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Genelde ilçenin isminin hep “Eyüpsultan” 
olarak telaffuz edildiğini dile getiren Başkan 
Aydın, “İlçemiz resmi olarak Eyüp adıyla kurulmuş. 
Bu bir eksiklik idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da tavsiyesiyle Eyüp Belediyesi olarak, bölge 
milletvekilleriyle beraber bir girişimde bulunduk. 
Önerge Meclis’te kabul edildi. Eyüpsultan ismi tüm 
ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Eyüp ilçesinin adının değiştirilmesine ilişkin 
kanun teklifi , TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edilerek yürürlüğe girdi. Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın “Kıymetli 
hemşehrilerimiz, ilçemizin ismi artık 
Eyüpsultan olmuştur. Hayırlı olsun” dedi. Sokak  hayvanlarıyla ilgili gerçekleştirdiği 

projelerle dikkat çeken Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, ‘Seviyorsan Sahiplen’ kampanyası için 
çağrıda bulunarak “Son zamanlarda Belediyemize, 
sokak hayvanlarıyla ilgili gerçekdışı iftira ve iddialar 
atılmaktadır. Doğadaki ve sokaktaki dostlarımız 
bize emanettir. Hayvanlara zarar verilmesi ya da 
öldürülmeleri hiçbir surette söz konusu değildir.” 
dedi. HABERİN DEVAMI 16-17-18-19'DA

“EYÜPSULTAN TÜM İLÇEMİZE
HAYIRLI OLSUN”

DOĞADAKi 
DOSTLARIMIZ
BiZE EMANET!..

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI REMZİ AYDIN

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

Ne mutlu bize ki; 
çağlar boyunca 
Medeniyetimizin 
cümle kapısı olan Eyüp 
Sultan, Türkiye’de 
Yeni Şehirciliğin 
önsözünü de 
yazmaktadır. Huzurda 
Diriliş başlamıştır.

Huzurda 
Diriliş Başladı

Devamı: 3. sayfada

DEVAMI VE ESTAM PROJESİNİN DETAYLARI 5-10-11-12-13-14 ve 15'TE

"YILIN BÜYÜKŞEHİR İLÇE
BELEDİYE BAŞKANI" SEÇİLDİ
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın hayata 
geçirdiği projeler ilçeye art arda ödül kazandırırken, bir 
ödül de Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Yarışması'ndan 
geldi. Başkan Remzi Aydın, bu yıl 9'uncusu düzenlenen 
Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Yarışması’nda 
ESTAM projesiyle “Yılın Büyükşehir İlçe Belediye 
Başkanı” ödülüne layık görüldü. Törende Başkan Remzi 
Aydın'a ödülünü Yerel Yönetim Ödülleri Seçici Kurul 
Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu takdim etti.
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GÜZELTEPE Gençlik ve Kültür Sanat 
Merkezi'nde düzenlenen tören, Simurg 
projesi tanıtım filmi gösterimi ve Simurg 

öğrencileri ile velilerinden oluşan koronun 
seslendirdiği şarkılarla başladı.

"3 yılda 180 bin kişilik hizmet ürettik"
Başkan Remzi Aydın törende yaptığı 

konuşmada, Simurg projesinin faaliyete 
geçmesiyle, 3 yılda yaklaşık 180 bin kişilik 
hizmet ürettiklerine vurgu yaparak şunları 
söyledi; “Eğitime gençliğe, dolayısıyla 
geleceğimize çok güzel yatırımlar yapmışız. Bu 
hizmetlerimizle geleceğimize emin adımlarla 
ilerliyoruz. Değerli velilerimiz, öğrencilerimiz 
emin ellerde. Eyüpsultan Belediyesi Bilgi 
Evleri ve Gençlik Merkezleri'nde yetişen 
çocuklarımızın hem okullarda derslerindeki 
başarıları artıyor hem de arkadaşlarıyla ve 
çevreleriyle ilişkileri gelişiyor. Sonuçta hepimizin 
gurur duyacağı profiller ortaya çıkıyor. Bu 
konuda velilerimizden övgü ve takdir alıyorum.”

"Eyüplü gençlere çok güveniyorum"
Konuşmasında gençler için 3 yılda sportif 

faaliyetler, geziler ve atölye çalışmaları gibi 
çok sayıda etkinliklerle imza attıklarını ifade 
eden Başkan Aydın; “Bütün bunlar sizin için. 
Kişiliklerinizin çok iyi gelişmesi için. Bizler burada 
sizlere ezbercilik yaptırmıyoruz, bir takım şeyleri 
dikte etmiyoruz. İstiyoruz ki sizler kendinize 
güvenin. Ben Eyüplü gençlere çok güveniyorum. 
Eyüplü gençlerimiz, çocuklarımız özellikle son 
3 yılda ciddi oranda atılım yaptılar. Okullardaki 
başarıları artmaya başladı, sınavlarda başarılar elde 
ettiler. Sportif, kültürel ve daha bir çok branşta, 
şehir dışında ve Uluslararası yarışmalarda ödül 
kazanmaya başladılar. Sizlerle gurur duyuyorum. 
Eyüplü bir genç olmanın gururunu hep beraber 
yaşayacağız.” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Aydın ve 
protokolde bulunan davetliler öğrencilere 
kitaplarını dağıttılar ve sonrasında gençlik 
merkezini gezdiler.

Törende öğrencilere Osmanlı macunu, 
pamuk şeker  ve patlamış mısır ikram edildi. 
Ayrıca öğrencilerin geçen dönemlerden yaptığı 
eserlerden oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından projelendirilen ve 5. Yerel 
Yönetimler Sempozyumu'nda jüri özel ödülü alan Simurg 5 – 25 Yaygın Eğitim 
Programı 2017 – 2018 eğitim yılı düzenlenen muhteşem bir törenle açıldı.

Simurg Yeni Eğitim Simurg Yeni Eğitim 
Sezonu AçıldıSezonu Açıldı

Bisikletlerin hediye edilmesi ile ilgili 
Asım'ın Nesli İmam Hatip Ortaokulu'nda bir 
program düzenlendi. Programa Başkan Remzi 
Aydın ile birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı 
Süleyman Aykaç da katıldı.

İmam hatipli bir öğrencinin gerçekleştirdiği 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda 
konuşma yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Aydın, öncelikle çocukların bisiklet kullanırken 
trafiğe dikkat etmesi gerekliliğini vurguladı.

Başkan Aydın, öğrencilere bisikletlerini 
vererek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Aldıkları 
hediye ile hayalleri gerçek olan çocuklar büyük 
mutluluk yaşadılar. Başkan Aydın ayrıca okul 
bahçesinde öğrencilere aşure ikramında bulundu.

Eyüplü Öğrencilerin Bisiklet Hayali Gerçek Oldu
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, söz verdiği 25 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Yeni eğitim sezon açılışı yapılan Simurg Bilgi 
Evleri'nde veli toplantıları düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, hafta sonu Alibeyköy, Karadolap, 
Nişanca, Yeşilpınar, Akşemsettin, Düğmeciler 
ve Silahtarağa Bilgi Evlerinde haftasonu 
düzenlenen I. Dönem Veli Toplantılarına 
katıldı.

Simurg Eğitim Programı hakkında geniş 
bilginin verildiği ve tüm eğitmenlerin 
branşlarını tanıttığı toplatılarda okul takviyesi 
dersleri materyallerle anlatıldı.

Toplantıda ayrıca velilerle; atölye dersleri, 
geziler, Ali Kuşcu Uzay Evi, Yaz Kış Kampları, 
Orman Kaşifleri, şölenler, spor okulu, dil evi 
ve geliştiren veli programı hakkında detaylı 
bilgiler paylaşıldı.

Başkan Aydın Veli 
Toplantılarına Katıldı

Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile, okullara verilecek temizlik 
hizmetleri konusunda yeni bir protokol 
imzaladı. Protokol, Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın ve Eyüpsultan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Murat Öğütçü tarafından 
imza altına alındı. Başkan Remzi Aydın 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu 
kez 30 Eylül 2019 tarihine kadar yeni bir 
protokol yapıyoruz. Okullarımızda toplam 
128 personel görevlendiriyoruz. Eyüpsultan 
Belediyesi olarak eğitime ciddi katkıda 
bulunuyoruz. Son yılllarda sınavlarda alınan 
başarılar bunun göstergesi” şeklinde konuştu.

Eğitime Temizlik 
Desteği Devam Ediyor
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Şehir, bir medeniyetin önsözü, 

cümle kapısıdır. O kapıdan girer, 
etrafa şöyle bir göz atarsanız o şehrin; 
tarihini, kültürünü, coğrafyasını, mimari 
dokusunu, estetik standartlarını ve 
medenî seviyesini kolayca fark edersiniz. 
Bir şehrin duygusunu; yollarından, 
caddelerinden, sokaklarından... en 
önemlisi insanların yüzlerindeki 
haritadan okursunuz. 

★★★
Eyüp Sultan’ın cümle kapısından 

girdiğinizde, medeniyetimizin 
başyapıtlarıyla göz göze gelirsiniz. 
Şehrimizin manevi kurucusu Eyüp 
Sultan’ın etrafında halkalanan abidevi 
eserlerin her biri, bir cümle kapısıdır. 
Bu kutlu belde; 14 asırlık ufuk, 14 
asırlık rüya, 14 asırlık duadır. 

Bu dua; İstanbul’un fethiyle kabule 
şayan olmuştur. Yüzyıllar boyunca; Eyüp 
Sultan’ın kubbelerinden yere, göğe ve 
cihana huzur yayılmıştır. 

★★★
Osmanlının bütün şehircilik 

tecrübesi halen Eyüp Sultan’dadır. 
Zamanın hoyratlığına, modern hayatın 
getirdiği sorunları eklerseniz, başınız 
dertte demektir. Eyüp Sultan; bizim 
gibi dahil olduğu medeniyet konusunda 
2 asırdır kafa karışıklığı yaşayan bir 
toplum için elmas değerinde bir miras; 
ruhunu yitirdiğimiz ‘bizim şehirlerimizi’ 
yeniden kurmak için müstesna bir 
imkândır.

★★★
Evet, zaman içinde sadece Eyüp 

Sultan Tarihi Merkez’de ciddi sorunlar 
oluştu. 

Meydana kaos ve karmaşa hakim 
oldu. Meydan’ın Haliç’le bağlantısı 
koptu. 

Ulaşım, erişim ve yaya kullanım 
sorunları oluştu. Anıtsal eserlerimiz 
işlevini kaybetti. 

Eyüp Sultan’ın ışıltısı sönmeye yüz 
tuttu. 

★★★
Bir hekim gibi Eyüp Sultan’ın 

kalbini dinledik. Tıkanan damarları 
açmak, Eyüp Sultan’ın yeniden sağlığına 
kavuşması için 3 yıllık emek sonunda 
Eyüp Sultan Tarihi Merkez Alan 
Yönetim Planını tamamladık. Planı 
oluştururken, kentsel tasarım alanında 
ülkemizin ileri gelen üniversiteleriyle 
çalıştık. Uzmanlarla, onlarca çalıştay, 
yüzlerce toplantı düzenledik. Eyüp 

Sultan sakinlerinin fi kirlerine 
müracaat ettik. Ana paydaşımız, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
oldu. Hükümetimiz; Eyüp Sultan 
Tarihi Merkez Alan Yönetimini hem 
destekliyor, hem bize şevk veriyor. Ocak 
2017 itibariyle uygulama safhasına 
geçtik. 

Hamdolsun, Huzurda Diriliş başladı. 
★★★

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Alan 
Yönetimi; Eyüp Sultan Meydanı ve 
çevresini içeren 90 hektarlık alanın 
tasarım, yönetim ve planlanmasına 
yönelik her türlü tasarrufu 
gerçekleştirmek amacıyla  faaliyet 
göstermektedir. Bu kapsamda; metro ve 
raylı sistemler, restorasyon ve yeniden 
işlevlendirmeler, Eyüp Sultan Meydan 
Düzenlemesi, zemin altı otoparklar, 
ziyaretçi yönetimi, gezi rotaları, kentsel 

tasarım projeleri, kurumsal kimlik 
çalışmaları gibi 67 dev proje ilerliyor.

★★★
ESTAM kapsamında bulunan tüm 

projelerimiz tamamlandığında; Eyüp 
Sultan’ın şehircilik birikimi yeniden 
açığa çıkacak.

Meydan’daki karmaşa, yerini huzura 
ve sukünete bırakacak. 

Anıtsal eserlerimiz, yeniden 
işlevlendirilerek insanımıza fayda 
üretecek. 

Meydan, Haliç’le yeniden 
kucaklaşacak. 

Yeni gezi rotalarıyla ticaret ve 
bereket şehre yayılacak. 

Eyüp Sultan’ın tıkanan damarları 
açılacak, yeniden nefes alacak.   

Eyüp Sultan ruhunu kaybetmeden 
yaşayacak.

★★★
Dikkatinizi çekmek isterim. ESTAM 

bir restorasyon projesi değildir. 
Alan Yönetimidir. Çok yönlü ihya ve 

gelişim seferberliğidir. Eyüp Sultan’ın 
2023 Vizyonudur. 

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi; 
“bizim şehirlerimizi” kurmak için çok 
güçlü bir ilham kaynağı ve referans 
olacaktır. İşe nerden başlamamız 
gerektiğini hatırlatacaktır. 

★★★
Ne mutlu bize ki; çağlar boyunca 

Medeniyetimizin cümle kapısı olan Eyüp 
Sultan, Türkiye’de Yeni Şehirciliğin 
önsözünü de yazmaktadır. Huzurda 
Diriliş başlamıştır.

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

/remziaydin /avremziaydin /avremziaydin

Huzurda Diriliş Başladı

EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi 
Aydın açıklamasında şu ifadelere yer 
verdi: "Kamuoyunda yanlış bir algı oluştu. 

Biz biliyorsunuz ki gençliğe, spora, eğitime ve 
kültüre önem veren bir belediyeyiz. Bu konuda da 
iddialıyız. Hatalarımız, eksiklerimiz olabilir ama şu 
anda Eyüpsultan Belediyesi denildiği zaman spor, 
gençlik ve kültür sanat kavramları öne çıkıyor. 
Dolayısıyla böyle çalışmaları olan bir belediyenin 
de spor tesislerini kapatması ve sporu köreltmesi 
düşünülemez. Bu yanlış bir algıdır."

"2B planlarımızda 2 adet spor alanı ayırdık"
"Burası planlarda konut arsası olarak geçiyor, 

dolayısıyla buranın satılarak belediyemize gelir elde 
edilmesi amaçlanıyor. Ama bu spor tesislerinin 
kapatılması anlamına kesinlikle gelmiyor. Buralardan 
elde edeceğimiz gelirle çok daha fazla spor tesisi 
yapacağız. Zaten 2B planlarımızda da 2 adet spor 
alanı ayırdık. Onlardan birini uygun olan bir yere spor 
tesisi olarak açacağız. Öncelikle şunu da söyleyeyim o 
tesisimiz açılmadan burası kapanmayacak. Kesintisiz 
bir şekilde spor faaliyetlerimiz devam edecek. Bunun 
garantisi de benim. Herhangi bir spekülasyona itibar 
edilmemesini de özellikle istirham ediyorum."

Göktürk trafi ğini rahatlatacak 
kuzey giriş geliyor

"Onun dışında Göktürk ile ilgili havaalanı 
şehir içi metro çalışmamız devam ediyor. Yine 
Göktürk'ümüz için çok önemli olan Kuzey Girişi 
ile ilgili çalışmalarımız da bitti. Çok kısa bir süre 
içerisinde Kuzey Girişi ile beraber trafiği oldukça 
rahatlatacak bir uygulama başlayacak. Onun da 
müjdesini vermiş olayım. Yine 2B planlarımız da 
bitti son aşamaya geldik. Hedefimiz yeni yılda ruhsat 
vermeye başlamak."

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Göktürk Spor Kulübü’yle ilgili kamuoyunda çıkan 
yanlış değerlendirmelere açıklık kazandırmak 
amacıyla bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
24. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Ezbere 
Okuma Yarışması'nda birinci olan Hafız Faruk 
Şahin, kardeşi Hafız Muharrem Şahin ve 
kardeşleri yarışmaya hazırlayan Dünya Ezbere 
Kur'an-ı Kerim Okuma birincisi Hafız Selman 
Okumuş'a ödül verdi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te 
düzenlenen yarışmada Hafız Faruk Şahin 
15 cüz ezbere okuma kategorisinde, kardeşi 
Hafız Muharrem Şahin de 5 cüz ezbere okuma 
kategorisinde birinci oldu.

Dünya birincisi kardeşler için Eyüpsultan 
Belediyesi tarafından, Otakçılar Anadolu 
İmam Hatip Lisesi'nde ödül töreni düzenlendi. 
Başkan Remzi Aydın, Muharrem Şahin, Faruk 
Şahin ve Selman Okumuş'a plaket ve hediye 
takdim etti.

DÜNYA BİRİNCİSİ 
KARDEŞLERE ÖDÜL

Göktürk Spor Kulübüyle Göktürk Spor Kulübüyle Göktürk Spor Kulübüyle 
İlgili Önemli Açıklama
Göktürk Spor Kulübüyle 
İlgili Önemli Açıklama
Göktürk Spor Kulübüyle Göktürk Spor Kulübüyle 
İlgili Önemli Açıklama
Göktürk Spor Kulübüyle Göktürk Spor Kulübüyle 
İlgili Önemli Açıklama
Göktürk Spor Kulübüyle 
İlgili Önemli Açıklama
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CUMHURBAŞKANI Recep 
Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde 

Türkiye genelinde 13 ilde 14 camiide 
aşure dağıtımı gerçekleştirildi. 
İstanbul'daki adres ise gelenek olduğu 
üzere bu yıl da Eyüp Sultan Camii 
Meydanı oldu.

Muharrem ayında birlik ve beraberliğin 
simgesi haline gelen aşure geleneği bu 
sene de yaşatıldı. Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde 13 ilde aşure ikramı yapıldı. 
Eyüp Sultan Meydanı’ndaki ikramlar 
büyük ilgi gördü.  Yüzlerce İstanbullu 
aşure kazanlarının etrafında kenetlendi. 
Dağıtım törenine Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı 
Abdullah Dölek, Eyüpsultan Belediye 
Başkan Yardımcısı Cem Kurt, il ve ilçe 
protokolü katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (ESER) 
eğitim gören Atacan Öztürk'ün İsmail YK ile 
görüşme dileği gerçek oldu.

Almanya doğumlu olan Atacan İsmail 
YK'nın en büyük hayranlarından. Sürekli 
yanındaki arkadaşlarına ve ESER'deki 
öğretmenlerine İsmail YK ile görüşmek 
istediğini ifade ediyor ve onlara sürekli İsmail 
YK şarkıları söylüyordu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın 
tarafından hayata geçirilen Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü de Atacan'ın bu hayalini 
yerine getirmek için kolları sıvadı ve gerekli 
görüşmeleri yaparak İsmail YK'ya ulaştı. Ünlü 
şarkıcı albüm çalışmaları için Almanya'da 
olmasına rağmen Atacan ile görüşmekten 
memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Atacan Öztürk ve İsmail YK görüntülü 
olarak telefonla görüşerek sohbet ettiler. 
Görüşme sırasında Atacan'ın mutluluğu 
yüzünden okunuyordu.

