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Cumhurbaşkanımızdan Eyüpsultan'da Açılış

Daha yeşil bir çevre için kolları sıvayan 
Eyüpsultan Belediyesi çalışmalarını 

aralıksız sürdürüyor. İlçe sakinlerinin 
huzur ve konforu ön planda tutularak 
yapılan çalışmalar kapsamında cadde 

ve sokaklar düzenleniyor, yeni parklar 
açılıyor, mevcut parklar ise yenileniyor.

Bu çalışmalar neticesi mahallelerde artık birden çok 
park bulunuyor ve bu parklar son derece modern şekilde 
dizayn ediliyor. Yenilenen parklar arasında yer alan 
Çırçır Mahallesi Şehit Er İbrahim Candemir Parkı ve 
Akşemsettin Mahallesi Şehit Eren Bülbül Parkı’nın açılışı 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından 
gerçekleştirildi.HABERİN DEVAMI 14'TE

REMZi AYDIN
Eyüpsultan 

Belediye Başkanı

Eyüpsultan Yeni Parklarla Güzelleşiyor

Genel Merkez binasının müştemilatı ve mimarisiyle vakfın 
misyonuna yakışır bir nitelikte olduğunu ve amacı gençlere 
hizmet olan diğer vakıf ve dernekler için bir model teşkil 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf yönetimine 
geleceğe damga vuracak hayırlı hizmetler yapması 
temennisinde bulundu.HABERİN DEVAMI 4'TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, yapımı tamamlanan 

Eyüpsultan’daki  Türkiye Gençlik 
Vakfı’nın (TÜGVA) Genel Merkez 
binasının açılış törenine katıldı.

EYUPSULTAN 
ULAŞIMDA 
ÇAG ATLIYOR

Manevi atmosferi, tarihi ve 
coğrafi güzelliği ile İstanbul'un  
cazibe merkezi olan Eyüpsultan’a 
yapılan dev projeler tamamlanma 
aşamasına geldi. Metro, tramvay ve 
tünel projelerinin yıl sonu itibariyle 
bitirilmesi ve 2019’un ilk aylarında 
hizmete girmesi planlanıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, “Mecidiyeköy-Mahmutbey 

Metrosu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay 
Hattı ve Silahtarağa Tüneli’nin yapım 

çalışmaları tamamlanmak üzere. 
Bu projeler hizmete girdiğinde 

Eyüpsultan’da ulaşımda çağ atlanacak. 
Sadece ülkemizin değil tüm Müslüman 

aleminin gözbebeği Eyüpsultan’a 
ulaşmak artık çok daha kolay olacak” 

dedi.HABERİN DEVAMI SAYFA 4'TE

Değerli 
Hemşehrilerim,

Bu ay da sizlere 
güzel haberler 
vereceğiz. �lçemiz 
�stanbul’un en 
önemli ve favori 
ilçesi olma özelliğini 
güçlü bir şekilde 
devam ettiriyor. 
Gerek şehir altyapısı 
gerekse gelişen 
ve önem kazanan 
yeni özellikleriyle 
bu husus daha 
da belirgin hale 
geliyor. Bizler de 
gelişen yönleri 
değerlendirmeye 
alarak hizmetlerde 
vizyoner olmaya 
çalışıyoruz.

Hizmette 
Sınır Yok!

DEVAMI: 3. SAYFADA
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STA sanatçı Yavuz Bingöl, down sendromlu 
gençlerin işaret diliyle söyledikleri Çanakkale 
Türküsü’ne bağlamasıyla eşlik etti... Eyüpsultan 

Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği, 
Eyüpsultan’da yaşayan dezavantajlı kesimler, öğrenciler 
ve ihtiyaç sahipleri için gece düzenledi. “Güzel Yarınlar 
için el ele” sloganıyla düzenlenen İstanbul Wow 
Hotel’de yapılan geceye, derneğin en büyük destekçesi 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, eşi Tülay 
Aydın, iş, sanat ve spor dünyasından tanınmış isimler 
ile muhtarlar katıldı.

ESER’Lİ ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİSİ
Gecede Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli 

Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencileri müzik 
dinletisi ve folklor gösterileri gerçekleştirdi. Öğrencilerin 
gösterileri salonda bulunan davetlilerin büyük beğenisini 
kazanırken uzun süre alkışlandı.

MENGÜÇ VE YAVUZ BİNGÖL SAHNE ALDI
Öğrencilerle birlikte şarkıcı ve söz yazarı Tarık 

Mengüç ile Türk Halk Müziği’nin sevilen seslerinden Yavuz 
Bingöl de sahne aldı. Usta sanatçı Yavuz Bingöl, down 
sendromlu gençlerin işaret diliyle söyledikleri Çanakkale 
Türküsü’ne bağlamasıyla eşlik etti. Tarık Mengüç ise 
gençler için birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

“ADALET TERAZİSİNDEN İLHAM ALIYORUZ”
Başkan Remzi Aydın gecede yaptığı konuşmada, 

dernek faaliyetlerini adaletli bir şekilde yaptıklarını ifade 
ederek, şunları söyledi; “Bizler Eyüpsultan Derneğimizi ilk 
defa kurduk. Temel prensibimiz: Bir kadın heykeli vardır. 
Adalet heykeli. Elinde bir terazi var ve gözleri kapalı. Bu 
şunu ifade ediyor; adalet, taraf tutmadan; siyasi, sosyal, 
kültürel ya da başka kriterleri esas almadan, gözü kapalı 
teraziyi tartar.

Objektif olur, adil olur. Biz de adalet terazisinden ilham 
alarak derneğimizin faaliyetlerini yapıyoruz. Sizler bu akşam 
bir ihtiyaç sahibi çocuğa umut olacaksınız. Belki karanlık ve 
soğuk bir odada sabahı bekleyen öğrenciye sıcak bir yatak 
olacaksınız.”

2015 yılında ESER’i kurduklarından ve faaliyete 
geçirdiklerinden de bahseden Başkan Aydın burada 
yapılan hizmetleri anlattı.

Tülay Aydın ise, sahada faal olarak çalışmalar 
sürdürdüğünden bahsederek başladığı konuşmasında 
bütün amacının ihtiyaç sahibi kişilerin, ailelerin yanında 
olmak, onların için bir şeyler yapmak olduğunu söyledi.

Eyüpsultan Kültür Derneği ile ilgili kısa bir tanıtım 
filminin de gösterildiği gecede, derneğe ve yardım 
faaliyetlerine hatırı sayılır katkılarda bulunan iki 
hayırsevere hediye takdimi yapıldı.

“Güzel Yarınlar İçin El Ele” 
Öğrencilerle 
birlikte şarkıcı 
ve söz yazarı 
Tarık Mengüç 
ile Türk Halk 
Müziği’nin 
sevilen 
seslerinden 
Yavuz Bingöl 
de sahne aldı.

“Güzel Yarınlar İçin El Ele” 
Dayanışma Gecesi

Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği, Eyüpsultan’da 
yaşayan ihtiyaç sahiplerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin, aile içi şiddete 
maruz kalanların, bağımlılık, zorunlu göç, ekonomik yoksunluk, hastalık ve yaşlılık 
gibi sebeplerle zor durumda olan kişilere destek sağlamakta, aile ve bireyler için 
koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmektedir. 

Dernek, sosyal araştırmalar sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve 

Eyüpsultan’da ikamet eden ailelere, yetimlere, engellilere ayni ve nakdi yardım 
yaparak, maddi imkansızlık yaşayan öğrencilere burs desteği vermektedir. 

Eyüpsultan’da yaklaşık olarak 4200 engelli (zihinsel, ortopedik engelli, yatalak, 
ihtiyaç sahibi), 300 yaşlı, 250 öksüz ve yetim çocuk, 5000 ihtiyaç sahibi aile 
bulunuyor. 
(Dernekle ilgili detaylı bilgiye http://www.eyupsultandernegi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz)

Eyüpsultan Derneği’nden İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek
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�lçemiz ulaşımda �stanbul’un en iyisi 

olacak diyoruz. Bu söylem altı dolu bir 
yaklaşımın ürünüdür. Gerçekten de, 
metromuz aralık ayı başında deneme 
seferlerine başlıyor. Bundan birkaç 
ay sonra da açılış ve halkın hizmetine 
sunulacaktır.

3. Havaalanı - Gayrettepe 
metromuzun inşaatı  tüm hızıyla devam 
ediyor.

Alibeyköy - Eminönü tramvayımız 
belirlendiği şekilde ilerliyor.

Silahtarağa Tüneli inşallah yıl 
sonunda hizmete açılacak ve Alibeyköy 
trafiğini son derece rahatlatarak, 5 
mahallemizin ulaşımını kolaylaştıracak. 
Daha hızlı bir seyahati sağlayacak 
sonuçlara ulaşacak.

Bunlar hayal değil son derece 
rasyonel olgular. �lçemizin, en büyük 
yatırımları alan bir ilçe olmasından 
dolayı �stanbul Büyükşehir Belediyemize 
teşekkür ediyorum.

★★★
�lçemiz, kentsel dönüşümde de en iyi 

örneklerden biri diye ifade etsek yanlış 
olmaz sanırım. K�PTAŞ eliyle yürütülen 
projelerimizde artık sonlara geliyoruz. 
Çırçır’da binaların tesbit çalışmalarında 
ilerleniyor. �nşaallah bu yıl sonu hak 
sahipleriyle sözleşme imzalanması 
hedefleniyor.

Yine Akşemsettin’de iki proje 
devreye alınıyor. Yeşilpınar’da tanıtım 
ofisi açılması sonrası projenin tesbit ve 
tanıtım ile uygulama aşamasına geçmesi 
hedefleniyor. Yine �slambey ve Karadolap 

(Saya Yokuşu) mahallelerimizde TOK� 
sürece devam ediyor.

Alibeyköy, Sakarya, Emniyettepe, 
Güzeltepe ve Yeşilpınar’da mahkeme 
süreçlerini bekleyen parsellerin 
durumunu takip ediyoruz. Mahkemenin 
bitmesini müteakip hak sahiplerine bu 
alanların tapularının alınmasına aracılık 
edeceğiz.

★★★
Değerli Hemşehrilerim,
Dünyanın en büyük havaalanını 29 

Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
eliyle açtık. Hayırlı olsun. Bu gerçekten 
bir zafer anıtıdır. Bu eserle, sosyal, 
ekonomik ve siyasal alanda gelişmemiz 
artan bir ivmeyle hız kazanacaktır. Bu 
eserle hem ilçemiz ki özellikle istihdam 

alanında hem de ülkemiz faydalanacak ve 
şehrimize katma değer oluşacaktır.

★★★
�lçemizde, tapu ve mülkiyet 

sorunlarının çözülmesine paralel olarak 
şehrin alt yapısına da ciddi geliştirecek 
hamleler içinde olduk, olmaya da devam 
edeceğiz.

Yağmur suyundan asfalta, 
kaldırımdan demir korkuluklara, 
parklardan duvarlara kadar yüzlerce 
birimle ifade edilen üretimler sizler 
için oluşturuldu. Bu süreç çok planlı ve 
kararlı bir şekilde devam etti. Çünkü 
biz göreve gelirken, �lçemiz için, alt 
ve üst yapısını tamamlamış bir şehir 
oluşturacağız demiştik. Bu sözümüzü 
tutmanın mutluluğunu hissediyoruz 

elhamdülillah..
Değerli hemşehrilerim,
Belediyecilik anlayışımız sadece fiziki 

yatırımlardan geçmiyor elbet. Belki 
daha da fazlası insana yatırım dediğimiz 
alanlara şamil oluyor. Bu anlamda da 
Eyüpsultan Belediyesi gerçekten örnek 
bir anlayış ve uygulamaya sahiptir.

Çocuklara, gençlere, kadınlarımıza 
ve dezavantajlı kesimlere yaptığımız 
hizmetler gerçekten takdir ediliyor, 
örnek gösteriliyor. Sayısız hizmetlerin 
yanında en son olarak, lise son sınıf 
öğrencilerimize bu sene üniversite 
sınavına hazırlık amacıyla soru bankası 
kitapçığı hediye ettik. Yeni müfredat 
ve sisteme göre hazırlanmış bu kitaplar 
sınava hazırlanan kardeşlerimize son 
derece katkı sağlayacaktır inancındayız. 
Zira bu alanda boşluk olduğunu ve 
öğrencilerin büyük ihtiyaç hissettiklerini 
gözlemlemiştik. Bu alanlardaki yatırım ve 
hizmetlerimiz artarak devam edecektir.

★★★
Değerli Hemşehrilerim,
Sizlere hizmet üretmek hiçbir 

şeyle ölçülemeyecek kadar güzel bir 
duygu.. �nsanımızın gözlerindeki ışıltı, 
bizi gördüğünde yüzünde beliren 
tebessüm, daha çok çalışmamız gerektiği 
konusunda motive eden anlar oluyor. 
Bizler bu mutluluğu sizlerle daha uzun 
yıllar yaşamak istiyoruz. Sizlerin dua ve 
takdirleriyle her gün işimize başlıyor ve 
güç alıyoruz. Dualarımızın güçlenerek 
artması ve birlikte olmak dileğiyle kalın 
sağlıcakla...

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

/remziaydin /avremziaydin /avremziaydin

Hizmette Sınır Yok!

İstinye Üniversitesi ile 
İşbirliği Protokolü İmzalandı
İstinye Üniversitesi ile Eyüpsultan Belediyesi arasında ortak projeler 
gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği protokol anlaşması imzalandı.

BU anlaşma kapsamında üniversite ve belediye 
konferans, seminer, sempozyum, kongre 
vb. ortak faaliyetlerin düzenlenmesi, sosyal 

ve kültürel aktivitelerde işbirliği yapılması, ortak 
yayınlar çıkarılması, ortak projeler gerçekleştirilmesi 
konularında birlikte hareket edecekler.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
“Üniversiteler aslında topluma ve kurumlara yön 
veren, politikalar oluşturan, onlarla işbirliği yapan, 
paydaşlık ilişkisi içinde olması gereken kurumlardır. 
Dolayısıyla toplumlara öncelik eden kurumlar.

