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Eskişehir  GenÁ lik Kampı 'nda Doyası ya Eğlence

Ey̧ psultan Belediyesií nden 
2 Milyon Dolarlı k Tasarruf

Eskişehir merkeze 40 dk 'lı k mesafede, 100 dˆ n¸ ml¸ k bir araziye kurulmuş, doğayla iÁ  iÁ e olan Eskişehir Hası rca GenÁ lik 
Kampı 'na 760 gencimiz katı ldı . 2 ñ  7 Ağustos erkek, 7 ñ  12 Ağustos'ta ise kı z ˆ ğrencilerin katı ldı ğı  kamp, yoğun talep gˆ r¸ nce 

12   17 Ağustos tarihleri arası nda kı z ˆ ğrenciler iÁ in 3. bir kur daha d¸ zenlendi. DEVAMI SAYFA 10 11 ve 12'DE

Ey¸ psultan Belediyesi, "Kamuda 
AÁ ı k Kaynak Kodlu Yazı lı mları n 
Desteklenmesi" Á alı şmaları  
kapsamı nda T‹ BİTAK Ulusal 
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
(ULAKBİM) tarafı ndan geliştirilen 
milli işletim sistemi PARDUS'la 
tasarruf etmeye devam ediyor.

2015 yı lı nda PARDUS 
kullanmaya başlayan Ey¸ psultan 
Belediyesi, 2023 yı lı na kadar 
bir milyon 800 bin bilgisayarda 
kullanı lması  hedeflenen milli 
işletim sistemi sayesinde şimdiye 
kadar 2 milyon dolarlı k b¸ tÁ eden 
tasarruf etti. DEVAMI 4'TE

Değerli 
Hemşehrilerim,

Bizi birbirimize 
ve Rabbimize 
yakı nlaştı rmayı  
amaÁ layan kurban 
bayramı nı  geride 
bı raktı k. Bayramı , 
oldukÁ a sakin, 
huzurlu ve d¸ zenli 
bir ortamda geÁ irdik. 
#nşaallah, terˆr ¸  
bitirme yolunda 
b¸ y¸ k ve emin 
adı mlarla ilerliyoruz. 
Bu s¸ recin milletimiz 
aÁ ı sı ndan arzu 
edildiği şekilde 
y¸ r¸ d¸ ğ¸ ņ  ˆz ellikle 
belirtmek isterim.

Ey¸ psultan'ı n 
Işı ltı sı  

Her Zaman 
Devam Edecek
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REMZi AYDIN
Ey¸ psultan 

Belediye Başkanı

EY‹ PSULTAN'DA EĞİTİME 

İlÁ edeki t¸m  okulları n bakı m, 
onarım  ve boyama işlemlerinin 
tamamlandı ğın ı, son  4.5 yı llı k 
s¸r eÁte e ğitim ve ˆ ğretimde 

ˆn emli hizmetler 
gerÁek leştirildiğini 
vurgulayan Başkan Remzi 
Aydın , ì 14 okul yı kı lı p 
yeniden yapı ldı , 16 okul ise 
g¸Ál endirme Áa lı şmaları  ile 
deprem riskine karşı  hazı r 

hale getirildi. Alibeykˆy  Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan 
İlkOr taokulu ve Hacı  Osman Torun 
Anadolu İmam Hatip Lisesií nde bu 
sene eğitimler başlayacakî  dedi.

Ey¸ psultan Belediye Başkanı  Remzi Aydı n'ı n, 
gˆ reve gelişinin hemen ardı ndan 
başlatmı ş olduğu genÁ lik kampları , 
bu sene Eskişehir Hası rca GenÁ lik 
Kampı 'nda gerÁ ekleştirildi.

DEV YATIRIMLAR
Ey¸ psultan Belediye 

Başkanı  Remzi Aydı n, 
yeni eğitim dˆ nemine 

başlayacak Á ocuklar 
ve genÁ lere m¸ jdeli 

haberler verdi. 
Kı rtasiye destek 

kampanyası nı n bu sene 
de gerÁ ekleştirileceğini 

belirten Başkan 
Aydı n, ˆ ğrencilerin 
n¸ fus c¸ zdanları yla 

ilÁ edeki 
kı rtasiyelerden 

diledikleri 
gibi alı şveriş 

yapabileceklerini 
sˆ yledi. DEVAMI 19. SAYFADA
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RAMİ Kı şlası í nı , 
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip 
Erdoğaní ı n aÁ ı kladı ğı  ve 

Cumhurbaşkanlı ğı  Kabinesií nin 400 
projeyi iÁ eren 100 ģ nļ k eylem 
planı  iÁ inde ̂ nemli bir rol oynadı ğı nı  
ifade eden Ķ lţ r ve Turizm Bakanı  
Mehmet Nuri Ersoy ş̂ yle konuştu:

ì Y̧ z ģ nļ k eylem planı nda 
Rami Kı şlası í nda devam eden 
inşaatlar da ̂ nemli rol oynuyor. 
Bu kapsamda inceleme yapı yoruz. 
Projeyi nası l daha hı zlandı rabiliriz 
diye inceleme yapı yoruz. 
Hı zlandı racak birkaÁ  detay ̧ zerinde 
konuştuk. Onları  da hı zlı  bir şekilde 
sonlandı rı rsak projeyi Á ok hı zlı  bir 
şekilde tamamlamak istiyoruz. 100 
ģ nļ k eylem planı  iÁ inde bu ikinci 
inşaat b̂ ļ m̧ ņ n y̧ zde 20í den 
y̧ zde 45í lik tamamlanma oranı na 
getirilmesi var. « ok ̂ nemli bir engel 
yok gibi. Onları  hı zlı  bir şekilde 
tamamlayacağı z. Bizim iÁ in esas 
ˆ nemli olan projenin tamamlanması  
ve bittiği zaman sadece bina olarak 
değil, Á evre ḑ zenlemeleriyle 
birlikte Ramií de yaşayan 
halka ş rḑ ŗ lebilir bir ortam 
yaratı lması , onları n ihtiyaÁ ları nı n 
karşı lanması dı r.î

İ L« EDE, ̂ zellikle parklarda ģ venliği en ̧ st seviyeye 
taşı mak amacı yla yeni bir Á alı şma başlatı ldı . Bilgi 
İşlem M̧ ḑ rļ ģ̆  tarafı ndan hazı rlanan, Park 

BahÁ eler M̧ ḑ rļ ģ̆  ile ortaklaşa ş rḑ ŗ len Á alı şmayla 
parklara ģ venlik kameraları  kurulacak.

G÷ R‹ NT‹ LER 24 SAAT İZLENEREK  
KAYIT ALTINA ALINACAK

Kameralar ilÁ ede ilk olarak İslambey Hz. Halit 
Parkı  ile Arif Paşa Parkı í na kuruldu, belediye hizmet 
binası nda bulunan kamera takip merkezine bağlandı . 
Her iki parkta Á ocuk ve spor alanları nı  kapsayacak 
şekilde konulan ikişer kamera 24 saat boyunca aralı ksı z 
izlenip kayı t altı na alı nacak.

B̧ y̧ k bir titizlikle ş rḑ ŗ len Á alı şmalar sonucu 
oluşturulan sistem MOBESE kamera sistemleri ile eş 
değerde bulunuyor.

BELEDİYENİN WEB SAYFASINDAN CANLI 
İZLENECEK

Oluşturulan sistemde anlı k kamera ĝ ŗ nţ leri 
Ey̧ psultan Belediyesi web sayfası ndan canlı  olarak 
yayı nlanmaya başlayacak. Bu sayede dileyen 
vatandaşlar tablet, cep telefonu gibi mobil araÁ lar ile 
uygulama ̧ zerinden canlı  yayı nı  izleyebilecek.

Parklardan gelen ĝ ŗ nţ lerin canlı  yayı n olarak 
web sitesinden yayı nlanması  iÁ in Á alı şmalar devam 
ediyor.

İNTERNET SAĞLAYICISINA GEREK 
KALMADAN « ALIŞACAK

Sistem herhangi bir internet sağlayı cı sı ndan hizmet 
almadan, Bilgi İşlem M̧ ḑ rļ ģ̆ í ņ n kablosuz radyolink 
cihazları  ile oluşturduğu ağ ̧ zerinden Á alı şı yor. Kamera 
ĝ ŗ nţ leri bu ağ kullanı larak merkeze taşı nı yor ve 
kayı t altı na alı nı yor.

Kameraları n kurulacağı  parklara direk kurulumları  
ve elektrik hatları nı n bağlanması  işlemi de Park ve 
BahÁ eler M̧ ḑ rļ ģ̆  tarafı ndan gerÁ ekleştiriliyor.

Yeni Ķ lţ r Bakanı mı z Rami Kı şlası nı  İnceledi

Parklar, 24 Saat Canlı İzlenebilecek

Ey¸ psultaní da bulunan 250 yı llı k Rami Kı şlası í nı , Ţ rkiyeí nin cazibe merkezine getirecek projenin restorasyon Á alı şmaları  devam ediyor. Ķ lţ r ve 
Turizm Bakanı  Mehmet Nuri Ersoy, m¸ ze, ķ ţ phane ve 200 dˆ n¸ ml¸ k peyzaj d¸ zenlemesiyle Ţ rkiyeí nin en b¸ y¸ k ķ ţ phanesi olacak olan Rami 

Kı şlası í ndaki Á alı şmaları  Ey¸ psultan Belediye Başkanı  Remzi Aydı ní la birlikte inceledi. Bakan Ersoy incelemeler sı rası nda kı sa bir aÁ ı klama da yaptı .

Ey̧ psultan Belediyesi, huzurun başkenti Ey̧ psultaní da insan odaklı  yatı rı mları nı  ş rḑ ŗ yor. « alı şmalarda 
vatandaşlara daha kaliteli daha huzurlu yaşam alanları  oluşturulurken, ģ venlik de ĝ zardı  edilmiyor.
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ABD'nin, değişen ticari ve siyasi 
dengeler karşı sı nda tavı r almak 
adı na #ran, Rusya, « in vb 

¸ lkelere olduğu gibi ‹l kemize de yaptı ğı  
kur oyunları yla karşı  karşı ya kaldı k. 
Bu esası nda ikinci bir 15 Temmuzdur. 
Ancak tı pkı  o gece olduğu gibi bu s¸ reÁ te 
de Cumhurbaşkanı mı zı n ˆnc ¸ l¸ ğ¸ nde 
milletimizin vakur ve ferasetli duruşu 
ile bu s¸ reÁ  de atlatı lacak ve sonuÁ ta 
daha g¸ Á l¸ , daha kararlı  ve daha kˆkl ¸  
bir yapı ya dˆn ¸ şm¸ ş olarak yolumuza 
devam edeceğimize, inanı yorum.

ëH er şerden bir hayı r Á ı karı lması í gibi 
bir ilkeye sahip olan bir medeniyetin 
mensupları  olarak, bu s¸ recin fertler 
ve milletimiz nezdinde bˆyl e bir sonuÁ  
doğuracağı nı  hem umuyor hem de bu 
anlamda  gayret etmemiz gerektiğine 
inanı yorum.

★★★

#şte Belediyemiz, daha gˆr eve 
geldiğimiz 2014 yı lı nda milli yazı lı ma 
geÁ meye karar vermiş ve yapı lan 
sistematik Á alı şmalarla, t¸ m personelin 
eğitimleri tamamlanmı ş, yan yazı lı m ve 
sistemlerle entegrasyon sağlanmı ş ve 
gˆst ermelik olarak değil tam anlamı yla 
2015 yı lı nda bu s¸ reÁ  tamamlanarak 
Pardus işletim sistemine geÁ miştir. S¸ reÁ  
iÁ inde bizleri macera yaşamakla veya 
ëeski  kˆye yeni adet getirmekleí eleştiren 
sektˆr  temsilcilerinin, bug¸ nlerde 
haklı lı ğı mı zı  teslim ettiklerini gˆr ¸ yorum. 
Yine sadece işletim sistemi değil, 
Belediyemiz bu s¸ reÁ te t¸ m kullanı cı ları  
nezdinde T¸ rk diline en uygun parmak 
ergonomisini teşkil eden F klavye 
kullanı mı  konusunda da uygulama 
başlatmı ş ve s¸ reÁ  de sağlı klı  bir şekilde 
y¸ r¸ mektedir.

★★★

Bu s¸ reÁ  ve uygulamalar, bir bakı ş 
aÁ ı sı nı n, vizyonun, her alanda her 
yerde her zaman milli ve yerli olmak 
gerektiğinin k¸ Á ¸ k bir sembol¸ d¸ r. Bu 
vizyon, sadece sanayi ve teknolojide 
değil, eğitimde, k¸ lt¸ rde, sanatta, 
siyasette, ekonomide ve ticarette kı saca 
hayatı n her alanı nda evrensel değerleri 
yerli yerince değerlendirerek yerli ve milli 
olmamı zı n gerekliliğine işaret ediyor. Bu 
anlayı şı mı zı  her zaman devam ettireceğiz.

Değerli Hemşehrilerim,
#lÁ emiz tapu ve imar konuları nı n 

yeni yeni halledilmesiyle dinamik imar 
hareketliliğini kazanmı ştı r. « ok yoğun 
yerleşim alanları nı n oluşması , dˆn ¸ şmesi, 
ņ fusun artması  beraberinde alt yapı  
ve Á evre d¸ zenlemelerini, ulaşı mda 

b¸ y¸ k atı lı mlar yapmayı , yeni okullar 
kı saca kamu hizmet sunum araÁ ları nı n 
kapasitelerini arttı rmayı  gerektirmektedir. 
Bu beklentiyi karşı lamaya yˆnel ik 
atı lı mları mı z gˆr eve geldiğimizden beri 
devam ediyor. 

★★★

÷ rneğin, ilÁ emizin asfalt problemini 
iki yı ldı r ˆnc eliyoruz. Şartları  oluştuğu 
anda her cadde ve sokağı mı zı  asfaltladı k. 
2017 yı lı nda #BB'nin de katkı ları yla 
birlikte ilÁ e tarihinde bir rekor kı rarak, 
yaklaşı k 250 bin ton asfalt serimi yaptı k. 
2018 yı lı nda da bu rakamlara yaklaşmayı  
hedefliyoruz. 2019 yı lı nda ilÁ emizde 
artı k asfalt işi Á ok ˆneml i bir hizmet şekli 
olmaktan Á ı kacak. Altyapı  alanı ndaki 
ˆn celiklerimiz artı k başka konular olacak.

2019 yı lı nda daha Á ok Á evresel 
uygulamalar, kent estetiği, otoparklar, 
akı llı  şehir uygulamaları mı z gibi temalar 
ˆn e Á ı kacak. Bu bağlamda mesela,

#lÁ emizde ilk defa dekoratif 
aydı nlatma uygulaması nı  2017 yı lı nda 
yapmı ştı k. Bu uygulamamı zdan Á ok 
olumlu dˆn ¸ şler alı nca 20 mahallemizde 
daha 1000 civarı nda uygulama yaptı k. 
Şimdi mahallelerimizin belli caddeleri 
ı şı l ı şı l ve estetik bir şekilde insanı mı za 
hizmet veriyor.

★★★

Kent estetiği uygulamaları mı zı n 
ilk ˆr neklerinden birisi de Alibeykˆy 
Vardar caddesi oldu. Geniş kaldı rı mları , 
bol ağaÁ ları , d¸ zenli yapı sı  ve gece 
aydı nlatmaları yla sadece Alibeykˆyl ¸ lerin 
değil t¸ m hemşehrilerimizin gururla 
seyrettiği, y¸ r¸ d¸ ğ¸  bir caddeye sahip 
olduk.

« ı rÁ ı r ve Karadolap trafiğindeki 

tek yˆn uygulamamı z  trafiğimizi 
ˆneml i ˆl Á ¸ de rahatlattı . Ancak esas 
radikal Á ˆz¸ m¸ m¸ z, raylı  sistemlerdeki 
hizmetlerimizdir.

Bağcı lar Gayrettepe metro hattı  ve 
Alibeykˆy Eminˆn ¸  tramvay hattı mı zı n 
Á alı şmaları  son hı zla devam ediyor. Keza, 
Silahtarağa t¸ nelimiz de inşallah yı l 
sonunda hizmete aÁ ı lmı ş olacak...

★★★

#mar, « ı rÁ ı r, Akşemsettin ve Yeşilpı nar 
mahallelerimiz ile Gaziosmanpaşa 
arası ndaki ulaşı mı  rahatlatacak yeni 
#ETT hattı mı z da geÁ en ay hizmete girdi. 
Bundan dolayı  da y¸ zlerce teşekk¸ r aldı k. 
T¸ m bunlar ve benzeri uygulamaları mı z 
sizlerin daha rahat, g¸ venli ve hı zlı  
yolculuk yapması nı  sağlamak adı na 
yapı ldı . #nşallah bu uygulamalar devam 
edecek...

★★★

Değerli Hemşehrilerim,
GenÁ lik yı lları mda bende Á ok hatı rası  

olan D¸ ğmeciler mahallemizin Şifa 
yokuşunda 2018 yı lı  iÁ inde ˆz ellikli 
bir proje gerÁ ekleştireceğiz. Bu proje 
bittiğinde, ilÁ emizin en eski ve g¸ zel 
mahallelerinden biri olan D¸ ğmecilerin 
ana girişini oluşturan merdiven yapı sı nı  
estetik ve fonksiyonel anlamda nostaljik 
bir dokuyla yeniden oluşturacak ve 
her kesimden insanı mı zı n takdirini 
alacağı mı za inanı yorum. Bu projeyi hep 
birlikte takip edelim.

Değerli Hemşehrilerim,
Gˆr ev misyonumuz sadece fiziki 

yatı rı mlar değil ˆz ellikle fiziki olmayan 
hizmetler de oldu. Bu anlamda da eleştiri 
aldı k. Ancak biz bu perspektifimizin de 
doğru olduğuna inanı yorduk ve nitekim 

zaman bizi tı pkı  pardus tercihinde  
olduğu gibi haklı  Á ı kardı . Biz, eğitimin, 
k¸ lt¸ r ve sanatı n milletimizin temel 
ve kˆkl ¸  değerlerinin korunması  ve 
geliştirilmesi konusunda ana taşı yı cı lar 
olduğunu bilerek temel Belediyecilik 
anlayı şı mı zı  bu alanlarda yoğunlaştı rdı k. 
Kentin Belediye Başkanı nı n bu alanlarda 
b¸ y¸ k sorumluluğu olduğuna inanı yorum.

#yi bir eğitimin yeterli mekan ve araÁ la 
yapı labileceğini, eğitimin sadece ders 
değil aynı  zamanda spor, k¸ lt¸ r ve sanat 
etkinlikleriyle oluştuğunu bilerek, t¸ m 
okulları mı zı n temiz bir ortam olması nı  
sağladı k, sağlamaya devam ediyoruz. 
T¸ m okulları mı zı n boya ve badana dahil 
bir Á ok tamiratları nı  yapı yoruz. Bu yaz, 
ilÁ emizin 40 civarı nda okulunun boyası nı  
tamamladı k. T¸ m okulları mı za kitap, araÁ  
gereÁ  ve spor malzemeleri veriyoruz. 
« ocukları mı zı  sadece yazı n değil 
kı şı n da kamplar ve geziler vesilesiyle 
şehir dı şı na gˆt ¸ r¸ yoruz. Bu yaz da 
Eskişehiríd e yaklaşı k 1000 gencimizi 
3 grupta kampta ağı rladı k. Bu g¸ zel 
ortamda genÁ lerimize, unutamayacakları  
ve hayatları nı n ileriki dˆneml erinde 
esaslı  prensip teşkil edecek ilhamlar 
kazandı rdı k.

★★★

Yine belediyecilikte bir ilki daha 
gerÁ ekleştirdik.2014 yı lı ndan beri 
yaptı ğı mı z proje kapsamı nda bu yı l da 
yaklaşı k 100 lise ˆ ğrencimizi 4 balkan 
¸ lkesine gˆt ¸ rd¸ k. ÷ ğrencilerimizin 
gezi sonrası nda g¸ Á l¸  bir şekilde bir 
ufuk ve vizyona, kendine, tarihine  ve 
medeniyetine aidiyet duygusuna sahip 
oldukları nı  y¸ zlerce kez gˆz lemliyoruz. 
Bu genÁ lerimizle irtibatı mı z her zaman 
devam edecek. Onlar, geleceğin 
T¸ rkiyesinin mimarları ndan olacak 
inşallah.

★★★

Değerli Hemşehrilerim,
Sizlere yeni ve nitelikli hizmetler 

yaparak gˆr evimizi yapmaya devam 
edeceğiz. Gelecek sayı larda yeni proje 
ve uygulamalardan bilgiler vererek, 
vaadlerimiz ve uygulamaları mı z 
arası ndaki birliktelikleri gˆr menizi ve 
takip etmenizi sağlamak istiyoruz. Şeffaf, 
katı lı mcı  ve vizyoner belediyeciliğimizin 
daha net şekilde gˆr ¸ lmesini istiyoruz.

Ey¸ psultan, geÁ mişte olduğu 
gibi bug¸ n de, yarı n da ı şı ltı sı nı  
devam ettirecek. Bunu hep birlikte 
başaracağı mı za inanı yor ve hepinize 
sağlı klı , huzurlu ve bereketli bir ay 
diliyorum.

$%&'(#)*+,-
Eyüpsultan Belediye Başkanı
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Ey¸ psultan'ı n Işı ltı sı  Her 
Zaman Devam Edecek

BAYRAM namazı ndan sonra 
Ey̧ psultan Camisií nin arkası nda 
bulunan kesimhanede, 15 

Temmuz darbe girişiminde şehit olan 
Cemal Demir, Erkan Pala, Yunus Emre 
Ezer ile ter̂ rle m̧ cadelede hayatı nı  
kaybeden şehit asker ve polisler adı na 
50 ķ Á ¸ kbaş kurban kesildi. 

Ey̧ p Vakı flar 1. B̂ lge M̧ ḑ rļ ģ̆ 
İmaret ve Aşevií nden kesilen kurban 
etleri paketlenerek, ilÁ ede ikamet eden 
50 şehit ailesine teslim edildi.

Ey̧ psultan Belediye Başkanı  
Remzi Aydı n, gazetecilere yaptı ğı 
aÁ ı klamada, ilÁ ede ikamet eden ve 
vatan savunması nda kaybettiğimiz 50 
şehidimiz adı na 50 ķ Á ¸ kbaş kurban 
kestirdiklerini belirtti.

Şehitlerin aileleriyle bir araya 
gelerek bayramlaştı kları nı  dile getiren 

Aydı n, ì Kurban Bayramı  vesilesiyle hem 
şehitlerimizi rahmet ve duayla andı k 
hem de onlar adı na birer kurban kestik. 
ì  diye konuştu.

Kesilen kurbanları n kabuļ ņ  
Allahí tan niyaz eden Aydı n, Kurban 
Bayramı í nı n ţ m ḑ nyada huzur ve 
barı şa vesile olması  temennisinde 
bulundu.  Oğlu 6 yı l ̂ nce Binĝ lí de şehit 
olan baba Recai Şen de her bayram 
olduğu gibi bu bayram da belediyenin 
kendilerini yalnı z bı rakmadı ğı nı  ŝ yledi. 