Aşure KazanlarıAşure Kazanları
Eyüpsultan’da KaynadıEyüpsultan’da Kaynadı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüpsultan 
Şubesi Alibeyköy Cemevi ve Kültür Merkezi'nde 
Aşure Günü ve 10 Muharrem ayı nedeniyle 
program düzenlendi.

Bereket, ihsan ve keremi bollaştıran, birlik 
ve beraberliği pekiştiren, bu toprakların ortak 
değeri olan Aşure günü nedeniyle düzenlenen 
programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp 
Şubesi ve Alibeyköy Cemevi Başkanı Hüseyin 
Güzelgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aydın programda yaptığı konuşmada 
“Bu akşam Muharrem lokmasındayız.. Bu 
lokmalar birliğimizi beraberliğimizi sağlayan, 
aramızdaki kardeşliği, dostluğu kuvvetlendiren 
fırsatlar olur inşaallah.” dedi.

“Bu Lokmalar 
Birliğimizi ve 

Beraberliğimizi 
Kuvvetlendirsin”

Eyüpsultanlılar Karadolap Mahallesi’nde 
düzenlenen “birlik ve beraberlik aşuresi”nde 
buluştular. Eyüpsultan Belediyesi tarafından 
Karadolap Bilgi Evi önündeki parkta düzenlenen 
programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, Eyüpsultan Pir Sultan Abdal Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Güzelgül, 
öğrenciler ve velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
programda yaptığı konuşmada birlik, beraberlik 
vurgusu yaparak “Aşure bu toprakların en tatlı 
ortak değeridir. Bir sembol olarak aşure topluma 
benzer. Her bir tanesi farklılıklarımızı temsil 
eder, hepsinin biraraya gelerek oluşturduğu 
tat da toplumumuzun birliktelikle elde edeceği 
huzuru ifade eder” dedi. 

Konuşmaların ardından Karadolap Bilgi Evi 
öğrencileri halk müziğinden 'deyiş' performansı 
sergilediler. Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı 
Hüseyin Güzelgül'ün yaptığı duanın ardından 
aşure dağıtımına geçildi. Belediye Başkanı 
Remzi Aydın ve beraberindekiler vatandaşlara 
aşure ikram ettiler.

“Bu Toprakların En 
Tatlı Ortak Değeri” Atacan'ın Hayali Gerçek OlduAtacan'ın Hayali Gerçek Oldu

Eyüpsultan Belediyesi, 
Muharrem Ayı boyunca 
vatandaşlara aşure ikramında 
bulundu. Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, katıldığı 
aşure programlarında 
vatandaşlara 
aşureleri kendi 
eliyle ikram etti.
Cuma namazını 
Yeşilpınar'da 

bulunan Veysel Karani 
Camii'nde kılan Başkan Remzi 
Aydın, namaz çıkışı vatandaşlara 
aşure ikramında bulundu. Cami 
avlusunda aşure kazanının 

başına geçen Başkan 
Aydın, Eyüpsultan 

Belediyesi aşçıları 
tarafından 
hazırlanan 

aşureleri ikram etti.

Başkan Aydın'dan Aşure İkramı
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Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın'ın hayata geçirdiği 

projeler ilçeye art arda ödül 
kazandırırken, bir ödül de 

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Yarışması'ndan geldi.

GÖREVDE bulunduğu 3 yılda özgün 
projeleriyle çok sayıda ödül alan 
Başkan Remzi Aydın, bu yıl 9'uncusu 

düzenlenen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri Yarışması’nda ESTAM projesiyle “Yılın 
Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı” ödülüne layık 
görüldü. Kentlerin gelişimine, güzelleşmesine, 
marka değerinin yükselmesine doğrudan etkisi 
bulunan projelerin ödüllendirildiği yarışmada, 
toplam 12 kategoride değerlendirme yapıldı. 
Başkan Aydın'ın ESTAM projesi, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Korunması Kategorisi'nde 
ödül aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar 
Kampüsü'nde gerçekleşen ödül törenine 
Başkan Aydın ile birlikte ödül kazanan diğer 
belediyelerin başkanları katıldı. Törende 
Başkan Remzi Aydın'a ödülünü Yerel Yönetim 
Ödülleri Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu takdim etti.

Tarihi kente saygının ürünü
Başkan Remzi Aydın burada yaptığı 

konuşmada; bu ödülün iki buçuk yıllık bir 
gayretin, azmin, bitmek bilmez sabrın, tarihe, 
kente saygının ürünü bir projeye verilen ödül 
olduğunu vurguladı.

Başkan Aydın, basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Çok 
nitelikli, sahasında uzman, yetkin, çok ciddi 
bir jürinin değerlendirmesi neticesi bu 
ödüle layık görüldük. Eyüpsultan Belediyesi 
ESTAM projesi, çok fazla paydaşı olan geniş 
bir kadronun, sabırla, gayretle ikibuçuk 
yıllık emekle, kente ve tarihe saygıyı esas 
alan bir çalışmayla ortaya koyduğu bir 
proje. Projemizi inşallah bu ay uygulamaya 
başlıyoruz. Eyüp Sultan Meydanı'mızın da 
içerisinde bulunduğu yaklaşık 900 dönümlük 
bu alanda 67 adet proje uygulanacak. 
Zemin döşemelerimiz, cephelerimiz, 
ışıklandırmalarımız, haritalarımız, rotalarımız 
ve restorasyonlarımızla kapsamlı bir 
proje. Eyüpsultan'a çok değer katacak, 
çehresini değiştirecek, otantik havasına 
geri döndürecek, dünya çapındaki 
güzelliğini, önemini bir kez daha ortaya 
çıkaracak muhteşem bir proje. Bu projemizi 
Eyüpsultanlılara hediye ediyoruz.”

Ödüllü projelere imza attı
Başkan Remzi Aydın'ın milli ve yerli işletim 

sistemi PARDUS'a geçiş, Sokollu Mehmet 
Paşa Medresesi Restorasyonu ve SİMURG gibi 
bir çok projesi ödüller almıştı. Bunun yanısıra 
Eyüp Film Akademisi'ne ve belediyenin 
çeşitli branşlarda verdiği kurslara devam eden 
öğrenciler de katıldıkları yarışmalardan ödüller 
kazandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede 
bulunan muhtarlarla bir toplantı düzenleyerek Eyüp Sultan 

Tarihi Merkez (ESTAM) projesini anlattı. ESTAM binasında 
düzenlenen toplantıda Başkan Remzi Aydın sunum öncesi 

muhtarlara proje ile igili kısa ön bilgi verdi.
Alanda bir çok güzel hizmetin verileceğinden bahseden 

Başkan Remzi Aydın; “Dükkanlar çok güzel şekilde dizayn 
edilerek yenilenecek. Herkesin memnun olacağı, son 

derece düzgün kurallar olacak. Kalite arttırılacak. Geçen 
gün esnaf arkadaşlarla da toplantı yapıldı, onlara da sunum 

yapıldı. Çalışmalardan dolayı tebrik etmişler.. Kalitenin 
artması ve estetik yapılar Eyüpsultan'a rağbeti arttıracak, 

böylelikle satışlar artacak. Eyüpsultan'a gelen misafirlerle 
ilgili tespitler de yapıldı. Buraya hangi mevsimde, hangi 
saatte kaç kişi geliyor? Kaç saat kalıyorlar? Hepsini tespit 

ettik. Gelenler hijyenik, güvenebileceği, hizmet kalitesi 
yüksek yerler arıyorlar. Projemiz bütün bunları karşılayacak 

durumda. Bittiği zaman sorunlar giderilmiş olacak” dedi.
Bu arada Başkan Aydın, muhtarların proje ile ilgili 

sorularını da yanıtladı. Sonrasında yapılan sunumda ESTAM 
projesi tüm yönleriyle muhtarlara anlatıldı. Tarihi alanda 

yapılacak yenilikler, meydan ve çevresinde yapılacak 
düzenlemeler ayrı ayrı görseller eşliğinde aktarıldı.

Muhtarlarla 
ESTAM Toplantısı

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) tarafından, ÇEKÜL 
(Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)  
bünyesinde yer alan ÇEKÜL Akademi üyelerine yönelik “Kent 
Bellekleri: Kent Arşivi Oluşturma, Dijitalleştirme ve Belgeleme 
eğitimi” konulu seminer düzenlendi. Eyüpsultan'da bulunan 
EYSAM binasında gerçekleşen seminerde Eyüpsultan 
Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, Sanat 
Tarihçisi Hülya Yalçın, Görsel Arşiv Sorumlusu Şener 
Türkmenoğlu ve Kütüphane Sorumlusu Sümeyye Aksoy 
sunumlar yaptılar. Sunumlarda EYSAM bünyesinde arşivlenen 
plan – proje, harita, belge, görsel ve kitaplar hakkında 
bilgiler verildi. Arşivleme çalışmalarının nasıl yapıldığı, 
özellikle kent arşivi çalışmalarının hangi aşamaya geldiği, 
kataloglama yöntemi, belge güvenliğinin nasıl sağlandığı ve 
araştırmacılara yönelik paylaşımların nasıl yapıldığı konuları 
anlatıldı. Bu arada sunumlar sırasında 2016 yılında fiilen 
çalışmaya başlayan EYSAM'ın arşivinde şu an Eyüpsultan'a ait 
toplamda 4 bin negatif fotoğraf, 11 bin 345 dijatal fotoğraf, 
7 bin 798 kitap, 28 bin belge ile 71 adet tez bulunduğundan 
bahsedildi. Başkan  Aydın'ın, özellikle Eyüpsultan'ın tarihine 
sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak açısından üzerinde 
hassasiyetle durduğu EYSAM, İstanbul'da kamuya ait ilk 
araştırma merkezi olma ünvanına sahip.

EYSAM'da “Kent 
Bellekleri” Semineri
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eyüp 
Kitap Kafe’de “Türkiye'nin Son 15 Yılı” isimli 
söyleşi programına konuk oldu. Sosyal 
medya üzerinden canlı olarak yayınlanan 
programda, Türkiye'nin son 15 yılı ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Başkan Remzi 
Aydın, TÜGVA'lı öğrencilerin sorularını yanıtladı.
“GENÇLERİ ÖNEMSİYORUZ”

TÜGVA Eyüpsultan İlçe Temsilcisi Osman 
Cin'in de katıldığı programda Başkan Aydın 
öncelikle gençlere verdiği öneme değinerek; 
“Gençler bizim özel ilgi alanımız. Belediye 
Başkanlığımdan önce onlara yönelik projeler 
gerçekleştireceğiz demiştim ve yapıyoruz. 
Gençleri önemsiyoruz ve bu sözde kalmıyor. 
Gençliğin geleceğimiz olduğunu biliyoruz. 
Geleceğimizi emin ellere teslim etmek 
istiyorsak, gelecekte rol alacak beyinleri, 
yürekleri, insanları bu günden sağlam 
yetiştirmemiz lazım” dedi. Programda 
TÜGVA'nın çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve 
projeleri ile ilgili de bilgiler verildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın'ın eşi Tülay Aydın, TÜGVA Kadın Aile 
Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı 
programına katıldı.

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Kadın Aile 
Koordinatörlüğü tarafından TÜGVA Kitap Kafe'de 
düzenlenen kahvaltı programına, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eşi Tülay 
Aydın, Fatih Belediye Başkanı'nın eşi Şule 
Demir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'nın eşi 
Nezihe Usta ve kadın üyeler katıldı.

Kahvaltı sonrasında da devam eden 
programın gündemi ihtiyaç sahibi aileler, 
eğitime destek, Arakan, Suriye ve Filistinli 
Müslümanlara yardım oldu. Sohbette sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında birlik içerisinde 
yapılabilecek çözüm odaklı projeler konuşuldu.

Program bitiminde TÜGVA Kadın Aile 
Koordinatörü Şerife Karlıağ, katılım ve 
desteklerinden dolayı Tülay Aydın'a ve diğer 
başkan eşlerine teşekkür etti.

Başkan Eşleri 
Kahvaltıda Buluştu

EYÜPSULTANLI DİN GÖREVLİLERİYLE TOPLANTI

Başkan Aydın 
TÜGVA'lı Gençlerin 
Sorularını Yanıtladı

EYÜP Kültür Sanat Merkezi'nde 
düzenlenen törene Eyüplü veliler 
ve çocukları katıldı. Törende, Evde 

Değerler Eğitimi'nde işlenen konular 
velilere sinevizyon eşliğinde anlatıldı. Minik 
öğrenciler kadar anne ve babaları da yeni 
eğitim sezonunun başlama sevincini yaşadılar.

"Eğitim kalitesi yükselmeye başladı"
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 

Aydın, törende yaptığı konuşmada, 
programın yaklaşık 3 yıldan beri devam 
ettiğini ifade ederek; “Oldukça verimli bir 
çalışma oldu. İnşallah bu güzel çalışmalara 
devam edeceğiz. Her zaman 'Göreve 

geldikten sonra çocuklarımıza, gençlerimize 
dolayısıyla geleceğimize özel önem veren 
bir belediye olacağız' demiştik. Sözümüzü 
tutuyoruz. Doğru bir iş yaptığımızı da 
görüyorum. Çünkü Eyüpsultan'da eğitim 
kalitemiz yükselmeye başladı. Velilerimizden 
çok olumlu dönüşler alıyoruz. Sağolsunlar 
onlar da bize destek oluyorlar. Bu çalışmalar 
sizlerin de desteğiyle artarak devam edecek.  
Bizler sizler için çok çalışıyoruz, çalışmaya 
da devam edeceğiz.”

Törende ayrıca Bilgi Evleri ve Gençlik 
Merkezleri öğretmenleri ile kursiyerlerinden 
oluşan koro bir konser verdi, öğrenciler 
şiir okudu ve minikler için tiyatro gösterisi 

sahnelendi.

SİMURG Evde Değerler Eğitimi nedir?
Evde Değerler Eğitimi, 5 – 9 yaş 

arası çocukların ev ortamında oluşturulan 
gruplar ile sosyal ve kültürel gelişmelerini 
destekleyen ahlaki eğitim programı. 
Çocuklara her konuda farkındalık ve 
duyarlılık katan çalışmada görgü kuralları, 
Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, 
el becerileri, akıl oyunları gibi eğitimler 
verilirken, çeşitli kültürel geziler de 
düzenleniyor. 6 ile 10 öğrenciden oluşan 
gruplar için eğitimler cumartesi günleri saat 
13.00 ile 16.00 arasında veriliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, 3 seneyi aşan süredir, 
ilçeye verdiği hizmetleri, yaptığı eser ve 
projelerini, gerçekleştirdiği yatırımları, 
Eyüpsultanlı din görevlilerine verdiği 
kahvaltı programında anlattı.Eyüpsultan 
Belediyesi Osmanlı Park Sosyal 
Tesisleri'nde düzenlenen programa, AK 
Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Süleyman 
Aykaç, Eyüpsultan Müftü Vekili 
Abdullah Özderya, Diyanetsen İstanbul 
Şube Başkanı Sezai Kaynar, Eyüpsultanlı 
din görevlileri ve aileleri katıldı. Başkan 
Aydın, programda 3.5 yıllık icraatlarını, 
gerçekleştirdikleri projeleri ve 
planladıkları yeni yatırımları anlattı.

Eyüpsultan 
Belediyesi Simurg 

5 – 25 Yaygın 
Eğitim Programı 

kapsamında 
düzenlenen Evde 
Değerler Eğitimi 
4. eğitim sezonu, 

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi 

Aydın'ın katıldığı 
bir törenle başladı.

Evde Değerler Evde Değerler 
Eğitiminde Yeni Eğitiminde Yeni 
Sezon BaşladıSezon Başladı
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Dedeler ve Torunlar 
Zahir Kafe'de Buluştu

Gençlerden, Darülaceze'nin 
Çınarlarına Ziyaret

Eyüplü Miniklere “Hoşgeldin” Ziyareti
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın eşi Tülay Aydın’la birlikte ilçede yeni doğan bebekleri ziyaret etmeye ve onlara “Hoşgeldin Bebek” sepetleri 

hediye etmeye devam ediyor. Remzi Aydın ve eşi Tülay Aydın, Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde oturan Mustafa ve Şükran Aktaş çiftini ziyaret etti.

AKTAŞ çiftinin sevincini paylaşarak 
Melike bebeğe ömür boyu sağlık 
ve mutluluk dileyen Başkan 

Aydın ve eşi, aileye Şeker Hayat Atölyesi 
öğrencilerinin hazırladığı “Hoşgeldin 
Bebek” sepetlerinden hediye ettiler. 
Melike bebeğin ağabeyi ve ablasına da 
çeşitli hediyeler verdiler. Ziyaret sırasında 
Melike bebek sağlık ekibi tarafından 
kontrolden geçirildi.

Tülay Aydın, Ekim ayında ilçedeki yeni 
doğan bebekleri ziyaret etmeye devam 
etti. Aydın’ın ziyaret ettiği ailelere ESER 
ve Şeker Hayat projesinde eğitim gören 
engelli çocuklar tarafından hazırlanan 

"Hoşgeldin Bebek" sepetleri hediye 
edildi. 

Tülay Aydın, bu ay, Düğmeciler 
Mahallesi'nde Eyüp Ensar bebekle anne 
Safiye Ensar'ı, Emniyettepe Mahallesi'nde 
Hasan Ali bebekle anne Ayten Civelek'i, 
yine Emniyettepe Mahallesi'nde Ebrar 
bebekle anne Arzu Elmacı'yı, Emniyettepe 
Mahallesi'nde Toprak Emir Bebek, anne 
Ezgi Güney'i, Çırçır Mahallesi'nde Elif 
Zümra bebekle anne Elif Demir Hişt'i 
yine aynı mahalleden Hira Nur bebekle 
anne Naime Köle'yi ziyaret etti. Bebekler, 
Eyüp Belediyesi sağlık ekibi tarafından 
kontrolden geçirildi.

Toprak Emir Bebek, anne 
Ezgi Güney, Tülay Aydın

Hira Nur 
Bebek ve 

Tülay Aydın

Eyüp Ensar 
Bebek - Tülay 

Aydın
Ebrar Bebek, anne Arzu 

Elmacı, Tülay Aydın

Hasan Ali bebek, 
abla Melek Sare 
ve Tülay Aydın

Elif Zümre Bebek, anne Elif 
Demir Hişt ve Tülay Aydın

Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın'ın vizyon 

projelerinden Simurg 5-25 Yaş 
Yaygın Eğitim Programı'nın 

birimlerinden Gençlik 
Merkezleri'nin öğrencileri, 

Darülaceze'yi ziyaret etti. 
Eyüplü öğrenciler, velileri 

ve öğretmenleri ile Yaşlılar 
Haftası’nda Darülaceze'ye özel 

bir ziyaret gerçekleştirdi. Gençler, 
Darülaceze’nin çınarlarına aşure 

ikramı yaptı, içerisinde sabun, 
kokulu taş, havlu, tarak, çorap 

gibi ürünlerin olduğu özel 
hediyeler verdi.  Hediye edilen 
ürünler Simurg atölyelerindeki 

öğrenciler tarafından hazırlandı. 
Keyifli sohbetlerin yapıldığı 

ziyaret başımızın tacı yaşlıları çok 
mutlu etti. Gençler daha sonra 

hep birlikte icra edilen fasıla 
katıldı. Simurg öğrencileri, sanat 

eğitmenleri ve Darülaceze'de 
bulunan ses sanatçılarıyla 

birlikte verilen konserde gençler 
ve yaşlılar eğlenceli saatler 

geçirdiler.

