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EYÜPSULTAN POSTASI

Sokaktaki Dostlarımız İçin
YENİ OTOMASYON SİSTEMİ

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen Sosyal Destek Hizmet 
Müdürlüğü, her yaştan ve her kesimden vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.  ESKEP, ESER 
İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Şefkateli Mağazası, Aile ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri gibi 
birçok başarılı projeyle adından söz ettiren Eyüpsultan Belediyesi, son olarak Duyu Bütünleme 

Terapi Merkezi'ni kurdu. Merkezde, otizm, hiperaktivite, dikkat bozukluğu, öğrenme problemleri 
yaşayan 0-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz hizmet sunuluyor. 4DEVAMI 23'TE

Yeni sistemle gelen tüm  
talep ve şikayetlerin yanısıra 
sahada yapılan ilaçlama, 
toplama, besleme işlemleri ile 
klinikte uygulanan tıbbi 
işlemler de kayıt altına 
alınarak daha güvenli ve sistemli  
bir yapıya geçilmiş oldu. 

Eyüpsultan Belediyesi, sevimli 
dostlarımız için bir yeniliğe daha 
imza attı. Eyüpsultan Bilgi İşlem 

Müdürlüğü’nün yazılımını yaptığı 
Veteriner Otomasyon Sistemi’yle 
birlikte ilçemizde bulunan sokak 

hayvanlarıyla ilgili tüm çalışmalar 
kayıt altına alınmaya başlandı.

Değerli 
Hemşehrilerim,

Bu ay da yine 
sizlere dopdolu 
haberlerle hitap 
ediyoruz. Her hafta 
Perşembe günleri 
20.23'deki canlı 
yayın, cuma günleri 
şantiyelerimize 
ve tesislerimize 
bağlantılarımız, 
günlük 
açıklamalarımız 
ve nihayet aylık 
Eyüpsultan Postamız 
ile sizlere bilgiler 
vermeye gayret 
ediyoruz.

Eyüpsultan 
Gelişiyor, 

Güzelleşiyor

8DEVAMI: 3. SAYFADA

REMZi AYDIN
Eyüpsultan  

Belediye Başkanı

“Duyu  Bütünleme  Terapi  Merkezi”  Kuruldu

4DEVAMI SAYFA 18 - 19 ve 20'DE

Eyüpsultan Belediyesi, 5 yıl önce Türkiye’de bir ilke imza 
atarak Kırtasiye Destek Kampanyası başlattı. Öğrencilere 

Eyüpsultanlı kırtasiyelerde kullanılmak üzere kırtasiye çeki 
hediye edilen bu kampanya büyük ilgi gördü.

Hem öğrencileri, hem velileri, hem de kırtasiyecilerin yüzünü 
güldüren bu kampanya 5. Yılında da devam ediyor. Başkan 
Remzi Aydın ayrıca bu sene lise son sınıf öğrencilerine 
üniversite hazırlık soru bankası kitapçıklarını hediye etti.

TÜRKİYE’NİN İLK 
VE TEK MODELİ

İlçedeki öğrencilerin eğitimleriyle ilgili birçok 
projeyi hayata geçiren Eyüpsultan Belediye Başkanı 

Remzi Aydın, bu sene de 5’inci kez ilk ve ortaokul 
öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulundu. Öğrenciler 

kimlikleriyle gittikleri Eyüpsultan kırtasiyelerinde 
istedikleri malzemeleri aldılar. Başkan Aydın, ayrıca 

lise son sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık soru 
bankası kitapçıkları dağıttı. 

Lise son sınıf öğrencilerine maddi destekte bulunan, 
onları yurtdışı tatiliyle ödüllendiren Başkan Aydın, 

“Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi çok önemli. Bu 
konuda sürekli yeni projeler üretiyoruz. İlçemizdeki 

32 okulumuzun boyama çalışmalarını gerçekleştirdik. 
Ayrıca çocuklarımızın hijyen, çiçek gibi okullarda 

eğitim görmeleri için belediyemizin 105 kişilik temizlik 
personeli ilçemizdeki okullarda sürekli çalışıyor” dedi. 4DEVAMI SAYFA 2 - 3 - 10 ve 11'DE

Eyüpsultan'daki 58 okulda okuyan 40 bin öğrenciye KIRTASİYE DESTEĞİ sağlandı

KIRTASIYE DESTEK 
KAMPANYASI 5. YILINDA
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Eyüpsultan’da Yeni Eğitim-Öğretim 
Yılı, Çifte Kutlamayla Başladı
İstanbul genelinde modern okul binalarıyla diğer ilçelerden ayrılan 
Eyüpsultan’da, inşası tamamlanan Mimar Sinan İlkokulu/Ortaokulu,  

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına İlköğretim Haftası  
Kutlama programıyla açıldı.

D
ÜZENLENEN programa, Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın ile birlikte Eyüpsultan 
Kaymakamı Abdullah Dölek, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Murat Öğütçü, ilçe protokolü ve çok 
sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, velilerden 
okula yeni başlayan çocuklarının gün içerisinde neler 
yaptıklarının dinlenmesini ve ilgilenilmesinin önemine 
vurgu yaparak yeni açılan Mimar Sinan İlkokulu/
Ortaokulu’nun ve eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile 
olmasını diledi.

“OKULLARIMIZDA 105 KİŞİLİK  
TEMİZLİK KADROMUZ ÇALIŞIYOR”

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrencilerin 
ve programa katılan kişilerin hayatında yeni bir sayfa 
açıldığını belirten Başkan Remzi Aydın, şunları söyledi; 
“Çocuklarımızın, gençlerimizin çok kaliteli, çok düzgün 
eğitim almaları temennimizdir. Gerek Milli Eğitim 

Bakanlığımız gerek diğer kurumlarımız 
bu temenninin gerçekleşmesi için 
var gücüyle çalışıyor. Biz Eyüpsultan 
Belediyesi olarak dört buçuk yıldan 
beri eğitime olabildiğince destek 
vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. 
Yaz aylarında 32 okulumuzun boya, 
badana, bakım ve tamirat işlerini 
yaparak yeni eğitim-öğretim yılına 
hazırladık. Çocuklarımızın hijyen, çiçek 
gibi dersliklerde eğitim görmeleri için 
belediyemizin 105 kişilik temizlik 
kadrosu okullarımızda çalışıyor. İlk 
ve ortaokul öğrencilerimize kırtasiye 
destek kampanyamız 5. yılını 
doldurdu. Bu kampanya sayesinde hem 
çocuklarımız istedikleri malzemeleri 

kendileri seçerek alabiliyor hem de kırtasiyeci 
esnafımızı desteklemiş oluyoruz. Başarılı lise son sınıf 
öğrencilerimizi 5 yıldır yurtdışı tatili ile ödüllendiriyoruz. 
Ayrıca bu sene onlara üniversiteye hazırlık soru bankası 
kitapçıklarını dağıttık. İnşallah gelecek yıllarda da eğitime 
desteklerimiz devam edecek.”

Etkinlikler ve açılış töreninin ardından Başkan 
Remzi Aydın okul binasını gezerek okula yeni başlayan 
öğrencilerle sohbet etti.
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E limizdeki işlerimizi 
toparlamaya, vaadlerimizi 
yerine getirmeye özel önem 

veriyoruz.
Şehrimiz her zaman söylediğimiz 

gibi gelişiyor, güzelleşiyor. Metro ve 
tramvayımız hızla ilerliyor. Alibeyköy-
Eminönü tramvayımız bittiğinde 
sadece tramvay değil aynı zamanda 
ona paralel yeşil alanlar, yürüyüş ve 
bisiklet yolları da olacak.

Eyüp stadımızda tribün yenileme 
çalışmaları başladı. En fazla 2 
ay içinde bitecek ve maçlarımızı 
artık stadımızda izleyeceğiz 
Eyüpsporumuzun 100.yılını daha 
coşkulu hissedeceğiz inşallah. 

HHH

Sultan Center’daki projemiz 
konusunda, bir kısım mal sahiplerinin 
anlaşmaması yüzünden sıkıntılar 
yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde  
burasını daha farklı bir fonksiyona 
dönüştürmeyi planlıyoruz. Ancak 
bu aşamada Sultan Center 
arkasındaki  Hz. Halit Parkı'nda, 
özellikle yaşlılarımızın çok memnun 
kalacağı bir tesisin yapımına 
başladık. Bittiğinde hep beraber 
açılışını yapacağımız, belediyemizin 
tasarrufunda olacak bu tesis, 
gerek mimarisi ve gerekse içerik 

ve fonksiyonu ile ilçemizde bir ilk 
olacak. Bu tesisimiz, yaşlılarımıza, 
büyüklerimize hizmet verecek. 
Onların huzurlu şekilde arkadaşları, 
dostları hatta torunlarıyla keyifli 
zaman geçirecekleri bir mekan 
oluşturacağız. Buradan bir çağrı 
yapıyorum. Bu mekanın ismini 
Eyüpsultanlı hemşehrilerimiz versin 
istiyorum. Önerilere açığız. İnşaallah 
gelecek sayıda mekanımızı açmış ve 
ismini de vermiş olur ve duyurusunu 
da yaparız.

Güzeltepe Aktif Yaşam Merkezimizi 

de bu ay açıyoruz. İçinde çocuklarımız 
ve kadınlarımızın spordan eğitime, 
kültürden sanata kadar bir çok alanda 
hizmet alacağı son derece nitelikli 
bir esere kavuşacak olan Güzeltepeli 
hemşehrilerimi şimdiden tebrik 
ediyorum.

HHH

Değerli hemşehrilerim,
Uzun yıllar bekleyen bir sorunu 

daha çözdük elhamdülillah. Pirinççi 
planlarını İBB den onaylattık ve 
askıya çıkıyor. Pirinççi Mahallemiz 
imar planı olmamasından dolayı çok 

muzdaripti. Çünkü, kamu yatırımı 
yapılamıyor dolayısıyla, yol, asfalt, 
alt yapı, okul, sağlık vb. hizmetler 
plan olmadığı için eksik kalmıştı. 
Artık bu durum bitti. Planlarımız çıktı. 
Bu şekilde artık konutlarımız yeterli 
emsal haklarıyla 5 katlı binalar olarak 
yapılabilecek, ticaret alanlarında 
da üniversite, okul, ofis gibi yapılar 
gelebilecek. Pirinççi yeni cazibe 
merkezlerinden olacak. Pirinççinin 
kaderi değişecek. Planlarda varsa 
eksiklik veya küçük hatalar bunlar 
da zaman içinde düzeltilecektir. Yeni 
planımız hayırlı olsun.

HHH

Kemerburgaz‘da yeni hayvan 
yaşam merkezi projemizde sonlara 
geldik. Burada da özellikle gönüllü 
insanlarımızla birlikte çok güzel ve 
özgün bir projeyi uygulayacağımızı 
şimdiden belirtebilirim. Yakında proje 
detaylarını sizlerle paylaşacağım.

İlçemizde gerçekleştirdiğimiz ve 
gerçekleştireceğimiz daha onlarca 
proje mevcut. Bunlarla ilçemiz her 
geçen gün daha da güzelleşiyor. Zira, 
güzel beldemizin güzel insanları her 
şeyin en güzeline layık. Yarınlarımızın 
daha da güzel, bereketli ve hayırlı 
olması dileğiyle kalın sağlıcakla. 
Hepinize huzurlu bir ay diliyorum.

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

/remziaydin /avremziaydin /avremziaydin

Eyüpsultan Gelişiyor, 
Güzelleşiyor

DESTEK BİZDEN, BAŞARI SİZDEN!
Lise Son Sınıf Öğrencilerine Soru Bankası Hediye

Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine her sene maddi destekte bulunan, onları yurtdışı 
seyahatiyle ödüllendiren  Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bu kez farklı bir projeye imza attı.

İ
LÇEDEKİ tüm lise son sınıf öğrencilerine üniversiteye 
hazırlık soru bankası kitapçıkları hediye edildi. 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Kız 

Anadolu İmam Hatip Lisesi, Oğuzcan Canpolat Lisesi, Eyüp 
Anadolu Lisesi ve Rami Atatürk Lisesi’ndeki programlara 
katılarak öğrencilere kitapçıklarını hediye etti ve onlarla 
sohbet etti. 

YENİ SINAV SİSTEMİNE UYGUN  
OLARAK HAZIRLANDI

Proje kapsamında ilçe genelinde 16 okuldaki lise son 
sınıf öğrencilerine toplamda 4 bin adet Türkçe ve Temel 
Matematik test kitabı dağıtıldı. Test kitapları içerisinde 
yeni tarz sorular, planlanmış üniteler, 1. ve 2. seviye testler, 
genel testler ve bilgi, ipucu, söz ve hikayeler yer alıyor. 
Soru kitapları, eğitmenler tarafından ÖSYM’nin yeni sınav 
sistemine uygun olarak hazırlandı.

ÜCRETSİZ DENEME SINAVI
Başkan Remzi Aydın, kitap dağıtımı yapılan ilçe 

genelindeki lise son sınıf öğrencilerine yönelik deneme 
sınavı da yapılacağını belirtti. Eğitime destek çalışmalarının 
aralıksız devam ettiğini de kaydeden Başkan Remzi Aydın, 
yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Lise son sınıf öğrencisi 
olup da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin 
çok önemli bir eksikliği vardı. Yapmış olduğumuz proje ile 
boşluğu doldurmaya çalıştık. Temel düzeyde üniversite 
sınavına hazırlık için soru bankası kitapçığı oluşturduk. 
Kitapları tüm lise son sınıf öğrencilerimize dağıtıyoruz. 
İçeriğinde bütün müfredatı kapsayan, oldukça nitelikli ve 
yeni sisteme uygun sorular var. Her şey çocuklarımız için.”

 “BÜYÜK BİR EKSİKLİK TAMAMLANDI”
Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler, Başkan 

Remzi Aydın’ın yeni projesinin kendileri için çok önemli 
olduğunu ve büyük bir açığı kapattığını ifade ettiler.
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ECDADIMIZIN köklü bir geleneği olan 
Amin Alayları’nı yaşatmak ve çocuklara 
sevdirmek için bu yıl 2’ncisi düzenlenen 

programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın ile birlikte Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Murat Öğütçü, çok sayıda çocuk ve veli 
katıldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklar 
Başkan Remzi Aydın ile fotoğraf çektirdiler, 
maskotlarla eğlenceli dakikalar yaşadılar.

“Geleneklerimizi yaşatıyoruz”
Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen 

programda bir konuşma yapan Başkan Remzi 
Aydın şunları söyledi; “Bu sene ikincisini 
yaptığımız bir geleneğimiz Amin Alayları. 
Eskiden özellikle Osmanlı dönemlerinde 
çok yaygın olan köklü bir gelenek. Okula 
yeni başlayan çocuklarımıza, o farkındalığı 
yaşatmak adına bir etkinlik. Çocuklarımız 
okula yeni başlarken, şehirlerindeki üst düzey 
yöneticilerin makamlarını ziyaret ediyorlar. 
Onların meslekleri ve işleriyle ilgili bilgi 
alıyorlar ve belki ilerde seçecekleri mesleklere 

ilham alıyorlar. Aynı zamanda hediyeleşme, 
üst düzey yöneticilerle sohbet etme imkanı 
buluyorlar. Amacımız temelde çocuklarımızı 
yeni bir döneme geçirirken onların olumsuz 
etkilenmesini engellemek, yumuşak bir geçiş 
yapmak ve aynı zamanda bir farkındalık 
yaratmak. Bugün şehrimizin hemen hemen 
tamamında bu etkinlikleri yaparak farkındalık 
da oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün bunları da 
geleneklerimizi tekrar yaşatmak suretiyle 
yapıyoruz, Eyüpsultan’a yakışan da budur diye 
düşünüyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından Eyüp 
Sultan Camii Vaizi Ersoy Koyuncu dualar 
okudu. Programa katılanlar hep birlikte 
ellerini açarak dualara eşlik ederek “amin” 
dediler. Programın sonunda ise Hacivat ve 
Karagöz gösterisi yapıldı, çocuklara kalem, 
defter hediye edildi patlamış mısır, pamuk 
şeker ve macun ikramı oldu. Çocuklar daha 
sonra Eyüpsultan İlçe Kaymakamı’nı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü’nü ve Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’ı ziyaret etti.

