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EYÜPSULTAN POSTASIEYÜPSULTAN EYÜPSULTAN 

GELECEĞİN SİNEMACILARI EYÜP 
FİLM AKADEMİSİ’NDE YETİŞİYOR

Eyüpsultan Belediyesi’nin 
Simurg Yaygın Eğitim 

Programı kapsamında 
her yıl geleneksel olarak 

düzenlediği 2019 Kış 
Kamp sezonu açılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, 
İstanbul Medya Akademisi ve 

TRT’nin Medya sponsorluğunda 
hayata geçirdiği Eyüp Film 

Akademisi (EFA)’nin 4. dönem 
kursiyerlerinin eğitimleri başladı. 

Bu yıl 10 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Bolu/Kartalkaya'da 
düzenlenecek  2019 Bolu/Kartalkaya 2. Seviye Özel Eğitim Gençlik 
Kampı'na 135'i erkek 90'ı kız olmak üzere toplam 225 kampçı 
katılacak. Gençler Bolu/Kartalkaya'da 3 gece 4 gün boyunca 
beyaz örtüyle kaplanmış muhteşem doğa manzarası eşliğinde 
unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşayacaklar.SAYFA 12'DE

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

EYÜPSULTANLI GENÇLER, KARTALKAYA 
KIŞ KAMPINDA BULUŞUYOR

2018'in Kasım ayında başlayan ve 7 ay sürecek eğitimlere 
katılan öğrenciler, sinema sanatının inceliklerini, film çekiminden 
kurgu ve montaja kadar yedinci sanat hakkındaki her şeyi 
öğrenecek. EFA'da bugüne kadar toplam 150 öğrenci eğitim aldı, 
400'den fazla kısa film çekildi. EFA öğrencilerinin hazırladığı 
kısa filmler ulusal ve uluslararası yarışmalarda 13 ödül kazandı.

Değerli Eyüpsultanlı 
hemşehrilerim, 2018 yılı acısı 
tatlısıyla geride kaldı. 2014 
yılından itibaren bu güzel 
ilçeye kıymetli eserler ve 
hizmetler yaptık. Eyüpsultanlı 
hemşehrilerimizin ve tarihin 
hafızasına bunlar kaydedildi. 
Böylece de insanlar geride 
eserleri ve çalışmalarıyla 
anılır. İnşaallah biz, bu şekilde 
anılacağımıza inanıyoruz.

Bu sayıda da birbirinden 
kıymetli çalışmalarımızı 
sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle 
ilçemizde kültür, eğitim, sosyal 
hizmet alanlarında nasıl ciddi 
mesafeler kat ettiğimizi artık 
dost-düşman herkes ikrar 
ediyor. Bunlar gelecek adına 
ciddi yatırım ve kazanımlardır. 
Bu yatırımların getirileri ve 
sonuçları önümüzdeki yıllarda 
daha rahat görülebilecek ve 
hissedilecektir.

Tabii sadece sosyal 
alanda değil fiziki alanda 
da yatırım ve hizmetlerimiz 
gerçekleşti. Parklar, caddeler, 
binalar, hizmet birimleri 
halkımızın hizmetine sunuldu.

Tüm bunlarla ilçemiz 
adeta kabuk değiştirdi, gelişti.. 
İnşaallah bu süreç devam 
edecektir. Yeni yılın hepimize, 
ülkemiz ve milletimize 
hayırlar ve bereketler 
getirmesini diliyor, kalın 
sağlıcakla diyorum.

Yeni Yılın Milletimize 
Hayırlar Getirmesini 

Diliyorum

E Y Ü P S U L T A N  B E L E D İ Y E S İ ’ N İ N  Ü C R E T S İ Z  A Y L I K  B Ü L T E N İ D İ R

SAYFA 14-15'TE

Eyüpsultan 
Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, 5 Yıllık 
Süreçte Gerçekleştirdiği 
Hizmetleri ve İmza Attığı 
Benzersiz Projeleri anlattı…

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 2019 Yerel 
Seçimleri öncesinde 5 yıllık süreçte gerçekleştirdiği 

projeleri ve hizmetleri anlattı. İslam aleminin en önemli 
merkezlerinden, huzurun başkenti Eyüpsultan’a hizmeti aşkla 

yaptıklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
“Aynı sevgi ve heyecanla, gecemizi gündüzümüze katarak 

çalışmaya devam edeceğiz. Eyüpsultan aşkı hiç bitmeyecek, 
bizde bu çalışma azmi, vatandaşlarımızla gönül bağımız devam 

ettiği sürece çok güzel vizyon projelere imza atacağız” dedi.

Eyüpsultan'ı 2023’e taşıyacak muhteşem projelerin bitme aşamasında 
olduğuna değinen Başkan Aydın, eğitimden sağlığa, fenişlerinden 
temizliğe, park ve bahçelerden sosyal hizmetlere, kültürden spora tüm 
dallarda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. “Ulaşımda 
Eyüpsultan’da devrim yaşanıyor. Metro, tramvay hattı, Silahtarağa 
Tüneli, deniz ulaşımındaki yenilikler, sadece İstanbul’un değil tüm 
Türkiye’nin benzersiz projesi ESTAM, eğitimde artık bir marka 
olan SİMURG, sosyal belediyecilik konusunda halkımızı kucaklayan 
hizmetlerimiz devam edecek” açıklamasını yaptı.SAYFA 6 ve 7'DE

Eyüpsultan 

Eyüp Postası Sayı 47.indd   1 3.01.2019   10:44



GÜNCELOCAK 20192 EYÜPSULTAN POSTASI

KUDÜS ve çevresindeki Osmanlı 
mirasını koruma ve yaşatma 
amacıyla kurulan Mirasımız 

Derneği, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi ve 
Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) 
işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen 
“Uluslararası Mirasımız Kudüs 
Karikatür Yarışması”nın ödülleri verildi.
Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde 
yapılan Mirasımız Kudüs Ödül Töreni 
Eyüpsultan Kuran-ı Kerim tilavetiyle 
başladı. Ödül Törenine, Eyüpsultan 

Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı 
sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan, Mirasımız Derneği 
Başkanı Muhammed Demirci, STK 
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, yarışmanın önemli bir 
etkinlik olduğuna işaret ederek, “Kudüs 
geçmişten aldığımız, geleceğe taşımamız 
gereken bir miras. Dolayısıyla bu önemi 
hissetmek, hissettirmek, kalplerde 
ve zihinlerde bir köprü inşa ettirmek 
misyonuna sahip olmamız gerekir” dedi.

KURTULUŞ Savaşı döneminde yaşayan ve İstiklal 
madalyası ile ödüllendirilen Türk pilot Vecihi 
Hürkuş’u konu alan, yönetmenliğini Yasin Çetin’in 

üstlendiği “Ben Vecihi Hürkuş” tiyatro oyununun galası 
Eyüpsultan’da yapıldı. 

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki gösterim 
öncesi bir açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, Vecihi Hürkuş’un Türk havacılık tarihinin 
önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayarak 
“Tarihimize, kültürümüze, sanatımıza ve medeniyetimize 
çok ciddi katkılar yapmış önemli şahsiyetleri maalesef 
nesillerimiz bilmiyor. Belki de özellikle bilinmesi 
istenmiyor. Vecihi Hürkuş bunların en önemlilerinden biri. 
Türk havacılık sanayinin kurucularından kabul ediliyor. 
Ama maalesef gerektiği kadar ilgi gösterilememiş.” dedi.

Son yıllarda Vecihi Hürkuş gibi değerli kişiliklerin 
bugünün insanlarıyla buluşturulması için çaba sarf 
edildiğini, Eyüpsultan Belediyesi’nin de tiyatro oyununa 
ev sahipliği yaparak buna bir katkı sağlamaya çalıştığını 
dile getiren Aydın, şunları kaydetti: “Umarım ki sanatın 
taşıyıcılığı ve etkisiyle geçmişteki kıymetli değerlerimizi 
yeni nesillerle buluştururuz. Tarih şuuruna, milli şuura az 
da olsa katkıda bulunmak için bu etkinliği yaptık.”

İzleyicilerin ilgi odağı olan oyun sonrasında 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın, yönetmen Yasin 
Çetin’e çiçek takdim etti.

2. KUDÜS KARİKATÜR 
YARIŞMASI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

“BEN VECİHİ HÜRKUŞ”A 
EYÜPSULTAN’DA GALA

P
ROGRAMDA zeybek oynayan, şarkı 
söyleyen engelli gençler salondakilerle 
beraber hem eğlendi hem de eğlenceli bir 
gösteri sundu.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen özel programda Eyüpsultan 
Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik 
Merkezi (ESER) öğrencileri ile 200 engelli vatandaş 
ve aileleri bir araya geldi. Programda ESER’li gençler 
yaptıkları gösteride zeybek oynayarak, vals yaparak, 
şarkı söyleyerek hem eğlendiler hem de salondakileri 
eğlendirdiler. Programa Eyüpsultan Kaymakamı 
Abdullah Dölek, Başkan Remzi Aydın ile birlikte 
eşi Tülay Aydın, engelli öğrencilerin yakınları ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Aydın’a engelli 
vatandaşlardan ilgi büyük oldu.  

“YÜREKLERDE VE KALPLERDE ENGELLER 
KALKTIĞINDA DÜNYAMIZIN ÇOK DAHA 
GÜZEL OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın “ 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü bütün dünyada da 
ülkemizde de kutlanıyor. Farkındalık yaratma adına 
bu organizasyonlar düzenleniyor. Engelliler önemli 
bir kesim. Nüfusun ortalama yüzde 15’ini temsil 
ediyorlar. Hepimiz bir engelli adayıyız. Dolayısıyla 
onların hayatlarını olabildiği kadar kolaylaştırmak, 
yaşam kalitelerini artırmak, önündeki fiziki engelleri 
kaldırmak adına hem toplum olarak hem kurum olarak 
çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bizim ulusal bir 
politikamız aynı zamanda. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da öncülüğünde gerek hükümetimiz gerek belediyeler 
olarak var gücümüzle yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Engellerin olamayacağı bir dünyanın oluşması için 
gayret ediyoruz. Fiziksel engeller değil kalplerde 
engeller olmasın diyoruz. Yüreklerde ve kalplerde 
engeller olmadığında dünyamızın çok daha güzel 
olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek ise şunları 
söyledi: “Şunu unutmayalım. Görme engelli olabiliriz. 
İşitme engelli olabiliriz. Bedensel engelli olabiliriz. 
Ama Allah kimseyi akıl engelli, fikir engelli, yapmasın. 

Saygı engelli, anlayış engelli yapmasın. Dünya 
hayatı aslında bir cennet hayatına dönüştürülebilir. 
Yeter ki birbirimizi anlayalım. Yeter ki birbirimizi 
dinleyelim. Yeter ki birbirimize, saygı, sevgi, hürmet 
gösterelim. Özellikle son 15 yılda ülkemizde engelli 
vatandaşlarımızın yürümesi için, kamu kurumlarına 
ulaşabilmesi için, otobüse, metroya binmesi için, trene 
binmesi için alt yapı gelişmeleri oldu. Bu anlamda 

önderlik yapan İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve 
elinden geldiği imkanlar ölçüsünde ülkemizin diğer 
ilçelerine de destek sağlayan ve ilçemizde de yapmış 
olduğu faaliyetlerle vatandaşlarımızın takdirini ve 
duasını kazanan değerli Belediye Başkanım Remzi 
Aydın’a da çok teşekkür ederim.”

Programda, öğrenciler tarafından 2 aylık 
çalışmayla hazırlanan birbirinden güzel gösteriler 

sahnelendi.
Koro, Almanca şarkı, işaret dili ile Çanakkale 

türküsü, vals, zeybek,  horon oyunları ile ritim atölyesi 
ve dans gösterileri salonda bulunanların büyük 
beğenisini kazanarak uzun süre alkışlandı.

Bu arada salonun girişinde ESER öğrencilerinin 
yaptıkları elişi hediyelik eşyaların yer aldığı bir de 
sergi açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi’nin (ESER) 
özel öğrencileri ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yemekli program düzenlendi.

P
ROGRAMDA zeybek oynayan, şarkı ROGRAMDA zeybek oynayan, şarkı ROGRAMDA

Eyüpsultan’da Engeller Sevgiyle Aşılıyor
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Ü
Ç gün süren zirve ve fuarda Eyüpsultan 
Çocuk Meclisi Üyeleri, Avrasya Gösteri ve 
Sanat Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi başta olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel sektör tarafından geliştirilen 
örnek çevreci projeler ve çevre dostu iyi uygulama 

örnekleri tanıma fırsatı buldu.
Düzenlenen Çevre Zirvesi sonunda Eyüpsultan 

Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri “Sıfır Atık” 
projesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la tanışma ve 
sohbet etme fırsatı buldu.

ÇALIŞTAY; ESTAM Kentsel SİT Alanı 
Kentsel Tasarım Rehber ve Yönetmeliği 
oluşturulması, konu ile ilgili olarak kurumların, 

akademisyenler ve uzmanların fikirlerinin alınması, 
deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenlendi.

Çalıştay 3 ayrı oturum halinde, Eyüpsultan 
Belediyesi’nin, ebedi Eyüpsultanlı olan Mehmet Akif 
Ersoy ve Zekai Dede Efendi’nin isimlerinin verildiği 
salonlarda gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK
Türkiye’de tarihi alanların 

korunmasına örnek teşkil 
edecek nitelikte gerçekleşen 
çalıştayda, ESTAM 
sınırları odaklı SİT alanı 
bütününde Tarihi Merkez 
konuşuldu. Çalıştayın ilk 
oturumu öncesi ESTAM, 
Eyüpsultan ve çalıştay 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
çalıştayın çok önemli olduğunu, kentsel tasarım 
rehberi oluşturulmasının bir adımının atıldığını 

vurgulayarak, şunları söyledi:
“Kentsel tasarım rehberleri çok önemli bir bilgi 

haline gelmeye başladı. Sadece tarihi alan kimliği 
olan kentler için söz konusuymuş gibi algılanıyordu 
ama bugün gelinen nokta itibari ile bütün kentler 
bütün şehirler için alınması gereken bir belge haline 
gelmeye başladı.ESTAM çalışması göreve geldikten 
4 - 5 ay sonra başladığımız bir proje idi. Bugün 
itibari ile elimizde gerçekten vizyon bir proje var. 
Kentsel tasarım rehberimize ciddi referans olacak, 
altlığını oluşturan, ilham verecek bir belge. Bu 

rehber bir ihtiyaç. Biz de bu ihtiyacı 
karşılayacak, kendi ilçemiz 

adına gerçekleştirmiş ve 
gelecek nesillerimize yol 
gösteren çok güzel bir 
belge oluşturacağız.”

