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ESTAM (EYÜPSULTAN TARİHİ MERKEZ) PROJESİ İSTANBULLULARLA BULUŞUYOR
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 
(Eyüpsultan Tarihi Merkez) Projesi, 

Mayıs ayında  düzenlenecek bir basın 
toplantısıyla İstanbullulara tanıtılıyor.

Eyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM) projesi 
ile Eyüpsultan'daki kaotik görünümü ortadan 
kaldırarak tarihi dokunun güzelliklerini gözler 
önüne sereceklerini belirten Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın: “Hayali cihan değer 
Eyüpsultan göreceğiz. En büyük hedefimiz, 
Eyüpsultan’ı; tarihi dokusuna, kimliğine, ruhuna 
ve medeniyet mirasımıza uygun bir şekilde 
korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak” dedi.

EYÜPSULTAN’DA RAMAZAN

BİR BAŞKA GÜZELBİR BAŞKA GÜZEL
Onbir Ayın Sultanı Ramazan Eyüpsultan’da bir başka güzel geçer. Eyüp Sultan Camii ve Türbesi her Ramazan olduğu gibi bu sene de 
yine binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Eyüpsultan Belediyesi’nin hazırladığı etkinlikler tüm Müslümanların buluşma noktası olacak.

Ramazan’ın, İslam’ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve felsefe ile 
bütünleşmiş ahlakını bütün insanlığa gösteren bir bağışlanma ayı olduğunu 

belirten Remzi Aydın, “Ramazan kardeşliktir. Birlik, varoluş ve diriliştir. 
Kardeşliklerin pekiştiği, birlik ve beraberlik ayı Ramazan’da dünyanın her 

yerinden gelen kardeşler Eyüp Sultan’da kucaklaşacak” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, bu sene de yine tüm mahallelerinde açıkhava 
iftarları, gönül sofraları kuracak. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat 
Merkezleri’nde yapılacak el sanatları kursları, Eyüpsultan Meydanı’nda her 
öğlen çocuklar için düzenlenecek Tekne Orucu, mahallelere götürülecek çocuk 
eğlence otobüsleri, sahur programları yine büyük ilgi görecek.4 ve 5'TE

HABERİN DEVAMI 10. VE 11. SAYFADA
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Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi!
EYÜPSULTAN ÇOCUK SANAT FESTİVALİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Eyüpsultan’da düzenlenen ve iki gün süren Çocuk Sanat Festivali ile kutlandı.

Ç
OCUKLAR kendileri için hazırlanan oyun 
atölyelerinde ve oyun alanlarında şenliğin tadını 
çıkardı. Havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar, 

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde 
düzenlenen 23 Nisan Çocuk Sanat Festivali’ne akın etti.

Yüzlerce çocuk kendileri için düzenlenen etkinlik 
alanında; oyuncak, renklendirme, karikatür, yüz 
boyama, fotoğraf, kukla, çim adam, cam üfleme, 
minyatür, ahşap ve robot atölyelerinde hem eğlendi 
hem de öğrendi.

Yüzleri boyanan ve patlamış mısır yiyen çocuklar, 
Hacivat ve Karagöz oyununu izleyerek keyifli 
dakikalar geçirdi.

Etkinlikte çocukların ellerine imza atan Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın, şöyle konuştu;

"Bu etkinliği 2 yıldır yapıyoruz. 23 Nisan’ı 
gerçekten çocuklarımızın zevkle idrak edeceği bir 
formatta yapmaya çalışıyoruz. Burada onlarca etkinlik 
var. Eğlenceler, yarışmalar, oyunlar var.

Hoşça vakit geçiriyor çocuklar. Velilerimizle, 
çocuklarımızla hep beraber imza atıyoruz, fotoğraf 
çektiriyoruz. Çok güzel bir kaynaşma oluyor. Çok yönlü 
ve faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum"

EYÜPSULTAN Belediyesi’nin her sene geleneksel olarak 
gerçekleştirdiği İlköğretim Okulları Çocuk Şenliği renkli 

görüntülere sahne oldu. Eyüpsultan'daki ilköğretim okullarının 
bahçelerine kurulan mobil lunaparkta, eğlenceli aktiviteler 
düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın da katıldığı 
şenliklerde öğrencilere patlamış mısır ve pamuk helva ikram edildi. 
Lunaparkta eğlencenin tadını çıkaran, animatörlerin şarkıları ve 
müziği eşliğinde danslar edip, yüzlerini boyatan çocuklar, yorucu 
eğitim ve öğretim yılının yorgunluğunu hep birlikte attılar.

Eyüpsultan 
Çocuk Şenliği’nde 
Eğlence Dorukta!

EYÜPSULTAN Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü 
düzenlenen Haliç Genç Edebiyat Günleri büyük ilgi 

gördü. Edebiyat dünyasına ilk kitaplarıyla ‘merhaba' 
diyen Genç Yazarların ustalarıyla buluştuğu 4. 
Haliç Genç Edebiyat Günleri'nin onur konuğu Rasim 
Özdenören’di. Başkan Remzi Aydın’ın evsahipliğini 
üstlendiği IV. Haliç Genç Edebiyat Günleri’nde genç 
yazarlar usta yazarlarla bir araya gelerek edebiyat 
konuştu, şiirlerini, öykülerini seslendirdi. 

Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleşen 
etkinlikte bir konuşma yapan yazar şair Ali Ural hikâye 
yazarlarının hayatın duyarlı noktalarını yakalayıp, 
derinleştiren kişiler olduğunu belirtti. 

Piyer Loti’de mini konser
Haliç Genç Edebiyat Günleri’nin Piyer Loti’de 

gerçekleşen şiir etkinliğine usta şair Ömer Erdem 
katıldı. Santuri Sedat Anar da mini bir konser verdi. 
Eyüpsultanlılar Piyer Loti’deki etkinliğe büyük ilgi 
gösterdi.

Selim İleri: Rasim Özdenören’in 
ilk romanını kıskanmıştım

Haliç Genç Edebiyat Günleri’nin Caferpaşa 
Medresesi’nde gerçekleşen “Roman Günü” etkinliğine 
ise usta yazar Selim İleri katıldı.  İleri, etkinliğin 
bu yılki onur konuğu Rasim Özdenören hakkında 
ise “Rasim Özdenören’in ilk romanı benimkinden 
önce çıkmıştı. Çok severek okumuştum ve hayli 
kıskanmıştım.” ifadelerini kullandı.

Denizde edebiyat rüzgarları
IV. Haliç Genç Edebiyat Günleri’nin son gününde 

ise bütün edebiyatçılar Eyüpsultan İskelesi’nden kalkan 
vapurda, bütün konuk yazarlar edebiyatseverlerle bir 
araya geldi. Denemeden öyküye, şiirden edebiyata 4 
gün boyunca Eyüpsultan'da edebiyat şöleni yaşandı.

Haliç’te Genç Edebiyat Şöleni
IV. Haliç Genç Edebiyat Günleri’nde, Eyüpsultan’da, denemeden öyküye, şiirden edebiyata 4 gün boyunca edebiyat şöleni yaşandı.

Başkan Remzi Aydın’ın 
evsahipliğini üstlendiği IV. 

Haliç Genç Edebiyat Günleri 
büyük ilgi gördü.

4. Haliç Genç 
Edebiyat 

Günleri'nin onur 
konuğu Rasim 
Özdenören'di.

Caferpaşa Medresesi’nde gerçekleşen 
“Roman Günü” etkinliğine usta yazar 

Selim İleri katıldı. 

Eyüpsultan İskelesi’nden kalkan vapurda, bütün konuk yazarlar 
edebiyatseverlerle bir araya geldi.
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ESTAM’A BİR ÖDÜL DAHA GELDİ
Eyüpsultan Belediyesi, ESTAM uygulama çalışması ile yeni bir ödül daha kazandı. Belediye, 16-20 Nisan tarihleri arasında Kapadokya’da düzenlenen  2. Uluslararası 

Çevre Şehir ve Sağlık Kongresi çerçevesinde, 25 belediyenin katıldığı “Yerel Yönetimlerarası En İyi Uygulama Yarışması”nda Kongre Özel Ödülü’ne layık görüldü.

YILIN BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI (ESTAM PROJESİ)
Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma KategorisiTESCİLLİ İYİ YÖNETİM
Mahalli İdareler 

Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi (MİARGEM) 

Etkin Belediye Proje 
Yarışması İyi Yönetim 

Kategorisi (Pardus 
İşletim Sistemi)

ESTAM HEDİYELİK EŞYA TASARIMLARIYLA 2.’LİK ÖDÜLÜ
Mahalli İdareler Araştırma ve 

Geliştirme Merkezi (MİARGEM) 
Etkin Belediyecilik Proje Yarışması, 

Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma 
Kategorisi

EYÜP SULTAN HAMAMI BAŞARI ÖDÜLÜ
Tarihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirasın 

Korunması Kategorisi
(ESTAM-Eyüp Sultan Hamamı)

ALİ KUŞÇU UZAY EVİ BİRİNCİ
Marmara Belediyeler Birliği, Altın 

Karınca Belediyecilik Ödülleri 
Kültür ve Sanat Kategorisi

(Ali Kuşçu Uzay Evi birincilik 
ödülü)

VUSLAT YOLCULUĞU’NA BELEDİYE OSCARI
Yılın Belediyesi ve Yerel Yönetim Ödülleri Belediye Oscarı

(Türkiye’de ilk kez Hızlı Trenle gerçekleştirilen Konya 
Vuslat Yolculuğu, Yılın Belediye ve Yerel Yönetim 

Projeleri Ödülleri töreninde, büyük ödüle layık görüldü.)

ENGELLİLER SÜREKLİ EĞİTİM VE 
REHBERLİK MERKEZİ 3.’LÜK ÖDÜLÜ

Marmara Belediyeler Birliği, Altın 
Karınca Belediyecilik Yarışması
(ESER, Toplum Düzeni ve Sosyal 

Hizmetler kategorisinde  
üçüncülük ödülü)

SURP YEĞYA 
ERMENİ KİLİSESİ 
PROJESİ BAŞARI 

ÖDÜLÜ 
Tarihi Kentler Birliği, 

Tarihi ve Kültürel 
Mirasın Korunması 

Kategorisi
(Surp Yeğya Ermeni 

Kilisesi restorasyonu)

SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
Tarihî Kentler Birliği Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma 

ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması
(Sokollu Mehmet Paşa Camii Restorasyonu)

ZAL MAHMUT PAŞA CAMİİ 
UYGULAMA ÖDÜLÜ

Tarihî Kentler Birliği Tarihî 
ve Kültürel Mirası Koruma ve 
Uygulamalarını Özendirme 

Yarışması (Zal Mahmut Paşa 
Camii Restorasyonu)

ŞEHİR VE MEDENİYET 
OKULU’NA ALTIN 
KARINCA 1.’LİK ÖDÜLÜ
Marmara Belediyeler 
Birliği, Altın Karınca 
Belediyecilik Ödülleri 
Kültür ve Sanat Kategorisi
(Şehir ve Medeniyet Okulu)

SİMURG’A ÇOK ÖZEL ÖDÜL
AK Parti Yerel Yönetimler Gençlik ve Belediye Ödülleri
(Simurg 5-25 Yaygın Eğitim Programı Jüri Özel Ödülü)

2. ULUSLARARASI ÇEVRE ŞEHİR VE SAĞLIK KONGRESİ 
(ESTAM Projesi, Yerel Yönetimlerarası En İyi Uygulama 

Yarışması’nda Kongre Özel Ödülü’ne layık görüldü.)

K
ONGRENİN  yapıldığı salonda gerçekleşen 
törenle, ödül Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın'a takdim edildi. 

Dört Yılda Tam 13 Ödül! 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, göreve 

geldiği günden beri, sosyal belediyecilik, kültür 
sanat, eğitim ve restorasyon alanında uygulamaya 
alınan proje ve hizmetlerle birçok ödül kazandı. 
İşte Eyüpsultan Belediyesi’nin Başkan Remzi Aydın 
döneminde çeşitli dallarda ödül aldığı projeler:

EYÜPSULTAN 
BELEDİYESİ'NE DÖRT 

YILDA 13 ÖDÜL

E
YÜPSULTAN Belediyesi'nin destekleriyle, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
gerçekleşen “57. Alay Çanakkale Vefa 

Yürüyüşü” programında, gençler Çanakkale 
ruhunun hiçbir zaman sönmeyeceği mesajını 
vermek için sabah namazı öncesi Eyüp Sultan 
Meydanı'nda buluştu.

Eyüp Sultan Camii'nde kılınan sabah 
namazı sonrası Eyüpsultan Belediyesi 
gençlere, 57'nci Alay askerlerinin son yemeği 
olan ekmek ve yarma çorbası ikramında 
bulundu.

DEV TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK  
POSTERİ TAŞIDILAR

Çorba ikramının ardından gençler, 70 
metre uzunluğunda Türk Bayrağı ve dev 
Atatürk posteri açarak Edirnekapı Şehitliği'ne 

yürüyüşe geçti.
Başkan Remzi Aydın ile birlikte 

Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek ve 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un da 
katıldığı yürüyüş sırasında güzergah araç 
trafiğine kapatıldı.

“GENÇLİK ATALARININ İZİNDE”

Başkan Remzi Aydın, yürüyüş sırasında 
yaptığı açıklamada, Türk gençliğinin atalarının 
izinde olduğunu bugün yürüyüşte birkez daha 
gösterdiğine vurgu yaparak şunları söyledi; 
“En son 15 Temmuz'da bu vatanın, milletin 
birliği, beraberliği için gerekeni Türk gençliği 
yapmıştır. Yine o hassasiyetin devam ettiğini 
gösterircesine, o hassasiyeti diri tutma adına 
bugün 57. Alay yürüyüşünü tertip ettik. 
İlçemizin ve İstanbul'un değişik yerlerinden 
gençler burada. Coşkuyla yürüyoruz, inşallah 
yürümeye devam edeceğiz.”

Yürüyüşün ardından Edirnekapı 
Şehitliği'nde bir tören düzenlendi. Törende 
İstanbul İl Müftü Yardımcısı Veysal Işıldar, 
Eyüpsultan İlçe Müftüsü Mustafa Mesten 
Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu, İstanbul İl 
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz dualar 
okudu. Törene katılan gençler hep birlikte 
ellerini açarak dualara eşlik ettiler.

Eyüpsultan’da 
57. ALAY’a 

Vefa Yürüyüşü

Çanakkale Savaşı'nda Anzak 
Çıkarması’na karşı verdiği mücadele 

sonrası destanlaşan 57. Alay, 
savaşın 103. yılında Eyüpsultan'da, 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 

Aydın'ın katılımıyla düzenlenen 
yürüyüşle anıldı.
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Eyüpsultan Belediyesi, her yıl 
olduğu gibi bu sene de Ramazan 

ayı boyunca birbirinden güzel 
etkinliklere imza atacak. Başkan 

Remzi Aydın, Ramazanda yaşanacak 
güzellikleri paylaşmanın önemini 

vurgulayarak, “Ramazan kardeşliktir. 
Birlik, varoluş ve diriliştir. 

Kardeşliklerin pekiştiği, birlik ve 
beraberlik ayı Ramazan’da dünyanın 

her yerinden gelen kardeşler 
Eyüpsultan’da kucaklaşacak” dedi.

Eyüpsultan BelediyesiEyüpsultan Belediyesi, her yıl 
olduğu gibi bu sene de Ramazan olduğu gibi bu sene de Ramazan 

ayı boyunca birbirinden güzel ayı boyunca birbirinden güzel 
etkinliklere imza atacak. Başkan etkinliklere imza atacak. Başkan 

Eyüpsultan’da Ramazan 
Bir Başka Güzeldir

Eyüpsultan Belediyesi, geleneksel 
Ramazan canlılığını yeniden 
yaşatmak, eskinin o hoşgörü 
sofralarını yeniden hayata geçirmek 
için her yıl açıkhava iftarları 
düzenliyor. Bu sene de yine tüm 
mahallelerinde açıkhava iftarları, 
gönül sofraları kurulacak. Binlerce 
kişinin katıldığı katıldığı iftarlarda 
sevgi, hoşgörü ve beraberlik 
duyguları içinde aynı somun 
paylaşılıp birlikte oruç açmanın 
manevi hazzı yaşanacak. Yediden 
yetmişe herkese yönelik programlar, 
bu sene de ilgi odağı olacak. 
Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat 
Merkezleri’nde yapılacak el sanatları 
kursları, Eyüpsultan Meydanı’nda 
her öğlen çocuklar için düzenlenecek 
Tekne Orucu, mahallelere 
götürülecek gezici masal tiyatrosu, 
sahur programları yine büyük ilgi 
görecek. Bu sene ayrıca Eyüpsultan 
Merkez’e çocuklar için özel Ramazan 
eğlence panayırı kurulacak. Rami, 
Göktürk, Kemerburgaz, Osmanlı 
Park’ta ise çocuklar için tekne orucu, 
oyuncak boyama, gölge oyunu ve 
kukla atölyeleri kurulacak.

EYÜP SULTAN MEYDANI’NDA 
İSLAM ALİMLERİNDEN SOHBETLER 

Her Ramazan olduğu gibi bu sene de binlerce Müslümanın 
buluşma noktası olacak Eyüpsultan Meydanı’nda Ramazan 

süresince İslam alimlerinin sohbetleri, Kuran-ı Kerim tilavetleri, 
çocuk etkinlikleri, Tekne Orucu, Tarihten Sahneler programı 
düzenlenecek. Meydan’da Ramazan süresince ayrıca Gölge 

Oyunu Sergisi, Kardeşlik Sergisi açılacak. Ülkemizin tanınmış 
alimleri ve hocaları sohbetleriyle Eyüpsultan’a gelen misafirlerle 

buluşacak. Meydan’da cuma günleri ise esnaf duası yapılacak.

AÇIKHAVA MAHALLE 
İFTAR VE SAHURLARINDA 
BİNLERCE KİŞİ BULUŞACAK
Eyüp Belediyesi’nin bu seneki 
mahalle iftarlarında yine binlerce 
kişi bir araraya gelecek. Eyüpsultan 
Belediyesi’nin iftar ve sahur 
programlarına Eyüpsultanlılar 
aileleriyle birlikte katılacak. 
Mahallelerde düzenlenecek 
programlarda Kuran-ı Kerim tilaveti 
okunacak. Tasavvuf müziği dinletisi, 
ilahiler ve çocuklar için eğlenceli 
etkinlikler Karagöz-Hacivat, Kuklalar, 
Orta Oyunu vb. düzenlenecek. 
Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat 
Merkezi’nde dernekler için özel iftar 
programları organize edilecek.