Oğlunun 21 yaşı nda askerde şehit 
olduğunu aktaran Şen, ş̂ yle konuştu: 
ì 6 yı l oldu. 6 yı l nası l geÁ iyor? « ok zor 
geÁ iyor. Biz biliriz ancak. Allahí a Á ok 
ş̧ ķ r devletimiz yanı mı zda. Dimdik 
devam ediyoruz. B̂ yle de devam 
edeceğiz zaten. Aslı nda ŝ ylenecek 
hiÁ bir şey yok. Ŝ z̧ n bittiği yerdeyiz.î

Kurban Bayramı í nda Şehitlerimiz İÁ in Kurban Kesildi
Ey̧ psultan Belediyesi, Kurban Bayramı í nda, 15 Temmuz darbe girişimi ve ter̂ rle m̧ cadele sı rası nda hayatı nı  kaybeden Ey̧ pļ  50 şehidimiz iÁ in kurban kesimi gerÁ ekleştirdi.
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2015 yı lı nda PARDUS kullanmaya başlayan Ey̧ psultan Belediyesi, 
2023 yı lı na kadar bir milyon 800 bin bilgisayarda kullanı lması  
hedeflenen milli işletim sistemi sayesinde şimdiye kadar 2 milyon 
dolarlı k b̧ tÁ eden tasarruf etti.

PARDUSí un yanı  sı ra, Ey̧ psultan Belediyesií nin yeni 
otomasyon sisteminde de database olarak, yine aÁ ı k kaynak kodlu 
¸ cretsiz postgresql kullanı lı yor. B̂ ylece yabancı  şirketlere gidecek 
b̧ tÁ e Ey̧ psultan Belediyesií nin kasası nda kalı yor.

ì ÷ NC‹ L‹ K ETMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZî
Ey̧ psultan Belediyesií nin PARDUSí a geÁ en ilk belediye 

olduğunu belirten Başkan Remzi Aydı n, yerli ve milli işletim 
sistemlerinin ̂ nemine değinerek ì Yerli ve milli kaynakları n 
kullanı lması  konusunda ̂ nç ļ k etmekten dolayı  mutluyuzî  dedi.

PERSONELE EĞİTİM VERİLMİŞTİ
PARDUS işletim sistemine geÁ iş ̂ ncesi Ey̧ psultan Belediyesi 

personeline eğitim verilmiş, Bilgi İşlem M̧ ḑ rļ ģ̆  personeli 
ile belediyenin diğer m̧ ḑ rļ klerinden birer personel PARDUS 
eğitimine katı lmı ştı . Eğitimde Linux tabanlı  işletim sistemi 
PARDUSí un kullanı mı  ̂ ğretilmişti.

PARDUS NEDİR?
Pardus, Linux tabanlı  bir işletim sistemi. Şimdiye kadar 5 

ana ve 2 kurumsal ş ŗ m̧ yle kullanı cı ları yla buluşan PARDUS 
kamu kurumları  ve KOBİí lerin ģ venle kullanabileceği, y̧ ksek 
performanslı , Ţ rkÁ e destekli uygulamaları  bulunan, ş rekli 
ģ ncel ve ģ venli, ḑ ş̧ k maliyetli, işlevsel bir işletim sistemi. AÁ ı k 
kaynaklı  olarak geliştirilen PARDUSí un esnek ve ģ venli olması nı n 
yanı sı ra işletim sistemi iÁ eriğinde kurumsal olarak ihtiyaÁ  duyulan 
uygulama ve ŷ netsel işlevlerin eksiksiz olarak bulunuyor. Ayrı ca 
sistem Á ˆ kme sorununa karşı  da kararlı  bir işletim sistemi.

B İRİM, ilÁ ede yaşayan ve iş bulmak amacı yla 
kendilerine başvuruda bulunan ihtiyaÁ  sahibi 
vatandaşları  firmalarla buluşturuyor.

Son olarak Ey̧ psultan Belediyesi ile işbirliği 
yapan ̂ zel bir firma, İş ve Kariyer Birimií ne ģ venlik, 
bekÁ i ve ĝ zetim personeli olarak Á alı ştı rı lmak ̧ zere 
60 personele ihtiyaÁ  olduğunu bildirdi.

Bunun ̧ zerine birim yetkilileri, kendilerine daha 
ˆ nce başvuruda bulunan vatandaşlarla irtibata geÁ ti.

Ayrı ca SMS yoluyla ilÁ ede yaşayan diğer 
vatandaşları  konu ile ilgili bilgilendirdi. Firma 

yetkilileri, Alibeyk̂ yí de bulunan İş ve Kariyer 
Geliştirme Birimií ne gelerek, başvuruda bulunan 
vatandaşlarla m̧ lakat yaptı . Yapı lan m̧ lakat sonucu 
gerÁ ekleştirilecek değerlendirmelerle 60 vatandaş 
firmada işe başlayacak.

M̧ lakata giren vatandaşlardan bazı ları  uzun 
ş redir işsiz oldukları nı  belirterek kendilerine b̂ yle 
bir imkan sunduğu iÁ in Ey̧ psultan Belediyesií ne 
teşekķ r ettiler. Ey̧ psultan Belediyesi, istihdam 
seferberliği sayesinde bu ģ ne kadar 10 bin 500 
kişiye firmalarla iş ĝ ŗ şmesi yapma imkanı  sağladı .

EY‹ PSULTAN Araştı rma Merkezií nin periyodik 
olarak ḑ zenlediği EYSAM Sohbetlerií nin 6.í sı , 
÷ ğretim ‹ yesi Dr. Nuran « etiní in sunumu ile 

gerÁ ekleşti. Ey̧ psultan Belediye Başkanı  Remzi 
Aydı n, akademisyenler ve Ey̧ psultanlı ları n geniş 
katı lı mı  ile gerÁ ekleşen sunumda, Nuran 
« etin, Ey̧ psultaní ı n ve tekkelerin 
tarihi gelişimini anlattı ktan 
sonra, Osmanlı  toplumsal 
yaşamı nda tekkelerin 
işlevlerini, ̂ nemini 
vurguladı .

« etin, Ey̧ psultaní da 
Osmanlı  D̂ nemií nde 
muhtelif tarikat veya 
kolları na mensup 70í e yakı n 

tekkenin varlı ğı  tespit edilmiş olduğunu belirterek 
tekkelerin bazen uzak yerlerden gelen kişiler iÁ in 
konaklama mekanı , bazen bu insanlar iÁ in rehberlik 
hizmeti sunulan bir m̧ essese, bazen eğitim kurumu, 
bazen de haberleşme merkezi olarak kullanı lmı ş 

olduğunu dile getirdi.
Ey̧ psultan Belediye Başkanı  

Remzi Aydı n da bu ţ r toplantı ları n 
Ey̧ psultaní ı n ķ lţ ŗ ne, 

araştı rma yapacaklara ̂ nemli 
katkı lar sağladı ğı nı  belirterek 
kendisinin de bu toplantı lara 
m̧ sait olduğu zamanlarda 

iştirak edeceğini belirtti ve Dr 
Nuran « etiní e EYSAM tarafı ndan 

hazı rlatı lan bir plaket takdim etti.

EYSAM SOHBETLERİí NDE 
ë TEKKELERí  DEĞERLENDİRİLDİ

İş Kariyer Birimií nden 
İstihdam Seferberliği Projesi

Ey̧ psultan Belediyesi, ì Kamuda AÁ ı k Kaynak Kodlu Yazı lı mları n Desteklenmesiî  Á alı şmaları  kapsamı nda T‹ BİTAK Ulusal 
Akademik Ağ Ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafı ndan geliştirilen milli işletim sistemi PARDUSí la tasarruf etmeye devam ediyor.

Ey̧ psultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri M̧ ḑ rļ ģ̆  İş ve Kariyer Geliştirme Birimií nin 
vatandaşa umut kapı sı  olma yolunda başlattı ğı  İstihdam Seferberliği Projesi Á alı şmaları  devam ediyor.

EY‹ PSULTAN BELEDİYESİí NDEN 
2 MİLYON DOLARLIK TASARRUF
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REHBERLER Ey¸p sultaníı n zengin 
ķl ţr el ve tarihi mirası nı  
ESTAMíı n hazı rladı ğı  gezi rota ve 

haritaları yla ziyaretÁi lere tanı tı yor.Ţr kiye 
Belediyeler Birliğií nin yerel ŷn etimleri 
uluslararası  platformlarda tanı tmak iÁi n 
LocalINTERNational adı  altı nda d¸ zenlediği 
staj programı nda Á eşitli ¸ lkelerden gelen 
ˆ ğrenciler, Ey¸p sultan Belediyesiín i ziyaret 
etti. Yapı lan ziyaretlerin ardı ndan ˆ ğrenciler 
alanı nda uzman rehberler eşliğinde 
Ey¸p sultaníı n manevi atmosferinde 
yolculuğa Áı ktı .

25 ‹ LKEDEN 37 ÷ ĞRENCİ 
EY‹ PSULTANí I GEZDİ

Program kapsamı nda gelen 25 farklı  
¸l keden (Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna
Hersek, Endonezya, Gambiya, Hindistan, 
Kazakistan, Karadağ, Kenya, Kı rgı zistan, 
Ļb nan, Macaristan, Malezya, Mı sı r, 
Moğolistan, Pakistan, Polonya, Romanya, 
Singapur, Somali, Sudan, Tacikistan, 
Tanzanya, Komorlar, Filistin) gelen 37 
ˆ ğrenci, Ey¸p sultan rehberleri eşliğinde 
Ey¸p sultan ve Á evresindeki tarihi eserleri 
ve ˆn emli şahsiyetlerin kabirlerini ziyaret 
ettiler. Tarihi yapı lar hakkı nda detaylı  
bilgiler aldı lar.

Misafirler, Ey¸p sultan Hazretleriín in 
kabri başı nda duaları nı  ettikten sonra Piyer 
Loti tepesine giderek geziyi noktaladı lar.

25 Farklı  ‹ lkeden ÷ ğrenciler Ey̧ psultaní ı  Gezdi
Ey̧ psultan Belediye Başkanı  Remzi Aydı ní ı n vizyon projelerinden biri 
olan Ey̧ psultan Tarihi Merkez (ESTAM) kapsamı nda uzman rehberler, 
ilÁ eyi ziyarete gelen misafirlere Ey̧ psultaní ı  gezdiriyor.

EY‹ PSULTANLILAR, İstanbulí un 
eski yazlı k sinemaları nı  
anı msatan bu etkinlik sayesinde 

bir anlamda nostalji yaşarken, 
mahallelerinde komşuları yla 
birlikte samimi bir ortamda sinema 
seyretmenin keyfini ş rḑ ler.

Ey̧ psultanlı ları n yoğun ilgi 
ĝ sterdiği aÁ ı khava sineması nda 
patlamı ş mı sı r ve pamuk şeker ikramı  
yapı ldı .

İlk aÁ ı khava sineması  ĝ sterimi 
Nişanca Mahallesií nde yapı ldı . 
Ĝ sterimde vatandaşlar, başrollerini 
Ţ rkan Şoray ve Kadir İnanı rí ı n 
oynadı ğı , ŷ netmenliğini Atı f Yı lmazí ı n 
yaptı ğı  1977 tarihli Selvi Boylum Al 
Yazmalı m isimli filmi izlediler.

İkinci ĝ sterim yine Nişanca 
Mahallesií nde gerÁ ekleşirken, bu kez 
de başrollerini Adile Naşit ile M̧ nir 
÷ zkulí un paylaştı kları , senaryosunu 
Sadı k Şendil, Suphi Tekniker ve Orhan 
Aksoyí un yazdı ğı , yapı mcı lı ğı nı  Ertem 
Eğilmez ile Nahit Atamaní ı n ̧ stlendiği 
1976 yapı mı  Aile Şerefi isimli film 
ĝ sterildi.

Ey̧ psultan Belediye Başkanı  Remzi 
Aydı n da AÁ ı khava Sinema ĝ sterimi 
yapı lan mahalleleri ziyaret ederek 
vatandaşlarla biraraya geldi. Onlarla 
hem sohbet etti hem de film seyretti. 
Etkinlik farklı  tarihlerde Ey̧ psultaní ı n 
ţ m mahallelerinde ḑ zenlenecek.

Ey̧ psultaní da AÁ ı khavada Sinema Keyfi
Ey̧ psultan Belediyesi, mahallelerde ̧ cretsiz AÁ ı khava Sineması  etkinliği ḑ zenledi. Ķ lţ r İşleri M̧ ḑ rļ ģ̆  

tarafı ndan gerÁ ekleştirilen etkinlikte, YeşilÁ amí ı n ĝ ņ llere taht kurmuş unutulmaz filmleri ilÁ e sakinleriyle buluştu.
8,-./0'(80/53/#936(:0;

Başkan Remzi Aydın, 
film gösterimi sonrası 

Eyüpsultanlılarla bir 
araya gelip sohbet etti
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S İMURG Yaygı n Eğitim Programı , orta ve alt 
gelir grubundaki ailelerin Á ocukları na  kaliteli 
eğitimde fı rsat eşitliği sunuyor. Eğitimde sosyal 

adaletin sağlanması na hizmet ediyor. Programı n 
ˆ zelliği, eğitimde bilgiden Á ok ̂ ğrencinin kişiliğine, 
yeteneğine, hedefine ̂ ncelik verilmesi. Simurg Yaygı n 
Eğitim ̂ ğrencileri, aÁ ı lan at̂ lyeler, takviye dersleri, 
İlm i Hal dersleri, ḑ zenlenen ders iÁ i etkinlikler ve 
ģ ņ  birlik ķ lţ r gezileriyle topluma sağlı klı  bireyler 
hazı rlı yor. Şahsiyeti geliştirmeyi amaÁ layan, ̂ ğrenci 
odaklı  olan Simurg 5 25 Yaş Arası  Yaygı n Eğitim 
Programı nda, Á ocuklara ve genÁ lere değer veriliyor, 
kendilerini keşfetmelerine imkan sağlanı yor. Simurg, 
sı nava değil, hayata hazı rlı ktı r, derse destek değil, 
yeteneğe fı rsattı r. ÷ ğretmez, ̂ ğrenmeyi ̂ ğretir.

Ţ rkiyeí ye ̂ rnek oldu
GenÁ liğe hizmeti her zaman ̂ n planda 

tuttukları nı , genÁ lik projeleriyle ̂ nemli başarı lara 
imza attı kları nı  ŝ yleyen Başkan Remzi Aydı n, ì Simurg 
Yaygı n Eğitim Programı mı z, ţ m Ţ rkiyeí ye ̂ rnek 
teşkil etti, ̂ ḑ ller kazandı . GenÁ lerimizin enerjisini, 
ķ lţ rle, sanatla, sporla, irfanla daha da zinde hale 
getirmek iÁ in Á ok Á alı ştı k. Gayretimiz; medeniyetimizi 
omuzlayacak genÁ lerimizi, bu y̧ ksek medeniyeti 
taşı yacak, Á ağı nı  aşacak bir donanı mla yetiştirebilmek 
iÁ indi. « ok ş̧ ķ r emeğimiz bereketlendi. Simurg 
bilgi evlerimiz, genÁ lik merkezlerimiz, spor 
komplekslerimiz, yaz ve kı ş kampları mı z, yurt iÁ i 
ve yurt dı şı  gezilerimiz, yaz, kı ş okulları mı z genÁ ler 
iÁ in kurduğumuz tesisler, geliştirdiğimiz programlar 
beklentilerimizi de aşan b̧ y̧ k ilgi ĝ rḑ . « ocuklar ve 
genÁ lerin kadim değerlerle olan ilişkilerini yeniden 
kurarak kendini keşfetmesini sağlayan , zamanı n 
ihtiyaÁ ları nı  karşı layabilecek ş rḑ ŗ lebilir bir yaygı n 
eğitim modeli olan Simurg yeni eğitim sezonunda yine 
başarı lı  Á alı şmalara imza atacakî  dedi. 

Kayı tlar 15 Eyļ lí de Başlı yor
2018 ñ  2019 d̂ neminde Simurg Yaygı n Eğitim 

Programı  ̂ ğrenci sayı sı nı  artı rarak devam edecek. 
Okul takviye dersleri, sı nav takviye dersleri, at̂ lye 
dersleri ve rehberlik faaliyetleri geliştirilerek devam 
edecek. Sanat at̂ lyeleri, farklı  sanat dalları yla 
ģ Á lendirilerek ş rḑ ŗ lecek. Simurg Yaygı n Eğitim 
Programı  iÁ in kayı tlar 15 Eyļ l tarihinden itibaren 
Bilgi  Evleri ve GenÁ lik Merkezlerií nden yapı labilecek.

SİMURG YAYGIN EĞİTİMDE YENİ 
D÷ NEM EYL‹ Lí DE BAŞLIYOR

Ey̧ psultan Belediyesií nin ̂ ḑ lļ  ̂ rnek projesi Simurg Yaygı n Eğitim Programı í nda yeni eğitim sezonu 26 Eyļ lí de başlı yor. 
Simurg 5 ñ  25 Yaş Arası  Yaygı n Eğitim Programı í nda 11 Bilgi Evi ve 4 GenÁ lik Merkezií nde eğitime devam edilecek.
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EĞİTİMDE ULUSAL MARKA: SİMURG
Ey̧ psultan Belediyesi Simur Yaygı n Eğitim Programı , Bilgi Evleri ve GenÁ lik Merkezleri b̧ y̧ k ilgi ĝ ŗ yor. Sadece Á ocuk, genÁ lik eğitimlerinin değil, lisanş sţ  

ˆ ğrencilerine ve velilere ŷ nelik etkinliklerin de yapı ldı ğı  Simurg Eğitim Programı í nda yeni d̂ nemde de bir Á ok at̂ lye Á alı şması , turnuva, etkinlik ḑ zenlenecek.

EV okulları , Simurg Yaygı n Eğitim 
Programı í nı n ilk uygulama aşaması  
olarak kurgulandı . Ev okulları mı zı n 

ˆ ncelikli amacı  ì değerler eğitimidirî . 
EDE ile Á ocuklara temel dini bilgiler, iyi 
ahlak, uyum fedakarlı k, ĝ rģ  kuralları , 
yardı mseverlik gibi eğitimler veriyor; akı l 
oyunları , el işi Á alı şmaları  ve gezilerle 
de sosyalleşmelerine destek oluyoruz. 
Eğitimler, ev ortamları nda, yaşa ĝ re 
oluşturulan gruplarla, ĝ revli eğitimciler 
tarafı ndan ḑ zenleniyor. Ev okulları nda 
gruplar en az 5 en fazla 10 kişiden 
oluşmakta. Program her hafta bir ̂ ğrencinin 
evinde gerÁ ekleşmekte. 4,5 yı lda 130 farklı  
grupta 906 ̂ ğrenciye eğitim verildi.

BİLGİ EVLERİNDE EĞLENEREK  
DERS İŞLENİYOR

Yeni nesil bilgi evleri olarak tasarlanan Simurg 
Bilgi Evleri, 10ñ 14 yaş arası  Á ocuklara hitap 

eden genel merkezlerdir. Teorik bilgiyi ve beden 
gelişimini destekleyecek eğitimlerin verildiği 

Bilgi Evleri, bilgiyi hayattaki karşı lı ğı yla 
sentezleyerek ̂ ğrencilerimizle paylaşı yor. Bilgi 

Evlerií nde, okul ve sı nav başarı sı nı  artı rmaya 
ŷ nelik destekleyici eğitimler veriliyor. 11 

yeni nesil bilgi evi, 28 mahallemizde 10ñ 14 
yaş arası ndaki Á ocukları mı zı n ilgi alanları na 

ĝ re tasarlanmı ş 46 at̂ ye eğitimiyle yeni nesil 
hizmetler sunmakta. 4.5 yı lda Bilgi Evlerií mizde 

10.729 ̂ ğrenci eğitim aldı .

BİLGİ EVLERİMİZ
1. Alibeyk̂ y Bilgi Evi

2. Ḑ ğmeciler Bilgi Evi

3. Karadolap Bilgi Evi

4. Kemerburgaz Bilgi Evi

5. Nişanca Bilgi Evi

6. PirinÁ Á i Bilgi Evi

7. Silahtarağa Bilgi Evi

8. Şehit Musa ÷ zalkan Rami Bilgi Evi

9. Yeşilpı nar Bilgi Evi

10. Ģ zeltepe Bilgi Evi

11. Akşemsettin Bilgi Evi

Simurg GenÁ lik Merkezleri, mevcut 
GenÁ lik Merkezi modelinin yaygı n eğitim 

projesi ile aldı ğı  yeni biÁ imidir. Ey̧ psultan 
Belediyesií nin ortaya koyduğu Yaygı n 
Eğitim Programı  Á erÁ evesinde 15 ñ  19 

yaş arası  genÁ lerimize ŷ nelik uygulanı r. 
GenÁ lerimizin enerjisini yeteneğini 

esas almaktadı r. Onlara herhangi 
kişilik dikte etmeden, kişiliklerini 

bulmaya ŷ nlendirmek amacı yla hizmet 
vermektedir. GenÁ lik merkezlerimizde 

20 farklı  program uygulanmaktadı r. Yeni 
bir anlayı şla yapı landı rdı ğı mı z GenÁ lik 

Merkezlerimiz, nitelikli ķ lţ r sanat 
faaliyetleriyle de genÁ lerimizin hayatı nı  

zarafetle ş slemeye devam ediyor. 4.5 
yı lda GenÁ lik Merkezlerií mizde 4.025 

ˆ ğrenci eğitim aldı .

GEN« LİK MERKEZLERİí MİZDE 20 FARKLI PROGRAM UYGULANIYOR

GEN«  AKADEMİí YLE ‹ NİVERSİTE 
÷ ĞRENCİLERİ UZMANLAŞIYOR

T‹ RKİYEí DE 
BELEDİYELER ARASINDA 
BİR İLK: SİMURG DİL EVİ

GEN« LİK MERKEZLERİMİZ
1. Ey̧ psultan GenÁ lik Merkezi

2. Yeşilpı nar GenÁ lik Merkezi

3. Ģ zeltepe GenÁ lik Merkezi

4. PirinÁ Á i GenÁ lik Merkezi

Simurg GenÁ  Akademi, ̂ ğrenimini Ey̧ psultaní da ĝ ren veya ikamet eden ̧ niversite 
ˆ ğrencileri iÁ in geliştirilmiş ̂ zel bir birimdir. Bu birim, ̧ niversite ̂ ğrencilerimize 

uzmanlaşacakları  alanı n dı şı nda yeni perspektifler kazandı rmayı  amaÁ lı yor. GenÁ  akademi 
programı nda liderlik okulu, felsefe, şehir tarihi eğitimi, sosyal medya ŷ netimi, ekonomi, 
iktisat, dinler tarihi, fotoğrafÁ ı lı k gibi temel eğitimler bulunuyor. GenÁ  Akademií de 8 farklı  

at̂ lyede şimdiye kadar 694 ̂ ğrenci eğitim aldı .

Simurg Dil Evií nde yabancı  ̂ ğretmen ile 
uygulamalı  eğitimler gerÁ ekleştirilerek; Á ocukları n 
en kolay yoldan yabancı  dil ̂ ğrenmesi sağlanı yor. 
Haftanı n altı  ģ ņ  aÁ ı k olan Simurg Dil Evií ne 
ˆ ğrenciler iki ģ n gelerek 5 saatlik bir eğitim 
alı yorlar. İlkokul, ortaokul ve lise ̂ ğrencilerinin 
eğitim aldı ğı  dil evinde kalem ve defterden 
uzak d̂ rt duvara sı ğmayacak bir eğitim modeli 
benimseniyor. Konuşabilecekleri, tartı şabilecekleri 
ve m̧ zakere edebilecekleri bir ortamda pratik 
yapan ̂ ğrenciler aynı  zamanda konuştukları  konular 
¸ zerine eğlenceli oyunlar oynayı p, karaoke yaparak 
ve filmler izleyerek İngilizcelerini geliştiriyorlar.