E
YÜPSULTAN Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nün malzeme ve temizlik işçisi 
personeli sağladığı bu önemli günde, Göktürklü 

çevre dostları daha temiz bir Eyüpsultan için kolları 
sıvadı. Sabahın erken saatlerinde kalabalık bir 
gönüllü ekibi ile başlayan etkinlikte yediden yetmişe 
her yaş grubundan vatandaş yer aldı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü ve çalışanları 
da etkinlik boyunca gönüllü çevre dostları ile birlikte 
çöp topladı. Gerekli malzemelerin dağıtımını da 
yapan ekipler, çöplerin toplanma işlerinde vatandaşa 
yardımcı oldu. Çevreye ve doğaya verdiği değeri her 

fırsatta dile getiren ve daha temiz bir Eyüpsultan için 
çalışan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da 
çevre dostlarını yalnız bırakmadı.

Çevre temizliğinin bugünümüz ve geleceğimiz 
için olan önemine vurgu yapan Başkan Remzi Aydın 
şunları söyledi; “Dünya Temizlik Günü’nde çevre 
temizliği adına yapılan bu çalışmaları gönülden tebrik 
ediyor ve destekliyorum. Böylesine önemli bir günde 
Göktürklü vatandaşlarımızın gönüllü olarak böyle bir 
farkındalığı ortaya koyması gerçekten çok önemli. 
Geleceğimiz için, daha temiz bir Eyüpsultan daha 
temiz bir dünya için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi 
Aydın’ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri 
tarafından her eğitim öğretim sezonunda 

başlatılan okul önü uygulamaları devam ediyor.
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın 

başlamasıyla birlikte, Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri okul önlerinde öğrencilerin güvenliği için 
görev yapmaya başladı. Zabıta ekipleri özellikle 

okul giriş ve çıkış saatlerinde ilk ve orta okulların 
önlerinde öğrencilerin güvenle karşıdan karşıya 
geçmeleri için çalışıyor. Minik öğrenciler zabıta 
abilerinin sayesinde rahatça yolun karşısına 
geçiyorlar. Bu uygulama sayesinde öğrenciler 
kendilerini güvende hissediyorlar, veliler ise 
uygulamadan kaynaklanan memnuniyetleri dile 
getirerek zabıta ekiplerine teşekkür ediyorlar.

Eyüpsultan Zabıtası Minik 
Öğrenciler İçin Görev Başında

Göktürklüler, “Dünya Temizlik 
Günü”nde Sokaklarını Temizledi

Çevre temizliğine duyarlı Göktürklüler, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü 
etkinlikleri kapsamında Göktürk sokaklarını tek tek dolaşarak çöp topladı.

“AMIN ALAYLARI” 
EYÜPSULTAN’DA 
YAŞATILIYOR
Eyüpsultan Belediyesi, Osmanlı’da eğitime yeni 
başlayan çocukların okul korkusunu gidermek, onlara 
okuma isteğini aşılamak ve arkadaşlarıyla kaynaştırmak 
amacıyla düzenlenen “Amin Alayları”nı günümüze taşıdı.
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E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, her hafta Perşembe 
akşamları Eyüpsultanlılara facebook 

canlı yayınından seslenerek müjdeli 
haberler veriyor. Basın Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün hazırladığı Enes Yıldırım’ın 
sunduğu programda, Başkan Remzi 
Aydın, hem yapılan çalışmaları ve yeni 
projeleri anlatıyor hem de vatandaşların 
sorularını cevaplandırıyor. Başkan Aydın’la 
Gündem programı her hafta Perşembe 
akşamı 20.23’te facebook’tan canlı olarak 
yayınlanıyor. 

Başkan Remzi Aydın’ın Eylül ayı boyunca 
yapılan Gündem programlarında aktardığı 
önemli konu başlıkları ise şöyle:

BAŞKAN AYDIN’DAN EYÜPSULTANLILARA
CANLI YAYINDA MÜJDELİ HABERLER

E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın, A 
Haber Taksi Programının konuğu oldu. A Haber 
muhabiri Göktuğhan Argın ile birlikte Eyüpsultan 

ilçesini dolaşan Başkan Aydın, Eyüpsultan’da 
gerçekleştirdiği çalışmalar ve projelerden bahsetti. 

Eyüpsultan ilçesinde son 4.5 yılda reform 
niteliğinde çok önemli projelere imza attığını A 
Haber izleyicilerine anlatan Başkan Aydın, özellikle 
tarihi ve kültürel mirasın yeniden canlandırıldığı 
ESTAM ve çocukların, gençlerin eğitimi için 

gerçekleştirilen Simurg projesinin benzersiz 
olduğunu vurguladı. Eyüpsultan’dan Mevlana’ya 
Vuslat yolculuğu ve Bursa, Çanakkale, Edirne 
gezilerine binlerce Eyüpsultanlının katıldığına 
değinen Başkan Remzi Aydın, özellikle ulaşım 
konusunda devrim niteliğinde projelerin hayata 
geçirildiğini aktardı. Başkan Aydın, “Eyüpsultan’da 
yapımı çok kısa bir süre sonra tamamlanacak metro, 
tramvay ve Silahtarağa Tüneli projesiyle trafik 
sorunu yok denecek kadar azalacak” dedi.

A Haber Taksi’yle Eyüpsultan Turu

İ
LÇE sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 
girişimleriyle İETT Göktürk - Kemerburgaz 

- Pirinççi Köyü - Pirinççi Mahallesi - Habibler - 
Mescidi Selam arasında otobüs seferleri başladı.   
17 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayan ve tüm 
gün devam eden İETT otobüs seferlerinde güzergah 
Göktürk, Kemerburgaz, orman yolu içerisinden 
Pirinççi Köyü, Pirinççi Mahallesi, Habibler ve 

Mescidi Selam şeklinde oluyor. 

YEŞİLPINAR-GÖKTÜRK İETT SEFERLERİ ARTIRILDI
Bu arada Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 

Aydın, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 
İETT ile yapılan görüşmeler sonunda Yeşilpınar-
Göktürk İETT otobüs seferlerinin artırıldığını 
açıkladı. Seferler, sabah 3, akşam 3 servis olarak 
gerçekleştiriliyor.

IETT SEFERLERI BAŞLADI
Göktürk - Kemerburgaz - Mescidi Selam

Eyüpsultan’da Yaşlılara Özel Kıraathane

“Alibeyköy Trafiği Silahtarağa Tüneli’yle Rahatlayacak”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
yaşlılara yönelik kıraathane projesinin yakın bir 
zamanda hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. 
Halid Bin Velid Parkı içerisinde yaşlılar için 
özel bir kıraathane yapılmasını planladıklarını 

belirten Aydın, “İhtiyaçlar doğrultusunda 
İslambey Mahallesi’nde Halid Bin Velid Parkı 
içerisinde yaşlılar için bir kıraathane projesini 
hayata geçiriyoruz. Eyüpsultanımızın böyle bir 
projeye ihtiyacı vardı” diye konuştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yapılan son düzenlemeler ile Alibeyköy 
trafiğinde yüzde 80 seviyesinde iyileşmenin olduğunu ifade ederek “Sürekli ölçümleme 
yapıyor, takip ediyoruz. Birkaç noktada dokunmamız gereken hususlar var. Vardar 
Caddesi’nde karakolun ve File Market’in önünde bir parklanma problemi var. Bu 
parklanmayı çözeceğiz. Oradaki çift şeridin rahatlamasını sağlayacağız. İnşallah 
Silahtarağa Tünelimizin açılmasıyla  Alibeyköy trafiği tamamen rahatlamış olacak“ dedi.

Pirinççi’nin İmar Sorunu Çözüldü

300 Araçlı Yeraltı Otoparkı Açılıyor

Yeşilpınar Mahallesine  
Çocuk Parkı MüjdesiBelediye Başkanı Remzi Aydın, Pirinççi 

Mahallesi’de yaklaşık 50 yıllık imar planı 
sorununun çözüldüğünü belirterek “İmar 

planımız Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
onaylandı. Şimdi askı süreçleri başladı. 

Pirinççi’nin tarihini, kaderini değiştirecek 
çok önemli bir işlem yapmış olduk. Bundan 

sonra mahallemize her türlü yatırım gelecek. 
Metro, kamu binaları, sosyal donatılar 

gelecek. Okullar, aile hekimliği merkezi, 
tıp merkezleri, spor alanları, otoparklar 

yapılacak. Bu mahallemizde modern bir şehir 
planı hayata geçirilecek” dedi. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Eyüpsultan’da Gündem” 
programında Cengiz Topel Caddesi’nde parklanma problemi ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu. Cengiz Topel Caddesi’nde, 300 araçlı otoparkın 
açılacağı müjdesini veren Başkan Remzi Aydın, “Cengiz Topel, bizim kronik 
alanlarımızdan biri. Otoparkımız bitti, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, 
Ekim ya da Kasım ayında açılışını yapacak. Yaklaşık 300 araçlı, bölgenin 
otopark ihtiyacını karşılayacak çok güzel bir yeraltı otoparkı oldu” dedi.

Yeşilpınar Mahallesi yeni bir çocuk 
parkına kavuşuyor. Müjdeyi Başkan 

Remzi Aydın, Belediyenin facebook canlı 
yayın programında verdi. Yeşilpınar 
Mahallesi’nde bulunan Leyle-i Kadir 

Cami’nin yanına park yapılması talebinin 
geldiği programda, Başkan Aydın, “Leyle-i 

Kadir Camii’nin arkasına çocuk parkı 
projesini yeni onayladım. Kısa süre 

içerisinde yapılacak” dedi.
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ANADOLU’NUN dört bir yanından 
gelerek Eyüpsultan’a yerleşen 
vatandaşlarla ve demokrasinin temel 

taşlarını oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları ile 
sık sık buluşan Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Başkan Remzi Aydın, Sivas, Rize, Giresun ve 
Gümüşhane’ye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 
Burada vatandaşlar, esnaflar, bürokratlar, 
gazeteciler ve sanatçılarla biraraya gelen 
Başkan Aydın, onlara Eyüpsultan’daki 
hemşehrilerinin selamlarını iletti. 

Sivas’ta Aşık Ruhsati Festivali 
Sivas’ta restore edilerek günümüze 
kazandırılmış eski bir tekkede akademisyenler, 
ticaret erbabı, bürokratlar ve sanatçılardan 
oluşan heyetle bir araya gelen Başkan Remzi 
Aydın, Behrampaşa Hanı, İstiklal Camii’ni, Gök Medrese’yi ve Sivas Kongresi’nin yapıldığı 
eski lise binasını da ziyaret etti. Başkan Aydın, Sivas Kangal’da Deliktaş Köyü’nde 
düzenlenen Aşık Ruhsati Festivali’ne ve Zara Bal ve Kültür Festivali’ne de katıldı. 

Rizelilere Geçmiş Olsun Dileklerini İletti Rize’ye iki günlük bir ziyaret 
gerçekleştiren Başkan Remzi Aydın, burada selden etkilenen vatandaşlara da geçmiş 
olsun dileklerini iletti. Başkan Remzi Aydın, Ayder Yaylası’ndan sonra Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete sunduğu Kıble Camii’ni de ziyaret etti.

İlçe Dernekleriyle Giresun Gezisi Eyüpsultan İlçe dernekleri ile Giresun 
şehrine düzenlenen gezide bir araya gelen Başkan Remzi Aydın, Şebinkarahisar’ın tarihi 
ve doğal mekanlarını gezip bu sene 5.’si gerçekleştirilen Afyon Giresun Şehitlik ziyareti 
ve Giresun Kültür Evi’nin açılışında bulundu. 

Gümüşhane Köse Yaylım ve Salyazı Köyü’nde Sıcak Sohbet 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Trabzon Havaalanı’nda başlayıp Zigana 
Tüneli ile devam eden yolculuğunda, Gümüşhane’nin Köse Yaylım Köyü’nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. Gümüşhane’nin Salyazı Köyü’nde de vatandaşlarla sıcak 
sohbetler gerçekleştiren Başkan Aydın, Bayburt iline, Kaş Köyü’ne ve Gümüşhane’nin 
Köse Belediyesi’ne de ziyaretlerde bulundu.

E
YÜPSULTAN Belediyesi’nin katkılarıyla, Karagöz 
Derneği tarafından düzenlenen 2. İstanbul 
Karagöz Festivali renkli görüntülere sahne 

oldu. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan 
Festivalin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın gerçekleştirdi. Geleneksel gölge oyununun 
sevimli kahramanlarını izleyerek keyifli saatler 

geçiren çocuklar, 2. Karagöz Festivali’nde, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden gelen Karagöz sanatçılarının 
özel gösterilerini de seyretme şansı buldular. Festival 
kapsamında EKSM’de, gösteriler, atölyeler, sergiler, 
söyleşiler ve Çat Kapı Karagöz etkinlikleri düzenlendi. 
Çat Kapı Karagöz etkinliğinde, çocuklara Karagöz 
Hacivat tasvirleri dağıtıldı.

İSTANBULLULAR “KİTAP AŞKINA” 
EYÜPSULTAN’DA BULUŞTU

EYÜPSULTAN’DA 2. KARAGÖZ FESTİVALİ

EYÜPSULTAN’DAN ANADOLU’YA 
DOSTLUK ZIYARETLERI

K
İTAP Aşkına İstanbul” Projesi’nin 5. Etkinliği, 
Eyüpsultan Belediyesi’nin desteğiyle 
Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. 

Açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 
gerçekleştirdiği etkinlik süresince 45 imza günü ve 
söyleşi düzenlendi, yaklaşık bir milyona yakın kitap 
büyük indirimlerle satışa sunuldu. 

Stantları dolaşarak kitaplar alan, yazarlar ve 
çocuklarla sohbet eden Başkan Remzi Aydın “Böyle 

güzel bir etkinliğe evsahipliği yapmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. Çok kitap okuyacağız, çok 
bilgileneceğiz, çok iyi insanlar olacağız. Kitap Günleri 
hepimize hayırlı olsun.” dedi.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde (EKSM) 
1-12 Ekim tarihleri arasında “Bi’ Dünya Kitap 
Akıl Almaz İndirimle Eyüpsultan’da” sloganıyla 
gerçekleştirilen Kitap Günleri, İstanbulluların ilgi 
odağı oldu.

Giresun Şebinkarahisar

Ziyaret edilen yerlerden birisi de 
Bayburt şehitliğiydi.

Başkan Aydın, Gümüşhane Salyazı 
Köyü’nde sıcak sohbetler gerçekleştirdi.

Başkan Remzi 
Aydın, Sivas 

Kangal’da 
Deliktaş Köyü’nde 

Aşık Ruhsati 
Festivali’ne 

katıldı.

Başkan Remzi Aydın, 
Şebinkarahisar’da 
nalbant İbrahim 
Karaman’la  
sohbet  
etti.

Gümüşhane Yaylım 
Köyü konakları.

Kıble Camii
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Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği 

kampları başarıyla tamamlayan gençlerin 

biraraya geldiği Bolu Aladağ’daki 2. Seviye 

Özel Eğitim Kampı, 3 gece 4 gün sürdü.

Eyüpsultanlı Gençler,

Bolu Aladağ’daki 2. Seviye
Özel Eğitim Kampı’nda Buluştu

E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, 
göreve gelişinin hemen ardından başlatmış 
olduğu gençlik kampları bu sene Bolu Aladağ'da 
gerçekleştirilen 2.Seviye Özel Eğitim Kampı ile 
taçlandı.

Ağustos ayındaki Eskişehir Hasırca Yaz Kampı'nın 
hemen ardından düzenlenen 2.Seviye Özel Eğitim Kampı'na 
mülakatla seçilen deneyimli kampçılar katıldı. En az 2 yıl 
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Kamplarını başarıyla bitiren 
gençlerin katıldığı kamp, 3 gece 4 gün sürdü. 

Erkek öğrencilerin 7-10 Eylül, kız öğrencilerin ise 10 – 
13 Eylül tarihleri arasında katıldığı kampta,  çadır kurma, 
barınak yapma, ateş yakma, yön bulma, harita okuma 
gibi teknik eğitimlerin yanı sıra sportif faaliyetler, orman 
içi oyunları, hiking, trakking, bitki türlerini inceleme gibi 
aktivitelerle gençler özel bir kamp deneyimi yaşadı. 