TARİHİ OSMANLI EVLERİNDE 
RAMAZAN COŞKUSU 

YAŞANACAK
Eyüpsultan Belediyesi’nin Feshane 
karşısında kurduğu tarihi Osmanlı 

evlerinde, bu sene de Ramazan coşkusu 
yaşanacak. Aileleriyle birlikte burada 
iftarını açanlar, tarihe doğru nostaljik 

bir yolculuk yaparak o güzel Ramazan 
gecelerini yad etme imkanı bulacak.
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Eyüpsultanlı Çocuklar, Ramazanda Tekne Orucu Tutuyor

ZALMAHMUTPAŞA KİTABİYAT 
MERKEZİ’NDE KİTAP MÜZAYEDELERİ

Anadolu’da eski ve köklü bir gelenek 
olmasına rağmen, zamanla unutulmaya yüz 
tutan “Tekne Orucu” Eyüpsultan’da yeniden 

hayat buluyor, yaşatılıyor. Eyüpsultan 
Belediyesi, Ramazan ayında bu sene de “Tekne 

Orucu” tutan çocuklar için birbirinden güzel 
etkinler organize etti. Eyüpsultan Meydanı’nda 

orucunu açan çocuklar için, kukla gösterileri, 
Hacıvat Karagöz, oyuncak boyama atölyeleri, 

Masal dünyası, gölge oyunu gösterileri 
yapılacak. Çocuklara bu etkinliklerde iftar 

yemeği, patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı 
macunu, Osmanlı şerbeti ikramının yanısıra 

balon hediye edilecek.

Mahallelerde Gezici 
Masal Tiyatrosu’yla 

Eğlenceli Saatler
Eyüpsultan Belediyesi, çocuklar için bu Ramazan 

Gezici Masal Tiyatrosu kurdu. Tüm mahalleleri 
dolaşacak tiyatro ile eğlenceli saatler geçirecek 
çocuklar, kendileri için Eyüp Merkez’de kurulan 

eğlence panayırında ise Ramazan coşkusu yaşayacak.

Eyüpsultan Belediyesi, her sene olduğu gibi bu 
yıl da Eyüpsultan Meydanı’nda yediden yetmişe 
herkesin katılacağı programlar düzenleyecek. 
Yetişkinler için Zalmahmutpaşa Kitabiyat 

Merkezi’nde Sahaflar Çarşısı açılacak, özel kitap 
müzayedeleri, Ramazan sohbetleri, programları, 
Eyüpsultan Meydanı’nda sohbet meclisi ve ebru, 
minyatür, kaligrafi gibi sanat atölyeleri olacak.

Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat 
Merkezi’nde Sanat Atölyeleri

Bu sene Ramazan’da Caferpaşa Medresesi Kültür 
Sanat Merkezi’nde, Çocuk Atölyesi (Kukla Yapım, 
Karagöz, Oyuncak Boyama), El Sanatı Atölyeleri (Cam 
Üfleme, Çömlek, Tezhip, Minyatür, Ebru, Kaligrafi), 

Çocuk Gösterisi (Kukla Gösterimi, Masal Dünyası, 
Gölge Oyunu), Musiki Saati, Çalgı Yapımı Atölyesi, 
Ahşap Kesme ve Kakma, Katı’ Sanatı ve Hüsn-i Hat 
Atölyesi düzenlenecek.

Sertarikzade’de 
El Sanatları 

Atölyeleri

Afife Hatun Kültür 
Evi’nde Mukabele

Eyüpsultanlı kadınlar her Ramazan olduğu gibi 
bu sene de Afife Hatun Kültür Evi’nde buluşacak. 

Hanımlar için burada Mukabele, seminerler, 
Musiki Saati, Sohbet programları düzenlenecek.

Eyüpsultan Belediyesi, bu sene Sertarikzade Kültür 
Sanat Merkezi’nde Ramazan ayında gençlere yönelik 
el sanatları atölyeleri düzenleyecek. Atölyelerde 
“Tezhip, Katı’, Ebru, Müzik Aleti Yapımı, Ahşap Kesme, 
Cam Üfleme ve Kaligrafi” dersleri verilecek. Bu seneki 
el sanatları atölyeleri yine ilgi odağı olacak.
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aşkan’la Eyüpsultan’da Gündemaşkan’la Eyüpsultan’da GündemBB
Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen “Başkanla 
Eyüpsultan’da Gündem” programı her hafta Perşembe günleri saat 20:23’te Facebook ve Instagram 
üzerinden canlı olarak yapılıyor. Eyüpsultanlı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden sorularını bu 

programda Başkan’a iletebiliyorlar. Başkan Remzi Aydın’ın önemli projeleri ve faaliyetleri anlattığı, 
soruları cevaplandırdığı program her hafta ilgi odağı oluyor…Nisan ayı içerisinde “Başkan’la Eyüpsultan’da 
Gündem” programında  ele alınan konulardan  kısa bir özeti Eyüpsultan Postası okurlarına sunuyoruz.

Göktürk 2B'lilere İlave İmar MüjdesiGöktürk 2B'lilere İlave İmar Müjdesi

Yeşilpınar ve Yeşilpınar ve 
Akşemsettin'de Kentsel Akşemsettin'de Kentsel 

Dönüşüm BaşlıyorDönüşüm Başlıyor

Eyüpsultan Hamamı Yakında Hizmete AçılıyorEyüpsultan Hamamı Yakında Hizmete Açılıyor

Eyüpsultan'a 2 Devlet Hastanesi GeliyorEyüpsultan'a 2 Devlet Hastanesi Geliyor

Rami'ye Otopark Müjdesi!Rami'ye Otopark Müjdesi!

"Göktürk 2B planlarımızda birkaç yıldan beri bekliyordu. Geçen günlerde 
tapularımızı dağıttık. Yaklaşık 1000 dönüme yakın araziyi dört bölgeye ayırdık ve 
bu dört bölgede yaklaşık 800 tapumuzu vatandaşımıza dağıttık. 18 Uygulaması’nı, 
planları bitirdik, artık herhangi sıkıntımız yok. İsteyen her vatandaşımıza bugün ya 
da yarın müracaat ettiğinde inşaat ruhsatını veriyoruz. Bu arada küçük parselleri 
korumak adına ilave imar müjdesi de vermek istiyorum. 1.1 emsalle 5 kat imar 
planlarımızı çıkardık. Orada küçük parsel sahiplerini koruduk. Göktürk 2B'ler için 
söylüyorum eğer 500 metreden küçük parseller bir araya gelip 1000 metre ya da 
2000 metreye kadar bir alan oluştururlarsa yani dört tane 500 metre bir araya 
geldi 2000 metre yaptı bunlara %5 ilave imar artışı veriyoruz.2000 metre ile 5000 
metre olursa %10 veriyoruz. 5000 metreden fazla bir araya gelirlerse %15 ilave 
imar artışı veriyoruz. Buradaki amaç küçük parsellerimizi korumak. Küçük parsel 
sahiplerimizi dop kesintisinden sonra onların mağdur olmalarını engellemek.”

"KİPTAŞ, Yeşilpınar ve Akşemsettin'deki 
projelerin tanıtımını başlatacak. 

Yeşilpınar'daki Pınar Camii’nin olduğu, 
daha önce riskli alan ilan edilmiş olan ve 
projenin yapılacağı yerden bahsediyoruz. 

Bu ay sonu itibari ile KİPTAŞ startı verecek. 
Yine KİPTAŞ'ın, Büyükşehir Belediyemiz ile 
beraber yürüttüğü, Akşemsettin Bulvarı’nı 
teşkil eden Öğretmen Blokları ve altındaki 

gecekondu bölgemiz ile ilgili bir proje.
Geçtiğimiz günlerde riskli alan ilan edilmişti 
ve projesi de bitme aşamasında, bazı ufak 
tefek düzenlemeler, revizyonlar yapılıyor 

ama biz yaptığımız görüşmede yine ay 
sonuna kadar bu bölgede de KİPTAŞ'ın proje 
tanıtım ofisinin açmasını ve vatandaşımızı 

bilgilendirip artık imza süreçlerini 
başlatmasını istedik ve onun kararı alındı.”

"Eyüpsultan Meydanı’ndaki Hamam inşaatı devam ediyor. 
Zannediyorum bu yılın ikinci yarısında bitecek, hizmete 
açılacak. Hamamımız turizm tanıtım merkezi yani Eyüpsultan 
tarihi ofisi olarak kullanılacak.  Eyüpsultanımızı tanıtan 
filmlerin, animasyonların oynatılacağı, fotoğrafların yer alacağı, 
hamam kültürünün Osmanlı’da nasıl olduğunun anlatılacağı bir 
tanıtım merkezi olacak. Hamam içerisinde kitap satış reyonu, 
hediyelik eşya satışı standı bulunacak. Hemen yanında Meydan’ı 
kontrol eden idari hizmet birimlerinin olacağı bir merkez 
olacak. Hamamın arka tarafında çok güzel bir kafe olacak.”

"Sağlık Bakanlığımız 
çalışmaları yürütüyor. İnşallah 
bir aksilik olmazsa bu sene iki 
devlet hastanesinin temelinin 

atılması planlanıyor. Ayrıca 
ilçemizde yakın tarihte 

12 Aile Hekimliği Merkezi 
faaliyete geçecek.”

"Rami’de ciddi bir otopark problemimiz 
var. Rami Kışlası projemiz devam ediyor. 
Çok büyük bir restorasyon projesi. Rami 
Kışlamızın bahçesinin altına çok büyük bir 
otopark yapılacak. Tabii kısa vadede biz 
geçici yerler oluşturarak otopark sorununu 
çözmeye çalışıyoruz. İslambey Cuma 
pazarı bir özel mülk. Bir kilise vakfına 
ait bir özel mülk. Onunla alakalı bir plan 
çalışması yapılıyor. Dolayısıyla orada 
oluşacak duruma göre bir proje gelişecek"

Pirinçci Pirinçci 
Köyü’ne İmar Köyü’ne İmar 

RuhsatıRuhsatı
“Pirinççi Asfalt Boyu Mahallemizin 

yaklaşık 50 yıldır bekleyen plan sorunu 
vardı. Buraların planlarını çıkarttık. 

Meclisimizin çoğunluğuyla bu planlar geçti. 
Şimdi Büyükşehirde incelemede. İnşallah 

önümüzdeki bir iki ay içinde bu planlarımız 
da geçecek. Biz bu sene inşallah Pirinçci’de 
imar ruhsatı vermeyi hedefliyoruz. Pirinçci 
Mahallemizin başka bölümlerinde imar ve 
tapu sorunlarımız var. Özellikle ormana 
ayrılmış olan yerlerle ilgili tapulu olan 

ve tapuları ormana ayrılmış iptal edilmiş 
vatandaşlarımızın sorunları var. Bunları  da 
görüşüyoruz. Orman Bakanlığımızla temas 
halindeyiz. Bir yasa teklifi hazırladık. Şu 

anda Komisyonda incelemede.”
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BU yıl Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı 
noktalara dikilen laleler, özellikle havaların da 

güzelleşmesiyle renkli görüntüler oluşturdu.
Lale ve diğer çiçek türlerinin Ebu Eyyub El-Ensari'nin 

diyarı Eyüpsultan'da açması ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Eyüpsultan’da 178 bin nergis ve lale dikildi
İlçe genelinde Eyüpsultan Bulvarı, Eyüpsultan 

Kültür Sanat Merkezi (EKSM), Gaziosmanpaşa Caddesi, 
Atatürk Caddesi, Osmanlı Park Sosyal Tesisleri, Feshane 
Caddesi, Otakçılar Caddesi, Zal Mahmut Paşa Camii 
ve çevresi, İslambey Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak 
Caddesi, Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi, Hz.Halit 
Bulvarı, Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi ve Afife Hatun 
Kültür Evi gibi merkezinoktalara toplamda 178 bin 
nergis ve lale dikimi yapıldı.

Eyüpsultan'da Eyüpsultan'da Eyüpsultan'da Eyüpsultan'da 
LalelerLaleler

Eyüpsultan'da 
Laleler

Eyüpsultan'da Eyüpsultan'da 
Laleler

Eyüpsultan'da 
Laleler Açtı AçtıLaleler AçtıLaleler Açtı

İstanbul'un simgesi ve baharın müjdecisi olarak 
kabul edilen laleler bu yıl da sokakları, parkları, 

bahçeleri ve meydanları renklendiriyor.

Eyüpsultan'da Şehitlerimiz 
için 15 bin Lokum Dağıtıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Afrin'de 
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 
güvenlik güçlerimiz ve tüm şehitlerimiz 
için, 15 bin lokum ikramında bulundu.

Cuma Namazı sonrası Eyüpsultan 
Camii Meydanı'nda düzenlenen 
programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın ile birlikte Yargıtay 
Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı 
Kadir Topbaş, Türk Hava Yolları Yönetim 

Kurulu eski Başkanı Hamdi Topçu ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Lokum dağıtımı öncesi şehitlerimiz 
için dua edildi. Yapılan duaya yurdun 
dört bir yanından ve dünyanın farklı 
ülkelerinden Cuma Namazı için 
Eyüpsultan'a gelen binlerce kişi de eşlik 
etti. Duanın ardından ise vatandaşlara 
lokum ikramını Başkan Remzi Aydın, 
Yargıtay Başkanı Cirit, Kadir Topbaş ve 
Hamdi Topçu birlikte gerçekleştirdiler.

Göktürk Özgecan Aslan Parkı’nda Yapılan
2. Esat Edin Halk Koşusu’na Büyük İlgi

EYÜPSULTAN Belediyesi, 2015 yılında 
ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan 

Özgecan Aslan’ın isminin verildiği 
Göktürk Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam 
ve Yürüyüş Parkı’nda 2. Esat Edin Halk 
Koşusu’nu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 300 sporcunun 4 
kilometrelik parkurda yarıştığı halk 
koşusuna Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Başkan Aydın’ın startı vermesiyle 
yarışa başlayan sporcular 9-13, 14-18, 
19-39 ve 40 yaş üstü gruplarındaki 
Kadın-Erkek kategorilerinde yarıştı. 
Yarışmada dereceye giren sporcular, 
ödüllerini Başkan Aydın ve merhum iş 
adamı Esat Edin’in ailesinin elinden aldı.

8 ayrı kategoride yapılan yarışta ilk 3'e giren yarışmacılara 
kupa ve madalya dışında, 1.’lere 750 TL’lik, 2.’lere 500 TL’lik ve 3.’lere ise 250 TL’lik hediye çeki verildi.

Startını Başkan Remzi Aydın'ın verdiği  2. 
Esat Edin Halk Koşusu'nda yaklaşık 300 
sporcu 4 kilometrelik parkurda yarıştı.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini 
Başkan Aydın ve merhum iş adamı 
Esat Edin’in ailesinin elinden aldı.



GÜNCELMAYIS 20188 EYÜPSULTAN POSTASI

Eyüpsultan’ın Gururu GençlerEyüpsultan’ın Gururu Gençler
Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü Öğrencileri, 2018'de Üç 
Farklı Üniversitenin Düzenlediği Robot Yarışları'nda Önemli Başarılara İmza Attı…

İ
STANBUL’UN Eyüpsultan İlçesinde başarılı 
öğrencileriyle ön plana çıkan birçok okul 
yer alıyor. Bu okulların öğrencileri, aldıkları 

ödüllerle, yaptıkları yerel ve ulusal derecelerle, 
okullarının yanısıra Eyüpsultan’ı da gururla temsil 
ediyor. Öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyan bu 
okullardan birisi de Alibeyköy Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi... 

Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Robot Kulübü öğrencileri, çeşitli üniversitelerin 
düzenlemiş olduğu Uluslararası Robot 
Yarışmaları’nda çok önemli başarılara imza attı. 2018 
yılında üç farklı üniversitenin düzenlemiş olduğu 
robot yarışmalarına katılan Alibeyköy Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yarışmalarda 
farklı dereceler alarak Eyüpsultan’ın ve okullarının 
gururu oldular. 

Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Robot Kulübü öğrencileri, 2018 yılında düzenlenen 
3.Uluslararası Marmara Robot Olimpiyatları Kara 
Şimşek Kategorisi’nde birincilik, ikincilik ve 
üçüncülük ödüllerini aldılar. Yıldız Üniversitesi’nin 
düzenlediği Yıldız Robocon’18’de Serbest Kategori’de 
3. olan öğrenciler, son olarak I. Uluslararası Gebze 
Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği Kelebek Robot 
Olimpiyatları’nda ise Serbest Kategoride 1.oldular. 

Robot Kulübü’nün üç yıl önce kurulduğunu 
söyleyen Elektrik – Elektronik Bölümü Güvenlik 
Sistemleri Dal Şefi Adem Kızıltepe “İlk olarak  
Çanakkale 9. Uluslararası Robot Yarışması Temalı 
Kategori Türkiye Birincisi olduk. Daha sonra çeşitli 
üniversite yarışmalarına katıldık. Geçen sene 
Marmara Üniversitesi Robot Olimpiyatları Kara 
Şimşek Kategorisi’nde birinci, ikinci ve üçüncülük 
aldık.  Aydın Üniversitesi 5.Uluslararası Robot 
Yarışması Çizgi İzleyen Robot Kategorisi Türkiye 
Birinciliği, Çoklu Mini Sumo Türkiye İkinciliği ve 
Üçüncülüğünü aldık. 2018’de de büyük başarılara 
imza attık. Okul olarak bilime ve robotik alana 
meraklı, ülkesine teknolojik anlamda fayda 
sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz” dedi.

17 yaşındaki 11. Sınıf 
Elektronik bölümü 

öğrencisi Ahmet 
Sinan Baysal, 3. 

Uluslararası Marmara 
Robot Olimpiyatları 
Yarışması'nda Kara 

Şimşek kategorisinde 
1. oldu.

11. Sınıf Elektronik 
bölümü Güvenlik Dalı 

öğrencisi Umutcan 
Karadağ,  I. Uluslararası 

Gebze Teknik 
Üniversitesi Kelebek 

Robot Olimpiyatları'nda 
Serbest Kategori'de 
okul öncesi kodlama 

robotuyla 1. oldu.