EVDE DEĞERLER EĞİTİMİ
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HER ŞEY DAHA G‹ ZEL BİR EY‹ PSULTAN İ« İN

ì Huzur Başkentiî  Ey̧ psultan'da belediye ekipleri, yaz kı ş demeden Ey̧ psultanlı lara hizmet iÁ in Á alı şmaları na aralı ksı z devam ediyor. Ey̧ psultan 
Belediye Başkanı  Remzi Aydı n'ı n ì Ey̧ p Caddeleri Prestij Kazanı yor" projesi kapsamı nda  B̧ y̧ kşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde 

Á alı şmalar devam ederken, Ey̧ psultan Belediyesi Fen İşleri M̧ ḑ rļ ģ̆  ekipleri de asfalt serimi, merdiven korkuluk imalatı , yağmur suyu kanalı  
yapı mı  ve diğer ţ m alt yapı  Á alı şmaları  ile Ey̧ psultan'ı n cadde ve sokakları nı  modern, daha konforlu hale getirmek iÁ in uğraş veriyor.

EY‹ PSULTAN ve B̧ y̧ kşehir Belediyesi ile koordineli bir 
şekilde y̧ ŗ ţ len Á alı şmalarla Ey̧ psultaní ı n caddelerinde 
elektrik, su ve doğalgaz hatları  yenileniyor; kaldı rı mları  

genişleyerek caddede, peyzaj Á alı şmaları , kent mobilyaları  
ve aydı nlatma elemanları  kullanı larak ĝ z kamaştı rı cı  bir 
ĝ ŗ ņ me kavuşuyor. 

Yapı mı  Tamamlanan Prestij Caddeler: Girne Caddesi, 
÷ zlem Sokak, İslambey Caddesi, Yı ldı z Tabya Caddesi, Vardar 
Bulvarı , « ı rÁ ı r Caddesi, Fil K̂ pŗ ş  Caddesi, « iÁ eksuyu Caddesi, 
Alperen Caddesi.

Yapı mı  Planlanan Prestij Caddeler: OtakÁ ı lar Caddesi, 
Ḑ ğmeciler Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Namı k Kemal Caddesi, 
Saya Yolu Caddesi, Ataţ rk Caddesi (Zabı ta ñ  Meydan arası )

28 Mahalleye 250 Bin Ton Asfalt Serimi Yapı lacak
Ey̧ psultan Belediyesi Fen İşleri M̧ ḑ rļ ģ̆  ekipleri ilÁ ede 

asfalt Á alı şmaları na ara vermeden devam ediyor. 2018 yı lı  
iÁ erisinde 28 mahallede cadde ve sokaklar iÁ in 110 bin ton 
asfalt serimi yapı lacak. Yı l sonuna kadar hava koşulları na 
bağlı  olarak ţ m cadde ve sokaklardaki asfalt Á alı şmaları nı  
tamamlamayı  hedefleyen ekipler ģ nde ortalama 800 ton 
asfalt serimi yapı yor. Asfalt Á alı şmaları nı  3 ekip halinde 
farklı  noktalarda ş rḑ ren Fen İşleri M̧ ḑ rļ ģ̆  ekipleri, 
ˆ ncelikle yoğun trafik sirķ lasyonun olduğu ve deforme olmuş 
cadde ve sokaklarda yenileme Á alı şmaları  yapı yor. İstanbul 
B̧ y̧ kşehir Belediyesií nin de ana arterlerde asfalt Á alı şması  
yaptı ğı  ilÁ emizde, B̧ y̧ kşehir Belediyesi, bu yı l iÁ inde 150 
bin ton civarı nda asfalt serimi gerÁ ekleştirecek. Şimdiye kadar 
Yeşilpı nar, Rami Cuma, Ḑ ğmeciler, İslambey, Rami Yeni, 
Alibeyk̂ y, « ı rÁ ı r, Ģ zeltepe, Silahtarağa, Sakarya, Mithatpaşa 
ve Karadolap Mahallelerinde 47 cadde ve sokakta asfalt 
Á alı şmaları  tamamlandı . 

4 bin 250 Metreţ l Merdiven İmalatı  Yapı ldı
Ey̧ psultan Belediyesi Fen İşleri M̧ ḑ rļ ģ̆  ekipleri, 

Ey̧ psultan Belediye Başkanı  Remzi Aydı ní ı n talimatları  
doğrultusunda, ilÁ ede aşı rı  eğimli sokaklara vatandaşları n 
iniş Á ı kı şları nı  kolaylaştı rmak amacı yla merdiven ve korkuluk 
Á alı şmaları  yapı yor. Bununla ilgili olarak b̂ lgede minumum 4 
ekip merdiven imalatı  ve mevcut merdivenlerin yenilenmesiyle 
ilgili Á alı şmalara aralı ksı z devam ediyor. Ayda ortalama 300 
metreţ l merdiven imalatı  gerÁ ekleştiren Fen İşleri M̧ ḑ rļ ģ̆  
ekipleri, 2018 yı lı nda şimdiye kadar 80 adet merdiven yaparak 
4 bin 250 metreţ l merdiven imalatı  ve yenileme Á alı şması  
gerÁ ekleştirdi. 

6 Bin Metreţ l Yağmur Suyu Kanalı  Yapı lacak
Ey̧ psultan Belediyesi Fen İşleri M̧ ḑ rļ ģ̆  ekipleri, 

ķ resel iklim değişikliği ile birlikte son d̂ nemde yaşanan 
şidetli yağı şlardan dolayı  yaşanacak olumsuzlukları n ̂ ņ ne 
geÁ mek iÁ in Á eşitli ̂ nlemler almaya devam ediyor. Y̧ zey 
suları nı  yağmur suyu kanalları na alarak sel baskı nları nı  
ˆ nlemek iÁ in Á alı şmalar yapan ekipler, 2018 yı lı  iÁ inde 6 bin 
metreţ l yağmur suyu kanalı  yapmayı  planlı yor. Yağmur suyu 
kanalı  imalatı  ile birlikte ı zgara sayı sı nı  artı rmaya ŷ nelik 
Á alı şmalar gerÁ ekleştiren Fen İşleri M̧ ḑ rļ ģ̆  ekipleri, olası  sel 
felaketlerine karşı  ilÁ ede yaşanabilecek olumsuzlukları  ̂ ņ ne 
geÁ ecek her ţ rļ  Á alı şmayı  bu yı l iÁ inde bitirmeyi hedefliyor.

EY‹ P CADDELERİ PRESTİJ KAZANIYOR

÷ zlem « arşı sı Vardar Bulvarı Girne Caddesi

Ey̧ psultaní ı n 
Caddeleri Işı l Işı l

Ey̧ psultan Belediyesi Fen İşleri 
M̧ ḑ rļ ģ̆  ekipleri ilÁ enin cadde ve 

sokakları nı  dekoratif direk ş ş  uygulamaları  
ile ı şı l ı şı l, renkli ve daha ģ zel bir 

ĝ ŗ nţ ye kavuşturuyor. Şu ana kadar 31 
cadde ve sokakta 462 adet dekoratif 

direk ş ş  uygulaması  
gerÁ ekleştirildi.

Bu yıl içinde 250 bin ton asfalt 
serimi gerçekleştirilecek.

Başkan Aydın, yapılan alt ve üst 
yapı çalışmalarını yerinde izliyor.

Başkan Remzi Aydın, okullarda 
yapılan boya çalışmalarını 

yakından takip ediyor.

 2018 yılı içinde 6 bin metretül yağmur 
suyu kanalı yapılması planlanıyor.
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EY‹ PSULTAN 
ULAŞIMDA 

« AĞ ATLIYOR

Ey̧ psultan; manevi atmosferi, tarihi ve coğrafi ģ zelliği ile İstanbulí un adeta 
cazibe merkezi. İstanbulí un fethinden sonra sur dı şı nda kurulan ilk yerleşim 

merkezi olma ̂ zelliği de bulunan ilÁ e ulaşı m alanı nda yapı lan yatı rı mlarla Á ağ atlı yor.

İL« EDE gerÁ ekleştirilen raylı  sistem yatı rı mları  sayesinde vatandaşlar daha 
hı zlı , daha ģ venli ve daha konforlu ulaşı m imkanı na sahip olacak.

EY‹ PSULTANí A S‹ R‹ C‹ S‹ Z METRO
Bu yatı rı mlardan biri Kabataş ñ  Mecidiyek̂ y   Mahmutbey Metro Hattı . Bu 

hat Avrupa yakası nı n ilk tam otomatik ş ŗ ç ş z metro hattı  olacak.
Hatta Alibeyk̂ y, Akşemsettin, Veysel Karani ve Yeşilpı narí ı n da 

araları nda bulunduğu 18 durak yer alacak.
Hattı n tamamen aÁ ı lması  ile; Alibeyk̂ y istasyonunda Emin̂ ņ   

Ey̧ psultan   Alibeyk̂ y tramvay hattı  ile, Mecidiyek̂ y istasyonunda 
Yenikapı  Hacı osman metro hattı  ve metrob̧ s işletmesi ile, Karadeniz 

Mahallesi istasyonunda Topkapı  Mescidi Selam tramvay hattı  ile 
ve Mahmutbey istasyonunda Kirazlı  Olimpiyat Başakşehir metro 

hattı  ile entegrasyon sağlanacak.

EMİN÷ N‹    EY‹ PSULTAN   ALİBEYK÷ Y TRAMVAY HATTI
Diğer ̂ nemli bir yatı rı m da Emin̂ ņ    Ey̧ psultan   

Alibeyk̂ y (HaliÁ ) Tramvay Hattı . Hat tamamlandı ğı nda 
10.10 km uzunluğuna sahip olacak. Tramvay araÁ ları na hat 
boyunca iki ray arası  ĝ m̧ ļ  olan sistemden ģ venli bir 
şekilde enerji verilecek.

B̂ ylece ģ zergah boyunca ĝ ŗ nţ  kirliliğinin ̂ ņ ne 
geÁ ilecek. Vagonları n iÁ i ve dı şı  ŷ netim merkezinden 
kameralarla ĝ zetlenecek. Yolcularla makinist arası nda 
aktif iletişim sağlanacak.

Saatte tek ŷ nde 25 bin yolcuya hizmet verecek 
olan Emin̂ ņ    Ey̧ psultan   Alibeyk̂ y Tramvay Hattı  
vatandaşlara Emin̂ ņ í nden Alibeyk̂ y Otogarı í na 
yaklaşı k 30 dakikada ulaşı m imkanı  sağlayacak.

Hat; Alibeyk̂ y Otogar, Alibeyk̂ y Metro, Alibeyk̂ y 
Merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Ey̧ psultan 
Devlet Hastanesi, Ey̧ psultan Teleferik, Feshane, 
Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Ķ Á ¸ kpazar ve Emin̂ ņ  
olmak ̧ zere 14 istasyondan oluşacak.

Emin̂ ņ    Ey̧ psultan   Alibeyk̂ y (HaliÁ ) Tramvay 
Hattı  ayrı ca Emin̂ ņ  İstasyonuí nda, Kabataş   Emin̂ ņ  
  Zeytinburnu   Bağcı lar Tramvay Hattı  ve Şehir Hatları  
Vapur İskeleleri ile, Ķ Á ¸ kpazar İstasyonuí nda Hacı osman 
  Yenikapı  Metro Hattı  ile, Ayvansaray İstasyonuí nda 
Beylikḑ z̧    Ŝ ģ̆ tļ Á eşme Metrob̧ s Hattı  ile, Feshane 
İstasyonuí nda yapı mı  planlanan Ey̧ psultan   Bayrampaşa 
Tramvay Hattı  ile, Alibeyk̂ y Metro İstasyonuí nda 
Kabataş   Beşiktaş   Mecidiyek̂ y   Mahmutbey Metro 
Hattı  ile, Alibeyk̂ y Otogarı  İstasyonuí nda Seyrantepe   
Kağı thane   Alibeyk̂ y Metro Hattı  ile entegre olacak.

YENİ HAVALİMANI METROSU EY‹ PSULTANí DAN GE« İYOR
İstanbulí un en b̧ y̧ k ulaşı m projelerinden olan ve 

proje bedeli toplam 4 milyar 845 milyon 600 bin TL 
olarak belirlenen Gayrettepe   İstanbul Yeni Havalimanı  
Metro hattı  Ey̧ psultan, Şişli, Kağı thane, Arnavutk̂ y, 
Başakşehir ile Ķ Á ¸ kÁ ekmece ilÁ elerinden geÁ ecek. 
Toplam 66 kilometre uzunluğunda olacak hattı n ilk etabı  
2018 yı lı nda, ikinci etabı  ise 2021 yı lı nda tamamlanacak.

Hattı n uzunluğu, Gayrettepe   İstanbul Yeni 
Havalimanı  ŷ ņ nde yaklaşı k 33 kilometre olacak. Bu 
metro hattı  ile kent merkezine ulaşı m 30 dakika olacak.

KEMERBURGAZ, G÷ KT‹ RK VE 
İHSANİYEí DE DURAK OLACAK

Metro hattı nda, araları nda Kemerburgaz, Ĝ kţ rk 
ve İhsaniyeí nin de bulunduğu toplam 13 istasyon yer 
alacak. 7 istasyonluk ilk etap 2018í de, 6 istasyondan 
meydana gelen 2. etap ise 2018 2021 tarihleri arası nda 
tamamlanacak.

Hat tamamlandı ğı nda ise Yenikapı  ñ  Hacı osman 
Metrosu ile Gayrettepeí de, Hı zlı  Tren ile Havalimanı í nda, 
Sultangazi Arnavutk̂ y Hattı  ile Arnavutk̂ yí de, Kirazlı 
Metrokent Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehirí de, Bakı rk̂ y
Kirazlı  Olimpiyatk̂ y Metrosu ile Olimpiyatk̂ yí de, 
Kayaşehir Başakşehir Olimpiyatk̂ y Tramvayı  ile 
Olimpiyatk̂ yí de, Kirazlı  Halkalı  Metrosu ile Halkalı í da, 
Marmaray Projesi ile Halkalı í da entegre olacak.

SİLAHTARAĞA T‹ NELİí NDE  
SONA YAKLAŞILIYOR

Bu arada, Alibeyk̂ y trafiğini rahatlatmak amacı yla 
başlatı lan Silahtarağa Ţ neli Á alı şmaları  ţ m hı zı yla 
devam ediyor. Yı l sonunda tamamlanması  planlanan ve 
toplam 200 metre uzunluğa sahip olan ţ nel, Silahtarağa 
Caddesi ile Vardar Caddesi arası ndaki mesafeyi kı saltacak, 
bu sayede ş ŗ ç lere b̧ y̧ k kolaylı k sağlayacak.

Eminönü - Alibeyköy tramvay hattı Silahtarağa Tüneli
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GEN« LER 
ESKİŞEHİR 

HASIRCA 
GEN« LİK 

KAMPIí NDA 
DOYASIYA 

EĞLENDİ
E

SKİŞEHİR merkeze 40 dk ë lı k mesafede, 100 
d̂ ņ mļ k bir araziye kurulmuş, doğayla iÁ  iÁ e 
olan Eskişehir Hası rca GenÁ lik Kampı í na 760 
gencimiz katı ldı . 2ñ 7 Ağustos erkek, 7ñ 12 
Ağustosí ta ise kı z ̂ ğrencilerin katı ldı ğı  kamp, 

yoğun talep ĝ ŗ nce 12 17 Ağustos tarihleri arası nda kı z 
ˆ ğrenciler iÁ in 3. bir kur daha ḑ zenlendi.

GenÁ ler, Kampta Hem Eğlendiler 
Hem ÷ ğrendiler

Kamp ş resince Eskişehirí in tarihi ve turistik yerlerini 
gezen, kamp alanı nda bulunan etkinlik istasyonları ndan 
faydalanan genÁ ler, yaz tatili iÁ erisinde, teknolojiden 
uzak, doğayla iÁ  iÁ e bir kamp d̂ nemi geÁ irdiler. Kamp 
iÁ erisinde voleybol, basketbol, paintball, okÁ uluk, bisiklet, 
tarihi oyunları mı zdan matrak, sokak oyunları , y̧ zme, 
el sanatları , m̧ zik, tiyatro, drama, trekking gibi birÁ ok 
etkinliklerle genÁ lerimiz ģ n boyu sı kı lmadan tatilin tadı nı  
eğlenerek ve ̂ ğrenerek Á ı kardı lar. 

Ailelerinden ilk defa ayrı lan farklı  yaş grupları ndaki 
genÁ lerimiz, tek başları na ̂ zģ ven kazanabilecekleri 
bir ortamda, sahne performansları yla kendilerine ifade 
edebilme becerisi de kazandı lar. 5 gece 6 ģ n ş ren 
kampta, telefonları  kapalı  olan genÁ ler, birbirleriyle sohbet 
edebilmenin, birbirlerini fark edebilmenin, grupları yla 
oyun ̧ retebilmenin m̧ mķ n olduğunu, teknolojiden 
arı ndı rı lmı ş bir ortamda kendilerini farkedebilmenin, 
doğayla başbaşa kalabilmenin keyfini yaşadı lar. 

Başkan Aydı n, Kampta GenÁ lerle 
Bol Bol Sohbet Etti

Eskişehir Hası rca Dostluk ve Kardeşlik Kampı í nı  
ziyaret eden, aktiviteleri yerinde izleyen ve genÁ lerle 
bol bol sohbet etme fı rsatı  bulan Başkan Remzi Aydı n, 
kampla ilgili şu aÁ ı klamalarda bulundu: ì Ey̧ psultan 
Belediyesi olarak d̂ rt d̂ nemdir yaz ve kı ş kampları  
gerÁ ekleştiriyoruz. 4,5 yı lda Kurtkemeri, Bolu, 
Bursa, Manisa, Antalya, Kastamonu ve Kefkení de 
gerÁ ekleştirdiğimiz yaz ve kı ş kampları mı zdan şimdiye 
kadar 3965 gencimiz faydalandı . Bu sene 760 ̂ ğrencimizi 
Eskişehirí de Hası rca GenÁ lik Kampı í na ĝ ţ rḑ k. 
« ocukları mı z bu tarz kamplarla sosyal Á evrelerini 
geliştirip, yeni arkadaşlı klar ve dostluklar kuruyorlar. 
GenÁ lerimiz arkadaşları yla birlikte vakit geÁ irip bol 
bol sohbet edip, kendi kendine yetebilmeyi, zorluklar 
karşı sı nda dirayetli olmayı  ̂ ğreniyorlar. 

Ĝ reve geldiğimiz ģ nden itibaren genÁ lere ve 
Á ocuklara ̂ nemli yatı rı mlarda bulunduk ve bulunmaya 
devam ediyoruz. Bilgi evleri, genÁ lik merkezlerimizde, 
eğitsel, ķ lţ r sanat, spor aktiviteleri, değerler eğitimi, 
kaliteli at̂ lye eğitimleri ile Á ocukları n fiziksel ve ruhsal 
gelişimlerini sağlayacak ̂ nemli Á alı şmalara imza attı k. 
Okullara adeta kamplar kurduk ve bunun meyvelerini 
almaya başladı k.î

Ey̧ psultan Belediye Başkanı  Remzi Aydı ní ı n, ĝ reve gelişinin hemen ardı ndan başlatmı ş 
olduğu genÁ lik kampları , bu sene Eskişehir Hası rca GenÁ lik Kampı í nda gerÁ ekleştirildi.

8,-./0'(80/;36#+<4=<
8Fotoğraflar: >"#)?:0/#@A;501(/

Eskişehir Hasırca Gençlik Kampı’nın ilk 
kuruna 250 erkek öğrenci katıldı.

Kamp süresince 
Eskişehir’in tarihi 
ve turistik yerlerini 
gezen gençlerin gittiği 
yerlerden birisi de 
Sazova Bilim Kültür 
Sanat Parkı’ydı.

Kampı ziyaret eden Başkan Remzi Aydın, aktiviteleri 
yerinde izleyip gençlerle bol bol sohbet etti.

Kamp ateşi yakan gençler etrafında 
sohbet edip, doyasıya eğlendi.

Eskişehir’in en yüksek noktalarından biri olan Şelale Park’a 
giden kampcılar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençler kampta bulunan havuzda 
bol bol yüzme fırsatı buldu.

Geniş bir alana sahip olan Eskişehir Hasırca 
Gençlik Kampı’nda gençler bisikletlerle gezdiler.

Gençler, kampta 
Osmanlı 
döneminde 
oynanan askeri 
bir spor olan 
Matrak’la stres 
attılar.

Kampın en eğlenceli etkinliklerinden birisi de paintball’du.
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Ey̧ psultanlı  genÁ ler, Eskişehir Hası rca Kampı í nda, teknolojiden uzak, doğayla iÁ  iÁ e, beş gece altı  ģ n boyunca aktivite, gezi ve seminerlerle eğlenceli ve faydalı  bir kamp deneyimi yaşadı lar.

ì UNUTULMAYACAK BİR KAMP DENEYİMİ YAŞADIKî
Muhammet Enes 

Sarı sakaloğlu: 
ì 16 yaşı ndayı m, Etiler Anadolu 
Lisesi 10. sı nı f ̂ ğrencisiyim. 
Alibeyk̂ yí de oturuyorum. 
Bu yaz bir vakfı n kampı na 
katı lmı ştı m ama o kadar 

zevkli değildi. Burası  daha 
eğlenceli. Arkadaşlarla daha 

Á ok eğleniyoruz. Burada 
yemekler de, odalar da ģ zel. 
Diğer kampta Á ok sı kı lmı ştı m 
burada etkinlikler ve gezilerle 

sı kı lmaya bile vaktiniz olmuyor. 
Sabah akşam ş rekli bir aktivite 

oluyor. Başkanı mı z Remzi 
Aydı ní a Á ok teşekķ r ediyorum.î

Mertcan Acar:
ì 13 yaşı ndayı m, Feridun 
Ţ mer Ortaokulu 8.sı nı f 

ˆ ğrencisiyim. Kampa Yeşilpı nar 
Mahallesií nden katı lı yorum. 