TRT Diyanet'te yayınlanan ''Bir Gönül Al ki'' 
programı, Eyüpsultan Belediyesi Zahir Kafe'ye misafir 
oldu. Programda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Yaşlı ve Engelli Birimi ile Eyüpsultan Belediyesi 
Simurg Bilgi Evleri ortaklığında hazırlanan ''Dede 
Torun Buluşması'' gerçekleştirildi.

Muharrem Ayı vesilesiyle Simurg Bilgi Evleri 
öğrencileri, Sosyal Destek Hizmetleri Yaşlı ve Engelli 
Birimi’ne bağlı 65 yaş üstü vatandaşlara aşure ve 
karanfil ikram ettiler. Dede Torun buluşması ile asırlık 
çınarlar ve genç fidanlar bir araya gelerek sohbet ve 
muhabbet ederek keyifli vakit geçirdiler.

Eyüpsultanlı 
Engelli 

Vatandaşlara 
Film Gösterimi
Eyüpsultan Belediyesi, Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi ile beraber 
Eyüpsultanlı engelli vatandaşlara ''800 
km Engelli'' filmini izletti. Eyüpsultan 
Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler 
Müdürlüğü, Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi Eyüpsultan Yerleşkesi ile 
beraber, Eyüpsultan Belediyesi Şeker 
Hayat, Eyüpsultan Belediyesi Engelli 
Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi (ESER) ve Eyüpsultan 
Belediyesi Engelli Birimine kayıtlı olan 
engelli vatandaşlara ''800 km Engelli'' 
belgesel filmini izletti.
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ESKEP’le Kadınlarımızın El ESKEP’le Kadınlarımızın El 
Emekleri Değer KazanıyorEmekleri Değer Kazanıyor

ÜRETICI kadınlar ile tüketiciyi bir araya getiren 
ESKEP sayesinde Eyüplü kadınlar, hem 
ekonomik ve sosyal yönden kalkınırken, hem 

de beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen 
mesleki eğitimlerle geleceğe daha sağlam adımlarla 
ilerliyor.

ESKEP Kursları ile Kadınlarımızın 
İş Hayatına Atılmaları Destekleniyor

Eyüplü kadınların evde yaptıkları el emeği 
ürünleri ESKEP mağazalarında satışa sunularak aile 
bütçelerine katkıda bulunmaları sağlanırken, kadın 
istihdamını desteklemek amacıyla da çeşitli eğitimler 
veriliyor. Üretilen ürünlerde belli bir standart 
oluşturmak ve kaliteyi canlı tutmak adına ESKEP'li 
kadınlara iğne oyası kursu,makine nakışı kursu, Maraş 
işi, el nakışı, kurdela işi, otantik takı kursu, kuaförlük 
eğitimi, pastacılık kursu, aşçı çırağı kursu gibi bir çok 
branşta dersler veriliyor. Halk Eğitim ile ortaklaşa 
verilen kursların sonunda eğitimi tamamlayan 
kadınlara sertifika dağıtılarak kariyerlerinde yeni 
ufuklar açılmasına zemin oluşturuluyor. 

Bu kurslarda verilen eğitimler neticesinde 
ürettikleri ürünleri belirli bir kalite ile tüketicilerin 
beğenisine sunan ESKEP'li kadınların el emeği göz 
nuru eserleri, yelek, çanta, takı, patik ve daha birçok 
ürünü Eyüp Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı'nda bulunan 
ESKEP stantında satışa sunuluyor.

Haftanın beş günü kursa gelen ve toplam 
272 saatlik bir eğitim alan kursiyerlere kurs 

sonunda aşçılık çırağı sertifi kası veriliyor.

Kursiyerlerin yaptığı börek ve pastalar 
Zahir Kafe'de satılıyor.

Takı tasarım kursu, ESKEP'te Çarşamba, Perşembe ve 
Cuma günleri 09.00 – 16.00 saatleri arasında veriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmetlerini 
sürdüren ESKEP (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı) Eyüplü kadınların el emeği göz nuru 

ürünlerini değerlendirirken, onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına da imkan sağlıyor.

Aşçılık çırağı kursiyerlerine hijyen 
kurallarından pratik tariflere, 

yöresel yemek çeşitlerinden, 
garnitür hazırlanmasına kadar 

yemekle ilgili her türlü bilgi 
veriliyor.

Haber: Serkan Duygu Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Kursiyerler, tel, çivi ve misinayla örme, kuyumculuk teknolojisinin 
bazı tekniklerini geliştirerek atölye ortamında takılar üretiyor.

Kursiyerlerin hazırladığı 
Perde Pilavı.

ESKEP (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı) Birimi
ADRES: Nişanca Mahallesi, Zalpaşa Caddesi No:61/1 Eyüpsultan

TEL: 0549 794 73 38
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 “Hem Aile Ekonomisine  “Hem Aile Ekonomisine 
Katkıda Bulunuyoruz Katkıda Bulunuyoruz 

Hem de Sosyalleşiyoruz”Hem de Sosyalleşiyoruz”

Kıymet Yavuzarslan: 
“Ben iki yıldır ESKEP'in takı kurslarına geliyorum. Komşumun 

tavsiyesi üzerine başladım. Emekli ilkokul öğretmeniyim. 
Buradan çok memnunum. Bütün ev hanımlarına tavsiye 

ediyorum. Evde oturmasınlar, buraya gelip farklı kurslara katılarak 
el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştürebilirler. Evde 

boş boş oturmak yerine ESKEP'in kurslarına katılarak kendilerini 
geliştirsinler ve aile bütçesine katkıda bulunsunlar.”

Gülcan Babur: “Defterdar Mahallesi'nden geliyorum. 
İki yıldan beri ESKEP'te takı kursuna devam 
etmekteyim.  Kadınlarımızın güçlenmesi, kendi 
harçlığını kazanması, aktif ve sosyal olması açısından 
ESKEP'in çok başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. 
Kadınlarımıza böyle bir imkan sunduğu için Başkanımız 
Remzi Aydın'a teşekkür ediyorum.”

Seda Tekindağ: 
“Ben kursa Rami'den geliyorum. Aşçı 

çırağı kursuna yeni başladım. Galatasaray, 
Beşiktaş kulüplerinde ve Basketbol 

Milli Takımı'nda  uzun yıllar basketbol 
oynadım. Geçirdiğim kaza sonrası 

profesyonel basketbol yaşantım sona erdi. 
Kazadan sonra sürekli evdeydim.Bu kursla  
yemek yapmanın dışında yeni insanlarla 
tanışmak ve farklı hayatlara dokunmak 

istedim. Burada çok güzel insanlar 
tanıdım. Yemek yapmayı zaten biliyordum 

ama bu kursla bunu taçlandırdım. 
Bu ortamı bize sağladığı için Eyüp 

Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.”

Nezehat İşbilen: 
“Kursa Düğmeciler Mahallesi'nden 
katılıyorum. Daha önce ESKEP'in 
açtığı iğne oyası, takı tasarım ve 
pastacılık eğitimlerine katılmıştım. 
Şimdi de aşçılık çırağı kursuna 
katılıyorum. Burada yöresel yemek 
çeşitlerini yapmayı öğreniyoruz. 
Yemek yapmanın dışında hijyen 
kuralları ve pratik bilgiler konusunda 
eğitim alıyoruz. Son derece faydalı 
bir kurs. Kendini geliştirmek isteyen 
bütün ev hanımlarının ESKEP'in 
açtığı bu kursa katılmalarını tavsiye 
ediyorum. Bu güzel proje için de 
Başkanımız Remzi Aydın'dan Allah 
razı olsun."

Havva Oğuzkurt: 
“Ben kursa Rami'den geliyorum. 

Daha önce pastacılık kursuna 
katılmıştım. Bu kursumuz 4 ay 
kadar sürdü ve sertifikalarımızı 

aldık. Memnun kalınca aşçı çırağı 
kursuna da katılmak istedim. 

Burada tam bir aile ortamı var. 
Son derece faydalı bir kurs. 

Tüm ev hanımlarının muhakkak 
katılması gereken bir kurs."

Başkan Remzi 
Aydın, ESKEP'i 
ziyaret ederek 

kursiyerlerle 
sohbet etti.
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Huzurda DirilişHuzurda Diriliş
Eyüpsultan’ın dev projelerinden ESTAM (Eyüp Sultan Tarihi Merkez) için start 

3 yıl önce verildi. 2017 Ocak ayında uygulama safhasına geçilen projeyi, bu 
önemli çalışmanın mimarı Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın anlattı...

“Eyüpsultan bir huzur vahası... Kendinden 
emin ve zarif duruşuyla huzurun başkenti... 
Sokaklarımız, caddelerimiz Eyüpsultan’ın 
sinesindekilerle bereketli. Zaman biraz 
da hoyrattır. Bu kutlu beldenin estetik 
standartları zamanla aşınsa da tüm 
zarafetiyle ortada duruyor. Elmasın 
üstündeki tozu silkelemek, Eyüpsultan’ı 
aslına uygun ve zamanın ihtiyaçlarına göre 
geliştirmek için 3 yıl önce çok kapsamlı bir 
projeye başladık: Eyüp Sultan Tarihi Merkez. 
Kısaca ESTAM.”

Yukarıdaki satırlar Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’a ait. Başkan Aydın, 
şu sıralarda 3 yıl önce start verdiği dev bir 
projenin lansman heyecanını yaşıyor. Çok 
büyük emeklerle ve çok sayıda paydaşla, 
yıllarca süren araştırma ve çalışmalarla hayata 
geçirilecek ESTAM (Eyüp Sultan Tarihi Merkez) 
projesi yakında İstanbullulara tanıtılacak. 

Eyüpsultan'ın bir “Huzur Başkenti” 
yapılması vaadi ve idealinin altını dolduran 
tarihi merkezle ilgili yapılmış büyük bir 
çalışma olan ESTAM, Eyüpsultan’ın 2023 
vizyonu projelerinin en önemlisi. Bu projeyle 
ilgili olarak Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın’la görüştük.

“Hayali Cihan Değer Bir Eyüpsultan 
İdealine Birlikte Hayat Vereceğiz”

- ESTAM projesini bize anlatabilir 
misiniz? Ne zaman başladı? Şu anda hangi 
aşamada? 

Eyüpsultan, İslam Aleminin de en önemli 
ziyaretgahlarından. Her yıl milyonlarca turist 
İstanbul’u, Eyüpsultan’ı ziyarete geliyor. 
Bir tarafta padişahların kılıç kuşandığı 
Cülus Yolu... Diğer tarafta Dede Efendi’nin 
nağmelerinin yankılandığı Müzisyenler 
Kahvesi. Haliç’i aşkla seyreden Piyer Loti... 
Belgrad ormanlarının yanı başındaki 
Kemerburgaz... Bu kutlu beldeyi ziyarete 
gelenlerin en güzel şekilde ağırlanması, 
ziyaret amaçlarına uygun hoş, güzel vakit 
geçirebilmelerini 
sağlamak, 
arzu 

ettikleri hizmet ve servisleri kaliteli bir şekilde 
alabilmelerini sağlamak amacıyla hemen 
her şeyi tüm detaylarıyla düşündüğümüz 
bir çalışma ESTAM. ESTAM projeleri 
kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerin 
temel amacı, huzurlu bir ortam ve ziyaret 
sağlamak, şehir sakinlerinin yaşam 
kalitesini yükseltmek, tarihi bölgeyi kaotik 
görünümden uzaklaştırmak, güzelleştirmek, 
yeniden düzenlemek ve kimliğini koruyarak 
geliştirmektir. Projemiz, Eyüpsultan 
Tarihi Merkez içerisinde bulunan eşsiz 
eserlerimizin restorasyonundan, yolların 
yayalaştırılmasına, yeni otoparklardan, 
gezi rotalamalarına, metro ve raylı 
sistem hatlarına kadar çok kapsamlı 
bir ihya ve gelişim programını 
içeriyor. Projenin tüm unsurları 
tamamlandığında Meydan’ın 
Haliç’le bağlantısı yeniden 
kurulacak, karmaşa ve kaos 
son bulacak, şehrimizin 
sosyal ve kültürel gelişimi 
kesintisiz devam edecek. 

Eyüpsultan Tarihi Merkez'in birinci aşaması 
olan planlama sürecini tamamladık. Ocak 
2017 itibariyle ikinci aşamaya uygulama 
aşamasına geçtik. Bazı projelerimiz hızla 
ilerliyor. Bazıları için ortak akıl çalıştırmaya, 
kılı kırk yarmaya devam ediyoruz. Allah’ın 
izniyle hayali cihan değer bir Eyüpsultan 
idealine birlikte hayat vereceğiz. 

“ESTAM, Eyüpsultan'ın 2023 
Vizyon Projesidir”

- ESTAM, Eyüpsultan’ın hangi dertlerine 
deva olacak?

Bu soruya cevap verebilmek için 
mevcut sorunlara göz atmak gerekiyor. 
Eyüp Sultan Tarihi Merkezi kapsayan 90 

hektarlık alan. Bir alanda Piyer Loti 
tepesinden Haliç Köprüsü’nün 

altına kadar uzanan bir alan. 
Tarihi bir bölge. Alan içerisinde 
Eyüpsultan'ın tarihi mirası 
bulunuyor. ESTAM, arama 
toplantılarıyla başladı, alanla 

ilgili neler yapılabilir? İhtiyaçlar 
nelerdir, 

problemler nelerdir? Ziyaretçi deneyimi 
neyi gerektiriyor, Biz bunun ne kadarını 
sağlayabiliriz? Sonra akademik çalışmalara 
geçtik. Anketler yapıldı, çalıştaylar düzenlendi. 
Son 2 yıldır teknik toplantılar yapıldı. 
Büyükşehir Belediyemizle 100’ün üzerinde 
toplantı gerçekleştirdik. 

ESTAM projesine start verdiğimizde, Tarihi 
Merkez’deki sorunları, ulaşım, yaya kullanım 
alanı, fiziki mekan, tarihi çevre sorunları 
olmak üzere 4 ana kategoriye ayırdık. 

Bu temel sorunlar Eyüpsultan’ın estetik 
standartlarının aşınmasına, Tarihi Merkezin 
ihtişamını kaybetmesine neden oluyordu. 
Şehrin, mekânsal, sosyal ve kültürel gelişimi 
durmaya yüz tutmuştu. Anıtsal eserler işlevini 
kaybetmeye başlamış, ulaşım, erişim, otopark 
sorunları büyük bir sorun haline gelmişti. 
Meydanın Haliç’le bağlantısı kopmuştu. 
Eyüp Sultan Tarihi Merkez çalışmalarına bu 
sorunlara kalıcı çözüm üretmek amacıyla 
başladık. 

ESTAM, bugünden yarına tamamlanacak 
bir proje değildir. Eyüpsultan'ın 2023 
Vizyonudur. 

“Eyüpsultan’da Herkesin Aradığı 
En Önemli Şey Huzur...”

- ESTAM’ın sloganı huzurda diriliş.... Bu 
slogan neyi ifade ediyor? 

Eyüpsultan bir huzur vahası... Kendinden 
emin ve zarif duruşuyla huzurun başkenti... 
Sokaklarımız, caddelerimiz Eyüpsultan’ın 
sinesindekilerle bereketli... Buraya yolu 
düşen herkesin hissesinde en çok huzur var. 
Bu projemizde de “Huzurda Diriliş” sloganını 
kullanıyoruz. Burada insanların aradığı en 
önemli şey huzur... 

- ESTAM Projesi Eyüpsultan’ın hangi 
bölgelerini kapsıyor?

Az önce de ifade ettiğim gibi, ESTAM 90 
hektarlık çok geniş bir alanı kapsıyor.  Bölgeyi 
7’ye ayırdık. 1. Bölge, Eyüpsultan Meydan 
Bölgesi. Piyer Loti’nin hemen altı, Kasım 

Çavuş Camii’ne kadar uzanan bölge. 
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2. Bölge Eyüp Stadı çevresiyle ilgili 
Eyüpsultan Bulvarı’ndan aşağıya tam topun 
bulunduğu yere kadar uzanan bölge. 3. Bölge 
Feshane’nin de bulunduğu sahil ve adalar 
bölgesi. 4. Bölge Amcazade Park ve Bakı 
bölgesi. 5. Bölge eski Belediye binamızın 
bulunduğu bölge kültür vadisi olarak 
ortaya çıktı. 6. Bölge bu alana gelindiğinde 
otobüslerin, araçların park edeceğini 
düşündüğümüz tasarladığımız bölge. Bu 
bölge Haliç Köprüsü’nün olduğu bölge. 7. 
Bölge Piyer Loti Tepesi ve Mezarlık. 

ESTAM bu alan içerisindeki tüm tarihi 
eserlerin restorasyonundan, kurumsal 
kimliğin standardizasyonuna kadar bütün 
tasarrufları kapsıyor. Altını çizmek isterim. 
ESTAM, bir restorasyon projesi değildir. 
Alan Yönetimidir. Alan Yönetiminin 
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 
ESTAM kapsamında yapılandırdığımız başta 
Yönetim Başkanlığı olmak üzere tam 16 
birim bulunuyor. ESTAM bünyesinde 67 farklı 
projemiz ilerliyor. Bu projelerin içinde metro 
ve raylı sistem hatları da, teleferik hattının 
uzatılması da tüm türbe ve hazirelerin ziyarete 
açılması da, yayalaştırma da, yeni otoparkların 
inşa edilmesi de bulunuyor. Ayrıca; atıl kalan 
anıtsal eserlerimizi yeniden işlevlendirerek 
milletimizin hizmetine arz edeceğiz.

“Eyüpsultan'ı, Bir Cazibe Merkezi Haline 
Dönüştürmek İstiyoruz”

- ESTAM’da son durum nedir?  
Projelerinizi fiilen uygulamaya başladınız 
mı, ne durumda?

Bu önemli projelerin büyük bir 
kısmı başladı, restorasyon ve yeniden 
işlevlendirme projelerimizin  fiziki 
tamamlanma oranı %60’a ulaştı. Küçük gibi 

görünen çok önemli bir detay var. Ziyaretçi 
Yönetimi. Eyüpsultan’a gelen ziyaretçilerin 
huzurlu bir ortamda ziyaretlerini 
gerçekleştirmeleri için beklenti anketleri 
yaptık. İnsanlar buraya ne için geliyor, 
ne bekliyor, beklentiyi karşılayabiliyor 
muyuz? Maalesef mevcut durum, beklentiyi 
karşılamıyor. Çünkü Eyüp Sultan Camii ve 
Meydanı’nda ciddi bir karmaşa var. İnsanların 
huzurlu bir ziyaret yapmalarını engelliyor.  