Biz de üniversitelerin bu misyonundan hareketle 
özellikle son yıllarda çok güzel gelişmeler kaydeden 

ve ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığımız İstinye 
Üniversitesi ile işbirliği yapalım istedik.

Kültürel, sosyal hizmetler ve gençlik faaliyetleri 
alanında bir niyet teatimiz var. Umarım gelecekte 
hem üniversitemiz, hem belediyemiz hem de 
şehrimiz açısından çok güzel projelere imza atarız” 
dedi.

Üniversitelerin görevinin üretilen bilgiyi 
topluma ulaştırmak olduğunu hatırlatan İstinye 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ise 
Eyüpsultan Belediyesi’yle yapılan işbirliği 
çerçevesinde çok güzel projelere imza atılacağına 
inandığını söyledi.

YURTDIŞI TATİLİYLE 
ÖDÜLLENDİRİLEN 

GENÇLERLE KAHVALTI
Gençlere ve gençlerin eğitimine büyük önem veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, yurtdışı gezilerine gönderdiği öğrenciler ile kahvaltı sofrasında bir araya geldi.

YURTDIŞI ve Balkan turuna katılmış öğrenciler 
Başkan Remzi Aydın’a teşekkürlerini sunarak, 
seyahat izlenimlerini  ve anılarını anlattı. 

Gençlerin geleceği ve her konuda dört 
dörtlük bir eğitim almaları için çalışmaya devam 
edeceklerini belirten Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, “4 yıldan beri yurtdışına 
gönderdiğimiz öğrencilerimizle bir araya geldik. 

Onlar bu seyahatlerde yaşadıkları birbirinden güzel 
anıları anlattılar. Hepsinin geleceği parlak… Bizler 
de onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için 
çalışmaya devam edeceğiz. Simurg yaygın eğitim 
modelimiz çerçevesinde onlar için yeni projeler 
geliştireceğiz” dedi.

Kahvaltı ve konuşmaların ardından Başkan 
Remzi Aydın, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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İ
LÇEDE gerçekleştirilen raylı sistem yatırımları 
sayesinde vatandaşlar daha hızlı, daha güvenli ve daha 
konforlu ulaşım imkanına sahip olacak. Eyüpsultan 

Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede gerçekleştirilen 
büyük ulaşım projelerinin artık tamamlanma aşamasında 
olduğunu belirterek, “Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, 
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ve Silahtarağa 
Tüneli’nin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Bu 
projeler tamamlanıp hizmete girdiğinde Eyüpsultan’da 
ulaşımda çağ atlanmış olacak. İlçemizin ulaşım sorunu 
büyük ölçüde çözülmüş olacak” dedi. 

Mecidiyeköy-Mahmutbey yıl sonunda bitiyor
Eyüpsultan’ın en büyük ulaşım projelerinden biri olan 

ve bu yıl sonu bitirilmesi planlanan Kabataş – Mecidiyeköy 
- Mahmutbey Metro Hattı, önümüzdeki yıl başında hizmete 
girecek. Hatta Alibeyköy, Akşemsettin, Veysel Karani ve 
Yeşilpınar’ın da aralarında bulunduğu 18 durak yer alacak.

Hattın 2019 yılında tamamen açılması ile; Alibeyköy 
istasyonunda Eminönü- Eyüpsultan - Alibeyköy tramvay 
hattı ile, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman 
metro hattı ve metrobüs işletmesi ile, Karadeniz Mahallesi 
istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile ve 
Mahmutbey istasyonunda Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir 
metro hattı ile entegrasyon sağlanacak.

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı
Eyüpsultan ulaşımını rahatlatacak diğer önemli 

yatırım da Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy (Haliç) 
Tramvay Hattı. 2018 yılı sonunda tamamlanacak ve 2019 
yılı başında hizmete girecek hat, 10,10 km uzunluğuna 
sahip olacak. Saatte tek yönde 25 bin yolcuya hizmet 
verecek olan Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay 
Hattı, Alibeyköy Otogar, Alibeyköy Metro, Alibeyköy 
Merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Eyüpsultan Devlet 
Hastanesi, Eyüpsultan Teleferik, Feshane, Ayvansaray, 
Balat, Fener, Cibali, Küçükpazar ve Eminönü olmak üzere 
14 istasyondan oluşacak.

Havalimanı metrosu Eyüpsultan’dan geçiyor
İstanbul’un en büyük ulaşım projelerinden olan 

Gayrettepe - İstanbul Yeni Havalimanı Metro hattı 
Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane, Arnavutköy, Başakşehir ile 
Küçükçekmece ilçelerinden geçecek. Toplam 66 kilometre 
uzunluğunda olacak hattın ilk etabı 2019 yılında, ikinci 
etabı ise 2021 yılında tamamlanacak. Metro hattında, 
aralarında Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye’nin de 
bulunduğu toplam 13 istasyon yer alacak.

Silahtarağa tüneli yıl sonunda açılıyor
Bu arada, Alibeyköy trafiğini rahatlatmak amacıyla 

yapılan Silahtarağa Tüneli de yıl sonu itibariyle hizmete 
girecek. Toplam 200 metre uzunluğa sahip olan tünel, 
Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki 
mesafeyi kısaltarak, sürücülere büyük kolaylık 
sağlayacak.

EYÜPSULTAN ULAŞIMDA ÇAĞ ATLIYOR

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN, 
EYÜPSULTAN’DA 
TÜGVA GENEL 
MERKEZİ’Nİ AÇTI
E

YÜPSULTAN’DA bulunan Genel Merkez 
binasının açılış töreninde; İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti 
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın ve AK Parti 
Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit  katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir 
konuşma yaptı.

Genel Merkez binasının müştemilatı 
ve mimarisiyle vakfın misyonuna yakışır 
bir nitelikte olduğunu ve amacı gençlere 
hizmet olan diğer vakıf ve dernekler için bir 
model teşkil ettiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, vakıf yönetimine geleceğe 
damga vuracak hayırlı hizmetler yapması 

temennisinde bulundu.
Mekânların ancak bünyesinde çalışan 

insanlarla şeref ve ruh kazanacağını 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
bina eşyalarla değil, ortaokul çağından 
üniversiteye kadar farklı yaş gruplarındaki 
gençlerimizin heyecanıyla, samimiyetiyle 
dolduğu zaman gerçek fonksiyonunu icra 
edecektir” dedi.

TÜGVA’nın, 81 ilin tamamında ve 404 
ilçede örgütlenmesini tamamlayarak, 
faaliyetleriyle ülke genelinde 4,5 milyonu 
aşkın gence ulaştığına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doluluk oranı 
yüzde 90 civarında olan 58 yurtta 7 bin 
500 civarında öğrenciye barınma imkânı 
sunduğunu, eğitim programları ve öğrencilerin 
yurt dışı tecrübesi kazanmasına yönelik 
önemli projelere imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Genel Merkez binasının açılış törenine katıldı.

Eyüpsultan; manevi atmosferi, tarihi ve coğrafi güzelliği ile İstanbul’un adeta cazibe merkezi. İstanbul’un fethinden sonra 
sur dışında kurulan ilk yerleşim merkezi olma özelliği de bulunan ilçe ulaşım alanında yapılan yatırımlarla çağ atlıyor.

SİLAHTARAĞA TÜNELİ

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI
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T
ÖRENE Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın ile birlikte İstanbul İl 
Ambulans Servisi Avrupa Komuta 

Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Fatih Kırklar, 
İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri 
Başkanı Dr. Semih Korkut, Eyüpsultan İlçe 
Sağlık Müdürü Muhammet Atak, muhtarlar 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“SAĞLIKTA ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ”
Başkan Remzi Aydın törende yaptığı 

konuşmada, ülkemizde son 15 yılda yaşanan 
gelişmeler arasında en önemlilerinin 
sağlık alanında olduğunu vurgulayarak; 
“Hastanelerimizin, sağlık hizmetlerimizin 
ücretsiz olması, kaliteli olması çok önemli. 
Bugün burada, sağlık hizmetlerinde yaşanan 
devrimin küçük bir örneğini görüyoruz. 
Küçük bir yatırım fakat bana göre çok 
anlamlı bir yatırım. Çünkü sağlıkta 1 
dakikanın dahi çok büyük önemi var. Buraya 
en yakın istasyon Silahtarağa Mahallesi’nde. 
Silahtarağa Mahallesi’nden ambulansın 
buraya gelmesi zaman alır. Bu istasyon 
ilçemizde beşinci istasyon. Bu istasyonun 
bu mahallede açılmış olması çok önem 
arzediyor. Burada ekiplerimiz haftanın 7 
günü 24 saat hizmet yapacaklar” dedi.

TADİLAT VE ONARIMINI 
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ YAPTI

Akşemsettin Mahallesi Alperen 
Caddesi’nde bulunan muhtarlık binası 
üstünde açılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
Merkezi’nin bakım, onarım ve tadilatı 
Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapıldı. 
Merkez, İl Ambulans Servisi Başhekimliği 
Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’ne bağlı 
olarak hizmet verecek.

112 ACİL SAĞLIK EKİBİ 7/24 
GÖREV BAŞINDA

Merkezde İl Sağlık Müdürlüğü 112 
Komuta Kontrol Merkezine bağlı 1 ambulans 
ve üç kişilik sağlık ekibi görev yapacak.

Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü 
işbirliği ile hazırlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi, 
düzenlenen törenle hizmete alındı. Bu merkezle birlikte, 
Eyüpsultan’daki 112 Acil Sağlık Merkezi sayısı 5’e ulaştı.

BAŞKAN Remzi Aydın’ın girişimleri sonucu Eyüpsspor 
Stadı’nın tribünlerinde yenileme çalışmaları başladı. 
Uzun yıllar ilçede spora ve sporculara hizmet 

eden Eyüpspor Stadı, seyirci tribünleri dayanıksız, çürük 
ve göçme tehlikesi olduğu tesbit edilince kapatılmıştı. 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın girişimleri 
sonucu tribünlerin yenilenmesi çalışmaları başladı. 

Tribünlerin Koltuk Kapasitesi Artacak
Çalışmalarda kapalı tribünün yerine, içerisinde 

soyunma odalarının, duşların, kantin ve ofislerin yer 
aldığı uluslararası standartta 3 bin koltuk kapasiteli, 
çelik konstrüksiyondan yeni ve konforlu portatif tribün 
yapılacak. Misafir takım tribününün üstü kapatılacak, yeni 
bir skorbord yapılacak, doğal çim olan zemin düzenlenecek. 
Tüm bu çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak stadın 
tribünleri en geç sezonun ikinci yarısına yetiştirilecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçenin profesyonel ligde mücadele 
veren iki köklü kulübü Eyüpspor ve Alibeyköyspor’a desteklerini sürdürüyor.

EYÜP STADI’NIN TRİBÜNLERİ YENİLENİYOR

Eyüpsultan’ın köklü kulüplerinden 
Alibeyköyspor’un tribünleri ve idari 

binası İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 

Aydın’ın katkılarıyla yenilendi. Bu yıl 3. 
Ligde mücadele veren Alibeyköyspor’un 
idari binası yenilenirken, stad etrafında 
da çevre düzenlemesi yapıldı. Tribünleri 
yenilenerek seyirci kapasitesi arttırılan 

Alibeyköyspor’un idari binasında ise 
soyunma odaları, masaj odası, toplantı 
odası, yemekhane, hakem odaları daha 

konforlu ve modern bir hale getirildi.

Alibeyköyspor’un Tribünleri ve İdari Binası Yenilendi
Bu yıl 3. Ligde mücadele veren Alibeyköyspor’un 
takım otobüsü Başkan Remzi Aydın tarafından 
giydirilip, takıma tahsis edildi.

AKŞEMSETTİN’E 112 ACİL SAĞLIK 
HİZMETLERİ MERKEZİ AÇILDI

Eyüp Stadı'nın tribünleri yenilendiğinde 
yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Eyüpspor’un takım otobüsü, 100. yılda takımın onursal 
başkanı ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 

katkılarıyla yeniden giydirildi.

Eyüp Postası Sayı 45.indd   5 2.11.2018   12:07



GÜNCELKASIM 20186 EYÜPSULTAN POSTASI

E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, KİPTAŞ’ın 
Akşemsettin ve Çırçır’da 
çalışmalara başladığını ve sürecin 
Yeşilpınar ve Karadolap ile devam 

edeceğini belirtti. KİPTAŞ yetkililerinin 
Altay Sokak’ta ofis açarak konuyla ilgili 
vatandaşı bilgilendirdiğini açıklayan 
Başkan Aydın, şunları söyledi; “Öğretmen 
Blokları ve altındaki gecekonduları 
kapsayan bir proje yapılmıştı. Yerinde 
dönüşümü öngören çalışmayla ilgili Altay 
Sokak’ta açılan ofiste KİPTAŞ görevlileri 
vatandaşımızı bilgilendiriyor. Görüşmeler 
bittikten sonra imzalar atılır ve projeye 
göre uygulamaya geçilir.

Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. 
Çırçır Mahallesi’ndeki projenin tanıtımını 
ise KİPTAŞ Genel Müdürümüz İsmet 
Yıldırım ile beraber yaptık. Çırçır Camii’nin 
arkasındaki yaklaşık 8 dönümlük arazide 
dönüşümü öngören bir sunum yapıldı. 
Alanda ölçümler ve tespitler yapıldıktan 
sonra proje başlayacak. İnşallah darısı 
diğer projelerimizin başına.”