Daha ̂ nce Kefken Yaz Kampı í na 
katı lmı ştı m. Bu benim ikinci 

kamp deneyimim. Başkanı mı z 
Remzi Aydı ní a Á ok teşekķ r 
etmek istiyorum bize b̂ yle 
bir kamp deneyimi yaşattı ğı 

iÁ in. Arkadaşları mı zla iÁ  iÁ e Á ok 
ģ zel bir kamp d̂ nemi geÁ irdik. 
Etkinliklerin yanı  sı ra Eskişehirí i 

gezme fı rsatı mı z da oldu.î

Enes ÷ mer Sivil:
ì 18 yaşı ndayı m,  İhsan 

Mermerci Anadolu Lisesi 
12. sı nı f ̂ ğrencisiyim. Daha 

ˆ nce kamp deneyimim 
olmuştu ama Ey̧ psultan 

Belediyesií nin ḑ zenlediği 
yaz kampı na ilk kez 

katı lı yorum. Ey̧ psultan 
Belediyesi Á ok ģ zel bir 

kamp hazı rlamı ş. Burada 
etkinliklerin yanı sı ra 
Eskişehirí i de gezme 

fı rsatı mı z oldu. Arkadaşlı k 
ortamı  Á ok ģ zel. Her 
şeyiyle d̂ rt d̂ rtļ k bir 

kamp olmuş. Emeği geÁ en 
herkese teşekķ r ederim.î

Anı l Tekemen: ì 15 yaşı ndayı m, Ahi Evran Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 10 sı nı f ̂ ğrencisiyim. Ģ zeltepe 
Mahallesií nden katı lı yorum. GeÁ en sene Kefken Yaz 
Kampı í na katı lmı ştı m. « ok sevdiğim iÁ in bu sene de 
katı lmak istedim. Burada Á ok yoğun bir kamp d̂ nemi 
geÁ irdik. « ok iyi bir arkadaşlı k ortamı  var. İyi ki kampa 
katı lmı şı m. Evde olsaydı m boş boş oturacaktı m. Burada 
kendime yeni arkadaşlar edindim. Etkinliklerle, gezi ve 
sohbetlerle eğitici ve ̂ ğretici bir kamp d̂ nemi geÁ irdim.î

Ahmet Kerem Ŝ ģ̆ tļ : ì 15 yaşı ndayı m, 
Dilnihat ÷ zyeğin Anadolu Lisesi 10.sı nı f 
ˆ ğrencisiyim. Ģ zeltepe Mahallesií nden 
kampa katı lı yorum. GeÁ en sene 
arkadaşlarla Kefken kampı na katı lmı ştı m. 
Orası  da Á ok eğlenceliydi, burası  da Á ok 
eğlenceli. Gerek arkadaşlı k ortamı , gerekse 
aktivitelerle her şey Á ok ģ zel geÁ ti. 
Herkesin mutlaka b̂ yle bir kamp deneyimi 
yaşaması  gerektiğini ḑ ş̧ ņ yorum.î

Ahmet Ģ nlemiş: ì 15 yaşı ndayı m 10. Sı nı f Yedikule 
Anadolu Lisesi ̂ ğrencisiyim. Daha ̂ nce Manisa 
ve Bolu kampları na katı lmı ştı m. Bu benim 3. 
kamp deneyimim oldu. Kamplarda arkadaş 
ortamı nı  ve etkinlikleri Á ok seviyorum. 
Bu sene de Á ok eğlenceli bir kamp d̂ nemi 
geÁ irdik. Arkadaşlarla hem birlikte kaldı k, 
hem de Á eşitli aktivitelerle eğlendik. 
Başkanı mı z Remzi Aydı ní a biz genÁ lere verdiği 
desteklerden dolayı  ve b̂ yle bir kamp yapma 
fı rsatı  verdiği iÁ in ayrı ca teşekķ r ediyorum.î

Metin Erer: ì 13 yaşı ndayı m, Dede Korkut Ortaokulu 8. sı nı f ̂ ğrencisiyim. 
Nişanca Mahallesií nden geliyorum. ‹ Á  yı l ̂ nce Bolu Kampı í na katı lmı ştı m, 

orası  da Á ok eğlenceli geÁ mişti. Eskişehir Kampı  da Á ok ģ zel geÁ ti. 
Burada bol bol havuzda y̧ zḑ k, etkinlikler yaptı k. Kamp  liderlerimiz 
de bizlere karşı  Á ok iyiydi. Ben en Á ok gece etkinliklerinden keyif 
aldı m. Bir de Eskişehirí i gezdik, ben Á ok beğendim, ģ zel bir şehir.î

Furkan Bican: ì 16 yaşı ndayı m, Etiler Anadolu Lisesi 10. sı nı f ̂ ğrencisiyim. Kampa Alibeyk̂ yí den 
katı lı yorum. Daha ̂ nce Antalya Kı ş Kampı í na katı lmı ştı m. İlk defa bir yaz kampı na katı lı yorum. Kamp 
alanı nı  Á ok beğendim. Doğayla iÁ  iÁ e, etkinlikler ve gezilerle dolu dolu bir kamp d̂ nemi geÁ irdik. İnşallah 
ˆ ņ m̧ zdeki sene de gelebilirim. Kamp deneyimi olmayan arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ederim.î

Azim Hafı z Samet Acı r: ì 15 yaşı ndayı z, Alibeyk̂ y Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 10.sı nı f ̂ ğrencisiyiz. Yeşilpı narí da oturuyoruz. Daha ̂ nce Kastamonu ve 

Antalya Kı ş kampları na katı ldı k. İlk defa yaz kampı na katı lı yoruz. Etkinlikler, seminer 
ve gezilerle Á ok ģ zel bir kamp oldu. Yeni arkadaşlar edindik, Á evremiz genişledi. 

Teknolijiden uzak, doğayla iÁ  iÁ e unutulmayacak bir kamp deneyimi yaşadı k.î
Ḩ seyin Erdem: ì 18 yaşı ndayı m, Sefak̂ y Anadolu Lisesií nden mezun oldum. TopÁ ular Mahallesií nde oturuyorum.  
GeÁ en sene Kefken Yaz Kampı í na katı lmı ştı m. Eskişehir Kampı  da Á ok ģ zel geÁ ti. Şehir gezisi Á ok iyiydi. Eskişehirí i 

tanı ma fı rsatı mı z oldu. Seminer ve etkinlikler de kampı  daha eğlenceli kı lı yor. Bu tarz kamplar insana tecŗ be 
katı yor. O y̧ zden herkesin kamplara katı lması nı  tavsiye ederim.î

Serkan Usluoğlu: ì 18 
yaşı ndayı m, Mehmet Suat Evyap 
Lisesi mezunuyum. Arkadaş 
ortamı  Á ok iyiydi. Kamp liderleri 
ile abi kardeş ilişkimiz vardı . 
Kamptaki b̧ ţ n etkinlikler Á ok 
iyiydi. Kamp alanı  Á ok b̧ y̧ k 
olduğu iÁ in birÁ ok etkinliği 
yapma şansı mı z oldu. İlk defa bir 
kampa katı lı yorum. Şimdi keşke 
daha ̂ nce kamplara katı lsaydı m 
diyorum. Ey̧ psultan Belediyesií ne 
ve Başkanı mı z Remzi Aydı ní a 
bize b̂ yle bir imkan sunduğu iÁ in 
teşekķ r ediyorum.î

8Röportajlar: 80/;36#+<4=<
8Fotoğraflar: >"#)?:0/#@A;501(/
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7ñ 12 Ağustos tarihleri arası nda  Eskişehir Hası rca GenÁ lik Kampı í nı n ikinci kuruna katı lan kı z ̂ ğrenciler kamptan mutlu ayrı ldı lar.

ì KAMPTA YENİ ARKADAŞLIKLAR 
KURUP G‹ ZEL BİR DENEYİM YAŞADIKî

Kız öğrenciler kampta 
gece ve gündüz 
teleskopla gözlem 
yapma fırsatı buldular.

Gençler, kamp 
içerisinde voleybol, 
basketbol, paintball, 
okçuluk, bisiklet, tarihi 
oyunlarımızdan matrak, 
gibi etkinliklerle tatilin 
tadını çıkardılar.

Gençler Eskişehir'in en 
eski ve turistik yerleşim 
yerlerinden Odunpazarı'nın 
sokaklarında gezdiler.

Kız öğrenciler Eskişehir 
gezisinde Sazova Bilim Kültür 

Sanat Parkı içindeki Masal 
Şatosu önünde hatıra fotoğrafı 

çektirdiler.

8Röportaj ve Fotoğraflar: %B13#C34/31

Ayşenur Altay: ì 17 yaşı ndayı m. Ramií den katı ldı m. Belediyenin 
b̧ ţ n kampları na katı ldı m. Kampları  Á ok seviyorum. Bilmediğim 

konular hakkı nda bilgi sahibi oldum. Bence kamplar bir 
ˆ ğrencinin kendini keşfetmesi iÁ in Á ok iyi bir fı rsat. Başkanı mı za 

verdiği imkanlardan dolayı  teşekķ r ederim.î

Pelinsu Solgun: ì 15 yaşı ndayı m. 
Akşemsettiní den katı ldı m. Daha ̂ nce 

Kefken kampı na katı ldı m. Burası  da Á ok 
eğlenceli geÁ ti. Bisiklet ş rḑ k, ok attı k. 
Arkadaşları mı zla ve doğayla iÁ  iÁ eydik. 

Bize b̂ yle bir imkan sağladı ğı  iÁ in 
Başkanı mı za teşekķ r ederim.î

Şuranur Sağı r: ì 14 yaşı ndayı m. Kampa 
PirinÁ Á i Bilgi Evií nden  katı ldı m. « ok 
memnun kaldı m. Sabah kalktı ğı mı zda 
spor yaptı k. Kahvaltı dan sonra y̧ zme 
imkanı mı z oldu. Buraya arkadaşları mla 

geldim. Birlikte vakit geÁ irmek Á ok ģ zeldi. 
Başkanı ma Á ok teşekķ r ederim.î

Yonca Dalğı n: ì Marmara ‹ niversitesi 
Tarih mazunuyum. 24 yaşı ndayı m. 
Bu kampa lider olarak katı ldı m. Daha 
sonra burada hapkidoyu tanı ttı m. 
Hapkidoyu ̂ ğrenciler Á ok beğendiler. 
Başkan Remzi Aydı n sayesinde 
Ey̧ psultan genÁ lik merkezlerinde 
hapkido kursu aÁ ı ldı . İnşallah bundan 
sonraki ş reÁ te de devam edecek. 
÷ ğrencilerimiz hapkido eğitimi aldı kları  
iÁ in Á ok mutlular. Kendilerini hem 
ˆ zģ ven olarak hem bedensel olarak 
geliştirebileceklerini ḑ ş̧ ņ yorlar. Bu 
fı rsatı  bize tanı dı ğı  iÁ in Başkan Remzi 
Aydı ní a teşekķ r ediyoruz.î

Zehra OruÁ : ì Kampa İmar Blokları í ndan 
katı ldı m. 18 yaşı ndayı m. Daha ̂ nce 
Kefken, Bolu ve Antalya kampları na 

katı lmı ştı m. Diğer kampları m gibi bu 
kampı m da Á ok ģ zel geÁ ti. Farklı  farklı  

etkinlikler yaparak ģ nlerimiz verimli 
geÁ ti. Bisiklet ş rḑ k Á ok zevkliydi. 
Eskişehir gezimiz oldu. BirÁ ok farklı  

mimariyi ĝ rme şansı  elde ettik. Burada 
ģ zel ve eğlenceli vakit geÁ irdik. 

Desteklerinden dolayı  Başkan Remzi 
Aydı ní a teşekķ r ederim.î

Ḩ meyra Kı ymaz: ì 17 yaşı ndayı m. Alibeyk̂ yí den 
katı ldı m. Ģ zeltepe GenÁ lik Merkezií nden başvurdum. 

Daha ̂ nce Kefken kampı na gittim. Oradan Á ok memnun 
kaldı ğı m iÁ in Eskişehirí e gelmek iÁ in tekrar başvurdum. 
Kamp Á ok ģ zel geÁ ti. Yeni arkadaşlar edindim. Burada 

Á ok ģ zel etkinlikler yaptı k. Kaldı ğı mı z yerler Á ok 
ģ zeldi. Voleybol oynadı k. Bu imkanı  bize sunduğu iÁ in 

Başkan Remzi Aydı ní a teşekķ r ederim.î

Cemre Can: ì 15 yaşı ndayı m. Ey̧ psultan Merkezí den  
katı ldı m. Daha ̂ nce Kefken ve Antalya kampı na katı lmı ştı m. 
Bu kamplarda y̧ zme, voleybol, el sanatları  gibi etkinliklere 

katı ldı ğı m iÁ in Á ok mutluyum. Ģ nḑ z ve gece teleskopla 
ĝ zlem yapma fı rsatı  bulduk. Bu kamplar sayesinde daha 

Á ok sosyalleştim. Burdan Başkanı mı za teşekķ r ediyorum.î

Elif Ş leymanoğlu: ì 18 yaşı ndayı m. 
Liseden yeni mezun oldum. 
Ramií de oturuyorum. Kampa ilk 
kez katı ldı m. Kamptan Á ok memnun 
kaldı m. Bu kadar ģ zel geÁ eceğini 
ummuyordum. Yeni arkadaşlı klar 
edindim. Burada liderlerimiz 
sayesinde ģ nlerimiz dolu dolu geÁ ti. 
Burada bol bol bisiklete bindim. 
OkÁ uluk atı şları  yaptı k. Ben ilk kez 
oku elime aldı m. Manevi eğitimler 
verilmesi de Á ok ģ zel. Burada geÁ en 
zamanı mı zı  anlamlandı rdı .  Kampta 
Á ok mutlu oldum.î
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T‹ LAY Aydı n, bu ay Karadolap 
Mahallesií nde Hiranur bebekle 
anne Kı ymet Ţ rkmení i, Ĝ kţ rk 

Mahallesií nde Ḩ sna Zana bebekle 
anne Necla « evikí i, Akşemsettin 
Mahallesií nde Lina Su bebekle anne 
Ĝ zde Sarı madení I, yine Akşemsettin 
Mahallesií nde Muhammed Ĝ ktuğ 
bebekle anne Serap Atikí i ve « ı rÁ ı r 
Mahallesií nde ÷ mer Asaf bebekle 
anne ÷ zlem Uyaní ı  ziyaret etti.

ì Hoşgeldin Bebekî  ziyaretleri 
kapsamı nda Ey̧ psultan Belediyesi 
Sosyal Destek Hizmetleri 
M̧ ḑ rļ ģ̆ í ne bağlı  doktorlar da 
bebeklerin muayene ve kontrollerini 
yaptı lar.

T‹ LAY Aydı n, bu ay Ģ zeltepe Mahallesií nde 2 
yaşı ndaki Defne Arpaz ve ailesini ziyaret etti. 
Aydı n, iki b̂ breği de Á alı şmayan, b̂ brek nakli 

bekleyen minik Defneí ye ve ailesine geÁ miş olsun 
dileklerini ileterek istek ve arzuları nı  dinledi. 

Ţ lay Aydı n, bir başka ziyaretini ise Karadolap 
Mahallesií nde oturan 95 yaşı ndaki Emine Karamaní a 
gerÁ ekleştirdi. Aydı n, kı zı  ile yaşayan Emine Teyze 
ile sohbet edip sorunları nı  dinledi. Akşemsettin 
Mahallesií nde ise yalnı z başı na yaşamak zorunda olan 
71 yaşı ndaki Ģ zel Bağı  Teyzeyi ziyaret eden Ţ lay 
Aydı n, kendisi ile uzun uzun sohbet etti.

İlÁ edeki hasta ziyaretlerine devam eden Ţ lay 
Aydı n, Silahtarağa Mahallesinde y̧ zde 90 ağı r 
engelli felÁ li olan 76 yaşı ndaki İslim Kumaruí yu, 
Odayeri Mahallesií nde Mehmet Bodurí u, Esentepe 
Mahallesií nde bir tarafı  felÁ li olan Taner Sarı tunÁ í u 
ziyaret ederek taleplerinin yerine getirilmesini sağladı .

Hasta ve yaşlı  vatandaşları n yanı sı ra ilÁ edeki 
engelli vatandaşları  ve aileleri de ziyaret eden Ţ lay 
Aydı n, bu kapsamda Akşemsettin Mahallesií nde 21 
yaşı ndaki ESER ̂ ğrencisi Dilan « etiner ve ailesini, 
Silahtarağa Mahallesií nde yine bir başka ESER 
ˆ ğrencisi 31 yaşı ndaki Otizmli Emre Eldenizí i, Odayeri 
Mahallesií nde ise y̧ ŗ me engelli olan Hakkı  D̂ ņ ç í y̧  
ziyaret edip hal ve hatı rları nı  sordu. 

EY‹ PSULTANLI BEBEKLERE 
ì HOŞGELDİNî  ZİYARETİ
Ey¸ psultan Belediye Başkanı  Remzi Aydı ní ı n eşi Ţ lay Aydı n, ilÁ edeki yeni doğan bebekleri 
ziyaret ederek onlara hediyeler sunmaya devam ediyor. Ziyaret ettiği ailelere ESERí de eğitim 
ĝ ren engelli Á ocuklar tarafı ndan hazı rlanan ì Hoşgeldin Bebekî  sepetleri hediye ediliyor.

Hüsna Zana bebek, anne Necla Çevik ve Tülay Aydın

Muhammed Göktuğ bebek, anne Serap 
Atik, Tülay Aydın

Hiranur bebek, anne Kıymet 
Türkmen ve Tülay Aydın

Lina Su bebek, anne Gözde Sarımaden, Tülay Aydın

Ömer Asaf bebek, anne Özlem Uyan ve Tülay Aydın

Ey̧ psultan Belediye Başkanı  Remzi Aydı ní ı n eşi Ţ lay Aydı n, Ey̧ psultaní daki engelli, hasta ve yaşlı  vatandaşları   ziyaret ederek onları n isteklerini dinliyor ve sohbet ediyor.

Hasta ve Yaşlı ları mı zı n Her Zaman Yanı ndayı z

Tülay Aydın’ın ziyaret etttiği 76 yaşındaki yüzde 90 ağır 
engelli olan İslim Kumaru’ya hasta yatağı verildi.

Tülay Aydın, Odayeri Mahallesi’nde evinin camlarına 
demir korkuluk isteyen Hakkı Amca’ya talebinin yerine 

getirileceği sözünü verdi.

Aydın’ın ziyaret 
edip dilek 
ve isteklerini 
dinlediği Taner 
Sarıtunç’a 
Wolker ve 
tekerlekli 
sandalye 
verildi.

)$+/$&
Bodur

Dilan Çetiner Defne Arpaz

1/0$
Eldeniz

Emine Karaman

Güzel Bağı
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E
Y‹ PSULTANLI kadı nları n evde yaptı kları  el 
emeği ̧ ŗ nleri ESKEP mağazaları nda satı şa 
sunularak aile b̧ tÁ elerine katkı da bulunmaları  
sağlanı rken, kadı n istihdamı nı  desteklemek 
amacı yla da Á eşitli eğitimler veriliyor. ‹ retilen 

¸ ŗ nlerde belli bir standart oluşturmak ve kaliteyi 
canlı  tutmak adı na ESKEPí li kadı nlara iğne oyası  kursu, 
makine nakı şı  kursu, el nakı şı , amigurumi (÷ rģ  bebek), 
kuaf̂ rļ k, pastacı lı k, aşÁ ı lı k kursu gibi bir Á ok branşta 
dersler veriliyor. Halk Eğitim ile ortaklaşa verilen 
kursları n sonunda eğitimi tamamlayan kadı nlara sertifika 
dağı tı larak aynı  zamanda yeni ufuklar aÁ ı lmı ş oluyor. 

Ey̧ psultanlı  Kadı nları n El Emekleri 
ESKEPí le Değer Kazanı yor Eyüpsultan Belediyesi 

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
hizmetlerini sürdüren ESKEP 
(Eyüp Sultan Kadın Emeği 
Programı), Eyüpsultanlı 
kadınların el emeği göz nuru 
ürünlerini değerlendirerek 
onların aile bütçelerine 
katkıda bulunmalarına 
imkan sağlamaya devam 
ediyor. Eyüpsultanlı kadınlar, 
ESKEP sayesinde, ekonomik 
ve sosyal yönden kalkınırken, 
özellikle beceri ve yetenekleri 
doğrultusunda verilen mesleki 
eğitimlerle de geleceğe daha 
sağlam adımlarla ilerliyor.

Eylül ayında başlayacak aşçılık ve pastacılık kursunda, kursiyerlere 
hijyen kuralları, pratik tarifl er, yöresel yemekler ve garnitür 

hazırlanmasına kadar yemekle ilgili her türlü eğitim veriliyor.

ESKEP’ten 4yılda 1350 öğrenci hizmet alırken, 930 
kadın ürünlerini verdi. ESKEP’e 4 yılda verilen toplam 

ürün sayısı ise 12.738.

Kursiyerler için ESKEP’e 10 dikiş, 2 overlok makinası alındı.

ESKEPí in Her Yaştan ‹ yesi Var
Havva Yetkin: ì 86 yaşı ndayı m. Emekliye ayrı ldı ktan sonra 
patik ̂ rmeye başladı m. Yaklaşı k 30 yı ldı r ̂ ŗ yorum. Daha 
sonra ̂ rḑ klerimi ESKEPí e vermeye başladı m. Osteoporoz 
hastası  olduğum iÁ in dı şarı ya Á ı kamı yorum. Ben de oturduğum 
yerden vakit buldukÁ a patik ̂ ŗ yorum. Boş duramı yorum, 
sı kı lı yorum. Bir patiği ̧ sţ nde durursam, rahatsı zlı ğı m olmadı ğı  
zaman iki ģ nde bitiriyorum. Aslı nda emeği Á ok olan bir iş. Bu iş 
beni hayata bağlı yor, bana meşguliyet oluyor. Bu iş beni ayakta 
tutarken, bir taraftan da ufak da olsa bana harÁ lı k oluyor.î

ì B̧ ţ n Ev 
Hanı mları na ESKEPí i 
Tavsiye Ediyorumî
Beģ m M̧ derrisoğlu: ì İslambey 
Mahallesií nde oturuyorum. ESKEPí le bir yı l 
ˆ nce tanı ştı m. Belediyeden mesaj gelmişti 
telefonuma. Mesajda pastacı lı k ve aşÁ ı lı k 
kursları nı n başlayacağı  yazı yordu. Ben 
de buna istinaden katı lmak istedim ve 
başvurdum. Zaten bir alt yapı m vardı  İSMEKí te 
pastacı lı k kursuna gitmiştim. ESKEPí le kendimi 
daha da geliştirmek istedim. Burada pastacı lı k 
¸ zerine birÁ ok yeni teknikler ̂ ğrendim. 
Şu anda evde kendim pasta yapı yorum 
ve satı yorum. Daha Á ok eş dost ve onları n 
tavsiyesiyle gelen kişilere satı ş yapı yorum. 
Ev b̧ tÁ esine katkı da bulunmaya Á alı şı yorum. 
Bence her kadı n maddi olarak da kendi 
ayakları  ̧ zerinde durabilmeli. ESKEP, bunun 
iÁ in iyi bir başlangı Á  olabilir. Burada Á ok sı cak 
ve keyifli bir ortam var. Kendini geliştirmek 
isteyen b̧ ţ n ev hanı mları nı n ESKEPí in aÁ tı ğı  
kurslara katı lmaları nı  tavsiye ediyorum.î

Havva Oğuzkurt: ì Ramií de oturuyorum. Yaklaşı k 
bir yı ldı r ESKEPí e geliyorum. ‹ Á  defa aşÁ ı lı k, bir defa 
da pastacı lı k kursuna katı ldı m. ÷ ncesinde evde el 
işi yapı p ESKEPí e getiriyordum. Pastacı lı k ve aşÁ ı lı k 
kursunun aÁ ı ldı ğı nı  ̂ ğrenince katı lmak istedim. 
Zaten mutfakta olmayı , yemek yapmayı  seviyordum, 
bu kurslarla kendimi daha da geliştirmek ve farklı  
şeyler ̂ ğrenmek  istedim. Bunun dı şı nda burada 
ˆ ğrendiklerimle evde bir şeyler ̧ retip bunları  
satarak aile b̧ tÁ esine katkı da bulunmak istedim. Şu 
anda sosyal medya ̧ zerinden siparişler alı p satı ş 
yapı yorum. Pasta, hamur işi, b̂ rek, baklava gibi 
bir Á ok şey hazı rlayı p satı yorum. Ben ESKEPí i b̧ ţ n 
kadı nlara tavsiye ediyorum. Burada her şeyden ̂ nce 
bir aile kazandı m. « ok ģ zel bir ortamı m var. Kursum 
bitmesine rağmen halen geliyorum, ĝ ŗ ş̧ yorum.î

ì ESKEP Sayesinde Aile B̧ tÁ esine 
Katkı da Bulunuyorumî

ESKEP’li kadınların el emeği göz nuru eserleri, 
yelek, çanta, takı, patik ve daha birçok ürünü 

Eyüpsultan Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı’nda bulunan 
ESKEP standında satışa sunuluyor.