2. Seviye Özel Eğitim Kampı’nda, gençler ilk günü 
ortamı keşfederek ve doğru kamp alanını bularak 
geçirdiler. Kendi kalacakları çadırları kurduktan sonra 
akşam ateşinde günü değerlendirip, kardeşlik duygularını 
pekiştirdiler. Birçok aktivite yaparak zihin ve bedenlerini 
dinç tuttular. Takip eden günlerde zorlu yaşam koşullarına 
adapte olmayı öğrenip hayatta kalma tekniklerini 
öğrendiler. Eyüpsultanlı gençler kampı, ormanda hayatta 
kalma, su bulma, barınak yapma, gece yol bulma gibi 
birçok tekniği öğrenerek tamamladılar.

Kampçılar, çadır  
kurma, barınak yapma ve  

ateş yakma gibi eğitimleri aldılar.

Gençler akşam ateşinde günü değerlendirip, kardeşlik 
duygularını pekiştirdiler.

Zoru seven 
kampçıların 
buluştuğu 
Bolu 
Aladağ'daki 
kamp 3 gece 
4 gün sürdü.
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T
ÜLAY Aydın, bu ay Göktürk 
Mahallesi’nde Aras bebekle 
anne Songül Kandemir’i, yine 

Göktürk Mahallesi’nde bebek Kerem 
Ali’yle anne Nesibe Duru Ciğerci’yi, 
Düğmeciler Mahallesi’nde Ecmen bebekle 
anne Hacer Müslüm’ü, Silahtarağa 
Mahallesi’nde Ömer Yasin bebekle anne 
Zehra Aykut’u, Karadolap Mahallesi’nde 
Seyit Ömer bebekle anne Meryem Koç’u 
ve Akşemsettin Mahallesi’nde Nevina 
bebekle anne Sema Aykutay’ı ziyaret etti. 

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

T
ÜLAY Aydın, bu ay Mithatpaşa Mahallesi’nde 
sol tarafı felçli olan Ali İzzet Bayar’ı, Karadolap 
Mahallesi’nde ise Mehmet Kılınç’ı ziyaret etti. 

Aydın, aileler ile sohbet edip istek ve arzularını dinledi. 
Hasta ve yaşlı vatandaşların yanısıra ilçedeki 

engelli vatandaşları ve aileleri de ziyaret eden Tülay 
Aydın, bu kapsamda Pirinçci Köyü’nde ESER öğrencileri 
Atacan ve Barış Öztürk kardeşleri, Akşemsettin 
Mahallesi’nde ESER öğrencileri Onur ve Seda Ateş 
kardeşleri, Düğmeciler Mahallesi’nde bir başka ESER 
öğrencisi Ceren Öztürk’ü, Akşemsettin Mahallesi’nde 
İBB kampına gitmek isteyen ve bu talebi başkan Remzi 
Aydın tarafından yerine getirilen %100 bedensel 
engelli Eren Gülmez’i ziyaret edip onlarla sohbet etti. 

Tülay Aydın, ayrıca Düğmeciler Mahallesi Muhtarı 
Kazım Sarı ile Hac görevlerini yerine getiren Erkan 
Maviçiçek ve Bahattin Dölen’i de ziyaret etti.

EYÜPSULTANLI BEBEKLERE 
“HOŞGELDİN” ZİYARETİ
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın eşi Tülay Aydın, ilçedeki yeni doğan bebekleri 
ziyaret ederek onlara hediyeler sunmaya devam ediyor. Ziyaret ettiği ailelere ESER projesinde 
eğitim gören engelli çocuklar tarafından hazırlanan “Hoşgeldin Bebek” sepetleri hediye ediliyor.

Bebek Kerem Ali, anne Nesibe Duru Ciğerci ve Tülay Aydın

Nevina Bebek, anne Sema Aykutay ve Tülay Aydın

Ömer Yasin bebek ve Tülay Aydın

Aras Bebek, anne Songül Kandemir ve Tülay Aydın

Ecmen bebek, anne Hacer Müslüm ve Tülay Aydın

Seyit Ömer bebek, anne Meryem Koç ve Tülay Aydın

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

Ceren Öztürk Atacan ve Barış Öztürk kardeşler

Ali İzzet Bayar Erkan Maviçiçek Eren Gülmez ve Tülay Aydın

Bahattin Dölen Onur ve Seda Ateş kardeşler Mehmet Kılınç
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Göktürk Dergisi, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın’la 
“AYIN RÖPORTAJI”nı Gerçekleştirdi
Göktürk’ün sevilen aylık yayınlarından Ümit Öner’le Göktürk Dergisi, Ekim sayısında 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ı kapak yaparak ayın röportajını gerçekleştirdi.

D
ERGİNİN Genel Yayın Yönetmeni Ümit 
Öner, Başkan Aydın’la röportajını Göktürk 
Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş 
Parkuru’nda yaptı. Haftanın iki günü Göktürk 
Belediye Hizmet Binası’na gitmeden sabah 

erken saatlerde burada yürüyüş ve spor yapan Başkan 
Remzi Aydın, Göktürk Dergisi’ne hem Eyüpsultan’da 
gerçekleştirdiği çalışmaları ve hem de yeni projelerini 
anlattı. 

Remzi Aydın, Göktürk dergisine Göktürk’te 
gerçekleştirilen projelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Göktürk’te öncelikle en temel sorunumuz olan 2B 
diye adlandırdığımız alanların planlarını ve 18. Madde 
uygulamasını bitirdik. Bu şu anlama geliyor: Buradaki 
bütün mülkiyet ve imar sorunu çözülmüş oldu, bundan 
sonra şu an itibariyle herhangi bir vatandaşımız 
belediyemize ruhsat başvurusunda bulunarak 
inşaatına başlayabilir, önünde herhangi bir yasal engel 
kalmamıştır, dolayısıyla yılların sorunu bir şekilde 
çözümlenmiş ve sonuçlandırılmış oldu. Bundan sonra 
artık burada modern şehircilik anlayışının 
en güzel örnekleri sergilenecek. Yine çok 
önemsediğim bir şey, Organik Pazar kurduk, 
cumartesi günleri hizmet veriyor. Oldukça 
zengin çeşitleri olan ve büyük ilgi gören bir 
pazar oldu. Sokak hayvanlarımızla ilgili birçok 
önemli projeyi hayata geçirdik. Kemerburgaz’a 
kurduğumuz Hayvan Kliniği, önemli bir 
boşluğu doldurdu. Yine Kemerburgaz Hayvan 
Kliniğimiz bünyesinde hayvan ambulansımız 
var. Veteriner hekim kadromuzu güçlendirdik. 
Ayrıca Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüzün  
kullandığı bilgisayar programlarını kendi 
mühendislerimiz yazdı. Herhangi bir sokak 
hayvanı yasal olarak alınması ve barınağa 
götürülmesi gerekiyorsa alındığı anda fotoğrafı 
çekiliyor, bütün bilgileri  ipad’lerle sisteme 
giriyor, sunucularımızda kaydediliyor. Bundan 
sonraki bütün süreçte işlemler bu bilgi bankası 
üzerinden yürütülüyor. Son derece modern bir sistem 
kurduk. Bu arada hayvanlarımız için doğal ve modern 
bir yaşam merkezi projesini hayata geçireceğiz. 

Yine seçimler öncesinde söz verdiğimiz gibi 
Göktürk’te Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş 
Parkurumuzu 2 yıl önce faaliyete geçirdik. İstanbul 
Caddesi üzerindeki bir metruk binamızı Belediye Hizmet 
Binası olarak Göktürklülerin hizmetine sunduk. Göktürk 
eski Hizmet Belediye Belediye binamızı da Gençlik 
Merkezi’ne dönüştürdük. Son derece nezih, estetik 
standartlarla oluşturulan bir merkez haline geldi. Bu 
merkezde her yaştan insanlarımız müzik resim, tiyatro 
gibi bir çok sanat dalında hizmet alıyor, etkinlikler her 
haftasonu ilgi odağı oluyor. Son zamanlarda da özellikle 
binamızın en üst katını gençlerimiz için özellikle 
bir kütüphane haline dönüştürdük. İstanbul Yeni 
Havalimanı’nı şehrimize bağlayan metro çalışmamız 

hızla devam ediyor. İnşallah 2019 yılı içerisinde bu 
metromuz faaliyete geçecek ve Göktürk’te de bir 
istasyon olacağı için bölgemizin ulaşımına ciddi katkı 
sağlayacak. Onun dışında eski pazar yerinde bir yaşam 
ve kültür merkezi projemizi Büyükşehir belediyemize 
onaylattık, planlarını geçirdik. İnşallah bu yıl içerisinde 
temel attırmayı planlıyoruz. Bittiğinde sosyal tesisleri, 
kafetaryaları, otoparkları, sosyal ve yeşil alanları ile çok 
güzel bir kültür yaşam merkezi olacak. Kemerburgaz 
Kurtkemeri Tesislerimizin gelişim planlarını tamamlattık 
ve onayladık. İnşallah burada kır restorantı ve doğal 
köy ürünlerinin satılacağı, yürüyüş parkurunun olacağı 
bir tesisi önümüzdeki dönem hemşehrilerimizin 
hizmetine sunacağız. Plan notlarımızda yaptığımız 
değişiklikle Göktürk ve Kemerburgaz bölgelerimizdeki 
arsalarda istenildiği takdirde film platosu yapma imkanı 
getirdik. Bu proje hem sinema sektörüne ciddi bir katkı 
sağlayacak hem de bölgemiz için  sosyo kültürel ve 

ekonomik anlamda da katma değer oluşturacak.” 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 

Göktürk Dergisi’ne verdiği röportajın tamamını, derginin 
aşağıdaki web sitesinden  okuyabilirsiniz. 

www.gokturkdergisi.com
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Eyüpsultan Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 
düzenlediği “Kırtasiye Destek Kampanyası” devam ediyor.

K
AMPANYA 5’inci yılında da öğrencilerin olduğu 
kadar esnafın da yüzünü güldürüyor. Kırtasiye 
Destek Kampanyası ile ilgili olarak Dede Korkut 

İmam Hatip Ortaokulu’nda bir program düzenlendi. 
Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın 
ile birlikte Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat 
Öğütçü de katıldı. Programda konuşan Okul Müdürü 
Mustafa Karaca, desteklerinden dolayı Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür etti.

MURAT ÖĞÜTÇÜ: SİZDEN BAŞARI BEKLİYORUZ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ise 
yapılan güzel hizmetlere karşılık öğrencilerden 
başarı beklediklerini belirterek şunları söyledi; 
“Sizlerin adına okullarımızın personel ve ihtiyaçlarını 
karşılayan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür 
ediyorum. Güzel hizmetlere karşılık milletimize, 
ailenize ve kendinize faydalı bireyler olmanızı 
bekliyoruz.”

BAŞKAN AYDIN: 40 BİN ÖĞRENCİYE  
KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLADIK

Her sene olduğu gibi bu yıl da Eyüpsultan 
Belediyesi olarak tüm öğrencilerin yanında 
olduklarını belirten Başkan Remzi Aydın, programda 
yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Yaklaşık 40 bin 
ilkokul ve ortaokul öğrencimize kırtasiye desteği 
sağladık. Kampanyanın bir özelliği ise biz malzeme 
vermiyoruz. İlçemizdeki esnafımızla anlaşma 
yapıyoruz. Kırtasiyeye giden öğrenci belli limitler 
dahilinde istediği malzemeyi alabiliyor. Öğrencilerimiz 
hem ihtiyacı olan malzemeleri alıyorlar hem de ilçe 
esnafımıza bir anlamda katkı sağlıyoruz.”

BAŞKAN AYDIN’DAN LİSELİLERE MÜJDE

Kampanyaya gelecek yıllarda lise öğrencilerini 
de katmak istediklerinin müjdesini veren Başkan 

Aydın, konuşmasına şöyle 
devam etti; “Güzel bir sistem 
ve bugüne kadar iyi bir şekilde 
uygulandı. Gerek öğrencilerden 

gerekse velilerden olumlu 
dönüşler alıyoruz. İnşallah 
bu sisteme gelecek yıllar 

liseleri de dahil ederek 
geliştirmeyi düşünüyoruz. 
Yeni eğitim-öğretim yılının 
öğrencilerimize, velilerimize 
ve eğitmenlerimize hayırlı 

olmasını temenni ediyorum.”

5 YILDA 200 BİN ÖĞRENCİYE 
KIRTASİYE DESTEĞİ

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 
geçtiğimiz yıl 37 bin öğrenciye 

kırtasiye desteği verilirken, bu yıl 
ilçede bulunan 58 okulda okuyan ve 
Eyüpsultan’da oturup ilçe dışındaki 
okullarda eğitim gören toplam 40 bin 
öğrenci bu destekten faydalanacak.

Kampanya sayesinde 5 senede 
200 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyacı da 

karşılanmış oldu. Öğrenciler kırtasiye 
destek kampanyası kapsamında ilçedeki 
anlaşmalı kırtasiyelere velileriyle birlikte 
giderek kimliklerini gösterdikten sonra 

istedikleri malzemeleri alabilecekler.

Kırtasiye Destek 
Kampanyasına

BÜYÜK ILGI
Kırtasiye Destek kampanyası 
ile 5 yılda 200 bin öğrencinin 
kırtasiye ihtiyacı karşılandı.

Başkan Aydın, program sonrası sınıfları 
gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Bu yıl 40 bin öğrenci 
kampanyadan faydalanacak.

Öğrenciler  anlaşmalı kırtasiyelere velileriyle 
birlikte giderek kimliklerini gösterdikten sonra 
istedikleri malzemeleri alabiliyorlar.

Kırtasiye 
Destek 

kampanyası ile 
öğrencilerin 
yüzü güldü.
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“Belediyemizin Bu Kampanyası 
Sayesinde Kırtasiyecilerin 

Yüzü Gülüyor, Çocuklar 
İstediğini Alıyor”8Röportajlar: Serkan Duygu

8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Azra Erdoğan: “13 yaşındayım, 8. 
sınıf öğrencisiyim. Öğrencilerin eğitim 

masrafları çok fazla oluyor. Özellikle 
çok çocuklu ailelerde masraflar daha 
da artıyor. O yüzden Kırtasiye Destek 

Kampanyası’nı her sene yapan başkanımız 
Remzi Aydın’a teşekkür ediyoruz.”

Damla Su Çınar: “11 yaşındayım, 7. sınıf 
öğrencisiyim. Kırtasiye Destek Kampanyası bence 
çok güzel bir uygulama. Maddi durumu olmayan 
öğrenci arkadaşlarımız var. Bu destek sayesinde 

ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Birçok öğrenci de 
eksiklerini tamamlayabiliyor. İlerleyen yıllarda 
da bu kampanyanın devam etmesini istiyoruz. 
Başkanımız Remzi Aydın’dan Allah razı olsun.”

Mehmet Yılmaz (Kırtasiyeci): “Ben 25 senedir kırtasiyecilik 
yapıyorum. Kırtasiyeciler olarak belediyemizin beş 

yıldır düzenli olarak devam ettirdiği Kırtasiye Destek 
Kampanyası’ndan çok memnunuz. Bu kampanya bizleri maddi 
olarak rahatlatıyor. Bizim kadar veliler de bu kampanyadan 

memnunlar. Başkanımızdan Allah razı olsun diyorum. Umarım 
uzun yıllar bu kampanya devam eder.”

Ahmet Anlama (Kırtasiyeci): 8 yıldır kırtasiyecilik yapıyorum. Kırtasiye Destek 
Kampanyası, velilere, öğrencilere ve kırtasiyeci esnafına herkese faydası olan bir 
kampanya. Kırtasiyelerin ayakta kalmasını sağlayan, her yıl memnuniyetin arttığı, karşılık 
gören bir proje. Kırtasiye sektörüne canlılık, hareketlilik getiriyor. Bu destek kampanyası 
olmasa belki de yaptığımız işin yarısını bile yapamayacak durumda olabilirdik. Tek odaklı 
olmaması, Eyüpsultan  ilçesinin tamamına yayılması da çok önemli. Veliler, öğrencilerin 
kimlikleriyle gelip sorunsuz bir şekilde istedikleri ürünleri seçip, rahatlıkla alışverişlerini 
yapabiliyorlar. Başkanımız Remzi Aydın’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

Özgür Öztaş: “11 yaşındayım, 7. sınıf 
öğrencisiyim. Bu uygulamanın tüm 

öğrenciler için çok faydalı olduğunu 
düşünüyorum. Önemli ölçüde aileleri 
rahatlatıyor. Tüm öğrenciler eksiksiz 

bir şekilde kırtasiye malzemelerini 
temin edebiliyorlar. Başkanımıza 
her zaman yanımızda olduğu için 

teşekkür ediyoruz.”