BAŞKAN AYDIN: SIRADA 
ALİ TÜFEKÇİ ADASI VAR

Çalışmaların Yeşilpınar ve Karadolap 
Mahallesi ile devam edeceğini kaydeden 
Başkan Aydın, konuşmasına şöyle devam 
etti; “Yeşilpınar’da Sağlık ve Gençlik 
Sokak’ta projelerimiz var. KİPTAŞ aynı 
şekilde bölgede ofis açacak ve benzer 
süreç başlayacak. KİPTAŞ 4 projeye 
başlarsa çok güzel bir çalışma olacak. 
İstanbul’da KİPTAŞ’ın bu çapta çalıştığı 
başka bir ilçe yok. KİPTAŞ, kar amacı 
gütmeksizin hizmet amaçlı çok güzel 
projelerle bu süreci yürütecek.”

EYÜPSULTAN’DA VATANDAŞ 
ODAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan’da vatandaş odaklı kentsel dönüşümün yapıldığını belirterek, “Bu konuda biraz 
yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, onların memnun kalacakları bir yöntem izlemeye çalışıyoruz” dedi.

İNSAN odaklı yatırımlarla birçok 
belediyeye örnek teşkil edecek 
ödüllü çalışmalara imza atan 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın,  sorunlara tek tek neşter vurarak 
çözüme kavuşturuyor. Başkan Aydın son 
olarak Pirinççi Mahallesi’nin tapu ve imar 
sorununun çözüldüğü müjdesini verdi. 

PİRİNÇÇİ’DE TAPU VE İMAR 
SORUNU TARİHE KARIŞIYOR

Pirinççi Mahallesi’nde yaşanan tapu 
ve imar sorununun çözümü için Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 
talimatıyla Belediye Planlama Müdürlüğü 
bir çalışma başlattı. Bu kapsamda 50 
hektarlık bir alan üzerinde başlatılan 
çalışmalar tamamlanarak 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı oluşturuldu.

29 ADET KURUM VE 
KURULUŞTAN GÖRÜŞ TOPLANDI

Planlama sürecinde 29 adet kurum 
ve kuruluştan görüş toplandı. Kurum ve 
kuruluş görüşleri toplanırken alanın tüm 
mülkiyet haritası, fotoğraf çalışmaları 
ile arazi tespiti, vatandaşlar ile irtibat 
kurularak taleplerin değerlendirilmesi 
aşamaları ve plan için taslak çalışmaları 
yapıldı.

Plan kapsamında Ortaokul alanı, 
İlkokul Alanı, Anaokulu alanı, Camii, 
Sağlık Tesisi, Halk Eğitim Alanı, Kültürel 
Tesis, Park ve Yeşil Alan, İdari Hizmet 
Alanı, Yol ve Altyapı Hizmetleri, Konut 

ve Ticarethane yapılabilecek alanlar 
oluşturuldu.

Ayrıca söz konusu 50 hektarlık 
alanın mülkiyet haritası ve mülkiyet bilgi 
dökümleri hazırlandı, ayrıntılı jeolojik etüt 
yaptırıldı.

Böylece Pirinççi Mahallesi için 
kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda 
diğer kurum ve kuruluşların görüşleri de 
değerlendirilerek ileriye dönük, kapsamlı, 
modern bir planlama yapıldı.

Çalışmaların tamamlanması üzerine 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Eyüpsultan Belediye Meclisi’nden geçen 
Pirinççi Mahallesi’nin planlarını onay için 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) 
göndermek üzere imzaladı. İBB Başkanlığı 
da bu planları Meclis’te onayladı. 
Projelerin hayata geçirilmesi için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın kararı bekleniyor.

ALTYAPI YATIRIMLARI
Pirinççi Mahallesi’nde bugüne kadar 

İBB paydaşlığında 6,5 km yol genişletme 
ve asfaltlama çalışması yapıldı. 25 milyon 
TL’lik bir yatırım hayata geçirildi. Ayrıca 
Çıngırak Sokak’ta 2 bin 200 metre, 
Pirinççi-Kemerburgaz Yolu’nda da 489 
metre içme suyu şebeke hattı yapıldı.

Pirinççi Mahallesi’ne önümüzdeki 
günlerde yeni bir cami yapımına 
başlanacak. Çok fonksiyonlu yeşil alanlar 
ve parklar oluşturulacak. Alanda basketbol 
sahası, spor aletleri ve oyun grupları yer 
alacak.

İNSAN odaklı yatırımlarla birçok ve Ticarethane yapılabilecek alanlar 

PİRİNÇÇİ’DE 50 YILLIK İMAR 
SORUNU ÇÖZÜLDÜ
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P
ROJE kapsamında Vardar Bulvarı’nda 
sürdürülen çalışmalarda kaldırım düzenlemeleri 
yapıldı, altyapı çalışmaları ve yağmur suyu 
kanal çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmaların 
ardından bulvar üzerine aydınlatma direkleri 

monte edildi. Bulvara, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından 70 adet dekoratif aydınlatma direği konuldu. 
Aydınlatma sisteminin faal hale getirilmesi için ekipler 
tarafından 2 kilometrelik elektrik hattı döşendi.

Özel Olarak Tasarlandı
Vardar Bulvarı’na konulan aydınlatma direkleri özel 

olarak tasarlandı. Direkler hem kaldırım hem caddeyi 
aydınlatacak tarzda çift konsollu olarak imal edildi. Direk 
taşıyıcıları 3,5 metre boyunda, silindir şekilli, kaynaksız, 
özel kalıpta tek parça formda üretildi. Galvaniz direklerin 
üzeri yeni özel elektrostatik toz boya ile kaplandı. 
Aydınlatma direkleriyle ilgili çalışmaların ardından 
ise ekipler tarafından son kat aşınma asfalt tabakası 
yapılarak çalışmalar tamamlanacak.

Palmiyelerle Süslendi 
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise ise Bulvar 

üzerinde orta refüj peyzaj çalışmaları ve çiçeklendirme 
çalışmaları yaptı. Ayrıca yine Park Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından şu ana kadar 95 adet palmiye ağacı dikildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın’ın, ilçeye farklı bir görünüm, farklı 
bir güzellik katması amacıyla başlattığı 
“Prestij Caddeler” projesinde çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor.

VARDAR BULVARI YENİVARDAR BULVARI YENİVARDAR BULVARI YENİ
ÇEHRESİNE KAVUŞTU

Vardar Bulvarı’na 70 adet dekoratif aydınlatma direği konuldu. Ayrıca Park Bahçeler 
Müdürlüğü tarafından şu ana kadar 95 adet palmiye ağacı dikildi.

Yeşilpınar’a Muhteşem Proje
Eyüpsultan, birbiri ardına hayata geçirilen insan odaklı projelerle adeta İstanbul’un cazibe merkezi haline geliyor.

S
ON olarak, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 
girişimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşilpınar 
Bölge Parkı için muhteşem bir proje hazırladı.

Proje hayata geçirildiğinde özellikle Yeşilpınar ve çevre 
mahallelerde yaşayan vatandaşlar için yepyeni bir yaşam alanı 
oluşturulacak. Vatandaşlar bu sayede ibadet edebilecekleri, 
spor yapabilecekleri, aileleriyle veya komşularıyla oturup 
sohbet edebilecekleri bir alana sahip olacaklar.

Oluşturulacak oyun alanlarında ise çocuklar güven 
içerisinde ve gönüllerince eğlenecekler.

Her Yönüyle Vatandaşa Hizmet Edecek
Her yönüyle vatandaşlara hizmet etmesi amacıyla 

hazırlanan proje dahilinde bir cami, sosyal tesis ve zemin altı 
otoparkı inşa edilecek. Yine vatandaşların kullanımı için sosyal 
etkinlik alanları oluşturulacak. Alan çevresinde ise yürüyüş 
parkuru, koşu parkuru ve bisiklet yolu yapılacak. 

Başkan Aydın: “Meydan, Cami, Otopark 
Pazar yeri, Spor alanları olacak”

Yeşilpınar Bölge Parkı’nın bittiğinde görsel ve işlevsel 
olarak çok beğenileceğini belirten Başkan Remzi Aydın, 
“Yeşilpınar Bölge Parkı nefis bir projeyle yenilenecek. 
Bittiğinde çok güzel bir kavşak, meydan, cami, otopark, 
pazar yeri, spor alanları ve kütüphane olacak. Bölge parkı, 
bütün Yeşilpınar’ın, Akşemsettin ve diğer mahallelerimizdeki 
vatandaşlarımızın güzel bir ortamda dinlenebilecekleri, 
ihtiyaçlarını giderebilecekleri hem görsel, hem de işlevsel 
anlamda çok güzel hizmetler alabileceği rekreasyon alanı 
haline gelecek. Yetiştirebilirsek yıl sonuna doğru çalışmaları 
başlatacağız” dedi. 

Yeşilpınar 
Bölge Parkı, 
projenin hayata 
geçmesi ile 
yepyeni bir 
görünüme 
kavuşacak.

Yeşilpınar 
Bölge Parkı'nın 
şimdiki hali.

Haber: Serdar Canipek
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T
ÜLAY Aydın, bu ay Yeşilpınar 
Mahallesi’nde Eymen Miraç 
bebekle anne Zeynep Kurt’u, 

Göktürk’te İkra bebekle anne Nigar 
Aykın’ı, yine Göktürk’te Ebrar bebekle 
anne Aynur Arar’ı, Akşemsettin 
Mahallesi’nde Muhammed Asaf 
bebekle anne Nur Açıkel’i, Silahtarağa 
Mahallesi’nde Miray bebekle anne Esra 
Kahraman’ı, Göktürk’te Rona Zeren 
bebekle anne Münire Koç’u 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 Akpınar Köyü’nde İsmail 
– Hanife Ulusoy’u, Göktürk’te  Ali Osman 
Sırmalı’yı, Işıklar Köyü’nde Hakkı Patacı’yı, 

yine Işıklar Köyü’nde Canşah Özcan’ı ve  Nevin 
Akkuş’u ziyaret edip hatırlarını sordu, talep ve 
isteklerini dinledi. Tülay Aydın, elektrik kontağından 
çıkan yangın sonucu evi hasar gören İrfan Singi’yi 
ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İrfan 
Singi’nin evi doğal afet destekleri kapsamında 
tadilat yapılıp eşya desteği sağlandı.

Hasta ve yaşlı vatandaşların yanı sıra ilçedeki 
engelli vatandaşları ve aileleri de ziyaret eden Tülay 
Aydın, bu kapsamda Akşemsettin Mahallesi’nde 
ESER öğrencisi Mustafa Maviler’i, Çırçır 
Mahallesi’nde Cihat Macit’i, yine Çırçır Mahallesi’nde 
yürüme engelli Umut Yaşam Can’ı, kas hastası Selma 
Kaysal’ı, Karadolap Mahallesi’nde protez bacak 
talebi yerine getirilen Demet Yılmaz’ı ziyaret etti.

E
YÜPSULTAN Belediyesi Simurg 
Karadolap Bilgi Evi öğrencileri, 
Muharrem ayı nedeniyle “Aşure 

Programı” düzenledi.
“Biz Aşure Gibiyiz, 

Gücümüz Birliğimiz” sloganıyla 
Karadolap Parkı’nda 
düzenlenen programa 
Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, Pir Sultan 
Abdal Derneği Başkanı Hüseyin 
Güzelgül, çok sayıda vatandaş ve 
öğrenci katıldı.

“Birliğimiz gücümüzü oluşturuyor”
Başkan Remzi Aydın programda 

yaptığı konuşmada, Kerbela vakasının, Hz. 
Hüseyin’in şehit edilmesinin hepimizde 
gerçekten derin izler bırakan bir hadise 
olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi; 
“Bizler, bu hadiseyi sadece bir gün 
hatırlayıp geçmememiz lazım. Bunları 
iyi idrak etmemiz, böyle zulümlerin 

yaşanmaması adına bilinçlenmemiz gerekir. 
İşte burada yapılan etkinlik bu bilinçlenme 

sürecine ufak da olsa katkı sağlayacak 
bir etkinliktir.

Bu tür etkinlikleri 
yapmaktaki gayemiz; 
Kerbela’yı, Hz. Hüseyin’i ve 
adaleti iyi anlamak, zulmü 
lanetlemek, hak ve adaletten 

yana olmayı teşvik etmektir. 
Hak ve adalet konusunda yan 

yanayız, beraberiz, biriz. Birliğimiz 
gücümüzü oluşturuyor. Uzun yıllar nasıl 
beraberce yaşamışsak inşallah bundan 
sonra da kardeşçe ve beraberce yaşamaya 
devam edeceğiz.”

Programda Simurg Bilgi Evi 
öğrencilerinden oluşan koro saz eşliğinde 
deyişler seslendirdi. Pir Sultan Abdal 
Derneği Başkanı Güzelgül tarafından 
yapılan duanın ardından ise Başkan Aydın 
ve Güzelyüz birlikte vatandaşlara aşure 
ikramında bulundu.

EYÜPSULTANLI BEBEKLERE 
“HOŞGELDİN” ZİYARETİ

Birlik, Beraberlik ve Dayanışmanın 
Merkezi: Eyüpsultan

“Bu Toprakların En Tatlı Ortak Değeri” “Bu Toprakların En Tatlı Ortak Değeri” 
AŞURE İÇİN ÖZEL PROGRAM

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

” ZİYARETİ” ZİYARETİ” ZİYARETİ” ZİYARETİ” ZİYARETİ” ZİYARETİ

Miray bebek, anne Esra Kahraman ve Tülay Aydın Rona Zeren bebek, anne Münire Koç, Tülay Aydın

Muhammed Asaf bebek, anne Nur Açıkel, Tülay Aydın

İkra Bebek ve 
Tülay Aydın

Ebrar 
bebek 
ve Tülay 
Aydın

Eymen Miraç bebek, anne 
Zeynep Kurt, Tülay Aydın 

Eyüpsultan Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü ve 
Eyüpsultan Kültür, Sanat, 
Spor, Eğitim ve Dayanışma 
Derneği, ilçedeki, engelli, 
hasta ve yaşlı vatandaşlara 
her konuda destek olmaya 
devam ediyor. Tülay Aydın, 
Ekim ayında başımızın tacı 
yaşlılarımızı, hastalarımızı 
ve engelli vatandaşlarımızı 
ziyaret ederek onların dilek, 
istek ve sorunlarını dinledi, 
imkanlar seferber edildi.