11. Sınıf Elektronik 
bölümü öğrencisi 

Ali Osman Pulat, 3. 
Uluslararası Marmara 
Robot Olimpiyatları 

Yarışması'nda Pacbot 
Kategorisi'nde 2. oldu. 

Ali Osman, ilerde 
mekatronik mühendisliği 

okumak istiyor.

Liseyi ziyaret eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Robot 
Kulübü öğrenci ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Okul Müdürü M. Menduh Çelikkol, Robot Kulübü öğretmen ve öğrencileri.

Robot Kulübü öğrencileri 3 farklı Robot Yarışması'nda önemli derecelere imza attı.

OKUL, ULUSLARARASI PROJELERİYLE DE 
ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Proje kapsamında 
öğrenciler ilk 

olarak Almanya ve 
İtalya'ya gittiler.

ALİBEYKÖY Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, sadece bilimsel ve 

sportif başarılarıyla değil uluslararası 
projeleriyle de öne çıkıyor. Okul son 
olarak Integration Of New Techonologies 
Into Classroom (Yeni Teknolojilerin 
Sınıf Ortamına Entagrasyonu) isimli 
AB projesiyle öğrencilerin kültürel ve 
sosyal anlamda gelişimlerine önemli 
katkılar sunuyor. 2017 – 2019 seneleri 
arasında Almanya, İtalya, Estonya ve 
Almanya'nın aralarında bulunduğu dört 
ülke ile ortak sürdürülen projeyi, 12 
öğrenci ve 8 öğretmen olmak üzere 
yirmi kişilik bir ekiple yürüttüklerini 
söyleyen Elektronik öğretmeni Serdar 
Seçen “Şu anda  öğrencilerimiz Estonyada 
çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki 
sene Yunanistan ve Almanya'da proje 
ortaklarımızla bir araya geleceğiz. 
Son olarak öğrenciler ve öğretmenler 
Türkiye'ye gelecek ve 2018 – 2019 
eğitim öğretim yılında projemizi 
bitireceğiz.” diyor.

Proje Sorumlusu 
Elektronik 
öğretmeni 
Serdar Seçen, 
dört ülke 
ile birlikte 
yürütülen 
projenin başarılı 
geçtiğini 
söylüyor.

8Haber: Serkan Duygu
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EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon 
projelerinden olan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik 

Merkezi (ESER), sadece ilçede değil, tüm İstanbul’da ilgi 
odağı oluyor. 

Rehberlik Merkezi’nde verilen eğitimler sonunda 
çocuklar ve eğitmenlerin ortaya çıkardığı ürünlerin tanıtımı 
ve satışı ise çeşitli fuarlar ve etkinliklerde gerçekleştiriliyor. 
ESER’liler Nisan ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sivil 
Havacılık Topluluğu tarafından organize edilen “Havacılık 
Sektöründe Kariyer Buluşması” fuarına katıldı.
ESERLİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE KATKI

Fuarda ürünlerin satışından elde edilen gelirle ESER’li 
öğrencilerin eğitimine katkı sağlanıyor. Farklı firmaların 
katıldığı etkinlikte ESER standı büyük ilgi gördü.

Engelli öğrencilerin yapmış olduğu ürünler, ziyaretçiler 
tarafından beğeniyle karşılandı. ESER standının satış 
görevlileri arasında engelli öğrencilerinde olması ürünlere 
olan ilgi ve beğeniyi de artırdı.

Simurg Alibeyköy Bilgi Evi'nin 
başlattığı "İyiliğe Göz Açın" projesi 
kapsamında Nisan ayında Eyüpsultan 
Meydanında kermes düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü Simurg 
öğrencileri, düzenledikleri kermesle 
Afrika’daki katarakt hastalarına umut 
olmaya devam ediyor.

Daha önce yapılan yardım 
faaliyetleriyle Afrika’daki 30 katarakt 
hastasının tedavisini üstlenen 
öğrenciler, yardımlarına bir yenisini 
daha ekledi.

Eyüpsultan Meydanı’nda 
düzenlenen kermeste, 71 
katarakt hastasının tedavisi için 
kullanılabilecek kazanç elde edildi.

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

Ziyaret ettiği ailelere ESER ve Şeker Hayat projesinde 
eğitim gören engelli çocuklar tarafından hazırlanan 
"Hoşgeldin Bebek" sepetleri hediye ediliyor. 

Tülay Aydın, bu ay Nişanca Mahallesi'nde Hayal Mina 
bebekle anne Necla Gülümdül'ü, Düğmeciler Mahallesi'nde 
Elsever bebekle anne Leylan Safarova'yı, Eyüpsultan 
Merkez Mahallesi'nde Talha Yusuf bebekle anne Damla 
Gül'ü ziyaret etti.  

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

Tülay Aydın’dan, Eyüpsultanlı 
Bebeklere “Hoşgeldin” Ziyareti

Elsever bebek, anne Leylan 
Safarova, Tülay Aydın

Talha Yusuf 
bebek ve 

Tülay Aydın

Hayal Mina bebek, anne Necla 
Gülümdül, Tülay Aydın

“Yaşlılarımız
Başımızın Tacı”
Tülay Aydın, Eyüpsultan'daki engelli, hasta 

ve yaşlı vatandaşları da ziyaret ederek 
onların isteklerini dinliyor ve sohbet ediyor.

T
ÜLAY Aydın, bu ay Nişanca Mahallesi'nde 
hem kendisi hem de eşi alzheimer hastası 
olan Arif Birma ve Elmas Birma'yı ziyaret 

etti. Aydın, Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından evde kişisel 
bakım hizmeti verilen yaşlı vatandaşlarımızla 
sohbet ederek istek ve arzularını dinledi.  

Bir başka ziyaretini ise Eyüp Merkez 
Mahallesi'nde  80 yaşındaki Güler Perol'a 
gerçekleştiren Tülay Aydın,  Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından evde kişisel 
bakım hizmeti verilen Güler Teyze ile sohbet edip 
hal ve hatırını sorup, isteklerini dinledi. 

Tülay Aydın, 84 yaşındaki yatalak hasta ve 
alzheimer olan 84 yaşındaki Hamide Koca'yı da 
ziyaret etti. Hasta yatağı ve oksijen tüpü verilen 
Hamidiye Teyze'ye geçmiş olsun dileklerini ileten 
Tülay Aydın, ailenin istek ve taleplerini de dinledi. 

Hasta ve yaşlı vatandaşların yanısıra ilçedeki 
engelli vatandaşları ve aileleri de ziyaret eden 
Tülay Aydın, bu kapsamda Topçular Mahallesi'nde 
24 yaşındaki down sendromlu Emine Nur 
Aymelek’in evine gitti. Aydın, aynı zamanda ESER 
(Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi) 
öğrencisi olan Emine ile keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdi.

Arif - Elmas Birma ve Tülay Aydın

Emine Nur ve Ailesi, Tülay Aydın

Yatalak hasta ve alzheimer olan 84 yaşındaki Hamide 
Koca'ya hasta yatağı ve oksijen tüpü verildi

Tülay Aydın aynı zamanda ESER 
öğrencisi olan Emine ile keyifl i bir 

söyleşi gerçekleştirdi.

ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, ESER’li Öğrenciler, 
Sivil Havacılık Fuarı’ndaSivil Havacılık Fuarı’nda

SİMURG Öğrencilerinden 'İyiliğe Göz Açın' KermesiSİMURG Öğrencilerinden 'İyiliğe Göz Açın' Kermesi
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GEÇMİŞİN BİRİKİMİNİ GELECEĞE TAŞIYAN PROJE:
ESTAM (EYÜPSULTAN TARİHİ MERKEZ)

Eyüpsultan'ın bir “Huzur Başkenti” yapılması vaadi ve idealiyle tarihi merkezle ilgili yapılmış 
en büyük çalışmalardan biri olan ESTAM, Eyüpsultan’ın 2023 vizyonu projelerinin en önemlisi.

E
YÜP Sultan'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 projesi Mayıs ayında İstanbullulara 
tanıtılacak.

ESTAM projesi kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerin temel 
amacı, Eyüpsultan’ın huzurlu bir ortamda ziyaret edilmesini 
sağlamak, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, tarihi 
bölgeyi kaotik görünümden uzaklaştırmak, güzelleştirmek, 
yeniden düzenlemek ve kimliğini koruyarak geliştirmek…

ESTAM, BİR İHYA VE GELİŞİM 
PROGRAMIDIR

ESTAM projesi, Eyüpsultan Tarihi Merkez içerisinde 
bulunan eşsiz eserlerin 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, şehrin sosyal ve 
kültürel gelişimi kesintisiz devam edecek.

Ulaşım düzenlemelerinden yeşillendirme ve güzelleştirme 
çalışmalarına; Meydan’ın yeniden düzenlenmesinden cephe 
iyileştirmelerine; alanda rehberlik hizmetlerinden destek 
hizmetlerine kadar her şeyin planlandığı ESTAM'la 90 hektarlık 
bir alanda 67 ayrı proje hayata geçirilecek. 

BAŞKAN REMZİ AYDIN: “HAYALİ 
CİHAN DEĞER EYÜPSULTAN GÖRECEĞİZ”
Eyüp Sultan Tarihi Alan Merkez Yönetimi (ESTAM) projesi ile 

Eyüp'teki kaotik görünümü ortadan kaldırarak tarihi dokunun güzelliklerini 
gözler önüne sereceklerini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın 

şunları söyledi: “Hayali cihan değer Eyüp Sultan göreceğiz. En büyük hedefimiz, Eyüp 
Sultan’ı; tarihi dokusuna, kimliğine, ruhuna ve medeniyet mirasımıza uygun bir şekilde 

korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak. Bunun için çalışıyoruz. Gayretimiz başta 
Eyüpsultan sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, ziyaretçilerimize huzurlu 
bir ziyaret ortamı sağlamaktır. İnşallah ortak akılla inşa ettiğimiz Eyüpsultan 

Tarihi Merkez Yönetimi’nin uygulama safhalarını da tam bir uyum ve ahenkle 
tamamlayacağız. Bunun neticesinde; Eyüpsultan’ın tarihi ve kültürel mirasını ayağa 

kaldıracağız. Anıtsal eserlerimiz, restorasyon ve işlevlendirmelerle yaşamaya 
devam edecek. Meydan’ın Haliç’le bağlantısını yeniden tesis edeceğiz. 
Eyüpsultan için özel hazırlanmış kurumsal kimlik, aydınlatma üniteleri ve 
şehir mobilyalarıyla, Tarihi Merkezimiz estetik standartlarını bulacak, kimliği 

daha da güçlenecek. Kısaca Eyüpsultan’a huzur hakim olacak. Eyüpsultan’ı ölü 
bir turizm merkezine dönüştürmeden yaşatacağız. Bunları tamamladıktan 
sonra; turizm potansiyelimiz gelişecek, ticaretimiz daha da canlanacak, 

Eyüpsultan’ın ekonomisi katlanarak büyüyecek. Diğer taraftan 3. 
Havalimanımızın da tamamlanmasıyla dünyanın en görkemli 

destinasyonlarından biri haline geleceğiz.”

ESTAM'la 
Fahri 
Korutürk 
Caddesi 
yeni yüzüne 
kavuşacak.
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ESTAM’ın ortak akıl, akademik araştırmalar 
ve sistemli araştırmalarının ardından 90 hektarlık 
tarihi sit alanı 7 bölgeye ayrıldı.

Bu alan için 67 özel proje geliştirildi.
1. Bölge, Eyüpsultan Meydan Bölgesi. Piyer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

90 Hektarlık alanda 67 proje hayata geçecek.

90 HEKTARDA 67 PROJE Başkan Remzi 
Aydın, “ESTAM'la 
tarihi merkezimiz 

estetik standartlarını 
bulacak, kimliği 

daha da güçlenecek, 
Eyüpsultan'a huzur 

hakim olacak” diyor.

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

ESTAM kapsamında restorasyon ve işlevlendirme 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ESTAM kapsamında hayata geçirilen kokartlı rehber 
eşliğinde Rehberlik Hizmeti uygulaması üç farklı 

rotada gerçekleştiriliyor.

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

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

Eyüpsultan'ın ruhundan ve 
dokusundan izler taşıyan hediyelik 

eşyalar tasarlandı. Eyüpsultan 
Yadigar mağazası açıldı.

Eyüpsultan 
Meydanı ve 
çevresi, tarihi 
dokusuna, 
kimliğine 
uygun 
yeniden 
tasarlandı.

ESTAM 
kapsamında 
mezar 
taşlarımız 
kayıt ve 
koruma 
altına 
alınıyor.

Haliç sahil 
düzenlemesi 
ve Decklerle 

Eyüpsultan 
denize daha 

yakın olacak.

Tarihi 
merkezdeki 
otopark 
karmaşası 
son buluyor.

Tarihi dokuya uygun, kent 
mobilyaları, aydınlatma 
üniteleri, bilgilendirme 
ve yönlendirme 
elemanları hazırlandı.

Eyüpsultan 
Tarihi 
Merkez 
kapsamında 
detaylı bir 
kurumsal 
kimlik 
çalışması 
yapıldı.
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DESTEK BİZDEN, BAŞARI SİZDEN!
Eyüpsultanlı Lise Son Sınıf Öğrencilerine, bu sene 962 bin 500 TL’lik Destek Verildi…

EYÜPSULTAN Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, lise 
son sınıf öğrencilerine eğitim 

desteğine bu yıl da devam etti.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından, 

sosyal belediyecilik anlayışı ile beş yıl 
önce “Destek Bizden, Başarı Sizden” 
sloganıyla başlatılan ve geleneksel hale 
gelen eğitime katkı payı ödemeleri 
geleceğe hazırlanan öğrencilerin 
yüzlerini bir kez daha güldürdü.

Bu kapsamda ilçede bulunan 
15 lisenin son sınıfında okuyan ve 
Eyüpsultan’da oturup Eyüpsultan 
dışında liselerde son sınıfta okuyan 3 
bin 850 öğrenciye, eğitime katkı payı 
olarak toplam 962 bin 500 TL verildi.

Okullarda düzenlenen 
panellerde önce öğrencilerle keyifli 
sohbetler gerçekleştiren, tecrübe ve 
deneyimlerini paylaşan Başkan Remzi 
Aydın, sonrasında katkı payı çeklerini 
düzenlenen törenlerle kendilerine 
teslim etti.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ ÜNİVERSİTEYE 
GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE 
DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Başkan Remzi Aydın şunları 
söyledi: “Eyüpsultan Belediyemizin 
geleneksel eğitim yardımlarımızı bu 
sene de gerçekleştirdik. Bugüne kadar 
olduğu gibi lise son sınıf öğrencilerimizi 
üniversiteye geçiş dönemlerinde maddi 
olarak destekleyerek Eyüpsultan 
Belediyemizin geleneğini yerine 
getirmiş olduk. Sadece Eyüpsultan 
ilçemizdeki liselerde son sınıfta 
okuyan öğrencilerimize değil 
Eyüpsultan’da ikamet edip diğer 
ilçelerde okuyan öğrencilerimize 
de bu desteği verdik. Sosyal destek 
anlamında gerçekleştirdiğimiz bu 
yardımların çocuklarımızın morallerini 
ve motivasyonlarını artırdığını 
düşünüyorum. Rakam küçük olsa bile 
onların bütçelerine çok ciddi katkılar 
sağladığına inanıyorum. İnşaallah 
öğrencilerimize destek vermeye devam 
edeceğiz.”

Liselerde son sınıfta okuyan 3 bin 850 öğrenciye eğitime katkı payı olarak toplam 962 bin 500 TL verdiklerini söyleyen 
Başkan Aydın “Maddi manevi her zaman öğrencilerimizin yanındayız” dedi. 

Öğrenciler program sonrası Başkan 
Remzi Aydın'la bol bol öz çekim yaptılar.

Başkan Aydın, 
program sonrası 

sınıfl arı da gezerek 
öğrencilerle 
sohbet etti.

Başkan Remzi Aydın, eğitim desteği etkinliği kapsamında 
Eyüpsultan'da ikamet eden, ilçe dışında okuyan 
öğrencilere de eğitim desteklerini verdi.
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EYÜPSULTANLI LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ: “BELEDİYEMİZİN 
DESTEĞİYLE EĞİTİM İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILIYORUZ”

Beyzanur Çakır: Halis 
Kutmangil Çok Programlı 

Anadolu Lisesi 12.Sınıf sayısal 
bölüm öğrencisiyim. Öncelikle 
başkanımız Remzi Aydın’a bu 

anlamlı desteğinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Kendisini en 

düşünceli belediye başkanı olarak 
görüyorum. Verdiği yardımda 
birçok şeyde katkı sağlayacak 

bize. Sınav paramızı da, 
kitaplarımızı da karşılıyor zaten.

Görkem Bilgi: Halis Kutmangil 
Çok Programlı Anadolu Lisesi 
12.Sınıf eşit ağırlık bölümü 

öğrencisiyim. Eğitime destek 
için verilen bu para sınav parası 
ücretini karşılıyor hatta üstüne 

de çıkıyor. Bu çok iyi bir şey. 
Diğer ilçe belediyeleri böyle bir 

destekte bulunmuyor. Eyüpsultan 
Belediyesi’nin yaptığı bu yardım 

umarım diğer belediyelere de 
örnek teşkil eder. Başkanımız 

Remzi Aydın’a bu önemli destek 
için çok teşekkür ediyorum.

Mert Akkaya: Eyüp Anadolu Lisesi 12.sınıf sayısal 
bölüm öğrencisiyim. Bayrampaşa’da oturuyorum. 

Her arkadaşım gibi bende bu katkıdan dolayı 
memnunum. Bizler bu ülkenin geleceğiz, o yüzden 

bence her belediye Eyüpsultan Belediyesi gibi 
öğrencileri maddi ve manevi desteklemeli, sahip 

çıkmalı. Bizler Eyüpsultan’da okuduğumuz için 
şanslıyız. Bu anlamda Eyüpsultan Belediyesi’ne 

ve başkanımız Remzi Aydın’a bu önemli 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aldığım 
bu paranın bir kısmı ile sınav ücretini yatıracağım 

diğer kısmını da kenara ayırmayı düşünüyorum.