Mesut Erden (Kırtasiyeci): “Ben yaklaşık 30 yıldır kırtasiyecilik yapıyorum. 
Kırtasiye Destek Kampanyası’nın tüm öğrencilere ve esnafa faydası oluyor. En 
önemli şey ise öğrencilerin kırtasiyeye girmesini sağlıyor. Çünkü artık herkes 
ya pazardan ya marketlerden alışveriş yapıyor. Belediyemizin bu kampanyası 

sayesinde kırtasiyelerin yüzü gülüyor. İnsanlar kırtasiyelere gelip alışveriş 
yapıyor. Binlerce çocuk istediği şeyi alabiliyor. Beş yıldır kırtasiyeci esnafına 

destek olan Başkanımız Remzi Aydın’a teşekkür ediyoruz.”

Berra Demirkol: “10 yaşındayım, 5. sınıf 
öğrencisiyim. Kırtasiye Destek Kampanyası’nı 

çok faydalı buluyorum. Kitaplarımızı zaten okul 
veriyor. Bu destekle de defter, kalem, silgi, boya 
kalemi gibi diğer ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz. 
Ben Başkanımıza bu güzel uygulamayı her sene 

yaptığı için teşekkür ediyorum.”

Hüseyin Özdemir: “12 yaşındayım, 
7. sınıf öğrencisiyim. Bence 
Kırtasiye Destek Kampanyası çok 
güzel düşünülmüş bir proje. Bu 
sayede ihtiyacı olan herkes okul 
alışverişlerini yapabiliyor; eksiklerini 
tamamlıyor. Biz öğrencilere her 
zaman destek olduğu için Başkanımız 
Remzi Aydın’a çok teşekkür ediyoruz.”

Furkan Sarısoy: “7.sınıf öğrencisiyim. 
Kırtasiye desteğinden memnunuz. Belediye 

başkanımız Remzi Aydın’a çok teşekkür 
ediyoruz. Defter, kalem uç, silgi gibi en çok 
kullandığım kırtasiye malzemelerini almayı 
düşünüyorum. Bu kampanyanın her zaman 

olmasını istiyoruz.”

Muhittin Yaylak (Kırtasiyeci): “20 yıldır kırtasiyecilik yapıyoruz. Çok güzel bir çalışma, kırtasiyeci 
esnafını gerçekten rahatlatıyor. En azından kırtasiye piyasasına bir hareketlilik sağlıyor. Artık bir çok 

insan son dönemde kırtasiye alışverişlerini marketlerden yapıyor. Bu da bizleri olumsuz etkiliyor. 
O yüzden bu kampanya sayesinde iş yapabiliyoruz. Çünkü kampanyadan yararlanmak isteyenler 

yeniden kırtasiyelerin kapısından içeri giriyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”
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KAPTANPAŞA CAMII IBADETE AÇILDI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projesi ESTAM kapsamında Kırkmerdiven Caddesi’nde başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

R
ESTORASYONU tamamlanan Kaptanpaşa Camii, kılınan 
ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eyüpsultan Belediye 

Başkanı Remzi Aydın ve AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem 
Koçyiğit camide cuma namazını cemaatle birlikte kıldılar.

Cuma namazının ardından cami avlusunda gerçekleştirilen 
açılış programına muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da katılırken 
Eyüpsultan Vaizi Ersoy Koyuncu tarafından dualar edildi. 
Duaların ardından ise vatandaşa aşure ikramı yapıldı. Başkan 
Uysal programda yaptığı konuşmada, mübarek Muharrem 
ayı içinde Kaptanpaşa Camii’nin açılışını yapmaktan mutluluk 
duyduklarını belirterek, vatandaşların Muharrem ayını ve Aşure 
Günü’nü tebrik etti. Program sonrası caminin içini de gezen 
Başkan Uysal ve Başkan Aydın, restorasyon sırasında bulunan 
ve Bahriye Nâzırı Hasan Hüsnü Paşa’ya ait olduğu düşünülen 
‘Kaptanpaşa’nın Gemisi’ isimli resmi inceledi.

451 YILLIK CAMİ YENİDEN İHYA EDİLDİ
Eyüpsultan Vapur İskelesi karşısında, İskele Caddesi üzerinde 

yer alan Kaptanpaşa Camii, Hadikat’ül-Cevâmi’ye göre “Gürcü 
asıllı el-Hac Mahmud Ağa tarafından 1567 yılında inşa edildi. 
Sultan Mahmud Hân’ın Hazinedarı Cevrî Usta’nın vasiyetiyle, 
Şehremini Hayrullah Efendi tarafından 1819 tarihinde yenilendi. 
Bozcaadalı Hasan Hüsnü tarafından 1900’de son halini aldı.

Caminin restorasyon çalışmaları sırasında, sonradan yapılı 
sıvaların kaldırılması (raspa) ile ortaya çıkan ve camiye son 
halinin verilmesini sağlayan, Bahriye Nâzırı Hasan Hüsnü Paşa’ya 
atfen, ‘Kaptanpaşa’nın Gemisi’ olduğu düşünülen, üzeri boyalarla 
kaplı, bir gemi resmi de bulundu. Resmin orijinal hali korunarak, 
Bilim Kurulu kararı ile ve Ressam marifetiyle Konservasyonu 
(bakımı) yapıldı ve cami girişinde Son Cemaat Mahalli’nde, 
koruma amaçlı olarak üzeri cam ile kaplı şekilde sergileniyor.

F
AHRİ Korutürk Caddesi’ndeki çalışmaların bitmesinin ardından 
başlatılan çalışmalarda Kırkmerdiven Caddesi de yenileniyor.  
Ekipler, Kırkmerdiven Caddesi üzerindeki çalışmalarını iki kısım 

halinde sürdürüyor. Caddenin ilk kısmında İSKİ, BEDAŞ ve Türk Telekom 
alt yapı çalışmalarını tamamlanırken, altyapısı tamamlanan kısımda taş 
döşeme işlemi gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddeye yeni aydınlatma 
sistemleri ve kent mobilyaları da konulacak

BAŞKAN AYDIN, YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Kırkmerdiven Caddesi’nde çalışmalar büyük bir titizlikle devam 

ederken, Kalenderhane Caddesi’nde ve Otantik Çarşı Bahariye Yolu 
üzerinde yenileme çalışmaları başlatıldı. Buralarda da öncelikle caddenin 
altyapısı tamamlanıyor, ardından üst kaplama işlemi gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, Eyüpsultanlıların olduğu kadar ilçeye ziyarete gelen 
misafirlerin memnuniyeti ve daha konforlu bir ortamda ağırlanmaları 
açısından büyük bir önem taşıyor. Başkan Remzi Aydın ise, çalışmaları 
yakından takip ederek, sık sık incelemelerde bulunup, vatandaş ve 
esnaflarla konuşup düşüncelerini alıyor.

Başkan Remzi Aydın, çalışmaları yakından 
takip ederek sık sık incelemelerde bulunuyor.

Kırkmerdiven 
Caddesi’nin 

altyapısı 
tamamlanan 
kısmında taş 

döşeme işlemi 
gerçekleştiriliyor.

BAHARIYE YOLU

Kalenderhane 
Caddesi’nde de yenileme 

çalışmaları başlatıldı.

KALENDERHANE CADDESI

KIRKMERDIVEN CADDESI

ESTAM ÇALIŞMALARI
ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Kaptanpaşa Camii’nin açılışı sonrası Başkan Uysal ve 
Başkan Aydın’a Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetimi 
(ESTAM) binasında çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Başkan Mevlüt Uysal ve Başkan Aydın, 
down sendromlu çocukların çalıştığı Zahir 

Kafe’de oturarak çocuklarla sohbet etti.
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın girişimleriyle hayata geçirilen, Eyüp Sultan Tarihi Merkez’de (ESTAM) çalışmalar tüm hızyla devam ediyor.

EYÜPSULTAN’IN GÖRKEMLI IŞIĞI 
ESTAM’LA DÜNYAYA YAYILIYOR
67 ayrı projeyi bünyesinde barındıran, 7 bölgede 

4 grupta 176 adet alt projeden oluşan ESTAM’ın 
en önemli ayaklarından birini de restorasyon ve 

işlevlendirme çalışmaları oluşturuyor. 
İstanbul’un kültürel miras açısından en önemli ilçelerinden 

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

Davut Ağa Camii, Kaşgari Camii, Arakiyeci Cafer Ağa Camii, 
Sofu Karaali Çavuş Camii, Şah Sultan Camii Haziresi, Şah Sultan 
Sıbyan Mektebi Projesi, Kaşgari Abdullah Efendi Türbesi, Şeyh 
Kaşgari İsa Efendi Türbesi ve Haziresi, Kaptan Paşa Camii ve 
Dükkanları’nda restorasyon çalışmaları tamamlanırken, birçok 
cami, türbe ve hazirede ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER:
Mihrişah Valide Sultan Sıbyan Mektebi Restorasyonu, 

Eyüpsultan Ziyaretçi Merkezi ve Hamam Kültürü Müzesi, Cezri 
Kasım Camii Restorasyonu, Defterdar Mahmut Efendi Camii 
Restorasyonu, Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Restorasyonu, 
Balçık Tekkesi Projesi ve Restorasyonu, Zal Mahmud Paşa 
Türbesi, Zal Mahmud Paşa Külliyesi Haziresi, Ahmet Efendi 
Türbesi, Çifte Gelinler Türbesi, Ayşe Bahri Kadın Kabri ve Sofası, 
Eyüp Camii Haziresi, Hançerli Sultan Türbesi, Lala Mustafa 
Paşa Türbesi, Mehmet Çelebi Türbesi, Adile Sultan Türbesi, Eski 
Karakol Binası Restorasyon Projesi ve Uygulaması, Eyüpsultan 
Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Mihrişah 
Valide Sultan İmareti Restorasyonu, Abdurrahmanpaşa Türbesi, 
Sultan Reşat Mektebi Restorasyon Proje ve Uygulaması, Kitap 
Kafe (Fikir – Sanat Atölyesi).

SOFU KARAALİ ÇAVUŞ CAMİİ

KİTAP KAFE FİKİR SANAT ATÖLYESİ

SULTAN REŞAT MEKTEBİ

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN SIBYAN MEKTEBİ DAVUD AĞA CAMİİ DEFTERDAR MAHMUT EFENDİ CAMİİ

ŞAH SULTAN CAMİİ KAŞGARİ CAMİİ

KAPTAN PAŞA CAMİİ HAMAM KÜLTÜRÜ MÜZESİ



MEKANEKİM 201814 EYÜPSULTAN POSTASI

Üç Kuşaktır 
Devam Eden 

Bir Lezzet 
Yolculuğu:

Emirgan Süt is İslam aleminin en 
kutsal mekanlarından 
biri olarak kabul edilen 
Eyüpsultan’a her gün 
İstanbul’un farklı 
semtlerinden binlerce 
ziyaretçi geliyor. 
Gelen misafirleri en 
iyi şekilde ağırlayan 
ve farklı lezzetler 
sunan restoranların, 
esnaf lokantalarının 
bir arada olduğu 
Eyüpsultan, kurumsal 
markaların da gözdesi. 
Eyüpsultan’da en son 
şube açan kurumsal 
markalardan birisi de 
Emirgan Sütiş.

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

K
ALENDERHANE Caddesi’nde Eyüpsultan Konağı’nda 
hizmete giren Emirgan Sütiş, kendi çiftliğinden elde 
ettiği manda ve inek sütü ile hazırlanan geleneksel 
Türk sütlü tatlıları ile yarım asırdır İstanbullulara 
eşsiz tadlar sunuyor. Sütlü tatlıların yanısıra zengin 

yemek menüsü ve kendi çiftliğinden gelen kahvaltılıklarıyla 
oluşturduğu farklı konseptiyle de 3. kuşağın öncülüğünde lezzet 
yolculuğuna devam ediyor. 

“Eyüpsultan’ın Maneviyatına Uygun Konsept Çalışması Yaptık”

Eyüpsultan’daki şubenin, dekorundan, çalınan müziğe kadar 
farklı bir konseptte hazırlandığını belirten şubenin işletme müdürü 
Yusuf Arslan “Dekoruyla, aydınlatmasıyla, tablolarıyla, içerde 
çalınan müziğiyle Eyüpsultan’ın maneviyatına uygun bir konsept 
çalışması yaptık. Örneğin tüm Sütişlerde klasik müzik çalınırken 
burada ise buranın atmosferine uygun müzikler çalıyoruz. Girişteki 
ve üst kattaki odalarımıza Kosova Salonu, Aslışah Salonu, Emir 
Sultan salonu isimlerini vererek mobilyalarımızı ona göre seçtik. 
Yine bu şubemize özel  kahvaltı servisimizi Cuma, Cumartesi ve 
Pazar günleri sabah 05.30’da başlatıyoruz. Tüm düzenlemelerimizi 
Eyüpsultan’a uygun bir şekilde yaptık” diyor.

“Tatlılarımızın Sütü, Sütiş Çiftli’nden Geliyor”

Sütiş Muhallebisi, kazan dibi, tavuk göğsü, su muhallebisi, 
sütlaç, meyveli muhallebi gibi 14 çeşit geleneksel tatlının sütlerinin 
Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Sütiş Çiftliği’nden geldiğini 
belirten Arslan “Sütiş Çiftliği 2010 yılında 50 dönüm arazi üzerine 
kuruldu. Bugün burada 400 büyük baş hayvanımızdan günlük 3 
ton süt elde edilmekte. Günlük elde edilen Manda-inek sütümüz 
ile; Beylikdüzü’nde bulunan 8000 m2 üzerine kurulu üretim 
tesisimizde, sütlü tatlılarımızın yanı sıra; Hellim Peyniri, Dil Peyniri, 
Örgü Peyniri, Kaşar Peyniri, Tereyağı, Manda Kaymağı, Manda 
Sütü ve Manda Yoğurdu üretimi yapılmaktadır. Dondurmaya 
kadar kendimiz üretiyoruz. Üretim aşamasında katkı maddesi 
kullanılmadığı için en fazla üç günlük ömrü var, ürün daha fazla 
raf ömrü müsade etmiyor zaten. Biz katmadıklarımızla gurur 
duyuyoruz” açıklamasını yapıyor.

ADRES: İslambey Mah. 
Kalenderhane Cad. No: 
19 Eyüpsultan-İstanbul
Tel: (0212) 567 57 34 - 35

Tatlıların yanısıra Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin 
sunulduğu Emirgan Sütiş’te mevlüt, sünnet, nişan gibi özel 
organizasyonlar da düzenlenebiliyor. Girişteki 35 kişilik ve 
üst kattaki 95 kişilik Kosova odası ile misafirlerine hizmet 
verdiklerini vurgulayan Yusuf Arslan “Nişan, kına gecesi, 
mevlüt veya sünnet gibi farklı organizasyonlar yapıyoruz. 
Biz herhangi bir dekorasyona ya da süslemeye karışmıyoruz. 
Yiyecek olarak pilav üstü döner, iskender veya pilav 
kavurma şeklinde üç farklı menümüz var. Tabii isteğe göre 
imkanlar dahilinde menüye eklemeler yapabiliyoruz” diyor. 

“Mevlüt, Sünnet, Nişan, Kına Gecesi 
Organizasyonları Düzenlenebiliyor”

Acı Biber Reçeli, Beyaz Kiraz Reçeli, Yeşil Elma Pekmezi, 
Erik Marmelatı, Elma Sirkesi, Natürel Sızma Zeytinyağı, 

Kocadağ ailesinin Artvin’de bulunan çiftliğinden geliyor. 

Sütlü tatlıların yanısıra Hellim Peyniri, Dil Peyniri, Örgü 
Peyniri, Kaşar Peyniri, gibi ürünler Sütiş Çiftliğinden 
gelen sütlerle  Beylikdüzü tesislerinde hazırlanıyor.