ESKEP 
kursiyerlerinin 
hazırladığı örgü 
bebekler en çok 
satılan ürünlerin 
başında geliyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ESKEP’in çok önem verdiği bir faaliyet olduğunu söyleyen Başkan 
Remzi Aydın “Biz Eyüpsultan’da özellikle hem kadınlarımızın ev ekonomisine istihdam oluşturmak adına, 
hem de kendilerine psikolojik ve sosyal anlamda hobi olması anlamında baştan beri bu tip programları 
yapıyoruz. Bu anlamdaki hedefl erimizi tam anlamıyla yakalamak için biraz daha çalışacağız” dedi.

8,-./0'(80/;36#+<4=<
8Fotoğraflar: >"#)?:0/#@A;501(/
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Ey̧ psultan Belediyesií nde Ķ lţ r Sanatta Yeni Eğitim D̂ nemi Başlı yor

6 MERKEZDE 30 FARKLI BRANŞ
E

Y‹ PSULTAN Belediyesi Ķ lţ r Merkezleri ķ lţ r ve sanat eğitimlerinin 2018 
  2019 sezon kayı tları  3 Ağustos  14 Eyļ l tarihleri arası nda gerÁ ekleşecek. 
Kayı tlar Ey̧ psultan Belediyesi Ķ lţ r İşleri M̧ ḑ rļ ģ̆ í ne bağlı  merkezlerde 
alı nacak. Resmi tatillerde kayı t yapı lmayacak. Ekim ayı nda başlayacak ve 
30 ayrı  branşta verilecek ķ lţ r sanat eğitim kursları ndan ţ m Ey̧ pļ ler 

yararlanabilecek.
Ey̧ psultanlı  vatandaşları n ķ lţ r sanat merkezlerine giderek kayı t 

yaptı rabileceği eğitimler, geleneksel sanatlar ve modern sanatları n uyumu ile 
mekanları n tarihselliği ĝ z ardı  edilmeden ş rḑ ŗ ļ yor. 

Eğitimler ayrı ca Ey̧ psultaní la ̂ zdeşleşmiş musiki geleneğini ve sanat 
dalları ndaki branşları n gelişimine katkı  sağlayarak yeni sanatÁ ı ları n yetiştirilmesine 
de zemin hazı rlı yor.

İlÁ ede ķ lţ r ve sanat eğitimlerine ayrı  bir ̂ nem veren ve bunu her fı rsatta dile 
getiren Ey̧ psultan Belediye Başkanı  Remzi Aydı n, Ey̧ psultanlı ları n yeteneklerini 
keşfetme ve becerilerini geliştirme imkanı  bulacağı  her ţ rļ  ortamı  sağlı yor.

Ey̧ psultanlı lara yeteneklerini keşfetme ve becerilerini geliştirme imkanı  
sunmak amacı  ile verilen ķ lţ r sanat eğitim kursları ; Ĝ kţ rk GenÁ lik ve Ķ lţ r 
Sanat Merkezi, Ey̧ psultan Ķ lţ r Sanat Merkezi, Sertarikzade Ķ lţ r Sanat 
Merkezi, Afife Hatun Ķ lţ r Evi, Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi ve 
Caferpaşa Medresesi Ķ lţ r Sanat Merkezií nde gerÁ ekleştiriliyor.

Kursları n d̂ nemlik olarak ̧ cretlendirildiği ķ lţ r sanat merkezlerinde 
verilen branş eğitimleri ve adresleri ise ş̂ yle:

G÷ KT‹ RK GEN« LİK VE K‹ LT‹ R SANAT MERKEZİ
l Eğitim Branşları : Gitar, Keman, Piyano, Yan Fļ t, 

Resim, Seramik, Drama, Halk Oyunları . 
8Ĝ kţ rk Merkez Mahallesi AÁ elya Sokak No: 

2/B Ey̧ p/İstanbul Tel: 212 440 05 86

EY‹ PSULTAN K‹ LT‹ R SANAT MERKEZİ
l Eğitim Branşları : Tiyatro Okulu, Halk Oyunları , 

15 yaş ̧ sţ  genÁ  ve yetişkinlere ŷ nelik Ţ rk 
M̧ ziği (Ţ rk Sanat M̧ ziği, Ţ rk Halk M̧ ziği ve 

Tasavvuf M̧ ziği). 
8Merkez Mah. Silahtarağa Caddesi No: 18 Ey̧ p/

İstanbul Tel: 212 440 05 84

SERTARİKZADE K‹ LT‹ R SANAT MERKEZİ
l Eğitim Branşları : Ney, Tanbur, İstanbul 
KemenÁ esi, Ud, Kanun, Bendir, Hat, Tezhip, 

Minyaţ r, Ebru, Resim, « ini, Kaligrafi, Bilimsel Bitki 
« izimi, Ģ zel Sanatlara Hazı rlı k.

8Davutağa Cad. Nazperver Sokak No: 42 Ey̧ p/
İstanbul Tel: 212 501 05 21

AFİFE HATUN K‹ LT‹ R EVİ
l Eğitim Branşları : Diksiyon ve Drama.

8Nişancı  Mahallesi Balcı  Yokuşu Caddesi No: 3 
Ey̧ p/İstanbul Tel: 212 613 46 90

RAMİ HASAN NAİL CANAT SANAT AKADEMİSİ
l Eğitim Branşları : Gitar, Keman, Piyano, Yan Fļ t, 
Resim, FotoğrafÁ ı lı k, Ģ zel Sanatlara Hazı rlı k, Ey̧ p 

Film Akademisi, Seslendirme.
8Reşadiye Caddesi Rami Bir Nefes Parkı  İÁ i 

Ey̧ p/İstanbul Tel: 212 418 72 19

CAFERPAŞA MEDRESESİ K‹ LT‹ R SANAT MERKEZİ
l Eğitim Branşları : Ebru, Minyaţ r, Katı í , « ini, 
Seramik, « ˆ mlekÁ ilik, Cam ‹ fleme, Osmanlı ca.
8Kalenderhane Caddesi No: 4 Ey̧ p/İstanbul Tel: 

212 567 53 67   212 613 59 54
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Eyüpsultanlı Çocuklara
Muhteşem Şenlik

A
LİBEYK÷ Y Spor Kompleksi ve Osmanlı  
Parkı í nda, Ey̧ psultan Belediye 
Başkanı  Remzi Aydı ní ı n katı lı mı yla 
ḑ zenlenen şenlikte, canlı  langı rt, 4x4 
balon futbolu, okÁ uluk gibi sportif 

etkinliklerin yanı  sı ra, şişme oyun grupları  ve 
palyaÁ olar da yer aldı . PalyaÁ olar alanda Á ocuklara 
balonlar hediye edip, y̧ z boyama yaptı lar.

ì VELİLERİMİZ DE « OCUKLARIMIZ DA 
« OK MEMNUNî

Şenlik alanı nda etkinliklerin ḑ zenlendiği 
b̂ ļ mleri gezen, ̂ ğrencilere pamuk şeker ikramı nda 

bulunan Başkan Remzi Aydı n, ̂ ğrencilerin ve velilerin 
şenlikten memnun kaldı kları nı  dile getirerek ì Yaz spor 

okulları nı n iÁ erisinde bir şenlik oluşturduk. Şenlikte yarı şmaları mı z, 
ikramları mı z oldu. Gerek velilerimiz gerekse Á ocukları mı z şenlikten 
Á ok memnun kaldı lar. Herkesi Á ok mutlu ĝ rḑ kî dedi. 

Ey̧ psultan Belediyesi olarak her sene yaz spor okulları nı  
gerÁ ekleştirdiklerini belirten Başkan Aydı n ŝ zlerine ş̂ yle devam 
etti ì Bu sene de yaklaşı k 5 bin ̂ ğrencimiz bu etkinliklerden 
faydalandı . Oryantiring, voleybol, Uzakdoğu sporları , futbol, 
y̧ zme, satranÁ , folklor gibi 10 ayrı  branşta 5 temel b̂ lgede 
eğitimler verildi. Tamamen ̧ cretsiz olan yaz spor okulları nda 
spor malzemelerini, spor formaları nı  belediyemiz temin etti. 
Ey̧ psultaní da oturan ̂ ğrencilerimiz istedikleri branşları  seÁ tiler. 
SeÁ imi onları n istekleri ve yeteneklerine bı raktı k.  Gelecek 
nesillerimizin daha başarı lı , bilgili, bilinÁ li ve sağlı klı  yetişmesi, 
ilÁ emizden daha başarı lı  sporcular Á ı kması  iÁ in Ey̧ psultaní da 
Yaz Okulları í nı  ḑ zenlemeye devam edeceğiz. GenÁ lerimizin 
eğitimlerinde ve sporda başarı lı  olabilmeleri iÁ in ţ m imk‚ nları mı zı  
seferber ediyoruz. Yeni eğitim ve ̂ ğretim yı lı nda da Á ocukları mı zı n 
başarı sı  iÁ in maddi ve manevi her ţ rļ  desteği sağlayacağı zî

Şenliğin en eğlenceli 
aktivitelerinden birisi de yumurta 

taşıma oyunuydu.

Ey̧ psultan Belediyesi 
Simurg 5 25 Yaş Arası  

Yaygı n Eğitim Programı  
kapsamı nda Yaz Spor 
Okulları  ̂ ğrencilerine 

ŷ nelik ḑ zenlenen ì Yaz 
Spor Okulları  Şenliğiî, 

b̧ y̧ k bir coşku iÁ inde 
gerÁ ekleşti. Şenliğe 

katı lan ̂ ğrenciler spor 
yapmanı n yanı  sı ra 

ĝ ņ llerince eğlendiler.

Başkan Remzi Aydın, Yaz Spor 
Şenliği’nde öğrencilerle bol bol 

sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin en çok 
ilgi gösterdikleri 

etkinliklerde birisi de 
ok atma oldu.

Etkinliklerin düzenlendiği bölümleri gezen 
Başkan Remzi Aydın, çocuklarla birlikte ok attı.

Çocuklar farklı istasyonlardan 
oluşan eğitsel oyunlarla 
şenliğin tadını çıkardılar.

4x4 balon futbolu ile öğrenciler 
keyifl i dakikalar geçirdiler.

8,-./0'(80/53/#936(:0;
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Yaz Spor Şenliği’nin minik misafi rleri şişme oyun 
gruplarında gönüllerince eğlendiler.
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“ŞENLİKTE 
DOYASIYA 
EĞLENDİK”

Ey̧ psultan Belediyesi Yaz Spor Şenliğií nde canlı  langı rt, 4x4 balon futbolu, okÁ uluk gibi sportif 
etkinliklerin yanı  sı ra, şişme oyun grupları  ile eğlenen Ey̧ psultanlı  Á ocuklar, şenliği Á ok sevdiklerini ŝ ylediler.

Beģ m Ustaar: ì Şenlik Á ok ģ zel ve 
eğlenceli geÁ ti. Arkadaşları mla Á ok 
eğlendik. B̧ ţ n etkinlikleri yaptı m. 

En Á ok balon futbolunu ve ok atmayı  
sevdim. Lunapark yerine buraya 

gelmeyi tercih ederim. Bu ģ zel şenlik 
iÁ in Belediyemize ve Başkanı mı z Remzi 

Aydı ní a Á ok teşekķ r ediyoruz.î

Muhammet Yusuf Başdereli: ì « ok 
ģ zel bir şenlik oldu. En başta eğitsel 
oyunları  ve balon futbolunu oynadı m. 

÷ zellikle balon futbolu Á ok eğlenceliydi. 
Başkanı mı z Remzi Aydı ní a bu ģ zel 

şenlik iÁ in teşekķ r ediyorum. Umarı m 
her sene tekrarlanı r.î

Ceren Karaca: ì Akşemsettin 
Mahallesií nden geliyorum. 11 

yaşı ndayı m. Yaz Spor Şenliği Á ok 
eğlenceli ve keyifliydi. Şişme oyun 

alanları nda eğlendim. İlk defa ok attı m. 
Daha bir ş ŗ  etkinlik oldu. Başkanı mı z 

Remzi Aydı ní a bu ģ zel ş̂ len iÁ in 
teşekķ r ediyoruz.î

Kerem Eşmeli: ì Ey̧ psultan Merkez 
Mahallesií nden geliyorum. Belediyemiz 
bizim iÁ in Á ok ģ zel bir Yaz Spor Şenliği 
hazı rlamı ş. « ok beğendim. Balon futbolu 

oynadı m Á ok eğlenceliydi. Yaz Spor 
Okulları í nda basketbol, futbol ve y̧ zme 
branşları nı  seÁ miştim. Yaz tatilim Á ok 

ģ zel geÁ ti.î

Tunay Nur Arslan: ì 11 yaşı ndayı m, 
Ey̧ psultan Merkez Mahallesií nde 

oturuyorum. İlk defa b̂ yle bir şenliğe 
katı lı yorum. « ok eğlendim. Canlı  langı rt, 

okÁ uluk ve eğitsel oyunlar oynadı m. 
En Á ok ok atmak hoşuma gitti. Yaz 
Spor Okulları í nı  da Á ok seviyorum, 

ˆ ņ m̧ zdeki sene de gelmek istiyorum.î

8Röportajlar: 80/;36#+<4=<
8Fotoğraflar: >"#)?:0/#@A;501(/

Miray İlhan: ì Şenlik Á ok hoşumuza gitti. Burada bir ş ŗ  etkinlik alanı  kurulmuş. 
Hepsi Á ok eğlenceli ĝ z̧ ķ yor. Biz şimdi balon futbolu oynadı k ve Á ok eğlendik. 
Şimdi diğer etkinlikleri yapacağı z. Ben Yaz Spor Okulları í nı  da Á ok seviyorum.î

Murat Pulaş: ì Ģ zeltepe Mahallesií nden geliyorum. Şenlik Á ok renkli 
olmuş. Her tarafta oyun alanları  var. Hepsini denemek istiyorum. Eğlenceli 

bir ģ n geÁ ireceğiz burada. Yaz Spor Okulları  de benim iÁ in Á ok ģ zel ve 
faydalı  geÁ ti. İyi derecede tenis ve mini golf oynamayı  ̂ ğrendim.î

Talha Şişman: 
ì Burada Á ok ģ zel 
bir ortam var. İlk 

defa b̂ yle bir 
şenliğe katı lı yorum. 

Her şey Á ok ģ zel 
ĝ z̧ ķ yor. Biz 

eğitsel oyunlarla 
başladı k. Ben 
en Á ok balon 

futbolunu ve ok 
atmayı  merak 

ediyorum.î

Damla Telli: 
ì Şenlikte Á ok ģ zel 
bir ģ n geÁ irdik. 
Bir ş ŗ  oyun 
parkuru vardı . 
B̧ ţ n etkinliklere 
katı ldı m. Ben 
en Á ok eğitsel 
oyunları  sevdim. 
Bu şenliğin her 
sene yapı lması  
gerektiğini 
ḑ ş̧ ņ yorum.î
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S
÷ ZE bir anekdotla başlamak istiyorum, 
İstanbulí un ņ fusu birkaÁ  y̧ z bin iken b̧ y̧ k 
şair Yahya Kem‚ l Beyatlı í ya ì İstanbulí un ņ fusu 
ne kadarî diye sormuşlar. O da ì sekiz milyonî 
demiş. Soran kişi ì nası l olur, yanlı ş olması nî 

deyince, şair, îbiz ̂ ļ lerimizle beraber yaşarı zî demiş. 
Bu makalemizde sizlere Ey̧ p Sultan Mezarlı ğı nı  ve 

burada yatan ̂ nemli şahsiyetlerin bir kı smı nı  tanı tmaya 
Á alı şacağı m.

Ey̧ p Sultan Mezarlı ğı , Ţ rk İslam ḑ nyası nı n 
en ̂ nemli, alan itibariyle ḑ nyanı n en b̧ y̧ k 
mezarlı kları ndan biridir. İstanbulí un fethi sı rası nda 
ashaptan Eb̊  Eyẙ b el Ensarií nin Akşemseddin tarafı ndan 
keşfedilen kabri etrafı nda teşekķ l etmiştir. Kabrin 
bulunduğu yer, Bizans devrinde koruluk bir mesire sahası  
iken F‚ tih Sultan Mehmedí in yaptı rdı ğı  ķ lliye dolayı sı yla 
devlet adamları nı n ve ̂ zelikle din ‚ limlerinin ţ rbe 
civarı na ĝ m̧ lmeyi yeğlediklerinden Ey̧ p bir ţ rbeler ve 
kabristanlar şehri olmuştur. 

İstanbulí da ̂ len devlet adamları , saray mensupları , 
şeyḩ lislamlar, hattatlar, şair yazarlar ve sanatÁ ı lar 
gibi şehrin zenginleri de Ey̧ p Sultan Ţ rbesi civarı na 
ĝ m̧ lmeyi arzu eder.

Bu isteklere sebep olarak ta,  Ey̧ p Sultan Camiií nin 
minarelerinden okunan ezan sesinin M̧ sļ manları  kabir 
azabı ndan koruyacağı na inanı lması  ve Eb̊  Eyẙ b el 
Ensarií nin ahirette şefaatini kazanmak ̧ midiyle komşusu 
olma isteği ĝ sterilir.  

Ey̧ p Sultan Camii Á evresinde yer alan Camii 
Kebir Haziresi, Kı rkmerdiven, Mihrişah Sultan 
Haziresi,  Ģ m̧ şsuyu kı sı mları  ve Edirnekapı  Mezarlı ğı  
ile Ayvansarayí a doğru istimlak edilerek kaldı rı lan 
Yavedud ve Tokmaktepe Mezarlı kları í ndan oluşan Ey̧ p 
Sultan Mezarlı kları na sonraları  OtakÁ ı lar ve Bahariye 
Mezarlı kları  da d‚ hil olmuştur. Ey̧ p Sultaní a yakı n olma 
isteği ģ ņ m̧ zde de devam etmekte olup, Edirnekapı  
Şehitliği karşı sı nda yer alan Sakı z Ağacı  Şehitliği ve Hava 
Şehitliğií ne h‚ l‚  ĝ m̧  yapı lmaktadı r.   

Camiikebir Haziresine baktı ğı mı zda; Mustafa « elebi 
(̂  1492), ţ rbe iÁ inde y̧ ksek sandukası  bulunan Nişancı  
Ahmed Ağaí yı  ilk ĝ m̧ lenler arası nda sayabiliriz. Yine 
devlet ricalinden D‚ ŗ ssa‚ de Ağası  Hacı  Beşir Ağa, 
Vezir Ayas Paşa, Vezir Semiz Ali Paşa, Kı brı s Fatihi Lala 
Mustafa Paşa, Bulak Mustafa Paşa, Gazi Edhem Paşa, Şaire 
Fitnat Hanı m gibi birÁ ok ̧ nļ  kişinin aÁ ı k ve kapalı  ţ rbe 
halindeki mezarları nda istirahatg‚ hları nı  ĝ ŗ ŗ z. 

XVIII. y̧ zyı la gelindiğinde başta Camiikebir haziresi 
merkez olmak ̧ zere Ey̧ p Sultan Cami etrafı , hazireler 
ve vezir ţ rbeleri ile dolmuştur. Bu ţ rbelerde metfun 
devlet ricalinden en ̂ nemlilerinden; astronomi bilgini Ali 
KuşÁ u, F‚ tihí in sakası  Mustafa Ağa, Eb̊  Eyẙ b el Ensarií nin 
ilk ţ rbedarı  Yusuf Baba gibi isimlerin yanı  sı ra, Kanuni 
devrinin kudretli sadrazamı  Sokullu Mehmet Paşa, Ferhad 
Paşa, Şeyḩ lislam Ebussuud Efendi, Kaptan ı  Derya Hasan 
Ḩ sņ  Paşaí yı  bunları n dı şı nda ReÓ ş lhatt‚ tin Muhsinzade 
Abdullah Hamdi, ReÓ ş lķ tt‚ b « elebi Mustafa Reşit Efendi 
gibi ̧ nļ leri belirtmek isteriz.

Ey̧ p Mezarlı ğı nı n sivil halk mezarları nı  iÁ eren 
Ģ m̧ şsuyu Mezarlı ğı  d‚ hilinde ise; Ķ Á ¸ k Ḩ seyin Efendi, 
Mareşal Fevzi « akmak, Şeyh Mehmet Efendi, Ahmed 
Bican Paşa, Kaşgarlı  Şeyh Abdullah Efendi ţ rbeleri 
bulunur. Kaşgari Tekkesií nin mezarlı k yolu ̧ zerinde b̧ y̧ k 
bestek‚ r Zekai Dede ve taí lik hattatı  Bahir Efendií nin kabri 
bulunmaktadı r. Yine Ģ m̧ şsuyu mezarlı ğı nda yakı n d̂ nem 
meşhurları ndan; Ahmet Haşim, Cihan Pehlivanı  Kara 
Ahmed, Necip Fazı l Kı saķ rek,  Hattat Kamil Akdik, Ressam 
Avni Lifij ve ilk Deniz Kuvvetleri Komutanı  Mehmet Ali 
‹ lgení in mezarları nı  ĝ rebiliriz.

Mezarlı ğı n Bahariye mevkiine baktı ğı mı zda; Musahip 
Karaĝ zç  Hayali Sait Efendi, Şair, Mevlevi Şeyhi Ḩ seyin 
Fahrettin Dede, Ataţ rkí ¸ n Ey̧ pí e gelişinde (1934) ziyaret 
ettiği Asker Milli M̧ cadele Kahramanı , siyaset adamı  

Kemalettin Sami Paşa ile ilk Ankara Valisi ve kurucu meclis 
¸ yesi Yahya Galip Kargı í yı  metfun ̂ nemli isimler olarak 
sayabiliriz. 

Edirnekapı  ve OtakÁ ı lar b̂ lgesine baktı ğı mı zda; 
şair Baki, millÓ  şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İsmail Hakkı  
UzunÁ arşı lı , bestek‚ r Buhurizade Mustafa Itri, şair yazar 
Leyla Saz, son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa ve mimar 
Vedat Tek gibi Á ok ̂ nemli isimleri ŝ ylemek isteriz.

Ayrı ca Ferhat Paşa Haziresinden Aşiyaní a nakil 
olan Tevfik Fikretí i, Şifaí daki aile mezarlı ğı ndan Devlet 
mezarlı ğı na nakil olan Deli Halit Paşa ile mezarları nı n 

akı beti belli olmayan; istimlak edilen Tokmaktepe 
Mezarlı ğı ndaki Osman Cemal Kaygı lı í yı ,  Kı rkmerdiven 
mevkiindeki kabri ortadan kaldı rı lan Ziya Osman Sabaí yı  
ve Piyer Lotií de mezarlı ğı  bir ţ rļ  bulunamayan tiyatrocu 
Ķ Á ¸ k Alií yi hatı rlatmadan geÁ mek olmazdı . 

Bir hatı rlatmayı  da  ì 16 Mart Şehitleriî iÁ in yapalı m. 
İstanbulí un işgali sı rası nda 16 Mart 1920 sabahı  
Şehzadebaşı  Karakolu bası lı r ve 10. Kafkas Fı rkası  
askerleri uykudayken 4 erimiz şehit edilir. Gizlice Ey̧ p 
Bahariyeí ye ĝ m̧ len şehitlerin 1924 yı lı nda mezarları  
bulunur ve yapı lan bu anı t mezarda 1954 yı lı na kadar 

her yı l anma t̂ renleri yapı lı r. Şehitlik daha sonra 
Edirnekapı í daki Şehitliğine nakledilir.  

Ey̧ p Mezarlı ğı nı n en ̂ nemli noktası  olarak ise, 
Ey̧ pí te metfun tek padişah olan Sultan V. Mehmet Reşatí ı n 
HaliÁ  kı yı sı nda bulunan ţ rbesi ve haziresini ĝ sterebiliriz. 
Osmanlı  padişah ţ rbelerinin sonuncusu olan bu ţ rbenin 
haziresinde Sultan Reşatí ı n şehzadeleriyle, sultanlarda 
metfundur.