Emre Yılmaz: Eyüp Anadolu 
Lisesi 12.sınıf sayısal bölüm 

öğrencisiyim. Bayrampaşa’da 
oturuyorum. Eyüpsultan 

Belediyesi her zaman eğitime 
destek veriyor. Umarım bu proje 

diğer belediyelere de örnek 
olur. Ben bu katkıyı eğitimim 

için kullanmayı düşünüyorum. 
Maddi ve manevi her zaman 
yanımızda olan başkanımıza 

teşekkür ediyorum.

Ecrin Serbest: 
Eyüp Anadolu Lisesi 

12.sınıf sayısal 
bölüm öğrencisiyim.

Bayrampaşa’da 
oturuyorum. Bizim için 

ekstra bir gelir oldu çünkü 
üniversite sınavlarına 

hazırlandığımız için test 
kitapları gibi ekstra kitap 

masraflarımız oluyor. 
Bu katkı sadece maddi 
anlamda değil manevi 

anlamda da bizleri mutlu 
etti. Zaten belediye 

başkanımız bu okuldan 
mezun olduğu için sürekli 
bizlerle bir araya geliyor. 

Benim birkaç deneme 
sınavı kitabı eksiğim vardı 
bu parayla onları almayı 

düşünüyorum, kalanını da 
biriktirmeyi düşünüyorum. 

Gülse Koç: Eyüp Anadolu 
Lisesi 12.sınıf sayısal 
bölüm öğrencisiyim. 

Eyüpsultan Belediyesi 
tam ihtiyacımız olan bir 
dönemde bizlere önemli 
bir destekte bulunuyor. 
Okul mezuniyet töreni, 
üniversite sınav ücreti 
ve test kitapları gibi 

bir çok harcamalarımız 
oluyor. Ben Eyüpsultan’da 

oturuyorum ama 
burda oturmayan fakat 

burada okula giden 
tüm arkadaşlara ayrım 
yapılmadan böyle bir 

yardımın yapılması çok 
önemli. Ben başkanımız 

Remzi Aydın’a her 
zaman yanımızda olup 

desteklediği için teşekkür 
ediyorum.

Berçem Aslan: Halis Kutmangil 
Çok Programlı Anadolu Lisesi 
12.Sınıf eşit ağırlık bölümü 
öğrencisiyim.Eğitim desteği 
kampanyası bence çok güzel 

düşünülmüş bir proje. Eyüpsultan 
Belediyesi bunu her sene 

tekrarlıyor. Sınava hazırlanan biz 
öğrenciler bu dönemde birçok test 

kitabı almak zorunda kalıyoruz. 
Birçok arkadaşımda bu parayla 

eminin bu tür eksikliklerini 
tamamlayacaktır. Ben çok fazla test 

kitabı aldığım için, okuma kitabı 
almayı düşünüyorum. Başkanımız 

Remzi Aydın’a desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum.

Özlem El: Halis Kutmangil 
Çok Programlı Anadolu Lisesi 
12.Sınıf Muhasebe Bölümü 

öğrencisiyim. Başkanımıza bu 
güzel desteklerinden dolayı çok 

teşekkür ediyoruz. Bu parayı 
yine eğitimimle ilgili bir konuda 
değerlendirmeyi düşünüyorum. 

Bu yardımın bize çok büyük 
katkısı oluyor.

Yağız Karağancı: Halis 
Kutmangil Çok Programlı 
Anadolu Lisesi 12.Sınıf 

sayısal bölüm öğrencisiyim. 
Üniversite sınavına hazırlanan 

12.sını öğrencileri olarak 
bu yapılan yardım bize 

destek olacak bir miktar. 
Bununla test kitapları alabilir 

veya diğer eksikliklerimizi 
tamamlayabiliriz. Bu güzel 

destek kampanyası için 
başkanımız Remzi Aydın’a 

teşekkür ediyoruz.

8Röportajlar: 
Serkan Duygu
8Fotoğraflar: 
Bekir Köşker

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın kendilerine dağıttığı eğitime destek paylarıyla okuldaki ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Eyüpsultanlı lise son 
sınıf öğrencileri, “Bu parayla test kitaplarımızı alıp, üniversite sınav ücretimizi ödüyoruz.  Belediye Başkanımız Remzi Aydın sık sık bizlerle biraraya geliyor, en 

son kariyer günlerinde kendisiyle sohbet etmiştik. Şimdi de bize eğitime destek payı ödemelerini takdim etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dediler.
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TÜRKIYE'DE ilk kez Yüksek 
Hızlı Tren’le yapılan kültür gezisi 
olarak pek çok belediyeye de örnek 

teşkil eden Konya gezisi, Eyüpsultanlı 
vatandaşlardan da tam not almış, yapılan 
anketlerde memnuniyet oranı yüzde 95'in 
üzerinde çıkmıştı. 

Remzi Aydın: “Konya Gezimiz Birçok İlçe 
Belediyeye Örnek Oldu”

Maneviyat dolu Konya gezisinin her 
aşamasının özenle tasarlandığını ve 
birçok ilçeye örnek olduğunu belirten 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın 
“Belediye olarak hükümetimizin başarılı 
çalışmalarından biri olan Yüksek Hızlı 
Trenle Vuslat Yolculuğu'yla 4 yıl boyunca 
vatandaşlarımızı Konya’ya götürerek 
Mevlana ile buluşturduk. Bu projemizin 
diğer belediyelere de örnek teşkil etmiş 
olması bizim için ayrı bir mutluluk 
vesilesi. Hükümetimizin bu hizmeti 
sayesinde vatandaşlarımız, keyifli ve 
konforlu bir yolculukla, 4 saat 30 dakikada 
Konya’da oluyorlar. Bu projemizden tüm 
vatandaşlarımız memnun ayrılıyorlar. 
Onların hayır duaları bizimle oldukça 
biz de Eyüpsultan’a ve Eyüpsultanlılara 
hizmete devam edeceğiz inşallah” dedi.

Eyüpsultanlılar Mevlana Şehri Konya'ya 
Maneviyat Dolu Bir Yolculuk Yapıyorlar

Eyüp Sultan'dan Mevlana'ya Vuslat 
Yolculuğu için Belediye Başkanlık Binası 
önünden otobüslere binen vatandaşlar, 
Pendik Tren istasyonuna giderek Yüksek 
Hızlı Trenle saat 07.30'da Konya'ya 
hareket ediyor. Konya'ya saat 12.00'de 
ulaşan Eyüpsultanlılar, rehber eşliğinde 
öncelikle Karatay Merkez ilçesinde 
bulunan Alaaddin Tepesi'ne giderek 
en eski Selçuklu eserlerinden biri olan 
Alaaddin Camisi'ni geziyorlar. Burada 
öğle namazlarını kıldıktan sonra Mevlana 
Celaleddin Rumi'nin Kubbe-i Harda 
(Yeşil Kubbe) olarak anılan türbesinin 
yer aldığı Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden 
Eyüpsultanlılar, daha sonra kendileri 
için ayrılan serbest zaman diliminde 
alışverişlerini yapıyorlar. Alışveriş sonrası 
Konya'nın meşhur Etli Ekmeği ile tanışıp 
yemeklerini yiyen misafirler,  Karatay'da 
bulunan Mevlana'nın yakın dostu Şems-i 
Tebrizi Türbesi’ni ve Camii'ni ziyaret 
ederek dualar edip ikindi namazlarını 
eda ediyorlar. Buradaki ziyaretlerini de 
tamamlayan Eyüpsultanlılar, 17.45 treni 
ile İstanbul'a doğru tekrar yola çıkıyorlar.

Örnek ve Ödüllü Proje 
“Eyüpsultan'dan Mevlana'ya 

Vuslat Yolculuğu” 
Eyüpsultan Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği, bizzat Başkan Remzi Aydın tarafından hazırlanan ve 

Belediye Oskar Ödülü’ne layık görülen “Eyüpsultan'dan Mevlana'ya Vuslat Yolculuğu” bu sene de büyük ilgi gördü.

Eyüpsultanlılar ilk kez 
Yüksek Hızlı Trenle yolculuk 
etmenin keyfini yaşadı.

Eyüpsultanlılar, Konya’da  
hediyelik eşyalar ve 
Mevlana Şekeri alarak 
alışveriş yaptılar.

Öğle yemeğinde 
Eyüpsultanlı 
vatandaşlarımız 
Konya’nın meşhur Etli 
Ekmeği’ni yediler.

Karatay'da bulunan Şems-i Tebrizi Türbesi.

8Hazırlayan: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Mevlana Celaleddin Rumi’nin Türbesi
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8Röportajlar: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Mustafa Yiğit: “Geziye Eyüpsultan, Silahtarağa Mahallesi'nden 
katılıyorum. Bu benim Konya'ya ikinci gelişim. Gez dünyayı gör 

Konya'yı diye bir laf vardır. Konya gerçekten çok güzel bir şehrimiz. 
Belediyemizin bize sağlamış olduğu bu kültür gezilerinden çok 

memnunuz. Durumu olmayıp, bu yerleri belki de hayatı boyunca hiç 
göremeyecek vatandaşlarımız var. O yüzden bu gezileri düzenleyen 

başkanımız Remzi Aydın'dan Allah razı olsun.”

Nermin Gülcü – Hasan Tezcan: “Ben geziye Rami Cuma 
Mahallesi’nden katılıyorum. Eşim ve babamla birlikte geldim. Konya’ya 

ilk defa geliyorum. Gezi çok güzel geçti, keşke daha fazla zamanımız 
olsaydı ve daha çok yer görebilseydik. Ben geziden çok memnun kaldım. 

Fırsatım olursa diğer gezilere de katılmayı çok isterim. Emeği geçen 
herkesten Allah razı olsun.”

Sabahattin - Neriman Güngör: “Geziye Yeşilpınar Mahallesi’nden 
katılıyoruz. Konya’ya dört sene önce kendi imkanlarımla gelmiştim ama 
böyle detaylı gezememiştim. Şimdi rehber eşliğinde çok güzel oldu. Hızlı 

trene de ilk defa bindim, çok keyifli ve konforluydu. Daha önce Edirne 
ve Bursa gezilerine katılmıştım, kısmetse Çanakkale’ye de gitmeyi çok 
istiyorum. Her sene bu gezileri dört gözle bekliyoruz. Bizleri buralara 
kadar getiren, gezdiren Remzi Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Mehmet Kamil Bakan: “Geziye Eyüpsultan, Alibeyköy’den 
katılıyorum. Belediyemizin düzenlediği kültür turlarından daha önce 

Bursa, Edirne ve Çanakkale gezilerine de gitme fırsatım olmuştu. Emekli 
olduğum için bol bol gezmeye çalışıyorum. Rehber eşliğinde olduğu 
için bu geziler çok daha güzel geçiyor. Ben çok memnunum, Konya 

gezimiz de dört dörtlük geçti. Bizlere bu imkanı sunan Belediyemize ve 
Başkanımız Remzi Aydın’a çok teşekkür ediyoruz.”

Yunus Emre Kaya: “Geziye Eyüpsultan İslambey Mahallesi’nden 
katılıyorum. Teyzelerimle birlikte geldim. Gezi rehber eşliğinde 

olduğu için ayrı bir güzel geçti. Gerek yemekler, gerekse verilen diğer 
hizmetlerle unutulmayacak bir gezi oldu. Bence tüm genç arkadaşlarım 
bu tür kültür gezilerine katılmalı. Başta Başkanımız Remzi Aydın olmak 

üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Hümmet – Hayriye Doğan: “Ben geziye Alibeyköy’den katılıyorum. 
Geziye eşim ve iki çocuğumla birlikte geldim. Daha önce Çanakkale’ye 

gitmiştim. Konya’ya ise ilk defa geliyorum. Bir öğretmen olarak bu 
tür gezilerin yapılmasını çok doğru buluyorum. Vatandaşlarımızın 

maneviyatı yüksek şehirlerimize götürülerek kültür varlıklarımızın 
tanıtılması, gezdirilmesi çok büyük bir hizmet. Ben emeği geçen herkesi 

bu güzel organizasyondan dolayı tebrik ediyorum.”

Selma Gölcük: “Ben geziye Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nden 
katılıyorum. Geçen sene Çanakkale’ye gitmiştim, bu sene Konya’ya 
gelmek kısmet oldu. Alaaddin Tepesi’ni, Mevlana Müzesi’ni, Şems i 

Tebrizi Camii ve Türbesini gezdik. Çok keyifli bir gezi oldu. Bu kültür 
turlarının devam etmesini çok istiyoruz. Ben herkese bu kültür turlarına 
katılmalarını tavsiye ediyorum. Emeği geçen herkesten ve başkanımız 

Remzi Aydın’dan Allah razı olsun.”

Adem Tığlı: “Geziye Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi’nden 
katılıyorum. Bursa, Çanakkale ve Edirne gezilerine de gitme fırsatım 

oldu. Emekli olduğum için bol bol geziyorum. Böyle maneviyatı yüksek 
şehirlere geziler düzenlediği için Başkanımız Remzi Aydın’a teşekkür 

ediyoruz. Konya da gerçekten çok güzel ve görülmesi gereken bir şehir. 
Ayrıca hızlı trenle yolculuk yapmak da çok keyifliydi.”

Nalan Bakırcı – Gülşen Öztürk: “Ben gazi ablasıyım. 
Belediyemizden Allah razı olsun, gazimizi de çok gezdirdi. Geziye 
komşumla birlikte geldim. Konya’ya da ilk defa görüyorum. Çok 

memnun oldum, her şey çok güzeldi. Belediyemiz çok önemli ve kaliteli 
bir hizmet veriyor. Bursa’ya da gitmeyi çok istiyorum, inşallah oraya da 
gitmek kısmet olur. Başkanımız Remzi Aydın’a ve emeği geçen herkese 

sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum.”

Mevlana Müzesi

"Konya Gezisini Unutmayacağız"
Eyüpsultan Belediyesi’nin 4 yıl önce başlattığı “Eyüpsultan’dan Mevlana’ya Vuslat Yolculuğu” ilgi odağı olmaya devam ediyor.  

Hızlı Tren’le Konya’ya giden Eyüpsultanlılar, burada Mevlana, Şems-i Tebrizi Türbelerini ziyaret ederek, Konya’nın turistik bölgelerini 
de gezme imkanı buluyor. Konya turu için Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür eden ilçe sakinleri, “Belediyemizin 

kültür turları çok güzel. Özellikle Konya gezisini unutamayacağız. Hızlı trenle yolculuk yapmak da çok keyi�iydi” dediler.
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EYÜPSULTAN’DAN ŞEHİTLER DİYARI EYÜPSULTAN’DAN ŞEHİTLER DİYARI 
ÇANAKKALE'YE KÜLTÜR TURUÇANAKKALE'YE KÜLTÜR TURU“Huzur Başkenti 

Eyüpsultan”da her 
yıl geleneksel olarak 

düzenlenen kültür 
gezileri bu yıl Konya'nın 

yanısıra Çanakkale 
gezileriyle devam etti.  

Geçtiğimiz yıllarda 
Bursa, Edirne ve Göynük 

gezileri ile  tarihi ve 
kültürel varlıklarımızı 

yakından görme fırsatı 
bulan, maneviyat dolu 

yolculuklar yapan 
Eyüpsultanlılar, bu 
sene kahramanlık 

destanlarının yazıldığı 
topraklara; Çanakkale'ye 

gittiler.

8Hazırlayan: Serkan Duygu8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Sabahın erken saatlerinde Belediye önünde toplanarak otobüsle 
Çanakkale'ye doğru hareket eden Eyüpsultanlılar, saat 10.00'da 
geldikleri Gazi Şehirde kahvaltının ardından rehber eşliğinde gezilerine 
başladılar. Her köşesinde bir kahramanlık öyküsü bulunan, dedelerimizin, 
atalarımızın şehit düştüğü toprakları dolaşırken duygu dolu anlar 
yaşayan Eyüpsultanlılar, Çanakkale’de, en yoğun muharebelerin 
gerçekleştiği, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış yerleri Fatihalar 
okuyarak, dualar ederek dolaştılar.

Eyüpsultanlılar Çanakkale gezisi kapsamında  Seyit Onbaşı’nın destan 
yazdığı Mecidiye Tabyaları'nı, 253 bin şehidin anısına yapılmış olan 
Şehitler Abidesi’nin bulunduğu bölgeyi, Meçhul Asker Anıtı'nı, bir gecede 
15 bin civarında şehit verilen Zığındere Sargı Yeri Şehitliği'ni, 57. Alay’ın 
konuşlandığı Kuzey Cephesi’ni, Atatürk'ün gözetleme yeri ve saatinden 
vurulduğu yer olan Conk Bayırı'nı gezdiler. Şanlı tarimize maneviyat dolu 
bir yolculuk yapmanın hazzını yaşayan Eyüpsultanlılar, gezi sonunda 
yenilen yemeğin ardından İstanbul'a doğru hareket ettiler.

Eyüpsultanlılar: “Maneviyat Eyüpsultanlılar: “Maneviyat 
ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”ve Hissiyat Dolu Bir Gezi Oldu”

Seyit Onbaşı’nın destan 
yazdığı Mecidiye 

Tabyaları.

253 bin şehidin anısına 
yapılmış olan Şehitler Abidesi.

Eyüpsultanlılar 
Çanakkale'de 
profesyonel rehberler 
eşliğinde gezdiler.

57. Alay Şehitliği.

Eyüpsultanlılar Atatürk'ün gözetleme yeri 
Conk Bayırı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mesut – Nazlı Polat: “Eyüpsultan Otakçılar Mahallesi'nden geliyorum. İlk defa bir 
kültür turuna katılıyorum. Çanakkale'ye daha önce akrabalarla gelmiştim ama bir rehber 

eşliğinde olduğu için bu gezimiz çok daha verimli geçti. Burada atalarımızın verdiği 
mücadeleyi çok daha iyi anladık. O günün zor şartlarında yokluk içinde kazanılan bu 

zaferin anlamını daha iyi kavradık. İnşallah diğer kültür turlarına da gidebiliriz.”

Hasbi Neşet – Mürvet Çelik: 
“Geziye Eyüpsultan Alibeyköy’den 
geliyorum. 65 yaşındayım ilk defa 

Çanakkale’ye geldim. Belediyemizden, 
Başkanımızdan Allah Razı olsun, 
buraları gelip görmek nasip oldu. 

Her karış toprağı kanla sulanmış bu 
toprakları gezerken çok duygulandım. 

Televizyondan görüyordum ama burayı 
gezip görmek bambaşka bir duygu. 