Emirgan Sütiş’te tatlıların yanısıra geleneksel Türk 
mutfağının en seçkin lezzetleri sunuluyor.

Baş aşçı Ahmet Karakaya: “1950’lerden günümüze 
sütlü tatlılar geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.”

Şubenin işletme müdürü Yusuf Arslan 
“Eyüpsultan’ın maneviyatına uygun 
bir konsept çalışması yaptık” diyor.
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Bu Atölyede Eski Kitaplar Yeniden Hayat Buluyor:

Yansımalar Sanat Atölyesi

M
ARMARA Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Geleneksel Türk Sanatlar 
Bölümü mezunu Mediha Albayrak ve 
Nagehan Çakar Başargan, üniversite 
yıllarında başlayan arkadaşlıklarını iş 

hayatlarına da taşımışlar. Hayallerinin peşinden giderek 
kendi atölyelerini açan iki arkadaş, Eyüpsultan'daki 
Yansımalar Sanat Atölyesi'nde üç yıldır elyazması 
kitaplar, hat levhalar vb tüm eserlerin restorasyonunu 
geçekleştiriyorlar. Bir yıl hocalarının atölyesinde 
çalıştıktan sonra  Yansımalar Sanat Atölyesi'ni 
açmaya karar verdiklerini söyleyen Mediha Albayrak 
“Öncesinde kalem işleri yaptık; Çekmeköy Av 
Köşkü'nün restorasyonunda bulunduk, Gönül Kahvesi 
zincirlerinin tüm Türkiye genelinde kalem işlerini yaptık. 
Sonunda Eyüpsultan'da kendi atölyemizi açtık. Birçok 
arkadaşımız Kadıköy ve Moda'da kendi işini kurarken, 
biz Eyüpsultan'da açmayı istedik; çünkü bu işi en çok bu 
semte yakıştırdık. Daha sonra evlendik ve Eyüpsultan'a 
yerleşmeye karar verdik” diyor.

“Daha Çok Koleksiyonerlerle Çalışıyoruz”
Daha çok koleksiyonerlerle çalıştıklarını belirten 

Nagehan Çakar “Koleksiyonler kitaplarını bize 
getiriyorlar biz de onları kurtarmaya çalışıyoruz. 
Yanıklarını tedavi ediyoruz, hastalıkları temizliyoruz, 
hasar görmüş, zedelenmiş yerleri onarıp sonrasında da 
eksik kalan tezhiplere devam ediyoruz. Bu işte cok ciddi 
bir açık vardı biz de kendimizi bu alanda geliştirdik. 
Atölyemizde işlerimiz iyi gitti. Hatta evde de kendimize 
çalışma odası yaptık. Bir işi elinize aldığınızda o işi en 
kısa sürede bitirmek istiyorsunuz. Koleksiyonerler de 
verdikleri bir işi iki yıl sonra almak istemiyorlar, çünkü 
o da heyecanlı, verdiği işin bir an önce tamamlanmış 
halini görmek istiyor. O yüzden aynı iş üzerinde iki kişi 
çalıştığımızda daha çabuk bitiyor” açıklamasını yapıyor. 

Restorasyon Süresi Esere Göre Değişiyor
Yapılan restorasyon süresinin eserin yıpranmışlığına 

göre değiştiğini vurgulayan Mediha Albayrak şunları 
söylüyor: “Daha önce benzer bir eseri restore ettiyseniz 
aşağı yukarı belli bir teslim tarihi söyleyebiliyorsunuz 
ama  genelde tarih vermiyoruz. Bu bizim elimizde olan 
şeyler değil. Kağıdı  çaya yatırıyorsunuz ve rengini bazen 
bir bazen de iki haftada tutturabiliyorsunuz. Yine eserin 
yapıldığı döneme uygun kağıt bulmanız gerekiyor. Bu 
kağıtları da sahaflardan ya da antikacılardan temin 
edebiliyorsunuz. Bazı kitaplar çok yıpranmış oluyor, 
dolayısıyla işlem süresi de daha uzun sürebiliyor.”

Geleneksel Türk Sanatlarına gönül vermiş iki arkadaşın Nişanca Mahallesi'nde 
açtıkları Yansımalar Sanat Atölyesi'nde rutubet, mantar ve kitap kurtlarının 
tahrip ettiği eserler, süsleme ve restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat buluyor.

 Mediha Albayrak 
ve Nagehan Çakar, 

Yansımalar Sanat 
Atölyesi'nde eski 

eserleri restore 
ediyor.

Yansımalar Sanat Atölyesi'ni Eyüpsultan'da açmaya karar 
veren iki arkadaş “Bu iş en çok Eyüpsultan'a yakışırdı” diyor.

Her eser üzerine titizlikle çalışan Albayrak ve Çakar,  
“Bu işin gecesi gündüzü yok” diyor.

ADRES: Nişanca Mahallesi Amcazade Hüseyin Paşa Sokak No:1

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmetlerini 
sürdüren ESKEP (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı)’de yeni dönem kursları başladı.

ESKEP’TE YENİ DÖNEM 
KURSLARI BAŞLADI

E
YÜPSULTANLI kadınların büyük ilgi gösterdiği, Eylül 
ayında başlayan dikiş, amigurimi (Örgü bebek) ve 
aşçı çırağı kurslarına Ekim ayında iğne oyası ve 
kuaförlük eğitimleri de eklenecek. Farklı sürelerde 
gerçekleştirilen kurslarda verilen eğitimlerle 

kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirmeleri 
ve  aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlanıyor. 

Eyüpsultanlı kadınlarımızın beceri ve yetenekleri 
doğrultusunda verilen mesleki eğitimlerle geleceğe daha 
sağlam adımlar atmaları sağlanıyor. Halk eğitim ile ortaklaşa 
verilen kursların sonunda eğitimini tamamlayan kadınlara 
sertifika verilerek aynı zamanda da yeni ufuklar açılmış 
oluyor. ESKEP kurslarına katılan kadınlarımız evlerinin 
dışına çıkarak sosyalleşme imkanı bulurken, ilgi ve becerileri 
geliştikçe kendilerine olan özgüvenleri artıyor, başarma  
duygusu ile sosyal açıdan da kendilerini daha iyi hissediyorlar.

DİKİŞ KURSU: Dikiş kursunda kursiyerlere kalıp 
çıkarma, kumaşı kalıba uygulama, dikiş dikme,  overlok 
çekme ve ütü aşamaları uygulamalı bir şekilde gösteriliyor. 
Kurs üç ay sürüyor. Kursun bitiminde yeni kurslar açılarak 
dikiş eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

AŞÇILIK ÇIRAĞI KURSU: Yaklaşık bir ay süren kursta 
ilk etapta kursiyerlere iş sağlığı güvenliği, hijyen ve temizlik 
gibi teorik bilgiler veriliyor. Kalan haftalarda ise sebzelerin 
hazırlanması, garnitürler, soslar, çorba ve ana yemeklerin 
hazırlanması pratik olarak gösteriliyor. Pastacılık kursunda 
ise kremaların ve yaş pastaların yapılması gibi bir çok konuda 
eğitimler veriliyor. 

AMİGURUMİ KURSU (ÖRGÜ BEBEK): Yün iplikler 
ve tığ yardımıyla belli şablonlara uygun olarak örülüp, 
elyaflarla doldurularak farklı şekiller verilerek oyuncak 
figürler hazırlanıyor. Organik ipler kullanıldığı için kolayca 
temizlenebilmekte ve çok uzun ömürlü olmakta. Ayrıca hiçbir 
sağlık tehlikesi de yok.

Bir ay süren aşçılık çırağı 
kursunda, kursiyerlere teorik 

ve pratik bilgiler veriliyor.

Dikiş, amigurimi ve aşçı 
çırağı kurslarına Ekim ayında 

iğne oyası ve kuaförlük 
eğitimleri de eklenecek.

ESKEP kursiyerlerinin hazırladığı 
örgü bebekler büyük ilgi görüyor.

Her yaştan  
kursiyerin 
katıldığı 
ESKEP’in 
eğitimlerine 
ilgi büyük.

ESKEP İrtibat Numarası: 0549 794 73 38

8Haber: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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ESKEP’in Eylül Ayında Açılan Dikiş, Amigurumi ve Aşçılık Çırağı Kurslarına Katılan Eyüpsultanlı Kadınlar “ESKEP Bizim İçin Büyük Bir Şans” diyorlar.

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

“ESKEP BİZİM İÇİN 
BÜYÜK BİR ŞANS”

Fatma Erdinç (Amigurumi Kursu):  
“Buraya İslambey Mahallesi’nden geliyorum. Üç 
yaşındaki torunuma hediye bir bebek gelmişti. 

Onunla çok güzel oynuyordu. Yıkanabilir ve 
hijyenik olması da ayrıca güzeldi. Belediyemizden 
Amigurumi Kursu ile ilgili mesaj gelince katılmak 
istedim. Torunuma bir şeyler yapabilmek, stres 

atmak, kaliteli vakit geçirmek ve yeni arkadaşlar 
edinmek adına kursa katıldım. Ben onkoloji 

hastasıyım, burada kendimi hastalığımdan arınmış 
hissediyorum.  Bana terapi gibi geliyor. Buradaki 

idareden ve hocamızdan çok memnunuz. Çok sıcak 
bir ortam var. Başkanımız Remzi Aydın’a böyle bir 

yer açtığı için ayrıca teşekkür ediyoruz.”

Nevin Yalçın (Amigurumi Kursu): 
“Ben Akarçeşme’de oturuyorum. Kursa katılmadan 
önce bir el alışkanlığım vardı, buraya bildiklerimi 
pekiştirmek için katıldım. Amigurumiyi severek 

yapıyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Sayılarla 
bu işi yaptığınız için dejarj oluyorsunuz, başka 
bir şey düşünmüyorsun, derdin sıkıntın varsa 

unutuyorsun, rahatlıyorsun ve eve daha pozitif bir 
şekilde gidiyorsun. Ben yaptığım işleri çocuklara 
veriyorum, ama satıp aile bütçesine de çok güzel 

bir katkıda bulunabilirsiniz.”

Filiz Demet Turan (Aşçılık Çırağı Kursu): 
“Kursa İslambey Mahallesi’nden katılıyorum. 
Aşçılık kursuna daha farklı yemekler yapmayı 

öğrenmek amacıyla katıldım. Pastacılık kursuna 
da katılmayı istiyorum. Ayrıca benim kızım 

gastronomi okuduğu için onunla birlikte ilerde 
kendi yerimizi açabiliriz diye de düşündüm. 

Hocamızdan çok memnunuz, bize çok güzel şeyler 
öğretiyor. Ben bütün ev hanımlarının  ESKEP’te 
açılan kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. 

Başkanımız Remzi Aydın’a da bize böyle bir imkan 
sunduğu için teşekkür ediyorum.”

Aysel Tepe (Dikiş Kursu): “Kursa Güzeltepe 
Mahallesi’nden katılıyorum. Kızım okula gittiği 

için evde yalnız bırakamadığımdan işten 
ayrılmak durumunda kaldım. Makina aldım ve 
evde bir şeyler yapıp, satmak istedim. Baktım 
hiç bilmediğim bir işe atılıyorum, kursa gidip 
kendimi geliştireyim istedim. Böyle bir kursun 
açılması benim için büyük bir şans oldu. Duyar 

duymaz kaydımı yaptırdım. İyi ki bu kurs 
açılmış, gerçekten çok mutlu oldum. İlerleyen 
dönemlerde de devam etmeyi, işimi genişletip 

büyütmeyi istiyorum.”

Necla Güner Bağış (Dikiş Kursu):  
“Kursa Nişanca Mahallesi’nden katılıyorum. 
Buraya kendimi geliştirmek ve yeni şeyler 

öğrenmek amacıyla geldim. Bilmediğimiz birçok 
şeyi de öğrendik. Şimdilik kendim için bir şeyler 
dikiyorum ama ilerde bunu maddi kazanca da 
dönüştürebilirim. Ben bütün ev hanımlarına 

kursa gelmelerini tavsiye ediyorum.  Evde boş 
oturmaktansa, burada zamanlarını daha iyi 
değerlendirebilirler. Kurs yeni başlamasına 
rağmen şimdiden çok güzel şeyler ortaya 

çıkarmaya başladık.”

Sevda Bektaş (Aşçılık Çırağı Kursu):  
“Silahtarağa Mahallesi’nde oturuyorum. Yemek yapmayı 

seviyorum ve pastacılığa karşı da ilgim var. Elim de yatkın 
olduğu için daha profesyonel birisinden eğitim almayı 

istedim. Böyle bir kurs açıldığı için çok 
mutluyum. Derslerimiz eğlenceli 

geçiyor. Buranın en küçük üyesi olarak 
hocamızdan da diğer ablalarımızdan 

da çok güzel şeyler öğreniyorum. 
Bence yemek yapmak bir sanat ve bu 
sanatı biz ESKEP’te en güzel şekilde 

öğreniyoruz.”

Ouafa Chennouri İdrissi (Aşçılık Çırağı Kursu): 
“Annem İspanyol babam Faslı. Evlendikten sonra 

Eyüpsultan’a yerleştim. Yedi senedir Türkiye’de yaşıyorum. 
Ben farklı bir şeyler yapmak istiyordum. 

Eşim benim için araştırdı ve burayı 
buldu. Eşim ve ben Türk yemeklerini 

çok seviyoruz. Buraya daha güzel 
ve farklı Türk yemekleri yapmayı 

öğrenmek için katıldım. Burada çok 
sıcak bir ortam var. Güzel arkadaşlıklar 

kurdum. Burada olmayı seviyorum.”
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatıyla sevimli dostlarımız için bir yeniliğe daha imza atıldı.

SOKAKTAKİ 
DOSTLARIMIZ 

KAYIT ALTINDA  
VE GÜVENDE...

E
YÜPSULTAN Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yaptığı 
çalışmanın ardından geliştirilen Veteriner 
Otomasyon Sistemi’yle birlikte ilçemizde 
bulunan can dostlarımızla ilgili yapılan tüm 
çalışmalar tümüyle kayıt altına alınmakta. 

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
tarafından kullanılmaya başlanan Veteriner Otomasyon 
Sistemi’yle gelen tüm talep ve şikayetlerin yanısıra sahada 
yapılan ilaçlama, toplama, besleme işlemleri ile klinikte 
uygulanan tıbbi işlemler de kayıt altına alınarak daha 
güvenli ve sistemli bir yapıya geçilmiş oldu. 

Geliştirilen bu otomasyon sistemiyle 
veteriner hekimlerimiz kliniğimize gelen 
hayvanların tıbbi geçmişini hızlıca öğrenerek 
gerekli tedaviye ivedi bir şekilde müdahale 
edebilme imkanına sahip oldu.

Veteriner İşleri Otomasyon Sistemi Türkiye’de Bir İlk

Türkiye’de şu anda hiçbir belediyede olmayan bu 
sistemin kusursuz bir şekilde işlediğini belirten Sorumlu 
Veteriner Hekim Gökhan Karadağ 
konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: 
“Bize telefonla, maille, dilekçe ile ya 
da şahsi başvuru ile gelen talepleri 
sistemde seçiyoruz. Daha sonra 
yapılacak işle ilgili veteriner hekim, 
saha ekibi, ilaçlama, beslemeci gibi ilgili 
arkadaşımıza görevlendirme yapılıyor. Bu 
arkadaşlarımız kendi talep sisteminden verilen 
göreve bakıyor. Örneğin hayvan ambulansı 
ekibine şu adreste yaralı bir hayvan var diye 
görevlendirme yapıldığında ekiplerle 
oraya gidiyor ve yaralı hayvan alındı şu 
an arabada diye konum güncellemesi 
yapıyor. Kliniğe gelen hayvana veteriner 
hekim tarafından gerekli işlemler 
yapıldıktan sonra fotoğrafı çekiliyor 
sisteme işleniyor. Hekim arkadaşımızda 
tedaviyi gerçekleştirdikten sonra yaşadığı 
ortama bırakıldı, barınağa sevk edildi veya 
sahiplendirme yapıldıysa bunun da bilgisini 
sisteme giriyor. Hem yapılan görevler, 
hem de hayvan takibi kusursuz bir 
şekilde yürüyor. Ayrıca hayvan 
alındığında taranıyor mikrocipi 
varsa o sisteme giriliyor yok 
ise yeni mikrocip takılıyor.”
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Sokak Hayvanlarının Kemerburgaz’daki Güvenli Yuvası:

S
OKAK hayvanları için bugüne kadar ambulanstan barınma ve besleme 
noktalarına, kediler için özel evlerden mama dağıtımına kadar pek çok 
olumlu çalışmaya imza atan Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Sokak 
Hayvanları Kliniği’nde, şimdiye kadar 490 sokak hayvanı da sahiplendirildi.