Moderatörlüğünü 
Prof.Dr. Zekiye Yenen’in 

yaptığı ilk oturuma İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama 

Müdürlüğünden Bahri Murat Sevindik ile Maksut 
Karamustafaoğlu ve ESTAM Şehir Plancısı Evren Oral 
konuşmacı olarak katıldı.

Çocuk Meclisimiz, Çevre Çocuk Meclisimiz, Çevre 
Zirvesi ve Fuarı’ndaZirvesi ve Fuarı’nda

Eyüpsultan’da “Kentsel Eyüpsultan’da “Kentsel 
Tasarım Rehberi” ÇalıştayıTasarım Rehberi” Çalıştayı

Eyüpsultan Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan SİMURG 5-25 Yaş 
Yaygın Eğitim Programı öğrencilerinin işbirliği ile kurulan Eyüpsultan Belediyesi 

Çocuk Meclisi ,”İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı’’na katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Kentsel SİT Alanı Kentsel 
Tasarım Rehberi Paydaş Katılım Çalıştayı düzenledi.

E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın 
ve eşi Tülay Aydın’ın da katıldığı doğum 
günü etkinliğinde, ESER’in özel çocukları hem 

gönüllerince eğlenip doğum günlerini kutladı hem 
de toplam 25 öğrenci kurs sertifikalarını aldı.

Eyüpsultan Belediyesi’nin geliştirdiği 
önemli sosyal projelerden biri olan Zahir Kafe’de 
düzenlenen etkinlikte Kasım ve Aralık ayı doğumlu 
13 öğrencinin doğum günü kutlandı.

Ayrıca öğrencilerin gelişimi için düzenlenen, 
Profesyonel Fotoğrafçılık Kursu’na katılan 7 
öğrenci, Servis Komisi Kursu’na katılan 18 öğrenci 
de Başkan Remzi Aydın’ın elinden sertifikalarını 
aldı. Beraber pasta kestikten sonra Başkan Remzi 
Aydın’dan hediyelerini alan öğrenciler hem dans 
etti hem de şarkılar söyleyerek eğlendi.

Eyüpsultan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencilerinin doğum günü kutlandı.Eyüpsultan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencilerinin doğum günü kutlandı.

ESER’li Öğrencilerin Sertifika Heyecanı
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E
YÜPSULTAN Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleriyle 
koordineli olarak yürütülen 

çalışmalarda; ilçede orta gerilim 
kablo çalışması, Alçak Gerilim 
(AG) – Orta Gerilim (OG) hatları, 
trafo yenileme, elektrik hatlarının 
yer altına alınması ve yeni elektrik 
direklerinin dikimi gerçekleşiyor.

İlçe genelinde gerçekleşen 
çalışmalar sonucu Nişancı Mahallesi, 

Defterdar Mahallesi, Topçular 
Mahallesi, Düğmeciler Mahallesi 
elektrik hatları yer altına alındı.

Son 1,5 ay içerisinde ise 
Emniyettepe Mahallesi, Silahtarağa 
Mahallesi, Sakarya Mahallesi, 
Esentepe Mahallesi, Rami Cuma 
Mahallesi ve İslambey Mahallesi’nde 
4 bin 500 metrelik elektrik hattı yer 
altına alındı, 150 adet yeni direk 
montajı gerçekleştirildi.

Enerji Hatları Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
Eyüpsultan Belediyesi’nin BEDAŞ ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği enerji hatlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

E
YÜPSULTAN Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, 
daha temiz bir çevre için ilçe 

genelinde uygun olan noktalarda 
yeraltı çöp konteyneri koyarak çöp 
toplamayı modern hale getirdi.

Eski tip çöp biriktirme ve 
toplama alışkanlıklarına yenilikçi 
çözüm sunarak 2015-2018 yılları 
arasında ilçe genelinde 66 adet 
yeraltı konteyneri yapıldı.

İlçe genelinde bulunan 
konteynerlerden 1.300 adedi 
mukavemeti güçlü, daha dayanıklı 
konteyner ile yenilenerek, yeni 
206 noktaya 305 adet konteyner 
konuldu.

GERİ DÖNÜŞÜME BÜYÜK KATKI
Geri dönüşümde farkındalık 

oluşturmak ve geri dönüşüm 
bilincini yaygınlaştırmak için ise 
Cam Kumbaralar ilçe genelinde 
uygun yerlere konuldu.

Eyüpsultan’da Çöpler Yeraltına İndi
“Yeraltı Konteynerleri” projesi çalışmalarıyla Eyüpsultan’da cadde ve sokak üzerinde bulunan çöp konteynerleri yer altına alınıyor.

i
STANBUL Üniversitesi, Marmara 
Üniversitesi, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi ve Türk Arşivciler 

Derneği işbirliği ile “Türkiye’de Kent 
Arşivi ve Arşivcilik” üzerine bir 
sempozyum düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanlığı Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen sempozyuma, EYSAM 
(Eyüpsultan Araştırma Merkezi) 
Koordinatörü Ali Özcan, EYSAM Arşiv 
ve Kütüphane Sorumlusu Sümeyye 
Aksoy ve İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi ve ÇEKÜL Vakfı Bilgi-Belge 
Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç 

Özarslan katıldı.
Ali Özcan sempozyumda, EYSAM’ın 

kuruluşunu ve çalışmalarını, kent 
araştırma arşivleri konusunda 
geliştirilen projeleri anlattı. 

Eyüpsultan’ı yakından ilgilendiren 
eşsiz değerler, Eyüpsultan Belediyesi 
tarafından kurulan Eyüpsultan Araştırma 
Merkezi (EYSAM) tarafından açığa 
çıkartılacak.

EYSAM’ın arşivinde şimdiden 52 
bin 718 belge, 20 bin fotoğraf (Dia ve 
negatifler dahil) ve Eyüpsultan ile ilgili 
gerçekleştirilmiş 188 tez çalışması 
bulunuyor.

EYSAM, Sempozyum Konusu Oldu

EYÜPSULTAN Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 
geliştirdiği “Sokak Hayvanları Eyüpsultan’da Yalnız Değildir” 
projesi kapsamında, başı boş hayvan sayısının kontrol altına 

alınması, insanlara bulaştıracağı hastalıkların önlenmesi ve ilçe 
güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Sahipsiz başıboş sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak ve 
üremelerini kontrol altına almak amacıyla, yakalama, müşahede 
altına alma, tedavi etme, kısırlaştırma, işaretleme, aşılama, 
sahiplendirme, sahiplendirilmeyeni alındığı noktaya bırakma ve İ.B.B 
rehabilitasyonlarına nakillerini sağlama çalışmaları yapılıyor.

AMBULANSLAR HAYVANLARIN YARDIMINA KOŞUYOR
Hayvan Ambulansı Projesiyle sahipsiz sokak hayvanlarının 

hastalıklarına hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi ve insan 
sağlığını tehdit edebilecek faktörlerin bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

Geliştirilen bu proje kapsamında, sokak hayvanlarının 
hastalanması, yaralanması, trafik kazası gibi acil durumlarda veteriner 
hekimler kontrolünde tedavileri yapılıyor. Ayrıca ileri sağlık hizmeti 
gerektiren durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlanıyor.

Beslenme ve Barınma Üniteleri Projeleri kapsamında ise sokakta 
kalan hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılayacak 

şekilde yapılan beslenme ve bakım üniteleri 
belirlenen uygun bölgelere koyuluyor.

Sokak Hayvanları Kliniği Projesiyle de her 
yıl yüzlerce hayvan tedavi ediliyor. Hayvanların 

sağlıklı yaşam hakkının sağlanması amacıyla 
geliştirilen projeyle klinikte, sahipsiz sokak 
hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma, aşı gibi 
işlemleri yapılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sağlıklı toplum ve sağlıklı çevre sloganıyla çıktığı yolda insana, çevreye ve sokak hayvanlarına 
duyarlı bir biçimde çalışmalarını yürütüyor. Vatandaşların beklentilerini karşılayabilmek için modern yöntem ve uygulamalarla hizmet veriyor.
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sağlıklı toplum ve sağlıklı çevre sloganıyla çıktığı yolda insana, çevreye ve sokak hayvanlarına Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sağlıklı toplum ve sağlıklı çevre sloganıyla çıktığı yolda insana, çevreye ve sokak hayvanlarına 

Eyüpsultan’da Her Can Kıymetli
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S
İMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim 
Programı, normal teorik derslerin 
yanısıra uygulamalı atölye 

çalışmalarıyla da ilgi odağı oluyor. 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi 

Aydın’ın eğitim ilkesini yansıtan SİMURG, 
eğitim programında yer alan tematik 
atölye çalışmalarıyla çocuklarımızın 
ve gençlerimizin yeteneklerini ortaya 
çıkarmasına olanak sağlıyor.

Bu doğrultuda eğitimlerine 
devam eden SİMURG’a bağlı 4 bilgi 
evi ve 3 gençlik merkezi bünyesinde 
bulunan ahşap şekillendirme atölyeleri 

öğrencilere hizmet veriyor.
Karadolap Bilgi Evi’ndeki ahşap 

şekillendirme atölyesindeki çalışmalara 
katılan öğrenciler, el becerilerini 
geliştirirken bir yandan da bu alanda 
yeteneklerini keşfederek çeşitli sanatsal 
eserleri üretiyor.

Atölye çalışmalarında öğrenciler, 
eserleri farklı zaman dilimlerinde 
tamamlıyor. Bazı eserler, bir günde 
tamamlanırken, bazıları 1 hafta ya da 1 ay 
sürebiliyor. Ayrıca atölye çalışmalarında 
kendini geliştiren öğrenciler yaptıkları 
eserlerden ek gelir sağlayabiliyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli 
Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde Turkcell’in 

sponsorluğuyla hayata geçirilen Türkiye 
Sportif Yetenek Taraması ve Spora 
Yönlendirme Projesi, Eyüpsultan’da başladı.

Eyüp Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen organizasyona, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın da 
katıldı. Eyüpsultan’dan 4906  öğrenciyle 
gerçekleştirilecek projede, bu yıl ülke 
genelinde toplamda 1 milyon öğrencinin 
yetenek taraması gerçekleştirilecek. 
Önümüzdeki yıl 5 milyon çocuğa sportif 
tarama yapılması hedefleniyor.

Sportif taramalar boy-kilo ölçümü, 
esneklik ölçümü, kulaç uzunluğu ve 
oturma yüksekliği ölçümü, dikey sıçrama 
ölçümü, el kavrama kuvveti ölçümü, sağlık 
topu fırlatma, çeviklik, 20 metre sürat 
koşusu olmak üzere toplam 8 istasyondan 
oluşuyor.

EYÜPSULTAN  Belediyesi’nin spor 
malzemesi, ulaşım, yemek dahil her türlü 
desteği sağladığı genç atletler göğsümüzü 

kabartmaya devam ediyor. Fethi Kaya-Lütfiye 
Kaya antrenörlüğünde çalışan Eyüpspor Atletizm 
Takımı başarıdan başarıya koşuyor. Atletlerimiz 
Tuğçe Özkan ve Meryem Kemeç ise sayısız kere 
kazandıkları altın madalyaları ile Eyüpsultan’ın 
gururu olmaya devam ediyor. 2020 ve 2024’de 
yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek için 
yoğun bir şekilde hazırlanıyorlar.Eyüpspor Atletizm 
Takımı atletlerinden Meryem Kemeç,  “400 metre 
Türkiye şampiyonu milli sporcuyum. Ayrıca TOHM 
(Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) barajını 
geçerek Milli Takım aday kadrosuna seçildim. 2020 
ve 2024 olimpik kadrodayım. Olimpiyatlara katılıp 
güzel dereceler yapmak istiyorum.Sayın Belediye 
Başkanımız Remzi Aydın’a, bize sağladığı ulaşım, 
spor malzemesi ve verdiği yemek desteğine de 
ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ahşabı Sanata Çeviriyor, 
Harçlıklarını Çıkarıyorlar

Spor Tarihine Yön Verecek Proje

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Verimlilik” 
temalı Kısa Film Yarışması’nda, SİMURG 
Akşemsettin Bilgi Evi öğrencisi Bilal Özkan 

“Verimlilik” adlı filmle birincilik ödülünü aldı.
Ankara’da gerçekleştirilen törene, Eyüpsultan 

Belediye Başkanı Remzi Aydın, SİMURG’lu öğrenci 
ve öğretmenlerle beraber katıldı.

Bilal Özkan, ödülünü Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı. Ayrıca 
Özkan, ödülünü alırken Bakan Varank’a SİMURG 
atkısı hediye etti.

“SİMURG ARTIK ÜLKE ÇAPINDA 
ETKİSİNİ GÖSTERİYOR”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
programda yaptığı konuşmada emeği geçen 
eğitmenler ve oyunculara teşekkür  ederek 
şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
verimlilik alanında Kısa Film Yarışması’nda Türkiye 
birincisi olan Akşemsettin Bilgi Evi öğrencimiz 
Bilal Özkan’ı kutluyorum. Simurg eğitimlerimiz 
artık ülke çapında etkisini gösteriyor.”