Bu vatan topraklarının bu kadar kolay 
kazanılmadığını gözlerimizle gördük.”

Netice Sucuoğlu: “Geziye Eyüpsultan 
Alibeyköy'den katılıyorum. Daha önce 
Belediyemiz sayesinde Konya'yı görme 
fırsatım oldu. Çanakkale'ye ise ilk kez 
geliyorum. Şehitlikleri görünce ve 
anlatılanları dinleyince çok duygulandım. 
Dedelerimizin şehit düştükleri yerleri 
gördüm onlarla bir kez daha gurur 
duydum. Bize bu imkanı sunan Başkanımız 
ve Belediyemizden Allah razı olsun.”

Yavuz – Sare Kayaoğlu: “Geziye Akşemsettin 
Mahallesinden katılıyorum. İlk defa bir kültür 
turuna geldim. Maneviyatla dolu bir gezi 
oldu bizim için. Geldiğimden beri gözümün 
yaşı durmadı. Çanakkale’ye gelmeden, 
gezip görmeden burada yaşanılanları 
anlayamazsınız. İnşallah bundan sonraki kültür 
turlarına da katılmayı çok istiyorum.”

Latif Başar: “Geziye Eyüpsultan Merkez 
Mahallesi’nden geliyorum. Belediyemizin 

düzenlediği kültür turlarına ilk kez 
katılıyorum. Çanakkale’ye gelmeyi çok 

istiyordum, şimdi nasip oldu. Bunun için 
de Belediye Başkanımız Remzi Aydın’a 
çok teşekkür ediyorum. Burada olmak 

çok güzel. Gezimiz dolu dolu ve çok 
verimli geçti. Maneviyatı ve hissiyatı 

yüksek bir gezi oldu.”
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EYÜPSULTAN'IN GENÇLERİ ECDADIN İZİNDEEYÜPSULTAN'IN GENÇLERİ ECDADIN İZİNDE
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki 12. 
sınıf öğrencilerine, 22 Mart - 8 Nisan tarihleri 
arasında“Çanakkale Gezisi” düzenledi.

T
OPLAM 4 kurda düzenlenen 
geziye 900 öğrenci katıldı. Bir 
gece konaklamalı 2 günlük gezi ile 

gençlerin tarihi kültürel bilincini arttırmak, 
milli benlik şuurunu aşılamak ve kardeşlik 
duygularını pekiştirmeleri amaçlandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın,öğrencileri taşıyan her otobüse 
görüntülü arama aracılığıyla bağlanarak 
geziye katılan herkese selamlarını iletti. 
Öğrencilerle gurur duyduğunu belirten 
Başkan Remzi Aydın, “Sizler bizim 
geleceğimizsiniz” diyerek gezinin hayırlara 
vesile olması temennisinde bulundu.

Duygu Dolu Anlar Yaşadılar
Çoğu ilk defa Çanakkale'ye gitme 

fırsatı bulan gençler, tüm dünyaya 
örnek olan bir mücadelenin verildiği 
ve kahramanlık destanlarının yazıldığı 
toprakları gezerek duygu dolu anlar 
yaşadılar. Rehber eşliğinde gerçekleşen 
gezide, Çanakkale Savaşı'nın seyrini 
değiştiren Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı 
Mecidiye Tabyaları ve şehitliği, Alçıtepe, 
Çimenlik Kalesi, 253 bin şehidin anısına 
yapılan Şehitler Abidesi, Meçhul Asker 
Anıtı, Conkbayırı, Deniz Müzesi, Nusret 
Mayın Gemisi, Kilitbahir Kalesi ve şavaşın 
kazanılmasında önemli rol alan 57. Alay'ın 
şehitliğinin de aralarında bulunduğu önemli 
yerler ziyaret edildi.

İlklerin Merkezine Ziyaret
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan 

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde 
ileri simülasyon teknikleri ile 11 ayrı 
canlandırma odasının ikisinde üç boyutlu 
gösterim ve üç ayrı odada hareketli 
platformlarla Çanakkale Savaşları’nın 
önemli kesitleri, 63 dakikalık gösterimle 
öğrencilere ayrıntılı şekilde aktarıldı. 

En  Çok Çanakkale Şehitleri 
Abidesi Beğenildi

Çanakkale Savaşı hakkında yeni bilgiler 
edinen gençlerin en çok dikkatini çeken 
yapı “Çanakkale Şehitler Abidesi” oldu.42 
metre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler 
Abidesi; bu destanın kahramanlarının 
ebediyen unutulmaması için yapıldı. Kredi 
ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 4’er 
kişilik odalarda kalan öğrenciler bir gecelik 
de olsa tecrübe kazanarak; barınma, ders 
çalışma ve yemekhane şartlarını yakından 
inceleme fırsatı buldular.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN REMZİ AYDIN'A TEŞEKKÜRÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN REMZİ AYDIN'A TEŞEKKÜR

8Röportaj ve Fotoğraflar: Burak Karataş

12. sınıf öğrencilerine yönelik 
22 Mart - 8 Nisan tarihleri 

arasında düzenlenen “Çanakkale 
Gezisine” 900 öğrenci katıldı.

 Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezi'nde ileri simülasyon teknikleri 
ile Çanakkale Savaşları’nın önemli kesitleri, 63 dakikalık 

gösterimle öğrencilere ayrıntılı şekilde aktarıldı. 
“Çanakkale Şehitler Abidesi”ni de ziyaret eden öğrenciler 

şehitlerimiz için dualar ettiler.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın,öğrencileri 
taşıyan her otobüse görüntülü arama aracılığıyla 

bağlanarak öğrencilere selamlarını iletti.

Furkan Demir: “17 yaşındayım, Otakçılar Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Çanakkale'ye ilk defa 

geliyorum. Bizim için çok verimli bir gezi oldu. Şehitlikleri, 
müzeleri gezdik. Ecdadımızın bu vatan toprakları için nasıl 
bir mücadele verdiğini gözlerimizle gördük. Yaşananları 

insan görüp dinleyince çok farklı duygular yaşıyor. Bize bu 
imkanı sunduğu için Başkanımız Remzi Aydın'a ve emeği 

geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Muhammet Kürşat Kaçar: “17 yaşındayım, Otakçılar 
İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Ben daha önce Çanakkale’ye 
ortaokuldayken gelmiştim ama bu seferki çok daha farklıydı. 
Çanakkele ruhunu daha iyi anladım ve öğrendim.  Özellikle 
simülasyon uygulaması çok güzeldi, kendimi Çanakkale’de 

savaşıyormuş gibi hissettim. Bize bu imkanı sunan Belediye 
Başkanımız Remzi Aydın’dan Allah razı olsun.”

Kerem Karaosman: “18 yaşındayım, Eyüp Anadolu Lisesi 
12. sınıf öğrencisiyim. Bizim için anlamı çok büyük olan 

Çanakkale’ye gelmekten dolayı mutluyum. Çok duygulandım, 
hüzünlendim. Atalarımızın bu vatanın bir karış toprağını 

vermemek için verdikleri inanılmaz mücadeleden büyük gurur 
duydum. Şehitlerimiz rahat uyusun vatan bize emanettir.”

Ömer Saib Baysal: “18 yaşındayım, Eyüp Anadolu Lisesi 
12. sınıf öğrencisiyim.Bir okul gezisi olarak başlayan 

Çanakkale gezisinin aslında benim için ne kadar büyük bir 
uyanış olacağının farkında değildim. Önce Şehitliğe yaptığımız 
gezi ve duanın ardından Çanakkale müzesine ve simülasyona 

girdik. Bu simülasyon benim derinlerimde saklı olan fakat 
tam olarak yerini bulamadığım bir duyguyu canlandırdı. 

İçimde var olan vatan sevgisini ve damarlarımdaki kudreti 
canlandırdı. Ve şunu öğrendim savaşlar düşmanlarımız 

tarafından kağıt üzerinde kazanılırken bizim tarafımızdan 
semaya açılan ellerin üzerinde kazanılıyor.”

Kerim Erol: “18 yaşındayım, Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi 
12. sınıf öğrencisiyim. Çanakkale bana ecdadımı anlatıyor, 

herkesin gelip görmesini isterim. Her karış toprağı atalarımızın, 
dedelerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal toprakların bizim 

için önemi çok büyük. Bir destan yazan Çanakkale şehitlerimizi 
saygıyla anıyoruz ve bize emanet ettikleri bu vatana her 

zaman sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.”

Murat Sümer: “18 yaşındayım  Mareşal Fevzi Çakmak 
Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Çanakkale’de olmak, içimdeki 

milli duyguları uyandırdı. Çanakkale ruhunu daha iyi 
anlamak isteyen herkesin muhakkak buraları gelip görmesini 
tavsiye ediyorum. Başkanımız Remzi Aydın’a ve emeği geçen 

herkese sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum.” 
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Eyüpsultan’daki 
eski esnaf ve 

zanaatkarlarla 
röportaj yapmaya, 

onların örnek 
teşkil eden yaşam 
öykülerini sizlerle 

paylaşmaya devam 
ediyoruz. Bu ayki 

konuğumuz 34 
yıllık kırtasiyeci 

İsmet Bektaş… 60 
yaşındaki Bektaş, 

1967 yılında geldiği 
Eyüpsultan'da 
önceleri gazete 

dağıtıcılığı yaptığını 
1984’de ise 

kırtasiyeciliğe geçiş 
yaptığını belirtiyor.

Alibeyköylü 34 Yıllık Kırtasiyeci İsmet Bektaş:
“Kırtasiyecilik Mesleğini Büyük 
Marketler ve AVM’ler Bitirdi”

COCUKLARI çok sevdiğini ve 
ilk açtığı kırtasiye dükkanının 
Namık Kemal Caddesi’nde 

olduğunu vurgulayan İsmet Bektaş, 
“Buraya taşınalı 3 ay oldu. Eskiden 
mesleğin en zor tarafı ders kitaplarının 
gecikmeli olarak gelmesiydi. Artık ders 
kitaplarını devlet verdiği için sadece 
eksiklerini ve bazı malzemelerini 
almaya geliyor çocuklar. İşlerimiz çok 
durgun. Bu durgunluğun nedeni de 
büyük marketler ve AVM’ler. Artık 
herkes buraları tercih ediyor. Buradan 
alışverişinde eksik kalırsa arada bize 
geliyorlar. Bu gidişle kırtasiyecilik 
mesleğinin geleceğini çok iyi 
görmüyorum” diyor.

“Başkanımızdan Allah razı olsun”
Sadece öğrencilere yönelik değil 

büro malzemeleri satışı da yaptığını 
kaydeden Bektaş, internet satışlarının 
da küçük esnafların işlerini azalttığını 
ve mağdur ettiğini ifade ediyor. 

Mesleğin en güzel yanının 
insanlarla iletişim kurmak ve sohbet 
etmek olduğuna değinen İsmet Bektaş, 
Eylül ayında Eyüpsultan Belediyesi’nin 
kırtasiye destek kampanyası projesiyle 
işlerin arttığını söylüyor ve şöyle devam 
ediyor: 

“Kırtasiye dükkanını ilk açtığımda 
anneleriyle gelen çocuklar evlendi ve 
artık kendi çocuklarını getiriyorlar. 
Buradaki mahalle sakinleriyle 
aynen bir aile gibi olduk. Çocuklar 
bir malzeme eksiği olduğunda 
İsmet amcaya gideceğim diye 
tutturuyorlarmış. Onlarla sohbet ediyor 
bazen küçük hediyeler de veriyorum. 
Çocukları çok seviyorum. İşlerin çok 
azalmasına rağmen iyi ki de bu işi 
yapmışım diyorum. Okullar açılmadan 
Başkanımızın başlattığı kırtasiye destek 
kampanyası işlerimizi çok artırıyor. 
İnşallah bu yıl da devam eder. Remzi 
Başkanımızdan Allah razı olsun. Nüfus 
cüzdanı ile eksiklerini tamamlamaya 
gelen vatandaşlar başka alışveriş de 
yapıyor. Belediyemizden bu tür yeni 
güzel projeler bekliyoruz.”

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği 
Kırtasiye Destek kampanyası'nın yüzlerini 
güldürdüğünü söyleyen  Bektaş “Başkanımız 
Remzi Aydın'dan Allah razı olsun” diyor.

“Buradaki insanlarla bir aile olduk” 
diyen İsmet Amcayı mahallenin 
çocukları da çok seviyor.

AVM'lerin birçok esnafı olduğu gibi kırtasiyecilik mesleğini de 
bitirdiğini belirten İsmet Bektaş, “Fotokopi çekip, ufak tefek kırtasiye 

malzemeleri satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz” diyor.

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

ADRES: 

Namık Kemal 

Caddesi No: 22 / B 

Alibeyköy / İST.

Tel: (0212) 625 

05 19
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DAHA önce Kanka mağazasının yerinde fast food 
ürünler satılan bir dükkan olduğunu belirten 
Kulalı, “Ben uzun yıllar aşçılık yaptım. Daha önce 

İskelenin karşısında bir restoran vardı 3 yıl orada, 2 yıl da 
Kahve Durağı’nda çalıştım. Tam 26 sene aşçılık yaptıktan 
sonra eşimle birlikte kendi işimizi  kurmaya karar verdik. 
Özellikle gelir seviyesi çok yüksek olmayan vatandaşlara 
hizmet etmek için ikinci el eşya alım satım işine girdik. Şu 
anda birçok kişi bize destek oluyor. Biz hem alım satım 
yapıyoruz hem de fazla ve satılmayan eşyaları ihtiyaç 
sahiplerine, Belediyenin Şefkateli mağazasına, Suriyeli 
ihtiyaç sahibi göçmenlere dağıtıyoruz. Afrin için geçenlerde 
destek topladık ve yolladık. Hem ekmeğimizi kazanıyoruz 
hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz bu da mutluluk 
verici“ diyor.

“Artık kimse bana adımla hitap edmiyor, kanka diyor”
İslambey Mahallesi’nde oturan Güray Kulalı, Kanka 

Ucuzluk Pazarı’nın kurulduğu ilk günden itibaren büyük 
ilgi gördüğünü söylüyor. “İsim olarak da çok sevildi , 
artık kimse bana ismimle hitap etmiyor. Herkes Kanka 
diyor. İnsanların evlerinde kullanmadığı beyaz eşya, 
mobilya, tekstil ürünleri, kitap vb. araç gereçleri alıp 
satıyoruz.  Eyüpsultan’da kitap okuyan çok kişi var. Ben 
kendim de çok kitap okurum. Bugüne kadar 10 bine 
yakın kitap okumuşumdur. Uzun yıllar okyanuslarda 
gemilerde, yatlarda çalıştım. Çok severim kitap okumayı. 
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması için başvuru yaptım. 
İnşallah yakında katılacağım. Eşyaları ben gidip önce 
bakıyorum sonra alıyorum. Satan kişiler kendi araçlarıyla 
getiriyorlar. Çok cüzi rakamlara mesela bir çay parasına 
kitap satıyoruz. 2 lira 3 liraya, 5 liraya gömlek, pantalon 
satıyoruz. Fazlaları da gönderiyoruz hayır için. Bu devirde 
herkesin birbirine destek olması lazım devir birlik, 
beraberlik devri” açıklamasını yapıyor.

“Giydiğimiz ayakkabılar anında satıldı”
Şu an piyasada satılan beyaz-elektronik eşyaların Kanka 

mağazasında çok düşük fiyata satıldığını sözlerine ekleyen 
Kulalı, şöyle konuşuyor: “Şu an piyasaya baktığınızda bir 
televizyonun en düşük fiyatı 2 bin lira. Bizim mağazaya 
gelenler 150 liraya televizyon alabiliyor ve aynı işi görüyor. 
Bir gün eşim ve ben ayakkabılarımızı çıkarıp kapının 
önüne koymuştuk. Koyduğumuzun birinci dakikasında 
satıldı ayakkabılar. Üstelik epey de giyilmişti. Sizin çöp 
olarak gördüğünüz şey burada çok değerli. Sakın her şeyi 
çöpe atmayın. Onlara ihtiyacı olan çok kişi var. Sizin çöp 
sandığınız şeyleri biz satıyoruz. Örneğin 100-150 liraya 
bizde yataklı kanape satılıyor, yenisi 3 bin tl. Özellikle 50-55 
yaş ve üstü Eyüpsultanlılar kitap almak için bize geliyor.”

Kanka Ucuzluk Pazarı

“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”“Eyüp’te Kitap Okuyan Çok Kişi Var”

İkinci El Eşyada İkinci El Eşyada 
Son Nokta:

Atalarımız eşyalarının kıymetini bilir, 
ayakkabılarına pençe, giysilerine yama 

yaptırır, yenisini almak yerine eskilerinin 
değerini bilirlerdi. 80’lerden itibaren özellikle 

hazır giyim sektöründe konfeksiyonculuğun 
gelişmesiyle birlikte giyside, ayakkabı 

sektöründe, ev eşyalarında tamirat işleri 
sona ererek tarihe karışmaya başladı. Artık 

eskiyen eşyalar yerlerini hemen yenilerine 
bırakıyor ve ikinci el ürün kullanımı  gün 
geçtikçe azalıyor. Tabii istisnalar da yok 

değil... Eyüpsultan Merkez mahallesi Balıkçı 
Bakkal Sokak'ta yeralan Kanka İkinci El 

Eşya Alım Satım Mağazası bu konuda nesli 
tükenen örneklerden biri... Eşi Şeyda Kulalı 

ile birlikte 1 senedir bu işi yapan Güray 
Kulalı’nın gerçek mesleği aşçılık...

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Kanka Ucuzluk 
Pazarı'nda 
pantolondan 
ayakkabıya, 
çantadan çocuk 
arabasına kadar her 
türlü ikinci el ürün 
satılıyor.

Güray Kulalı, 
ikinci el kitapların 
Eyüpsultan'da 
büyük ilgi 
gördüğünü 
söylüyor.

Eşi Şeyda Kulalı ile 
birlikte 1 senedir 
bu işi yapan Güray 
Kulalı’nın gerçek 
mesleği aşçılık.

“Sakın her şeyi çöpe atmayın. Onlara ihtiyacı olan çok kişi var.”“Sakın her şeyi çöpe atmayın. Onlara ihtiyacı olan çok kişi var.”
ADRES: Merkez Mahallesi Balıkçı Bakkal Sokak No: 14 Eyüpsultan TEL: 0551 973 87 01
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Eyüpsultan'da İftar Bir Başkadır...
Eyüpsultan'ın Manevi Atmosferinde Alternatif İftar Seçenekleri...