İsmail - Hanife Ulusoy

T

Canşah 
Özcan

ESER öğrencisi Mustafa Maviler

Umut Yaşam Can

ESER öğrencisi Cihat Macit Ali Osman Sırmalı
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EĞİTİMİN ULUSAL MARKASI EĞİTİMİN ULUSAL MARKASI 
SİMURG 5 YAŞINDASİMURG 5 YAŞINDA5-25 yaş grubu arasındaki tüm öğrencileri 

kapsayan, Eyüpsultan Belediyesi’nin ödüllü 
yaygın eğitim modeli Simurg, bu eğitim 
öğretim yılının başlaması ile beşinci yaşını da 
kutlamış oldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Murat Öğütçü, çok sayıda muhtar, bilgi 
evi öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin 
katıldığı Simurg yeni yıl açılış programı, 
kukla gösterisi ile başladı.

Eğlenceli dakikaların ardından sahneye 
öğrenci ve velilerden oluşan Simurg korosu 
çıktı. Kulakların pasını silen Simurg 
korosunun ardından, kadrosunu Simurg 
öğrencilerinin oluşturduğu tiyatro gösterisi 
konukların ilgi odağı oldu.

30 KUŞ GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI
Öğrencilerin karate takımı gösterisinin 

ardından 30 beyaz güvercini gökyüzüne 
bırakan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, şunları söyledi; “5 yıl içerisinde sportif 
faaliyetlerle, gezilerle, atölye çalışmalarımızla 
ve daha birçok etkinlikle çeşitli dallarda 
faaliyetlere imza attık. Ben şimdi baktığımda 
karşımda bir aile görüyorum. Simurg ailesi...

Burada eğitimin yanında çok daha 
değerli şeyler yapıyoruz. Ben inanıyorum ki 
Eyüpsultan’da yetişen çocuklarımız vatanına 
ve milletine faydalı, farkındalığı yüksek 
bireyler olarak yetişecekler.”

Bilginin yanında öğrencinin kişiliğine, yeteneğine ve hedeflerine öncelik veren, kaliteli 
eğitimde de fırsat eşitliği sunan Simurg, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başladı.

Programın sonunda 
Başkan Remzi Aydın 
ile öğrenciler bir 
araya gelerek 30 kuşu 
gökyüzüne bıraktı.
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K
EMERBURGAZ Abdülhamithan Caddesi’nde 
Jandarma Karakolu önünde gerçekleşen festival, 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile 

birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, 
Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık 
Tatar, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

“Esnafımızla Birlikte Geçekleştirdiğimiz 
Bu Proje Çok Başarılı Oldu”

Başkan Remzi Aydın festivalde yaptığı konuşmada; 
Kemerburgaz’ın ve Eyüpsultan ilçesinin çok güzel bir 
belde olduğunu, çok güzel insanlara sahip olduğunu 
vurgulayarak konuşmasında şunları söyledi; “Bu 
mahallemiz geleneklerine sahip çıkan, geleneklerini 
yaşatan, büyüklerle büyük küçüklerle küçük olmasını 
bilen, vatanına, milletine aşık insanların oturduğu 
bir bölge. Geleneklerimize sıkı sıkıya sahip çıkmamız 
gerekiyor. Buradan hareketle Turşu Festivalimizi 
düzenledik ve bu sene de üçüncüsünü yapıyoruz. 
Geleneklerimizi yaşatmayı becerebilmeliyiz. 
Kemerburgaz turşusu bu açıdan çok önemli. Esnafımızla 
birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje çok başarılı oldu. 
Gerek Kemerburgazımızın tanıtımına gerek kent 
ekonomisinin canlanmasına çok ciddi katkısı olan bir 
festival. Bu kadarla da kalmıyor; sağlıklı beslenme, 
geleneksel Türk mutfağının tanıtılması, obezite 
gibi hastalıklarının önüne geçilmesi gibi konularda 
halkımızı bilinçlendirme anlamında da katkı sağlıyor.”

“Dolara ve Euro’nun Turşusu Kuruldu”
Konuşmasında, özellikle son günlerde ülkemiz 

ekonomisine karşı dolar üzerinden yapılan saldırılara 
tepki göstermek amacıyla Kemerburgazlı turşucuların 
kurduğu dolar ve euro turşularından da bahseden 
Başkan Aydın; “Arkadaşlarımız dolar ve euro’nun da 
turşusunu kurmuşlar. Milli reflekslerimizi açığa çıkarma 
anlamında da bir etkisi olmuş. Bundan da çok memnun 
oldum.” şeklinde konuştu.

Dolar ve Euro’nun 
Turşusu Kuruldu!

3. Geleneksel Turşu Festivali’ne Yoğun İlgi!

Turşularıyla meşhur Kemerburgaz Mahallesi’nde Eyüpsultan Belediyesi tarafından 3. kez 
düzenlenen Geleneksel Turşu Festivali ilgi odağı oldu… Kemerburgaz’ın dillere destan turşularını 

üretip satan turşucular, dolar ve euro’nun turşusunu kurarak tepkilerini dile getirdiler.

Haber: Serdar Canipek - Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Turşu stantlarını gezen Başkan Remzi Aydın, 
esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Festivalde Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşlara 
bin kişilik pilav ve kuru fasulye ikram edildi.

Kur artışına tepki olarak kurulan dolar ve euro 
turşusu kadar ahtapot turşusu da büyük ilgi çekti.

Kemerburgaz’ın meşhur turşucuları vatandaşlara turşu suyu ve turşu ikramında 
bulundu. Festivale katılanlar çeşit çeşit turşuların tatlarına baktılar.
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K
IŞ Spor Okulu, çocuklara ve gençlere 
verdiği eğitimlerle bir yandan fiziksel 
gelişimlerine katkı sağlıyor bir yandan 

da sosyal açıdan gelişmelerine, öz güven 
kazanmalarına imkan sağlıyor.

KAYITLAR BAŞLADI
Kış Spor Okulu’nda 7 – 14 yaş arası için 

futbol, basketbol, voleybol, tenis, Uzakdoğu 
sporları, 4 – 6 yaş arası ise jimnastik branş 
kayıtları yapılıyor.

Eğitimler Alibeyköy Spor Kompeksi’nde 
verilecek. 7 – 14 yaş arası eğitimler cumartesi 
- pazar 4 – 6 yaş arası için ise salı - perşembe 
günleri düzenlenecek.

KAYIT MERKEZLERİ
Kış Spor Okulu için kayıt merkezleri ise şöyle:
Eyüp Stadı 0212 417 86 11 (İslambey 

Mahallesi 34050 – Eyüpsultan)
Alibeyköy Spor Kompleksi 0212 440 15 67 

(Alibeyköy Merkez Mahallesi, Kazım Karabekir 
Caddesi No: 1/1 Alibeyköy – Eyüpsultan)

S
İMURG Ali Kuşçu Uzay Evi, 
tüm dünyada “Uzay dünyayı 
birleştirir” temasıyla eş zamanlı 

olarak kutlanan 4-10 Ekim Dünya 
Uzay Haftası için, Eyüpsultan’da çeşitli 
etkinlikler düzenledi. 

8 Ekim’de Göktürk İmam Hatip 
Ortaokulu’nda, 9 Ekim’de Alibeyköy 
Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 400 
öğrenciye “Dünya Uzay Haftası 
ve Gelecek: Uzay Yolculuğu” isimli 
seminer verildi. Ardından, Su Roketi 
ve Hubble Uzay Teleskobu Maketi 
atölyeleri yapıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 

Aydın da okullardaki bu panellere 
katılarak öğrencilerle sohbet etti.

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve 
Uzay Bilimleri Bölümü’nden Astronom 
Dr. Korhan Yelkenci Ali Kuşçu Uzay 
Evi’nde, “Uzay Çalışmalarının Dünü, 
Bugünü, Yarını” adlı seminerini 
gerçekleştirdi.

Seminerinde roketlerin tarihinden, 
uzay çalışmalarındaki ilklerden, 
günümüzde var olan çalışmalardan 
ve gelecek hedeflerinden bahseden 
Yelkenci, ülkemizin de uzay 
çalışmalarında güçlü adımlar atması 
gerektiğine vurgu yaptı.

Kış Spor Okulu Kayıtları Başladı
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onları spora yönlendirerek enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan vermek ve daha sağlıklı onları spora yönlendirerek enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan vermek ve daha sağlıklı onları spora yönlendirerek enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan vermek ve daha sağlıklı onları spora yönlendirerek enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan vermek ve daha sağlıklı onları spora yönlendirerek enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan vermek ve daha sağlıklı onları spora yönlendirerek enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan vermek ve daha sağlıklı 
nesiller yetiştirmek için farklı etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de Kış Spor Okulu.nesiller yetiştirmek için farklı etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de Kış Spor Okulu.nesiller yetiştirmek için farklı etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de Kış Spor Okulu.nesiller yetiştirmek için farklı etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de Kış Spor Okulu.nesiller yetiştirmek için farklı etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de Kış Spor Okulu.nesiller yetiştirmek için farklı etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de Kış Spor Okulu.

Dünya Uzay Haftası 
Eyüpsultan’da Kutlandı EYÜPSULTAN Belediyesi, sokaktaki can 

dostlarımızla “4 Ekim Hayvanları Koruma 
Günü” nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Sokak 
Hayvanları Kliniği’nde gerçekleşen etkinliğe, 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile 
birlikte muhtarlar, gönüllü hayvanseverler ve 
çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler klinikte 
sevimli minik dostlarını sevdiler, bilgi alıp 
stetoskop ile kedilerin kalplerini dinlediler.

Bu arada kliniğin sürpriz misafiri iguana 
ise minik öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. 
Öğrenciler, vatandaşların ihbarı üzerine 
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Alibeyköy’de yaralı halde bir 
ağaçta bulunan ve klinikte tedavi altına alınan 
sevimli iguanayı uzun süre incelediler.

 Etkinlik sonunda gönüllü hayvanseverlere 
mama, mama kabı ve su kabı dağıtıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Hizmet 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet 
veren Şefkateli Mağazası, ihtiyaç sahibi 
ailelere destek olmaya devam ediyor. 

Eyüpsultan’da ikamet eden ihtiyaç 
sahibi ailelerin kıyafetten beyaz eşyaya 
hemen her talebini yerine getirmek 
için çalışan Şefkateli Mağazası ailelerin 
dertlerine derman oluyor.

İhtiyaç sahiplerinin Eyüpsultan 
Beyaz Masa Birimi’ne veya Alibeyköy’de 
bulunan Başvuru Merkezi’ne gelerek 

durumlarını bildirmeleri gerekiyor. 
Kişilerin başvurularının ardından, 

Sosyal Destek Müdürlüğü’ne bağlı 
sosyologlar, talepte bulunan ailenin 
evine giderek kişilerin gelir durumu 
ve ihtiyaç duyduğu eşyaların tespitini 
yapıyor, ardından vatandaşın ihtiyaçları 
gideriliyor.

Şefkateli Mağazası’ndan ev eşyası 
ve beyaz eşyanın yanı sıra kıyafet, 
ayakkabı ve sıcak yemek desteği de 
sağlanıyor.

Sokaktaki Can Dostlarımıza Özel Program

Şefkateli Mağazası, İhtiyaç Sahiplerinin Yüzünü Güldürüyor
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EYÜPSULTANLI ÇOCUKLAR
KENDİ ROBOTLARINI ÜRETİYOR!

O
YUN Atölyeleri, Sosyal – Kültürel 
Atölyeler, Sanat Atölyeleri, Simurg 
Dil Atölyesi, Değerler Eğitimi, gibi 
farklı atölyelerle çocukları sınava 
değil hayata hazırlayan Simurg, 

“Simurg Bilişim” adı altında açtığı Robot Akademi 
ile, çocukları teknoloji ile tanıştırıp, yeni 
teknolojiler üretmeye teşvik ediyor. 

Nişanca Bilgi Evi’nde eğitimlerine başlayan 
Robot Akademi’de 10 – 18 yaş arası çocuklara 
12 kişilik sınıflarda kodlama, robotik ve tasarım 
dersleri veriliyor. Teknolojiye meraklı çocukların 
ilgi alanlarına göre birçok farklı atölyenin yer 
aldığı Robot Akademi ile çocuklar birçok kazanım 

elde ediyor, yetenek ve düşünme becerilerini de 
en iyi şekilde geliştiriyorlar. 

Yaş gruplarına göre öğrenciler hafta içi 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 15.30 – 
17.00, haftasonları ise 09.00 – 17.00 saatleri 
arasında eğitimlere katılıyorlar. Öğrenciler, MBOT 
ile Robotik Atölyesi, Oyun Programlama Atölyesi, 
Legolarla Robot ve 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi, 
Arduino Atölyesi’nden birini seçebiliyorlar. Her 
atölyede eğitimler 3 ay sürüyor. Öğrenciler 
isterlerse üç ayın sonunda farklı bir atölyede 
eğitimlerine devam edebiliyorlar. Robot 
Akademi’de önümüzdeki günlerde Model Uçak ve 
Drone Eğitim Atölyesi de açılacak.

Başkan Remzi Aydın, 
okulda karşılaştığı 
Yusuf ve Abdulkadir’i 
başarılarından dolayı 
tebrik etti.

Robot Akademi’de 10 – 18 yaş arası çocuklara 12 kişilik 
sınıfl arda 5  farklı atölyede dersler veriliyor.

Çocuklar, Legolarla 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi’nde, robotları 
tasarlayıp, kodlamasını ve programlamasını yapıyorlar.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Robot Akademi 
öğrencileri 
“Kodu Cup 

Minik Parmaklar 
Geleceği 

Programlıyor’’ 
Yarışmasında 4. 

oldu.