Diğer taraftan yine Tarihi Merkez içindeki 
ticari işletmelerin tabelaları, reklam afişleri, 
kent mobilyalarının düzensizliği, görüntü 
kirliliği... Bu projeyle, bu sorunların hepsini 
çözmeye çalışacağız. İnşallah bu çalışmalar 
yapılınca tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırmak, Eyüpsultan'ı, tarihi merkezi 
bir cazibe merkezi haline dönüştürmek, 
Camii ve çevresinin ihtişamını yeniden 
ortaya çıkarmak, mekânsal, sosyal, kültürel 

gelişimin önünü açmak istiyoruz. Bu esnafın 
da mutlu bir şekilde alanda çalışmasını 
sağlayacak, kazançlarını arttırdığı bir ortama 
dönüştürecek. 

- ESTAM kapsamında 67 proje hayata 
geçirilecek. Bazı kurumlarla paydaşlık ve 
koordinasyon yürütüyorsunuz. Bu projeler 
nasıl oluşturuldu? 

ESTAM kapsamındaki bu önemli projelerin 
altından bir ilçe belediyesinin tek başına 
kalkması mümkün değil. Öncelikle İstanbul 
Büyükşehir Belediyemiz projenin ana paydaşı. 
Hükümetimiz de bizi hem teşvik ediyor, hem 
destekliyor. Anıtlar Yüksek Kurulu, restorasyon 
projelerini denetliyor. Planlama safhasının 
3 yıl sürdüğünü söyledim. Süreç sonunda; 
Mimar Sinan, Bilgi, İstanbul Teknik ve Yıldız 
Teknik gibi planlama ve kentsel tasarım 
alanında seçkin üniversitelerimizin katkısıyla 
Eyüp Sultan Tarihi Merkez Alan Yönetimi 
Master Planı ile Stratejik Eylem Planını 
hazırladık. Temel ilke ve politikalarımızı tespit 
ettik.  Yol haritamızı belirledik. Planlama 
safhasında esnaf, işletmeci, sivil toplum 
kuruluşlarımızla onlarca istişare toplantısı 
yaptık. Onlar da ESTAM’ın Eyüpsultan için her 
detayı düşünülmüş, tüm safhaları belirlenmiş 
bir proje olduğunu, hatta zorunluluk 
olduğunun farkındalar. Bunlar, işimizi çok 
şükür kolaylaştırıyor. 

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Türkiye'nin yeni 
şehircilik perspektifine, referans ve emsal teşkil 
edecek çapta kıymeti haiz. ESTAM projesi daha 
başlangıç aşamasında çok büyük ilgi gördü. 
Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Yarışması'nda 
bu projeyle "Yılın Büyükşehir İlçe Belediye 
Başkanı" ödülünü kazandık. ESTAM projesinde 
yüzlerce insanın, onlarca kurumun emeği var,  
her birine çok teşekkür ediyorum.
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EYÜP SULTAN TARİHİ MERKEZ EYÜP SULTAN TARİHİ MERKEZ EYÜP SULTAN TARİHİ MERKEZ EYÜP SULTAN TARİHİ MERKEZ 
(ESTAM)(ESTAM) PROJELERİ PROJELERİ

 KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI

Eyüpsultan'a Has Hediyelik Eşyalar Tasarlandı

Eyüpsultan Meydanı ve Çevresi, 
Tarihi Dokusuna, Kimliğine 
Uygun Yeniden Tasarlandı

İlk Defa Oluşturulan Gezi Rotaları 
Eyüpsultan'ın Her Köşesine 
Ziyaret Olanağı Sağlayacak

Eyüp Sultan Tarihi Merkez  çalışmaları kapsamında detaylı 
bir kurumsal kimlik çalışması hazırlandı. Kurumsal kimlik 

çalışmalarıyla; Eyüp Sultan Tarihi Merkez’i temsil kabiliyeti 
bulunmayan kent mobilyaları, tabelalar 

ve bilgilendirme materyallerini temizleyerek; estetik 
standartları olan, tarihi yapıları gölgelemeyen, insan 
ölçeğine ve tarihi meydan niteliğine uygun özel tasarım 
çalışmaları tamamlandı.

Eyüpsultan Tarihi Merkez  önemli proje başlıklarından 
biri hediyelik eşya tasarımları. Eyüpsultan’ın ruhundan, 

dokusundan izler taşıyan ajandalar, kupalar, şemsiyeler, özel 
hediyelik eşyalar tasarlandı. Eyüpsultan'a 

gelen ziyaretçilerin, kaliteli, uygun fiyatlı, kullanışlı hediye 
edilebilir ve anı niteliği taşıyan Eyüpsultan'a özgü nitelikli 
hediyelik eşyalar alabilmeleri için 25 ürün gamında 
100'den fazla çeşit ürün tasarlandı.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez  kentsel tasarım projeleriyle, 
Eyüpsultan Meydanı ve çevresi aslına uygun kimlik kazanacak. 
Meydan ve çevresi; ticaret ve turizm merkezi olarak yeniden 
düzenlenecek. Cami ve çevresinin ihtişamını yeniden ortaya 
çıkarmak ve yeniden görünür olmasını sağlayacak çalışmalarla 
mekansal, sosyal ve kültürel gelişimin de önü açılacak.

Eyüpsultan Camii, 
Meydanı, Türbe, 
Mezarlık ve yakın 
çevresindeki tarihi ve 
kültürel mirası bilinir 
kılmak amacıyla; 
Eyüpsultan’da turistik 
gezi rotaları oluşturuldu. 
Yeni rotalama çalışmaları 
Eyüpsultan’ın tarihi ve 
kültürel mirasını bilinir 
kılacak.

Eyüpsultan'daki tüm tarihi yapılar, cepheden fotoğraflanıyor, 
sokak silüeti ve Eyüpsultan’ın hafızası kayıt altına alınıyor.

Halen atıl durumda 
olan ‘Amcazade Arazisi’, 
Eyüpsultan Tarihi 
Merkez  kapsamında 
tematik park alanı olarak 
yeniden düzenlenecek.

Tarihi dokuya uygun, özel olarak 
hazırlanan kent mobilyalarıyla, 

Eyüpsultan Tarihi Merkez’in estetik 
standartları yükselecek. Eyüpsultan, 

ruhuna uygun, bütünleyen 
elemanlarla donatılacak.

CANLANIŞ – GÜZELLEŞTİRME PROJELERİ

YAŞAM – ALAN DÜZENLEMELERİ

Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanları
Ziyaretçiler ve Eyüpsultan sakinleriyle yapılan 
anket verilerine dayanarak; Eyüpsultan’ın tarihî 

dokusuna uygun, 
bilgilendirme 
ve yönlendirme 
üniteleri tasarlandı.

Aydınlatma Ürünleri
Eyüp Sultan Tarihi Merkez  sokak güzelleştirmeleri 
kapsamında kurumsal kimliğe uygun estetik yeni 

aydınlatma üniteleri tasarlandı.

Cephe DüzenlemeleriCephe Düzenlemeleri
Beş destinasyonda cephe düzenlemesi çalışmaları 

başlatıldı: Fahri Korutürk Caddesi, Metrobüs Hattı Cephe 
Düzenlemesi, Fahri Korutürk Arkası Cephe Düzenlemesi, 

İdris-i Bitlisi Tepesi, Piyerloti Cephe Düzenlemesi. 
Belirlenen bu beş bölgede zemin, cephe, yeşillendirme ve 

şehir elemanlarıyla donatılması çalışmaları yapılacak.

Cephe EnvanterCephe Envanter

Eyüp Stadı ve Çevresi Sosyal 
Yaşam Merkezi Olacak

Haliç Sahil Düzenlemesi ve Decklerle 
Eyüpsultan Denize Daha Yakın Olacak

Stadın bulunduğu alanı, stadı daha uygun bir yere taşıyarak; ticari 
alanlara, sosyal ve kültürel aktivitelere olanak tanıyan, yüzme havuzlarının 
ve spor aktivitelerinin de bulunduğu bir merkeze dönüştürüyoruz.

Haliç Sahil Bandı’nı yeniden düzenliyor; gezi, dinlence 
ve rekreaktif alanlar inşa ediyoruz. Deckler projesi ile 
Eyüpsultan'ın denizle bağlantısını yeniden sağlıyoruz.
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İŞLEV – RESTORASYONLAR VE İŞLEVLENDİRMELER
Eyüpsultan Hamamı Ziyaretçi 
Merkezi ve İstanbul Kitaplığı 
Eyüpsultan Hamamı Ziyaretçi 
Merkezi ve İstanbul Kitaplığı 
Eyüpsultan Hamamı Ziyaretçi 

Olarak Hizmet Verecek

Eyüpsultan'da Bulunan Tüm 
Türbe ve Hazireler İhya Edilecek
Eyüpsultan'da Bulunan Tüm 
Türbe ve Hazireler İhya Edilecek
Eyüpsultan'da Bulunan Tüm 

Eyüpsultan Hamamı; Evliya Çelebi’ye göre, İstanbul’un 
fethinden sonra ilk yapılan hamamdır. Fatih Sultan Mehmet 
Han tarafından yaptırılan Eyüp Sultan Hamamı’na son şeklini 
Mimar Sinan vermiştir. Ecdat yadigârı hamam, zamana 
yenik düşmüş, işlevini kaybetmiştir. Tarihi Hamam; aslına 
uygun olarak yeniden inşa edilecek. İstanbul Kitaplığı ve 
Ziyaretçi Merkezi olarak faaliyet gösterecek. Hem ziyaretçilerin 
bilgilendirildiği hem de Eyüpsultan'a özgü tasarlanan hediyelik 
eşyaların satıldığı bir merkez olacak. Ebedi misafirlerimizin türbe ve hazirelerini restore ederek ziyarete 

açıyor, tarihi mezar taşlarımızı kayıt ve koruma altına alıyoruz.

Caferpaşa Medrese Ek Yapısı 
Tanıtım ve Koordinasyon 
Merkezi Olarak Düzenlendi

Eyüpsultan Müzisyenler 
Kahvesi Fikir Sanat Dünyamızın 
Buluşma Merkezi Olacak

Yakın Tarihin Yaşayan Tanığı 
Feshane, Tasavvuf Müzesi 
Olarak Yeniden Düzenlenecek

Defterdar Mahmut Efendi 
Camii'ni Restore Ediyoruz

Sekbanbaşı Ramazan Ağa Sıbyan 
Mektebi İlim İrfan Merkezi 
Sekbanbaşı Ramazan Ağa Sıbyan 
Mektebi İlim İrfan Merkezi 
Sekbanbaşı Ramazan Ağa Sıbyan 

Olarak Yeniden İşlevlendirilecek

Kaptanpaşa Camii Restorasyonu

Nişancı Mustafa Paşa Camii Restorasyonu

Geleneksel Sanatlar Eğitim Merkezi Açılacak

Eyüpsultan Anı Evi Müzesi Açılacak
Tarihi Cülus Yolu İhtişamına 
Yeniden Kavuşacak

Cafer Paşa Medresesi 
Ek Yapısı olan çadır, 
ihya edilerek tanıtım 
ve sunum merkezi 
haline dönüştürüldü. 
Temel koordinasyonun 
sağlanacağı merkezde ayrıca 

rehberlerin ziyaretçilerle buluşması, kulaklık ve kimliklerin 
dağıtılması gibi temel rehberlik hizmetleri verilecek. 

Itri’den Dede Efendi’ye; Mehmet Şevki Bey’den Eyyubi 
Mehmet Bey’e kadar, büyük üstatların bestelerini yaptığı, Klasik 
Türk Musikisi’nin en önemli mekanlarından olan Müzisyenler 
Kahvesi’ni, Fikir-Sanat Atölyesi olarak kültür dünyamıza 
yeniden kazandırıyoruz.

Tarihi Feshane Binası, II. Mahmut tarafından 1835 yılında 
yeni Osmanlı ordusunun kıyafet ihtiyacını karşılamak için 
kurulmuştur. Osmanlı Dönemi’nin sanayileşme hamlesinin 
önemli eserlerindendir. Hali hazırda fuar merkezi olarak 

kullanılan tarihî 
bina, yeniden 
işlevlendirilerek 
dünyanın en 
büyük Tasavvuf ve 
Medeniyet Müzesi 
olarak hizmet verecek.

1542 yılında Defterdar Nazlı Mahmut Efendi tarafından  
Mimar Sinan’a yaptırtılan Caminin aleminde bulunan hokka 

ve divit Mahmut 
Efendi’nin hattatlığının 
zarif bir nişanı olarak 
durmaktadır. Klasik 
Osmanlı Dönemi’nin 
önemli eserlerinden olan 
Defterdar Mahmut Efendi 
Camii’ni restore ediyoruz.

Ramazan Ağa Sıbyan Mektebi;  Zal Paşa Caddesi üzerinde 
bulunan caminin bahçesine 1586 yılında Sekbanbaşı 

Ramazan Ağa tarafından inşa 
ettirilmiştir. Mektep kare 
planlı olup, iki katlıdır. Ecdat 
yadigarı Sıbyan Mektebi’ni 
restore ediyor; Çocuk Eğitim 
Birimi olarak yeniden 
işlevlendiriyoruz.

Kaptan Paşa Camii, XVI. Yüzyılda Mahmut Ağa tarafından 
minbersiz ve minaresiz yaptırılmıştır. Zaman içinde yenilenen 
mescide Eyyubî İzzet Efendi tarafından minber eklenmiş ve Hasan 
Hüsnü Paşa da minaresini tamamlamıştır. 
Kaptan Paşa olarak meşhur olan Bahriye 
Nazırı Hüseyin Hüsnü Paşa’nın yadigarı 
camiyi restore ediyor, altındaki atıl 
dükkanları da geleneksel el sanatları 
atölyesi olarak hizmete açıyoruz.

Nişancı Mustafa Paşa Camii, Nişancı Celalzade Mustafa
Paşa tarafından 1543’te 
inşa edilmiştir. Yüzyılların 
şekillendirdiği, klasik ve son 
dönem Osmanlı eserlerine ev 
sahipliği yapan Nişancı Mustafa 
Paşa Camii’ni restore ediyoruz.

Çömlekçilik, Ahşapcılık, Çinicilik, Hat, Tezhip, Ebru gibi 
geleneksel el sanatlarımızı gelecek nesillere aktarmak ve yeni 
ustalar yetiştirmek amacıyla tarihi merkez içinde Geleneksel El 
Sanatları Merkezleri açılacak. Caferpaşa Medresesi, Zal Mahmut 
Paşa Kitabiyat Merkezi ve Mihrişah Valide Sultan Sıbyan 
Mektebi'nde, ahşap oymacılığı, tezhip, hat, vb atölyeler açılacak.

Eyüpsultan yaşayan kültürel 
değerlerimizin sergileneceği Eyüp 

Kent Müzesi’ni oluşturuyoruz.

Cülûs Yolu, Fatih 
Sultan Mehmet’ten 
Vahdettin’e 
kadar Osmanlı 
Padişahlarının 
hükümranlığını 
sembolize eden iktidar 

yoludur. Cülûs törenlerinde, Şeyhülislam; Padişahın beline, 
dört halifeye ait kılıçlardan birini kuşatır ve Allah’ın yardımıyla 
din ve devlet düşmanları üzerine muzaffer olması için dua 
ederdi. Osmanlı Padişahlarının hükümranlık alameti Cülûs 
Yolu’nu protokol geçiş alanı olarak yeniden canlandırıyoruz.

Balçık Tekkesi Eyüpsultan Balçık Tekkesi Eyüpsultan 
Tanıtım ve Mihmandar Merkezi 

Olarak İşlevlendirilecek
Balçık Tekkesi, 1459’da darülhadis olarak yapılmış, 

1836’da Sultan II.Mahmud döneminde yeniden inşa 
edilmiştir. 1839’da yangın geçirerek harap olan tekkeden 

günümüze iki duvar kalıntısı ulaşmıştır. Hafızalardan 
silinen Balçık Tekkesi, aslına uygun olarak yeniden inşa 

edilecek,  Bilgilendirme Merkezi olarak hizmete sunulacak.
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ERİŞİM – ULAŞIM ve ERİŞİM DÜZENLEMELERİ

ALAN YÖNETiMi - HiZMETLER VE SERViSLER

Eminönü – Alibeyköy 
Tramvay Hattı

Protokol Hizmetleri

Beyazıt - Sultangazi Metro Hattı

Tarihi Merkezdeki Otopark 
Karmaşası Son Bulacak

Alan Destek Hizmetleri

Yayalaştırma 
ve Yük Taşıma 
Düzenlemesi

Bayrampaşa – Eyüpsultan 
Tramvay Hattı

Eyüpsultan İskele Sefer 
Sayıları Artacak

12 km hat uzunluğu, 18 istasyon, saatte 15 bin yolcu taşıma 
kapasitesiyle Eyüpsultan – Alibeyköy Tramvay hattı projemiz ilerliyor.

Eyüp Sultan Tarihi Alan Merkezi’ni ziyarete gelen yöneticilerin, 
STK temsilcilerinin, kamu görevlilerinin; bölgeyi, bölgede verilen 
hizmetleri algılamalarını ve ziyaretçilerle en uygun etkileşim 
ile ziyaret amaçlarını gerçekleştirecek hizmetlerin verilmesini 
sağlamak amacıyla protokol hizmetleri sunuluyor. Bu anlamda 
bölgeyi ziyarete gelen üst düzey yöneticilerin geliş ve gidişleri 
için farklı farklı senaryolar hazırlanıp rotalama çalışmaları yapıldı.

Beyazıt – Sultangazi Metro Hattıyla İstanbul'un Tarihi İki 
Merkezi Birbirine Bağlanacak.

Haliç Köprüsü altı, Piyer Loti- İdrisi Bitlisi Tepesi ve Eyüp Stadı 
bölgesinde tasarlanan 3 ayrı zemin altı otopark projemizle, 
otoparklardan kaynaklanan karmaşayı çözüyoruz.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez sınırları içerisinde bilgilendirme 
ve yönlendirme esaslı alan destek hizmetleri verilecek. ESTAM 
destek personeli Eyüp Sultan Tarihi Alan Merkez Bölgesi'nde, 

yönlendirme, bilgilendirme, danışma, 
kontrol ve protokol hizmetlerinden sorumlu 
olacak. Ayrıca alanda çalışan zabıta, 
temizlik, güvenlik ve sağlık hizmetleri 
arasında koordinasyonu sağlayacak.

2 km hat uzunluğu, 
saatte 1.500 yolcu taşıma 
kapasitesiyle teleferik 
hattı tamamlandığında 
Piyer Loti - Miniatürk arası 
7 dakikaya inecek.

Eminönü- Alibeyköy hattını Topkapı- Habipler tramvayına 
bağlayan hat, 6 istasyon ve 3 km uzunluğuna sahip. Tramvay; 
Eminönü- Eyüpsultan- Aksaray- Alibeyköy- Bayrampaşa’yı 
birbirine bağlayarak kesintisiz erişim imkanı sunacak.

Sütlüce, Karaköy, Eminönü, Kasımpaşa, Hasköy, Ayvansaray sefer 
sayılarını artırıyor, Eyüpsultan'ın denizle bağını güçlendiriyoruz.