Eyüpsultan Belediyesi’nin Simurg Akşemsettin Bilgi Evi’ne devam eden Bilal Özkan, Kısa Film Yarışması’nda 1. Oldu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Verimlilik” 

SİMURG’a, Kısa Film 
Yarışması’nda Birincilik Ödülü

Eyüpsultanlı Gençler Olimpiyatlara Hazırlanıyor
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“Huzurun Başkenti Eyüpsultan’a 
Hizmet Aşkımız Devam Edecek”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, beş yıllık icraatlarını ve gerçekleştirdikleri vizyon projeleri anlattı. Eğitimden sağlığa, fen işlerinden park ve bahçelere, temizlikten kentsel dönüşüme, 
kültür sanattan sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede çok farklı, özgün ve benzersiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Aydın, “Alt ve üst yapı yatırımları tamamlanmış, 

modern yaşam alanları kurulmuş, eski ile yeninin birarada olduğu, sosyal ve kültürel etkinliklerin odağı, açı, muhtacı, sahipsizi olmayan, sadece görülmek istenen değil, yaşanmak istenen, ben 
Eyüpsultanlıyım diyebilme gururunu yaşatan bir huzur başkentine hizmet etme onurunu yaşadığım için Rabbime binlerce kez şükrediyorum. Eyüpsultan’a hizmet aşkımız artarak devam edecek” dedi.

EYÜPSULTAN ESTAM’LA 
CAZİBE MERKEZİ OLACAK

HERKES İÇİN HER YERDE HİZMET

Eyüpsultan’ın 2023 vizyonu projelerinin en önemlisi olan ESTAM’la 
980 dönümlük alanda 113 ihya, imar ve koruma projesi başlattık. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kültürel mirasın ve kimliğinin 
korunması ve sürdürülebilirliği için; birçok tarihi mekanda restorasyon 
ve işlevlendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Proje kapsamında 
Fahri Korutürk, Kırkmerdiven ve Kalenderhane Caddesi’nde yapılan 
çalışmalarla caddelerimizi güzel ve estetik bir görünüme kavuşturduk. 
Eyüpsultan Tarihi Merkez Bölgesi’nde tarihi yapıların ve kültürel 
değerlerin etkin tanıtımını sağlamak amacıyla  Rehberlik/Mihmandar 
hizmetleri ve “Alan Destek Hizmetleri”ni faaliyete geçirdik. Eyüpsultan’a 
gelen ziyaretçilerin, kaliteli, uygun fiyatlı, kullanışlı ve  ilçeye özgü 
nitelikli hediyelik eşyalar alabilmeleri için 73 ürün gamında 157 parça 
ürün tasarladık, Eyüpsultan Yadigar mağazasını açtık.

Eyüpsultan’a farklı bir görünüm ve güzellik katmak amacıyla 
başlattığımız  ’Prestij Caddeler’ projesi kapsamında, Çiçceksuyu 
Caddesi, Alperen Caddesi, İslambey Caddesi, Vardar Bulvarı, 
Yıldız Tabya Caddesi, Fil Köprüsü Caddesi ve Çırçır Caddesi gibi 
birçok caddemizin  elektrik, su ve doğalgaz hatlarını yeniledik. 
Kaldırımları genişleyen caddedelerimizde, peyzaj çalışmaları, 

kent mobilyaları ve aydınlatma elemanları kullanarak göz 
kamaştırıcı bir görünüme kavuşturduk. Öte yandan 2014 – 2018 
yılları arasında ilçemiz genelinde toplam 330.000 ton asfalt 
çalışması, 37.520 mtül merdiven imalatı, 34.100 mtül korkuluk 
imalatı, 63.600 m2 duvar imalatı, 264.000 m2 bordür tretuvar 
imalatı, 1070 adet dekoratif aydınlatma çalışması yaptık.

TEMİZLİK ORDUSU 7/24 İŞ BAŞINDA

DAHA YEŞİL BİR EYÜPSULTAN

Daha temiz bir Eyüpsultan için gece gündüz demeden 7/24 çalıştık. İlçemiz genelinde 
bulunan konteynerlerden 1.300 adedi mukavemeti güçlü, daha dayanıklı konteyner ile 

yenilendi.199 adet yeni nokta olmak üzere 207 adet noktaya yeni cam kumbara konuldu.
Toplam 255 süpürme personelimizle yaklaşık 2.000 cadde ve sokağımız süpürülmekte. 

İlçemizin artan nüfusu dolayısıyla artan atık miktarına uygun olarak 2014 yılında 
Temizlik İşleri Filomuzdaki 76 araç sayımızı 2018 yılı itibariyle 89 araca çıkarttık.
İlçemizde bulunan 118 cami belirlenen periyotlarda rutin olarak temizlenmekte ve 

halıları yıkanmakta. İlçemizde bulunan 78 devlet okulumuzun temizlik çalışmasında, 
Belediyemizin Temizlik Hizmetleri’nde, tam zamanlı çalışan Toplam 105 personel 

görevlendirdik. Bu iş için 2 araç görevlendirdik. Aylık düzenli olarak temizlik malzemesi 
vermekteyiz. Verdiğimiz destekle 70 devlet okulumuz “Beyaz Bayrak” sahibi oldu.

Eyüpsultanlıların daha yeşil bir 
ortama, daha yaşanabilir bir 

çevreye sahip olmaları için 2014’ten 
bu yana 36 yeni parkı hizmete 
alırken, 19 parkın ise bakım ve 

onarım çalışmalarını tamamladık. 
79 bin 492 adet ağaç ve çalı fidan 
dikimi, 1 milyon 526 bin 448 adet 

mevsimlik çiçek dikimi, 65.676 
m2 alana yayılan parklarıyla 

mahallelerin nefes almasını 
sağlayan ortamlar oluşturduk.

“Sağlıklı Toplum ve Sağlıklı Çevre” hedefimize ulaşmak için insana, 
çevreye ve sokak hayvanlarına duyarlı bir biçimde çalışmalar yürüttük. 

Hayvan ambulansı, Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği, sahipli 
hayvan parkları, sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve mikroçip 
uygulaması, mama desteği, veteriner otomasyon sistemi, beslenme ve 

barınma üniteleri gibi birçok önemli projeyi hayat geçirdik.

EYÜPSULTAN’DA 
HER CAN KIYMETLi

ESTAM’ın en önemli ayaklarından birini de 
restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları 
oluşturuyor. Bu anlamda Kaptan Paşa Camii’de 
restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

Eyüpsultan Yadigar Mağazasında Eyüpsultan’a 
özgü nitelikli hediyelik eşyalar satılıyor.

Fahri Korutürk’e, tarihi 
dokuya uygun kent mobilyaları yerleştirildi.

118 cami belirlenen periyotlarda rutin olarak temizlendi ve halıları yıkandı.

2014 yılında Temizlik İşleri Filomuzdaki 76 olan araç sayımızı 
2018 yılı itibariyle 89 araca çıkarttık.

78 Devlet 
okulumuzun 
Temizlik 
Hizmetlerinde, 
tam zamanlı 
çalışan toplam 
105 personel 
görevlendirdik. 
Verdiğimiz 
destekle 70 Devlet 
Okulumuz Beyaz 
Bayrak sahibi oldu.

Prestij Caddeler projesi kapsamında bir çok caddemiz 
modern bir görünüme kavuştu.

2014 – 2018 yılları arasında ilçemiz genelinde 
toplam 330.000 Ton asfalt çalışması yapıldı.

2014’ten bu yana 36 yeni parkı hizmete alırken 19 parkın 
ise bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık.

2015 Tarihinde hizmete giren 
Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği 

haftanın 6 günü hizmet veriyor.
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“DESTEK BiZDEN 
BAŞARI SiZDEN”

“Huzurlu bir şehir, mutlu insanlar” sloganıyla kurduğumuz Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzle sosyal alanda birçok ilke imza 
attık. 2015 yılında zihinsel ve fiziksel engelli kardeşlerimizin hayata 
tutunması için Engelliler Sürekli eğitim ve Rehberlik Merkezimizi 
(ESER) hizmete aldık. 4 yılda 1350 öğrencimiz ESER’de hizmet aldı. 
Engelli kardeşlerimiz için hizmete alınan en önemli kurumlardan biri 
de Zahir Kafe Atölyesi oldu. Bu özel kafemizde engelli kardeşlerimize 
istihdam sağlayarak, sosyalleşmelerini ve özgüven kazanmalarını 
sağladık. Eyüpsultan’da ikamet eden ve çalışma imkanı olmayan 
kadınlarımız için ESKEP (Eyüpsultan Kadın Emeği Programını) projemizi 
hayata geçirdik. Bu sayede kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini 
değerlendirirken, aile bütçelerine de katkıda bulunmalarına imkan 
sağladık. Eyüpsultan’da iş arayanlarla, iş verenleri buluşturmak için 
İş ve Kariyer Geliştirme Birimi’ni kurduk. Bu birimimiz 688 paydaş 
şirketle çalışarak şimdiye kadar 2.754 kişiye istihdam sağladı. Dar 
gelirli vatandaşlarımıza; kıyafet ve ev eşyası desteği sağlamak amacıyla 
kurduğumuz Şefkateli Mağazamız ile gerekli yardımlar ailelerimize 
ivedilikle ulaştırıldı. Eyüpsultan’da aç ve muhtaç kimsenin kalmaması 
için 158 haneye haftanın 6 günü sıcak yemek desteği verdik. Eğitim 
her zaman en önemli gündem maddelerimizden biri oldu.

HUZURLU BİR ŞEHİR MUTLU İNSANLAR

Beş yıl önce “Destek Bizden Başarı Sizden” sloganı ile 
başlattığımız kampanya ile 18.739 lise son sınıf öğrencimize, 

5.728.100 TL, 133.663 ilk ve ortaokul öğrencisine 
4.929.874,5 TL destek verdik. Eyüpsultan Derneği ile yapılan 

protokol gereği ise 1.120 üniversite öğrencisine burs 
desteği verdik. Yine 2014 yılında başlattığımız Kırtasiye 
Destek Kampanyası ile  5 senede 200 bin ilk ve ortaokul 

öğrencimize kırtasiye malzeme desteği sağladık. Tüm 
bunlara ek, Hoşgeldin Bebek, Hasta Ziyaretleri ve Hemşire 

Hizmetleri, Poliklinik Desteği ve Evde Muayene, Ensar-ı 
Çınar, Kişisel Bakım ve Kuaförlük desteği gibi sosyal destek 

anlamında birbirinden önemli çalışmalara imza attık.”

“Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri sadece ilçe içinde değil, 
tüm İstanbul’da ilgi odağı oldu. Kültür sanat faaliyetlerini toplumun tüm kesimlerini 
kucaklayacak, herkesin buluşacağı yöntemlerle gerçekleştirdik. Toplamda 7 Kültür 

Sanat merkezimizde 37 farklı branşta eğitimler verdik. Kültür Sanat Merkezlerimizde 
ve atölyelerde 4.5 yılda 4200 kursiyer eğitim aldı. Sahne sanatlarındaki önemli bir 

boşluğu doldurmak için Eyüpsultan Tiyatro Okulumuzu kurduk. İstanbul Medya Akademisi 
ve TRT’nin sponsorluğunda Eyüpsultan Film Akademisi’ni (EFA) hizmete aldık. Sinema 
dünyasına genç yetenekleri kazandırmayı hedeflediğimiz EFA’da 4 yılda 150 öğrenci 

eğitim aldı, 400’den fazla kısa film çekildi. Eyüpsultan’ın kadim hafızasını açığa çıkarmak 
ve geleceğe transfer etmek, Eyüpsultan’ın tarihiyle ilgili çeşitli kaynaklarda bulunan 

bilgi ve belgeleri bir araya toplamak amacıyla Eyüpsultan Araştırma Merkezi’ni (EYSAM) 
kurduk. EYSAM’la Eyüpsultan’ın hafızası daha da güçleniyor. Geleceğin karikatüristlerini 

yetiştirmek için Eyüpsultan Karikatür Okulu’nu açtık. Belediyemizin düzenlediği Çanakkale, 
Edirne, Bursa ve  Bolu Göynük kültür turları büyük ilgi gördü. Türkiye’nin ilk ve yüksek hızlı 
trenle yapılan kültür gezisi projesi olan “Eyüpsultan’dan Mevlanaya Vuslat Yolculuğu” Yılın 

Belediye ve Yerel Yönetimler Projeleri Yarışması’nda büyük ödüle layık görüldü.

“KÜLTÜR VE SANATIN KALBİ 
EYÜPSULTAN’DA ATIYOR”

Zahir Cafe’de down sendromlu ve 
engelli bireyler istihdam edilerek, 

onların sosyalleşmeleri ve öz güven 
kazanmaları sağlanıyor.

ESER'de 4 yılda 1350 
öğrenci hizmet aldı

İstanbul'un farklı ilçelerinden vatandaşların da 
ilgi odağı olduğu kültür sanat eğitimlerine 

4,5 yılda 4200 kişi katıldı.

ESKEP (Eyüp Sultan 
Kadın Emeği 

Programı) Eyüpsultanlı 
kadınların el emeği 
göz nuru ürünlerini 

değerlendirirken 
hem de onların aile 
bütçelerine katkıda 

bulunmalarına imkan 
sağlıyor.

“Destek Bizden Başarı Sizden” sloganı ile başlattığımız kampanya 
ile 18.739 lise son sınıf öğrencimize, 5.728.100 TL, 133.663 ilk ve 

ortaokul öğrencisine 4.929.874,5 TL destek verdik.

2014 yılında başlattığımız Kırtasiye 
Destek Kampanyası ile  5 senede 200 

bin ilk ve ortaokul öğrencimize kırtasiye 
malzeme desteği sağladık.