Robot Akademi Öğrencileri, 2018 Kodu 
Cup Türkiye Yarışması’nda Ödül Aldı
Eğitimlerine yeni 
başlayan Robot 
Akademi öğrencileri ilk 
ödüllerini Microsoft, 
QnbFinansbank ve 
Habitat Derneği 
işbirliği ile düzenlenen 
‘’Minik Parmaklar 
Geleceği Programlıyor’’ 
Yarışması’nda aldı. 
Robot Akademi 
öğrencileri Yusuf Salih 
Kara, Abdulkadir Erkol, 
Demiralp Küçükay, 
Kodu Cup Yarışması’nda 
programlama 
kategorisinde “Uzayda 
Yaşam” adlı oyunları ile 
4. oldular.

Yusuf Salih Kara: 
“10 yaşındayım, Dede 

Korkut Ortaokulu 5. sınıf 
öğrencisiyim. Robotlara çok 
meraklıyım, evde bozulmuş 

arabalarımı hep söküp, onları 
birleştirmeye çalışıyorum. 

Yapmayı düşündüğüm birçok 
proje var, bunlardan birisi de 
uçan araba. Onun projesini 
bile kağıda döktüm.  2018 

Kodu Cup Yarışması’nda ödül 
adığımız için çok mutlu oldum. 

Adımız okunduğunda çok 
heyecanlandım.”

Demiralp Küçükay: “10 yaşındayım Rami Ortaokulu 
5. sınıf öğrencisiyim. Robot Akademi’ye kendim gelmek 

istedim. Mekaniğe karşı bir ilgim vardı. Evde güneş enerjisi 
ile çalışan arabalar yapıyorum. Legolarla farklı şeyler 

tasarlıyorum. İlerde bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. 
İlk yarışmamızda ödül almak beni çok mutlu etti.”

Abdulkadir Erkol: “10 yaşındayım, Dede Korkut 
Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim.  Robotlara merakım var. 

Evde kendi yaptığım bir vantilatör var. Annem de bu 
konuya olan ilgimi bildiği için beni Robot Akademi’ye 

getirdi. MBOT ile Robotik Atölyesi’ndeyim. İlerde bilim 
adamı ya da bilgisayar mühendisi olmayı istiyorum. 

Yarışmada ödül aldığım için çok mutlu oldum.”

BİLGİ VE KAYIT İÇİN 
(0212) 440 15 38

GÜNCEL

EYÜPSULTANLI ÇOCUKLAR
KENDİ ROBOTLARINI ÜRETİYOR!

GÜNCEL

EYÜPSULTANLI ÇOCUKLAR

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın vizyon projelerinden Simurg 5–25 Arası Yaygın Eğitim Programı, 
öğrencilerin kişiliğine, yeteneğine, hedeflerine ve kendilerini keşfetmelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
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DİĞER bir etkinlik ise kültürel mirasımıza sahip 
çıkmak, kadim medeniyetin en önemli değerleri 
arasında yer alan Karagöz’ü gelecek nesillere 

aktarmak amacıyla düzenlenen “2. İstanbul Karagöz 
Festivali”. Kültürel ve sanatsal alanda birbiri ardına 
yapılan etkinlikler beraberinde ödülü de getirdi.

KARAGÖZ SANATINA DESTEK ÖDÜLÜ
Eyüpsultan Belediyesi, 2. İstanbul Karagöz 

Festivali Ödül Töreni’nde “Karagöz Sanatına Destek” 
ödülü aldı.

Ödül töreni Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi 
(EKSM) Tiyatro Salonu’nda düzenlendi. Törende, 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a ödülü 
Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün takdim etti.

Törene ‘Onur Konuğu’ olarak katılan Yazar Üstün 
İnanç’a “Yaşam Boyu Onur” odülü, Geleneksel Sanatçı 
Bekir Sıddık Soysal’a da “Emek” ödülü verildi. İnanç ve 
Soysal’a ödüllerini Başkan Remzi Aydın takdim etti.

A
İLELERİ ve çocuklarıyla 
birlikte kitap fuarına gelen 
İstanbullular, binlerce kitabın 
bir arada olduğu fuarda 
sevdikleri yazarlarla sohbet 

edip, kitaplarını da imzalattırma fırsatı 
buldular. 

Ülkemizin seçkin 45 yayınevi, kültür 
hareketimizin önde gelen 40 yazarı 
ve ünlü yüzünün katıldığı fuarda imza 
günleri, söyleşiler ve yazarlarla okurları 
buluşturan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Girişin ücretsiz olduğu haftanın 7 
günü 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret 
edilebilen fuarda ayrıca tüm anneler için 
aile seminerleri de düzenlendi. 

A
İLELERİ ve çocuklarıyla 

BİNLERCE İSTANBULLU, EYÜPSULTAN 
KİTAP GÜNLERİ’NDE BULUŞTUEyüpsultan Kültür 

Sanat Merkezi’nde 
(EKSM) 1-12 Ekim 
tarihleri arasında 
“Bi’ Dünya Kitap 
Akıl Almaz İndirimle 
Eyüpsultan’da” 
sloganıyla 
gerçekleştirilen 
Kitap Günleri, 
kitapseverlerden 
büyük ilgi gördü. Haber: Serkan Duygu

Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Murat Güney: “Esenetepe Mahallesi’nden 
geliyorum. Yeğenlerimi getirdim. Kitapları 
seviyorlar. Soru bankası ve roman aldılar. 

Eyüpsultan’ın böyle bir etkinliğe ev sahipliği 
yapmasından memnun kaldık. Eyüpsultan’a 

yakışan bir fuar olmuş. İleriki günlerde de bu tarz 
etkinliklerin yapılmasını çok isteriz.”

Sevda Katkat: “İslambey Mahallesi’nde 
oturuyorum. Çocuklarım İslambey İlkokulu’nda 

3. sınıfa gidiyorlar. Hafta içi buraya okulla 
birlikte kitap almaya gelmişlerdi. Hem onlara 

hem de kendime yeni kitaplar almak için tekrar 
geldik. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. 
Haftada bir tane kitap bitirmeye çalışıyorum. 

Bahçelievler’den yeğenlerimi de getirdim. Bizim 
için keyifli bir hafta sonu oldu.”

 “BU FUAR EYÜPSULTAN’A ÇOK YAKIŞTI”
Murat Yaylalı: “Yeşilpınar Mahallesi’nden geliyorum. 

Eşim ve çocuklarla birlikte geldik. Çocuklar kitap okumayı 
seviyorlar, o yüzden gelmek istediler. Ben de onları teşvik 

etmek ve yeni kitaplar almak için gelmek istedim.”

Rabia Nur Hesap: “Düğmeciler Mahallesi’nden 
geliyorum. Çok yararlı bir etkinlik, her yerde istediğimiz 

kitapları bulamıyorsunuz. Burada seçenek çok fazla. 
Aradığım kitapları da buldum, birkaç tanesini de aldım.”

Kitap fuarının 
açılışına katılan 

Başkan Remzi 
Aydın, minik 

kitapseverlerle 
sohbet etti.

Fuarda, söyleşiler ve yazarlarla 
okurları buluşturan çeşitli 
etkinlikler düzenlendi.

SANATA VE KÜLTÜRE SAYGI ÖDÜLLE TAÇLANDI
Eyüpsultan Belediyesi kültür ve sanat adına bu ay iki önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinliklerden biri binlerce kitabı vatandaşlarla buluşturan “Kitap Aşkına Eyüpsultan Kitap Günleri”
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4 Yılda 36 Yeni Park Yapıldı, 19 Park Yenilendi… 
65.676 m2 Park Alanı Düzenlendi… 
79.492 Ağaç ve Çalı Fidanı Dikimi Yapıldı…

EYÜPSULTAN’IN YENİ 
KONSEPT PARKLARI, 7’DEN 
70’E HERKESİN BULUŞMA 
NOKTASI OLUYOR Eyüpsultan 

Belediyesi Park 
ve Bahçeler 
Müdürlüğü 
ekipleri, Başkan 
Remzi Aydın’ın 
talimatıyla Eyüpsultanlıların 
daha yeşil bir ortama, 
daya yaşanabilir bir 
çevreye sahip olmaları 
için dur durak bilmeden 
çalışmalarına devam ediyor.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

E
YÜPSULTAN Belediyesi 2014’ten bu yana 
36 yeni parkı hizmete alırken, 19 parkın ise 
bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. 79 

bin 492 adet ağaç ve çalı fidanı dikimi, 1 milyon 
526 bin 448 adet mevsimlik çiçek dikimi yapan 
Eyüpsultan Belediyesi, toplamda 65.676 m2 alana 
yayılan parklarıyla mahallelerin nefes almasını 
sağlayan ortamlar oluşturdu.

Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış 
mekan spor aletleri, oturma alanları  ile 7’den 
70’e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan 
Eyüpsultan Belediyesi’nin çalışmaları ile çocuklar 
ve yetişkinler, daha sağlıklı ortamlarda daha rahat 
bir şekilde vakit geçiriyorlar. 

Yeni konsept parklar
Parklara konan MOBESA kameralarıyla 24 

saat  boyunca canlı yayın yapan, ilçedeki parkları 
daha güvenli hale getiren Eyüpsultan Belediyesi, 
yeni konsept parklarda ise sahipli hayvanlar 
için özel alanlar ve yürüyüş kolaylığı sağlayan 
Epidyem malzemeden yapılan yürüyüş parkurları 
oluşturdu. 

Yürüyüş Parkuru Yapılan Parklar: Özgecan 
Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkuru (Göktürk 
Mahallesi), Bir Nefes Parkı (Rami Yeni Mahallesi), 
Şehit İbrahim Candemir Parkı (Çırçır Mahallesi), 
Şehit Savcı M. Selim Kiraz Parkı (Göktürk 
Mahallesi)

Sahipli Hayvanlar İçin Özel Alan Oluşturulan 
Parklar: Bir Nefes Parkı (Rami Yeni Mahallesi),  
Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş 
Parkuru (Göktürk Mahallesi), Emniyettepe Parkı 
(Emniyettepe Mahallesi), Akşemsettin Parkı 
(Akşemsettin Mahallesi), Kemal Özarar Parkı 
(Sakarya Mahallesi), Pir Sultan Abdal Parkı 
(Karadolap Mahallesi), Hz. Halit Parkı (İslambey 
Mahallesi), Baba Haydar Parkı (Nişanca Mahallesi), 
Dikiliağaç Parkı (Rami Cuma Mahallesi), Karadolap 
Parkı ve Spor Kompleksi (Karadolap Mahallesi)

Açılışı 2017 yılında yapılan Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam 
ve Yürüyüş Parkuru’nda Köpek Eğitim Parkı bulunuyor.

2 bin 800 metrelik Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş 
Parkuru’nda, yağmurlu havalarda çamurlaşmayan dişli kum kullanıldı.

Konsept parklardan Şehit 
İbrahim Candemir Parkı’nda 
yürüyüş kolaylığı sağlayan 
epidyem malzemeden 
yapılan yürüyüş parkurları 
oluşturuldu.

Başkan Aydın’ın müjdesini verdiği Yaşlılara Özel Kıraathane’nin 
yapımına İslambey’de bulunan Hz. Halit Parkı’nda başlandı.

Eyüpsultan’da 10 parkta sahipli hayvanlar için özel alan oluşturuldu.

Göktürk - Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkuru 2017

Akşemsettin Şehit Eren Bülbül Parkı 2018

Akşemsettin Parkı Yıldırım Beyazıd Caddesi Parkı

Şehit Polis Fethi Sekin Parkı

Vezir Tekke Parkı

Topçu Sokak Parkı

Çırçır Mahallesi - Şehit İbrahim Candemir Parkı 2018 
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L
ALE Hasanova ile oğlu Murat’ın Azerbeycan’da 
başlayıp Türkiye’ye kadar uzanan zorluk ve 
mücadelelerle geçen bir yaşamları olmuş. Murat’a 
daha iyi bir gelecek kurmak için bir sene önce 
Türkiye’ye gelen Lale Hasanova, hayatını Murat’a 

adamış vefakar bir anne. Murat daha dört yaşında iken eşini 
kaybeden, üç çocuğuna bakmak zorunda kalan Lale hanım, 
“Benim bütün hayatım Murat. O benim yaşama sebebim, 
onun sayesinde ayakta duruyorum, ondan güç alıyorum. 
Beni hayata bağlayan tek şey Murat” diyor.

“Daha İyi Bir Gelecek İçin 
Türkiye’ye Geldik”

Hemşirelik okulunu bitirmesine rağmen Murat’a bakmak 
için mesleğini yapamadığını söyleyen Hasanova “Murat, 
doğumdan sonra sarılık geçirdi. Çocuk felcinin ileri safhası 
bir hastalık.. Doktorlar ilk başta anlayamadılar, teşhisi 
geç koydular. Şu anda yüzde yetmiş engelli. Kaslarında 
zayıflık var ve yüzde seksen duyma sorunu var. Duyma 
engelinden dolayı algılamada zorluklar yaşıyor. Zekasında 
çok büyük bir problem yok. Azerbaycan’da 9. sınıfa kadar 
okudu. Memleketim Azerbaycan’a canım feda ama orada 
engelli çocuklar için şartlar çok iyi değil. Çok fazla bir şey 
yapamıyorlar. Murat’a daha iyi bir gelecek sunmak için 
Türkiye’ye gelmeye karar verdim” diyor.

“ESER’İ 
BULDUĞUMUZ 
İÇİN ÇOK 
ŞANSLIYIZ”
2015 yılında Piyer Loti’de açılan Eyüpsultan 
Belediyesi’nin ödüllü projesi ESER’de 
hayatını engelli çocuklarına adamış ailelerin, 
yaşam mücadelelerine ve onların zorluklarla 
dolu hayat hikayelerine her daim tanık 
olabilirsiniz. Onların hayat öykülerini 
sayfalarımıza taşıdığımız Eyüpsultan 
Postası’na bu ay anne Lale Hasanova ile 18 
yaşındaki oğlu Murat Ofçiyev’i konuk ettik.