Piyer Loti Teleferik 
Hattı Miniatürk'e 
Uzanacak

Eyüp Sultan Tarihi Merkez sınırları içinde oluşturulan üç farklı Koordinasyon Merkezi'nde rehberlik, 
enformasyon ve danışma, tanıtım, iç trafik düzenleme, iletişim ve tanıtım uygulama hizmetleri, protokol, 
alan destek, güvenlik ve acil müdahale, temizlik hizmetleri verilecek. Caferpaşa Medresesi, Balçık Tekkesi 
Danışma Merkezi ve İdrisi Bitlisi Tepesi Merkezi, Eyüp Sultan Tarihi Merkez'de A, B ve C bölgesi olarak ayrılan  
hizmet servisi ve lojistik istasyon sorumluluk bölgelerindeki koordinasyon merkezlerini oluşturacak.

Rehberlik/Mihmandar 
Hizmetleri

Belediyemiz ve İstanbul Rehberler Odası (İRO)’nın  
işbirliği ile Eyüp Sultan Tarihi Merkez Bölgesi'nde tarihi 

yapıların ve kültürel değerlerin etkin tanıtımını sağlamak 
amacıyla rehberlik hizmeti veriliyor. Kokartlı rehberlerimiz 

Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 
tam gün hizmet vererek günde 6 tur düzenliyor.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez'de 
ulaşım ve yaya sirkülasyonunun 
sağlıklı yürütülmesi amacıyla 
belirlenmiş sokaklarda yaya esaslı 
trafik düzenlemesi yapıldı.

Eyüp Sultan Tarihi Alan Merkez 
Bölgesi'nde güzergahları ve 

durakları belirlenen bir ağ 
ile yaşlı, engelli, hamile ve 
ihtiyaç sahiplerine tur aracı 
hizmeti verilerek yaşlıların 

ve engellilerin Eyüp Sultan 
ziyaretleri kolaylaştırılacak. Trafik 

düzenlemesi yapılan bölgelere 
kart sistemi getirilerek giriş ve 
çıkışlar kontrol altına alınacak.

Tur Araçları Hizmeti
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EYÜP Sultan Tarihi Merkez Bölgesi'nde tarihi yapıların ve kültürel 
değerlerin etkin tanıtımını sağlamak amacıyla kurulan Rehberlik/
Mihmandar hizmetlerinin ardından “Alan Destek Hizmetleri”de 

faaliyete geçti.
Eyüp Sultan Tarihi Merkez sınırları içerisinde bilgilendirme ve 

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

Alan destek elemanlarının iki aydır dönüşümlü olarak üç farklı 
bölgede haftanın yedi günü mesai saatleri içerisinde hizmet verdiklerini 
söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Arkadaşlarımız 
alanda görev yapan zabıta, temizlik, güvenlik hizmetleriyle devamlı 
koordinasyon halinde çalışıyorlar. Alanda oluşan aksaklık, sorun 
ve gereksinimleri anında şifahen ya da yazılı olarak ilgili birimlere 
bildiriyorlar. Böylece sorunların büyümeden, anında müdahale edilmesi 
sağlanıyor” diyor.
Vatandaşların Tüm Soruları Yanıt Buluyor

Alanda görevli personelin vatandaşla sürekli olarak diyalog 
içerisinde olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, “Arkadaşlarımız  gün 
içinde vatandaşların çeşitli sorularına cevaplar veriyor, destek oluyorlar. 
Tarifleri ve yönlendirmeleri en doğru şekilde yapan bu arkadaşlarımız, 
gerektiğinde ziyaretçilerimize refakat ederek yardımcı da oluyorlar.” 
açıklamasını yapıyor.
Alanda Elektrikli Hizmet Araçları Dolaşmaya Başlayacak

Eyüpsultan Belediyesi; Eyüp Sultan Tarihi Merkez  (ESTAM) projesi 
kapsamında; yaşlılar, yürüyemeyecek durumda rahatsızlığı olanlar 
ve engelliler için 5 yeni aracı hizmete aldı. Bu hizmet sayesinde artık 
yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar Eyüp Sultan Meydanı ve Eyüp Sultan 
Camii'ne zorluk çekmeden ulaşabilecek.

Hizmete alınan araçlar ve ESTAM ile ilgili yapılan diğer çalışmalarla 
ilgili olarak bilgi veren Başkan Remzi Aydın şunları söyledi: “Alan özel 
bir bölge haline geliyor. İlk etapta buraya gelen yaşlı, engelli, yürüme 
zorluğu çeken insanlara yönelik tur hizmeti başlattık. Bununla ilgili 
tur araçları satın aldık. 2 adet 8 kişilik araç, 1 adet arkasında tekerlekli 
sandalye taşıyabilen 4 kişilik araç, 1 adet malzeme nakliye aracı, 1 adet 
cenaze aracımız var. Araçlar Eyüpsultan'da uzak bir noktadan Meydan’a 
gelmeye çalışan ama erişim zorluğu yaşayan engelli, hasta, yaşlı, 
yürüme zorluğu çeken kişilerin taşınmasını yapıyor. Erişim zorluğu 
çeken vatandaşlar, Caferpaşa Medresesi'nin yanında oluşturduğumuz 
Alan Destek Noktası'na başvurarak, oluşturulacak gruplarla, rehberler 
eşliğinde turlara da başlayabilirler.”

ESTAM ALAN DESTEK HİZMETLERİ BAŞLADI
Eyüpsultan'a gelen ziyaretçilerin en güzel şekilde ağırlanması, ziyaret amaçlarına uygun hoş, güzel vakit geçirebilmelerini sağlamak, arzu ettikleri 

hizmet ve servisleri kaliteli bir şekilde almalarını sağlamak için kurulan ESTAM'da (Eyüp Sultan Tarihi Merkez) uygulama safhasına geçildi.

Haber: Serkan Duygu

Başkan Remzi Aydın, Eyüp Sultan Meydanı'nda alan destek elemanlarıyla sohbet ederek bilgi aldı.

Alanda arkalarında ingilizce “Ask Me” 
(bana sor) ve önlerinde “bana sorun” yazılı 

tişörtler giyen alan destek elemanları 
vatandaşlarla sürekli dialog içinde.

Alan destek elemanları, alanda çalışan zabıta, temizlik, güvenlik 
hizmetleriyle devamlı koordinasyon halinde çalışıyor.

Yaşlılar, yürüyemeyecek durumda rahatsızlığı olanlar ve engelliler için 5 
yeni elektrikli araç hizmete alındı.

Alan destek 
elemanları 

kullanacakları 
elektrikli araçların 

eğitimlerini 
aldılar.
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Sokak Hayvanlarıyla İlgili 
Asılsız İddialara Yanıt Verdi...

Sokak Hayvanlarıyla İlgili Sokak Hayvanlarıyla İlgili 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın,

İŞTE GERÇEKLER!..

Başkan Aydın, açıklamasında şunları dile getirdi:

Eyüpsultan Belediyesi’nin sokak 
hayvanlarıyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar 
ve projeler, bilinçli bir şekilde düzenlenen 
iftira kampanyaları ile gölgelenmeye çalışıldı. 
Kendilerini hayvanseverlerin temsilcisi olarak 
tanıtan bir grubun provokasyonu ile başlayan 
iftira zinciri, sosyal medyada yayınlanan 
gerçekdışı beyan ve yalan yanlış fotoğrafl arla 
büyütülmeye çalışıldı. Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, kamuoyuna yaptığı 
açıklamalarla, gerçekleri anlattı.

"B İLİNDİĞİ gibi, ilçemizin 
önemli sorunlarından biri 
sokak hayvanlarıdır. Bu 

sorunun çözülmesi için hayvanseverlerin, 
hayvanların ve sokak hayvanları sebebiyle 
yaşamları etkilenen vatandaşların hepsinin 
tatmin olacağı bir noktaya gelinmesi 
şarttır. Sokak hayvanlarıyla ilgili tarafların 
tamamının razı olacağı bir çözüm 
geliştirme çabasıyla görüşmeler yapılmış, 
çalıştaylar düzenlenmiş; buna uygun 
olarak yapılması gerekenler belirlenmiştir. 
Çıkan sonuç sokak hayvanlarının 
kısırlaştırılması, yaşam şartlarının 
iyileştirilmesi ve sahiplendirilmesi 
boyutlarındadır.

Köpeklerin olabildiği kadar yaşam 
alanlarında ve makul sayılarda yaşamaları, 
insan ve çevre ile ilişki içinde olmaları 
amaçlanmaktadır. Bunun için, hayvan 
ambulansı ve hayvan kliniği uygulamaları 
ilk kez Belediyemizce hayata geçirilmiş 
ve Veterinerlik Müdürlüğü kurulmuştur. 
Ancak çeşitli sebeplerden dolayı, köpek 
popülasyonu ilçemizde orantısız bir 
şekilde arttırılmış ve kontrolsüz süreçler 
yaşanmıştır.

Gelinen noktada, saldırgan, hastalıklı 
köpeklerin de olduğu; insanların sokağa 
çıkmaktan korktuğu, kamu güvenliğinin 
ve sağlığının zayıfladığı ve idarelere çok 
sayıda bu yönde şikayetlerin yöneltildiği 
şartlar oluşmuştur. Bu olumsuz şartları 
düzeltmek adına, yasal paydaşlar ve 
gönüllüler ile 2017 Eylül-Ekim aylarında 
bir araya gelinmiş ve uygulama planları 
teyit edilmiştir. Ancak bir kısım kişiler son 
süreçte paydaşlıktan ayrılarak, manipülatif 
algı yönetimi ile hayvanseverleri 
aldatmaya, yanlış yönlendirmeye ve 
Belediyemizi itham altında bırakmaya 
yönelik gayretler içerisinde olmuştur.

Belediyemiz, 5199 Sayılı Yasa 
hükümleri uyarınca oluşturduğu eylem 
planını ve yöntemleri uygulayarak hareket 
etmiş ve etmeye de devam edecektir. 
Anlaşıldığı gibi, hiçbir köpeğimizin 
hayatına son verilmesi asla söz konusu 
değildir. Bu çalışma ile doğadaki ve 
sokaktaki dostlarımızın da sağlıklı ve 
güvenli koşullarda yaşamlarını devam 
ettirmeleri hedeflenmektedir. Bu 
çalışmamız, kamu otoriteleri ile işbirliği 
içerisinde yürütülmektedir.

Uygulamalarımız ile ilgili olarak her 
türlü görüş ve öneriye açık olduğumuzu, 
gönüllü dostlarımızın bu konudaki yapıcı 
yaklaşımlarına her zaman samimi bir 
şekilde karşılık vereceğimizi de özellikle 
vurgulamak isteriz. Bu konuda, iletişim 
kanallarımız açıktır.”

KÖPEKLER KISIRKAYA HAYVAN 
BARINAĞI’NA GÖTÜRÜLÜYOR

Eyüpsultan Belediyesi, 24 Ekim Salı 
günü Göktürk sakinlerinden gelen şikayet 

üzerine aşı, kısırlaştırma ve tedavisi 
yapılmak üzere sokak hayvanlarını 
topladı. Belediyeye bağlı Veterinerlik İşleri 
Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 
toplama sırasında hayvanseverlerin 
temsilcisi olduğunu iddia eden bir grup, 
Belediye ekiplerinin yaptığı toplama 
işleminin kanunsuz olduğunu ve 
köpeklerin ormana bırakılacağını iddia etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın’ın da açıkladığı gibi toplanan 
köpekler, Sarıyer’deki Kısırkaya Hayvan 
Barınağı'na nakledildi. Burada küpeleri 
olan köpeklerin ait oldukları lokasyonlar 
belirlendi. Gerekli bakım ve aşılama 
işlemleri de yapılan köpeklerin ait 
oldukları yerlere veya sahiplenmek 
isteyen hayvanseverlere iade edileceği de 
belirtildi.

ASILSIZ GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLARLA 
ALGI YÖNETİMİ YAPILDI

Tüm açıklamalara rağmen hayvanların 
öldürüldüğünü iddia eden bir grup, 

farklı yer ve zamanlarda çekilmiş görüntü 
ve fotoğrafları sosyal medya üzerinden 
paylaşarak Eyüpsultan Belediyesi’ni 
hedef alan bir karalama kampanyası 
başlattı. Ulusal basında ve sosyal medyada 
yayılan asılsız haberlerde 2013 yılında 
Fransa'da çekilmiş ölü köpeklerin 
bulunduğu bir fotoğrafın altına Eyüpsultan 
Belediyesi'nde yaşandığına dair yalanlar 
eklendi. Ayrıca Manisa Belediyesi’nin 
köpek toplama görüntülerini de yine 
Eyüpsultan Belediyesi'nde gerçekleşmiş 
gibi göstererek kamuoyuna yalan ve yanlış 
bilgiler verilerek algı yönetimi yapıldı.

“HAYVAN HAKLARI ÇALIŞTAYI” 
GERÇEKLEŞTİREN İLK BELEDİYE

Asılsız iddialara karşın sokak 
hayvanlarının beslenmesi ve korunmasına 
yönelik bir çok projeyi hayata geçiren Eyüp 
Belediyesi, Türkiye genelinde ilk hayvan 
ambulansı uygulamasını başlatan ve 
“Hayvan Hakları Çalıştayı”nı gerçekleştiren 
belediye olma özelliği de taşıyor.

“Öldürülecek” denilen Şanslı isimli köpek barınaktan çıktı. 
Şanslı'ya adını veren esnaf Uğur Asan, köpeğin tutulduğu 

Kısırkaya'daki hayvan barınağına gitti. Şanslı'nın barınaktaki 
yerinde daha iyi olduğunu belirten Asan “Hayvanın bütün 

bakımları yapılmış gayet sağlıklı.” dedi. (sağda üstte)

Manisa'daki hayvan toplama 
görüntüleri Eyüp diye 

paylaşılarak Eyüpsultan 
Belediyesi’ne iftira atılmaya 

çalışıldı. (sağda)

Eyüp Belediyesi'nin köpekleri 
katlettiği iddiasıyla paylaşılan görsel 

2013 yılında Fransa'nın Luçon 
bölgesinde gerçekleşen bir vahşete ait.
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SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR

- Veteriner ekipleri sokakta 
yaşayan köpekleri neden topluyor? 

Araç altında kalma tehlikesi, soğuk 
hava koşulları ve açlık gibi problemler 
ile başa çıkmak zorunda kalan köpek 
dostlarımız tedavi, bakım ve menşeilerinin 
kontrolü için hayvan barınağında misafir 
ediliyor.

- Toplanan köpekler nereye 
götürülüyor?

Veteriner ekipleri tarafından toplanan 
hayvanlar, gerekli bakım ve tedavi 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kısırkaya 
Hayvan Barınağı'na götürülmektedir. 
Bunun dışında, hiçbir şekilde köpeklerin 
depo edildiği, bulundurulduğu bir mekan 
bulunmamaktadır.  

- Veteriner ekiplerinin toplama 
sırasında kullandığı yöntemler, 
hayvanların sağlığı ve konforu 
açısından tutarlı mı?

Ekiplerin hayvanları toplarken 
kullandığı yöntemler, Avrupa Konseyi 
Hayvanları Koruma Konvansiyonu 
tarafından belirlenen çerçevelere uygun 
olarak tasarlanmıştır. Dünya Hayvan 
Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu 
2009 Kılavuzu da toplama yönteminin 
belirlenmesinde bir diğer kaynağı 
oluşturmuştur. Köpeklerin taşınması da 
yine standartlar uyarınca, kucakta taşıma 
ve arka ayaklarına destek verme şeklinde 
gerçekleşmektedir.

- Ekiplerin topladıkları köpekleri 
ölüme terk ettiği  veya uyuttuğu 
(hayvan ölümü) iddiaları doğru mu?

Bu iddialar kesinlikle gerçeği 
yansıtmamaktadır ve iftira amacı 
gütmektedir. Toplama sırasında ya da 
sonrasında böyle faaliyetler olması 
kesinlikle mümkün değildir. Böyle bir 
durumun kasıtlı olarak yapılması halinde, 
ilgili kişiler hakkında idari işlem derhal 
başlatılacaktır. 

- Hayvanseverler ile istişare 
yapılmadığı beyanatları doğru mu?

Belediyemiz, birçok kez hayvan hakları 
dernekleri ve hayvansever vatandaşlar 
ile toplantılar düzenlemiş ve inisiyatifler  
oluşturmuştur. Bu çalışmalar neticesinde 
sokak hayvanlarını koruma eylem planı 
uygulamaya koyulmuştur. Ancak bazı 
dernek ve kişiler, oluşturulan inisiyatif ve 
toplantıları yarıda bırakmış ve maalesef 
alınan kararlara kapılarını kapatmışlardır. 
Hatta kendi görüşlerini toplantı kararı gibi 
gösterip kamuoyunu yanıltmaya çalıştıkları 
görülmektedir.

- Toplama aracına yerleştirilen 
hayvanların, araç içerisinde havasız 
koşullarda bulunduğu iddiası doğru 
mu?

Ekiplerimizin hayvan dostlarımızı 
toplama işleminde kullandığı araçlarda, 
15 adet sağda ve 15 adet solda olmak 
üzere toplamda 30 adet havalandırma 
bölmesi bulunmaktadır. Bu bölmeler 
araçların dışından da çok net bir şekilde 
görülebilmektedir.

- Küpesi olan köpekler neden 
toplandı?

Küpesi olan köpeklerin toplanmasına 
yasal bir engel yoktur. Sokakta yaşayan 
bazı küpeli köpeklerde zaman içerisinde 
aşı eksikliği, beslenme yetersizliği, 
güvenlik vb. problemler görülmektedir. 
Bu ve benzeri sebepler durumunda 
toplama yapılmaktadır. Ayrıca köpeklerin 
kulaklarında bulunan küpeler, menşeini 
göstermektedir.Bu sebeplerle, hayvanların 
kontrol edilebilmeleri, gerekli bakımlarının 
gerçekleştirilmesi ve başka ilçe orijinli olup 
olmadıklarının tespiti için de bu işlemin 
yapılması gereklidir.

- Kısırkaya Hayvan Barınağı'na 
götürülen hayvanların akıbeti ne 
olacak?

Küpeli olan hayvanlar bakım ve 
tedavi sürecine girecek küpesiz olanlar 
kayıt altına alınarak küpeleri takılacak 
ve bu hayvanlar talep olması halinde 
sahiplendirilecek. Küpeli olan hayvanlar, 
besleme odaklarına bırakılacaklardır.

- Hayvanların sahiplendirilmesi 
nasıl gerçekleşecek?

Toplanma aşamasında köpeklerin 
gerekli bakımlarını yaptığı ve sahibi 
olduğunu beyan eden vatandaşlarımıza 
hemen sahiplendirme formu imzalatılarak 
sahiplendirme yapılacak ve küpeli 
köpek o vatandaşımızın sorumluluğuna 
bırakılacaktır.

Toplama aşamasında küpesi 
bulunmayan hayvanlar ise küpelendirilip, 
gerekli aşı ve bakımları yapıldıktan sonra 
sahibi olduğunu beyan eden vatandaşa, 
sahiplendirme formu imzalandırılarak 
sahiplendirilecektir. Belirli bir süre 
barınmış ve sahibi ile duygusal bağ 
kurmuş, başka ilçe orijinli köpeklerin de 
talep edilmesi halinde sahiplenilmesine 
izin verilecektir.

- Köpekler ne zamana kadar 
Kısırkaya Hayvan Barınağı'nda 
kalacaklar?