Ĝ m̧ lme arzusu bu ģ nde devam etmekte olan Ey̧ p 
Sultan Mezarlı ğı  ve Ey̧ p ebedÓ  istirahatg‚ hları  ile burada 
yatan sayı sı z konuğu ile ayrı  bir yere sahiptir.

EYÜP SULTAN’DA MEDFUN MEŞHURLAR

Eyüpsultan Belediyesi’nin MİRAS Gazetesi, son sayısında, Eyüpsultan’da medfun meşhurlara yer verdi. Şener 
Türkmenoğlu’nun kaleme aldığı makalede, İstanbul’da ölen devlet adamları, saray mensupları, şeyhülislamlar, hattatlar, 
şair-yazarlar ve sanatçılar gibi şehrin zenginlerinin de Eyüpsultan Türbesi civarına gömülmeyi arzu ettikleri vurgulandı...

Ebedî Eyüp Sultanlılar…

NAZLI MAHMUT
(ñ  1545 İSTANBUL)
Hattat, Defterdarí dı r. Mezarı  Defterdarí da, kendi 

yaptı rdı ğı  Defterdar Camisi bahÁ esinde bulunan 
etrafı  aÁ ı k ţ rbesindedir.

MEHMET EMİN
(1757 İSTANBUL 1809 İSTANBUL)
Hattat, (Sami Yesari), Kazasker (1806).
Kadı  Sadrazam Yağlı kÁ ı zade Mehmet Emin 

Paşaí nı n oğlu, Kazasker ve Hattat Abdulkadirí in 
babası dı r. Mezarı  Ey̧ psultaní dadı r.

HAYALİ SAİT
(1776 ñ  1856 İSTANBUL)
Besteci, neyzen, ressam, Karaĝ zç  (hayali), 

musahip, Mevlevií dir. Mezarı  Ey̧ p Sultan Bahariye 
mevkiindedir.

KAMİL AKDİK
(1862 İSTANBUL 1941 İSTANBUL)
Hattat, Reisí ul Hattattin (1915), Ģ zel Sanatlar 

Akademisií nde yazı  hocalı ğı  yaptı . (1936) Ressam 
Şeref Akdikí in babası dı r. Hocası  ̧ nļ  Hattat 
Sami Efendií dir. Ş ļ s, nesih, celi, reyhani, divani 
celisi yazı ları ndaki başarı ları yla dikkati Á ekti. 
SanatÁ ı nı n Á eşitli m̧ zelerde yazı ları  bulunmaktadı r. 
İcazetnamesi ve ̂ zel hat koleksiyonu Topkapı  Sarayı  
M̧ zesií ndedir.

Mezarı , Ey̧ psultan Piyer Loti Mezarlı ğı  Fevzi 
« akmak mezarı  yakı nı ndadı r.

H‹ SEYİN AVNİ LİFİJ
(1886 SAMSUN 1927 İSTANBUL)
Ressam, Ģ zel Sanatlar Akademisi Tezyini 

Sanatlar ÷ ğretmeni, Ressam Harika Lifijí in eşidir. 
Kafkasyaí dan Ţ rkiyeí ye ĝ Á  etmiş yoksul bir 
ailenin Á ocuğudur. Resme karşı  yeteneğini sezen 
Osman Hamdi Beyí in ilgilenmesiyle Sanayi Nefise 
Mektebií ne (Ģ zel Sanatlar Akademisi) kabul 
edildi. Daha sonra Şehzade Abḑ lmecit onun 
Parisí e gitmesine ve eğitimini Fernand Piestre 
Comoní un at̂ lyesinde tamamlaması na yardı mcı  
oldu. Ţ rkiyeí ye d̂ nḑ kten (1912)í den sonra Enver 
Paşaí nı n Şişlií de kurdurttuğu at̂ lyede kahramanlı k 
tabloları  yapmakla ĝ revlendirildi. Aynı  zamanda 

İstanbul Lisesií nde resim, Ģ zel Sanatlar 
Akademisií nde tezyini sanatlar ̂ ğretmenliği yaptı . 
Sanat yazı ları  yazdı . Mezarı , Ey̧ psultaní da Piyer Loti 
yokuşu sonunda Piyer Loti Kahvesií nin yanı ndadı r.

K‹ « ‹ K KEMAL
(1901 GİRİT 1936 İSTANBUL)
Ţ rk tiyatro oyuncusu. Amat̂ r olarak sahneye 

Á ı ktı ktan sonra Darulbedayií ye (İstanbul Şehir 
Tiyatrosu) girdi (1920).

Bir sure Şehir Operetií nde Raşit Rı za, 
Milli Sahne, Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları  
toplulukları nda Á alı ştı . Aynı  yı llarda ì BoğaziÁ i 
Esrarı î , ì Leblebici Horhorî , ì Ankara Postası î  
filmlerinde oynadı . 1927í den başlayarak yeniden 
Darulbedayií ye d̂ nḑ .

Şehir Tiyatrosuí nda Á ocuklara ̂ zģ  ilk 
temsilleri başlatan ve ilk Á ocuk oyunları nı  « ocuklara 
Tiyatro Dersi (1935), Ģ lmeyen « ocuk (1936), 
yazan Ķ ç kí ¸ n ì Tiyatroî  adlı  kuramsal bir eseri 
bulunmaktadı r. Mezarı  Ey̧ psultan mezarlı ğı ndadı r.

ŞEKER AHMED PAŞA
(1841 İSTANBUL 1906 İSTANBUL)
Ressam, Tı bbiye resim ̂ ğretmeni, Padişah 

yaveri, yabancı  konuklar teşrifatÁ ı sı dı r. Şeker 
adı  tatlı  ŝ zļ  oluşundan dolayı  verilmiştir. Ası l 
adı  Ahmet Alií dir. Ķ Á ¸ k yaşta sı navla Tı bbiye 
Mektebií ne girdi (1855). Okulda resim yapma 
konusundaki yeteneğiyle dikkat Á ekti ve resim 
ˆ ğretmenliği yardı mcı lı ğı na getirildi. Tı bbiyeí den 
ayrı larak Harbiyeí ye geÁ ti. Kendisi de ressam olan 
Padişah Abḑ lazizí in buyruğuyla resim ̂ renimi iÁ in 
Parisí e ĝ nderildi (1864). Sanayi Nefise Mektebií nin 
kuruluşunda ŷ neticiliğine getirilen Osman Hamdi 
Bey ile birlikte etkin rol oynadı . Şeker Ahmet Paşa, 
Osman Hamdi ve Ş leyman Seyyit ile birlikte Batı  
sanatı na donuk Ţ rk resminin ̂ nç leri arası nda 
yer alı r. Daha Á ok peyzaj ve naţ rmort ţ rlerinde 
resimler verdi. Mezarı , Ey̧ psultaní da Sokullu 
Ţ rbesi yakı nı ndadı r.

BESTECİLER
ŞAKİR AĞA
(1779 ñ  1840 İSTANBUL)

Bestek‚ r, yazar, Musahipzade Celalí in 
dedesidir. Aynı  zamanda iyi tanbur da Á alan Şakir 
Ağa, Enderuní dan yetişti. II. Mahmut d̂ neminde 
hanende besteci ve tanbur sanatÁ ı sı  olarak ̧ n 
yaptı . Padişaha musahip ve m̧ ezzin başı  oldu 
(1821). Ferahnak makamı nı  icat etti. Buģ n elde 64 
yapı tı  bulunmaktadı r. Bunlardan d̂ rt tanesi b̧ y̧ k 
formda, ̂ tekileri şarkı  formundadı r.   

Mezarı  Ey̧ psultan Camiií nin mihrabı  ̂ ņ ndedir.
H‹ SEYİN FAHRETTİN DEDE
(1862 1911 İSTANBUL)
Besteci, şair, Mevlevi Şeyhi. Mevlevi Şeyhi 

Nafiz Dedeí nin oğlu. Şair Yenişehirli Avnií nin 
kayı nbiraderidir. Mezarı  Ey̧ psultaní da Bahariye 
Mevlevihanesi Derg‚ hı  bahÁ esindedir.

AHMET IRSOY:
(1867 İSTANBUL 1943 İSTANBUL)
Bestek‚ r, konservatuar ̂ ğretmeni, Hattat 

S. Hikmetií nin torunu, bestek‚ r Zekai Dedeí nin 
oğludur.

Mezarı  Ey̧ psultaní da Piyer Loti yolu ̧ zerinde 
aile mezarlı ğı ndadı r.

MEHMET ZEKAİ DEDE
(1824 İSTANBUL 1897 İSTANBUL)
Bestek‚ r (293 beste), hafı z, Mevlevi, Hattat 

Ş leyman Hikmetií nin oğlu, Bestek‚ r Ahmet 
Irsoyí un babası dı r.

Ķ Á ¸ k yaşta sesinin ģ zelliğiyle dikkat Á ekti. 
19 yaşı nda hafı z oldu. Eyyubi Mehmet Bey ve Dede 
Efendií den m̧ zik dersleri aldı . Hattat Kazasker 
Mustafa İzzet Efendií den de ş ļ s ve nesih yazı  
ˆ ğrendi.

Mustafa Fazı l Paşaí nı n Á ağrı sı  ̧ zerine iki 
kez Mı sı rí a gitti. Burada ArapÁ a ilahilerini (şuğl) 
besteledi. Yenikapı  Mevlevihanesi şeyhi Osman 
Selahattin Dedeí ye kapı landı  (1867).

Daruşşafakaí ya m̧ zik ̂ ğretmeni oldu (1882). 
Zekai Dedeí nin elde 5 ayini, 95 kar beste, ağı rsemai 
ve y̧ ŗ k semaisi, 36 şugļ  ile 157 tane ķ Á ¸ k 
formda bestelediği eseri vardı r.

Mezarı , Ey̧ psultaní da Piyer Loti yolu ̧ zerinde 
aile mezarlı ğı ndadı r.

)$+/$&
Akif

Leyla
2*# 3&0-

İsmail
Hakkı

Hüseyin
Avni

EBEDŒ  EY‹ PSULTANLILAR

8Şener Türkmenoğlu
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2019 eğitim ve öğretim yılında da 
öğrencilere yönelik Kırtasiye Destek 

Kampanyası’na devam ediyor. İlçede eğitim 
gören yaklaşık 38 bin öğrenci, bu eğitim 
öğretim döneminde kimlikleri ile birlikte 
ilçede belirlenen kırtasiye dükkanına giderek  
bu kampanyadan faydalanabilecek.

Bu yıl 5’incisi yapılacak Kırtasiye Destek 
Kampanyası ile ilçedeki öğrencilere her 
açıdan yardımcı olduklarının söyleyen 
Başkan Remzi Aydın “Eyüpsultan’daki her 
okulumuzda sayısız çalışma yapıyoruz. 
Kırtasiye destek projemizle hem şehir 
ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de 
öğrencilerimizin istedikleri kırtasiyeden 
dilediği malzemeleri almalarını sağlıyoruz. 
Bu sene yine ilkokullarımız için 30 TL, 
ortaokullarımız için de 45 TL limit belirledik. 
4,5 senede yaklaşık 137.069 öğrencimiz 
bu destekten faydalandı.  Öğrencilerimiz 
yanlarında velileri ve kimlikleri ile ilçedeki 
anlaşmalı kırtasiyelere giderek istedikleri 
malzemeleri alabilecekler” dedi.

Kırtasiye Destek Kampanyası’nın 
özgün ve ilk defa uygulanan bir sistem 
olduğunu da vurgulayan Başkan Aydın 
“Bu kampanyanın iki olumlu yönü var. 
Velilere ve öğrencilere gerçek ihtiyaçları 
olmayan malzemeler vermek yerine , onlara 
seçme özgürlüğü sunarak gerçek anlamda 
ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri alma 
imkanı sağlıyoruz. Kampanyanın ikinci güzel 
boyutu da kırtasiye esnafımızın kalkınmasını 
sağlıyoruz. İlçemizin parası ilçemizde kalıyor. 
Bu da şehir ekonomisine, esnafımıza ciddi 
anlamda destek oluyor” açıklamasını yaptı.

Başarı Sizden
Kırtasiye Bizden

Ey̧ psultan Belediyesií nin bu sene 5í incisini ḑ zenleyeceği Kı rtasiye Destek kampanyası  hem ̂ ğrencileri hem de kı rtasiye esnafı nı  mutlu edecek.
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Eyüpsultan, İslambey Mahallesi'nde oturan İpek Enmutlu, azmi ve başarısı ile kadın 
girişimcilere örnek oldu. İki çocuk annesi, 42 yaşındaki İpek Enmutlu, İSMEK kursuyla başladığı 

pastacılık macerası sonunda Cake Show İstanbul Yarışması'nda altın madalya kazandı.
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Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğaní ı n 7 Şubat 2018í de TBMMí de AK Parti Grup Toplantı sı í ndaki konuşması nı n ardı ndan ķ rş ye gelerek şiir okuyan ķ Á ¸ k 
Á ocuklar partililerden b̧ y̧ k alkı ş toplamı ştı . O Á ocuklardan birisi de TBMMí de okuduğu ì Sakaryaî  şiiriyle herkesi duygulandı ran 9 yaşı ndaki Elif Zehra idi.

Yeşilpınarlı Elif Zehra TBMM’de Okuduğu 
“Sakarya” Şiiriyle Duygusal Anlar Yaşattı

E
Y‹ PSULTAN, Yeşilpı nar Mahallesií nde oturan, Feridun 
Ţ mer İlk̂ ğretim Okulu 3. Sı nı f ̂ ğrencisi olan Elif Zehra, 
Sakarya şiirinin tamamı nı  okuyarak, Cumhurbaşkanı  ve 
Başbakan olmak ̧ zere salondaki herkesi duygulandı rı p 
ayakta uzun ş re alkı şlanmı ştı .

GeÁ tiğimiz ģ nlerde Ey̧ psultan Belediye Başkanı  Remzi 
Aydı ní ı  ailesiyle birlikte ziyaret eden, Başkan Aydı ní ı n tebrik 
ettiği Elif Zehra, Sakarya Şiirini daha altı  yaşı ndayken, 
videolardan izleyerek ezberlemiş. Kı zı nı n ezber yeteneğini altı  
yaşı ndayken keşfettiğini ŝ yleyen anne Zeynep AÁ ar ì Ezberi 
kuvvetli olunca nası l ŷ nlendirebilirim diye ḑ ş̧ nḑ m ve ̂ nce 
İstiklal Marşı í nı n 10 kı tası nı  aÁ tı ğı m videolardan ezberlettim. 
Daha sonra da Sakarya Şiirini ezberledi. Anaokuluna gitmeden, 
okuma yazma ̂ ğrenmeden sadece izleyerek ezberledi. 
Demokrasi n̂ betlerinde Fatih ve Ey̧ psultaní da istiklal marşı nı  
okuduî  diyor.

÷ zel bir iş iÁ in arkadaşları yla birlikte Meclise gittiğinde 
her şeyin kendiliğinden geliştiğini belirten Zeynep AÁ ar ì Kı zı m 
da Mecliste yanı mdaydı , kı zı m Tayyip Dede diye seslenince 
Cumhurbaşkanı mı z ë Gel bakalı m yanı maí  diyerek aşağı ya 
Á ağı rdı . Sonra bir ş re Elifí le konuştu. Elif şiir okumak istediğini 
ŝ yleyince okuttu. Her şey bir anda oldu. Biz de Á ok şaşı rdı k. 
Kı zı mı zla gurur duydukî  dedi. 

İstanbul B̧ y̧ kşehir Belediyesií nde Á alı şan baba Sinan AÁ ar 
ise o ģ n kı zları  şiiri okuduğunda Á ok heyecanlandı kları nı  ve tarif 
edilemez duygular yaşadı kları nı  belirterek şunları  ŝ yledi: ì Bize 
bu ̂ zel anı  yaşattı ğı  iÁ in kı zı ma minnettarı m. Tek temennim 
vatanı na, milletine, dinine, bayrağı na sı msı kı  bağlı  olan nesiller 
yetiştirmek. Rabbim herkese de nasip etsin. Bu ̂ zel ģ ņ  bize 
yaşatmaya vesile olan, her ţ rļ  saygı , sevgi, ̂ vģ ye değen, 
ḑ nya liderimiz, ĝ nļ  y̧ reği sevgi dolu olan Sayı n Başkanı mı z 
Recep Tayyip Erdoğaní a ailem adı na Á ok teşekķ r ediyorum.î

Sinan Açar: Bu özel 
günü bize yaşatmaya 
vesile olan, her türlü 
saygı, sevgi, övgüye 

değen, dünya liderimiz, 
gönlü yüreği sevgi dolu 
olan Sayın Başkanımız 

Recep Tayyip 
Erdoğan’a ailem adına 

çok teşekkür ediyorum.

Elif Zehra, 
büyüyünce 
spiker ve bilgili 
bir kız olmak 
istediğini 
söylüyor.

Başkan Remzi 
Aydın, kendisini 

makamında 
ziyaret eden Elif 
Zehra’ya bisiklet 

hediye etti.

9 yaşındaki Elif Zehra, dede 
dediği Başkan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın hediye ettiği 
bebeğini özenle saklıyor.

Elif Zehra’yla makamında sohbet eden Başkan 
Aydın, “Cumhurbaşkanımız ilçeye geldiğinde 

Elif’e haber vereceğime söz verdim” dedi.

Elif Zehra, “Kardeşim 
Ahmet Eymen’le 
birlikte, Tayyip 
dedeme, 
bayrağımıza, 
Türkiyemize 
yatmadan önce 
hep dua 
ediyorum” 
diyor.

8123405-6'(80/;36#+<4=<
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Ey̧ psultan Postası  olarak, uzun yı llardı r ilÁ ede hizmet veren, artı k Ey̧ psultaní la ̂ zdeşleşen birÁ ok mekanı  ziyaret ediyor, 
onları n ̂ yķ lerini sizlerle paylaşı yoruz. Bu isimlerden birisi de 1997í den beri kı ymalı , peynirli, ı spanaklı  ve patetesli kol 

b̂ rekleri, su ve ķ t b̂ reği ile Ey̧ psultanlı ları  ve ziyaretÁ ilerini lezzet yolculuğuna Á ı karan ì AkarÁ eşme B̂ rekÁ isiî

N İŞANCA Mahallesi, « ˆ mlekÁ iler Caddesií nde 21 yı ldı r 
hizmet veren AkarÁ eşme B̂ rekÁ isií ni aslen Adı yamanlı  
olan, 25 yı ldı r Ey̧ psultaní da yaşayan Bilal Yı ldı z ve 

amcası  Hacı  Yı ldı z işletiyor. Bu işin mutfağı ndan gelen, daha 15 
yaşı nda iken hamur yoğurmaya başlayan Yı ldı z ì Memleketten 
geldikten sonra amcam beni bir b̂ rekÁ inin yanı nda işe soktu. 
Burada 12 yı l Á alı ştı ktan sonra amcam 97 senesinde burayı  aÁ tı . 
Şimdi ben burayı  işletiyorum. Amcam ise Demirkapı í da bulunan 
ikinci şubemiz olan Yı ldı z B̂ rek Salonuí nu işletiyor. B̂ reklerimiz 
imalathanede hazı rlandı ktan sonra burada pişiriliyor. Sabah 
05.30í da iş başı  yapı yoruz, 18.30í a kadar aÁ ı ğı zî  diyor. 

21 Yı ldı r Aynı  Lezzet Aynı  Kalite
Ey̧ psultaní da aynı  adreste yı llardı r hizmet verdikleri iÁ in, 

daha Á ok b̂ reklerinin lezzetini bilen m̧ şterilerinin kendilerine 
geldiklerini belirten Bilal Yı ldı z ì Yı llardı r b̂ reklerimizi aynı  
lezzet ve kalitede hazı rlı yoruz. B̂ reklerimizde kullandı ğı mı z 
kı yma ve peynir kalitelidir. Kı ymayı  normalinden Á ok daha fazla 
kullanı rı z. Kı ymaya daha fazla soğan koyalı m, faha fazla kar 
ederiz gibi bir ḑ ş̧ ncemiz hiÁ  olmadı . B̂ reği ince aÁ ar, ağı r ağı r 
fı rı nda pişiririz. Zaten b̂ reklerimizin tadı na bir kere bakan bir 
daha geliyor. O y̧ zden gel geÁ ten Á ok, bize b̂ reklerimizin tadı nı  
bilen m̧ şterilerimiz gelir. Bir de okul zamanı  ̂ ğrenciler daha Á ok 
geliyorî  aÁ ı klaması nı   yapı yor. 

ì Bu İşi Yapacaksanı z, Mutfağı ndan Gelmelisinizî
Son d̂ nemde b̂ rekÁ iliği karlı  bir iş olarak ḑ ş̧ nen herkesin 

b̂ rek salonu aÁ tı ğı nı  ŝ yleyen Bilal Yı ldı z, ŝ zlerine ş̂ yle devam 
ediyor: ì Bu işi yapacaksanı z bu işin mutfağı ndan gelmelisiniz. 
Biz bu işe yı lları mı zı  verdik. Herkese bildiği ve anladı ğı  işi 
yapmaları nı  tavsiye ederim. Ben pide de yaparı m b̂ rek de 
aÁ arı m. Bu işi bilmeyenler ise ustası  ayrı lı nca ya kapatı yor 
ya satı yor. Yı llardı r yanı mı zda bir Á ok kişi Á alı ştı . BirÁ oğu ya 
memleketime gideceğim ya da askere gideceğim diye ayrı ldı . O 
y̧ zden kimseye muhtaÁ  kalmadan gerektiği zaman işin mutfağı na 
da girip kendi işinizi kendiniz yapabilmelisiniz. ÷ nceden b̂ rekÁ ilik 
daha karlı  bir işti ama zamanla maliyetler artı nca kar da ḑ şţ . O 
y̧ zden bu işi yapmak isteyenler bir kez daha ḑ ş̧ nş nler derim.î

EYÜPSULTAN’IN MEŞHUR 
BÖREKÇİSİ: AKARÇEŞME

8123405-6'(80/;36#+<4=<
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Bu işin mutfağından gelen Bilal 
Yıldız, Akarçeşme’de 21 yıldır 
aynı tad ve kalitede hizmet 
verdiklerini söylüyor.

ADRES: Nişanca Mahallesi « ˆmle kÁ iler 
Caddesi No: 10 / TEL: 0212 613 97 94
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ESER'in Öğrencilerinden Pınar Kandur:

AZMİN, MÜCADELENİN VE HAYATA YENİDEN TUTUNMANIN HİKAYESİ

"Hayat Bana İkinci Bir Şans Verdi"

“Her çocuk özeldir 
ve eğitimi hak eder” 

düşüncesiyle 2015 
yılında Piyer Loti’de 

açılan Eyüpsultan 
Belediyesi’nin ödüllü 

projesi ESER’de, 
hayatını engelli 

çocuklarına adamış 
ailelerin başarılarına, 

yaşam mücadelelerine 
ve onların zorluklarla 

dolu hayat 
hikayelerine her daim 

tanık olabilirsiniz. 
Zaman zaman onların 

hayat öykülerini 
sayfalarımıza 

taşıdığımız 
Eyüpsultan Postası’na, 

bu ay 36 yaşındaki 
Pınar Kandur ve 

annesi Ayten Elmalı’yı 
konuk ettik.