Ensari 
Konağı Sosyal 

Tesisleri

ADRES: Kalenderhane 
Caddesi Müftülük Karşısı 
No: 6 Eyüpsultan / İstanbul
REZERVASYON: 
(0212) 501 01 86

8Hazırlayan: 
Serkan Duygu
8Fotoğraflar: 
Bekir Köşker

E
YÜPSULTAN Belediyesi ESBAŞ Sosyal 
Tesisleri, Ramazan Ayında Sunacağı 
Türk ve Osmanlı Mutfağının En Seçkin 

Lezzetleriye Misafirlerini Bekliyor...
İstanbul'un en önemli maneviyat 

merkezlerinden biri olan Eyüpsultan'da 
"Onbir Ayın Sultanı" Ramazan ayı için tüm 
hazırlıklar tamamlanırken, Eyüpsultan 
Belediyesi'ne bağlı sosyal tesisler 
de, Ramazan ayına özel iftar menü 
seçenekleriyle misafirlerini ağırlamaya 
hazırlanıyor. Türk ve Osmanlı mutfağının en 
güzel lezzetlerini misafirleriyle buluşturacak 
olan Eyüpsultan Belediyesi ESBAŞ Sosyal 
Tesisleri, Ramazan ayı boyunca iftar 
sofralarını renklendirecek. Eyüpsultan'a gelen 
ziyaretçiler, Ramazan ayında Eyüpsultan'ın 
manevi atmosferinde Ramazan'ı huzur içinde 
geçirirlerken,  sosyal tesisler ekibi tarafından 
özenle hazırlanan iftar sofralarında 
oruçlarını açabilecekler. Türk ve Osmanlı 
mutfağının en seçkin lezzetlerini birinci 
sınıf servis ve hizmet kalitesiyle, bütçeye 
en uygun fiyatlarla sunan ESBAŞ Sosyal 
Tesisleri'nde aynı zamanda canlı tasavvuf 
müziği  eşliğinde iftarınızı yapabileceksiniz. 
Eyüpsultan Postası olarak Ramazan ayı 
boyunca ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte 
iftarınızı ve sahurunuzu yapabileceğiniz 
Eyüpsultan Belediyesi ESBAŞ Sosyal 
Tesisleri'ni sizler için gezip, sunacakları 
alternatif menüleri öğrendik.

İftariye tabağında Türk 
damak tadına uygun 

zeytinyağlılar da 
bulunuyor. 

Ensari Konağı, 
Ramazan ayı 
boyunca 40 
kişilk deneyimli 
kadrosuyla 
misafi rlerine 
hizmet verecek.

Menüde 
geleneksel 
sütlü ve 
şerbetli tatlılar 
da yer alıyor.
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Eyüpsultan'ın Kalbinde, Ensari 
Konağı Sosyal Tesisleri'nde İftar Keyfi
EYÜPSULTAN merkezde Kalenderhane 

Caddesi Müftülük karşısına bulunan Ensari 
Konağı Tesisleri, her sene olduğu gibi bu 

Ramazan'da da iftar ve sahurda misafirlerini 
zengin bir menüyle karşılıyor. 550 kişilik 
kapasitesiyle Ramazan ayı boyunca hizmet 
verecek olan sosyal tesiste, Türk ve Osmanlı 
mutfağının en seçkin lezzetlerinden oluşan özel 
bir fiks menü hazırlandı. 

İftariye tabağından, çorbasına, ana 
yemeğinden tatlısına ve meyvesine kadar 
doyurucu bir menü misafirleri bekliyor. 

Domates, salatalık, peynir çeşitleri, hurma, 
bal, tereyağ, kuru meyveler, zeytin ve Türk 
damak tadına uygun zeytinyağlıların bulunduğu 
iftariye tabağının yer alacağı fiks menüde günün 
çorbası olarak Mercimek, Konak, Yayla, Sebzeli 
Tavuk (Her gün farklı bir çorba ikram ediliyor) 
yer alıyor. Ara sıcak olarak ise peynirli su böreği 
servis ediliyor. Ara sıcak sonrası taze baharatlarla 
fırınlanmış dana kaburga dilimi, sebzeli tavuk 
şiş ve köfteden oluşan yanında pilavı, közde 
domates ile servis edilen ana yemeğe geçiliyor. 
Geleneksel sütlü ve şerbetli tatlıların da yer 
aldığı menüde, Ramazan şerbeti, ayranla birlikte 
sınırsız çay ikramı olacak. Bazı akşamlar tasavvuf 
müziğinin en güzel örneklerinin canlı olarak icra 
edileceği tesiste  sahurda da hizmet verilecek. 
Sahurda ise doyurucu bir kahvaltı tabağı, su 
böreği, menemen ve sınırsız çay sunuluyor. 
Ensari Konağı'nda Eyüpsultan'ın manevi 
atmosferinde oruçlarını açmak isteyen misafirler 
için tesisin belirlediği fiyat kişi başı 65 TL.

Ensari Konağı, misafi rlerine 
Türk ve Osmanlı mutfağının 

en seçkin lezzetlerinden 
oluşan özel bir menü 

hazırladı.

Doyurucu bir kahvaltı tabağı, 
su böreği, menemen ve sınırsız 

çaydan oluşan sahur menüsü.
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Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde

Kemerburgaz Kurtkemeri Sosyal 
Tesisleri'nde Doğanın Kucağında İftar Yemeği

Osmanlı Mutfağının Geleneksel Lezzetleriyle İftar Şöleni

E
YÜPSULTAN Belediyesi'nin 
Kemerburgaz'da bulunan Kurtkemeri 
Sosyal Tesisleri, misafirlerini Ramazan 

ayında kebap ağırlıklı bir fiks menü ile 
ağırlıyor. Ormanın içinde muhteşem bir doğa 
manzarası eşliğinde iftarlarını açacak olan 
misafirler için hazırlanan özel fiks menüde 
tereyağ, tulum peyniri, hurma, zeytin, ezme 
salata, soslu patlıcan, ve haydari'den oluşan 
iftariye tabağı, günün çorbası (Mercimek, 
Konak, Yayla ve Sebzeli Tavuk), karışık pide, 
közde domates ve biber eşliğinde Adana 
kebap, et şiş, tavuk şiş, çoban salata, şerbetli, 
sütlü geleneksel Türk tatlı çeşitleri, ayran, 
Ramazan Şerbeti ve çay yer alıyor. Kurtkemeri 
Sosyal Tesisleri 275 kişilik kapasitesi ve 30 
kişilik deneyimli kadrosu ile Ramazan Ayı 
boyunca iftarda hizmet verecek. 

E
YÜPSULTAN Belediyesi'nin Alibeyköy'deki Osmanlı 
Park Sosyal Tesisleri her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Ramazan ayında misafirlerine çok özel bir iftar 

menüsü sunuyor. Yaz ve kış bahçesi olarak adlandırılan, 
açık ve kapalı alanlarıyla 400 kişiye kadar Ramazan 
ayında hizmet verecek olan  Alibeyköy Osmanlı 
Park Sosyal Tesisleri'ne gelen misafirler oruçlarını 
yemyeşil bir doğa içerisine huzur içinde açabilecekler. 
İftariyeliklerinden soğuk mezelerine, sıcak yemeklerinden 
tatlılarına kadar zengin menüsü ve birinci sınıf hizmet 
kalitesiyle sadece Eyüpsultanlıların değil tüm İstanbul'un 
gözde mekanlarından biri haline gelen Osmanlı Park Sosyal 
Tesisleri'nde, Ramazan ayı boyunca havanın müsaitliğine 
göre bahçede de servis verilebilecek. 

Osmanlı Park Sosyal Tesisleri, bu Ramazan'da 
Domates, peynir çeşitleri, salatalık, zeytin, bal ve 
zeytinyağlıların da bir arada olduğu  iftariyelik tabağından, 
taze baharatlarla fırınlanmış dana kaburga dilimi, sebzeli 
tavuk şiş ve köfteden oluşan ana yemeği ile misafirlerine 
doyurucu bir iftar menüsü sunuyor. Ayrıca geleneksel Türk 
damak tadına uygun sütlü ve şerbetli tatlıları, Ramazan 
şerbeti, ayran ve sınırsız  çay ikramının da yer aldığı menü 
için tesisin belirlediği fiyat ise kişi başı 65 TL.

ADRES: Alibeyköy Mısır Heykeli Karşısı
REZERVASYON: (0212) 427 74 86

Osmanlı Park Sosyal Tesisleri, Ramazan ayı 
boyunca 30 kişilik deneyimli kadrosuyla 

misafi rlerine hizmet verecek.

Alibeyköy Osmanlı Park Sosyal Tesisleri, bu 
Ramazan'da misafi rlerine İftariyeliklerinden 

soğuk mezelerine, sıcak yemeklerinden 
tatlılarına kadar zengin bir menü hazırladı.

Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde misafi rler 
açık havada iftarlarını açabilecekler.

Kurtkemeri Sosyal Tesisleri, Ramazan'da 30 kişilik 
deneyimli kadrosuyla misafi rlerini ağırlayacak.

Kurtkemeri 
Sosyal Tesisleri, 

misafi rlerine 
Ramazan ayında 

kebap ağırlıklı bir 
menü sunuyor.

Misafi rler Kurtkemeri'nde ormanın 
içinde muhteşem bir doğa manzarası 
eşliğinde iftarlarını açacak.

ADRES: 
Mithatpaşa Mahallesi 

Davutpaşa Caddesi 
Kurtkemeri Piknik Alanı 

REZERVASYON: 
(0212) 360 36 09
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Semra hanım sizi tanıyabilir miyiz? Kızınızın 
engelli olduğunu ne zaman farkettiniz? Neler 
hissettiniz? 

“Uzun yıllardır İstanbul Eyüpsultan’da oturuyorum. 
Amasyalıyım. Kızım Tülay Gizem 21 yaşında bedensel 
engelli ve Eyüpsultan Belediyesi’nde çalışıyor. Tek 
çocuğum Gizem. Babasıyla benim canımız, her şeyimiz. 
Gizem’in engelli olduğunu bir yaşındayken yeni yürümeye 
başladığında anladık. Parmak uçlarıyla yürüyordu. Doktora 
götürdüğümüzde yapılan tetkikler neticesi bedensel engelli 
olduğu ortaya çıktı. İlk ameliyatını 3 yaşındayken oldu. 
Doktorumuz bize onun çok akıllı bir çocuk olduğunu ve çok 
iyi yerlere geleceğini söyledi. Allaha şükür bedensel engeli 
var ama çok zeki, altın kalpli, çok tatlı bir çocuk Gizem. 
Allaha çok şükür çok da iyi yerlere geldi.”

Kızınızın engelli olduğunu anladığınızda neler 
hissettiniz? 

“Neden benim başıma geldi diye düşündüm. İlk önceleri 
hayata küser gibi oldum. Allahıma dua ettim ve şükrettim. 
Kızımla mücadeleye başladık. Ve bu aşamalara geldik. Şimdi 
çok mutluyuz. Doktorlarımız bile bu gelişme karşısında 
çok şaşırdı. Ben hayatımı Gizem’e adadım. Kızım İstanbul 
Üniversitesi Coğrafya Bilgi Sistemleri Bölümü’nü başarıyla 
bitirdi. Onunla gurur duyuyorum.”

Gizem’in bu kadar başarılı olacağını düşünüyor 
muydunuz? 

“Ona her zaman güvendim, Allahıma sürekli dua 
ettim. Gizem her yönüyle örnek bir çocuk oldu. Gerek okul 
hayatında gerekse iş hayatında her zaman başarılı oldu. Çok 
seviniyoruz bu duruma.”

Gizem, Belediye’deki işine nasıl girdi?
“Kızım okul başarısından dolayı belediyeye girdi. Daha 

önce Engelliler Merkezi’nde staj yapmıştı. Daha sonra Remzi 
Başkan’la konuştuk, o da sağolsun Belediyeye başlamasını 
sağladı. Bu sene 4. Yılımız. Hem belediyeyi hem çalıştığı 
birimi, müdürünü, arkadaşlarını çok seviyor. Eyüpsultan 
Belediyesi artık bizim ailemiz gibi oldu.” 

Şu an Eyüpsultan Belediyesi’nde hangi bölümde 
çalışıyor?

“Şu anda Belediyede Numarataj biriminde çalışıyor. 
Kendi bitirdiği okulun branşıyla ilgili bir görev yaptığı için 
çok mutluyuz. İnşaat projelerine kapı numaraları veriyor. 
Her gün kendisini getirip götürüyorum. Burada bekliyorum. 
Normal bir mesai yapıyorum. Evlat için her şeye değer. Kızım 
inşallah çok daha iyi yerlere gelecek.” 

Belediyedeki işe nasıl gidip geliyorsunuz? 
Gizem kaç yıldır Belediyede çalışıyor? 

“Şu an Eyüpsultan Belediyesi bir araç verdi. Daha 
önce otobüsle gidip geliyorduk. Belediye Başkanımıza çok 
teşekkür ediyorum. Belediyede 3 sene bitti. Stajı da burada 
yaptı. 4. Senedeyiz.”

Kızınızın engelli olduğunu öğrendikten sonra 
neler yaşadınız?

“Beni en çok zorlayan arkadaşların, komşuların, 
akrabaların tepkileri oldu. İnsanların dış görünüşüne bakarak 
yorum yapan insanlar var. Ben önceleri biraz üzüldüm, ancak 
Allahıma dua ederek şükrederek o günleri atlattık. Çok güzel 
gelişmeler oldu. Bu bir sınav. Her şey bizler için. Bu özel 
çocuklarımız, Allah tarafından bize bir hediye.” 

Tedavi sürecinde neler yaşadınız? 
“Kızım ilk ameliyatını 3 yaşındayken oldu. Şu ana kadar 

5 kez ameliyat geçirdi. Şu an fizik tedavi de görüyor. Çok 
zorluklar yaşadık ama çok başarılı sonuçlar aldık. En son 6 
ay önce ameliyat oldu. Çok şükür şimdi çok iyi.”

Çocuğunuzun engelli olduğunu öğrendiğinizde 
babasının yaklaşımı nasıl oldu? 

“Babamız çok duygusal. O da tabii ki elinden geleni 
yapıyor ama en çok görev anneye düşüyor. O daha çok yufka 
yürekli olduğu için ilk başlarda çok ağladı. Ameliyattan sonra 
olumlu gelişmeleri görünce o da çok mutlu oldu. Bir baba 
olarak o da kızına her zaman destek oluyor.” 

Gizem’in bir kardeşi olmasını istemediniz mi? 
“Doktorlarımız çocuğumuzun olabileceğini söylediler 

ancak ben istemedim. Zira maddi manevi açıdan Gizem’i 
ihmal etmiş olacaktım. Şu an hiç pişman değilim. Kızımın 
çok ilgiye ihtiyacı vardı. O bu aşamaya geldiği için çok 
mutluyum. Sabahtan akşama kadar ben belediyede onu 
bekliyorum. Aynen bir çalışan gibi mesai saatleri içerisinde 

buradayım. Ben olmazsam kendi ihtiyaçlarını karşılamakta 
zorluk çekebiliyor. Öğleyin yemekhaneye, tuvalet ihtiyacı 
olduğunda ben  getirip götürüyorum onu.” 

Engelli ailelere bir mesajınız var mı? 
“Hiçbir zaman hayata küsmesinler. İnsanların tepkilerine 

aldırış etmesinler. Doktorum bana ‘Çocukla çocuk olacaksın, 
onunla aynen bir arkadaşı, kardeşi gibi olacaksın’ dedi. Ben 
Gizem’in hem annesi, hem arkadaşı, hem kardeşiyim. Yeri 

gelir onunla oyun oynarım, yeri gelir arkadaşı gibi saatlerce 
sohbet ederiz. Bu aileler çocuklarıyla gurur duysunlar, 
onlarla ilgilensinler, hayata küsmesinler. Onlar bize Allahın 
bir lütfudur. Annelerin çok duyarlı olması lazım. Anne baba, 
araştırıp çocuklarının tedavilerini en iyi şekilde yaptırsınlar hiç 
pes etmesinler. Sürekli yeni tedavi metodlarını araştırsınlar.”

İş dışında haftasonlarınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

“Gizem’le birlikte yürüyüşe çıkıyoruz. Alışverişe 
gidiyoruz, Gizem kitap okumayı çok sever, arkadaşlarıyla 
görüşüyor, akraba ziyaretlerine gidiyoruz. Elimden geldiğince 
onu hiçbir şeyden mahrum etmemeye çalışıyorum. “

Annelere “Anneler Günü” mesajınız var mı?
“Anne olmak çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip 

etsin. Evlatlarımızın yolunu da açık etsin. Bütün annelerin 
anneler gününü kutluyorum.”

Engelleri Sevgiyle Aşan Örnek Bir Anne Semra Aygün:

O, engelleri sevgiyle aşan, umudunu asla kaybetmeden kendisini çocuğuna adayan özverili, şefkatli, yüreği büyük bir anne… Doğuştan bedensel engelli 
çocuğunu 4 yıldır her gün işe getiren ve sabahtan akşama kadar ona eşlik ederek adeta onunla birlikte mesai yapan Semra Aygün, tüm insanlığa ders verecek 

örnek yaşam öyküsüyle dikkat çekiyor. Anneler Günü’nün kutlandığı Mayıs sayımızda bu çok özel anneyle sohbet ettik, onun sevgi yüklü mesajlarını aldık.

“Özel Çocuklarımız Allah’ın Bize Bir Lütfu”
Engelleri Sevgiyle Aşan Örnek Bir Anne Semra Aygün:

“Özel Çocuklarımız Allah’ın Bize Bir Lütfu”
Engelleri Sevgiyle Aşan Örnek Bir Anne Semra Aygün:

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

Belediyede Numarataj biriminde çalışan Gizem'in en 
büyük destekçileri çalışma arkadaşları. 

Tüm annelerin anneler gününü kutlayan Gizem “benim 
annem farklı, o bir engelli annesi.. iyi ki benim annem 

olmuş. Her zaman benim yanımda” diyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nde çalışmaktan dolayı mutlu 
olduğunu söyleyen Gizem “çalışmayı çok seviyorum, 

okuduğum bölümün işini yaptığım için de ayrı 
mutluyum” diyor.