Sahiplenilmeyen 
köpekler, gönüllü 
hayvanseverlerimizin 
katkıları ve onların 
yürüteceği 
çalışmalar, 
Belediyemizin 
resmi kurumlar ile 
birlikte oluşturacağı 
korunaklı bir açık alan 
içerisinde barındırılacak. 
Orada bakımları ve beslenmeleri 
gönüllüler eliyle sürdürülecektir. Hayvan 
Çalıştayı'nda alınan bu karar uyarınca, 
belirlenmiş olan alternatif arazilerin 
detaylı incelemesi devam etmektedir.

- Kısırkaya Hayvan Barınağı'na 
götürülen köpekler görülebilir mi?

Evet. Belediyemizce geçici olarak, 
Kısırkaya Hayvan Barınağı'na götürülen 
her bir köpeğin istenmesi halinde 
görülmesi mümkündür. Bu konuda hayvan 
barınağı ile iletişime geçilebilir.

- Toplanan hayvanların barınağa 
gidişini görmek isteyenler takip 
edebilir mi?

Ekipler tarafından toplanan 
hayvanların nereye götürüldüğü 
konusunda emin olmak isteyen 
hayvansever vatandaşlarımız, toplama 
araçlarını takip ederek Kısırkaya Hayvan 
Barınağı'na gittiğini gözlemleyebilir.

- Uzun vadede projelerinizin diğer 
boyutları nelerdir?

Temel yaklaşımlarımız “Kısırlaştır, 
sağlıklı ortamda yaşat ve sahiplendir” 
kavramları ile oluşmuştur. Bunların sağlıklı 
bir şekilde işletilebilmesi için, toplumda 
ve özellikle okullarda hayvan sevgisinin, 
hayvanlar ile iletişimin ve hayvanlar ile 
birlikte yaşama kültürünün kazandırılması 
adına eğitim programları ve kampanyalar 
hazırlanmış olup, kısa bir süre sonra 
uygulanmaya başlanacaktır.

- Göktürk ve Kemerburgaz 
bölgesinden bu güne kadar kaç 
köpek toplandı?

Bu bölgelerimizde 24 Ekim tarihinden 
bu yana toplanan köpek sayısı 57(Elli 

Yedi) olup, yüzlerce köpeğin 
alındığı ve katledildiği iddiaları 
kesinlikle yalandır.Kısırkaya 
Hayvan Barınağı’ndan bu konu 
ile ilgili bilgi alınabilir.

- Sosyal medyada yer alan 
fotoğrafl ar ne anlama geliyor?
Sosyal medyada Eyüpsultan 

Belediyesi'nin köpekleri katlettiği 
iddiasıyla gösterilen ölmüş köpek 
fotoğraflarının, 2013 yılında Fransa'da 
çekilen bir fotoğraf olduğu anlaşılmıştır. 
Bu durumun, Belediyemizce açıklanması 
üzerine “Bu temsili bir fotoğraftır” diyerek 
manipülasyon örtülmek istenmiştir. Bu tür 
fotoğraflar karşısında dikkatli olunmasını 
tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu fotoğrafı 
yayınlayan kişi hakkında savcılığa suç 
duyurusunda bulunulacaktır. Öte yandan 
toplanan köpeklerin Çin’e ihraç edildiği 
iddiası akla ziyandır.

Kısırkaya 
Hayvan Barınağı
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“SEVİYORSAN SAHİPLEN” 
KAMPANYASI

“SEVİYORSAN SAHİPLEN” “SEVİYORSAN SAHİPLEN” 
Eyüpsultan Belediyesi’nden

SOKAK hayvanları için bugüne kadar ambulanstan 
barınma ve besleme noktalarına, kediler için özel evlerden 
mama dağıtımına kadar pek çok olumlu çalışmaya imza 

atan Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Sokak Hayvanları 
Kliniği'nde, Ocak - Eylül tarihleri arasında, 2943 köpek ve 
2987 kedinin rehabilitasyonu yapılarak 205 sokak hayvanı da 
sahiplendirildi.

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

3 veteriner hekim ve 2 yardımcı personel 
haftanın 6 günü hizmet veriyor

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

Başkan Remzi Aydın: “Onlar bize emanet”
“Kemerburgaz Sokak Hayvanları kliniği ile kedilerimizi, 

köpeklerimizi, kuşlarımızı ve diğer sokak hayvanlarımızın 
sağlıklarını ve güvenli yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz” 
diyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın şöyle konuştu: 
“Sokak hayvanlarına iyileştirme yapmak ve onların yaşayacakları 
mekanlar oluşturmak, onların sağlıklarını takip etmek çok 
önemli. Hayvanlarımız bize emanet, bunların emanet olduğu 
bilinciyle hareket ederek Eyüpsultan  Belediyesi olarak çok 
ciddi projeleri hayata geçirdik. Klinikte ilçe genelindeki  
sahipsiz hayvanların klinik (ayakta) ve poliklinik (yatarak) 
düzeyindeki teşhis ve tedavileri yapılıyor. Ayrıca sahipsiz 
kedilerin kısırlaştırılması, sahipsiz hayvanların kuduz aşılarının 
ve sahipsiz hayvanların parazit uygulamalarının yapılması, 
sahipsiz hayvanların mikroçip uygulamalarının yapılarak kayıt 
altına alınması, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi, sahipli 
hayvanların kuduz aşılamalarının yapılarak kayıt altına alınması, 
sahipli hayvanların mikroçip uygulamalarının yapılarak kayıt 
altına alınması gibi birçok hizmet veriliyor.”

Hayvanlara karşı her zaman duyarlı 
olduklarını ve sokak hayvanları için çok 
önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Başkan Aydın şunları söyledi: 
“Belediyemiz ‘Seviyorsan Sahiplen’ 
kampanyası başlattı.  Sokakta kötü 
şartlarda yaşayan hayvanlara sahip çıkacak 
vatandaşlarımızın olması sevindiricidir. 
Bu duyarlılığı sokak hayvanları için bir 
avantaja dönüştürmek fırsatı elimizdedir.  
Hayvanları sahiplenmek isteyen 
vatandaşlarımız, vatandaşlık kimlik 
numaraları ile başvurup, sahiplenme 
formunu doldurarak bu hayvanları 
sahiplenebilirler. Sahiplenme talebi 
tarafımıza ulaştığında, kontrol ve 
bakımları yapılmış hayvanlar kendilerine 
teslim edilecektir. ‘Seviyorsan Sahiplen’ 
isimli bu kampanyamıza ilgi gösterecek 
bütün hayvanseverlere şimdiden çok 
teşekkür ediyorum.”

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, 

sokak hayvanlarıyla ilgili 
belediyenin kampanyasını 

açıkladı ve “Seviyorsan 
Sahiplen” çağrısı yaptı.

Kampanyaya ilgi gösterecek bütün 
hayvanseverlere teşekkür eden Başkan 
Remzi Aydın, “Hayvanları sahiplenmek 

isteyen vatandaşlarımız, vatandaşlık 
kimlik numaraları ile başvurup, 
form doldurarak bu hayvanları 

sahiplenebilirler. Sahiplenme talebi 
tarafımıza ulaştığında, kontrol 

ve bakımları yapılmış hayvanlar 
kendilerine teslim edilecektir” dedi.

EYÜPSULTAN'DA HER CAN KIYMETLİ
Eyüpsultan Belediyesi'nin, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilçede 1 Nisan 2017 tarihinde 

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

Başkan Remzi Aydın sık sık kliniği ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

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

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

Kemerburgaz Sokak 
Hayvanları 
Kliniği
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SOKAKTAKİ VE DOĞADAKİ DOSTLARIMIZ BİZE EMANET!
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için bugüne kadar ambulanstan, 

barınma ve beslenme noktalarına, kediler için özel evlerden mama dağıtımına kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdi.

Sokak Hayvanları İçin Su Kabı Dağıtıldı
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü özellikle 
sıcak yaz aylarına sokak hayvanlarının susuz kalmaması için ilçe 
genelinde farklı noktalara 250 adet su kabı ve mama kabı koydu. 
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, su kaplarını özellikle sokak 
hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere yerleştirirken 
içlerindeki su bittikçe yenilenmesi için mahallelerdeki gönüllü 
hayvanseverlere ve esnaflardan destek aldı.

Kediler İçin Beslenme ve Barınma Alanları Oluşturuldu
Soğuk havalardan korunması amacıyla sokak hayvanları 
için daha önce birçok yerde beslenme ve barınma noktaları 
oluşturan Eyüp Belediyesi, ilçe genelinde uygun bulunan yerlere 
yeni kedi beslenme ve barınma alanları yerleştirdi.

12 bölgede 100 kuş yuvası ve 55 kuş yemliği ağaçlara asıldı
Köpek ve kediler için beslenme ve barınma alanları oluşturan Eyüpsultan  
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kuşları da unutmadı. Eyüpsultan 
Belediyesi Göktürk, Eyüp, Alibeyköy, Rami, Yeşilpınar ve birçok noktada kuş 
barınma ve beslenme noktaları oluşturdu. Hayvanların yağışlı ve soğuk 
havalarda hayatta kalabilmeleri için büyük önem arz eden bu çalışmayla 
toplam 12 bölgede 100 kuş yuvası ve 55 kuş yemliği ağaçlara asıldı.

Sokak Hayvanlarını Besleyen 
Geri Dönüşüm Üniteleri hizmete 

girdi 
Kedi evleri ve sokak hayvanları 

barınma ve beslenme noktalarını 
hayata geçiren Eyüpsultan Belediyesi, 

hem hayvanlar hem de çevre bilinci 
için önemli projelere imza attı. 

Bunlardan birisi de Göktürk’de 4 
ayrı noktada sokak hayvanlarını 

besleyen geri dönüşüm ünitelerinin 
hizmete alınmasıydı. Bu ünitelere 

pet şişe ya da atık piller atıldığında 
sokak hayvanları için altta bulunan 

özel bölüme mama dökülüyor. 
Ayrıca isteyen vatandaşlar aynı 

ünitede hayvanlara su da verebiliyor. 
Böylece bireysel olarak vatandaşların 

sokak hayvanlarının besleme ya 
da su vermelerinin yanı sıra bu 

üniteler sayesinde sokak hayvanları 
daha hijyenik bir ortamda açlık ve 

susuzluklarını gidermiş oldular.

Soğuk Havalarda Sokak Hayvanları Aç Kalmadı
Yaz – kış sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması için çalışan Eyüpsultan Belediyesi, karlı ve soğuk 
havalarda ise  Kemerburgaz, Göktürk, Ağaçlı ve diğer bölgelerdeki birçok noktaya sokak hayvanları için mama 
bıraktı. Kışın hayvanların zor durumda kalmaması ve yiyecek sıkıntısı çekmemesi için ekipler kış boyunca 
belirli periyotlarla sokak hayvanlarını beslemeye devam etti.

Doğadaki Dostlarımız 
Bize Emanet

Eyüpsultan Belediyesi sadece 
sokak hayvanlarına değil, 

ihtiyacı olan tüm hayvanların 
yardımına koşuyor. 

Vatandaşlar tarafından yaralı 
halde bulunarak getirilen 

martı veterinerlerimiz 
tarafından tüm tedavisi 
yapılarak doğal hayata 

bırakıldı. Yine Kemerburgaz 
Çiftalan yolu üzerinde tel 

örgülere takılarak yaralanan 
bir tilki ise Veteriner 

İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından kurtarılarak tedavi 

altına alındı. Kemerburgaz 
Sokak Hayvanları Kliniği'ne 

götürülen tilki, görevli 
veterinerler tarafından cerrahi 

müdahalede bulunularak 
yarası temizlendi ve kapatıldı.
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SOYADI gibi usta bir terzi olan 55 
yaşındaki Selahattin Amca, aslen Rizeli. 
Rize Çayeli'nden 1978 yılında abileriyle 

birlikte Eyüpsultan'a gelen ve yerleşen 
Selahattin Usta, mesleğe daha 13 yaşındayken 
çırak olarak başlamış. Rize'de üç sene çırak 
olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a gelen ve 
Ermeni bir ustanın yanında iki sene kalfalık 
yapan Usta, 18 yaşında Eyüpsultan Topçular 
Mahallesi’nde kendi dükkanını açmış. Daha 
sonra dükkanını Nişanca Mahallesi'ne 
taşıyan ve 30 yıldır da aynı dükkanda ölçüp 
biçen Selahattin Amca “Anne ve babamı 
kaybettikten sonra abim terzi bir arkadaşının 
yanına beni çırak olarak verdi. Makası, iğne ve 
ipliği elimize bir aldık o gün bugündür de hiç 
bırakmadık. O zamanlar mesleği öğreneceğiz 
diye uzun bir süre para almadan çalıştım; sonra 
haftalık 75 lira almaya başladım. Beyoğlu’nda 
Ermeni bir ustanın yanında iki sene çalıştım; 
oradan da haftalık 300 lira alıyordum. Mesleği 
öğrenmek adına çok sıkıntılar yaşadık, tek 
pişmanlığım ise mesleğe ilk başladığım yıllarda 
sigortamı yaptırmamak oldu” diyor. 

“Terziler Artık Tadilat Yapıyor”
Her terzi ustası gibi hazır giyimin terzilik 

mesleğini öldürdüğünden ve eskisi gibi 
iş yapamadıklarından yakınan Selahattin 
Usta “Terziler artık pantalon paçası yapma, 
ceket kolu kısaltma, fermuar, sökük gibi 
tadilat işleri yapıyor. Bundan 20 yıl önce 
çok iyi para kazanıyorduk. Şimdi günde 
30 lira kazanıyorsak o zamanlar 200 lira 
kazanıyorduk. Eskiden insanlar pantolan, 
ceket, takım elbise diktirirdi, şimdi herkes 
hazır giyimi tercih ediyor; çünkü her bütçeye 
göre kıyafet var. Özellikle benim Beyoğlu'nda 
kalfalık yaptığım dönemde işçisi, memuru, 
emeklisi, bankacısı her kesimden insan gelip 
pantalon, ceket diktirirdi, iş yetiştiremezdik. 
Şimdi ise biraz bayramlarda ve özel günlerde 
çok az kişi gelip özel dikim elbise diktiriyor. 
Şu anda dükkanda hiç kullanılmayan onbeş 
yirmi yıllık kumaşlar var” açıklamasını yapıyor. 

“Terzilere İhtiyaç Hep Olacak”
Gelişen teknolojiye, artık eskisi kadar 

çırak yetişmemesine ve tüm sıkıntılarına 
rağmen terzilik mesleğinin daha uzun yıllar 
devam edeceğini belirten usta terzi sözlerine 
şöyle devam ediyor:  “Biliyorsunuz artık bu 
meslekte kolay kolay çırak yetişmiyor. Ben 
daha önce yanıma iki çırak aldım ama parayı 
az buldukları için ayrılıp başka işlere girdiler. 
Bu meslekte sabırlı olmalısınız. Önce mesleği 
öğrenmelisiniz, sonra zaten usta bir terzi 
olunca kendi dükkanını açarsın. Şimdiki 
gençler mesleği öğrenmeden, yüksek bir 
maaşla işe başlamak istiyorlar. Bu sadece 
terzilik için değil bütün meslekler için geçerli 
bir kural, önce işi öğrenmek zorundasınız. 
Çıraklıktan gelip usta olan çok az terzi kaldı 
ama yine de insanlar giyinmeye devam ettikçe 
öyle ya da böyle terzilere ihtiyaç hep olacak.”

Eyüp Postası olarak, yıllardır 
Eyüpsultan'da yaşayan, 
burada esnaflık yapan, 

sanat ve zanaat ustalarını 
sayfalarımıza konuk 

ediyoruz. Bu isimlerden birisi 
de Nişanca Mahallesi'nde 40 
seneyi aşkın süredir terzilik 

yapan Selahattin Usta...

Kendi Usta, 
Soyadı Usta!

NİŞANCA'NIN 40 YILLIK TERZİSİ: SELAHATTİN USTA

13 yaşında mesleğe başlayan Usta, ilk dükkanını 18 yaşında Topçular'da açmış. 55 yaşındaki Selahattin Amca, 40 yılı aşkın süredir terzilik yapıyor.

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

ADRES: Nişanca Mahallesi Kumru Sokak No: 31 Eyüpsultan / İstanbul - Telefon: 0538 446 03 72
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 “Murat 46 Yaşında; 
Ama O 
Bizim Hala 
Bebeğimiz”

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

2015 yılından beri Eyüpsultan Piyer Loti'de her 
türlü engel grubuna yönelik eğitimler veren 
Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER)’nde hayatını 
engelli çocuklarına adamış ailelerin başarılarına, 
yaşam mücadelelerine ve onların zorluklarla dolu 
hayat hikayelerine her daim tanık olabilirsiniz.

E SER'DE eğitim gören 46 yaşındaki Murat 
Demirtaş'ın annesi Nedret Demirtaş ve emekli 
olduktan sonra bir an olsun kardeşinin yanından 

ayrılmayan abla Canan Demirtaş Özlem de engellerle 
mücadelede hiçbir zaman yılmayan, güçlü aile dayanışmasının 
en güzel örneği… 

Alibeyköy'de oturan 5 çocuk annesi Nedret Demirtaş'ın 
dördüncü çocuğu olan Murat, 2 yaşında geçirdiği menenjit 
sonrası  Mental Retardasyon (Zihinsel Zeka Gelişim Geriliği) 
hastalığına yakalanmış.  Murat'ın hastalığı sonrası zor 
zamanlar geçirdiklerini söyleyen anne Demirtaş “Menenjit 
sonrası hemen tedaviye başladık ama faydası olmadı; Murat'ta 
zihinsel zeka gelişim geriliği oluştu. Murat'ı Çapa'ya 
eğitimi için çok götürdüm getirdim; fakat orada duymayan, 
konuşamayan farklı engelleri olan çocuklar bir arada eğitim 
görüyorlardı. Murat'ın aklı başındaydı, konuşabiliyor, birçok 
şeyi de kendi yapabiliyordu. Bu sefer oradaki çocuklardan 
etkilenmeye başlayınca onları taklit etmeye başladı. Sonra 
oradan alıp normal devlet okuluna vermek zorunda kaldık. 
Başta dersleri çok iyiydi fakat sonradan ders çalışmamaya 
başladı. Sınıfta kalınca tekrar aynı sınıfta okumak istemeyince 
mecburen okuldan aldık ve evde okuma yazma öğrenmesi için 
özel hoca tuttuk” diyor. 

“Eşim Engelli Bir Çocuk Sahibi Olmayı Zor Kabullendi”
Başta eşinin engelli bir çocuk sahibi olmayı 

kabullenemediğini belirten Nedret Demirtaş “Yok benim 
çocuğum öyle olamaz diye... Oluyor işte Allah'tan ne yapalım..
Biz kabullendik ama eşim kabullenemedi, çok zor günler 
yaşadık. Bilinçsizce bir koruma iç güdüsüyle hareket etti ve 
Murat'ın düzgün bir eğitim almasına engel oldu. Onun geleceği 
garanti altında deyip çalışsın istemedi; onu horlamasınlar 
evde benim yanımda olsun, ben gezdireyim deyip gelişimine 
olumsuz yönde etkisi oldu. Yavrum benim yanımda bir bebek 
gibi, o 46 yaşında gibi gözükmüyor bize. Benim engelli çocuk 

sahibi ailelere tavsiyem her şeyden önce çocuklarının engelini 
kabullenmeleri ve bir an önce eğitime başlamalarıdır. Bir de 
çocuklarını asla saklamasınlar, sonra çocuklarından daha engelli 
duruma düşerler” açıklamasını yapıyor. 