D
AHA 22 yaşı ndayken geÁ irdiği bir kaza sonucu beyni 
hasar ĝ ren ve hafı zası  sı fı rlanan Pı nar Kandurí un hayatı  
zorluklarla ve m̧ cadelelerle geÁ miş. Daha yeni anne 
olmuşken, kı zı  3 aylı kken o kazayı  yaşayan ve altı  ay bitkisel 
hayatta kalan Pı nar, anne olmanı n sevincini bile ne yazı k ki 

doyası ya yaşayamamı ş. Pı narí ı n yaşadı kları  bununla da sı nı rlı  kalmamı ş. 
İyi ģ nde k̂ ţ  ģ nde birlikte olmanı n ŝ z̧ ņ  verdiği eşi, kendisinden 
ayrı lmı ş ve Pı narí la ilgilenmeyi bı rakmı ş.

ì Hayata Sı fı rdan Başladı mî
Ţ m yaşadı kları na rağmen ģ ler y̧ z̧ nden hiÁ bir şey kaybetmeyen, 

hayata pozitif bakmaya devam eden ve yaşam m̧ cadelesini hiÁ bir zaman 
bı rakmayan Pı nar, o zorlu ģ nleri şu ŝ zlerle anlatı yor: ì 2004 yı lı nda 
banyo yaparken zehirlendim ve bayı ldı m. Yere ḑ şerken kafamı  ţ pe 
vurmuşum. Eşim beni kucaklayarak hastaneye ĝ ţ rḑ . Beynim hasar 
ĝ rḑ  ve ţ m hafı zam sı fı rlandı . Altı  ay bitkisel hayatta kaldı m. Ama 
hayat bana ikinci bir şans verdi ve hayata yeniden sı kı  sı kı  tutundum. 
Vakı f Gureba Hastanesií nde uzun ş re tedavi ĝ rḑ kten sonra « apaí da 
tedavim devam etti. Halen belirli aralı klarla « apaí ya giderek tedavimi 
ş rḑ ŗ yorum. ÷ zel hastanede muayene olabilseydik iyileşme ş recim 
daha hı zlı  olabilirdi belki bilemiyorum. Ben aslı nda lise mezunuyum. 
Kazadan ̂ nce Á ok aktif bir yaşantı m vardı . Dikiş dikiyordum, tiyatro 
yapı yordum ve Á ocuklara Kuran ı  Kerim ̂ ğretiyordum. Kaza sonrası  
bildiğim her şeyi unuttum ve her şeye sı fı rdan yeniden başladı m. Evde 
okuma yazmayı  kendi Á abaları mla tekrar ̂ ğrendim. Demek ki beynimin 
bir yerlerinde bir şeyler kalmı ş ki Á abuk ̂ ğrendimî

ì Kazadan Sonra Sevdiklerimi 
Yanı mda Bulamadı mî

Hastaneden Á ı ktı ktan sonra, m̧ cadelesine devam eden Pı narí ı  en 
Á ok ̧ zen şey ise bu zorlu ģ nlerinde sevdiklerini yanı nda ĝ rememek 
olmuş. ì Kazadan sonra bazı  arkadaşları m arayı p sormadı , telefon aÁ an 
bile olmadı î diyen Pı nar ì « ok arkadaşı m vardı  ama bir Á oğu vefası z Á ı ktı . 
Sadece ̧ Á  arkadaşı m benim yanı mdan hiÁ  ayrı lmadı . Sağ olsunlar beni 
hiÁ  yalnı z bı rakmadı lar. Beni zaman zaman gezdiriyorlar, sı k sı k telefonla 
arı yorlar. Vefa ̂ rneği ĝ sterdiler.

Diğer arkadaşları mı n yaptı kları  ise benim Á ok zoruma gitti. Ben 
vefalı  bir insanı m onları n da ̂ yle olması nı  Á ok isterdim. Ama ası l darbeyi 
eşimden aldı m. Kazadan sonra beni annemin yanı na bı rakmak zorunda 
olduğunu ŝ yledi. Kı zı mı  daha ̧ Á  aylı kken benden almak zorunda 
kaldı . Ben arkası ndan Á ok ağladı m. Kı zı m yanı mda olsaydı  bana ģ Á  
verirdi, belki de daha Á abuk iyileşirdim. O y̧ zden eşime hakkı mı  helal 
etmiyorum. Ben ̂ yle bir insan değilim, ilk defa birisine hakkı mı  helal 
etmiyorum. En zor ģ nlerimde beni yalnı z bı raktı . 2011 yı lı nda eşimden 
ayrı ldı m. Kı zı m Zeynep Meryem 14 yaşı nda. Yaz tatillerinde ve ŝ mestr 
tatillerinde bir araya geliyoruz. Sı k sı k telefonla ĝ ŗ ş̧ yoruzî diyor.

8123405-6'(80/;36#+<4=<
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ESERí le altı  yı l ̂ nce 
tanı ştı ğı nı , ESER sayesinde 

hayata yeniden tutunduğunu 
ŝ yleyen Pı nar ì  Buraya 

haftada ̧ Á  ģ n geliyorum. 
÷ ğretmenlerimiz bize 

karşı  Á ok anlayı şlı . 
Burada bilgisayar, 

m̧ zik ve fotoğrafÁ ı lı k 
derslerine katı ldı m. M̧ zik 
ˆ ğretmenimiz Rı fat hoca 

ise bana verilmiş en b̧ y̧ k 
şans. Bana Á ok ģ veniyor. 

Onunla birlikte şarkı lar 
ŝ yļ yoruz. ÷ nceden ellerimi 

Á ok iyi kullanamı yordum, 
şimdi ise dans dersleri 

sayesinde kolları m ģ Á lendi. 
Burada hayat buluyorumî  

aÁ ı klaması nı  yapı yor.

ì ESERí LE 
HAYAT 

BULDUMî

Pınar Kandur'un bu zor günlerinde en büyük 
destekçisi, yanından bir an olsun ayrılmayan 

annesi Ayten Elmalı olmuş.

Tüm yaşadıklarına rağmen hayata hep pozitif bakan Pınar Kandur 
“Umutsuzluğa hiç bir zaman kapılmayın, pes etmeyin ve insanların 

kötü sözlerini duymazdan gelin” diyor.

ESER’de çok mutlu olan Pınar,  bilgisayar, müzik ve fotoğrafçılık 
derslerine katılmış.

Pınar’ı hayata bağlayan kişilerden birisi de 14 
yaşındaki kızı Zeynep Meryem.
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Gençliğinde çok yakışıklı olan Feridun Ahmed Paşa, halk arasında cömertliği ve yardımsever kişiliği ile tanınır, sıkıntıda 
olanlara “Hızır gibi yetişir”di. Paşa’nın bu hatırası asırlar boyunca yaşamış ve türbesi halk arasında “Hızır Baba” adıyla 
anılır olmuştu. Feridun Paşa’nın Emirgan’daki bahçesi günümüzde Emirgan Korusu adıyla halka hizmet vermektedir.

* İŞANCI Feridun Ahmed Paşa, 
Kanuni Sultan Süleyman, 
Sultan II. Selim ve Sultan III. 

Murat dönemlerinde yaşamış Osmanlı 
devlet adamıdır. Türbesi, Eyüp Sultan 
Camii’nin doğu cephesinde Beybaba 
Sokağı üzerindedir. Kesme taştan, kare 
planlı olarak yükselen türbe, içeriden 
mükemmel kalem işleri ile süslenmiş 
sevimli bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe 
yivlerle 24 bölüme ayrılmıştır. 

Türbenin içi her cephede altta ikişer, 
üstte birer pencere ile aydınlatılır. Üst 
pencereler revzenlidir. Girişi güneye 
bakan türbeye, dört sütunun taşıdığı 
beşik örtülü bir revaktan girilir. Mermer 
kemerli kapısı üzerinde üç sıra halinde 
hazırlanmış kitabesi yer alır. Kitabenin 
sülüs hattı, türbe sahibinin de hattat 
olduğunu vurgulayacak güzelliktedir. 

MERMER SANDUKA
Türbe içinde Feridun Ahmed 

Paşa’nın muhteşem mermer sandukası 
yer alır. Hemen yanı başındaki kabir 
yeri ise Eskişehir’de yöneticilik yapan 
oğlu Halil Bey için ayrılmıştır. 

Feridun Paşa’nın mermer 
sandukasının üst kenarlarını Rumî ve 
palmet motifleri münavebeli bir şekilde 
dolaşır. Baş şahidesi kare kesitli bir 
gövde üzerinde yükselip ovalleşir, harika 
bir mücevveze kavukla sonlanır. Ayak 
taşı üstüvani yani sütun şeklindedir. 
Lahdin kısa pehlelerinde birer, uzun 
pehlelerden sağdakinde iki, soldakinde 
üç gülbezek / kabara motifi yer alır. 
Gülbezeklerin yan taraflarına vazodan 
çıkan çiçek motifleri işlenmiştir. Kupa 
formlu vazolardan birine servi ağacı ile 
asma ve iki üzüm salkımı, diğerlerine 
lale, sümbül, karanfil, gonca gül ve 
nergis çiçekleri işlenmiştir. Çarkıfelek 
çiçekleri ise, dalları kırılmış şekilde 
çizilmiştir. Çiçek ve gülbezekler 
sonradan yeşil ve altın yaldız renginde 
boyanmıştır. 

FERİDUN AHMED PAŞA
Nişancı Feridun Ahmet Paşa, münşî, 

şair ve hattattır. Defterdar Çivizâde 
Abdi Çelebi’nin himayesinde yetişmiş, 
1553 yılında Rumeli Beylerbeyi Sokullu 
Mehmed Paşa’nın hizmetine girmiş, 
veziriazamlığı sırasında Divân-ı 
Hümâyun kâtipliğine 
getirilmiş, aynı zamanda 
Sokollu’nun ‘sır kâtibi’ 
olmuştur. 

Nahcıvan 
Seferine katılmış 
olan Feridun Paşa, 
Zigetvar seferindeki 
hizmetlerinden 
dolayı Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından 
ödüllendirilmiştir. 

Sultan III. Murat devrinde 
1570 yılında reîsülküttâblığa, 1574 
yılında nişancılığa getirilmiştir. 
Sokullu Mehmed Paşa’nın nüfuzundan 
kurtulmak isteyen III. Murad, onu 

nişancılıktan azlederek Semendire 
Sancakbeyliği’ne atamış; daha sonra 
Köstendil Sancakbeyliği’ne nakletmiştir.  
Sokullu Mehmet Paşa’nın bir suikast 
sonu¬cu ölümünden sonra İstanbul’a 
çağrıla¬rak 1581 yılında tekrar 
nişancılık makamına getiril¬miştir.

1582 yılında Mihrimah 
Sultan ve Rüstem Paşa’nın 

kızı olan Ayşe Sultan’la 
evlendirilen Paşa, 
21 Safer 991 (1583) 
tarihinde vefat edip 
Eyüp’teki türbesine 
defnedilmiştir. Şair 
Emânî vefatı için, 

“Nişanın kaldı dünyâda 
Ferîdun” mısrasıyla tarih 

düşmüştür. 

ESERLERİ
Feridun Paşa’nın evinin âlim, edip 

ve şairlerle dolup taştığı kayıtlara 
geçmiştir. En önemli eseri ‘Münşeâtü’s-
Selâtîn’dir. İlk Osmanlı padişahından 

III. Murad’a kadar gelen hükümdar 
mektupla¬rının kopyalarını ihtiva eden 
bu eser, alanındaki en büyük ve en 
mükemmel eserdir. 

‘Sultanların Yazışmaları’ isimli eser, 
Osmanlı’nın kuruluşundan 1574’e kadar 
1.880 vesikayı bir araya getirmiştir. 
Padişahların mektupları ile seferlerde 
günlük olarak tutulan notları derleyen 
eser, bu açıdan Osmanlı tarihinin en 
önemli kaynaklarından biridir. 

‘Nüzhetü’l-Ahbâr’ isimli eseri Kanunî 
Sultan Süley¬man’ın son seferinin 
ayrıntılı bir tarihçesidir. ‘Miftâhu’l-
Cenne’ isimli kitabı ahlâkî bir risaledir. 

Feridun Ah¬med Paşa’nın şiirlerini 
bir araya getiren di¬vanı da vardır. 
Şiirleri¬ Bakî tarafından beğenilirdi. 
Şair Ba¬kî, Feridun Paşa için kaside 
ve gazeller de yazmıştır. Sülüs ve 
nesihten başka divanî, rik’a ve siyâkat 
hatlarında da mahir olan Feri¬dun 
Bey bunları Koca Nişancı Celalzâde 
Mustafa Çelebi’den öğrenmiştir. 982 
(1574) yılında celî-müsennâ hatla 

yazdığı kelime-i şehâdet Ayasofya Camii 
mihrabının iki yanına asılmıştı. 

HIZIR BABA
Oldukça zengin olan Feridun Ahmet 

Paşa, Vakfiyesine göre İstanbul’da 
Kazdağı civarında Kösederesi’nde bir 
mescid, Koska’da sıbyan mektebi ve 
dârütta’lim, Dimetoka’da bir camii ve 
büyük bir hamam ile İstinye’de tekke 
yaptırmıştır.

Kâtiplikten başlayarak, 
reisülküttaplık, nişancılık, sancakbeyliği 
yapan Feridun Paşa, nesir yazı türünün 
önde gelen isimlerinden biridir. 
Gençliğinde çok yakışıklı olan Paşa, 
halk arasında cömertliği ve yardımsever 
kişiliği ile tanınır, sıkıntıda olanlara 
“Hızır gibi yetişir”di. Paşa’nın bu 
hatırası asırlar boyunca yaşamış ve 
türbesi halk arasında “Hızır Baba” 
adıyla anılır olmuştu. Feridun Paşa’nın 
Emirgan’daki bahçesi günümüzde 
Emirgan Korusu adıyla halka hizmet 
vermektedir.

Fakir babası bir devlet adamı
NİŞANCI FERİDUN AHMED PAŞA

8Ali İhsan Gülcü
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Ası rlı k « ı nar Ey̧ psporí da 100.Yı lda Hedef 1.Lig
Bu sene TFF 2.Lig Beyaz Grupí ta m̧ cadele veren Ey̧ psultaní ı n ì 100 Yı llı k « ı narı î  Ey̧ psporí un 100. yı lı nda hedefi 1.Lige Á ı kmak. 
Ey̧ psporí da beşinci yı lı nda başkanlı k yapan Ali Recep Kı zı ltepe ile yeni sezonu, transferleri ve Ey̧ psporí un hedeflerini konuştuk.

EFLATUN VE SARIYLA NİCE Y‹ ZYILLARA

2018 ñ  2019 sezonu Ey̧ pspor iÁ in ̂ zel 
bir anlam taşı yor. Kuļ b̧ n 100. yı lı . Bununla 
ilgili neler ŝ ylemek istersiniz? 

ì Ţ rkiyeí de futbol tarihi aslı nda 
Kurtuluş Savaşı  ile iÁ e iÁ e geÁ miştir. Futbol 
takı mları mı zı n kuruluş tarihlerine baktı ğı mı zda 
Osmanlı í nı n son d̂ nemleri ile Birinci Cihan 
Harbií nin başlangı cı na denk gelir. BirÁ ok k̂ kļ  
kuļ b̧ m̧ z̧ n kuruluş tarihleri o yı llardadı r. Bu 
kuļ plerden birisi de Ey̧ psporí dur. Ey̧ pspor 
esasen 1917 yı lı nda Sultan Reşatí ı n arkası nda 
durduğu bir fikir projesi olarak doğmuştur. 
Sonrası nda Vahdettin Haní ı n imzası yla 
5 Ocak 1919 yı lı nda Ey̧ p İdman Yuvası  
olarak kurularak faaliyetlerine başlamı ştı r. 
Tabii o Milli M̧ cadele yı lları nda Ey̧ pspor 
da diğer kuļ plerimiz gibi milli birliği ve 
beraberliği sağlamak, direnişe destek olmak, 
Anadoluí ya silahları n taşı nması  anlamı nda 
ˆ nemli katkı larda bulunmuştur. Ģ ņ m̧ ze 
baktı ğı mı zda ise ì 100 Yı llı k « ı narî  Ey̧ pspor, 
o ģ nden bu ģ ne halen ayakta duran ender 
kuļ plerden birisidir. Sayı n belediye Başkanı mı z 
Remzi Aydı ní ı n da b̧ y̧ k desteği ile son 
beş yı lda bu k̂ kļ  kuļ be hizmet etmekten 
gurur duyuyoruz. Tabii kuļ b̧ m̧ z̧ n 100. 
yı lı  olduğu iÁ in bu sezon bizim iÁ in daha bir 
anlamlı . O y̧ zden ŷ netimimiz, teknik ekibimiz, 
futbolcuları mı z ve vefakar Ey̧ p taraftarı  
ile inşallah bu sezon b̧ y̧ k başarı lara imza 
atacağı z.î  

Ey̧ psporí un 2018 ñ  2019 sezonundan 
beklentileri ve hedefleri nelerdir?

ì Ţ rkiyeí de futbol sekt̂ ŗ  ekonomik 
anlamda Á ok zor bir d̂ nemden geÁ iyor. 
B̧ ţ n kuļ plerin trilyonlarca borÁ ları  var. 
÷ nĝ ŗ lemeyen harcamalar ̂ deme ģ ņ  geldiği 
zaman kuļ plerin başı na dert oluyor. O y̧ zden 
gerek 100. yı lı mı zda gerekse daha sonraki 
yı llarda ̂ ncelikli hedefimiz, kuļ b̧ m̧ z̧ n var 
olması nı  sağlayacak politikalar ̧ retmektir. 
Gelir gider dengesini en iyi şekilde sağlayı p, 
kaynakları mı zı  doğru harcayarak, Ey̧ psporí u 
zengin bir kuļ p haline getirmek ve bir 100 
yı l daha yaşatmaktı r. Bunun dı şı nda tabii 
ki hedeflediğimiz sportif başarı ları mı z var. 
Ey̧ pspor hedefleri olan bir kuļ pţ r. Ģ zel 
bir sezon geÁ irip Play ñ  Offí lara kalmak ve bir 
¸ st lige Á ı kmak en b̧ y̧ k hedefimiz. Bunun 
dı şı nda Ey̧ pspor 15 farklı  branşta daha sportif 
Á alı şmalar yapı yor. ÷ zellikle atletizm ve boksta 
Á ok ̂ nemli başarı lara imza attı k.î  

Takı ma bu sene katı lan yeni futbolcular, 
transferler var mı ?

ì ÷ ncelikle takı mdan ayrı lan bazı  
arkadaşları mı z oldu, hepsine verdikleri 
emek iÁ in teşekķ r ediyoruz. Tabii yeni gelen 
arkadaşları mı z da oldu. Takı mı mı zı n eksiklerini 
tamamlamaya devam ediyoruz. Son ģ ne kadar 
transferlerimiz devam edecek. Bunun yanı sı ra 
alt yapı dan iki arkadaşı mı z da A takı ma geÁ ti.î  

Nası l bir kamp d̂ nemi geÁ irdiniz?
ì Bu sene Á ok ģ zel bir teknik ekip kurduk. 

Takı mı  yı llardı r tanı dı ğı mı z, yakı ndan takip 
ettiğimiz, Á alı ştı rdı ğı  takı mlarda ciddi başarı lar 
elde etmiş Ferruh ÷ zģ n hocaya teslim ettik. 
İnşallah Ferruh hocayla ģ zel işlere imza 
atacağı z. İyi bir hazı rlı k d̂ nemi geÁ irdik 
diyebilirim. Takı mı mı z 15 ģ n Ey̧ psultaní da 
Á alı ştı ktan sonra 15 ģ n kadar da Ḑ zce Topuk 

Yaylası í na Á alı şmalar yaptı . Bu ş re zarfı  iÁ inde 
ˆ nemli hazı rlı k maÁ ları  da oynadı k.î  

TFF 2.Ligí de Beyaz Grupí ta m̧ cadele 
edeceksiniz. Fiksţ ŗ  değerlendirir misiniz? 

ì Kuvvetli takı mlar var, ama biz de kuvvetli 
bir takı mı z, kimseden Á ekinecek bir yanı mı z 
yok. Biz diğer takı mları n ģ Á ļ  ya da ģ Á ş z 
olmaları na bakmadan her maÁ a kazanmak iÁ in 
Á ı kacağı z. Dediğim gibi iyi bir hazı rlı k d̂ nemi 
geÁ irdik, yeni hocamı z ve takı ma yeni katı lan 
futbolcuları mı zla iyi bir takı m olduk.î  

Takı m bu sene maÁ ları nı  Ey̧ p Stadı í nda 
oynayabilecek mi?

ì Stadı mı zla ilgili sı kı ntı lar vardı , onunla 
ilgili Á alı şmalar başladı . Aşağı  yukarı  7 

milyonluk bir b̧ tÁ e hazı rlandı . Staddaki b̧ ţ n 
eksiklikler giderilecek. Zemin ve kapalı  trib̧ n 
değişecek, kale arkası ndaki yeni yaptı ğı mı z aÁ ı k 
trib̧ ņ n ̧ sţ  kapatı lacak, skorbord değişecek. 
Bayağı  bir değişiklik olacak. İnşallah stad 
eski ģ nlerine kavuşacak. Tahminen liglerin 
başlaması ndan bir ay kadar sonra maÁ ları mı zı  
kendi sahamı zda oynarı z.î

Ey̧ pspor taraftarı na bir mesajı nı z var 
mı ?

ì Ey̧ pspor taraftarı  bana ĝ re Ţ rkiyeí nin 
kuļ b̧  ile en ilgili taraftarı . Onları n takı mla 
ilgilendikleri iÁ in haklı  olarak zaman zaman 
endişeleri, sevinÁ leri, kı zgı nlı kları  oluyor. 
Beğendikleri zaman da alkı şlı yorlar. Şunu 

unutması nlar burada kuļ p iÁ in Á alı şan bir 
kadro, bir belediye başkanı  var. Biz bu kuļ b̧  
hak ettiği yere getirmek iÁ in elimizden geleni 
yapı yoruz, yapacağı z da. İlla isim transferlerle 
başarı  gelmez. « ok paralar harcarsı nı z başarı yı  
da yakalayamazsanı z kuļ b̧  borÁ lu hale 
getirirsiniz. Biz şu anda kuļ b̧  borÁ suz hale 
getirdik. Dolayı sı yla bu bir nimettir, bunun 
kadrini bilelim. BirÁ ok kuļ p kapanma tehlikesi 
ile karşı  kaşı ya. Ayağı mı zı  yorganı mı za ĝ re 
uzatı yoruz. Kimse bizden olmayacak paraları  
verip, imza atı p da isimli futbolcu getirmemizi 
beklemesin. Hepimiz Ey̧ pspor iÁ in Á alı şı yoruz. 
100 Yı llı k « ı nar Ey̧ pspor bir değerdir, bu 
değere hep birlikte sahip Á ı kalı m.î

Eyüpspor kampın bir bölümünü 
Düzce Topuk Yaylası’nda yaptı.

Eyüpspor Başkanı Ali Recep Kızıltepe, 
yeni sezon hazırlıklarını, hedefl erini, 

alt yapı çalışmalarını Eyüpsultan 
Postası’na anlattı.

Eyüpspor’un takım otobüsü, 
100. yılda takımın onursal 

başkanı ve Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’ın 

katkılarıyla yeniden giydirildi.
İyi bir kamp dönemi geçiren 

Eyüpspor’da hedef 1.Lig.

Eyüpspor’a 100. yılında 1.Lig’e çıkması için tüm desteği vereceklerini 
söyleyen Başkan Remzi Aydın, “Eyüpspor köklü bir kulüp, hedefl eri 

de büyük. Eyüpspor bir sembol olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. İnşallah bu sezon 1.Lig’e çıkmayı hedefl iyoruz” dedi.

Eyüpspor’u yeni sezonda başarılı 
antranör Ferruh Özgün çalıştıracak.