“SİMURG TÜM BELEDİYELERİMİZE ROL MODEL OLDU”
 “Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençliği her zaman ön planda tutatan 
projelere önem verdik. Simurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı tüm 
belediyelerimize rol model oldu. 10 Bilgi Evi ve 4 Gençlik Merkezi 
olmak üzere 14 kurumuyla hizmet veren Simurg 5 – 25 Yaygın Eğitim 
Programından 5 yılda 23.531 gencimiz faydalandı. Simurg Dil Evi, Genç 
Akademi, Evde Değerler Eğitimi, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Akademi gibi 
ödül almış bir çok eğitim modelini hayata geçirdik. Yazın ve kışın olmak 
üzere gençlerimiz için kamplar düzenledik. 5 yılda 6 farklı şehirde 
düzenlediğimiz kamplara 5021 gencimiz katıldı. Eyüpsultan’da eğitim 
hayatına devam eden; akademik, spor kültür ve sanat alanlarında 
başarılı öğrencilerimizi yurt dışı seyahatlerimizle ödüllendirdik. 
İspanya ve Balkanlara 5 yılda 354 öğrencimizi götürdük. Her zaman 
sporun ve sporcunun yanında olduk. Eyüpsultan sınırları içinde 
bulunan amatör spor kulüplerine malzeme desteği ve nakdi yardımda 
bulunurkan, ilçe okullarına da sportif malzeme desteği sağladık.”

10 Bilgi Evi ve 4 Gençlik Merkezi olmak üzere 14 
kurumuyla hizmet veren Simurg 5 – 25 Yaygın 
Eğitim Programı, tüm belediyelere rol model oldu.

Türkiye’de belediyeler arasında bir ilk olan Simurg Dil 
Evi’nde yabancı öğretmen ile uygulamalı eğitimler 

gerçekleştirilerek, çocukların, en kolay yoldan yabancı dil 
öğrenmesi sağlanıyor.
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İ
LÇEDEKİ yaklaşık 10 bin mezar taşına kazınan tarihi, gelecek 
kuşaklara aktarabilmek amacıyla yola çıkan ESTAM Yönetimi, 
proje kapsamında, mezar taşlarının 3 boyutlu maketini çıkarmaya 

başladı. Çıkarılan dijital arşiv sayesinde çalınması veya hasar görmesi 
durumunda mezar taşları birebir yeniden yapılabilecek ya da 
onarılabilecek.

DİJİTAL ARŞİV OLUŞTURULACAK
ESTAM projesi kapsamında 67 proje olduğunu belirten 

Başkan Remzi Aydın, şu bilgileri verdi; “Bu 67 projeden biri de 
mezarlıkların ve hazirelerin korunması. Biz Türkiye’de ilk defa 
tarihi mezar taşlarımız için koruma amaçlı 3 boyutlu dijital arşiv 
oluşturuyoruz. Özel cihazlarla 3 boyutlu olarak bunları taratıyoruz, 
kayda alıyoruz, arşiv oluşturuyoruz.

Bu mezar taşlarımızın herhangi bir şekilde zarar görmesi 
halinde bire bir ölçülü yeniden imalatını yapmak üzere. Aynı 
zamanda bu mezar taşlarımızın tercümelerini yaptırıyoruz. Pafta ve 
kataloglamalarını, peyzaj ve ışıklandırmalarını yaptırıyoruz. 

Dolayısıyla bu hazinelerimiz de ESTAM projesi kapsamında 
açığa çıkacak. Hem bir dini sembol, figür olarak hem de bir 
medeniyet ve mimari ve sanat eseri olarak günümüzde 
kullanıma ve seyrine sunulacak”

“OSMANLI MEZAR TAŞLARI, 
SADECE BİZE MAHSUS”

“Mezar taşlarının her birinde hikayeler var, edebi metinler var, ağıtlar, 
dersler, tavsiyeler var” diyen Başkan Remzi Aydın, şöyle devam etti; “Aslında 
her biri bir medeniyet mirası. Belki mezar taşlarından yola çıkarak o 
dönemlerde yaşamış insanların hayatlarına, dolayısıyla o dönemin toplumsal, 
sosyolojik, kültürel, siyasal birçok alandaki uygulamalarına, inanışlarına, 
birikimlerine ulaşabilirsiniz.

Medeniyet açısından mezar taşları önemli bir vasıta. Ayrıca Osmanlı 
mezar taşları bir çok ülkede olmayan, sadece bize mahsus bir özellik, bunun 
kıymetini bilmek lazım.”

Çalışmanın, ilçedeki mezarlıklar, hazireler ve türbelerdeki mezar 
taşlarının gelecek kuşaklara aktarımı açısından önem arz ettiğini dile getiren 
Başkan Aydın, proje kapsamında, alanda 3 boyutlu tarayıcı ile mezar taşının 
birebir modelini çıkardıklarını, daha sonra ofiste üç boyutlu modellemesini 
yaptıklarını anlattı.

Bu çalışmanın herhangi bir zarara uğrayan mezar taşını birebir 
onarabilme imkanı sağlayacağını vurgulayan Remzi Aydın, çalışmanın 
sonunda dijital arşiv oluşturacaklarını söyledi

CBS ÖZNİTELİK BİLGİLERİ / MEZARTAŞI KİMLİKLERİ
Kabirlerin vaziyet planı üzerindeki kodlarına göre öznitelik bilgileri 

arcgis  ( Coğrafi Bilgi Sistemi)programının bilgi tablosuna girilmekte. Bu 
tabloda kabirlerin hangi döneme ait oldukları, başlıklarının, desenlerin, 
üzerindeki Osmanlıca yazıların anlamları gibi etiketler altında her bir kabrin 
fotoğrafı, lazer taraması ve koordinatları ile birlikte kimlikleri oluşturulmakta.

Eyüpsultan Belediyesi 
Eyüpsultan Tarihi 
Merkez (ESTAM) 
Yönetimi, defin 
kültürünün önemli 
parçalarından olan ve 
Osmanlı döneminde bir 
sanat dalı haline gelen, 
üzerilerindeki yazılar, 
işaretler ve sembollerle 
yapıldıkları dönemin 
tarihine ışık tutan mezar 
taşlarını koruyabilmek 
için proje geliştirdi.

3D MODEL 
OLUŞTURMA 
VE TARAMA

Eyüpsultan Belediyesi 

10 Bin Mezar Taşına 
3 Boyutlu Koruma 

Her biri kültür mirası niteliği taşıyan 
mezartaşları için lazer tarayıcı ile dataylı 
tarama yapılıp mezartaşının üç boyutlu modeli 
oluşturulmakta. Bu model neticesinde kırılan, 
hasar gören ya da kaybolan mezartaşlarının 
yeniden oluşturulması mümkün kılınmakta. 
Her bir tarama vaziyet planında belirlenmiş 
kodlara göre arşivlenmekte ve ihtiyaç halinde 
tekrar aynı koda göre taranabilmekte.

yaklaşık 10 bin mezar taşına kazınan tarihi, gelecek 
kuşaklara aktarabilmek amacıyla yola çıkan ESTAM Yönetimi, 
proje kapsamında, mezar taşlarının 3 boyutlu maketini çıkarmaya 

başladı. Çıkarılan dijital arşiv sayesinde çalınması veya hasar görmesi 

tarihi mezar taşlarımız için koruma amaçlı 3 boyutlu dijital arşiv 
oluşturuyoruz. Özel cihazlarla 3 boyutlu olarak bunları taratıyoruz, 

zamanda bu mezar taşlarımızın tercümelerini yaptırıyoruz. Pafta ve 

Dolayısıyla bu hazinelerimiz de ESTAM projesi kapsamında 

3 Boyutlu Koruma 3 Boyutlu Koruma 

OLUŞTURMA OLUŞTURMA 
VE TARAMAVE TARAMA

3 Boyutlu Koruma 3 Boyutlu Koruma 

HAZİRE MAKETLERİ
Taranmış ve vaziyet planına işlenmiş kabirlerin 

üç boyutlu yazıcıdan 1:10 ölçeğinde maketleri 
oluşturulmakta. Bu maketler Sertarikzade Tekkesi’ndeki 
sanatçı hocalarca aslına uygun boyanmakta ve hazire 

maketinin bir parçası tamamlanmakta. Ebussuud 
Haziresi ile başlanılan arşiv ve maket çalışması 

nihayetinde oluşturulacak maket, 1:10 ölçek detayında 
ilgililerin ziyaretine sunulabilecek.

Taranmış ve vaziyet 
planına işlenmiş 

kabirlerin üç boyutlu 
yazıcıdan 1:10 

ölçeğinde maketleri 
oluşturulmakta.

Her biri kültür mirası niteliği taşıyan mezartaşları 
için lazer tarayıcı ile detaylı tarama yapılıp 

mezartaşının üç boyutlu 
modeli oluşturulmakta.

Ebussuud Efendi 
Haziresi’nde bulunan 
Miralay Gamsız Hasan 

Bey’in mezar taşı. 

Miralay Gamsız Hasan Bey’in Mezar taşının 3 boyutlu 
yazıcıdan 1:10 ölçeğinde oluşturulan maketi. (sağda)
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T
ÜLAY Aydın, bu ay Mimar Sinan 
Mahallesi’nde Hamza Miraç 
bebekle anne Ayşegül Dağcılar’ı, 

Mithatpaşa Mahallesi’nde üçüz bebekler 
İbrahim Alp, Eymen Sefa, Göknil 
İpek’le anne Ayşe Uludağ’ı, Nişanca 
Mahallesi’nde Elif Naz bebekle anne 
Zehra Tunç’u, Silahtarağa Mahallesi’nde 
Alparslan bebekle anne Seda Durmuş’u 
ve Nişanca Mahallesi’nde Ceylan 
bebekle anne Fatma Çetin’i ziyaret etti.

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

S
OSYAL Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
ekipleri vatandaşın sağlığı için her alanda 
çalışmalarına devam ediyor.

4 yılda toplam 69 bin 998 kişiye ulaşan 
poliklinik hizmetleri, muayene edilen 
vatandaşların ilaç ve reçetelerini düzenliyor. 
Birinci basamak tedavileri yapılan vatandaşlar 
ileri tetkik ve tedavileri için gerekli sağlık 
kuruluşlarına yönlendiriliyor.

EVDE HEMŞİRELİK HİZMETİ
3 bin 833 kişiye ulaşan evde hemşirelik 

hizmetleri, Eyüpsultan’da ikamet eden 
ve başvuru yapan hasta vatandaşların 
evlerine giderek sağlık kuruluşunda verilen 
serum, enjeksiyon, sonda ve pansuman gibi 
tedavilerini yapıyor.

4 yılda 14 bin 332 kişiye ulaşan 
Hemşirelik Hizmetleri vatandaşa sağlık 
alanında yardımcı olmaya devam ediyor.

Ayrıca, bugüne kadar toplam 842 kişiye 
evde muayene hizmeti veren Sağlık Hizmetleri 
Birimi, vatandaşları evlerine gelen doktorlar 
tarafından muayene ediyor.

“HOŞGELDİN BEBEK” PROJESİ
Sağlık Hizmetleri Birimi, Hoşgeldin Bebek 

Hizmeti kapsamında Eyüpsultan’da ikamet 
edip başvuruda bulunan tüm ailelerin yeni 
doğan bebekleri için evlerine gidiyor ve 
hayırlı olsun ziyareti yapıyor. Bunun yanında 
annelerin bebek sağlığı ve gelişimi konusunda 

temel bilgiler edinmesi sağlanıyor ve ailelere 
bebek sepeti hediye ediliyor.

HASTA NAKİL HİZMETLERİ
Ayrıca hasta nakil ve ambulans 

hizmetleriyle, Eyüpsultan’da yaşayan ve 
hastaneye gidemeyecek durumda olan 
hastalar evlerinden alıp sağlık kuruluşlarına, 
tedavileri bittikten sonra da sağlık 
kuruluşlarından alıp evlerine naklediliyor.

VATANDAŞIN YANINDA
Cenaze Hizmetleri kapsamında cenazesi 

olan ailelerin en acı gününde yanında bulunan 
Eyüpsultan Belediyesi, vefat edenlerin cenaze 
muayenelerini yapmak üzere bulunduğu yere 
giderek defin izin belgelerini düzenliyor.

Ayrıca, şüpheli görünen cenazeleri 
Cumhuriyet Savcılığına bildirerek Adli 
Tabipliğe havale ediyor. Taziye ve ikram 
için de günlük cenaze bilgilerini Eyüpsultan 
Belediyesi’nin ilgili Müdürlüklerine iletiyor.

NASIL TALEPTE BULUNULUR?
Hasta olan vatandaşların muayene için 

direkt Sağlık Hizmetleri Birimine gelmeleri 
gerekiyor.

Evde Muayene, Evde Hemşirelik, Hasta 
Nakil/Ambulans, Diyaliz Nakil/Servis ve 
Hoşgeldin Bebek ziyareti hizmetlerinden 
yararlanabilmek için ise 444 04 47-48 nolu 
telefondan talepte bulunulması yeterli oluyor.

EYÜPSULTANLI BEBEKLERE 
“HOŞGELDİN” ZİYARETİ

“YAŞLILARIMIZ 
BAŞIMIZIN TACI”

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” ZİYARETİ
Hamza 
Miraç 
bebek 
ve Tülay 
Aydın

Elif Naz bebek, anne Zehra Tunç ve Tülay Aydın

Eyüpsultan 
Belediyesi Sağlık 
Hizmetleri Birimi, 
Eyüpsultan’da 
yaşayan tüm 
vatandaşlara sağlık 
hizmetleri sunuyor.

Tülay Aydın, Eyüpsultan’daki engelli, hasta ve yaşlı vatandaşları  
ziyaret ederek onların isteklerini dinliyor ve sohbet ediyor.

Tülay Aydın’ın Silahtarağa 
Mahallesi’nde ziyaret 
ettiği Alparslan 
bebeğin ailesine 
yeni eşya desteği 
sağlandı.

Üçüz bebek 
annesi Ayşe 
Uludağ’a yeni 
destek modeli 
çoklu bebek 
yardımı ile ilgili 
bilgi verildi ve 
yönlendirildi.

Ceylan bebek, 
anne  Fatma 
Çetin ve Tülay 
Aydın.