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

Klinik Haftanın Altı Günü Hizmet Veriyor

Sokak hayvanları için özel dizayn edilmiş ve tüm ekipmanı bu doğrultuda 
oluşturulmuş, muayene odası ve ameliyathanesi de olan klinik toplamda 200 
metrekare büyüklüğünde. Dört veteriner hekim ve iki yardımcı personel ile haftanın 
altı günü sabah 08.30 – 16.30 saatleri arasında hizmet veren klinikte ayrıca 
sahipsiz hayvanların mikroçip uygulamaları yapılarak kayıt altına alınması, sahipsiz 
hayvanların sahiplendirilmesi gibi hizmetler de veriliyor. 

Kedi Polikliniğinin İnşasına Başlandı

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği’nin hemen arkasında inşasına başlanan 
kedi polikliniği ile kapasite daha da artırılacak. Toplam 120 metrekare alana sahip 
olacak olan kedi polikliniği, ameliyat ve ameliyat sonrası yatış, enfeksiyonlu hastalar, 
yavru ve yavru anneleri için ayrılan bölümlerden oluşacak. Böylece ameliyattan 
çıkan hayvanlar daha sakin bir ortamda kendilerine gelirken, enfeksiyon hastalığı 
bulunan hayvanlar da bu hastalıklarını diğerlerine bulaştırmamış olacak.

Klinikte 1 tam 
donanımlı 

ameliyathane, 1 
muayenehane 
ve 1 ilaç odası 

bulunuyor.

Bir hekim ve 
bir yardımcı 
personelden 

oluşan ambulans 
gün boyu sahada 

çalışıyor.

Başkan Remzi Aydın, 
klinikte yapılan 

çalışmaları yakından 
takip ediyor.

İnşasına 
başlanan kedi 
polikliniği ile 
kapasite daha 
da artacak.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilçede Aralık 2015 tarihinde 
faaliyete geçen Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği, haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyor.

Kemerburgaz Sokak 
Hayvanları Kliniği
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın, sokak hayvanlarıyla ilgili başlattığı “Seviyorsan Sahiplen” kampanyasına hayvanseverler de 
kayıtsız kalmıyor. Kampanyaya ilgi gösteren hayvan dostları Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği’ne başvurarak sahiplenme yapabiliyor. Sokakta 
buldukları hayvanları sahiplenmek isteyen hayvanseverler ise kliniğe getirdikleri hayvanların kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini yaptırabiliyorlar.

SEVİYORSAN SAHİPLEN

Sokak Hayvanlarını Sahiplenen Eyüpsultanlılar:
“Sokaktaki Canları Kurtaralım”

Melek Kas: “Biz Pamuk’u on gün önce 
sahiplendik. Bizim daha önce de bir 

köpeğimiz vardı ama doğum yaparken 
maalesef öldü. O yüzden bir süre hayvan 

sahiplenmeyi düşünmedik. Kardeşim 
de hayvanları çok sevdiği için yeniden 
sahiplenmeye karar verdik. Pamuk’u 

aldığımızda çok korkak bir köpekti, sanırım 
ona çok iyi davranmamışlar. Şimdi bizimle 
çok mutlu. Benimle beraber yatıp kalkıyor. 
Hayvanseverlere tavsiyem Pet Shop’lardan 

hayvan almasınlar. Sokaktaki kimsesiz 
hayvanları sahiplensinler. Onlar da sıcak bir 

yuvada olmayı hak ediyorlar.”

Güzin Arzu Şahiner: “Ben Kemerburgaz 
Sokak Hayvanları Kliniği’nden yaklaşık üç ay 

önce iki yavru kedi aldım. İsimlerini Leyla 
ve Melek koydum. Ben özellikle kedileri çok 
seviyorum. Daha önce de bir kedim vardı. 

O da yavruladı ve dokuz kedimiz daha 
oldu. Onlar rahat etsin diye bahçeli bir eve 
taşındım. Kendim de aynı zamanda hayvan 

koruma görevlisiyim. Bir hayvansever 
olarak, evlerine kedi ya da köpek almak 
isteyen diğer hayvan severlerden ricam 

sokak hayvanlarını sahiplensinler.”

Menşure Alınlı: “Çakıl’ı Kemerburgaz Sokak 
Hayvanları Kliniği’nden 8 ay önce aldım. 
Bir kedim daha var, onun adı da Demet. 
Demet’e sokakta bir araba çarpmıştı, eve 

getirdik ve tedavi ettirdik. Onun öncesinde 
de Zıpır isminde bir kedimiz vardı ama 

malesef kanserden öldü. Benim kızımda da 
iki kedi var. Ailece hayvanları çok seviyoruz. 
Evde baktıklarımızın hepsi sokak hayvanı. 

Dışardaki hayvanların da yaşamaya hakkı var. 
O yüzden sokaktaki hayvanları sahiplensinler 
ve onları sıcak bir yuvaya kavuştursunlar.”

Murat Nacak: “Şu anda iki tane 
sahiplenmiş olduğum Bella ve 
Kuyruksuz isminde iki kedim 
var. Sokakta yaralı hayvanlardı, 
tedaviye götürdüm, evde misafir 
ettim onları. O arada da onlara çok 
alışınca bir daha bırakamadım ve 
sahiplendim. Aslında daha fazla 
hayvanı sahiplenmek isterim 
ama evim müsait değil. Önceden 
bahçeli bir evim vardı ve köpek 
besliyordum. Şimdi öyle bir imkanım 
yok. İnsanların Pet Shop’lardan 
hayvan almasına, bu işin ticarete 
dökülmesine karşıyım. Sokaktaki 
hayvanları da sahiplensinler, 
özellikle de engeli olan bir hayvanı 
sahiplenirlerse çok daha güzel olur 
çünkü onların sokakta yaşama 
şansları çok az. Sokaktaki canları 
kurtaralım, onlara sahip çıkalım.”

IRTIBAT NUMARASI: (0212) 627 91 87

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

İhsan Bilsin: “Ben Paşa’yı altı gün önce 
sahiplendim. Köpekleri çok seviyorum. 
Daha önce de bir Alman Kurdum vardı 
ama bahçeden çalındı. Onun üzerine 
yeni bir köpek almak istedim. Herkese 
bir kedi ya da köpek sahibi olmalarını 
tavsiye ediyorum. Bir süre sonra onlar 
da ailenin bir ferdi gibi oluyor. Ama 
kesinlikle para vererek almasınlar. 
Yolda, sokakta sahipsiz hayvanları 
görünce içim gidiyor. Gitsinler 
Kemerburgaz Sokak Hayvanları 
Kliniği’nden bir hayvanı sahiplensinler. 
Altı gün oldu ama şimdiden birbirimize 
çok alıştık, Paşa’yı asla bırakmam, 
ölene kadar beraberiz inşallah.”
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18. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu, Eyüpsultan’da Yapıldı

Kültür ve sanat dünyasının değerli isimlerinin katılacağı Eyüpsultan Kültür Çalıştayı’nda Eyüpsultan’la ilgili yapılabilecek 
farklı çalışmalara odaklanılacak, fikirler tartışılacak... Çalıştay, Yansımalar Grubu’nun dinletisiyle sona erecek...

K
UDÜS ve Filistin’de geçmişten günümüze 
yaşananlar ve bölgenin geleceğinin masaya 
yatırıldığı 18’inci Uluslararası Beytülmakdis 

Akademik Sempozyumu, 15-16 Eylül 2018 tarihleri 
arasında Eyüpsultan’da yapıldı. Sempozyuma 
Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda akademisyen 
katıldı.

Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı ve Eyüpsultan 
Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen sempozyuma, 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı yetkilileri, 
Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler ile çok 
sayıda öğrenci katıldı. 

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde bu yılki 
teması “Beytülmakdis (Kudüs ve Filistin) Vakıfları: 
Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” olarak belirlenen 
sempozyumda, Kudüs ve Filistin bölgesinde 
yaşanan gelişmeler konuşuldu. Sempozyum 
kapsamında Kudüs ve Filistin problemleri hakkında 
hazırladığı eserleriyle tanınan ünlü fotoğraf 
sanatçısı Muhsin Jak Kilby’in “Göz Bebeğimiz Aksa” 
sergisi de vatandaşların beğenisine sunuldu.

E
YÜPSULTAN Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü, 2018-2019 Kültür Sanat 
Sezonu’na Eyüpsultan Kültür Çalıştayı 

ile güçlü bir başlangıç yapıyor. İstanbul’un 
huzur şehri, medeniyet envanterinin önemli 
bir parçası, kültür sanat çalışmalarının 
marka şehri Eyüpsultan, yeni kültür sanat 
sezonunda da nitelikli işlere imza atmaya 
devam edecek.

13 Ekim Cumartesi günü Caferpaşa 
Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde 
gerçekleşecek Eyüpsultan 2018-2019 Kültür 
Çalıştayı’na kültür dünyasından birçok 
değerli isim katılacak. 

Çalıştayda yer alan komisyonlarda 
Eyüpsultan’la ilgili yapılabilecek farklı 
çalışmalara odaklanılacak, fikirler 
tartışılacak. Birçok yeni nitelikli çalışma 
için belki başlangıç noktası olacak görüşler 
kültür ve sanat dünyasının değerli isimleri 
ve raportörler eşliğinde ele alınacak.  

Eyüpsultan 2018-2019 Kültür 
Çalıştayı’nda Eyüpsultan’ın kültürel 
hayatıyla ilgili önemli konular masaya 
yatırılacak. Kültür ve mekan ilişkisinden 
geleneksel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, 
dil ve edebiyattan görsel sanatlara, şehir 
kimliğinden kamu yayımcılığına sekiz ayrı 
komisyonda Eyüpsultan’ın kültür sanat 
hayatına farklı perspektifler sunulacak.

Komisyonlarda, kültür sanat 
dünyasından Doç. Dr. Savaş Çevik, Mehmet 
Lütfi Şen, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz, Fatih 
Bulut, Samed Karagöz, Prof. Dr. Mehmet 
Narlı, İhsan Kabil, Faysal Soysal, Selim Sina 
Berk, Murat Özer, Abdurrahman Demiler, 
Celalettin Çelik, Alim Arlı gibi isimler yer 
alacak. 

Gün boyu sürecek komisyonların 
ardından komisyon bilir kişileri tarafından 
yapılacak panelde, Eyüpsultan Belediyesi’nin 
kültür sanat alanında yaptığı çalışmaların 
ufkunu genişletecek görüşler sunulacak. 

Çalıştay, Yansımalar grubunun 
dinletisiyle sona erecek.

“ÇALIŞTAY”LA GIRIYOR
EYÜPSULTAN, YENI KÜLTÜR SANAT SEZONU’NA
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“ESER’DE ÇOCUKLARA ÇOK GÜZEL ŞEYLER ÖĞRETİYORLAR”

ABLA ESMERAY ÇELİK: “ALEYNA 
BENİM İÇİN KARDEŞTEN ÖTE”

“Her çocuk özeldir 
ve eğitimi hak 

eder” düşüncesiyle 
2015 yılında  
Piyer Loti’de 

açılan Eyüpsultan 
Belediyesi’nin 
ödüllü projesi 

ESER’de hayatını 
engelli çocuklarına 

adamış ailelerin 
başarılarına, yaşam 

mücadelelerine 
ve onların 

zorluklarla dolu 
hayat hikayelerine 

her daim tanık 
olabilirsiniz.

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

ESER’le iki yıl önce tanıştıklarını Aleyna’nın 
burada çok mutlu olduğunu vurgulayan 

abla Esmeray Çelik “ESER’de çocuklara çok 
güzel şeyler öğretiyorlar. Aleyna bazen bize 

el işi atölyesinde yaptığı küçük takılardan 
hediyeler getiriyor. Kendisi yaptığı için mutlu 

oluyor. Burayı çok benimsemiş, derslere 
giriyor, arkadaşları ile sohbet ediyor. Burada 

kendini çok rahat hissediyor. Zaten gitmek 
istemediği bir yere asla götüremezsiniz. 

Buraya haftanın iki günü geliyor. Darbuka, el 
işi ve seramik derslerine katılıyor” diyor.

T
IPKI ESER’de eğitim gören 21 yaşındaki Aleyna Fatma Nur 
Çelik ve onun yanından bir an olsun ayrılmayan ablası Esmeray 
Çelik’inki gibi. Aleyna bundan 11 yıl önce, 9 yaşındayken 
annesini kaybetmiş. Aile apartmanında babası ile aynı dairede 
kalan Aleyna’ya dört kardeşi sahip çıkmış. Onunla en çok 

yakından ilgilenen ise ablası Esmaray Çelik olmuş. 
Annelerini erken yaşta kaybettikten sonra Aleyna ile kendilerinin 

ilgilenmeye başladıklarını söyleyen abla Esmeray Çelik “Aleyna babamla 
birlikte kalıyor. Aile apartmanı olduğu için ben alt katta oturuyorum. 
Aleyna için ev ortamı ve çevresi çok önemli. İstese benimle birlikte 
kalabilir ama kalmak istemiyor. Evde kendi saltanatını kurduğu için 
orada kendini daha rahat hissediyor. Ama sonuçta yemesi içmesi, eğitimi, 
giyimi ile ben ilgileniyorum. Aleyna down sendromlu, yüzde yetmiş ağır 
engeli var ama çok akıllı, ortama kolay uyum sağlayabilen bir kız. Beş 
yaşındaki çocuk zekasına sahip, bazen onun da inatları olabiliyor ama 
bizi çok yoran bir çocuk değil” diyor.

“Annemin Vefatıyla Çok Sıkıntılı Günler Yaşadık”
Annelerini kaybettikleri dönemde Aleyna’nın bu süreci zor atlattığını 

belirten Çelik “Annem aniden rahmetli olunca o dönemde Aleyna’da ciddi 
sıkıntılar yaşadık. Mesela dört-beş yaşlarındaki çocuklara zarar vermek 
gibi bir huy çıkardı. Aleyna’yı önce bir psikoloğa sonra da psikiyatriye 
götürdüm. Sekiz-dokuz ay bu böyle devam ettikten sonra o huyundan 
vazgeçti. Bir dönem annemden dolayı mezarlıklardan ve hastalardan da 
korktu. Biz bile annemi kaybettikten sonra çok sıkıntılar yaşadık o yüzden 
Aleyna’nın o süreçte sıkıntılar yaşaması çok normaldi” açıklamasını yapıyor. 

“Aleyna’ya Hem Anne Hem Abla Oldum”
Aleyna’yı çok sevdiğini aralarındaki sevginin abla kız kardeş 

ilişkisinden çok öte olduğunu sözlerine ekleyen Esmeray Çelik “Ben 
ona hem anne hem abla oldum. Beni çok seviyor. Ona kıyamayıp her 
istediğini yaptığım için beni maddi kaynak olarak görüyor. Dışarı 
çıktığımızda ne isterse alıyorum. Ama ben biraz disiplinli olduğum için 
benden biraz çekiniyor da. Mesela ilacını içmediğinde Esmeray ablana 
söyleyeceğiz dediklerinde ilacını hemen içiyor. Ya da bir kıyafeti giymek 
istemediğinde ablanı arıyoruz dendiğinde hemen elbisesini giyiyor. 
Benim Lise 2’ye giden bir kızım var, bana hep Aleyna’ya ayrıcalık 
tanıyorsun der. Aleyna benim için kardeşten öte, ona kızamıyorum. 
Aslında çok sabırlı birisi değilim, çok tezcanlıyım ama Aleyna’ya karşı 
öyle davranamıyorum. Annem Aleyna’yı dünyaya getirdiğinde de biraz 
eliştirmiştim zaten dört kardeşiz, niye doğurdu ki diye ama Aleyna’yı en 
çok seven yine ben oldum” şeklinde konuşuyor.