Abla Canan: “Murat benim için kardeşten öte...”
Murat'ın en büyük destekçilerinden birisi de özellikle 

emekli olduktan sonra tüm zamanını onunla birlikte geçiren 
ablası Canan Demirtaş Özlem...  “Çalıştığım dönemlerde 
de sırt çantamızı alıp haftasonları Murat'la birlikte gezmeye 
giderdik” diyen abla Canan Demitaş Özlem “Emekli olduktan 
sonra ise vaktimin büyük bir kısmına Murat'a ayırdım. Benim 
çocuğum olmadığı ve onunla çok fazla ilgilendiğim için Murat 

beni merkezine aldı.. Bu tür çocuklar duyguya, sevgiye açlar 
ne kadar verirseniz verin doymazlar.. Murat'ın sürekli yemek 
yediği özel mekanlar vardır. Şeker hastası olduğu için diyabet 
tatlı yemesi gerektiğini bilir o yüzden Karaköy'e baklava 
yemeğe gider. Bilmediği hiçbir yer yoktur” şeklinde konuşuyor.

Murat'ın kendisi gibi ona destek olan 4 kardeşi olduğunu 
ve bu anlamda çok şanslı olduğunu sözlerine ekleyen Özlem 
“Geçtiğimiz Nisan ayında babamızı kaybettik ve Murat bu 
olaydan çok etkilendi. Bu süreçte çok zor zamanlar yaşadık 
ama kardeşler olarak hep onun yanında olduk. Murat kadar 
şanslı olmayan çocuklar da var. Engelli ailelerin en büyük 
korkusu da bu.. Biz öldükten sonra çocuklarımıza ne olacak?” 
açıklamasını yapıyor.

Murat, en çok 
ESER'deki müzik 

çalışmalarını 
sevdiğini söylüyor.

Çocuklarım Murat'la kendi 
evlatları gibi ilgileniyor 
diyen anne Nedret Demirtaş 
“Allah herkese öyle 
kardeşler nasip etsin” diyor.

Murat'ın ESER'de çok 
mutlu olduğunu söyleyen 

abla Canan Demirtaş 
Özlem “ESER çok başarılı 

bir proje, hocalar çocuklarla 
çok güzel ilgileniyor” diyor. 

Canan Demirtaş Özlem, kardeşi 

Murat'ı bir an olsun yalnız 

bırakmıyor. ESER'de dersler bitene 

kadar bekliyor ve 
vaktinin çoğunu 
onun eğitimine 
ayırıyor.
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EYÜPSULTAN Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılından 
bu güne gerçekleştirilen kamplara katılan 

gençler için yeni bir proje hayata geçirildi. Simurg 
Projesi bünyesinde uygulamaya konan ve "Kamp-
Ka" (Kamp Kardeşliği) adı verilen projeyle, ömür 
boyu sürecek arkadaşlıkların ve kardeşliğin temelleri 
atılmış oldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 
göreve geldiği günden itibaren gençlere ve çocuklara 
yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerden biri olan 
Gençlik Kampları'ndan bu güne kadar yaklaşık 4 
bin öğrenci faydalandı. Kamplarda gençlere yönelik 

okçuluk, basketbol, voleybol, futbol, kano, yüzme, 
paintball, golf, bisiklet, trakking, macera parkuru, 
binicilik gibi sportif faaliyetlerin yanısıra şehir turları, 
tarihi mekanlara geziler, seminerler, söyleşiler ve 
satranç gibi akıl oyunları faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kamplarda kurulan arkadaşlıkların, Kamp-
Ka projesi sayesinde uzun yıllar devam etmesi 
sağlanacak. Kamp-Ka'da gençlerden oluşan 20'şerli 
gruplar kurulacak. Bu gruplar yıl boyu sanatsal ve 
kültürel programlara katılacak. Programa, Ali Kuşçu 
Uzay Evi bahçesinde düzenlenen piknikle start 
verildi. Kamp-Ka pikniğinde gençlere balık ekmek ve 
turşu suyu ikram edildi.

EYÜPSULTAN GENÇLERİ

KAMP KARDEŞI OLDU

“Kamp-Ka Sayesinde Kalıcı Dostlukların Temelleri Atılmış Oldu...”

Haber ve Röportajlar: Serdar Canipek - Serkan Duygu

Tevfi k Yurtseven:
“Ben Kefken Yaz kampına 

katılmıştım, kampta 
mahalleden tanıdığım 

arkadaşlarım da vardı. Çok 
güzel bir kamp dönemi 
geçirdik. Kampta başka 
arkadaşlar da edindim. 

Kamp sonrası da bu 
arkadaşlarımla görüşmeye 

devam ettim. Kamp-Ka projesi 
sayesinde kampta tanıştığım 
arkadaşlarımla  görüşmeye 

devam edeceğim için 
mutluyum. Bu projeyle belki de 
ömür boyu sürecek dostlukların 

tohumları da atılmış olacak.”

Ayşenur Erdoğdu: “Kastamonu kış kampı ve Kefken yaz kampına 
katılmıştım. Kamplarda bir hafta boyunca aynı yerde uyuyup aynı yerde 

kalktığın kişilerle bir çok şeyi paylaştığın için çok kısa sürede güçlü 
arkadaşlık bağları kuruluyor. Dolayısıyla bu arkadaşlıklar kamp sonrasında 

da devam ediyor. Kamp-Ka sayesinde bu dostluk bağları daha da 
güçlenecek. Uzun yıllar devam edecek olan arkaşlıklarımız bu proje ile daha 

sağlam temeller üzerinde yükselecek diye düşünüyorum."

Hüseyin Güneş: 
“Daha önce iki defa Bolu bir kere 

de Antalya kış kampına katılmıştım. 
Kamplarda çok güzel arkadaşlıklar 

kuruluyor. Kendinize yeni arkadaşlar 
ediniyorsunuz. Bir hafta gibi kısa bir 
sürede belki de ömür boyu sürecek 

arkadaşlık bağları kuruluyor. Kamp-Ka 
sayesinde kamp arkadaşlarımla yine 

birlikte olacağımdan dolayı mutluyum.”

Koray Kızmaz: 
“Ben Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği 

bütün kamplara katıldım. Bu kamplar sayesinde 
çok geniş bir arkadaş çevrem oldu. Birçoğuyla 

kamplar sonrasında da görüşmeye devam ettim.
Kamp-Ka sayesinde kamp arkadaşlarımla farklı 
organizasyonlarda tekrar buluşacak olmaktan 
dolayı mutluyum. Bu güzel poje için ve daha 

önce düzenlenen tüm kamplar için başkanımız 
Remzi Aydın'a teşekkür ediyorum.”

Sena Topaloğlu: 
“Bolu kış kampı ve Kefken yaz kampına katıldım. 

Bence kamp birbirini hiç tanımayan insanların 
birbirleriyle kardeş oluşunun hikayesidir. Orada 

geçirdiğimiz beş günün sonunda birbirimizin 
öz kardeşi gibi olduk. Kamp-Ka projesi ise bu 

kamplarda kurulan kardeşlik ortamının bir ileri 
adıma taşınması için bence en güzel yöntem 

olmuş. Kamplardan sonra her ne kadar birbirimizle 
iletişim halinde kalmaya çalışsak da hayatın 

koşturması içinde o iletişim bazen kopuyor. Kamp-
Ka iletişimin devamlılığı ve kardeşliğin sürekliliği 

adına çok güzel bir proje olmuş."
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SARIYER Kapalı Spor 
Salonu'nda düzenlenen 
İstanbul Ferdi Boks 

Şampiyonası'nda Gençler 
Kategorisi’nde 52 kg'da Cihan 
Peşen altın, 60 kg'da Adem Duran 
altın, 64 kg'da Furkan Bölük altın, 
56 kg'da Asil Corci Mityasoğlu ve 
91 kg'da Kadir Mert Kuşkonmaz 
gümüş madalya kazandı. Büyükler 
Kategorisi’nde ise Ümit Tepeli 
gümüş madalya ile ödüllendirilerek 
kasım ayında Amasya'da 
yapılacak Türkiye Bölgelerarası 
Şampiyonası'na katılmaya hak 
kazandı.

“Başkanımız Remzi Aydın, En 
Büyük destekçimiz”

Alt Minik, Üst Minik, Yıldızlar, 
Gençler ve Büyükler kategorisinde 
40'ın üzerinde sporcusu ile 
turnuvalar ve şampiyonalar için 
hazırlıklarına aralıksız devam eden 
Eyüpspor Boks Takımı'nda 10 
kadın sporcu da yer alıyor. Kulüp 
olarak geleceğin şampiyonlarını 
yetiştirmeyi hedeflediklerini 
belirten antrenör Şahin Yağmur 
“Sekiz aydır Eyüpspor Boks 
Takımı'nda antrenörlük 
yapıyorum. Bu kadar kısa bir 
sürede takım olarak 3 altın 3 
gümüş madalya kazandık. Büyükler 
Kategorisi’nde sporcumuz Ümit 
Tepeli, İstanbul Şampiyonası’nda 
ikinci olarak Amasya'da yapılacak 
bölgelerarası şampiyonaya 
katılmaya hak kazandı. Hedefimiz 
burada da bir altın madalya 
kazanarak sporcumuzun Türkiye 
Şampiyonası'na katılmasını 
ve milli takıma seçilmesini 
sağlamak. Bu başarımızda Eyüp 
Belediye Başkanımız Remzi 
Aydın'ın da katkısı çok büyük. 
Bize maddi ve manevi olarak 
her türlü desteği sağlıyor. 
Salonumuzun yenilenmesinde ve 
eksik malzemelerimizin temini 
konusunda bize çok yardımcı oldu” 
diyor.

“Boks Tehlikeli Bir Spor Değil”
Boks şubesi olarak genç bir 

nüfusa sahip olan Eyüpsultan'da bu 
sporu sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı 
amaçladıklarını kaydeden Şahin 
Yağmur “Genelde aileler boksu 
tehlikeli bir spor olarak görüyorlar 
ama dünyadaki en tehlikeli sporlar 
arasında boks ilk ona bile girmiyor. 
Boksta kafaya yumruk geldiği için 
tehlikeli bir spor olarak görülse 
de futbolda çok daha fazla darbeye 
maruz kalıyorsunuz. O yüzden boks 
futboldan daha tehlikeli bir spor 
değil. Ailelerden ricam çocuklarını 
boksa göndersinler. Spor yapan 
çocuklar sigara, alkol gibi her türlü 
kötü alışkanlıktan uzak durur. 
Ayrıca boks yapan bir sporcu, her 
türlü kavgadan uzak durur, çünkü 
karşısındakine zarar verebileceğini 
bilir ve sporcu ahlakını da aldığı için 
o ortamdan uzaklaşır” açıklamasını 
yapıyor.

2008 yılında kurulan Eyüpspor Boks Şubesi, geleceğin 
şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Eyüpspor 
Boks Takımı Şube Sorumlusu ve Antrenörü Şahin Yağmur 
yönetiminde çalışan boks takımı, Eyüpsultan'a son 
katıldıkları şampiyonada 3 altın 3 gümüş madalya kazandırdı.

Boksa 2006 yılında başlayan Antrenör Şahin Yağmur'un 

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Eyüpspor'da kazandığı birçok 

Türkiye Şampiyonlukları bulunuyor. Eyüpspor'a 

Fransa'da katıldığı turnuvada bir şampiyonluk getiren 

Yağmur, sekiz aydır kulüpte antrenörlük yapıyor.

Boksa 12 yaşında başlayan Ümit Tepeli'nin 

8 İstanbul Şampiyonluğu, Marmara 

Şampiyonluğu , Türkiye 2.'liği ve 3.'lüğü 

var. Genç şampiyonun en büyük hedefi  

milli takıma seçilerek olimpiyatlarda ay 

yıldızlı bayrağı göndere çekmek.

Eyüpspor Boks Takımı'nda 10 

kadın sporcu da yer alıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, kendisini 

makamında ziyarete gelen, Eyüpspor Boks Takımı'nın şampiyon 

sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Eyüpsultan'a üç altın madalya getiren 

şampiyon sporcular Adem Duran, 

Cihan Peşen ve Furkan Bölük.

 
 

 
 

 

Boksa 2006 yılında başlayan Antrenör Şahin Yağmur'un 

Haber: Serkan Duygu

Bilgi ve kayıt için adres: Düğmeciler Caddesi Sultan 

Center Kat: 3 Eyüpsultan Telefon: 0544 949 71 44
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Eyüp’ün Üç Şah Sultanı
Birincisi Yavuz Sultan Selim’in, ikincisi II. Selim’in, üçüncüsü III. Mustafa’nın kızı olan üç Şâh Sultan evlenmişler, ömürlerinin bir kısmını 
Eyüpsultan’da geçirmişler, vefatlarında bu mukaddes beldeye defnedilmişlerdir. Üçünün de isminin Şah olması, zaman zaman birbirleri ile 

karıştırılmalarına sebep olmuştur. Biz bu yazıda üç Şah Sultan’ı kısaca tanıtıp Eyüpsultan’a kazandırdıkları eserler hakkında bilgi vereceğiz.

BAŞ, reis anlamına gelen 
‘Şah’ kelimesi, Türk 
devletlerinde yöneticiler 

için sıfat olarak kullanıldığı gibi 
Osmanlı Devleti’nde kız çocukları 
için isim olarak da kullanılmıştır. 
Satranç oyununun en güçlü taşı 
şahtır. Şiirin en güzel beyti de bu 
kelime ile ifade edilir. Sultan II. 
Mahmud da bir kızına ‘Şah’ ismini 
koymuş, ancak bu hanım sultan 
çocuk yaşta vefat etmiştir.

Üç Şah Sultan
Eyüpsultan’da Türbesi olan üç 

Şah Sultan’dan ilki Yavuz Sultan 
Selim’in kızı, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın kız kardeşidir. Önce 
Merkez Efendi, ardından Sadrazam 
Lütfi Paşa ile evlenmiş olan Şah 
Sultan’ın Eyüp Bahariye’de 
yaptırdığı cami ve tekke Mimar 
Sinan eseridir. Caminin kuzeyinde 
yaptırdığı türbesi yıkılmış, türbe 
içinde kendisi, annesi ve torunu 
Neslihan Sultan’ın mermer 
kabirleri günümüze ulaşmıştır. 
Şah Sultan, kabir taşındaki tarihe 
göre Hicri 963 (1556)’da veba 
hastalığına yakalanarak vefat 
etmiştir. 

Eyüp Sultan’da türbesi olan 
ikinci Şah Sultan, Sultan II. 
Selim’in Nurbânû Hatun’dan olan 
kızıdır. Önce Çakırcıbaşı Hasan 
Paşa ile evlenen Şah Sultan, onun 
vefatından sonra 1575 yılında Zal 
Mahmud Paşa ile evlenmiştir. Zal 
Mahmud Paşa ve Şah Sultan’ın 
birlikte yaptırdığı cami ve külliye 
Mimar Sinan’ın Eyüp’teki en güzel 
eserlerinden biridir. Şah Sultan, 
Zal Mahmud Paşa ile birlikte, 
1580 yılında aynı gece, aynı saatte 
vefat etmiş, külliyedeki türbelerine 
defnedilmişlerdir. 

Eyüp Sultan’da türbesi olan 
üçüncü Şah Sultan, Sultan III. 
Mustafa’nın ikinci eşi Mihrişah 
Hatun’dan olan kızı, Sultan III. 
Selim’in ablasıdır. Defterdar 
Caddesi üzerinde sebil, sıbyan 
mektebi, türbe ve çeşmeden 
oluşan bir külliye yaptırmıştır. 
Külliyenin mimarı İbrahim Kâmil 
Ağa’dır. Şah Sultan, 14 Ramazan 
1174 (1761)’de doğmuş, 1216 
(1802)’de 42 yaşında vefat 
etmiştir. Defterdar Caddesi 
üzerindeki türbede annesi ve 
eşinin de kabirleri vardır.

Şah Sultan Camii
Hayatı en gizemli olan Şah 

Sultan, Yavuz Sultan Selim’in 
Ayşe Hatun’dan olan kızıdır. Bazı 
kaynaklarda ismi Devletşâh Sultan 
olarak da geçmektedir. Manisa’da 
Merkez Efendi ile evlenip 
boşanmış, daha sonra Sadrazam 
Lütfi Paşa ile evlendirilmiştir. Bu 
evlilikten pek mutlu olmayan Şah 
Sultan, Paşa’dan boşandıktan sonra 
evlenmemiş, Merkez Efendi’den 
izin alarak onun dervişleri arasına 
katılmıştır. 

Şah Sultan, Haliç’in Bahariye 
kıyısında, Hançerli Fatma 
Sultan’dan intikal eden sahil 
sarayını kullanmıştır. 1528 yılında 
Davutpaşa’da bir cami yaptıran 
Şah Sultan, 1530’lu yıllarda 
Bahariye’deki sahil sarayının 
bahçesine dönemin ünlü Sümbüli 
Şeyhi Merkez Efendi lakaplı 
Musluhiddin Musa Efendi için 
bir tekke yaptırmış; sonra cami 
ve mektep ilave ettirmiştir. 1766 
depreminde zarar gören cami, 
Sultan III. Mustafa tarafından 
yenilenmiş, kubbeli olan caminin 
tavanı ahşaba dönüştürülüp 
çatısı kiremit döşenmiştir. Altı 
ahşap sütun üzerinde yükselen 
son cemaat yeri geniş saçaklı bir 

çatı ile örtülüdür. Tek şerefeli 
minaresi caminin kuzeybatı 
köşesindedir. 

Caminin kemerli kapısı 
üzerinde üç satır halinde yer alan 
altı mısralı manzum kitabe metni 
Şeyhülislam Ebussuud Efendi’ye 
aittir. Silivrikapı’da bir mektep 
de yaptıran Şah Sultan, kardeşi 
Kanuni Sultan Süleyman’ın 
kendisine Dimetoka’da temlik 
ettiği arazi ve köyleri buraların 
yaşatılması için vakfetmiştir.

Zal Paşa Külliyesi
Sultan II. Selim ile Nurbanu 

Valide Sultan’ın kızı olan Şah 
Sultan, Manisa doğumludur. 1562 
yılında Çakırcıbaşı Hasan Paşa 
ile evlenmiş, bu evliliği Hasan 
Paşa’nın vefatına kadar 11 yıl 
sürmüştür. Bir yıl sonra Zal Paşa 
ile nikahlanmış, ondan bir kızı, bir 
oğlu olmuştur. Oğlu Sultanzâde 
Köse Hüsrev Paşa, Adilcevaz’da 
Safeviler’e karşı yapılan savaşta 
şehit düşmüştür. 