T
ÜLAY Aydın, bu ay Mithatpaşa 
Mahallesi’nde lösemi hastası 2 
yaşındaki Buğlem Su Şaban ve 

ailesini, Silahtarağa Mahallesi’nde Nazmi 
Kılıç ve eşini, Göktürk Mahallesi’nde 80 
yaşındaki Fatma Terzi’yi ziyaret ederek hal 
ve hatırlarını sorup, geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Hasta ve yaşlı vatandaşların yanı sıra 
ilçedeki engelli vatandaşları ve aileleri de 
ziyaret eden Tülay Aydın, bu kapsamda 17 
yaşında denize atlarken kuma çakılınca  
felç olan 53 yaşındaki Hakan Ataman’ı, 

Sakarya Mahallesi’nde ESER öğrencisi 
İjlal Akbaş’ı, Nişanca Mahallesi’nde bir 
başka ESER öğrencisi Murat Ovchiyov’u, 
Nişanca Mahallesi’nde Bünyamin Gölal’i 
ziyaret ederek ailelerle sohbet edip, talep 
ve isteklerini dinledi. Tülay Aydın, ayrıca 
Alibeyköy Mahallesi’nde 80 yaşında vefat 
eden merhum Hüsnü Rıza Güler’in eşi 
Mevlüde Güler’e ve 76 yaşında vefat eden 
merhume Bedriye Şengel’in kızı Nazan 
Gülek’e taziye ziyaretlerinde bulunarak 
başsağlı diledi.

17 Yaşında felç olan, annesiyle yaşayan 53 yaşındaki Hakan Ataman’a evde kişisel bakım 
desteği ve hastaneye giderken araç tahsisi sağlanıyor.

Tülay Aydın, ESER’de seramik atölyesine 
devam eden İjlal Akbaş’ı ve ailesini ziyaret etti.

Annesi ve 
abisi ile 
Azerbaycan’dan 
gelen Murat 
Ovchiyov, 
Zahir Kafe’de 
garsonluk 
eğitimi alıyor. 
Aileye ev, 
eşya desteği 
sağlandı.

2 yaşındaki Lösemi hastası Buğlem Su ve 
Tülay Aydın Nazmi Kılıç ve 

Tülay Aydın

Sağlık Hizmetleri, 4 Yılda 
110 bin 611 Kişiye Ulaştı
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T
OPLAMDA 7 merkezde Hat, Kaligrafi, Minyatür, Ebru, Çini, 
Çömlekçilik, Seramik, Ahşap Oyma, Ud, Ney, Tanbur, Bendir, 
Keman, Piyano, Drama, Resim vb. 37 farklı branşta eğitimler 

veriliyor. Geleneksel Sanatlar ve Modern Sanatların uyumu ile 
mekanların tarihselliğini göz ardı etmeden, medeniyet eksenindeki 
yerini dikkate alarak sürdürülen eğitimler, 2019 Mayısı’nın 
son haftasına kadar devam edecek. 10 yaş ve üzeri herkesin 
yararlanabildiği eğitimler, ayrıca Eyüpsultan’la özdeşleşmiş musiki 
geleneğini ve sanat dallarındaki branşların gelişimine katkı 
sağlayarak yeni sanatçıların yetiştirilmesine de zemin hazırlıyor.

Eyüplülere yeteneklerini keşfetme ve becerilerini geliştirme 
imkanı sunmak amacı ile verilen kültür sanat eğitim kursları, 
Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi, Eyüp Kültür Sanat 
Merkezi, Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi, Afife Hatun Kültür 
Evi, Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi, Caferpaşa Medresesi 
Kültür Sanat Merkezi, Zalmahmutpaşa Külliyesi Eyüp Kitabiyat 
Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

7 Merkezde 37 Farklı Branş, 50 Eğitmen...
Haber ve Röportajlar: Serkan Duygu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

7 Merkezde 37 Farklı Branş, 50 Eğitmen...7 Merkezde 37 Farklı Branş, 50 Eğitmen...

EYÜPSULTAN’DA “SANAT iLE 
GELECEĞE iLK DOKUNUŞ”

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezleri ve atölyelerde verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. 2018- 2019 Eğitim Sezonu’nda 1127 kursiyerin eğitim aldığı kültür sanat 
merkezlerine sadece Eyüpsultanlılar değil, Bakırköy, Beylikdüzü, Merter, Üsküdar ve Güngören’in da aralarında bulunduğu İstanbul’un birçok farklı ilçesinden kursiyerler büyük ilgi gösteriyor.

Sertarikzade Kültür Sanat 
Merkezi’ndeki Ud eğitimleri 

İbrahim Kararoğlu’nun 
hocalığında devam ediyor.

Sanatsal yorum ve fi kirleriyle çok 
sevilen Klasik Türk Musikisi’nin 

usta ismi Özer Özel, Sertarikzade’de 
Tanbur dersleri veriyor.

Minyatür eğitimleri Leyla 
Kara ve Gülşen Eryüksel 
tarafından veriliyor.

50 eğitmenle 7 Merkezde 
37 branşta eğitimler 

devam ediyor.

Kültür Sanat 
Merkezlerinde ve 

atölyelerde 4.5 yılda 4200 
kursiyer eğitim aldı.

Rami Hasan Nail Canat Sanat 
Akademisi’nde verilen Keman eğitimlerine 
öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.
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Jülide Kişioğlu: “Beylikdüzü’nde 
oturuyorum. Minyatür sanatı ile 
beş yıldır ilgileniyorum. Üç yıldır 

da Sertarikzade’de Leyla Kara 
hocamızdan eğitim alıyorum. Minyatür 

sanatıyla eşim ilgileniyordu, daha 
sonra ben de başladım. Bir devlet 

kurumunda çalıştığım için haftasonları 
gelebiliyorum. Buranın mekanı çok 
güzel. Hocamız ve arkadaşlarımızla 

birlikte çok güzel bir çalışma ortamı var.”

İrem Nur Kurban: “Minyatür eğitimi 
için Alibeyköy’den geliyorum. Ben 
sanat tarihi okuduğum için aslında 

daha önce minyatür dersleri almıştım. 
Eyüpsultan Belediyesi’nin minyatür 

eğitimi verdiğini görünce gelmek 
istedim. Şu anda çalışmalar çok güzel 

geçiyor. Hocamız bizimle çok yakından 
ilgileniyor. Haftasonlarımız çok keyifli 

geçiyor.”

Kübra Kurtuluş: “Ebru eğitimi için Merter’den geliyorum. 
Eğitimlere bu yıl başladım. Geleneksel sanatlara karşı 

her zaman bir ilgim vardı. Ne yapabilirim, kendimi nasıl 
değerlendirebilirim diye araştırdım ve ebru sanatı bana 

daha yakın geldi. Çalışmalarımız şu anda çok güzel ve keyifli 
geçiyor. Burada olmaktan dolayı çok memnunum.”

Mehmet Arif Vural: “Güngören’den geliyorum. Fatih İstanbul 
İmam Hatip’te meslek dersleri öğretmeniyim. Eskiden beri 

musiki benim içimde bir tutkuydu. İçimize tanbur aşkı düştü 
ve bu aşk bizi Eyüpsultan’a getirdi. Bir aydır ders alıyorum. 

Aslında profesyonelce hat sanatıyla da uğraşıyorum. Her 
zaman geleneksel sanatlara karşı bir ilgim merakım vardı. 

Kızım Esmagül de benim gibi musikiyle yakından ilgileniyor. O 
da kemençe dersleri alıyor.”

Sevim Nur Çalağan: “Buraya Rami’den 
geliyorum. Ebru yapımını ilk olarak 
televizyonda görmüştüm, dikkatimi 
çekince kurs araştırdım ve buraya 

gelmeye karar verdim. Dört yıldır da 
devam ediyorum. Ebruya hobi olarak 

başlamıştım ama artık benim için 
yaşam biçimi oldu. Hocalarımızı ve 

burada olmayı çok seviyorum.”

Merve Altunsoy: “Tanbur eğitimleri 
için Üsküdar’dan geliyorum. Ben 
müziğe Ney’le başladım. Tanbura 
olan merakım beni Eyüpsultan’a 

getirdi. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. 
Hocamızdan çok güzel bir eğitim 

alıyoruz.”

Dilek Akdeniz: “Buraya Bakırköy’den 
geliyorum. İki yıldır Sertarikzade’de 

verilen minyatür eğitimlerine 
katılıyorum. Çalışmalar çok keyifli 
geçiyor. Buradaki çalışma ortamı 
ve hocamız çok iyi. İyi bir ekip 

var. Birçoğumuz çalıştığımız için 
haftasonları gelebiliyoruz; o yüzden 

haftasonunun gelmesini iple 
çekiyoruz.”

Valerie Cottez: “Sekiz sene önce 
İstanbul’a geldim. Ben Fransızca 

öğretmeniyim, özel dersler veriyorum. 
O zamanlar çok fazla ebru atölyesi 
vardı. Ben hem İstanbul’a hem de 

ebru sanatına aşık oldum. Daha önce 
Ramazan ayı boyunca Caferpaşa 

Medresesi Kültür Sanat Merkezi’ndeki 
ebru atölyesine gittim. Buraya 

başlayalı iki ay oldu. Çalışmalardan 
çok memnunum.”

Kültür Sanatın İstanbul’daki 
Buluşma Noktası: EYÜPSULTAN

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezleri’ndeki kültür sanat eğitimlerine ve atölyelere, 4.5 yılda 4200 kursiyer katıldı. 
Kurslar sadece Eyüpsultan sakinlerinin değil, İstanbul’un diğer ilçelerinde yaşayan kişilerin de ilgi odağı oluyor.
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EYÜPSULTAN EYÜPSULTAN POSTASIPOSTASI

B
U yıl 10 Ocak – 3 Şubat tarihleri 
arasında Bolu/Kartalkaya’da 
düzenlenecek  2019 Bolu/

Kartalkaya 2. Seviye Özel Eğitim Gençlik 
Kampı’na 135’i erkek 90’ı kız olmak üzere 
toplam 225 kampçı katılacak. 

Kampa erkek öğrenciler 19 - 22 Ocak, 
22 – 25 Ocak ve 25 – 28 Ocak tarihleri 
arasında 45’er kişilik gruplar halinde 
üç kur olarak, kız öğrenciler ise 28 – 31 
Ocak ve 31 Ocak – 3 Şubat tarihleri 
arasında iki kurda katılacak. Gençler 
Bolu/Kartalkaya’da 3 gece 4 gün boyunca 
beyaz örtüyle kaplanmış muhteşem doğa 
manzarası eşliğinde unutamayacakları 
bir kamp deneyimi yaşayacaklar. Kamp 
süresince liderleri eşliğinde çeşitli 
aktivitelerle hem eğlenecek hem de 
öğrenecek olan gençler gündüzleri okçuluk, 
badmington, kar topu yarışması, define 
avcıları, kar yürüyüşü gibi saha etkinlikleri 
ile enerjilerini atarken, akşamları ise kamp 
ateşi etrafında liderleri eşliğinde keyifli 
sohbetler gerçekleştirecekler. 

Gündüzleri barınak yapma, karda 

hayatta kalma etkinlikleri ile kampçılıkla 
ilgili eğitimler alacak olan öğrenciler, 
akşamları ise gece sineması, gece 
etkinlikleri ile şiir okuyup, şarkı söyleyip 
tiyatral yeteneklerini sergileyecekler. 

Gençler, teknolojiden, kendilerini 
tutsak alan televizyondan, internetten, 
cep telefonundan uzak bir şekilde 
arkadaşlarıyla sohbet edip liderlerinden 
milli ve manevi değerlerimizle ilgili yeni 

bilgiler öğrenecekler. 
Başkan Remzi Aydın: “Kamplarımızın 
Gençlerimize Çok Şey Kattığına 
İnanıyorum”

5 yıl boyunca 6 farklı şehirde 

düzenlenen yaz ve kış kampları 
ile gençlere hayatları boyunca 
unutamayacakları kamp deneyimleri 
yaşattıklarını söyleyen Başkan Remzi 
Aydın, “Bolu, Bursa, Manisa, Antalya, 
Kastamonu, Eskişehir’de düzenlenen 
yaz ve kış kamplarımıza beş yılda 5021 
öğrencimiz katıldı. Gençlerimiz kamplarda 
yeni yeni dostluklar ve arkadaşlıklar 
kurdu. Bu kamplardan çok güzel anılarla 
döndüler. Kampların gençlerimize çok 
şey kattığına inanıyorum. Farklı yaş 
gruplarındaki gençlerimiz, düzenlediğimiz 
bu kamplarda ailelerinden ilk defa 
ayrılarak tek başlarına özgüven 
kazanabilecekleri bir ortamda, verilen 
görevleri yerine getirmeleriyle, sahne 
performanslarıyla, kendilerine ifade 
edebilme becerisi de kazandılar. Bu 
sene de inşallah 225 gencimiz Bolu/
Kartalkaya’da düzenlenecek olan 
kış kampımızda yine teknolojiden 
uzak, doğayla iç içe, sportif ve sosyal 
aktivitelerle dolu çok özel bir kamp 
deneyimi yaşayacaklar” dedi.

Her kamp döneminde gençlerle bir araya 
gelen Başkan Remzi Aydın, onlarla sohbet 

edip aktivitelere katılıyor.

2019 Kış Kampına 135 erkek 
90 kız öğrenci katılacak.
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E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ilçede eğitime 
ve spora yaptığı yatırımlardan biri olan Simurg Kış Spor 
Okulları’nda eğitimler başladı. Eyüpsultan Belediyesi’nin, 
çocukların ve gençlerin spor yapmalarını sağlamak için her yıl 
periyodik olarak düzenlediği Kış Spor Okulları’na ilgi her geçen 

yıl artarak devam ediyor. 
Çocukların sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapmalarını 

imkan sağlayan Kış Spor Okulları’ndan 2014 – 2018 yılları arasında 6.509 
öğrenci faydalandı.

Eyüpsultanlı öğrencilerin ücretsiz spor yapma imkanının sağlandığı 
okullarda futbol, basketbol, voleybol, tenis, Uzakdoğu sporları, tenis, 
okçuluk, cimnastik branşlarında eğitimler veriliyor. Kayıtların devam ettiği 
Kış Spor Okulları’nda her öğrencinin tek branş seçme hakkı bulunuyor. 
Eğitimlerin cumartesi ve pazar günleri verildiği Kış Spor Okullarında kız 
öğrenciler 09.00 – 13.00, erkek öğrenciler ise 14.00 – 18.00 saatleri 
arasında eğitim alıyor. 