“Aleyna, ESER’de 
Kendini Rahat 
Hissediyor”

ESER’de çok mutlu olan Aleyna, darbuka, 
el işi ve seramik derslerine katılıyor.

“Aleyna benim için kardeşten öte” diyen 
abla Esmeray Çelik “onu kendi kızımdan 
ayırt etmiyorum” diyor.

11 yıldır kardeşine bakan Esmeray Çelik, engelli 
çocuğu olan ailelere eğtime önem vermeleri, 
sabırlı olmaları ve toplumdan uzak tutmamaları 
gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Kardeşine çok düşkün olan Esmeray Çelik, 
Aleyna’nın eğitimi ile de yakından ilgileniyor.
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EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, DUYU 
BÜTÜNLEME TERAPİ MERKEZİ KURDU
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü, her yaştan ve her 
kesimden vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. ESKEP (Eyüpsultan Kadın Emeği Programı), ESER (Engelliler Sürekli 
Eğitim ve Rehberlik Merkezi; İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Şefkateli Mağazası, Aile ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri 

gibi birçok başarılı projeyle adından söz ettiren Eyüpsultan Belediyesi, son olarak Duyu Bütünleme Terapi Merkezi’ni kurdu.

E
YÜPSULTAN Belediyesi’nin Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü bünyesinde, Şeker Hayat binasında 
faaliyete geçen Duyu Bütünleme Terapi Merkezi, otizm, 

hiperaktivite, dikkat bozukluğu, öğrenme problemleri yaşayan 
0-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz hizmet sunuyor. 

Duyu Bütünleme Terapi Merkezi’yle down sendromlu, 
otistik, mental, özel öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği olan 
çocukların, sosyal hayata uyumlu, kendi hayat kalitelerini 
artıran bir süreci devam ettirmelerini sağlamaları hedefleniyor. 

Duyu Bütünleme Terapi Merkezi’nde çocukların bütün 
duyuları değerlendirildikten sonra, çocuğa özel terapi 
yöntemleri uygulandığını söyleyen Fizyoterapist Nesibe 
Yaşar “Denge duyusu dediğimiz duyusunda problem yaşayan 
çocuklarda salıncak aktiviteleri yapıyoruz. Onun dışında 
tırmanma merdivenleri, yürüme etkinlikleri, ışık ve müzik 
sistemleri ile çeşitli çalışmalar yapılıyor. Haftada bir gün 40 
dakikalık süreler halinde yapılan seanslar 4’ten başlayarak 
çocuğun ihtiyacına göre 10 seansa kadar çıkabilıyor” dedi.

Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?
Duyu Bütünleme Terapisi, 1960’lı yıllarda Amerikalı 

doktor J.Ayres tarafından yapılan araştırma ve çalışmaların 
ardından uygulamaya konulmuş, devam eden süreçte tüm 
dünyada, çocuklar için, özellikle otizm başta olmak üzere 
birçok problemin çözümünde oldukça önemli bir terapi 
yöntemi. Duyu bütünleme terapisinde çocukların yaşadıkları 
duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun 
duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu 
terapi, çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel 
etkileşimine pozitif yansır.

Duyu Bütünleme 
Terapi Merkezi, 
otizm, 
hiperaktivite, 
dikkat bozukluğu, 
öğrenme 
problemleri 
yaşayan 0-15 yaş 
arası çocuklara 
yönelik ücretsiz 
hizmet sunuyor.

Duyu Bütünleme 
Terapi Merkezi’nde 
çocuğa özel 
terapi yöntemleri 
uygulanıyor.

Duyu Bütünleme Terapisi, Fizyoterapist 
Nesibe Yaşar tarafından 40 dakikalık 

seanslarla yapılıyor.

KAYIT VE BİLGİ İÇİN (0212) 545 05 67

8Haber: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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Osmanlı Devleti’nin En Ünlü Kızlar Ağası

HACI BEŞİR AĞA
Hacı Beşir Ağa, harem ağalarının en ünlülerindendir. Yaptırdığı hayır eserleri ile tanınmıştır. Eyüp Sultan Hazretleri’ne yakın 

olması için büyük çaba göstermiş, Sadrazam Semiz Ali Paşa anıt mezarının bitişiğini satın alarak türbe haline getirmiştir. 
Türbe pencerelerini de sebil olarak vakfedip, Eyüpsultan’a gelenlere asırlar boyu soğuk su ikram edilmesini sağlamıştır.

KÜÇÜK yaşta siyahî bir 
köle olarak İstanbul’a 
getirilen Beşir Ağa, 

Kızlar ağası Yapraksız Ali 
Ağa’nın yanında yetişmiş, 
Sultan III. Ahmed’in şehzadeliği 
sırasında hizmetinde bulunmuş 
ve sadakati ile onun itimadını 
kazanmıştır. Zamanla padişah 
musâhipliğine yükselen Beşir 
Ağa, 1705’te saray hazinedarı 
olmuş, 1713’te zamanın 
Dârüssaâde Ağası Süleyman 
Ağa ile birlikte önce Kıbrıs’ta, 
sonra da Mısır’da ikamete 
mecbur edilmiştir. Buradan 
‘şeyhülharem’ rütbesi ile 
Hicaz’a gönderilmiştir. 1717’de 
Anber Ağa’nın yerine saraydaki 
üst düzey görevlerden biri 
olan dârüssaâde ağalığına 
getirilmiştir. On üç yılı III. 
Ahmed, on altı yılı da I. 
Mahmud zamanında olmak 
üzere toplam 29 yıl harem 
ağalığı yapmıştır. Özellikle 
Sultan I. Mahmud üzerindeki 
büyük nüfuzu dolayısıyla önemli 
mevkilere tayinlerde etkili 
olmuştur. 1746 yılında vefat 
eden Beşir Ağa’nın türbesi, 
Eyüp Sultan Camii şadırvan 
avlusundan iç avluya geçerken 
solda, Eyüp Sultan Türbe 
girişinin sağ tarafındadır. 

YAPTIRDIĞI ESERLER

Halk arasında yaygın adıyla 
kızlar ağası, Osmanlı Sarayı’nın 
en yüksek yöneticilerinden 
biriydi. Protokoldeki yeri 
vezirlerle eşitti. Harameyn-i 
Şerifeyn sorumluluğunu da 
üstlendiklerinden saygınlıkları 
yüksekti. Hacı Beşir Ağa, 
bunlar arasında ilim ve irfana, 
kitaba, kamu hizmetlerine, 
politikaya düşkünlüğü ile öne 
çıkmıştır. Görevinden dolayı 
her ay sunulan bin altından 
başka devlet erkânı, İstanbul 
halkından saraya işi düşenler 
ve taşradan gelenlerce sunulan 
hediyeler onun muazzam 
bir servete sahip olmasını 
sağlamıştır. Hacı Beşir Ağa sahip 
olduğu bu büyük servetle ilim 
ve marifet ehlini himaye etmiş, 
servetini pek çok hayır eserinin 
yapımında kullanmıştır. Büyük 
bir ilim aşığı olan Hacı Beşir 
Ağa, Cağaloğlu’nda cami, sıbyan 
mektebi, medrese, kütüphane, 
tekke ve sebilden meydana 
gelen Beşir Ağa Külliyesi; 
Eyüp Sultan’da Dârülhadis 
Medresesi, kütüphane ve 
çeşme; Topkapı Sarayı içinde 
mescid; Fatih, Beşiktaş, 
Kocamustafapaşa, Fındıklı, 
Üsküdar ve Sarıyer’de çeşmeler; 
Medine’de bir medrese ve 

kütüphane, Kahire’de sebil 
ve mektep; Bulgaristan 
Ziştovi’de bir medrese ve 
kütüphane yaptırmıştır. 
Kendi yaptırdığı Bab-ı Ali 
yakınındaki kütüphaneye ve 
Eyüp Sultan’daki kütüphanesine 
bin 500’den fazla kitap 
vakfetmiştir. Bağdat’taki 
İmam-ı Azam Camii’ne yazma 
eserler bağışlamıştır. Kurduğu 
vakıf kütüphanelerinden 
başka oldukça zengin bir özel 
kütüphanesi de olan Beşir 
Ağa vefat ettiğinde sadece 
Karaağaç’taki hazine odalarında, 
arasında Kâtib Çelebi’nin el 
yazısıyla Cihannümâ’nın da 
bulunduğu 150 kadar değerli 
kitap çıkmıştır. Yaptırdığı 
eğitim kurumları ile birlikte 
günümüze bıraktığı en önemli 
miras, yalısındaki kütüphanede 
ve diğer kütüphanelerde 
topladığı nadir yazma eserlerdir. 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde 
korunan bu zengin el yazması 
koleksiyon onun adını 
ölümsüzleştirmiştir.

İLK MATBAAYA KATKISI

Beşir Ağa’nın Osmanlı 
devletinde ilk matbaanın 
kurulmasında da önemli rolü 
olmuştur. İbrahim Müteferrika, 
İstanbul’da ilk matbaayı açıp, 
kağıt fabrikasının da Yalova’da 
açılması için çalışmalara 
başlayınca, fabrika için en uygun 
yerin Hacı Beşir Ağa’nın çiftliği 
olduğu tespit edilmiş, Beşir Ağa, 
çiftliğini bu iş için seve seve 
vakfetmiştir. 

ABD Ohio State Universitesi 
Tarih Bölümü’nde Osmanlı 
Tarihi Öğretim Üyesi olan 
Prof. Jane Hattaway, Hacı 
Beşir Ağa’nın hayatını 
araştırarak 2006 yılında 
“Osmanlı Sarayı’nın En Ünlü 
Haremağası Hacı Beşir Ağa” 
ismiyle kitaplaştırmıştır. 
Türkçeye çevrilen kitabın 
tanıtımında Hacı Beşir Ağa şöyle 
anlatılmıştır: 

“Beşir Ağa’nın hayat 
hikâyesi, Osmanlı 
İmparatorluğunun en güçlü 
kişisi haline gelen Habeşistanlı 
bir kölenin hikâyesidir. Afrika 
köle ticaretinin acımasız 
girdabına sürüklenen, Kahire’de 
satılan, sonra Topkapı Sarayına 
getirilen Habeşi oğlanlardan 
biridir Beşir Ağa. Bütün 
zorlukların üstesinden gelmiş, 
Darüssaade Ağalığı makamını 
kendinden önceki ve sonraki 
bütün ağalardan daha uzun süre, 
tam 29 yıl işgal etmiş ve makamı 
siyasi ve askeri nüfuzunun 
zirvesine ulaştırmıştı. 18. yüzyıl 
başlarından itibaren, veziriazam 
fiilen sultanın yerine geçerken; 
Beşir Ağa da, veziriazamların 
seçiminde, hamiliğinde ve 
hatta azledilmesinde en güçlü 
kişi haline gelmişti. Beşir Ağa 
Osmanlı saray kültürünü, yerel 
siyasi kültürü ve imparatorluk 
siyasetini etkilerken, Osmanlı 
Sünni İslam anlayışının 
şekillenmesinde de kilit bir rol 
oynadı. Kütüphaneler, kuran 
mektepleri ve imparatorluğun 
birçok kritik noktasında 

medreseler kurarak resmî 
Hanefi mezhebini güçlendirdi. 
Beşir Ağa, tarikatların da 
hamisiydi.  Beşir Ağa, uzun 
ömrünün sonunda Sünni 
Müslüman bir üstat, bir devlet 
adamı, bir edip, bir mutasavvıf 
ve kitapsever olarak tarihte iz 
bıraktı.”

MEDRESESİ

Ünlü Darüssaade Ağası 
Hacı Beşir Ağa tarafından 
Eyüpsultan Nişanca’da 
‘darülhadis medresesi’ olarak 
yaptırılmıştır. Dershane bölümü 
aynı zamanda mescid olarak 
kullanıldığı için ‘Darülhadis 
Medresesi Mescidi’ ismiyle 
de bilinir. Eğimli arazide sade 
bir mimariyle inşa edilmiştir. 
Nişanca’da ferah ve havadar bir 
mekana yapılmış olan bu küçük 
külliye, darülhadis, kütüphane, 
sıbyan mektebi, mescit ve 
çeşmeden meydana gelir. 
Baba Haydar Çeşmesi Sokağı, 
Baba Haydar Mektebi ve Balcı 
Yokuşu sokakları arasına 1735 
yılında inşa edilmiştir. Basık 
kemerli ana giriş kapısı Baba 
Haydar Çeşmesi Sokağı’na 
açılır. Baba Haydar Mektebi 
sokağına açılan ikinci bir kapısı 
daha vardır. 

TÜRBESİ

Beşir Ağa Türbesi, Eyüp 
Sultan Camii şadırvan 
avlusundan iç avluya girerken 
solda, Eyüp Sultan Türbe 
girişinin sağ tarafındadır. 
Türbenin şadırvan avlusu ve 

iç avluya bakan iki penceresi 
vardır. Mustafa Çelebi 
Haziresi’ne bakan iç kısmı 
da pencerelidir. Bu kısımda 
Sadrazam Semiz Ali Paşa’nın 
abidevi kabri yer alır. Semiz Ali 
Paşa’nın yaptırdığı cüzhane ile 
Beşir Ağa Türbesi birleştirilip 
tek parça haline getirilmiştir. 
Oldukça sade olan türbede 
Hacı Beşir Ağa’nın ahşap 
sandukası vardır. 2016 yılında 
tamamlanan Eyüp Sultan 
Türbesi restorasyonunda 
yenilenen çinilerin kırık 
parçaları, Beşir Ağa Türbesi’nin 
kıble tarafındaki duvara monte 
edilmiştir. Duvarın sağ tarafına 
da Sultan II. Abdulhamid 
Han’ın Eyüp Sultan Türbesi 
için yaptırdığı tunç kapı 
yerleştirilmiştir. 

Beşir Ağa Türbesi’nin, 
camiye bakan mermer söveli 
hacet penceresinin dış cephesine 
celi sülüs hat ve güzel bir istifle 
Besmele ile başlayacak şekilde 
Fatiha Suresi yazılmıştır. 
Türbenin kitabesi, kemerli giriş 
kapısı üzerinden başlayıp sol 
tarafındaki hacet penceresine 
doğru devam eder.  Kitabe, dört 
kartuş içine üç satır halinde 
yazılmıştır. Kapı ve bitişiğindeki 
pencerenin bulunduğu cephe 
mermer, diğer duvarlar kesme 
küfeki taşından yapılmıştır. 
Giriş kapısının yanındaki 
pencerenin iki yan duvarına iki 
çeşme konularak sebil haline 
getirilmiş, yıllarca buradan 
Eyüp Sultan’a gelenlere su 
dağıtılmıştır.

Hacı Beşir Ağa Medresesi
Hacı Beşir 

Ağa Türbesi

Hacı Beşir 
Ağa Türbesi 

üzerine 
yazılan 
Fatiha 
suresi

Hacı Beşir 
Ağa Sebili

8Ali İhsan Gülcü
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“Remzi Aydın Gibi Sporu Seven Bir Başkanla 
Çalışmak Bizim İçin Büyük Bir Şans”

Öz Alibeyköy Spor Kulübü’nde 10 yıldır başkanlık yapan Metin Çırpan, 4 yıldır da Eyüp Kulüpler Birliği’nin 
başkanlığını yürütüyor. Hep futbolun içinde olan, kalecilik, antrenörlük ve hakemlik yapan Çırpan’la 

amatör spor kulüpleri, Eyüp Kulüpler Birliği ve futbol dünyası üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

EYÜP KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI METİN ÇIRPAN:

Kalecilik, antrenörlük, hakemlik, kulüp 
başkanlığı ve Eyüp Kulüpler Birliği Başkanlığı. 
Futbola olan bu tutkunuz nereden geliyor?

12 yaşlarında mahalle aralarında sürekli top oynardık. 
Abilerimiz bizi devamlı maçlara götürürdü. Okul çağlarında 
kaleye geçtik ve o dönem Eyüp’te düzenlenen mahalleler arası 
turnuvalarda hep oynadım. Sonrasında sakatlık geçirince futbolu 
bırakmak zorunda kaldım. Askerden sonra antrenörlük kursuna 
gittim ve antrenörlük belgesi aldım. Öz Alibeyköy Spor Kulübü’nde 
bir dönem yardımcı antrenörlük yaptım. 1995 senesinde ise 
hakemlik kursuna gittim ve 15 günlük bir eğitimin ardından 2004’e 
kadar Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul İl Hakemi olarak görev 
yaptım. Hayat bizi hep futbolun içine itti. Biz futbolu, futbol da 
bizi sevdi. Halen Öz Alibeyköyspor’da ve son dört yıldır da  Eyüp 
Kulüpler Birliği Başkanlığı yapıyorum.