Eyüpsultan Belediyesi çalışanları da Gizem'i çok seviyor.

“Ben hayatımı 
Gizem'e 
adadım” diyen 
anne Semra 
Aygün, 4 
yıldır Gizem'i 
işe getirip 
götürerek adeta 
onunla birlikte 
mesai yapıyor.
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● Yeni Havalimanı, 400'den fazla yerli 
ve yabancı markayı ilk defa tek çatı altında 
buluşturacak, 53 bin metrekarelik dünyanın 
en büyük Duty Free alanı inşa edilecek.

● Alt yüklenicilerin çalışanlarıyla 
beraber şu anda inşaatta yaklaşık 31.000 
kişi çalışıyor. Yönetici ve mühendislerin 
oluşturduğu beyaz yaka çalışanların sayısı 
yaklaşık olarak 3.500'e ulaşmış durumda.

● Günlük yolcu kapasitesi 411 bin. 
Dünya çapında 350 destinasyon.

● 32.000 bin metrekarelik yeme içme 
alanı, 22.000 bin metrekare özel yolcu 
salonu, 10.000 bin metrekare ofis alanı, 
450+ Otel odası.

● İnşaatında kullanılacak demir 
çelik miktarının 350 bin tona, alüminyum 
malzemenin 10 bin tona, camın ise 415 bin 
metrekareye ulaşması beklenen proje, 4 
etapta tamamlanacak.

● 13 Check - in adası, 500+ Check – in 
noktası, 228 Pasaport kontrol noktası. 

● 143 Yolcu biniş köprüsü, 600+ 
Asansör, yürüyen bant ve yürüyen 
merdiven, 7 terminal giriş kapısı. - 
1.400.000 metrekare kargo alanı, 
5.500.000 ton kargo kapasitesi, 700 bin 
metrekare bakım ve onarım.

EYÜPSULTAN'LI LİSE SON ÖĞRENCİLERİEYÜPSULTAN'LI LİSE SON ÖĞRENCİLERİ
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İLE TANIŞTIİSTANBUL YENİ HAVALİMANI İLE TANIŞTI

Gençlere eğitim, spor ve kültürel alanlarda her zaman destek olan, birçok önemli projeyi hayata geçiren  Eyüpsultan Belediyesi, “Hükümet 
Yatırımları Tanıtım Projesi” kapsamında lise son sınıf öğrencilerini Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalimanı ile tanıştırdı.

EYÜPSUTAN'DA bulunan 15 lisenin 2 bin 12. sınıf 
öğrencisi, İstanbul Yeni Havalimanı'nı görerek, bu 
dev proje hakkında bilgi sahibi oldu. Otobüsleriyle 

okullarından alınan öğrencilere, yıllık 200 milyon yolcu 
kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı olmaya aday 
İstanbul Yeni Havalimanı'nda sunum yapıldı.

Şehir merkezinden 35 kilometre mesafede ve 
İstanbul’un kuzeyinde 76,5 milyon metrekarelik alanda 
yükselen havalimanının büyüklüğü karşısında şaşkınlığını 
gizleyemeyen öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çekmeyi de 
ihmal etmedi.

Terminalin Birinci Fazının Açılışı 29 Ekim 2018'de
İstanbul Yeni Havalimanı, şehir merkezinden 35 kilometre 

mesafede ve İstanbul’un kuzeyinde 76,5 milyon metrekarelik 
alanda yeralıyor. İnşaatı 4 fazda tamamlanacak olan İstanbul 
Yeni Havalimanı'nın birinci fazı olan 3 pisti ve 90 milyon 
kapasitelik terminalinin açılışı 29 Ekim 2018'de yapılacak.

200 Milyon Yolcu Kapasitesine sahip
Tüm fazları tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı, 

yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 350’den fazla 
destinasyona uçuş imkanı sunacak. Çağdaş ve işlevsel 
yapısı ile eşsiz bir yerel niteliğe sahip olacak İstanbul Yeni 
Havalimanı, küresel kent İstanbul’un zengin sosyal ve 
kültürel mirasını yansıtacak bir mimariye sahip olacak. 
Çağdaşlık ve fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün bir 
tasarıma sahip olan yeni havalimanındaki terminal tasarımı, 
ilhamını İstanbul’un kültürel mirasından alıyor. İstanbul 
Yeni Havalimanı terminalinde İstanbul camilerinin, 
hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının 
zenginliği, proje mimarisine ince ince işlenecek. Türk-İslam 
sanat ve mimarisinde kullanılan motifler, güzellik, doku ve 
derinlik sağlayacak.

8Haber ve Röportajlar: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Bekir Köşker

SAYILARLA İSTANBUL 
YENİ HAVALİMANI

Havalimanının büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Lale fi gürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık 
ödülüne layık görülen İstanbul Yeni 

Havalimanı Hava Trafi k Kontrol Kulesi, 
90 metre yüksekliğinde olacak.

Yeni Havalimanı'nda öğrencilere sunum yapıldı.

Özgün bir tasarıma sahip olan yeni havalimanındaki 
terminal tasarımı, ilhamını İstanbul’un kültürel 

mirasından alıyor.
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Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 
“ÜLKEMİZLE GURUR DUYDUK, MUTLU OLDUK”

Tuğba Güngör: Böyle dev bir 
projeyi inşaat aşamasında 

görmek gerçekten de güzeldi. 
Sonuçta bittiğinde ve faaliyete 

geçtiğinde biz burayı inşaat 
halinde de gördük diyebileceğiz. 
Devletimizin yaptığı yatırımların 

gençlerimize tanıtılması da 
güzel bir şey. Bayağı büyük 
bu kadar büyük olduğunu 
düşünmüyordum ama çok 

güzel, bittiğinde daha da güzel 
olacak. Hükümetimizden bu tarz 
projeleri devam ettirmesini ve 
biz gençler için yeni iş kapıları 

açmalarını istiyoruz.

Aybars Sevimli: Ülkemin 
böyle büyük bir projeyi hayata 

geçirmesi her şeyden önce 
benim için gurur verici. Ülkemle 

bir kez daha gurur duydum. 
Ayrıca inşaat halindeyken canlı 

olarak görmekte beni ayrı mutlu 
etti. Geldik, gördük, ayrıntılı bir 

sunum yapıldı, daha iyi bilgi 
edindik. Bu bilgileri başkalarını 

da anlatma şansı elde ettik. 
İstanbul Yeni Havalimanı 

beklediğimden daha da büyük 
çıktı. Böyle büyük projelerin 
hayata geçmesi ülkemiz için 

önemli bir gelişme. 

Büşra Ülgen: İstanbul Yeni 
Havalima'nı hakkında basından 

takip ettiğimiz kadarıyla 
birçok şey duymuştuk. Bugün 

burada bu gezi sayesinde 
birebir görme imkanımız 

oldu. Havalimanı gerçektende 
beklediğimizden daha büyük 
çıktı. Kapsamlı ve güzel bir 

çalışma olmuş. Her şey sadece 
bu günü deği bundan elli sene 

sonrasını da düşünelerek 
tasarlanmış. İstanbul Yeni 

Havalimanı ülke ekonomisine 
ve istihdama da çok büyük 

katkı sağlayacaktır.

Mert Çayıroğlu: İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın tamamen 

bittiğinde dünyanın en 
büyük havalimanı olacak 
olması ülkemiz için gurur 

verici. Türkiye’nin tanınması 
açısından da ayrıca büyük bir 

önem taşıyor. Gerçekten de 
devasa bir proje, etkilenmemek 

mümkü değil. Burada bir çok 
insanın emeği var. Ben özellikle 
laleden esinlenerek tasarlanan 

kuleyi çok sevdim. Umarım 
ülke olarak böyle büyük 

projelere imza atmaya devam 
ederiz. 

Damla Yıldırım: 
Hükümetimizin yapmış olduğu 

bu devasa projeyi görünce 
hem mutlu olduk hem de 

gurur duyduk. Bu projenin 
Türkiye ekonomisine  ve ülke 
gelişimine çok büyük katkılar 
sunacağını düşünüyorum. Altı 
ay sonra açıldığında bunu hep 

beraber göreceğiz. Bize yapılan 
sunumla da bu havalimanının 
ne kadar önemli olduğunu bir 

kez daha anladık.

Buse Şenel: İstanbul Yeni 
Havalimanı çok başarılı bir 

proje. Ülkemin bu kadar büyük 
bir projeyi hayata geçirmesi 

beni çok mutlu ediyor. Aslında 
bu şantiye alanını gezerek bir 
nevi tarihe da tanıklık etmiş 
oluyoruz. Burası bittiğinde 

dünyanın en büyük havalimanı 
olacak. Yıllar sonra buradan 
bir yere uçakla gittiğimizde 

buranın şantiye halini 
hatırlamak bizler için güzel bir 

anı olacak.

Oğuz Ilık: İstanbul Yeni 
Havalimanı gerçekten de çok 
büyük bir proje. Millet olarak 

böyle büyük bir projeye 
imza atmak açıkçası bizleri 
gururlandırıyor. Havalimanı 

faaliyete geçtiğinde biz gençler 
için çok büyük iş fırsatları 
doğacak.Bu büyük projeyi 
yerinde görmek bizler için 

ayrıcalık oldu. Televizyondan 
ve internetten gelişmeleri 

takip edebiliyoruz ama burada 
her şeyi yerinde gördük ve 

bilgilendirildik. Bizim için farklı 
bir deneyim oldu.

Elif Canbaz:  Bizim için diğer 
kültür gezilerinden çok farklı bir 
gezi oldu. İnşaat alanını gördük, 
bizlere için hazırlanan sunumları 
dinledik, gerçekten de çok güzel 

bir proje. Büyük düşünülerek 
hayata geçirilmiş bir proje ve her 
şey lüks, etkilenmemek mümkün 

değil. Ayrıca beklediğimden 
daha da büyükmüş. Bizim için 

bilgilendirici bir gezi oldu. 
Burası hayata geçince Atatürk 
Havalimanı kapatılacakmış o 
yüzden buranın isminin ben 
Atatürk Havalimanı olmasını 

isterim.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda, 18.000’i katlı 
ve 22.000’i açık olmak üzere toplam 40.000 
araç kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük 
havalimanı otoparkı olacak. 
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İstanbul Türbeleriİstanbul Türbeleri
Osmanlı Padişahları ve Maneviyat Önderlerinin Türbeleri Ramazan’da Dolup Taşıyor

Ramazan ayı gelince başta Eyüp Sultan Türbesi olmak üzere İstanbul’daki türbeler ziyaretçi 
akınına uğruyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek ayda, farklı camileri ziyaret 
edip namaz kılan vatandaşlar, bu toprakları bize vatan yapan büyük devlet adamları ve 
maneviyat önderlerinin türbelerini ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okuyup dua ediyorlar.

Mü’min gönüller, “11 Ayın Sultanı”nı heyecanla 
bekler... Mübarek Ramazan ayı ile birlikte manevi 
dünyamızda farklı bir iklim başlar. Recep ve Şaban ayları 
ile birlikte düşmeye başlayan cemreler, Ramazan’la birlikte, 
birlik ve dirlik çiçeklerini yeşertir, neşe ve huzur goncaları 
güle dönüşmeye başlar. 

Ramazanla birlikte İstanbul’da cami ve türbe ziyaretleri 
de güzel bir gelenek olarak mü’minlerin programına 
girer. Bu ayki tarih sayfalarımızı Ramazan ayı dolayısıyla 
İstanbul’daki türbe ziyaretlerine ayırdık. 

İstanbul’un manevi önderlerinin bulunduğu türbeler, 
Ramazan ayı boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar 
bol bol dua edip, Kur’an okuyorlar. Türbe ziyaretleri yerli 
ziyaretçiler kadar yabancı turistlerin de büyük ilgisini 
çekiyor. İstanbul’da bulunan yüzlerce türbe içerisinde en 
çok ziyaret edileni Peygamber Efendimizin mihmandarı Eba 
Eyyub el-Ensari Hazretleri’nin Türbesi’dir. Hicri 49 (Miladi 
669) yılında İslam ordularının ilk İstanbul kuşatmasına 
katılarak, hastalanıp vefat eden ve surların yakınına 
defnedilen büyük sahabinin türbesi, yılın diğer aylarını 
katlayarak Ramazan boyunca ziyaretçi akınına uğruyor.  

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi, 
46 yıllık hükümdarlığı sırasında Osmanlı Devleti’ni 
dünyanın hakimi haline getiren Kanuni Sultan Süleyman 
Türbesi, İstanbul’un büyük velilerinden Aziz Mahmud Hüdai, 
Yahya Efendi, Merkez Efendi Türbeleri de dolup taşıyor. 

Eyüpsultan Postası olarak İstanbul’da en çok ziyaret 
edilen ve hatırasına en çok hürmet edilen türbeleri sizler 
için araştırdık.

EYÜP SULTAN TÜRBESİ
n İstanbul’da en çok ziyaret edilen ve hatırasına 
en çok hürmet edilen mekân, Eyüp Sultan 
Türbesi’dir. Türk toplum ve devlet hayatında tarih 
boyunca büyük yeri ve önemi olmuştur. Osmanlı 
padişahları tahta çıkışlarında Eyüpsultan’da kılıç 
kuşanmışlardır. Eyüp Sultan Türbesi’ne yakın 
bir yere defnedilmek, O büyük sahabiye komşu 
olmak, devlet adamlarının hayalini süslemiştir. 

Günümüzde de Türkiye’de en çok ziyaret 
edilen türbe, Eyüp Sultan Türbesi’dir. Türbe, Eyüp 
Sultan Camii’nin kuzey tarafında yer alır. Fatih 
Sultan Mehmed tarafından 1454-1455 tarihleri 
arasında yaptırılmıştır. 

Türbede medfun bulunan Hz. Halid 
bin Zeyd Eba Eyyüb el-Ensari Hazretleri, 
Medinelidir. Hicretten iki yıl önce Mekke’ye 
gelerek Peygamberimize biat etmiş ve İslam’la 
şereflenmiştir. 

Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettiğinde 
yedi ay boyunca Hz. Halid bin Zeyd’in evinde 
misafir olmuştur. Bu sayede Halid bin Zeyd, 
hiçbir Müslümanın ulaşamadığı mihmandarlık 
mertebesine yükselmiş ve seçkin sahabeler 
arasındaki yerini almıştır. Halid bin Zeyd, 
Medine’ye hicretinden sonra Hz. Peygamber’in 
yanından hiç ayrılmamış ve onun yaptığı bütün 
savaşlara katılmıştır. 

Hicretin 48 veya 49. senelerinde, yaşı 80’i 
geçtiği halde İslam ordusu kumandanı Süfyan bin 
Avf’ın idaresindeki ordu ile İstanbul’a gelmiştir. 
Şehir muhasara edilmiş ve kuşatmanın devam 
ettiği bir sırada Halid bin Zeyd ve Süfyan bin Avf 
vefat etmişlerdir. Hz. Halid, vefatında türbesinin 
bulunduğu yere defnedilmiştir.

FATİH SULTAN MEHMED HAN TÜRBESİ
n Fatih Sultan Mehmed, genç yaşta İstanbul’u fethederek 
Peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş büyük Türk 
Hakanıdır. Yaptığı fetihle çağ açıp, çağ kapatan büyük komutan, 
üç imparatorluğu tarihten silmiş, Osmanlı Devleti’nin altın çağını 
başlatmıştır. Türbesi, yaptırdığı Fatih Camii’nin kıble tarafındadır. 

Yapımına Mimar Sinanüddin Yusuf tarafından 1467 yılında 
başlanan Fatih Camii, 1470 yılında tamamlanmıştır. Fatih 
Sultan Mehmed, caminin kıble tarafına yaptırılan türbesine 
defnedilmiştir. 

Fatih Camii, İstanbul’da ilk yapılan selâtin cami, Fatih 
Sultan Mehmed Türbesi de ilk padişah türbesidir. 1766 Kurban 
Bayramı’nın üçüncü gününde İstanbul’da yaşanan büyük 
depremde yıkılan Fatih Camii ve Türbesi, Sultan 3. Mustafa 
tarafından Hassa Başmimarı Tahir Ağa’ya yeniden yaptırılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin en büyük eğitim kurumları olan 
Akdeniz ve Karadeniz Medreseleri’nin de içinde bulunduğu  
cami, medreseler, darüşşifa, tabhane, imaret, kervansaray, 
sıbyan mektebi, kütüphane, hamam, Saraçlar Çarşısı, Deve Hanı 
ve türbelerden oluşmaktadır. Uzun yıllar süren restorasyonla 
yenilenmiştir.

HÜRREM SULTAN TÜRBESİ
n Kanuni Sultan Süleyman’ın nikahlı eşi, sonraki padişah 

II. Selim‘in annesi, Haseki ve Valide Sultan’ın kabri, 
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nin yanında, kendi adını 
taşıyan türbededir.  Bu türbe, 1558 yılında Hürrem Sultan 

için Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılmıştır. Türbede, Hürrem Sultan’dan başta II. Selim’in 
oğlu Şehzâde Mehmed ile Kanûni Sultan Süleyman’ın kız 
kardeşi Hatice Sultan’ın 1582’de vefât eden kızı Hanım 

Sultan’ın kabirleri de yer alır.
n Süleymaniye’dedir. İstanbul’un Fatih 
ilçesinde, Süleymaniye Camii’nin avlusunda 
bulunan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, 
vefatından sonra oğlu Sultan II. Selim 
tarafından yapılmıştır. Kanuni Sultan 
Süleyman, Zigetvar Savaşı’nda, kalenin 
düşmesinden birkaç saat önce 6 – 7 Eylül 
1566 gecesi vefat etmiştir. Sokullu Mehmet 
Paşa, Kanuni’nin ölümünü orduda karışıklık 
çıkmaması için gizlemiş, iç organları 
sultanın öldüğü yere gömülmüş, bedeni 
İstanbul’a getirilmiştir. Süleymaniye Camii 

önünde üçüncü defa cenaze namazı kılınmış 
ve caminin mihrabı önüne defnedilmiştir. 
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nde 
Kanuni’den başka II. Süleyman, II. Ahmed 
ve hasekisi Rabia Sultan, Kanuni’nin kızı 
Mihrimah Sultan, II. Süleyman’ın annesi 
Saliha Dilaşub Sultan ve II. Ahmed’in kızı 
Asiye Sultan medfundur. 1566 yılında 
Mimar Sinan tarafından inşa edilen yapı 
sekizgen planlıdır. Dış yüzü ayna ve 
mermer süslemeli, kubbeli, duvarları 
çinilerle kaplı zarif bir eserdir.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 
VE HÜRREM SULTAN 
TÜRBELERİ

n Aziz Mahmud Hüdâyi Türbesi, Üsküdar’da, vapur iskelesinden 
Doğancılar semtine doğru ilerlerken sağda, yokuşta yer alır. Osmanlı 
devri İstanbul velilerinin büyüklerinden, Celvetiye tarikatının 
pirlerindendir. Bir asra yakın süren ömründe sekiz pâ¬di-şah devrini 
idrâk eden bir gönül sul¬tâ¬nıdır. Eserlerinin yanı sıra sohbet, irşad, 
vaaz ve na¬si¬hatleri ile ümmet için feyz kaynağı olmuştur. Aziz 
Mahmud Hüdâyi Hazretleri Türbesi ve Hüdâyi Camii, 1589 -1598 
yıllarında yapılmıştır. İstanbullular tarafından çok sık ziyaret edilen 
İstanbul’un önemli kültür ve dini merkezlerinden biridir.