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)

“Genç Akademi, Akademik Düzeyde Eğitim ve Atölye İmkanları Sunan Başarılı Bir Oluşum…”

E
YÜPSULTAN Belediyesi Genç Akademi ve yine 
Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki Eyüpsultan Tarihi 
Merkez (ESTAM) ile EYSAM’ın (Eyüpsultan Araştırma 
Merkezi) katkılarıyla düzenlenen Şehir ve Medeniyet 
Okulu’nda öğrenciler Şehir Yönetimi, Şehir Estetiği, 

Kentsel Tasarım, Medeniyet Atölyesi ve 
Geometrik Desenler Atölyesi olmak üzere beş farklı 

atölyede yerel yönetimler üzerine ihtisaslarını gerçekleştiriyor. 
Eyüpsultan’da yaşayan medeniyet mirası ve kültürel 

hazinelerimizin izinde yeni strateji ve yaklaşımlar geliştirmeyi 
amaçlayan Şehir ve Medeniyet Okulu , şehir, şehirlilik ve 
şehircilik alanında uzmanlaşmak isteyenler için tasarlandı. 
ESTAM’ın tecrübe paylaşımı, EYSAM’ın saha araştırmaları 
desteği ile öğrencilere zengin bir içerik ve pratiğin sağlandığı 
Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu’nda aynı zamanda 
çeşitli seminer ve etkinlikler, dönem içerisinde çeşitli 
konferans, toplantı ve geziler de düzenleniyor. Program 
2019’un mayıs ayına kadar devam edecek.

ŞEHiR VE MEDENiYET 
OKULU’NDA YENi 
DÖNEM BAŞLADI

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi tarafından 2016-2017 
döneminde ilk kez hayata geçirilen, Kültür ve Sanat Kategorisi’nde Altın 
Karınca Ödülü alan Şehir ve Medeniyet Okulu’nda eğitimler başladı. Haber ve Röportajlar: Serkan Duygu

Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Şehir ve Medeniyet Okulu’nun beş farklı atölyesinde, İstanbul’un çeşitli üniversitelerinde okuyan öğrenciler eğitim alıyor.

Mehmet Kelleci (Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi):

“Programa Pendik’ten 
katılıyorum. Şehir ve Medeniyet 

Okulu, Geometrik Desenler 
Atölyesi derslerine giriyorum. 

Bu atölyeye geometrik desenleri 
üretme ve analiz yapabilme 

amacıyla katıldım.”

Fatma Karabulut (Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi):

“25 yaşındayım, programa Konya’dan 
katılıyorum. Mimari Koruma ve 

Restorasyon alanında yüksek lisans 
yapıyorum. Geometrik desenler hakkında 
profesyonel bir eğitim almak; bu sayede 

mimarlık tarihi okumalarında restorasyon 
uygulama ve analiz sürecinde, besleyici bir 
kanal oluşturmak için Şehir ve Medeniyet 

Okulu Geometrik Desenler Atölyesi’ne 
katıldım. Genç Akademi, akademik 

düzeyde eğitim ve atölye imkanları sunan 
başarılı bir oluşum.”

Nefes Özen (Marmara Ü. S. B. 
Fakültesi – Yerel Yönetimler):

“21 yaşındayım, programa 
Maltepe’den katılıyorum. Şehir 
yönetimine dair bakış açıları 

ve yöntemlerini küresel açıdan 
derinlemesine kavramak ve 

ileride iyi bir yönetici olmak için 
programa katıldım.

Hanife Kahraman (Marmara 
Üniversitesi–Yerel Yönetimler):

“21 yaşındayım, programa 
Sultangazi’den katılıyorum. Genç 

Akademi Şehir ve Medeniyet 
Okulu’na Yerel Yönetimler 

eğitimi aldığımdan kendimi 
geliştirmek için katıldım. 
Burada alanım hakkında 

daha derinlemesine bilgiler 
öğrendiğim için memnunum.”

Elif Nur Korkusuz (Marmara 
Üniversitesi Yerel Yönetimler):

“19 yaşındayım, programa 
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nden 
katılıyorum. Şehir ve Medeniyet 

Okulu’na, okuduğum bölüm 
bağlamında kendimi geliştirmek 

ve bunu yaparken ‘kent 
problemlerine, kent nasıl olmalıdır’ 

sorularına ve sorunlarına cevap 
bulmak için katıldım.

Kübra Yıldız (Yıldız Teknik Ü. 
Şehir ve Bölge Planlama):
“23 yaşındayım, programa 
Başakşehir’den katılıyorum. 

Şehir ve Medeniyet Okulu’na, 
üniversitede alanlarında 
uzmanlaşmış hocalar ile 

beraber bir ders ortamından 
çok daha ötede, kendime vizyon 

katabilmek, uzmanlaşmak 
istediğim alana karar verebilmek 
için katıldım. Akademi geneli ile 
yapılacak seminerlerin daha sık 

olmasını istiyorum.”

Şehir ve Medeniyet Okulu; Atölyeler, seminerler, 
okumalar, saha araştırmaları ve proje uygulamaları ile 

yeni döneminde de uzman akademisyen kadrosuyla 
eğitimlerine devam ediyor.

2016-2017 döneminde ilk 
kez hayata geçirilen Şehir 
ve Medeniyet Okulu’nda 

şimdiye kadar 419 öğrenci 
eğitim aldı.

Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu’nun 2018 
-2019 yeni döneminde 188 öğrenci eğitim alıyor.

Serap Ekizler Sönmez tarafından eğitimlerin 
verildiği Geometrik Desenler Atölyesi, 

öğrencilerden büyük ilgi görüyor.
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EFA’da 4 Yılda 150 Öğrenci Eğitim Aldı... 400’den Fazla Kısa 
Film Çekildi... Öğrencilerin Hazırladığı Kısa Filmler, Ulusal ve 

Uluslararası Yarışmalarda 13 Ödül Kazandı…
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Film Çekildi... Öğrencilerin Hazırladığı Kısa Filmler, Ulusal ve Film Çekildi... Öğrencilerin Hazırladığı Kısa Filmler, Ulusal ve 

E
YÜPSULTAN Belediyesi’nin, İstanbul Medya Akademisi ve TRT’nin Medya 
sponsorluğunda hayata geçirdiği Eyüp Film Akademisi (EFA)’nin 4. dönem 
kursiyerlerinin eğitimleri başladı. 2018’in Kasım ayında başlayan ve 7 ay 

sürecek eğitimlere katılan öğrenciler, sinema sanatının 
inceliklerini, film çekiminden kurgu ve montaja kadar 
yedinci sanat hakkındaki her şeyi EFA’da sektörün duayen 
isimlerinden öğrenecek.

Üniversite öğrencisi ya da mezun, sinemayla tanışmak 
isteyen, bu sanata gönül vermiş, mülakatlar ve elemeler 

sonucunda seçilmiş 30 öğrencinin eğitimleri haziran 
ayına kadar devam edecek. Eyüp Film Akademisi’nde, 

Eyüpsultan’ın tarihi ve kültürel dokusuna uygun nitelikli 
eserler bırakmak, akademik ve sanatsal eğitimlerle sinema 

kültürünü geliştirmek adına, sektörün usta isimleri tarafından 
eğitimler veriliyor. 

Teorik ve Uygulamalı Eğitimler
Yönetmenlik, film yapım teknikleri, senaryo yazarlığı, film eleştirmenliği, 

kurgu ve görsel efekt gibi teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği Eyüp Film 

Akademisi’nde, öğrenciler haftanın üç günü Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 
derslere katılıyorlar. İstanbul Medya Akademisi Yenibosna Uygulama Kampüsü’nde 
Cuma günleri  kurgu teknikleri ve görsel efekt dersleri alan öğrenciler, Cumartesi 
günleri ise Eyüpsultan Belediyesi Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde, 
Ege Ellidokuzoğlu’ndan film yapım teknikleri, yönetmenlik, 
yapımcılık, kamera ışık teknikleri, oyuncu yönetimi, Pazar 
günleri film eleştirisi, film okuma eğitimleri alıyor.

Sektörün Duayen İsimleri İle Biraraya Geliyor
Ayrıca öğrenciler her ay Eyüp Film Akademisi 

tarafından halka açık olarak düzenlenen seminerlerde, 
sinema sektörünün duayen yönetmen, yapımcı 
ve oyuncuları ile tanışıp, onların sektördeki 
tecrübelerinden de istifade etme imkanı buluyor. 

Yedi aylık eğitim sırasında derslerde öğrendikleri 
bilgiler ışığında üç proje hazırlayan, dördüncü 
projelerinde ise kısa bir film çekerek eğitimlerini  
tamamlayan başarılı öğrencilere Eyüp Film Akademisi 
tarafından sertifikaları veriliyor.

Akademisi’nde, öğrenciler haftanın üç günü Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 
derslere katılıyorlar. İstanbul Medya Akademisi Yenibosna Uygulama Kampüsü’nde 
Cuma günleri  kurgu teknikleri ve görsel efekt dersleri alan öğrenciler, Cumartesi 
günleri ise Eyüpsultan Belediyesi Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde, 

EFA’da eğitimlerini tamamlayan 3’üncü dönem kursiyerlerinin sertifakaları geçtiğimiz ay Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir törenle verilmişti.

Haber ve Röportajlar: Serkan Duygu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

4. yılında olan EFA’da 
bugüne kadar toplam 

150 öğrenci eğitim 
aldı. 400’den fazla kısa 

fi lm çekildi.

Eyüp Film Akademisi (EFA) 
öğrencileri, her hafta Cuma 

günleri İstanbul Medya 
Akademisi’nde kurgu teknikleri 

ve görsel efekt dersleri alıyor.

EFA öğrencilerinin hazırladığı 
kısa fi lmler ulusal ve uluslararası 

yarışmalarda 13 ödül kazandı.

E
YÜPSULTAN Belediyesi’nin, İstanbul Medya Akademisi ve TRT’nin Medya 
sponsorluğunda hayata geçirdiği Eyüp Film Akademisi (EFA)’nin 4. dönem 
kursiyerlerinin eğitimleri başladı. 2018’in Kasım ayında başlayan ve 7 ay 

sürecek eğitimlere katılan öğrenciler, sinema sanatının 
inceliklerini, film çekiminden kurgu ve montaja kadar 
yedinci sanat hakkındaki her şeyi EFA’da sektörün duayen 
isimlerinden öğrenecek.
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Eyüpsultan’ın tarihi ve kültürel dokusuna uygun nitelikli 

eserler bırakmak, akademik ve sanatsal eğitimlerle sinema 
kültürünü geliştirmek adına, sektörün usta isimleri tarafından 

eğitimler veriliyor. 

Teorik ve Uygulamalı Eğitimler
Yönetmenlik, film yapım teknikleri, senaryo yazarlığı, film eleştirmenliği, 

kurgu ve görsel efekt gibi teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği Eyüp Film 
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Eyüp Film Akademisi (EFA) öğrencileri “Eyüp Film Akademisi’nde birçok üniversitenin Sinema – TV 
Bölümünden daha kaliteli bir eğitimin verildiğini belirterek, “İnsanlık mirasının tümünü kullanan 

sinema sanatının inceliklerini öğrenmek ve bu bağlamda eser üretmek için EFA’ya katıldık. EFA, sektör 
deneyimi olan, işine saygı gösteren hocalarla donatılmış. Bu Akademinin kurulmasında emeği geçen başta 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz.” diyorlar.

SİNEMAYI, SEKTÖRÜN SİNEMAYI, SEKTÖRÜN SİNEMAYI, SEKTÖRÜN 
DUAYENLERİNDEN ÖĞRENİYORUZ”

SİNEMAYI, SEKTÖRÜN 
DUAYENLERİNDEN ÖĞRENİYORUZ”

SİNEMAYI, SEKTÖRÜN SİNEMAYI, SEKTÖRÜN 
DUAYENLERİNDEN ÖĞRENİYORUZ”

SİNEMAYI, SEKTÖRÜN 
DUAYENLERİNDEN ÖĞRENİYORUZ”

Eyüp Film Akademisi (EFA) öğrencileri “Eyüp Film Akademisi’nde birçok üniversitenin Sinema – TV 
Bölümünden daha kaliteli bir eğitimin verildiğini belirterek, “İnsanlık mirasının tümünü kullanan 

sinema sanatının inceliklerini öğrenmek ve bu bağlamda eser üretmek için EFA’ya katıldık. EFA, sektör 
deneyimi olan, işine saygı gösteren hocalarla donatılmış. Bu Akademinin kurulmasında emeği geçen başta 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz.” diyorlar.

Eyüp Film Akademisi (EFA) öğrencileri “Eyüp Film Akademisi’nde birçok üniversitenin Sinema – TV 
Bölümünden daha kaliteli bir eğitimin verildiğini belirterek, “İnsanlık mirasının tümünü kullanan 

sinema sanatının inceliklerini öğrenmek ve bu bağlamda eser üretmek için EFA’ya katıldık. EFA, sektör 
deneyimi olan, işine saygı gösteren hocalarla donatılmış. Bu Akademinin kurulmasında emeği geçen başta 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz.” diyorlar.

Nuran Gündüzoğlu: 
“21 yaşındayım, Küçükçekmece’de 

oturuyorum. Step IT Academy 
Azerbaijan Grafik Tasarım 

Bölümü öğrencisiyim. Eyüp Film 
Akademisi’ne senaryo yazarı olarak 

kendimi geliştirmek amacıyla 
katıldım. Çok güzel ve kaliteli bir 
eğitim veriliyor. Derslerimiz çok 

keyifli geçiyor.”