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Türkiye’ye geldikten sonra ilk 
başlarda büyük sıkıntılar çektiklerini, 

Murat’ın ilk dönemler çok zorlandığını 
belirten Lale hanım “Murat’ın arkadaş 

çevresi yoktu, ‘ben ne yapacağım 
arkadaşım hiç yok’ diye çok ağladı. 
Sağ olsunlar Türk vatandaşları bize 

sahip çıktılar. İlk geldiğimizde bir aile 
dostunun iş yerinde kaldık. Yeni ev 

tutabildik. Başkanımız Remzi Aydın’dan 
da Allah razı olsun, evimizin eksiklerini 
tamamladı, bize eşya gönderdi; sahipsiz 
bırakmadı. Eşyalar geldiğinde Murat çok 
mutlu oldu. Beni iş yerinden aradı, ‘Anne 

biliyor musun bize eşya geldi” dedi. 
Murat, şimdi çok mutlu. ESER’i, hocalarını, 

arkadaşlarını çok seviyor. Burada 
kendini evindeymiş gibi hissediyor. 

Murat’ı sahiplendiler. Buradaki hocalar 
çocuklarla kendi çocuklarıymış gibi 

ilgileniyorlar. Ebru ve Eda hocalarımız 
sağolsunlar bize her zaman yardımcı 

oldular” açıklamasını yapıyor.

“Başkanımız Remzi Aydın’dan Allah Razı Olsun, Bize Sahip Çıktı”

Burada çok mutluyuz 
diyen vefekar anne 

“Murat’ın mutluluğu, 
benim mutluluğum. 

Ben kendi hayatımdan 
vazgeçtim. Senelerdir sıkıntı 

çekiyorum. Bundan sonra 
da yaşamasam olur, yeter 

ki o kendi ayakları üzerinde 
dursun” diyor.

ESER’i çok seven 
“Ben böyle okul 

görmedim” diyen 
Murat “Türkiye’de 

çok mutluyum. Allah 
Remzi Aydın’dan 

ve eşinden de razı 
olsun. Bize destek 

oldular” diyor.

Bilgisayar 
kullanmayı 
çok seven 
Murat, ESER’de 
fotoğrafçılık 
kursuna 
başlayacak.

Hayatını Murat’a 
adayan Lale Hasanova 
“Murat kendi ayakları 

üzerinde dursun, 
kimseye yük olmasın 
istiyorum. Çünkü bu 
yükü sadece anneler 

taşıyabilir” diyor.

Eyüp Postası Sayı 45.indd   15 2.11.2018   12:09



RÖPORTAJKASIM 201816 EYÜPSULTAN POSTASI

Tuncay Özmen’e Dünyanın Dört 
Bir Yanından Sipariş Yağıyor

Tuncay Özmen’e Dünyanın Dört Tuncay Özmen’e Dünyanın Dört 

Tarihe Damgasını Vurmuş Türk Büyüklerinin 
Modellemesi Eyüpsultan’da Yapılıyor

Eyüpsultanlı 31 yaşındaki genç yetenek Tuncay Özmen, 
Kalanderhane Caddesi üzerindeki küçük atölyesinde 
yaptığı özel tasarım karakter ve figür çalışmaları ile 
görenleri kendisine hayran bırakıyor.

K
OLEKSİYONERLER için Türk ve Osmanlı 
tarihinin önemli karakterlerinin yanısıra 
beyazperdenin hayali kahramanlarının 
figür ve  karakter tasarımlarını 
istenen ölçeklerde modelleyen Tuncay 

Özmen “Küçüklüğümden beri gördüğüm her şeyi 
çizebiliyorum, bu bana Allah vergisi özel bir 
yetenek” diyor.

Başlangıçta gemi, tank ve 2. Dünya Savaşı 
ağırlıklı hazır maket çalışmaları ile ilgilenen Özmen, 
sonrasında figür ve karakter tasarım çalışmalarına 
ilgi duymaya başlamış. Hobi olarak başlayan, 
sonrasına profesyonel olarak devam eden, tasarım 
çalışmalarına oyuncak pazarında gördüğü bir 
eksiklikten dolayı girdiğini söyleyen genç yetenek 
“Maalesef bugün her yerde çocuklar üzerine haç 
işareti bulunan şövalye vb. oyuncaklarla oynayıp, 
hayali karakterlere ilgi duyuyorlar. Bizim tarimizin 
gerçek kahramanlarını yansıtan hiçbir ürün yoktu. 
Ben de Türk dünyasına ve milli tarihimize sevgimden 
dolayı maket işini bırakıp, evimin bir odasını 
atölye haline getirip ufak ufak Türk büyüklerini, 
tarihi liderlerimizi modellemeye başladım. Asıl 
amacım Ulubatlı Hasan, Kürşat, Atilla gibi tarihi 
karakterlerimizin her çocuğun odasının bir köşesinde 
yer almasını sağlamak” şeklinde konuşuyor.

“Yabancı Koleksiyonerlerden 
Beğeni Alıyorum”

Sosyal medya hesabında paylaştığı çalışmalarının 
özellikle yabancı koleksiyonerler tarafından 
beğenildiğini ve paylaşıldığını belirten Tuncay Özmen 
“Elimizde olmayan nedenlerden dolayı yabancı 
karakterler ağırlıklı siparişler almaya başladık. Özel 
koleksiyoncular için eksik parçalar ve henüz üretim 
aşamasına geçmemiş karakterleri yapmaya başladım. 
Şöyle ki Marvel, Disney Pixar vb. film şirketleri kendi 
karakterlerinin modellerini ön sipariş topladıktan 
bir yıl sonra piyasaya sürüyor. Bu ürünleri de almak 
isteyen sabırsız koleksiyoncular, koleksiyonlarına bir 
an önce bu karakterleri katmak için işçiliğimi beğenip, 
bu arkadaş yapar diyerek benimle irtibata geçiyorlar. 
Maalesef ki ülkemizde de yabancı karakterlerin 
siparişlerini verenlerin sayısı bir hayli fazla” diyor.

Figür, karakter modelleme işinin oldukça 
meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Özmen, 

yapım aşamasını ise şu şekilde özetliyor: “Bu 
iş için Sculpey figür modelleme malzemesi 

kullanıyoruz. Önce bir heykeltraş gibi demir ve 
telden bir iskelet oluşturuyoruz, sonra insan 
anatomisine uygun bir şekilde modellemeye 

başlıyoruz. Gerçekliği tam olarak yansıtabilmek 
için detay çalışmaları yapılıyor. Sonrasında kalıp 

aşamasına geçiliyor. Elimizde bir kalıp oluştuktan 
sonra bir daha döküm yapılıyor. Dökümden 

prototip çıkıyor. Prototipe son detaylar veriliyor, 
pürüzler gideriliyor, zımparalama ve cilalama 

yapılıyor. Sonrasında asıl kalıp dediğimiz kalıba 
sokuyorum. Kalıbı elime aldıktan sonra talebe 

göre polyester malzeme ya da plastik reçine 
dediğimiz malzemelerle döküm yapıp, astarlayıp, 

boyadıktan sonra ürünü hazır hale getiriyorum”

“Çok Meşakkatli Bir İş”
Tuncay Özmen, özel sipariş aldığı fi gür karakter çalışmalarını boyutlarına göre 300 TL’den başlayan fi yatlarla satıyor.

Yaptığı işin moral motivasyonla alakalı 
olduğunu belirten Özmen, bir işin en az 10 

gün sürede tamamlandığını söylüyor.

Kaptan Amerika, Star Wars ve Karayip Korsanları karakterleri 
koleksiyonerler tarafından daha çok tercih ediliyor.

Başkan Remzi Aydın, Tuncay Özmen’i başarılı 
çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Özmen’in en büyük isteği Cülus yolunda padişahların kılış 
kuşanma törenini 1/6 oranında fi gürleştirip, canlandırmak.

İnstagram Hesabı: @ulukantasarim

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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Bu Durakta Mola Verilir:
"Yeşilpınar Durak Lokantası"

Günümüzde Osmanlı saray mutfağı ve Türk mutfağının en 
lezzetli yemeklerini esnaf lokantalarında bulmak mümkün. 

Mideye olduğu kadar göze de hitap eden, özellikle uygun 
� yatları ile tercih edilen esnaf lokantaları her kesimden, 

her meslekten kişilerin tercih noktası oluyor...

E
YÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi’nde ise esnaf 
lokantası dendiğinde ilk akla gelen yerlerden 
biri Durak Lokantası... 26 yıldır aynı tat ve 
kalitede müşterilerine hizmet veren, her gün 30 
çeşit yemeğin aynı tezgahta buluştuğu Durak 

Lokantası, sadece Eyüpsultanlıların değil farklı ilçelerden 
gelenlerin de  mutlaka uğradıkları bir lezzet durağı.

Her Gün 30 Çeşit Yemek Çıkarıyoruz
1992 yılında Mustafa Yılmaz tarafından lokantaya 

adını veren minüs durağında açılan Durak Lokantası’nı 
şimdilerde oğulları Vedat ve Sedat Yılmaz kardeşler 
işletiyor. Her gün 30 çeşit yemek ve 7 çeşit çorba 
ile güne başladıklarını söyleyen Vedat Yılmaz “25 
yıldır bu dükkan sabah beşte açılır. Önceden minibüs 
durağında olduğumuzdan esnaf işe erken başladığı 
için o saatte açıyorduk. Yerimiz değişti ama bu 
alışkanlığımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Aşçı 
yardımcımız sabah 5 gibi gelir ve çorbaları hazırlar. 
Ustamız ise yedide gelir ve bütün yemekler saat 11 
gibi tezgahta hazır olur. Yemek ve tatlıların tamamı 
burada hazırlanır. Dışardan sadece yoğurt, ayran ve 
diğer içecekleri alıyoruz.  Osmanlı ve Türk mutfağının 
yanısıra yöresel yemekler de çıkarıyoruz. Her damak 
tadına uygun yemeğimiz vardır” diyor.

26 Yıldır Kaliteden Ödün Vermiyoruz
Babalarından devraldıkları lokantayı, yine 

babalarının tavsiyesi ile kaliteden ödün vermeden 
yıllardır işlettiklerini belirten Yılmaz “Yemeyeceğin bir 
yemeği müşteriye de yedirmeyeceksin, biz babamızdan 
böyle öğrendik. Hep kaliteli malzeme kullandık. Mesela 
kardeşim şu anda Erzurum’a Tortum’un Uzun Kavak 
Yaylası’na tereyağı almaya gitti. Bakliyatlarda İspir 
fasulye kullanıyoruz. Nohutu Merzifon’dan getirtiyoruz. 
Mümkün olduğu kadar her ürünü yerinden almaya 
çalışıyoruz. Sularımız Rize’den geliyor. Etlerimizi Gıda ve 
Tarım Bakanlığı’nın onay verdiği kasaplardan alıyoruz.  
Hatta geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Belediyesi’yle 
İlçe Tarım’dan geldiler numune aldılar. Daha sonra bize 
ürünleriniz  yüzde yüz sağlıklıdır diye teşekkür ederek 
sertifika verdiler” açıklamasını yapıyor.

Lezzetin Sırrı Toprak Güveçlerde!
Esnaf lokantalarındaki yemeklerin lezzetli olmasını 

babadan oğula geçen eski usüllerle hazırlanması 
şeklinde özetleyen Vedat Yılmaz “Sulu yemekler 
iki şekilde hazırlanır. Birincisi tencerede hazırlanır 
ve hemen tezgaha konur. İkinci bir seçenekte bizim 
yaptığımız gibi tencerede kavrulur sonra pişmesi için 
toprak güveçlere konarak fırında 1,5 saat bekletilir. 
Güveçlerimiz de tamamen toprak güveç olduğu için 
yemeklere ayrı bir lezzet verir” şeklinde konuşuyor.

Röportaj: Serkan Duygu Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Tüm yemek ve tatlıların lokantada hazırlandığını 
söyleyen Vedat Yılmaz, “Kullandığımız 

malzemelerin tamamı kalitelidir” diyor.

Durak Lokantası’nda her 
gün 30 çeşit yemek çıkıyor.

Vedat Yılmaz “Dönerimizde hiç kıyma 
yok yüzde yüz yaprak döner” diyor.

Yemeklerin lezzet sırrı toprak 
güveçlerde pişmesinde.

ADRES: Yeşilpınar Mahallesi, Budak Sokağı No:9/A 
Eyüpsultan TEL: 0212 649 33 70
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Girit Adası Açıklarında Göğüs Göğüse Yapılan Bir Deniz Savaşının Öyküsü

Gamsız Hasan Bey, 
Erkadi’yi Nasıl Batırdı?
E

YÜPSULTAN’DAKİ hazire ve kabristanlar, 
Sadrazamlara, Şeyhülislamlara, Kaptan-ı 
Deryalara, ünlü denizcilerin kabirlerine ev 
sahipliği yapan çok özel bir mekândır. Yahya 
Kemal’in deyimi ile “Avrupa toprağının 

bittiği sahilde İslam cennetinin bir bahçesi” olarak 
öne çıkar. Bu ünlü simaların her birinin de, kitaplara 
ve ciltlere sığmayacak dolu dolu hayat hikâyeleri 
vardır. Biz buradan oldukça enteresan olanları sizlerle 
paylaşıyoruz. Bunlardan biri de abidevi mermer kabri 
Şeyhülislam Ebussuud Efendi Haziresi’nde yer alan 
Miralay Gamsız Hasan Bey’dir.