AZİZ MAHMUD HÜDÂYİ TÜRBESİ

8Ali İhsan Gülcü
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HZ. YÛŞA TÜRBESİ
n Hazreti Yuşa’nın Beykoz sırtlarındaki türbesi, şehir merkezine 
uzak olduğu halde, yılın her mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor. 
Özellikle de Ramazan ayında Yuşa Tepesi’ndeki türbe, her türlü 

sıkıntı ve dilek için ziyaret ediliyor, adaklar adanıyor. 
Bu tepede medfun olanın Yuşa Peygamber olduğuna dair 

bir belge olmadığı halde halk arasında 17 metre uzunluğunda 
bir kabir olan türbeye büyük ilgi gösteriliyor. Bir rivayete göre 

Yuşa A.S.’ın Musa Peygamber’le birlikte Boğaziçi’ne geldiği, 
vefat edince de bu tepeye gömüldüğü anlatılmaktadır. Bir başka 

rivayette ise, tepe adını, Karadeniz’den ilk görülen en yüksek tepe 
olması dolayısıyla “Fenikeliler” tarafından “kurtarıcı” anlamına 
gelen Yesu’dan almaktadır. Yuşa A.S.’ın kabri, Şeyh Yahya Efendi 

tarafından keşfedilmiştir.

ORUÇ BABA TÜRBESİ
n Fatih Şehremini’deki Oruç Baba Türbesi, Ramazan ayının ilk 
gününden itibaren dileklerinin gerçekleşeceğine inanan insanlar 
tarafından ziyaret edilir. Ramazan ayının ilk ve son günlerinde 
şeker, zeytin, sirke ekmek gibi bereketi temsil ettiği düşünülen 

yiyeceklerle oruç açılır ve gelenlere bunlardan ikram edilir. 
Oruç Baba olarak anılan zatın evliyadan olduğu, orucunu tutup, 

iftarını da bir parça kuru ekmek ve sirkeyle açtığı için bu 
alışkanlık gelenek haline gelmiştir. Bir başka inanışa göre, Oruç 
Baba’nın 1453 yılında İstanbul’un fethinde savaşan askerlere su 

dağıtmakla görevli olduğu söylenir.

SULTAN MEHMED  
REŞAD TÜRBESİ

n Boyacı Sokağı ile Haliç arasındaki Sultan 
Reşat Türbesi, Eyüpsultan’daki tek Osmanlı 

Padişah türbesidir. Son yıllarda restore edilerek 
ziyarete açılmıştır. Sultan Reşad, su sesini sevdiği 
için Türbesi’ni ve kendi adını taşıyan okulu daha 
hayatta iken Haliç kıyısına yaptırmıştır. Sahile 

yapılan kazıklı yoldan dolayı Türbe günümüzde 
denizden uzakta kalmıştır. 

Türbenin kapısı, Haliç’e bakar. Bahçesinde 
iki küçük havuz yer alır. Bu anıt türbe meşhur 

Mimar Kemâleddin Bey’nin eseridir. Giriş 
kapısının bulunduğu nişin içerisine Sa’d suresinin 

50. ayeti yazılmıştır. Bu nişin üzerine de Ömer 
Vasfi Efendi’nin yazmış olduğu Besmele yer 
alır. Bunun altına da türbenin yapım tarihi 

olan 1914 yazılıdır. Türbenin içi klasik Osmanlı 
mimari üslubunda bezenmiştir. Zeminden üst sıra 
pencerelerin altına kadar çinilerle kaplanmıştır.

MERKEZ EFENDİ TÜRBESİ
n Kısaca Merkez Efendi olarak anılan Şeyh 

Musa Muslihiddin Efendi Hazretleri’nin türbesi ve 
bitişiğindeki cami, her Ramazan ayında sık ziyaret 

edilen mekânlardan biridir. Zeytinburnu ilçesinin 
Merkezefendi Mahallesi’ndedir. Merkez Efendi, 1514 
yılında, mensubu olduğu tarikatın (Halvetilik) halvet 

geleneğine uygun bir tekke tesis ederek sur dışındaki 
bu merkeze yerleşmiştir. Yavuz Sultan Selim’in kızı 

Şah Sultan, Merkez Efendi’nin ölümünden sonra 
tarikat külliyesi niteliğindeki bu yapı silsilesine 

1552 - 1572 tarihleri arasında cami ve tevhidhâne 
ilave ettirmiştir. 1837 yılında Sultan II. Mahmut 

tarafından yenilenmiştir. Merkez Efendi Türbesi’nin 
çevresinde caminin yanı sıra Çilehâne, Abdülbâki Paşa 

Kütüphanesi, hamam ve mezarlık yer alır.

YAHYA EFENDİ TÜRBESİ
n Yahya Efendi Türbesi, Beşiktaş’ta Yıldız Parkı’nın yanında, 
Yahya Efendi çıkmazındadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın süt 
kardeşi ve 16. yüzyılın âlim ve mutasavvıflarından olan 
Yahya Efendi, Kanuni Sultan Süleyman’ın sık sık danıştığı 
büyük velilerdendir. Yahya Efendi Türbesi’nde sedef kakmalı 
şebekelerle çevrelenmiş on bir sanduka vardır. Şeyh Yahya 
Efendi’nin yanı sıra, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Raziye 
Sultan, oğlu İbrahim Efendi, annesi Afife Hatun, Sultan II. 
Abdülhamid’in kızı Hatice Sultan ve oğlu Bedreddin Efendi, 
Şeyh Mehmed Nuri Şemseddin Efendi, Şeyh Hasan Efendi, 
Şeyh Yahya Efendi’nin küçük oğlu Şeyh Ali Efendi, Derviş Ali, 
Yahya Efendi’nin eşi Şerife Hatun da burada yatmaktadır.

ZUHURAT BABA TÜRBESİ
n Zuhurat Baba, İstanbul Bakırköy’dedir. Zuhurat Baba olarak anılan semtteki türbesi her yıl Ramazan 
ayında halkın büyük ilgisine mazhar olur. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u Fethi sırasında Bizanslılar 

bütün su kuyularını zehirleyince, savaşın en yoğun yaşandığı anlarda Osmanlı ordusu su ihtiyacını 
karşılayamayıp, susuzluk sorunuyla karşılaşır. Su sıkıntısının artmaya başladığı anda sırtında su 

kırbası, elinde su tasları ile aksakallı, nur yüzlü bir kişi ortaya çıkar. Bu kişiye askerler “aniden beliren” 
anlamında “Zuhurat Baba” diye seslenirler. Sırtındaki tek su kırbası ile koca ordunun susuzluğunu 

gideren bu mübarek zat savaş sonunda şehit düşer. Kanlar içindeki yerde yattığını ve kırbasından pınar 
gibi sürekli su aktığını gören askerler, onun bir Allah dostu olduğu kanaatine ulaşarak olduğu yere 

defnederler. Zuhurat Baba Türbesi, İstanbul’un en çok bilinen ve ziyaret edilen türbelerinden biridir.
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Özetleyecek olursak, Ramazan ayının psikolojimize, ruh halimize olumlu birçok etkisi 
vardır. Bu kıymetli ayı maneviyatın huzurunu göz ardı etmeden, fiziksel ihtiyaçları 
kontrol altına almakla beraber psikolojik onarma ayı olarak da düşünebiliriz. Egonun 
eğitimi, sevgi, vicdan, değer, inanç ve geleneklerin önemiyle yüzleşmemizde bir iç 
hesaplaşmayla karşı karşıya gelip, kendi kusur ve eksikliklerimizin farkına varma ve 
bunları düzeltme adına Ramazan ayı her inanan için önemli ve değer arz eden bir aydır.

11 ayın sultanı Ramazan, hem fiziki 
hem de manevi açıdan huzur veren, 
özellikle  kişilerin ruh sağlığını, duygularını, 
arzularını, dürtülerini yönetmesini 
sağlayan çok kıymetli bir aydır. 
Ramazan ayı insanın içgüdülerinin 
getirdiği yeme, içme gibi temel ihtiyaç 
olan dürtülerin kontrol altına alınmasıyla 
beraber psikolojik bir iyiliğe geçiş için de 
son derece büyük önem arz eder.

 ORUCUN  ORUCUN  ORUCUN  ORUCUN 
PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK PSİKOLOJİK 
FAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARIFAYDALARI

1- EMPATİ BECERİMİZİ GELİŞTİRİR
n İbadetlerin, verilen görevlerin 
yapılması insanı rahatlatırken, oruç 
aynı zamanda başka insanlar ile empati 
kurmaya da yardımcı olur. Kendini 
Yaradan’ın rızası için  aç ve susuz 
bırakıp, gerçek hayatında aslında ne 
gibi nimetlere sahip olduğunu, ne 
kadar rahat şartlarda yaşadığını, başka 
insanların ne gibi zorluklar çektiğini, 
kendinin bir günü aç zor çıkartırken 
diğer insanların bunu bütün yıl boyunca 
yaşadığını görmesini sağlar. 

2- ŞÜKRETTİKÇE İÇ HUZUR ARTAR
n Verilen bir nimete karşı, nimeti 
verene saygı ve minnet duygusu 
ile yapılan teşekküre şükür denir. 
Şükrün özünde ise nimetin farkında 
olmak, nimetleri vereni bilip O’nun 
rızasına göre kullanmaktır. İşte bu 
şükrün sonunda insan iç dünyasında 
huzur bulur, şükrettikçe olumlu duygular gelişir. 
Sahip olduklarının farkında olan bir kişiyi, sahip 
olamadıkları ruhsal açıdan olumsuz etkilemez. 

3- KAYGILAR AZALIR, GÜVEN DUYGUSU ARTAR
n Ramazan ayı, Allah’a yakınlaştığımız aydır. Allah’a 
yakın olmanın verdiği güven duygusu sayesinde 
anksiyete bozukluğu belirtilerinin azaldığı araştırmalar 
ile kanıtlanmıştır. Stresli ve kaygılı bireyin fizyolojik 

sıkıntılarının giderilmesinde de oruç 
ibadeti  oldukça etkilidir. 

4- SABRETMEK OLUMSUZ DÜŞÜNCE 
VE DAVRANIŞLARI AZALTIR
n Günlük hayatın getirdiği kaygı, 
öfke, sinirlilik, saldırgan ve kırıcı 
davranışlar gibi olumsuz stres 
faktörlerini, orucun sabır özelliği 
dizginler. Oruç tutan kişi sabırlılık, 
sabır etme, sabır gösterme anlamında 
iyi bir merhale alır diyebiliriz. 
Böylelikle, bunalımın, negatif his ve 
düşüncelerin yollarından biri olan 
sabırsızlığın da önü tıkanmış olur.

5- AİLE İÇİ İLETİŞİM GÜÇLENİR
n Oruç ibadeti sayesinde iftar ve 
sahurda bir araya gelen aile bireyleri 
arasında paylaşım artarak bireyin 
ruhsal ve psikososyal iyileşme hali 
desteklenir.

6- PAYLAŞMA DAVRANIŞI HUZUR VERİR
n Oruçla insanların çevresine destek verme, 
yardımlaşma, para ve imkan paylaşma olanağı 
artmaktadır, böylelikle yardımlaşma iyilikte bulunma, 
bunun karşılığında gelen manevi doyum bireyi içsel bir 
huzura kavuşturmaktadır. Psikolojik   açıdan daha iyi 
durumda ve iyimser olan kişilerin , hayatta daha fazla 
anlam ve amaç buldukları gözlenmiştir.

Uzman Klinik 
Psikolog 
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Onbir ayın sultanı rahmet ve bereket ayı olan 
Ramazan ayı bu sene de yaz mevsimine rast geldi. 
Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık nedeniyle hem 
yemek öğünlerinin hem de uyku düzeninin değişmesi, gün 
içinde yeterli enerjinin alınamaması ve su tüketiminin 
olmaması nedeniyle metabolizma üzerinde etkiler 
oluşmaktadır. Bu nedenle oruç tutanların sağlıklarına 
daha fazla önem vermeleri, iftar ve sahur menüleri 
konusunda çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir.
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BU aylarda kimileri kilo alırken 
kimileri de aç kalarak kilo 
vermeyi umut ederler. Oysaki 

Ramazan ayı ne çok yiyerek formda 
kalınabilecek ne de aç kalarak verilen 
kiloların kalıcılığının sağlanabileceği 
bir aydır. Ramazan ayında sağlıklı ve 
dengeli beslenmek önemlidir. Yapılan 
birçok bilimsel çalışmada orucun 
vücuttaki metabolizmayı yavaşlattığı 
belirlenmiştir.  Bu yüzden beslenme 
normal vücut ağırlığını korumayı 
destekleyecek şekilde olmalıdır. 

Özellikle iftar sofralarında tam 
teşekküllü hazırlanan sofralar 
vazgeçilmez hale gelir.  Uzun süren 

oruç, açlık kan şekerinin düşmesine 
sebep olur ve bu da iftarda ihtiyaç 
olandan daha fazla yiyecek tüketilmesine 
neden olur. Oruç sırasında baş ağrısı 
ve hazımsızlık gibi küçük şikayetler 
görüldüğü gibi, böbrek ve sindirim 
sorunları ortaya çıkabilir.  Sindirimi 
kolaylaştırmak için yemekler yavaş 
yenmeli ve iyice çiğnenmelidir. Ramazan 
ayında tüketilen besinlerin pişirilme 
yöntemlerine de dikkat etmekte fayda 
vardır. Çok yağlı ve kızartma usulü 
pişirilmiş yiyecekler yerine ızgara, 
fırında pişirme, haşlama veya buğulama 
yöntemleri ile pişirilmiş yiyecekleri 
tercih etmek, kişileri reflü, mide yanması 

ve hazımsızlıktan koruyacaktır.
Ramazanda ‘tatlı yemeyin!’ demek 

pek doğru bir yaklaşım değildir.  İftar 
sofralarında şerbetli, hamur, çok şekerli 
tatlılardan uzak durulmalıdır. İftardan 
sonra ara öğün olarak dondurma, sütlaç, 
güllaç tarzı hafif sütlü tatlılardan ufak 
bir porsiyon tüketilmesi daha sağlıklı bir 
tercih olacaktır.

Susuz geçen uzun bir günün ardından 
sahura kadar geçen sürede vücudun sıvı 
ihtiyacını karşılamak çok önemlidir. Bu 
sıvı ihtiyacı çay, kahve ya da asitli içecekler 
yerine su içilerek karşılanmalıdır. Sıvı 
ihtiyacını da karşılayacak su yerine 
alternatif diğer içecekler ise;

● Maden suyu 
● Ayran 
● Az şekerli veya şekersiz meyve komposto ve hoşaf
● Taze sıkılmış meyve suyu, limonata
● Bitki çayları (melisa, adaçayı, rezene gibi…)
● Çorbadır.

Kafein içeren 
içecekler (çay, kahve,  
kola) içildiğinde su 
alınır ancak diüretik 
etkisinden dolayı 
daha fazla idrar çıkışı 
yaparak daha fazla 
sıvı kaybedilir.
Oruç süresi 15-16 
saat sürdüğü için 
geri kalan zamanda 
gerekli su ihtiyacını 
karşılamak için 
mutlaka sahura 
kalkılmalı ve iftarla 
birlikte sahura 
kadar geçen sürede 
planlanacak ara 
öğünlerde su 
tüketimi de zamana 
yayılmalıdır.

● 1-2 hurma ve 1 bardak su 
● 1 kase çorba
10- 15 dakika sonra: 
● Yağsız et / tavuk / balık / hindi eti veya 
kurubaklagil yemeği
● 1-3 dilim ekmek / 1-2 boğum pide / 4-5 kaşık 
bulgur pilavı
● Sebze yemeği (4-5 kaşık)
● Salata ve yoğurt
2 saat sonra:    
● Süt+1 porsiyon meyve veya haftada 2 gün sütlü tatlı

İFTAR MENÜSÜ

SAHUR MENÜSÜ
● 1 tane yumurta veya az yağlı menemen
● 1 dilim peynir (az yağlı) veya 1-2 yemek kaşığı lor peyniri  
● 1-3 dilim esmer ekmek / tost / yağsız gözleme
● Salatalık, domates, yeşillik, meyve (kabızlık sorunu için 3-4 kuru kayısı)
* Menü herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireyler içindir. 
Porsiyonlar kişiye göre değişiklik gösterebilir.
* İftar ile sahur arasında yaklaşık 8-10 bardak su içilmelidir.

Hipertansiyon, diyabet (şeker 
hastalığı), obezite (şişmanlık), böbrek 
hastalıkları, kalp hastalıkları gibi 
kronik hastalığı olan bireyler oruç 
tutma konusunda mutlaka doktorlarına 
danışmalıdır. Oruç tutma kararı kişinin 
durumuna, kullandığı ilaçlara, taşıdığı 

risk faktörlerine göre verilmelidir. Sağlıklı 
bir Ramazan ayı geçirmek için mutlaka 
sahura kalkılmalı, iftardan 2 saat sonra 
mutlaka hafif bir yürüyüş yapılmalı, 
yavaş yemek yenmeli, besinlerin sağlıklı 
yöntemlerle pişirilmesine dikkat edilmeli 
ve bol sıvı alınmalıdır.
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