Şah Sultan, 977 (1569) 
yılında düzenlediği vakfiye ile 
külliyeyi medrese, türbe ve çeşme 
şeklinde planlamış; ancak Zal 

Mahmud Paşa ile 982’de (1575) 
yılında evlenmesinden sonra 
projeye camiyi de ekleyerek 
genişletmişlerdir. Şah Sultan, II. 
Selim’in kendisine bağışladığı 
Filibe’deki 40 bin akçe gelirli 12 
köyün gelirini Zal Paşa Külliyesi 
için vakfetmiştir. 

Rastlantı mıdır bilinmez ama 
Zal Mahmud Paşa, eşi Şah Sultan’la 
birlikte Şaban 988 (Eylül 1580) 
tarihinde, aynı gece vefat ettiğinde 
50, Şah Sultan ise 36 yaşındaydı. 
Yaptırdıkları türbeye birlikte 
defnedilmişlerdir. 

Zal Mahmud Paşa Külliyesi, 
Defterdar Caddesi ile Zal Paşa 
Caddesi arasında, her iki caddeye 
de kapısı olan cami, iki medrese, 
türbe ve çeşmeden oluşan dev 
bir külliyedir. Eyüpsultan’da 
Mimar Sinan’ın yaptığı en güzel 
eserlerden biridir.

Şah Sultan Külliyesi
Nişancı Seyyid Mustafa Paşa 

ile evli olan Sultan III. Selim’ın 
ablası Şah Sultan, önceleri 
Divanyolu’ndaki sarayda oturmuş, 
rahatsızlanması üzerine, birçok 
valiliklerde bulunmuş olan 

Mustafa Paşa devlet görevinden 
ayrılmış, âsude bir yer olan Rami 
Çiftliği’ne yerleşmişlerdir. Şâh 
Sultan; ibadetine düşkün, fakirlere 
yardımcı olan hayırsever bir 
sultan olarak tanınmıştır. Harap 
olan İskender Bey Mektebi’nin 
yerine, çevresinde bulunan Nafiz 
Feyzullah Efendizâde Hamid Molla 
Efendi Konağı’nı da satın alarak, 
her ikisini de yıktırıp, birleştirilen 
arsa üzerine; 1800’lerde kendi 
adına mektep, türbe, ve sebil inşa 
ettirmiş, çevresinde bir hazire 
meydana getirmiştir.

Feshane’nin batısında, 
Defterdar Caddesi üzerindeki 
külliye, ampir, barok karışımı bir 
mimariye sahiptir. Mimarı, İbrahim 
Kamil Ağa’dır. Sultan III. Selim 
döneminde Eyüp Sultan’da yapılan 
imar ve yenileşme hareketinin 
önemli bir parçasıdır. 

Sultan III. Selim, 1700’lerin 
sonunda Eyüp Sultan Cami’ni 
yeniden yaptırırken, annesi 
Mihrişah Valide Sultan, dev bir 
imaret, sebil ve türbe yaptırmış; kız 
kardeşi Şah Sultan ise türbe, sebil 
ve mektepten oluşan bir külliye 
inşa ettirmiştir.

Zal Mahmud Paşa Çeşme Kitabesi:
Sahibü’l-hayrât Şah Sultan 
Maa Hazret-i Zal Mahmud Paşa 
Fi sebilillah bunu etdi sebil 
Selsebil ide Hüdâ ana cezâ 
Teşnediller dediler târihini 
Çeşme-i mâ-i hayât-ı cânfezâ.
998 (1590)

Şah Sultan Camii kitabesi:
Bulub Hakk’a giden râhı,

İder seyr-i ilellâhi,
Binâ kıldı kabul eyle,

Ki Şâh bint-i Selim Şâhî.
Didi Hâtif ana târih,

Ve inne’l-hayre Lillahi. 
963 (1555)

ALI İHSAN GÜLCÜ
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Bosna'nın unutulmaz lideri Aliya 
İzzetbegoviç'in hayat mücadelesini ve 
felsefesini anlatan “ALİYA” tiyatro oyunu 24 
Kasım 2017 Cuma günü Eyüp Kültür Sanat 
Mekezi'nde saat 20.00'de düzenlenecek özel 
bir gala ile Eyüplü tiyatroseverlerle buluşacak. 

Elçin Gürler'in yazdığı, Devlet 
Tiyatroları’nın deneyimli ismi Hidayet Erdinç'in 
yönetmenliğini yaptığı Nova Oyun Yapım'ın 
sahnelediği oyun öncesi, Eyüp Kültür Sanat 
Merkezi'nde kokteyl ve Aliya'nın fotoğraflarının 
bulunduğu bir sergi açılışı da olacak. 

Aliya'nın hayat mücadelesini anlatan ve bu 
alandaki ilk edebi tiyatro olma özelliği taşıyan 
oyunda, Çetin Kaya, Filiz Kılıç, Ali Oğuz Şenol, 
Özge Sivrikaya, Özgür Aygün, Emre Avşar, Can 
Baykan, Burak Çevik, Romina Buldanlıoğlu, 
Emre Can Yuva rol alıyor.

SİNEMA sektörüne ilgi ve heyecan duyan, 
ilgili alanda çeşitli çalışmaları olan ve 
kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen, 

üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu olan 30 
öğrenci, Hasan Nail Canat Sanat Akademisi'nde 
10 ay boyunca sinema sektörünün önde gelen 
isimlerinden eğitimler alarak, aldıkları eğitimlerin 
ışığında farklı film çalışmaları hazırlayacaklar. 

7 ay süren eğitimler ve 3 aylık danışma 
sürecinde öğrencilere; senaryo yazarlığı, 
yönetmenlik, sinematografi, oyuncu yönetimi, 
film eleştirmenliği, yapım, kurgu teknikleri, görsel 
efekt eğitimleri verilecek. 

Eğitimler kapsamında çeşitli günlerde ek 
dersler ve seminerler de düzenlenirken belirli 
haftalarda hafta içi günleri de proje çekimleri ile 
doldurulacak. 

EFA'da ders günleri ve saatleri ise şöyle; 
Cuma - 3 farklı gruba ayrılan dersler 11:00-
14:00, 15:00-18:00 veya 19:00-22:00, 
Cumartesi – 10:00-13:00 ve Pazar - 11:00-14:00

Eyüpsultan 
Belediyesi’nin 
İstanbul Medya 
Akademisi eğitim 
koordinatörlüğünde 
ve TRT’nin medya 
sponsorluğunda 
gerçekleştirdiği,uzun 
dönem film okulu olan 
Eyüp Film Akademisi 
17 Kasım'da 
kapılarını açıyor.

Eyüp Film Akademisi’nde Eyüp Film Akademisi’nde 
Eğitimler BaşlıyorEğitimler Başlıyor

Kutlu Doğum Haftası, Eyüpsultan'ın 
manevi atmosferinde özel bir programla 
kutlanacak. Kutlu Doğum Haftası'na özel Eyüp 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde 1 Aralık Cuma 
günü gerçekleştirilecek programa konuşmacı 
olarak Yazar Mahmut Topbaş katılacak. 
Programda Topbaş, kendi yaşamından ve 
kendisine danışan takipçilerden anılar 
aktararak hayata ve Müslümanca yaşamaya 
dair pratik örnekler verecek. Program 
kapsamında Kur'an-ı Kerim ziyafeti de olacak.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü 
bünyesinde çalışmalarını yürüten Sertarikzade 
Kültür ve Sanat Merkezi kursiyeri Fatma Ergin, 
7tepe7sanat Uluslararası İstanbul Klasik 
Sanatlar Yarışması'ndan derece ile döndü. 
Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki 
minyatür kursuna devam eden Fatma 
Ergin, Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından 
Üsküdar'da düzenlenen yarışmada minyatür 
alanında 4. oldu. 300'ün üzerinde eserin 
katıldığı minyatür yarışmasında dereceye giren 
Ergin, teşvik ödülüne layık görüldü. Ergin'in 
tarama, noktalama ve kontür tekniklerini 
kullandığı eseri 'Rüya' ismini taşıyor. Beyaz 
ve sarı altın, taş sulu boya, akrilik ve guaj 
kullanılan eserde rüyasında aşık olduğu 
Galata'yı kaçıran bir kişi tasvir ediliyor.

TGRT Haber Spikeri 
ve sunucu Mehmet 
Aydın ile TRT FM Radyo 
DJ Hopdedik Ayhan, 
“Bi Dolu Medya” 
konulu etkinlikle 
11 Kasım Cumartesi 
20.00'de Eyüp Kültür 
Sanat Merkezi'nde 
Eyüplülerle buluşacak. 

90'lı yıllarda hayatımıza giren özel radyo ve 
televizyonlarda yaşanan komik canlı yayın 
kazalarını, röportajlar sırasında yaşanan ilginç 
olayları eğlenceli bir dille anlatacak olan ikili, 
izleyenleri hem eğlendirecek hem de o günleri 
hatırlayanlara nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri 
kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
79. ölüm yıldönümünde sevdiği şarkılarla 
anılacak. 9 Kasım Perşembe günü 20.00'de 
Eyüp Kültür Sanat Merkezi Konser 
Salonu'nda düzenlenecek olan programda, 
Atatürk'ün sevdiği şarkılar Eyüp Musiki 
Vakfı sanatçıları tarafından seslendirilecek. Eyüpsultan'da 

'Kutlu Doğum Haftası'

Eyüplü Kursiyer 
Minyatürde Dereceye Girdi

Ekranların En Komik 
Olayları “Bi Dolu Medya”da

Atatürk, Sevdiği Şarkılarla Anılacak

Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı Tiyatro Sahnesi'nde
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● Her Besin Grubunu Dengeli Tüketin
Dört yapraklı yonca: Et, kuru baklagil, süt ve süt 

ürünleri, ekmek-tahıl ile sebze meyve grubunu temsil 
ediyor. Yeterli ve dengeli beslenme, tüm bu besin 
gruplarını ihtiyacınız olan miktarlarda tüketmekle 
mümkün oluyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için yemek 
yerken tabağınızı dörde bölün ve içinde her besin 
grubundan yer almasına özen gösterin. 

● Her Gün  Bir Kase Yoğurt, 1 Bardak Kefi r 
Tüketin

Probiyotikler bağırsaklar için faydalı 'dost' 
bakterilerdir. Yoğurt ve kefir bilinen en doğal 
probiyotiklerdir. Günde 1 bardak kefir içmeyi, bir kase 
yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyin. 

● C Vitamininden Zengin Beslenin 
Antioksidanlar vücuda zarar veren serbest radikalleri 

etkisizleştirerek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. 
En güçlü antioksidanların başında C vitamini geliyor. 
Maydanoz, yeşil biber, kuşburnu, portakal, greyfurt, 
limon ve kivi bolca C vitamini içeriyor. Ayrıca nar da çok 
önemli antioksidan kaynağıdır. 

● Haftada Üç Kez Yumurta Yemelisiniz 
 Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli 

miktarda, iyi kaliteli protein almanız çok önemli. 
Yumurta, peynir, et ve balık iyi birer protein kaynağını 
oluşturuyor. Haftada iki-üç kez yumurta ve her gün 
peynir, et ya da balık gibi kaliteli protein tüketmeye 
özen gösterin. 

● Yağlı Balıklar ve Ceviz Savunmaya Destek
Omega 3 ve omega 9 yağ asitlerini yeterli miktarda 

almaya özen gösterin. Yağlı balıklar (somon, hamsi, 
sardalya, ton, uskumru), ceviz, badem, keten tohumu 
güçlü omega 3 kaynaklarıdır. 

● Ara Öğünlerde Kuru Yemiş-Meyve 
Bağışıklık sistemini güçlendiren magnezyum 

ve potasyumdan zengin olan muz, ceviz, badem ile 
kurutulmuş meyveler sonbahar ve kış aylarında ara 

öğün ihtiyacınızı karşılar. Potasyum için patatesin de iyi 
bir kaynak olduğunu hatırlatmakta fayda var. 

● Sofranızdan lahanagilleri eksik etmeyin 
Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, beyaz ve 

kara lahana gibi yiyecekler içeriğindeki bileşiklerle 
güçlü antioksidan kaynağıdır. Kansere karşı koruyucu 
ve bağışıklığı güçlendirici etkileri 
vardır. 

● Yemeklerde 
Bol Bol Soğan ve 
Sarımsak 

Soğan ve 
sarımsak, en 
güçlü antioksidan 
kaynaklarıdır. Bu 

yüzden, soğan ve sarımsağı yemeklerinizde mutlaka 
kullanın. 

Kötü alışkanlıklarınızı terk edin: Sigara gibi 
bağışıklık sisteminizi zayıflatan kötü alışkanlıklarınız 
varsa bir an önce bırakın. Ayrıca stres ve yorgunluğun 
da bağışıklık sistemine düşman olduğunu unutmayın. 

Toksik maddelerin vücuttan atılmasını 
sağlamak için her gün 10 ila-

12 bardak su içmeyi ihmal 
etmeyin. Güçlü bir 

bağışıklık sistemine 
sahip olmak için 
haftada dört gün 
30 dakika hızlı 

tempoda yürüyün ya 
da egzersiz yapın. 

Kışı Sağlıklı 
Geçirmenin 

Püf 
Noktaları

Özellikle sonbahar ve kış 
aylarında milyonlarca 
mikrop havada uçuşuyor, 
virüsler ve serbest 
radikaller vücudumuza 
her gün hücum ediyor. 
İşte bu dönemlerde 
vücudumuzu hastalıklara 
karşı korumakla 
görevli olan bağışıklık 
sistemimizin savaşı 
da başlamış oluyor. 
Dolayısıyla enfeksiyon 
hastalıklarına 
karşı korunmak 
ve yavaşlayan 
metabolizmamızı 
hızlandırmanın 
yolu öncelikle 
bağışıklık sistemimizi 
güçlendirmekten 
geçiyor. 

İşte 
sonbahar 

ve kış aylarını 
sağlıklı 

geçirmenin püf 
noktaları:

Diyetisyen 
Müge Ö. Şafak
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İç Hastalıkları (Dahiliye)
Bezmialem Eyüp Ek Hizmet Binası 
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(İGDAŞ Genel Müdürlüğü Karşısı) 
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DİYABET genellikle sinsi seyreden bir 
hastalıktır. En önemli belirtisi çok su içme 
ve çok idrara gitmedir. Özellikle geceleri 

uykudan uyandıran idrar ihtiyacı olması ile 
kendisini belli edebilir. Bunun dışında halsizlik, 
yorgunluk, kilo kaybı gibi şikayetlere de neden 
olabilir. Tanısının konulması için basit kan 
tetkiklerinin yapılması yeterlidir.

Kan şekeri yüksekliği ile seyreden 
diyabetin temel olarak iki tipi mevcuttur Tip1 
ve Tip 2 diyabet olmak üzere. Tip 1 daha nadir 
gördüğümüz, çoğunlukla erken yaşlarda ortaya 
çıkan daha çok kalıtsal olan tipidir. Tip2 diyabet 
ise toplumda en çok karşımıza çıkan ve daha çok 
obezite, yanlış beslenme alışkanlığı, hareketsiz 
yaşam ve yine kalıtsal faktörlere bağlı olarak 
ortaya çıkan türüdür.

Diyabet aslında sessiz seyredip, başlangıçta 
çok su içme ve çok idrara gitme dışında yaşam 
kalitesini ve günlük hayatı çok etkilemiyor 
gibi gelse de uzun vadede ciddi problemlere 
sebebiyet verebilen bir rahatsızlıktır. 
Komplikasyonlarının startını genellikle göz 
tutulumu (retinopati) ve ellerde ayaklarda 
yanma karıncalanma hissizlik ile karakterize 
sinir tutulumu (noropati) ile verir. Devamında 
ise diyabetik hastaların korkulu rüyası olan, 
ülkemizde ve dünyada son dönem böbrek 
yetersizliğinin yani diyaliz veya böbrek nakli 
gerekliliğine sebep veren böbrek tutulumu 
(diyabetik nefropati) ortaya çıkar. Aynı zamanda 
diyabet vücutta yaygın damar tıkanıklıklarına 
sebep olarak kalp hastalıkları, felçler ve ayak 
damarlarında tıkanıklıklara sebep olabilir. Bu 
durumda hastada ise uzuv kayıpları olabilir. 
Her ne kadar bu kısımda karamsar bir tablo 
çizmiş olsak da aslında bunların başımıza 
gelmesini engellemek tamamen bizim elimizde. 
Ailemizde  diyabeti olan bir birey varsa veya 
yukarıda bahsettiğim şikayetlerin herhangi birini 
kendimizde hissettiğimizde basit bir kan tetkiki 
yaptırarak tanısını koydurabiliriz. Tabii iş tanı 
koymakla bitmiyor.

Diyabet Bilinenden 
Daha Tehlikelidir

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen Diyabet hastalığı, pankreastan salgılanan insülin hormonunun 
salgılanmaması, az salgılanması veya salgılanan bu hormonun vücutta ekinliğinin azalması ile ortaya çıkan ve ömür 
boyu devam eden bir hastalıktır. Hastalığa yakalanma oranı her geçen artmakta ve giderek bir halk sağlığı problemine 
dönüşmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre önümüzdeki diyabet hastalarının sayısı önümüzdeki 10 yılda 
katlanarak artacaktır. Bu önemli hastalığı karşı toplumda farkındalığın artırılması da büyük önem taşımaktadır.

Diyabetik bireylerin en önemli sorunu 
hastalığını kabullenmemek ve hastalığının 

gerektirdiği yaşam tarzı değişikliklerini 
uygulamamak, düzenli olarak rutin kontrollerini 

yaptırmamak. Bilinen şeker hastalığı olan bir bireyin 
rutin olarak 3 ayda bir rutin kan ve idrar kontrollerini 

yaptırması, 6 ayda bir göz muayenesi olması, yılda 
bir kez kalp hastalıkları açısından değerlendirilmesi 

önerilir.  Bu işlemlerin yapılmasında temel 
amaç kan şekeri seviyesinin kontrol altında olup 

olmadığının tespit edilmesi ile birlikte gelişebilecek 
olan komplikasyonları erken tanımak ve önlemlerini 

almaktır. Bu nedenle diyabetik hastaların tanı 
anından itibaren iç hastalıkları veya endokrinoloji 
uzmanları ile yakın temasta olmaları, hastalıkları 

ile ilgili iyi bilgilendirilmeleri ve hekimlerinin 
önerilerine uymaları gerekmektedir. İlaçlarının 

düzenli kullanımı, periyodik muayenelerin 
yapılması, ayak bakımlarının uygun ve steril 

koşullarda yapılması gerekmektedir.
Sonuç olarak diyabet hastası olmak korkulacak 

bir şey belki olabilir fakat esasen diyabetten 
değil takipsizlikten korkmak gerek. Tehlikelerini 

kavrayıp hastalığın gerekliliklerini yerine getirerek 
diyabetin olası komplikasyonlarından korunmak 

ve mutlu bir hayat yaşamak diyabetikler için de 
mümkündür. Eğer diyabetiniz olduğunu biliyorsanız 

veya kendinizde olduğundan şüpheleniyorsanız 
vakit kaybetmeden bir iç hastalıkları polikliniğine 

başvurup hayatınızı ve diyabetinizi düzene 
sokmanızı önerir karamsarlığa kapılmadan düzenli 

tedavi ve takip ile bu hastalıktan korkulmaması 
gerektiğini bilmenizi isterim.

3 ayda bir rutin kan 
ve idrar kontrollerinin 
yapılması gerekiyor
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