8123405-6'(80/;36#+<4=<
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EY‹ PSULTANLI KADINLAR D‹ ZENLİ 
SPOR YAPMANIN KEYFİNİ YAŞIYOR
Her fı rsatta Á ocukları  ve genÁ leri spora teşvik eden Yaz ve Kı ş spor okulları  ile spor bilincinin, spor ahlakı nı n ve ķ lţ ŗ ņ n yerleşmesi iÁ in uğraş 

veren Ey̧ psultan Belediye Başkanı  Remzi Aydı n'ı n, ì Haydi Hanı mlar Sporaî  sloganı yla başlattı ğı  proje, Ey̧ psultanlı  kadı nlardan b̧ y̧ k ilgi ĝ ŗ yor.

GE« TİĞİMİZ sene 14 Ağustos'ta Ey̧ p Stadı 'nda profesyonel spor 
hocası  Dilek Tezcan ŷ netiminde aÁ ı k hava sporu ile başlayan 
spor eğitimleri, Ey̧ p Anadolu Lisesi Kapalı  Spor Salonu'nda 

devam ediyor. Kı ş şartları  nedeniyle Ey̧ p Anadolu Lisesi Kapalı  Spor 
Salonu'na alı nan ve o ģ nden bu yana aralı ksı z devam eden spor 
eğitimlerinin 750 aktif ̧ yesi var.

Dilek Tezcan tarafı ndan gerÁ ekleştirilen spor eğitimlerinde 
pilates, zumba, step, aerobik, ķ lţ r fizik Á alı şmaları  yapı lı yor. 
‹ Á  farklı  b̂ lgede yapı lan spor eğitimleri Ey̧ p Anadolu Lisesi'nde 
Pazartesi ve Perşembe ģ nleri sabah 08.00 ñ  09.00 akşam 19.30 
ñ  20.30 arası , İmar Blokları 'nda Şehit Murat Taş Ortaokulu'nda 
Pazartesi ve Perşembe ģ nleri sabah 11.00 ñ  12.00 arası , Cengiz 
Topel'de Serdar Aksun Anaokulu Spor Salonu'nda ise « arşamba ve 
Cuma ģ nleri 17.00 ñ  16.00 arası  yapı lı yor.

GerÁ ekleştirilen spor eğitimleri ile Ey̧ psultanlı  hanı mları n sağlı klı  
yaşam bilinci kazanı p, ḑ zenli spor yapmanı n keyfini yaşadı kları nı  
belirten Dilek Tezcan ì  Remzi Aydı n Başkanı mı zla b̂ yle bir etkinliğe 
giriştik. « okta ģ zel oldu, kendisine Á ok teşekķ r ediyoruz. « ¸ nķ  
Ey̧ psultan halkı  hazı rdı  b̂ yle bir şeye, ben bundan emindim. Bu spor 
onları n hayatları nı n vazgeÁ ilmez bir parÁ ası  oldu. Bedenen ve zihnen 
Á ok rahatladı lar, kendilerini buldular. Doğa y̧ ŗ y̧ şlerimiz  de Eyļ l 
ayı nda tekrar başlayacak. Her ayı n son pazar ģ ņ  Kurtkemeri'nde 
trekking yapmaya devam edeceğiz. Ayrı ca ̧ Á  ayda bir Ey̧ psultanlı  
hanı mlara ŷ nelik pikniklerimiz olacakî  dedi.

8Haber ve Röportajlar: 80/;36#+<4=<
8Fotoğraflar: >3134#)?:0/#@A;501(/

Spor Eğitimleri geçtiğimiz sene 14 
Ağustos'ta Eyüp Stadı'nda başladı.

Spor eğitimlerinde 
pilates, zumba, 

step, aerobik, kültür 
fi zik çalışmaları 

yapılıyor.

Eyüpsultanlı kadınlar 7'den 
77'ye spor eğitimlerine 
büyük ilgi gösteriyor.

İRTİBAT NUMARASI:
0212 417 86 11

Bir yıldır aralıksız devam eden spor 
eğitimlerinin 750 aktif üyesi var.
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EY‹ PSULTANLI KADINLAR, SPORLA HEM 
ZAYIFLIYOR, HEM DE ZİNDE VE GEN«  KALIYORLAR

Şaziment Balcı :
 ì Spor eğitimlerine Ḑ ğmecilerí den 

geliyorum. Bir senedir eğitimler 
başladı ğı ndan beri devam ediyorum. 

Burada olmaktan dolayı  Á ok mutluyum. 
« alı ştı ğı m iÁ in akşamları  gelebiliyorum. 
Daha merkezi bir yere taşı nı rsa bizler 

iÁ in Á ok daha rahat olacak. Emeği geÁ en 
herkese ve Başkanı mı za teşekķ r 

ediyorum.î

Selma Saykaloğlu:
ì « alı ştı ğı m iÁ in eğitimlere akşamları  

geliyorum. Bir yı ldı r eğitimlere 
katı lı yorum. Dilek hocamı zı  Á ok 

seviyoruz. Başkanı mı z Remzi Aydı ní a 
bize spor yapma imkanı  sunduğu iÁ in 

Á ok teşekķ r ediyorum. İş yerinde 
arkadaşları m beni Á ok kı skanı yorlar. 

Onlar da kendi belediyelerine Ey̧ psultan 
Belediyesií ni ̂ rnek ĝ sterip, başvuruda 

bulunuyorlarmı ş. Ayrı ca daha ̂ nceden diz 
kapağı mdan ameliyat olmuştum, şimdi 

spor yaptı kÁ a aÁ ı lmaya başladı î

Sevda Kı lı Á lı :
ì İslambey Mahallesií nden geliyorum. 

Başladı ğı ndan beri buradayı m. 
Devamlı  geliyorum. Ev hanı mı yı m. 

Benim eklemlerimden sı kı ntı m vardı . 
Doktorumun tavsiyesiyle spor yapmaya 

başladı m Allaha ş̧ ķ rler olsun Á ok 
faydası nı  ĝ rḑ m. ÷ nceden yokuş 

Á ı kamı yordum şimdi merdivenleri koşarak 
Á ı kı yorum. Ţ m kadı nlara spor eğitimlerini 
tavsiye ediyorum. Gelsinler hem sporları nı  

yapsı nlar hem de sosyalleşsinler.î

Dilek Tezcan ( Spor hocası )   Şeyma Ģ ler:
ì 17 yaşı ndayı m, Alibeyk̂ yí den geliyorum. 
Tam bir yı ldı r spor eğitimlerine geliyorum. 

Ben toplam 43 kilo verdim. 100 kiloyu 
geÁ miştim. Spor yapı p ḑ zenli beslendim, 

Dilek hoca ile kiloları  verdik. Burada 
olmaktan dolayı  Á ok mutluyum.î

÷ zlem Ateşer: ì Ben Ḑ ğmeciler Mahallesií nden geliyorum. Bu programa d̂ rt hafta ̂ nce bir 
arkadaşı mı n sayesinde dahil oldum. Pilates yapmayı  hep istiyordum ama Á alı ştı ğı m iÁ in bu arzumu 
gerÁ ekleştiremiyordum. Ey̧ psultaní da istediğim saatlere uygun bir pilates salonu bulamı yordum. 

Bu program sayesinde hayalim gerÁ ek oldu. Bu saatler arası nda olması  benim iÁ in inanı lmaz ģ zel.  
Programı n uzun yı llar devam etmesini istiyorum Á ¸ nķ  zayı flamak konusunda inanı lmaz hedeflerim 
var. Bir de Başkanı mı zdan bir ricamı z var; spor eğitimleri ̂ nceden olduğu gibi Ey̧ p Stadı  gibi daha 

merkezi bir yere alı nı rsa Á ok ģ zel olur. Bu ģ zel program iÁ in Başkanı mı za teşekķ r ediyoruz.î

Emel Nası rlı  Evkuran: ì Ben 60 yaşı ndayı m, 
Piyer Lotií den geliyorum. D̂ rt kuşaktı r 
Ey̧ pļ y̧ m. Başladı ğı  ģ nden bu yana spor 
eğitimlerine katı lı yorum. Şimdiye kadar bir 
ģ n bile fire vermemişimdir. Spor ve diyet 
sayesinde 97 kilodan 78 kiloya ḑ şţ m. 
Bu yaşı ma geldim ilk defa kendime sosyal 
bir aktivite ayarladı m. Buraya seve seve 
geliyorum. Bize b̂ yle bir imkan sunan 
Başkanı mı z Remzi Aydı ní dan Allah razı  olsun.î

Zeynep Doğan: ì Nişanca Mahallesií nden 
geliyorum. Altı  ay oldu başlayalı . 27 kilo 

verdim. Sporla hem zayı flı yor, hem de sağlı k 
kazanı yorsunuz. ÷ ncelikle Başkanı mı za bize 
bu imkanı  sunduğu iÁ in teşekķ r ediyorum. 

Dilek hocamı z bizimle Á ok yakı ndan ilgileniyor. 
V̧ cudumuzun her tarafı nı  Á alı ştı racak 

hareketleri bizlere yaptı rı yor. Zayı flamaktan Á ok 
sağlı klı  olmaya Á alı şı yoruz.î

Kurtkemeri'nde her ayın son pazar 
günü yapılan doğa yürüyüşleri 
Eylül ayında yeniden başlayacak.



Okula Giden Çocuklar 
için Beslenme Önerileri
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O
KUL+çağındaki 
çocukların iyi 
beslenmesinde 
amaç, sağlıklı 
büyüme ve 

gelişmeyi yani fiziksel 
ve zihinsel değişim 
süreçlerini sağlamaktır. 
Böylece çocuğun boy, kilo 
gibi büyüme değerleri 
beklenilen düzeyde artar. 
Hücrelerin yapıları ve 
işlevleri, motor ve bilişsel 
yetenekleri, duygusal 
ve sosyal davranışları 
olgunlaşır. Çocukluk 
çağında kazanılan doğru 
beslenme alışkanlıkları 
ileriki yaşlarda sağlıklı 
ve kaliteli bir yaşama 
zemin hazırlar. Çocukluk 
çağındaki beslenme 
yetersizliği ve dengesizliği 
ise büyüme ve gelişmede 
gerileme, vitamin-mineral 
yetersizlikleri, dikkat ve 
konsantrasyonda azalma, 
öğrenme güçlüğü gibi 
çeşitli sağlık sorunlarına 
yol açar. Çocuk günlük 
beslenmesinde temel besin 
grubundaki yiyeceklerden 
enerji, protein, yağ, 
vitamin ve mineral 
ihtiyacının tamamını 
karşılayabilmelidir. 
Besinleri aşağıdaki gibi 
gruplayabiliriz:

Okul Á ocuğu iÁ in kahvaltı  ģ ņ n en ̂ nemli ̂ ģ̆ ņ . 
KaÁ ta uyanı rsa uyansı n, Á ocuklar okula asla aÁ  karnı na 
gitmemeli. Kahvaltı da besleyici değeri olmayan 
poğaÁ a, simit, b̂ rek, meyve suyu yerine yumurta, 
peynir, zeytin, domates, salatalı k, taze veya kuru 
meyve yenebilir, ş t iÁ ilebilir. HiÁ  vakit yoksa ve hı zlı ca 
kahvaltı  yapı lacaksa ş t ile kahvaltı lı k tahı llı  gevrekler, 
yulaf ezmesi veya 1 adet peynirli tost tercih edilebilir.

Okulda teneff̧ s araları nda abur cubur, bisķ vi, 
Á ikolata yerine taze veya kuru meyve, fı ndı k, ceviz ve 
badem gibi hem vitamin hem de mineral iÁ eren sağlı klı , 
besleyici besinlerin yedirilmesi gerekir.

l 1 adet peynirli ñ  domatesli sandviÁ // Tost
l 1 bardak ayran veya 1 bardak ş t
l 1 adet taze mevsim meyvesi
l 1 avuÁ  kuru meyve (kuru ̧ z̧ m, kuru kayı sı , dut 
kurusu gibi)
l 1 avuÁ  kuru yemiş (fı ndı k, ceviz, badem, leblebi 
gibi)
l 1 şişe su (500ml)

Okullar açılıyor, ilk ders zili 17 Eylül’de çalıyor. Aileler ve çocuklar heyecanlı. 
Hem çocuğun büyüme ve gelişimi hem de okul başarısı için büyük önem taşıyan 

beslenme bu dönemde nasıl olmalı Uzman Diyetisyen Müge Özyurt Şafak’a sorduk.

1  Et grubu: Et, tavuk, balı k, yumurta, nohut gibi 
bakliyatları  iÁ eren bir gruptur. Okul Á ağı ndaki Á ocuklar 
her ģ n 1 adet yumurta, 3 yumurta b̧ y̧ kļ ģ̆ nde 
(100 gram) et veya 1 porsiyon kuru baklagil yemeği 
ţ ketilmelidir.

2  Ş t ve ş t ̧ ŗ nleri grubu: Ş t, yoğurt, peynir, 
ayran gibi besinler kalsiyum, protein ve vitaminlerden 
zengindir. Yeterli kalsiyum almak iÁ in ģ nde 2 bardak 
ş t veya yoğurt ve bunları n yanı nda 1 dilim peynir 
ţ ketilmelidir.

3  Ekmek ñ  tahı l grubu: Ekmek, pilav, makarna, 
Á orba gibi v̧ cudun enerji kaynağı  olan kardonhidratlar 
b̧ y̧ me iÁ in gereklidir.

4  Sebze ve meyve grubu: Ģ nde 2 ñ  3 porsiyon 
meyve, Á iğ sebze salata, domates  salatalı k ŝ ģ̆ ş veya 
sebze yemeği olarak her ģ n ţ ketilmelidir.

5  Şeker ve yağlar grubu: « ocuk beslenmesinde, 
meyve, bal, pekmezden doğal şeker alı nmalı , fı ndı k
ceviz  badem gibi kuru yemişler ile zeytinyağı , tereyağı 
gibi sağlı klı  yağlar ţ ketilmelidir.

Kahvaltı da neler 
ţ ketilmeli?

Beslenme « antası nda 
Neler Olmalı ?

÷ rnek Beslenme « antası ;
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G
ENELLİKLE Á elik, ģ m̧ ş ve altı ndan 
yapı lmı ş iğnelerle uygulanı r. İğneler 
Á ok ince ve keskindir, acı  vermezler. 
Her hasta iÁ in her seansta yeni steril 
iğneler aÁ ı lı r ve kullanı ldı ktan sonra 

atı lı r. Akupunkturda v̧ cudun Á eşitli b̂ ļ mleri 
kullanı lı r. BirÁ ok hastalı ğa ŷ nelik en Á ok 
uyarı  noktası nı n bulunduğu alanlar ise kollar, 
bacaklar, sı rt, karı n ve kulaklardı r.  Akupunktur 
organ ve hormon sistemlerine olan enerji akı şı nı  
dengeleyerek hastalı kları  daha oluşmadan 
engellemeye yardı mcı  olur. Akupunktur v̧ cutta 
bulunan doğal ağrı  kesicileri harekete geÁ irir ve 
v̧ cudun doğal elektromanyetik alanları na etki 
ederek etki ĝ sterir . V̧ cudumuzun 
kendi kendini onarı m ģ ç  Á ok 
y̧ ksektir. V̧ cudumuzda bu ģ ç  
harekete geÁ iren belli uyarı  
noktaları na ì akupunktur noktaları î  
denir. İnsan v̧ cudundaki belirli 
akupunktur noktaları na iğneler ile 
yapı lan uyarı larla organizmanı n 
hemen her yerine ulaşabilecek 
bilgiler iletilmektedir. Bu iletişim, 
akupunktur noktası nı  oluşturan 
ḩ crelerden lokal ḩ cresel 
uyarı ları n sinir terminallerine ve 
son olarak da beyne ulaşı r. 
Beyin de bu uyaranı  gerekli 
organlara ulaştı rı r ve ilgili 
organ ve uzuvlardaki fonksiyon 
bozuklukları  ḑ zelir. Bu noktalar uyarı larak 
enerji dolaşı mı  normale d̂ nḑ ŗ ļ r ve hastalı k 
hali ortadan kaldı rı lı r. B̂ ylece organizma kendi 
olanakları yla hastalı ğı n ortadan kalkması nı  
sağlar. Hastalı ğı n belirtilerine değil, nedenine 
ŷ nelik bir tedavi metodudur.

Akupunktur ve Akupunktur ve 
Etki MekanizmasıEtki Mekanizması

Akupunktur, v̧ cut ̧ zerinde yer alan belli noktalara uygulanan v̧ cut b̂ lgesine ĝ re b̧ y̧ kļ ģ̆  değişen  
iğnelerin batı rı lması yla gerÁ ekleştirilen ̂ zel bir tedavi ŷ ntemidir. Akupunktur 5000 yı ldan daha fazla geÁ mişi 
olan ve Uygur Ţ rklerinin bulduğu « inlilerin geliştirip ḑ nyaya yaydı ğı  bir tedavi metodudur. Akupunktur, 
« inlilerin yaşam enerjisi dediği ì chi enerjisiî ni dengelemeyi ve v̧ cudumuzda doğru akması nı  hedefler.

« OK sayı da hastalı k ̧ zerinde olumlu etkileri olan 
akupunktur aynı  zamanda Á ok etkili bir koruyucu 
tedavi uygulaması dı r. Akupunktur halsizlik, yorgunluk, 

yaygı n v̧ cut ağrı ları , migren ve diğer baş ağrı ları , omurga 
ağrı ları , eklem ağrı ları , kabı zlı k, baş d̂ nmesi, kulak Á ı nlaması  
gibi semptomları  azaltmada uygulanabileceği gibi kilo 
verme ve sigara bı raktı rmada da kullanı labilir ģ venli bir 
tedavi ŷ ntemidir. Akupunkturun en etkileyici tarafı  hiÁ bir 
yan etkisinin olmaması dı r. Tedavi ş resince komplikasyon 
yaşanmazken son derece rahatlatı cı  bir tedavi seÁ eneğidir. 
Elbette akupunktur uzman kişilerce uygulanmalı dı r. 

Her bir tedaviye seans denir. Bir seans 20 30 dakika 
arası ndadı r. Seanslar hastanı n ve hastalı ğı n durumuna ĝ re 
haftada 2 3 kez veya haftada 1 kez olarak uygulanı r. Seans 
sayı sı  da hastaya ve hastalı ğı n durumuna ĝ re değişir. 
Genellikle 3 4 seans sonra durum değerlendirilmesi yapı larak 
tedavinin gidişi belirlenebilir. 

Bilimsel Á alı şmalar ĝ steriyor ki akupunktur en yaygı n 
olarak ağrı  tedavisinde etkilidir. En Á ok bel ve boyun ağrı ları , 
diz, omuz ve diğer eklem ağrı ları  gibi kas iskelet sisteminin 
ağrı lı  sendromları nı n tedavisinde kullanı lan akupunktur 
ŷ ntemi, aynı  zamanda migren tedavisinde de etkili oluyor. 
Akut ve kronik ağrı  kontroļ ņ n yanı  sı ra; stres, depresyon, 
uyku bozuklukları , psikosomatik hastalı klar, kaygı  ve panik 
bozukluklar, kekemelik ve tiklerin tedavisinde, alerjik rinit, 
siņ zit ve cilt d̂ ķ nţ lerinde, bulantı , kusma, midede 
asit fazlalı ğı , kabı zlı k ve ishal durumları nda, baş d̂ nmesi 
(vertigo) ve kulak Á ı nlaması nda, inme sonrası  felÁ  tablosunun 
rehabilitasyonunda tamamlayı cı  bir ŷ ntem olarak kullanı lan 
bu tedavinin oldukÁ a geniş bir uygulama alanı na sahip 
olduğu biliniyor. Aşı rı  terlemeden tutun da, kilo kontroļ ne 
kadar birÁ ok tedavide bu ŷ ntem kullanı lı yor ancak 
hastanı n modern tı bbı n bilimsel normları  doğrultusunda 
değerlendirilmesi ve gerekli tetkik ve konş ltasyonlarla kesin 
tanı nı n mutlaka konmuş olması  gerekiyor. 

Bel ve boyun ağrı ları nda akupunktur, diğer fiziksel 
tı p ŷ ntemleriyle doğru şekilde kombine edildiğinde daha 
uzun ş reli iyilik hali elde ediliyor. Bu ŷ ntemin hastaya 
ˆ zel olarak planlanan fizik tedavi programı  ile birlikte 
uygulanabiliyor. Ţ m kas iskelet sistemi ağrı ları nda 
akupunktur tedavisine, hastaya ̂ zel egzersiz reÁ etesi, bel 
ve boyun okulu eğitimi ve gerekli durumlarda kinezyolojik 

bantlama ve ortezleme eklendiğinde, sağlanan ağrı  azaltı mı  
ve fonksiyon artı mı nı n daha kalı cı  olduğu ĝ zlemleniyor.  

Akupunktur uygulaması  aynı  zamanda depresyon 
semptomları nı  azaltı cı , endişe ve gerginliği giderici ve 
psikolojik durumu ḑ zenleyici rol oynuyor. Kişinin kendini iyi 
hissetmesi, iştahı nı n ve psikomotor dengenin sağlanması nda 
etkili olan serotonin seviyelerinde artı ş saptanması na 
neden olan akupunktur ŷ ntemi bu sayede depresyon 
tedavisinde de başarı  sağlı yor. ÷ zellikle, fibromiyalji ve 
miyofasiyal ağrı  sendromları  olarak adlandı rı lan yumuşak 
doku romatizmaları na sı klı kla eşlik eden depresif duygu 
durum, halsizlik, yorgunluk ve uyku bozuklukları  akupunktur 
tedavisine olumlu yanı t veriyor. Akupunktur; hasta seÁ imi 
doğru yapı ldı ğı nda, iyi eğitimli uygulayı cı ları n elinde ģ venli 
bir tedavi ŷ ntemi olarak kabul ediliyor.

Uzman Doktor#
Ahmet Üşen

Bezmialem Eyüp Ek 
Hizmet Binası

Telefon: (0212) 211 06 23

AKUPUNKTUR HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

AKUPUNKTUR ÷ NCESİ SONRASI NELERE 
DİKKAT EDİLMELİ

Akupunktur yaptı rı rken 
aÁ  veya Á ok tok olmamak 
gereklidir. Seanstan sonra 
ise akupunkturun kasları  

gevşetici etkisinden 
dolayı  rahatlama, hafif 

bir uyku hali olacağı ndan 
sonrası nda kı sa ş reli bir 

dinlenme iyi olacaktı r.

Her hastaya akupunktur yapı lmı yor. Bu konu 
ile ilgili bilimsel ortak ĝ ŗ şe ĝ re, akupunktur; 
aşı rı  iğne fobisi olanlara, Á elik alerjisi olanlara, 

pı htı laşma bozukluğu olanlara, acil cerrahi 
gerektiren durumlarda, lenf̂ demli kol ya da 

bacaklara, ţ m̂ r ve aÁ ı k yaralara uygulanmı yor. 
Kalp pili olan hastalara elektroakupunktur 

yapı lmı yor. Gebelik, ağı r psikiyatrik bozukluklar, 

sara hastaları  ve kalp pili ĝ receli sakı ncalı  
durumlar arası nda yer alı yor. WHO (Ḑ nya Sağlı k 
÷ rģ ţ ) tarafı ndan akupunkturun hiÁ bir yan etkisi 
olmadı ğı  uluslararası  yayı nlarda bildirilmiştir. 
Seans sonrası : Rahatlama sebepli uykululuk hali, 
İğnenin Á ı kma deliğinde oluşan, hemen duran, 
noktasal kanamalar, noktasal morarmalar seans 
sonrası nda nadir de olsa oluşabilir.

AKUPUNKTUR KİMLERE YAPILMAZ, YAN ETKİSİ VAR MIDIR?
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