BİR KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ

Ali Haydar Emin Alpagut, 1931 yılında Deniz 
Matbaası’nda basılan “1866 - 1869 Girit İhtilali: 
Gamsız Hasan Bey Erkadi’yi Nasıl Batırdı” isimli 
kitabında İzzettin gemisinin kumandanı Miralay 
Hasan Bey’in macerasını geniş şekilde anlatmıştır. 
Deniz Albayı Tevfik İnci de, “Deniz Tarihimizin Şeref 
Sayfaları” isimli eserinde Gamsız Hasan Bey’in 
başarısını öyküleştirmiştir. Daha sonra farklı yazarlar, 
bu kaynaklardan istifade ederek öykünün bir kısmını 
yayınlamışlardır.

1315 (1898) yılında vefat eden Miralay 
Hasan Bey’in kabri, Şeyhülislam Ebussuud Efendi 
Haziresindedir. Denizci mezar taşları içinde çok özel bir 
yere sahiptir. Girit isyanı sırasında Yunanlıların Arkadi 
isimli meşhur kaçakçı gemisini batırıp, daha sonra 
İstanbul’a getirilmesini sağlayan Miralay Hasan Bey, 
Hemşinli olmasına karşı bu başarısından dolayı “Giritli” 
lakabını almıştır. Hasan Bey, 25 Şevval 1315 (1898) 
tarihinde vefat etmiştir.

DENİZCİ SEMBOLLERİ BİR ARADA

Kabir, beyaz mermerden yüksek bir kaide üzerine 
baş ve ayak şahidesi olarak yapılmıştır. Baş şahidesi 
kırılıp kaybolmuştur. Tek parça mermerden oldukça 
itinalı bir şekilde işlenmiş olan ayak taşına ise 
denizcilikte kullanılan semboller ustalıkla işlenmiştir. 

Daha önce fotoğrafları çekilmiş olan baş taşı, elips 
bir levha şeklinde tasarlanmıştır. Yaprak motifleri ile 
süslenmiş olan baş şahidesinin ortasında celi sülüs 
hatla kitabe yer alır. Şahide, Hamidî fes başlığı ile 
tamamlanmıştır. 

Ayak taşının orta kısmında silindir şeklinde 
kalınca bir gemi direği yer alır. Direğin uç kısmı 
bir denizci geleneği olarak, ölümü çağrıştıracak 
şekilde kırık bırakılmıştır. Ayak taşının alt kısmında 
dümen ve zincirle bağlanmış çapa yer alır. Onların 
üstüne halatlarla seren direğine bağlanmış yelkenler 
yerleştirilmiştir. Ortadaki ana direğe çapraz bir şekilde 
yerleştirilen serene halatlar ve makaralar ustalıkla 
işlenmiştir. Plastik sanatların bir abidesi olarak kabul 
edilen bu şahide mükemmel taş işçiliği ile dikkat 
çekicidir. 

İZZETTİN VE KUMANDANI

İzzettin Vapuru, Girit adasının abluka filosunda 
başından beri, zaman zaman bulunan gemilerden 
biriydi. Fakat sık sık İstanbul’a gönderildiğinden Girit 
ablukasının tamamında yer almamıştı. Bahriye Nezareti 
(Denizcilik Bakanlığı), 11 Temmuz 1867’de Sadaret yani 
Başbakanlığın talimatı ile İzzettin Vapuru’nun yeniden 
Girit’e gönderilmesi istemişti. Vapur da 17 Temmuz 
1867’de Hanya suları önlerine gelip demir atmıştı. 

Geminin Kumandanı Sağkolağası Hemşinli Gamsız 
Hasan, 2. suvari Solkolağası Sinoplu Hasan, 1. Zabit 
Solkolağası Cihangirli Ragıp, 1. Çarkçısı Sağkolağası 
Trabzonlu Mikdat Beylerdi. 

Gamsız Hasan Bey, 1804’de doğmuş, Yeniçeriliğin 
kaldırılmasından sonra yapılan askeri ıslahat döneminde 
İstanbul’a gelmiş ve tersaneye kaydolmuştu. Firari 

Ahmet Fevzi Paşa’ya ve gemisine karşı Mısır’da 
gösterdiği gayret ve becerileri sonucu Gamsız Hasan 
subay sınıfına geçirilmiş, Hümapervaz ve Kılıç Ali 
gemilerinin suvariliklerinde bulunmuştu. Daha sonra da 
tayin edildiği Tuna Nehri gemilerine görev yapmıştı. 

ERKADİ’Yİ PARALAMAK

Ilık bir rüzgarın estiği hafif lodoslu bir Ağustos 
gecesi kuru yüzlü, pos bıyıklı, uzun boylu 63’lük dinç bir 
ihtiyar olan Gamsız Hasan Bey, haftalardır üzerinden 
çıkarmadığı eğri kılıcı ile kumanda köprüsünde duruyor, 
Girit’e gizlice erzak ve silah taşıyan Erkadi gemisini 
yakalamak için fırsat kolluyordu. 

İzzettin gemisi bütün ışıklarını söndürmüştü. 
Ayarumeli açığından batıya doğru bir hayalet sessizliği 
ile ilerliyordu. Eşkiyanın son döküntüleri şimdi Asprano 
mağaralarındaydı. Korsanlar buraya taze kuvvet çıkarıp 
vaziyeti kurtarmaya çalışıyorlardı.

Mahmudiye zırhlı fırkateyni ile Franko Kasteli 
önünde bulunan Müşir Amiral Vesim Paşa, kaptanlara 
talimat verirken, bilhassa güneş battıktan sonra gece 
saat üçe kadar etrafa çok dikkat etmelerini söylemişti. 

Bu suları çok iyi bilen kaçakçılar karanlığın en koyu 

saatlerinde kıyıya sokularak yüklerini boşaltıyorlardı. 
Paşa, “Ortalık gündüz gibi aydınlanınca iyi bir av 
yakalamak için korkarım ki vakit geçmiş olmasın” 
diye ilave etmişti. Gamsız Hasan Bey, Vesim Paşa’nın 
talimatını aynı kelimelerle kendi kendine tekrarlayarak 
kartal gibi gözlerini karanlık ufuklara saplıyor, oralarda 
kımıldayan bir gölge arıyordu. 

AVINI BEKLEYEN KARTAL

Gaydos Adası iskele omuzluğu istikametinde 
kalmıştı. Yüksek tepelerinde ışıklar yanan bu adanın 
korsanlara yataklık ettiği, casusluk yaptığı şüphesizdi. 
Fakat bir kaç geceden beri hiç bir ışık görülmüyordu. 

Geminin baş tarafında zayıf bir kıvılcım seçen 
Gamsız Hasan Bey, onu yakanı tahmin etmişti:

- Söndür onu Hoca Efendi! diye seslendi. Gemi 
imâmı İsmail Efendi, sigarasını denize atmış ve yavaş 
yavaş kaportadan aşağı inmişti. Şimdi suvarinin bir 
komutuyla İzzettin gemisi iskeleye dönüyordu. Hasan 
Bey kumanda köprüsünün sancak tarafına yürürken 
hesap kamarasındaki saate baktı. Ayın doğmasına 15 
dakika vardı. Ancak kara bulutlar o kadar alçalmıştı 
ki, sahnenin gündüz gibi aydınlanması mümkün 

olmayacaktı. Birdenbire top tarakkası gibi gürledi:
-Foğa!
Bu komutu gecenin derin sessizliğini yırtan bir 

top sesi tâkip etti. Güvertede, cevval gölgeler koşuştu. 
Herkes savaş mevzilerini aldı. Bin metre kadar sancak 
baş omuzluğu istikametinde pruvası for-forlu köpüklere 
gömülmüş bacalarından alev yükselen bir karartı, adetâ 
sahile doğru koşmaktaydı. O karartıyı gemideki herkes 
tanıdı ve de her biri aynı anda bir ağızdan:

-Erkadi, Erkadi, diye seslendi. 

GÖĞÜS GÖĞÜSE SAVAŞ

İzzettin’in suvarisi Hasan Bey, gemisini Erkadi’nin 
üstüne sürmüş ve de iki taraftan top ve humbara 
patlatarak savaşa tutuşmuştu. Erkadi’ye Alafonis 
sahilinde yetişen İzzettin, rampa etmiş, göğüs göğüse 
savaş başlamıştı. Erkadi gemisindekiler bu ölüm kalım 
savaşında haylice telefat verirlerken Erkadi’den atılan 
bir humbara İzzettin’in içinde patlamış ve beş-altı 
kişinin şehadetine bir kaç kişinin yaralanmasına sebep 
olmuştu. Hasan Bey ve arkadaşları gece saat 03’ten, 
sabah saat 09’a kadar kahramanca çarpıştılar. 

Erkadi silah ve top bakımından daha güçlü 
olmasına karşı İzzettin gemisi geri çekilip, Erkadi’yi bir 
daha vurmuş, geminin birçok yerini çökertmişti. Sancak 
tarafındaki pervanesi de kırılınca sahildeki kayalıklara 
doğru sürüklenmiş, kayalıklara çarparak karaya 
oturmuştu. 

Ertesi gün Mahmudiye zırhlısı savaşın cereyan 
ettiği sulara geldiğinde manzara şöyleydi: Erkadi’nin 
içi ve taşıdığı yük tamamen yanmış, geminin karaya 
oturduğu yer çok sığ olduğundan küpeştesi suyun 
üzerinde kalmıştı.

Erkadi’nin topları çıkarılıp Mahmudiye zırhlısına 
nakledildi. Birkaç günlük uğraş sonucu makinesi de 
sökülüp dışarı alındı. Teknenin yaraları, delikleri 
kapatılıp yüzmesi sağlandı, yüzdürülmek suretiyle 
çekilerek, Hanya’ya götürüldü. 

25 Eylül 1867 tarihinde Ertuğrul fırkateyninin 
yedeğinde tâmir edilmek üzere İstanbul’a, Haliç’deki 
Taşkızak Tersanesi’ne çekildi. Sultan Abdulaziz Han, 
tamir edilmesi yeniden yapılmasından daha pahalıya 
gelecek olan bu geminin Türk denizciliğinin bir 
kahramanlık sembolü olarak yaşatılmasını istemişti.

Miralay Gamsız Hasan Bey’in tek parça mermerden oldukça itinalı bir şekilde yapılmış olan 
mezar taşına denizcilikte kullanılan semboller ustalıkla işlenmiştir.

Ali İhsan Gülcü
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Ümit Tepeli

S
ON olarak İstanbul’da düzenlenen 28 
ülkenin katıldığı Uluslararası Ahmet 
Cömert Turnuvası’nda 60 kiloda Türkiye’ye 
altın madalya kazandıran 
Ümit Tepeli, Eyüpsultan’ın 

da gururu oldu. Bu güne kadar 
genç yaşına rağmen sayısız 
kere ringe çıkan, birçok 
altın madalya kazanan 
Ümit Tepeli’nin 8 İstanbul 
Şampiyonluğu, Marmara 
Şampiyonluğu, Türkiye 
2.’liği ve 3.’lüğü de var. 

Boksa 13 yaşında Eyüpspor Boks Takımı 
Şubesi’nde başlayan, boks sporuna tutkuyla bağlanan 
Ümit “Boksa bir arkadaşım aracılığıyla başladım, 
tekvandoya gidecektim ama ücretli olunca boksa 
gitmeye karar verdim. İlk şampiyonada ikinci olup 
madalya kazanınca bu spora olan sevgim daha da arttı. 
Boks benim için artık bir tutku. O eldivenleri elinize 
taktığınız zaman bir daha çıkaramıyorsunuz” diyor.

Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları
En büyük amacının 2020’de Tokyo’da 

düzenlenecek olan Olimpiyatlara katılmak olduğunu 
sözlerine ekleyen Ümit Tepeli “Şimdi önümüzde 
U22 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası 
var. Allah’ın izniyle Dünya Şampiyonası’na katılıp 
orada derece yaparak 2020 Olimpiyatları’nda milli 
takım forması ile ringe çıkmak istiyorum. Bunun 

için de hocamız Şahin Yağmur’la 
sabah akşam çalışıyoruz” şeklinde 
konuşuyor.

Boksa 8 yaşımda 
başlamalıydım

Boksun sanıldığı gibi tehlikeli 
bir spor olmadığını, daha erken 
yaşta başlamadığı için pişmanlık 
duyduğunu vurgulayan genç 
yetenek “Bence 13 yaş boks için 
geç bir yaş, keşke sekiz yaşlarında 
bu spora başlasaydım. Boks dünya 
sıralamasında en tehlikeli sporlar 
arasında ilk 20’de dahi yok. 
Futbol bile bokstan daha tehlikeli 
diyebilirim. O yüzden aileler 
gönül rahatlığıyla çocuklarını 
getirip boksa yazdırabilirler. 
Bu tarz bireysel sporlarla 
ilgilendiğinizde daha disiplinli 
ve sosyal bir hayatınız oluyor. 
Ayrıca spor yaptığınız için her 
türlü kötü alışkanlıklardan da uzak 
duruyorsunuz. Evde bilgisayar ve 
tabletlere gömüleceklerine buraya 
gelip spor yapsınlar, sosyalleşsinler” 
açıklamasını yapıyor.

Boksa 13 yaşında Eyüpspor Boks Takımı 

olarak İstanbul’da düzenlenen 28 
ülkenin katıldığı Uluslararası Ahmet 
Cömert Turnuvası’nda 60 kiloda Türkiye’ye 
altın madalya kazandıran 
Ümit Tepeli, Eyüpsultan’ın 

da gururu oldu. Bu güne kadar 

Boksa 13 yaşında Eyüpspor Boks Takımı 

olarak İstanbul’da düzenlenen 28 
ülkenin katıldığı Uluslararası Ahmet 
Cömert Turnuvası’nda 60 kiloda Türkiye’ye 
altın madalya kazandıran 
Ümit Tepeli, Eyüpsultan’ın 

Boksa 13 yaşında Eyüpspor Boks Takımı 

S
ON olarak İstanbul’da düzenlenen 28 olarak İstanbul’da düzenlenen 28 olarak İstanbul’da düzenlenen 28 

Antrenör Şahin Yağmur yönetiminde çalışmalarına devam eden Eyüpspor Boks Şubesi geleceğin 
şampiyonlarını yetiştiriyor... Bu genç şampiyonlardan birisi de 21 yaşındaki Ümit Tepeli...