Eyüp Kulüpler Birliği’nin de  
kuruluşunda yer aldınız değil mi?

Hakemliği bıraktıktan sonra 2008 yılında Öz Alibeyköy Spor 
Kulübü başkanı oldum. 10 yıldır da bu görevi layıkınca sürdürmeye 
devam ediyorum. Tabii bu süre zarfı içinde ilçemizde bulunan 
diğer amatör spor kulüpleri ile hep iyi ilişkilerimiz oldu. Yedi-sekiz 
kulüple görüşerek 2007 yılında Eyüp Kulüpler Birliği’ni kurduk. 
Amacımız kulüpleri bir çatı altında toplayarak onlara her türlü 
desteği sağlamak, İstanbul Amatör Spor  Kulüpleri Federasyonu’yla, 
Belediyeyle ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü’yle kulüpler arasında 
köprü olmaktı. Ben 1.5 yıl görev yaptıktan sonra işlerim yüzünden 
bırakmak zorunda kaldım. Benden sonra Osman Zeki Gür, Ramazan 
Güven ve Yahya Sünnetçi başkanlık görevini üstlendiler. Sonrasında 
bu görev tekrar bize nasip oldu. Son dört yıldır da Eyüp Kulüpler 
Birliği’ne ben başkanlık yapıyorum. 

“EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ BAŞKAN REMZİ AYDIN”

Eyüp Kulüpler Birliği olarak Eyüpsultan 
Belediyesi ile nasıl bir çalışma içerisindesiniz?

Bizim en büyük destekçimiz Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın’dır. Sağolsun göreve geldiği günden beri makul ve 
mantıklı olan her şeyi elinden geldiğince yapmaya çalıştı. İlk olarak 
bize Eyüp Stadı arkasında bulunan binayı tahsis etti. Eyüp Kulüpler 
Birliği’nde ikisi profesyonel 22 takım yer alıyor. Bunların her hafta 
sonları maçları oluyor. Belediyemiz Cumartesi altı, Pazar altı olmak 
üzere tüm kulüplerimize araç tahsisi yapıyor. Yine belediyemiz her 
yıl kulüplerimize ihtiyaçları doğrultusunda eşofman, forma, tişört, 
top gibi spor malzemeleri desteği sağlıyor. Bir de yine her yıl nakti 
yardım ödül yönetmeliği adı altında kulüplerimize nakti yardım 
yapıyor. Ayrıca sahada bulunan sağlıkçılarımıza belediyemiz 
tarafından tam teşekküllü sağlık çantaları verildi. Eyüpsultan’da 
ikamet eden uluslararası başarılara imza atmış bireysel sporculara 
da yardımlarımız oluyor. Biz bu yardımları sağlayan  belediyemiz 
ile kulüpler arasında köprü görevi görüyor, işlerin daha sağlıklı ve 
düzenli bir şekilde yürümesini sağlıyoruz. 

Bunda Başkan Remzi Aydın’ın sporu,  
sporcuyu seven ve destekleyen bir  
başkan olmasının da etkisi var mı?

Remzi Aydın gibi sporu seven bir başkanla çalışmamız bizim 
için gerçekten de büyük bir şans. Ben birçok ilçeyi gezdim ve kaç 
sahaları var, bu sahalar ne durumda çok iyi biliyorum. Örnek 
vermek gerekirse Fatih’te 23 takım var ama sadece iki sahaları 
bulunuyor. Bizim şu anda 7 tane müsabaka oynanacak sahamız 
var. Birçok ilçeye göre çok şanslıyız. Amatör Spor Kulüpleri’nin en 
büyük sıkıntısı tesis ve ekonomik zorluklar. Mesela birçok ilçede 
kulüpler kendi araçlarını kiralayarak maçlara gidiyorlar. Eyüpsultan 
Belediyesi bize araç tahsisi sağlıyor. Sadece bu bile Eyüpsultan 
Belediyesi’nin kulüplerimize verdiği desteği göstermesi açısından 
önemli bir örnektir. Keza malzeme desteği de önemli bir yardımdır.

Eyüp Kulüpler Birliği 
olarak başka ne gibi 
çalışmalarınız oluyor?

En son Alibey Hospital’la bir 
protokol imzaladık. Federasyon’dan 
lisans çıkarmak için sezon 
başında sağlık raporu gerekiyor. 
Sporcularımız buradan sağlık 
raporlarını ücretsiz bir şekilde 
alabilecekler. Ayrıca sporcu ve 
sporcu yakınlarının tedavilerinde 
belli bir miktar indirim 
uygulanacak. Bunun yanısıra bir 
protokol de OrNöRam Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Merkezi’yle 
yaptık. Sakatlık yaşayan 
sporcularımız fizik tedavilerini 
burada yaptırabilecekler.

Aynı zamanda İstanbul 
Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu’nda As 
Başkanlık görevini de 
yürütüyorsunuz değil 
mi?

Evet. Burada da İstanbul’daki 
amatör kulüplerin sıkıntıları ve 
dertleriyle ilgileniyoruz. Mesela 
bu yıl kulüplerimizin her yıl 
federasyona yatırdıkları katkı 
bedeli vardır onu bu sene biz 
yatırdık. Geliri ve bütçesi olmayan 
tek kuruluş olan amatör spor 
kulüplerine gücümüz yettiğince 
destek olmaya çalışıyoruz. Semt 
sakinleri de kendi kulüplerine sahip 
çıkmalı. Nasıl ki kendi kurdukları 
derneklere sahip çıkıyorlarsa 
yöneticisi, futbolcusu, teknik 
kadrosu ile çeşitli illerden bir araya 
gelen kulüplerine de sahip çıksınlar. 
Biz aslında 81 vilayeti temsi eden 
büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz.

4 yıldır Eyüp Kulüpler Birliği’ne başkanlık 
yapan Metin Çırpan “Bir çok ilçeye göre saha 

ve tesis olarak daha iyi durumdayız” diyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan sınırları içinde bulunan 8 ayrı spor 
kompleksinde görev alan sağlık görevlilerinin her birine tam teşekküllü ilk yardım seti hediye etmişti.

4 yılda amatör spor kulüplerine 638.050 TL nakdi, 
566.620 TL malzeme desteği olmak üzere toplam 

1.204.670 TL yardım yapıldı.
Amatör spor kulüplerine her yıl ihtiyaçları doğrultusunda 

malzeme desteği veriliyor.

8Röportaj: Serkan Duygu

Öz Alibeyköy Spor’u ziyaret eden Başkan Aydın, yeni sezonda futbolcu ve teknik kadroya başarılar diledi.
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Sağlıklı bir yaşam için spor ve dengeli beslenmenin önemi sürekli vurgulanmaktadır. Ancak spor yaparken nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda 
bazen yanlış seçimler yapabiliyoruz. Bu sayımızda spor yapanlar için nasıl bir beslenme programı uygulanmalı onu sizlerle paylaşıyoruz.

SPOR YAPANLAR İÇİN BESLENME REHBERİ

S
POR yapanlar için en iyi 
beslenme şekli yeterli 
sıvı alımını sağlayan, 
gerekli karbonhidrat 

ihtiyacını karşılayan, 
enerji ve besin ögelerini 
içeren dengeli bir diyettir. 
Karbonhidratlar egzersiz 
sırasında kas glikojen 
depolarının sürdürülmesi 
için, yeterli sıvı alımı da 
vücut fonksiyonlarının 
sürdürülmesi için gereklidir.

Eğer spor veya egzersiz yapan kişi 
yeterli ve dengeli besleniyorsa özel bir 
diyet yapmasına gerek yoktur. Yeterli 
ve dengeli beslenme, 4 temel besin 
grubunu ( et – kurubaklagil grubu, süt ve 
süt ürünleri grubu, ekmek – tahıl grubu, 
sebze – meyve grubu ) ihtiyacınız olan 
miktarlarda tüketmek ile mümkündür. 
Günlük almanız gereken enerjinin % 
40-50’si karbonhidratlardan, % 20-25'i 
proteinlerden ve % 30'u yağlardan 
gelecek şekilde planlanmalıdır.

Sık aralıklarla beslenmek kan şekerinin dengede kalmasına 
yardımcı olarak kendinizi daha uzun süre tok hissetmenizi 

sağlar ve bir sonraki öğünde ihtiyacınızdan fazla besin 
tüketmenizi önler. Egzersiz yapan kişilerin ara öğünleri 

atlamaması çok önemlidir. Özellikle aç karnına asla spor 
yapılmamalıdır. Bu durumda vücut enerji ihtiyacını kastaki 

karbonhidrat depolarından karşılar ve bunun sonucunda 
performans azalır ve kas kayıpları görülür.

Egzersizden sonra hem protein, hem karbonhidrat içeren 
dengeli bir öğün tüketilmelidir. Örneğin; tonbalıklı salata 

ve kepekli makarna veya ızgara tavuk ve bulgur pilavı 
gibi. Eğer egzersizden sonra 1 saat içerisinde yemek 

yenilemeyecekse ana yemeğe kadar egzersizden sonraki 
ilk yarım saat içerisinde 1 porsiyon meyve tüketilmelidir.

Egzersiz sırasında vücudun enerji kaynağı 
karbonhidratlardır. O nedenle egzersizden 1 – 
1,5 saat önce karbonhidrat içeren bir ara öğün 
yapılmalıdır. Örneğin; 1 porsiyon meyve ve 1 
bardak süt ya da tam buğday ekmeği ile hazırlanmış 
bir tost tercih edilebilir. Eğer ana yemekten sonra 
egzersiz yapılacaksa mutlaka 2 saat beklenmelidir.

Spor salonlarında bilinçsizce kişilere önerilen protein 
tozları ve bazı yağ yakıcı etkileri olduğu iddia edilen 
ürünlerden uzak durulmalıdır. Fazla alınan protein 
vücutta deposu olmadığı için yağa dönüşerek depo 
edilir. Fazla protein kullanımı dehidrasyon, idrarla 
kalsiyum kaybı, aminoasit emiliminde azalma ile 
böbrek ve karaciğere yük oluşturmaktadır.

Günlük hayatta 1,5 – 2 lt sıvı tüketimi yeterlidir. 
Ancak sporcular için pratik olarak harcanan her 1000 
kalori için 1 lt sıvı tüketilmelidir. Örneğin günde 3000 
kcal harcayan bir sporcu iseniz 3 lt sıvı tüketmelisiniz. 

Sıvı ihtiyacı su, alkolsüz içecekler ( meyve suyu, çay, 
bitki çayları, limonata, asitsiz içecekler, süt, ayran gibi 

) ve yiyeceklerle ( çorba, sulu yemekler, meyveler, 
domates,salatalık gibi) karşılanmalıdır.

Haftada düzenli olarak 2-3 kez egzersiz yapan bir kişi nasıl beslenmeli?

Egzersiz yapan kişiler için ara öğün tüketmek önemli midir?

Spor ve egzersiz yapanlar protein ihtiyaçlarını hangi kaynaklardan sağlamalıdırlar?

Egzersizden sonra nasıl bir öğün tüketilmelidir?

Egzersizden kaç saat önce nasıl bir öğün tüketilmelidir?

Amatör sporcuların kullandığı toz şeklindeki beslenme desteklerinin bir zararı var mıdır?

Sporcuların sıvı gereksinimi ne kadardır?

Yumurta, yarım yağlı süt, 
peynir, yoğurt, derisiz tavuk 

eti, yağsız biftek, yağsız 
köfte, kuru baklagiller, 
badem-ceviz gibi yağlı 

tohumlardan karşılanabilir.
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Katarakt ve Tedavisi
Halk arasında “perde” veya “aksu” da denilen katarakt, sık görülen bir 

göz problemidir. Sağlıklı gözde bulunan saydam mercek ışınların retinaya 
odaklanmasını ve net görmeyi sağlar. Gözbebeğinin arkasında bulunan, 

saydamlığını kaybetmiş, matlaşmış mercek katarakt olarak adlandırılır.  
Kataraktı olan bir kişi buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuş gibi hisseder.

K
ATARAKT oluştuğunda hasta gözlük camlarını sık değiştirme ihtiyacı 
hisseder. Gece araba kullanmada güçlük yaşanır. Kataraktı olan kimse 
okurken veya yakın işler yaparken yeterli ışık bulamamaktan yakınır. 

Kataraktın pek çok sebebi vardır. Sıklıkla yaşlılık hastalığı olarak 
görülebildiği gibi yeni doğan bir bebek dahil, hayatın herhangi bir 

anında oluşabilir. İleri yaşla birlikte şeker hastalığı birçok sistemik hastalıklar, 
göze alınan darbeler, kullanılan ilaçlar kataraktı oluşturabilir. 

Kataraktın tanısı göz doktorunca yapılan muayene esnasında konur. 
Katarakt başladıktan sonra çoğu zaman ilerler ve ilerleme hızı önceden tayin 
edilemez. Tedavi zamanını hasta hekimiyle birlikte kararlaştırır. 

Hekim hastanın görme şikayetlerinin ne kadarının katarakta bağlı olduğunu 
saptayıp hastayı bilgilendirir. Tedavi zamanını belirlemede hastanın hayat 
tarzı, alışkanlıkları önemlidir. Mesela geceleri bile arabasını kullanmak zorunda 
kalan bir taksi şoförü ile evinden çıkmayan yaşlı bir insan tedavi için aynı 
derecede istekli olmayabilir. Çok beklemiş kataraktlar sertleşeceği ve bağları 
gevşeyeceğinden ameliyatı zor olabilmektedir. Çok uzun yıllar tedavi olmayan 
kişilerde katarakt, çürüyüp göz içi iltihabı ve göz içi tansiyonu yükseltmeye  
neden olabilir. Kataraktın günümüzde tek tedavisi ameliyattır.

l GÖRMEDE YAVAŞ YAVAŞ AZALMA
l IŞIĞA HASSASİYET, KAMAŞMA
l ÇİFT GÖRME
l OKUMA ZORLUĞU
l SONRADAN ORTAYA ÇIKAN MİYOPİ
l RENKLERİN SOLUKLAŞMASI VE SARARMASI

KATARAKTIN 
belirtileri nelerdir?

Uzman Doktor  
Neslihan Çevik

Bezmialem Eyüp  
Ek Hizmet Binası

Tel: (0212) 401 26 00

Katarakt görmede yavaş yavaş azalma, ışığa hassasiyet, kamaşma, çift görme, okuma zorluğu ya da 
sonradan yakın görme probleminde düzelme, renklerin soluklaşması, sararması şeklinde belirti verir.
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Halk arasında lazerle katarakt ameliyatı diye bilinen 
yöntemin adı “Fakoemülsifikasyon” (FAKO)dur. Bu 
yöntemle katarakt operasyonu gerekmedikçe dikişli 
değildir. Bu yöntemle korneadan göze küçük bir kesi ile 
girilerek ultrason enerjisiyle katarakt çok küçük parçalara 
ayrılarak vakumla çekilmektedir. Küçük kesi yerinden göz 
içine katlanabilir mercek yerleştirdikten sonra dikişsiz bir 

şekilde operasyon tamamlanmaktadır. FAKO 
yöntemi, küçük bir kesikten yapıldığından 
ve kapalı bir sistemde çalışıldığı için 
erken dönemde görme düzeyini artıran 
oldukça güvenli bir yöntemdir. 

Bezmialem Üniversitesi Göz 
Hastalıkları bölümünde katarakt 

ameliyatları, deneyimli hekimler, 
yüksek teknolojik altyapıda, 

kullanılan kaliteli malzeme ve FDA 
onaylı göz içi mercekler takılarak 
yapılmaktadır.

Narkozsuz ve iğnesiz ameliyatlar artık mümkün
Modern tekniklerin gelişimiyle günümüzde katarakt ameliyatı iğnesiz, narkozsuz ve hastanede yatmadan yapılabilmektedir. 
Ameliyatla saydamlığını yitirmiş mercek alınmakta, onun yerine numarası hesaplanmış olan yapay göz içi merceği konulmaktadır.
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