının kısıtlanması gereklidir. İnme, kalp krizi, böbrek 
yetmezliği gibi hipertansiyonun yarattığı ciddi durumlardan 
korunmak için erken tanı önemlidir. Erken tanı koyulan ve kontrol 
altına alınan hipertansiyon yaşam kalitesini etkilemez.

Diğer tüm tedaviler gibi hipertansiyon tedavisi de kişiye 
özel olmalıdır. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan tansiyon 
ilaçlarının bağımlılık yaptığı ya da zararlı olduğu düşüncesi doğru 
değildir. Günümüzde kullanılan ilaçlar, tansiyon düzenlerken, 

kalp-damar sistemini korur ve böbreklerin bozulmasını da 
engeller. Kan basıncı hedefine ilk 1 ay içinde ulaşılamadı ise doz 
artırılır veya ikinci bir ilaç eklenir.

TANSİYON ÖLÇÜMÜ
Kan basıncı ölçüm cihazlarıyla elde edilen ve küçük ve 

büyük olarak iki sayıyla ifade edilmektedir. Büyük tansiyon 
olarak ifade edilen sayı, kalbin kasılma esnasında oluşturduğu 
basıncı, ikinci olarak söylenen ve küçük tansiyon olarak 
ifade edilen sayı ise kalpte kasılma olmadığı dönemde büyük 
damarlardaki basıncı ifade etmektedir. Beyin başta olmak üzere 
vücudun yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için büyük 
tansiyon kabaca 90 mmHg’nin küçük tansiyon ise 60 mmHg’nin 
üzerinde olmalıdır.

Tansiyon Tedavisinde 
Doğru Bilinen Yanlışlar
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