Sayısız kere ringe 
çıkan, 30’un 

üzerinde madalyası 
bulunan genç 

şampiyon, 70’in 
üzerinda maçı 

nakavtla kazandı.

Röportaj: Serkan Duygu 
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Ümit’in gelecek vaad eden bir boksör olduğunu 
söyleyen Antrenör Şahin Yağmur, 
“Doğuştan gelen bir kuvveti var. 
Biz o kuvvete boks tekniği, gözü, 
refl eksi ekledik. Ümit’in tek eksiği 
onu her anlamda destekleyecek iyi 
bir sponsorunun olmaması” diyor.

Ahmet Cömert Turnuvası’nda Avrupa Şampiyonu Romanyalı 
boksörü yenen  Tepeli, ülkemize altın madalya kazandırdı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, kendisini makamında ziyarete gelen, şube yetkilisi Av. Mahmut Arslan, antrenör 
Şahin Yağmur ve Ümit Tepeli’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ümit’in 16 yaşındaki 
kız kardeşi Ümran 
da abisi gibi boks 

yapıyor.

Eyüpspor Boks Şubesi İrtibat: Düğmeciler Caddesi, 
Sultan Center Kat: 3 Eyüpsultan TEL: 0544 949 71 44

21 
yaşındaki 

genç boksörün 
en büyük amacı milli 

takıma seçilerek 2020’de 
Tokyo’da düzenlenecek 

Olimpiyatlara 
katılmak.
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Ağız ve Diş Sağlığının Önemi
Ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunlar, en önemli sağlık sorunları arasındadır. Nüfusumuzun yüzde 96’sında  ağız, diş ve dişeti hastalıkları görülmektedir. Bugüne kadar 

yapılan ağız ve diş sağlığı taramalarında ortaya çıkan sonuç; ağız ve diş sağlığının % 85 oranında sorunlu, dişle ilgili hastalıkların çok yaygın olduğu ve ülke ekonomisine 
zararının yüksek rakamlara ulaştığıdır. Ağız ve diş sağlığı konusunda bireylerin yeterince bilinçli olmaması ise bu sorunu toplumsal bir sorun haline getirmektedir.

D
İŞLER sindirim sisteminin başında 
besinlerin ufalanıp parçalanmasına, 
koparılmasına yardım eder, kendini 
çevreleyen destek dokuları korur ve 
gelişmelerini sağlar, konuşmayı ve 

seslerin doğru bir şekilde çıkmasını sağlarlar. Estetik 
olarak yüzle bir bütünlük içindedir.

Süt dişleri nasıl tanınır?
Çocuklar büyüdükçe, süt dişlerinin kökleri 

altında yer alan kalıcı dişin kökü, sürme etkisiyle 
erimeye başlar; kök tamamen eriyip dişin yalnız 
kuronu kalınca da diş kendiliğinden düşer.

Kesici dişler, yiyecekleri ısırmaya ve kesmeye 
yararlar. Öğütme işlemi alt çene eklemi, çiğneme 
kaslarının uyumlu çalışması ve yana hareketlerle 
gerçekleşir. Besinleri iyi öğütebilmek için diş 
dizilerinin düzgün ve eksiksiz olması şarttır.

Diş etinin yapısı
Diş eti, sert, lifli ve kan 

dolaşımı ile iyi beslenen bir yapı 
olup; normal rengi uçuk pembedir. 

Tükürüğün bileşimi ve 
etkisi nasıldır?

Yeni doğan bebeğin ağzı 
sterildir (mikropsuzdur), fakat 
birkaç dakika sonra kirlenir ve 
yaşam boyu da mikroplu kalır. 
Ağızda bulunan bakterilerin 
çoğu hastalık yapmayan mukoza 
(saprofit) türdendir. Ancak vücudun 
direnci kırılınca bu bakteriler 
hastalık etkeni olabilir. Diğer 
yandan, ağız boşluğunun çok 
önemli bir koruyucusu daha vardır: 
Tükürük.  Tükürüğün ağız ve dişlere 
yararlı etkileri şöyle özetlenebilir;

1- Tükürük, dişleri mekanik 
olarak temizler.

2- Tükürük, dişleri çürümekten 
korur.

3- Tükürük, içinde bulundurduğu mayalarla ağız 
mukozasını korur.

Toplumun anne adayından başlayarak, gebelik 
döneminde annenin ve bebeğin ergenlik dönemi dâhil 
düzenli diş hekimi kontrolleri, eğitim ve koruyucu 
sağlık hizmetleri yoluyla ağız ve diş sağlığı bilgilerinin 
arttırılması, doğru tutum ve davranış alışkanlıklarının 
oluşturulması sağlanarak hastalıkların yaygınlığı ve 
şiddeti azaltılabilir. Bütün hastalıklarda olduğu gibi 
ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemlerde de erken tanı 
konulup tedavi edilirse başarılı olma şansı artar. Bu 
bağlamda ağız ve diş sağlığını korumak, diş çürükleri 
ve dişeti hastalıklarından korunmak ve yaygınlığını 
azaltmak, küçük yaşlarda edinilen diş fırçalama 
alışkanlığı ile mümkündür. Düzenli diş fırçalama, 
doğru beslenme, koruyucu diş tedavi uygulamaları ve 
düzenli diş hekim kontrolü ağız diş sağlığının temelini 
oluşturmaktadır.

Bebeklerde ağız ve diş bakımı, ilk süt dişlerinin 
ağız içerisinde görülmesi ile başlar. Bebekler ilk 
süt dişleri sürmeye başladığında ilk diş hekimi 
muayenesi için diş hekimine kontrole götürülmelidir.

Diş çürüğü hayat boyu maruz 
kalınabilen bir hastalık olduğu için 
koruyucu yöntemlerin de hayat 
boyu devam etmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle ilk dişlerin ağız içinde 
görülmesi ile birlikte diş çürüğünün 
erken tanısı ve koruyucu işlemler 

açısından senede iki kez düzenli olarak diş 
hekimi kontrolleri alışkanlık haline 
getirilmelidir.

Bebeklerde şeker içeren gıda 
(biberon ile süt, meyve suyu, mama 
vs) ve ilaçların ağız ve diş temizliğine 
dikkat edilmeden kullanımı Erken 
Çocukluk Çağı Çürüğü (EÇÇ) riski oluşturur. 
Bu nedenle biberon içindeki süte bal, pekmez, 
şeker vs gibi tatlandırıcılar katılmamalıdır. 
Özellikle gece beslenme sonrasında ağız 
temizliği yapılmadığında şeker ilave edilmemiş 
olsa bile inek sütü çürük oluşturabilir. 
Bebeğin ağız-diş bakımı ebeveyn tarafından 
sağlanmalıdır. Bebeklerin ilk süren süt dişleri 
ebeveyn tarafından temiz nemli bir tülbent ya da 
çok yumuşak bir fırça ile gece yatmadan önce ve 
varsa gece beslenmelerinden sonra macunsuz olarak 
temizlenmelidir.

Bebekle ilgilenen kişiler, diş çürüğü ve 
periodontal hastalıkların (dişeti ve dişleri 
destekleyen diğer dokuları etkileyen iltihabi 
hastalık) bulaşıcı olabilmesi ve bu nedenle 

kendi ağızlarındaki mikropların kolayca bebeğe 
geçirebilmesi nedeniyle bebeği beslediği kaşığı 
kendileri kullanmamalıdır. Süt dişlerinin daimi 
dişlere göre daha az kalsiyum ve fosfat içerdiği, daha 
ince olduğu için kolay çürür.

Düşme zamanından önce çürük veya travma 
sebebiyle kaybedilen süt dişlerinin yerleri 

korunmazsa komşu dişler, düşen süt dişinin 
yerine doğru eğilirler. Kaybedilen süt 

dişinin karşısındaki süt dişi ise boşluğa 
doğru uzar. Bu durumlar, kaybedilen 
süt dişinin altındaki daimi dişin sürme 

boşluğunun azalmasına ve daimi 
dişin gömülü kalmasına ve dişlerde 
çapraşıklıklara neden olur. Bu 

sebeplerden süt dişleri tedavi edilmeli 
ve eğer kaybedildiyse yer tutucularla 

yerleri korunmalıdır.
Dişlerimizi düzenli olarak 

fırçalamadığımızda, dişler üzerinde 
oluşan diş(bakteri) plağı, plak boyayıcı 
ajanlar kullanılarak gözle görülebilir 

bir hale gelmektedir. Diş(bakteri)  plağı dişe yapışık 
halde bulunduğu için sadece diş fırçalama ile 
uzaklaştırılabilir. Dişlerimiz fırçalamadığında dişler 
üzerinde oluşan bakterileri barındıran diş(bakteri) 
plağı, diş etinde sorunlara ve diş çürüklerine yol 
açar.Bu yüzden dişler düzenli olarak günde en az 2 
defa en az 2 dakika boyunca aktif fırçalanmalıdır. 

Diş fırçalama sırasında diş fırçası dişlerin mevcut 
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erken tanısı ve koruyucu işlemler 
açısından senede iki kez düzenli olarak diş 

Çocukluk Çağı Çürüğü (EÇÇ) riski oluşturur. 
Bu nedenle biberon içindeki süte bal, pekmez, 
şeker vs gibi tatlandırıcılar katılmamalıdır. 

temizliği yapılmadığında şeker ilave edilmemiş 

Bebeğin ağız-diş bakımı ebeveyn tarafından 
sağlanmalıdır. Bebeklerin ilk süren süt dişleri 

sebebiyle kaybedilen süt dişlerinin yerleri 
korunmazsa komşu dişler, düşen süt dişinin 

yerine doğru eğilirler. Kaybedilen süt 
dişinin karşısındaki süt dişi ise boşluğa 
doğru uzar. Bu durumlar, kaybedilen 
süt dişinin altındaki daimi dişin sürme 

boşluğunun azalmasına ve daimi 
dişin gömülü kalmasına ve dişlerde 
çapraşıklıklara neden olur. Bu 

sebeplerden süt dişleri tedavi edilmeli 
ve eğer kaybedildiyse yer tutucularla 

yerleri korunmalıdır.
Dişlerimizi düzenli olarak 

fırçalamadığımızda, dişler üzerinde 
oluşan diş(bakteri) plağı, plak boyayıcı 
ajanlar kullanılarak gözle görülebilir 

Diş Hekimi 
Sinem Öztürk

Bezmialem Eyüp 
Ek Hizmet Binası 

Tel: (0212) 401 26 00

beş yüzeyinden üçünü temizlemekte ve kalan iki yüzey 
yani dişlerin birbirine bakan ara yüzeyleri ancak ara 
yüz temizlik ajanlarıyla temizlenebilmektedir.

Bu ajanlar; Ara yüz fırçası. Diş ipi.
Daimi dişlerde diş kayıpları giderilmediği takdirde 

diş boşluğuna yakın diğer dişlerde boşluğa devrilmeler 
ve karşıt dişlerin uzaması ile kapanış ilişkileri ve 
dişlerin çene içerisindeki sağlıklı konumları bozulabilir. 
Kaybedilen diş bölgesindeki çene kemiğinde kayıp 
(rezorpsiyon) görülebilir. Diş kayıplarının fazla 
olduğu durumlarda tek taraflı çiğneme ve kapanış 
ilişkilerinin bozulması sonucunda çene ekleminde 
(temporo mandibular eklem) rahatsızlıklar görülebilir. 
Bu yüzden diş kayıplarını telafi edecek tedaviler vakit 
kaybetmeden yapılmalıdır. 

Ayrıca Periodontal hastalıklar, kardiyovasküler 
hastalıklara, pulmoner hastalıklara ve bebeklerde 
erken doğum ve düşük doğum ağırlığına da yol açabilir. 
Sigaranın periodontal hastalığın şiddetini arttırdığı 
ve tedavi sonuçlarını değiştirdiği de unutulmamalıdır. 
Periodontal hastalık hiçbir bulgu vermeden de ileri 
safhalara ulaşabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla diş 
hekimi kontrolleri son derece önemlidir.

Çürük Tedavisi
Diş sert dokularının madde kaybı ile birlikte 

ilerleyen hastalığına çürük denir. Çürük tedavisinde 
başlıca iki çaba vardır: 

Çürütücü etkenlerin barınağını ortadan kaldırmak 
ve dişteki madde kaybını birtakım dolgu malzemeleri 
ile gidererek tekrar iş görür hale getirmek... Ön dişlerde 
estetiği arka dişlerde de dayanıklılığı sağlayan çok 
çeşitli dolgu maddeleri kullanılmaktadır. Bu maddelerin 
değişik özellikleri nedeniyle dolgu yapma tekniklerinde 
en uygun şekil ve yöntem dişten dişe değişmektedir.

Yapay dişler doğal dişlerin yerini tutar mı?
Doğal diş vücudumuzun bir parçası olup, fonksiyon 

ve estetik olarak belli bir bütünlük içindedir. Yapay diş 
ise, diş organını taklit eder. Hiçbir zaman doğal dişin 
yerini tutamaz. Ancak doğal dişlerin çeşitli sebeplerle 
kaybedilmeleri ve fonksiyonlarını yerine getiremez 
oldukları durumlarda yapay dişler doğal dişlere 
alternatif olabilmektedir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Eyüp Yerleşkesi’ndeki mevcut diş kliniğimizde bu 
hastalıkların tedavilerinin hemen hemen hepsi aktif 
olarak yapılabilmektedir. Yapılamayan bazı nadir 
tedaviler ise Vatan Caddesi’nde bulunan merkez 
binamızda Diş Hekimliği Fakültemizdeki uzman 
hocalarımıza yönlendirilebilmektedir. 

Sağlıklı dişlerle gülümsemeniz dileğiyle...
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