Selman Yaşar:
“20 yaşındayım, Eyüpsultan 
Akşemsettin Mahallesi’nde 

oturuyorum. Beykent Üniversitesi 
Sinema TV öğrencisiyim. Sinema 
dalında kendimi daha donanımlı 
hale getirmek, sektörde tutunmak 
ve bilgi sahibi olmak için EFA’ya 
katıldım. Sektörün önde gelen 

isimlerinden keyifli ve kaliteli bir 
ortamda eğitim alıyoruz.”

İlcan Özulca:
“20 yaşındayım, Kadıköy 

Acıbadem’de oturuyorum. Marmara 
Üniversitesi Film Tasarım Bölümü 
öğrencisiyim. Okuldaki eğitimin 

yeterli olduğunu düşünmüyorum. 
Sınıflar kalabalık olduğu için 
pratik yapılmıyor. Bu eksiği 

sektörden gelen hocalarla Eyüp 
Film Akademisi ile kapatmayı 

düşünüyorum. Eğitimlere başlayalı 
üç hafta olmasına rağmen dersler 
düzenli ve verimli geçiyor. İyi ki 
böyle bir projeyi başlatmışlar.”

Şeyda Aslandoğan:
“29 yaşındayım, Eyüpsultan, 

Yeşilpınar’da oturuyorum. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümü öğrencisiyim. 
EFA’ya, kurgu ve anlatı tekniklerini 
geliştirebilmek, eğitim ve ekipman 

desteğini karşılamak amacıyla 
katıldım. Derslerin içeriği, 

hocalarımız ve tüm ekipmanlar 
gerçekten çok iyi. Her ders sonrası 
yeni bilgiler ve farklı bakış açıları 

ediniyoruz.”

Fatma Şentürk:
“23 yaşındayım, Sultangazi’de 

oturuyorum. İstanbul Üniversitesi 
Radyo Televizyon ve Sinema 
öğrencisiyim. EFA’ya kendi 

filmlerimi yönetmek, festivallere 
yollamak için katıldım. Özellikle 

belgesel alanında ilerlemek 
istiyorum. Eyüp Film Akademisi, 

bizim için büyük bir şans. 
Hocalarımız işinin piri ve 

çok değerli. 8 ay sürecek bu 
eğitimin bize çok şey katacağını 

düşünüyorum.”

Orhan Nakuş:
“28 yaşındayım, Beyoğlu’nda 
oturuyorum. Afyon Kocatepe 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 

mezunuyum. Eyüp Film 
Akademisi’ne bilgi ve tecrübe 
kazanmak amacıyla katıldım. 

Meslek olarak seçtiğim bu sektörde 
EFA benim için gerekli bilgi ve 

beceriyi en iyi şekilde veriyor. Bu 
akademinin kurulmasında emeği 
geçen, başta Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın olmak üzere 
tüm ekibe çok teşekkür ediyorum.”

Erdem Torun:
“34 yaşındayım, Başakşehir’de 

oturuyorum. Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Radyo TV - Sinema 

bölümü mezunuyum. EFA’ya 
mesleki olarak daha fazla bilgi 

edinebilmek ve sinema sektöründe 
daha iyi, güzel işler çıkartmak 
için katıldım. Aldığımız dersler 
şimdiden etkisini göstermeye 

başladı. Üniversite dönemindeki 
eğitim yüzeyseldi, fakat burada 

daha derinlemesine bilgi ve 
uygulama yapma fırsatı buluyoruz.”

EFA öğrencilerine Cumartesi ve Pazar günleri 
sinema sanatıyla ilgili eğitimler, Rami Hasan 

Nail Canat Sanat Akademisi’nde veriliyor.

Mehmet Secgil:
“31 yaşındayım, Maltepe’de oturuyorum. Anadolu Üniversitesi Radyo 

ve TV programcılığı, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 
ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerini bitirdim. EFA’ya sinema 
alanında yapmak istediklerimi gerçekleştirebilmek, iyi bir yönetmen 

olabilmek ve donanımımı artırmak için katıldım. Bu akademinin 
eğitim içeriği ve eğitmen kadrosuna olan inancım beni buraya 

katılmaya yönlendirdi. Burada aldığım eğitim ve edindiğim donanımla 
sinema alanındaki yolculuğuma daha sağlam adımlarla devam 

edeceğimi düşünüyorum.”

Kasım Doğuş Kılıç:
“25 yaşındayım, Bakırköy, 
İncirli’de oturuyorum. İstanbul 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo TV – Sinema Bölümü 
öğrencisiyim. EFA’ya pratik ve 
teorik bilgilerimi pekiştirmek 
için katıldım. Burada okulda 
görmediğim teorik ve pratik 
bilgileri görüyoruz.”

Ahmet Çakar:
“29 yaşındayım, Esenler’de 

oturuyorum. Beykent Üniversitesi 
Oyunculuk ve Anadolu Üniversitesi 

Medya ve İletişim Bölümü 
mezunuyum. İnsanlık mirasının 

tümünü kullanan sinema sanatının 
inceliklerini öğrenmek ve bu 

bağlamda eser üretmek için EFA’ya 
katıldım. EFA, sektör deneyimi 

olan, işine saygı gösteren hocalarla 
donatılmış. Buradaki eğitimlerin 
çok kısa sürede bile bize çok şey 

kattığı kuşku götürmez bir gerçek.”
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ALDEMiR, 40 YILDIR SAVUNMA ALDEMiR, 40 YILDIR SAVUNMA 
SANAYiiNE DESTEK OLUYORSANAYiiNE DESTEK OLUYOR

Milli Savunma Sanayinin Malzeme Merkezi Eyüpsultan’daMilli Savunma Sanayinin Malzeme Merkezi Eyüpsultan’da

T
ÜRK ordusunda devrim yapacak ve onun gücünü katlayacak projeler bir 
bir hayata geçirilirken, Eyüpsultan’da Emintaş Binatlı Sanayi Sitesi’nde 
bulunan Aldemir Plastik Kalıp ve Makina San. Tic. Ltd. Şti. de 40 yılı aşkın 
tecrübesi ile milli savunma sanayinin gelişime önemli katkılar sunuyor.

İlk olarak 1977 yılında İhlas İmalat adıyla makina yedek parçası 
imalatı için Sefer Aldemir (66) tarafından kurulan, şimdilerde oğlu Adem Aldemir’e 
bayrağı teslim ettiği Aldemir Ltd. Türkiye’nin önemli projelerinden Milli Piyade 

Tüfeği, ALTAY Ana Muharebe Tankı, Milli Makinalı Tüfek, Keskin Nişancı Tüfeği 
projelerinde gerek parça ve kalıp üretimi, gerekse de bitmiş ürün 

tesliminde aktif rol oynamakta. Türkiye’nin ilk yerli ve milli 
piyade tüfeği 7,62 mm MPT – 76 için plastik kalıp üretimi 
yapan Aldemir Ltd, 5,56 mm MPT – 55 piyade tüfekleri, 
12.7 mm MAM – 15 ve 7.62 mm BORA – 12 Keskin Nişancı 

tüfekleri için plastik aksam ve plastik enjeksiyon 
kalıpları üretimini başarıyla gerçekleştirmekte. 

“Dışa Bağımlılığı Kırmış Durumdayız”
Son sekiz yıldır savunma sanayine ağırlık verdiklerini söyleyen Adem Aldemir 

“ MPT – 76, Milli Piyade Tüfeği MPT – 55 Piyade Tüfeği,  MAM – 15 ve  BORA – 12 
Keskin Nişancı tüfeklerinin dipçik, kabze, şarşör, el destek, çatal ayak gibi plastik 
aksamlarını yapıyoruz. Bunun yanısıra Türkiye’nin özgün tasarım ürünü, üçüncü 
nesil+ ana muharebe tankı ALTAY’ın bazı parçalarını yapıyoruz. Makina Kimya 
Silah Fabrikası, Makina Kimya Gazi Fişek Fabrikası, Makina Kimya Maske Fabrikası 
ve Makina Kimya Ağır Silah Fabrikası ile çalışıyoruz. Dışa bağımlılığımızı kırmış 
durumdayız. Kurum olarak Türkiye’de ilk defa yapılan bir yerli silahın üretim 
aşamasının bir parçası olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz” diyor. 

“Milli ve Yerli Savunma Sanayine Daha Fazla Destek”
Milli ve yerli savunma sanayine daha fazla destek verebilmek için daha geniş 

alanlara ihtiyaç duyduklarını belirten Adem Aldemir, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Biz bazı silah parçalarını yapabiliyoruz ancak yapamadıklarımız da var. Bunları 
üretmek için birkaç belgeye ihtiyacımız var. O belgeleri de böyle sanayi sitelerinde 
girişin altında veya üstünde olan yerlere vermiyorlar. Müstakil bir yerin olacak, tel 

örgüyle etrafını çevireceksin, fotoğraf çekilemez yazıları asacaksın gibi bir 
takım standartlar var. Bunları yapabilmemiz için 

de müstakil bir yere ihtiyacımız var. Buralarda 
hızla konut 
yapılaşması 

var, sanayi 
artık 

buralarda 
duramıyor. Biz 

kapasitemizi 
artırmak, 
büyümek, 
daha fazla 
milli ve yerli 
sanayiye 
katkıda 

bulunmak 
istiyoruz ama bunun 
için devletimizin 
desteğini bekliyoruz.”

66 Yaşındaki Sefer Aldemir tarafından 1977 kurulan 
Aldemir Ltd’nin başında artık oğlu Adem Aldemir var.

Adem Aldemir, son sekiz yıldır yerli ve milli 
savunma sanayine ağırlık verdiklerini söylüyor.

Adem Aldemir 
“Yetişmiş elemana 
ihtiyacımız var. Artık 
usta çırak ilişkisi 
kalmadı. Burada 
yetiştirecek adam 
bulamıyoruz” diyor.

Milli piyade tüfekleri ve milli 
keskin nişancı tüfeklerinin 
şarşörleri de Aldemir Ltd.’de 
üretiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli 
ve milli imkanlarla yapılan helikopterin adını 

“Gökbey” olarak açıkladı.

Milli Piyade Tüfeği MPT – 76’nın plastik 
aksamları Aldemir Ltd. Tarafından üretiliyor.

Aldemir Ltd.’deyi ziyaret 
eden Başkan Remzi Aydın 

“İlçemiz çok kıymetli 
sanatkarlara sahip. Yerli 

piyade tüfeğimizin önemli 
parçalarını üreten, yerli ve 

milli üretimin yanında olan 
Adem kardeşimizi tebrik 

ediyorum” dedi.

bulamıyoruz” diyor.

NATO’nun 42 testini hatasız geçen dünyadaki 
tek tüfek MPT – 76 Milli Piyade Tüfeği

MPT – 76

ADRES: 
Topçular Mahallesi, Rami Kışla Caddesi, 

Emintaş Binatlı Sanayii Sitesi No:9/39-40 
Topçular – Eyüpsultan / İstanbul 

TELEFON: (0212) 567 86 67 
Instagram @aldemirltd

Türk Savunma SanayiiTürk Savunma Sanayii, son yıllarda yaptığı ataklarla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 2023 , son yıllarda yaptığı ataklarla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 2023 
hedefleri arasında da yerli milli tank ALTAY, milli helikopter GÖKBEY, milli uçak, milli gemi ve milli uydu projeleri devletin büyük kararlılığı ile devam ediyor.hedefleri arasında da yerli milli tank ALTAY, milli helikopter GÖKBEY, milli uçak, milli gemi ve milli uydu projeleri devletin büyük kararlılığı ile devam ediyor.

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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Eyüpsultan Belediyesi’nin Ödüllü Projesi ESER’de 4 yılda 1350 Öğrenci Hizmet AldıEyüpsultan Belediyesi’nin Ödüllü Projesi ESER’de 4 yılda 1350 Öğrenci Hizmet Aldı

H
AFTANIN beş günü hizmet veren, bir öğrencinin en fazla iki 
gün katılabildiği ESER’de sabah servislerle evlerinden alınan 
öğrencilere, 10.00’la 15.00 saatleri arasında farklı atölyelerde 
eğitimler veriliyor. Şu anda 187 kayıtlı öğrencinin bulunduğu 
ESER’de seramik, halk oyunları, el sanatları, müzik, taş boyama, 

fotoğrafçılık, keçe atölyesi, dikiş sınıfı, nakış sınıfı ve bahçıvanlık olmak üzere 
10 aktif atölye bulunuyor. Yakın zamanda açılması planlanan spor salonunda 
ise öğrencilere cimnastik ve pilates eğitimleri verilmesi planlanıyor.  

ESER’de atölye çalışmaları ile engelli kardeşlerimizin el becerileri 
geliştirilip, mesleki eğitimlerle hayata tutunmaları sağlanırken, eğitimlerin 
dışında düzenlenen geziler ve workshoplarla da onların sosyal hayata adapte 
olmaları sağlanıyor. Toplumda işitme engelli bireylerin iletişim problemini 
en aza indirebilmek için aylık işaret dili kurslarının düzenlendiği ESER’de 
engellilerin istihdamına yönelik sertifikalı mesleki eğitim kursları ile engelli 
bireylere iş imkanı da sağlanıyor.

“Her çocuk özeldir ve eğitimi hak eder” düşüncesiyle 2015 yılında Piyer Loti’de açılan Eyüpsultan Belediyesi’nin ödüllü projesi 
ESER,  Eyüpsultan ilçesi ve çevre ilçelerde bulunan zihinsel ve fiziksel engelli bireyler için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haber: Serkan DuyguFotoğraflar: T. Alper Gökdemir

ESER’de atölye 
çalışmaları ile öğrenciler 
el becerilerini 
geliştiriyorlar.

187 kayıtlı öğrencinin bulunduğu ESER’de 10 farklı atölyede eğitimler devam ediyor. ESER’de 8’i Halk Eğitimden olmak 
üzere 10 eğitmen görev yapıyor.

Yakın zamanda açılması planlanan spor 
salonunda öğrencilere cimnastik ve pilates 
eğitimleri verilecek.

 ESER’de 4 yılda 1350 
öğrenci eğitim aldı.

3 Yıldır ESER’e gelen Kamer, 
seramik atölyesinde birbirinden 
güzel eserler ortaya koyuyor.

ESER’de bahçıvanlık yapan 
öğrenciler kış bahçesine 
maydanoz, kara lahana, 
domates, biber, brüksel 
lahanası, soğan, sarımsak 
gibi kış sebzeleri ektiler.

Öğrenciler, taş atölyesinde renkli ve eğlenceli objeler oluşturuyor.

Adres: Eyüp Merkez Mah. İdris Köşkü Cad. 
No:45 Piyer Loti Eyüpsultan

Tel : 0212 564 16 93
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25 yıldır gıda sektörünün içinde bulunan, Göktürk’te ilk açtığı 
60 metrekarelik dükkandan şimdiki adresine taşınan Erdal 
Demir, bugünlere tırnakları ile kazıyarak gelmiş, restaurant 
işletmeciliğinin her kademesinda çalışmış, bu işe gönlünü 
vermiş bir isim... Başarısının sırrını bir şef olarak bilgi yolu 
ile kusursuzluğa ulaşmaya ve yeni şeyler üretme yolundaki 
azmine bağladığını söyleyen Erdal Şef “Zaman zaman farklı 
yerler dolaşarak tadımlar ve araştırmalar yapıyorum, 
üreticilerle konuşup yeni teknikler geliştirmeyi deniyor ve 
sonuçlarını bizleri ziyaret eden müşterilerimizle paylaşıyorum. 
Misafirlerimizin memnuniyeti, motivasyonumuzu arttırıyor. 
Mutfakta kalitemizi ortaya koyan, bizim için en önemli olan 
kural ise, ürünün her zaman ve her koşulda taze olması, 
etin çok iyi dinlemiş olup, pişirilme süresinin en iyi şekilde 
ayarlanması ve güzel şekilde servise sunulmasıdır” diyor.

Adana Kebabın dışında yirminin üzerinde kebap ve ızgara çeşidi ile müşterilerine farklı ve 
altarnatif tadlar sunduklarını belirten Erdal Şef “Tüm kebap ve ızgara çeşitlerimiz lezzetlidir 
ama Adana Kebap, Chef Erdal’da yenir. Kebap yemek için Adana’ya gitmeye gerek yok. Orada 
nasıl yapılıyorsa burada da aynısını yapıyoruz. Böyle lezzet tatmadık diyen birçok Adanalı 
müşterimiz var. Adana’da Karaman kuyruklu koyun eti kullandıkları için o kuzu etinin aroması 
daha fazla hissedilir, biz ise kıvırcık koyunun etini kullanıyoruz. Buradaki insanlar etteki o 
ağır kuzu tadını pek sevmiyorlar. İyi bir Adana Kebabının sırrı yüzde 30 kuyruk yağı, yüzde 
70 eti zırhla çekerek , kapya biberi ile karıştırarak hazırlanmasıdır” açıklamasını yapıyor.

Giresunlu olmasına rağmen Karadeniz mutfağını değil de Adana 
mutfağını tercih etmesini “Karadeniz yemekleri genelde suludur, 
ben kuru yemekler hazırlamaktan keyif alıyorum” şeklinde 
açıklayan Erdal Şef “Bizim mutfağımız herkese açık, her şey 
insanların gözü önünde hazırlanıyor. İstedikleri zaman zaten 
mutfağımızı görebilirler. Gerek hijyen gerekse kalite anlamında 
kendimize güvenimiz tam. Zaten o yüzden de açık mutfağı tercih 
ettik” şeklinde konuşuyor.

E
YÜPSULTAN Göktürk’te ise Adana Kebap 
dendiği zaman ilk akla gelen mekanlardan 
birisi ise Erdal Demir’in namı diğer Erdal 
Şef’in işlettiği “Chef Erdal Adana Kebap”tır... 
Sadece Adana Kebabı ile değil Kuzu Külbastısı, 

Kaburgası, Ali Nazik Kebabı, Üstad Kebabı, Patlıcanlı 
ve Domatesli Kebabı ile Erdal Şef, kebap tutkunlarına 
unutamayacakları bir lezzet şöleni sunuyor.

ADANA KEBABIN GÖKTÜRKTEKİ ADRESİ:ADANA KEBABIN GÖKTÜRKTEKİ ADRESİ:
““CHEF ERDALCHEF ERDAL ADANA KEBAP” ADANA KEBAP”

Kebabın ana vatanının Adana olduğu 
söylenir… Kebapların baştacıdır Adana 

kebap… Yapması maharet ister… Usta 
ellerde ise bir lezzet şölenine dönüşür… 

Ne kadar tok olursak olalım iyi bir 
Adana kebabına her zaman midemizde 

ayıracak bir yerimiz vardır... İstanbul’un 
birçok semtinde usta ellerden çıkan, 

kebabın her türlüsünü bulabileceğiniz 
bir çok farklı mekan var...

“Başarımın sırrı, 
yeni şeyler üretme 
yolundaki azmim..”

“Adana 
Kebap Chef 

Erdal’da 
yenir”

“Mutfağımız herkese açık”

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

İşletmenin sahibi olan Erdal Şef’i, her daim 
restaurantın ocak başında birbirinden lezzetli 
kebapları hazırlarken görebilirsiniz.

Chef Erdal, Adana Kebabın dışında 
20’nin üzerine kebap ve ızgara çeşidi ile 

hem mideye hem göze hitap ediyor. 

Her daim farklı 
tadları ve yeni 
teknikler araştırdığını 
söyleyen başarılı şef, 
Latin Amerika’nın 
en meşhur mangal 
ustası Brezilyalı Şef 
Andre Lima’dan 
eğitim aldığını 
söylüyor.

ADRES: İstanbul Caddesi Arcadium life 2 
No:26 Dükkan No:21-22-23 Göktürk  
Eyüpsultan/İstanbul 
TEL: (0212) 322 28 01

Chef Erdal Adana Kebap’ı bir marka 
haline getiren Erdal Şef, 280 

metrekarelik yeni şık restaurantında 
kebap severlere hizmet veriyor.
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E
YÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Eyüpsultan Kulüpler 
Birliği Başkanı Metin Çırpan’ın destekleri ile Eyüpsultan İlçesi’nde 
Göktük Ampute Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı kuruldu. 

2018 - 2019 sezonunda Ampute futbolda Eyüpsultan İlçesini Türkiye 
genelinde 2. Ligde temsil eden Göktürk Ampute Futbol takımı, üst üste 
aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa koşuyor. Süper Lig’de oynayan tecrübeli 
isimlerle kadrosunu oluşturan kulüp, Batman Yaşam Boyu Engelliler’i 7–0, 
Sakarya Ampute Engelliler SK’yı 2–0, Mersin Olimpik Yetenekler Spor 
Kulübü’nü 1–0 ve son maçında  İstanbul Efe Spor Kulübü’nü 7–1 gibi net bir 
skorla yenerek ligdeki iddiasını ortaya koydu. 

“Tecrübeli Futbolculardan Kurulu Bir Takımız”
Eyüpsultan’ın ilk ampute futbol takımı olduklarını söyleyen As 

Başkan ve takımın futbolcusu Kenan Satıcı, kulübün kuruluş hikayesini 
şu sözlerle anlatıyor: “Ampute futbol takımı kurmadan önce Başkan 
Remzi Aydın’la istişare ettiğimizde süper ligde maçlarımızı izlediğini, 
Eyüpsultan’ın bir ampute futbol takımı olması gerektiğini ve takım 
kurulduğunda elinden gelen desteği sağlayacağını söyledi. Takımda 
oynayan 10 arkadaşım da daha önce süper ligde oynamış futbolcular. 
Hepimiz şimdiye kadar iki üç kulüp değiştirdik. Fakat hepimiz 
yöneticilerin engelliler üzerinden sağladıkları rantları, aldıkları 
yardımları, futbolculara ve kulübe yansıtmadıklarını gördükten sonra 
bu işten soğuduk ve futbolu bıraktık. Daha sonra sürekli görüştüğümüz 
bu arkadaşlarla bir takım kurma fikri oluştu. Bu takımı kuralım ama 
diğer yöneticiler gibi olmayalım, bu takımda herkes gönüllü olsun dedik 
ve takımı kurduk. Takımdaki tüm oyuncular hiçbir maddi beklentisi 

olmayan, futbolu seven,farklı meslek kollarından arkadaşlar.”

“Başkan Remzi Aydın Bize Büyük Destek Verdi”
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın söz verdiği gibi 

kendilerine her türlü desteği verdiğini de sözlerine ekleyen Kenan Satıcı 
“İhtiyaca göre spor malzeme desteği bu sene çok iyi oldu. Toplarımız, 
yağmurluklarımızı ve montlarımızı temin ettik. Belediyemiz ayrıca 
bizlere ulaşım desteği de sağladı. Maçlarımızı Göktürk Spor Tesisleri’nde 
oynuyoruz. Tüm desteklerinden dolayı Başkanımız Remzi Aydın’a 
teşekkür ediyoruz. Bizim Denizli, Batman, Adana, Mersin ve Gaziantep 
deplasmanlarımız olacak. Bu deplasman maçları için de ulaşım ve 
konaklama ihtiyaçlarımız var. Belediyemizden destek görmeden ayakta 
kalmamız mümkün değil” diyor.

YÜREĞİYLE YÜREĞİYLE 
OYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARINOYNAYANLARIN

TAKIMI!TAKIMI!
4 Maçta 4 Galibiyet Alan Göktürk Ampute Futbol Takımı Şampiyonluğa Koşuyor4 Maçta 4 Galibiyet Alan Göktürk Ampute Futbol Takımı Şampiyonluğa Koşuyor

Göktürk Ampute Futbol 
Takımı Kadrosu: Barış Görür, 

Hasan Hamatoğlu, Tevfi k 
Alakazlı, Mehmet İlyas, 

Coşkun Turan, İlyas Yıldız, 
Kenan Satıcı, Emre İlyas 

(Soldan Sağa Ayaktakiler) 
Batuğhan Pircan, Nurullah 

Ökten, Cemal Selçik (Soldan 
Sağa Oturanlar)

Takımın As Başkanı 
ve futbolcusu 
Kenan Satıcı

Göktürk Ampute  takımı, Pendikte son maçta İstanbul 
Efe Spor Kulübü’nü 7 – 1 gibi net bir skorla yendi.

2.Lig’de oynayan Göktürk Ampute 
Futbol Takımı’nda ilk hedef 1.Lig.

Kulübün Başkanı ve futbolcusu Coşkun Turan 
“Tecrübeli bir kadromuz var. Takım iyi bir hava 
yakaladı. Dört maçta dört galibiyetimiz var. Bu sene 
şampiyon olarak 1. Lige çıkmak istiyoruz. Amacımız 
Süper Lig’e çıkıp Eyüpsultan ilçemizi ve Göktürk’ü 
başarıyla temsil etmek” diyor.

Haber ve Fotoğraflar: Serkan Duygu
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● Milli  sporcular, profesyonel, 
amatör sporcular
HİZMETLERİMİZ
● Spor öncesi taramalar, spora 
yönlendirme ve sporcu lisans 
muayeneleri.
● Bireylerin yaralanmadan 
korunması, kondisyon ve performans 
geliştirilmesi.
● Kas iskelet sistemi 

yaralanmalarında geri dönüşün 
sağlanması.
● Zayıflama amaçlı bireysel egzersiz 
programı oluşturulması ve düzenli 
takibi.
● Kulüplerde takım doktorluğu 
uygulamaları.
● Bireysel performans testleri ve 
biyomekanik analizlerin  yapılması ve 
yorumlanması.

● Spora uygunluk 
raporu verilmesi

● Proprioseptif ve nöromüsküler 
antrenmanlar ile  yaralanmaların  
önlenmesi.
● Yaralanmaların  ameliyat öncesi ve 
sonrası rehabilitasyonu.
● Spor yaralanmalarından korunma, 
beslenme, doping konularında sporcu, 
antrenör ve kulüp yöneticilerinin 
bilgilendirilmesi.

Bezmialem Sporcu Sağlığı 
Merkezimizde uygulamalar, ileri 
seviyedeki  test cihazları verilerine 
dayanarak programlanmaktadır.

Prof. Dr. Ali 
Birol Gülman 

Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı Bezmialem 

Eyüp Ek Hizmet Binası
Tel: (0212) 401 26 00

BEZMİALEM SPORCU SAĞLIĞI MERKEZİ

“HAYAT HAREKETTİR!”
Emeklemeden koşmaya giden yolda insanoğlu, devamlı hareket halindedir... Bu hareketlerin düzenli ve bilinçli yapılması spordur. Önce sağlık, sonra başarı için spor yapılır.

S
POR denilince kas iskelet 
sistemi aklımıza gelir. Başarı 
isteniyor ise performansın 
arttırılması gerekir. Bu durumda 
kalp damar, solunum sistemi ve  

kan biyokimyası  önem kazanır. 
Spor günümüzün çalışma şartlarında 

insan yaşamında hareket sağlarken, 
diğer taraftan onun ağır travmalara ve 
yaralanmalara maruz kalmasına da neden 
olabilir. İster profesyonel ister amatör 
olsun spor yaralanmaları tıpta  önemli bir 
uzmanlık dalı konusunu oluşturur.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sporcu 
Sağlığı Merkezi, akademik kadrosu ve 
ileri teknolojik alt yapısı ile sporculara 
koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve 
atletik performans yönetimi  hizmeti 
vermek için 7 Kasım 2016 tarihinde Eyüp 
Sultan yerleşkemizde hizmete açılmıştır.

Başlıca hedefimiz; bilimsel veriler 
ışığında sporcuların sakatlanmalarını  
önlemek, sakatlanmış sporcuların ise 
sahaya hızlı ve güvenli bir şekilde 
dönmelerini sağlamak, her yaş, her 
branştaki sporcularımıza  en ileri 
teknoloji ve 
güncel tedavi 
yaklaşımları 
ile hizmet 
vermektir.

KİMLERE HİZMET VERİYORUZ?
Yediden yetmişe sağlık için düzenli egzersiz yapan, 
yapmak isteyen  her bireye hizmet veriyoruz.
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