EYÜPSULTANLI GENÇLER, KIŞ
KAMPINDA DOYASIYA EĞLENDİ
Eyüpsultan Belediyesi’nin
Simurg Yaygın Eğitim Programı
kapsamında her yıl geleneksel
olarak düzenlediği 2019 Kış Gençlik
Kampı’nda gençler unutulmaz bir
kamp deneyimi yaşadılar.

Bu yıl 19 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında 45'er kişilik
gruplar halinde Bolu/Kartalkaya'da 5 kurda düzenlenen
2. Seviye Özel Eğitim Gençlik Kampı'na, 135'i erkek 90'ı kız
olmak üzere toplam 225 genç katıldı. 3 gece 4 gün süren
kampta, gün boyu süren çeşitli etkinliklerle gençler hem
eğlendiler, hem öğrendiler.DEVAMI SAYFA 10 ve 11'DE

EYÜP STADI TRİBÜNLERİ
İÇİN İMZALAR ATILDI
Eyüp Stadı'nın 2 bin 500 kişi kapasiteli tribününün UEFA standartlarında yenilenmesi için imzalar
atıldı.2 bin 500 kişilik UEFA standartlarında yeniden yapılacak olan tribünün imza törenine katılan
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Tekrar yenilenmesi adına son derece verimli bir proje
hazırladık. Önce betonarme hazırlanmıştı, daha sonra çelik konstrüksiyona geçildi. Modern, UEFA
standartlarında 2 bin 500 kişilik bir tribüne sahip olacağız, hayırlı olsun" dedi.DEVAMI 3'TE
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EYÜPSULTAN, EĞİTİM
VE SPORDA ÇIĞIR AÇTI

Eğitim ve sporda beş yılda gerçekleştirilen hizmetler ve
vizyon projelerle ödüller kazanan, diğer ilçelere örnek olan
Eyüpsultan Belediyesi, önemli başarılara imza attı. Başkan Remzi
Aydın, görevinin ilk senesinde önce Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü’nü kurdu, ardından SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim
programını oluşturarak ilçe genelinde eğitim seferberliği başlattı.
Eyüpsultanlı gençler, eğitim ve spor alanında önemli başarılara
ulaşarak “Eyüpsultanlı Olma” gururunu yaşadılar ve yaşattılar.
2014-2019 yılları arasında toplam 80 bin 598 kişiye hizmet
veren SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı’yla birlikte spora
ilgi, ilçe genelinde katlanarak bu dalda elde edilen başarılar
ödüllerle tescillendi.6 ve 7'DE

Geleceğe
Umutla
Bakıyoruz

Değerli
Eyüpsultanlılar,
Bu ay da sizlere
yaptığımız hizmet
ve projelerden
örnekler sunuyoruz.
Zira bunları
hatırlatmamız
ve tanıtmamız
gerekiyor ki
unutulmasın, kayda
geçsin, kuvvetli bir
şekilde devam etsin
ve nihayet başka
kurumlar tarafından
da örnek alınsın.
8DEVAMI: 3. SAYFADA
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Duyu Bütünleme Merkezi Açıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yeni ve özgün bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

B

AŞKAN Remzi Aydın, düzenlenen törenle,
Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde,
Şeker Hayat binasında oluşturulan Duyu
Bütünleme Merkezi’ni açtı.
Törene AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem
Koçyiğit, Başkan Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Tören Mehter Takımı’nın konseriyle başladı.

DUYU BÜTÜNLEME
TERAPİSİ NEDİR?

Duyu Bütünleme Terapisi, 1960’lı yıllarda
Amerikalı doktor J.Ayres tarafından yapılan
araştırma ve çalışmaların ardından uygulamaya
konulmuş, devam eden süreçte tüm dünyada,
çocuklar için, özellikle otizm başta olmak üzere
birçok problemin çözümünde oldukça önemli
bir terapi yöntemi. Duyu bütünleme terapisinde
çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin
nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma
uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu
terapi çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve
fiziksel etkileşimine pozitif yansır.

“BAYRAĞI DAHA İLERİ TAŞIMA
FELSEFESİYLE HAREKET EDİYORUZ”
Başkan Aydın, törende yaptığı konuşmada,
geçmişten gelen güzel çalışmalara yeni bir halka daha
eklediklerini belirterek şunları söyledi; “Taş üstüne taş
koyma şiarıyla hareket ediyoruz. Bayrağı biraz daha
ileri taşıma felsefesiyle hareket ediyoruz. Bu meyanda
da Şeker Hayat projesi içerisinde yeni birimler, yeni
hizmet alanları oluşturduk. Bunlardan bir tanesi de
Duyu Bütünleme Merkezi. Bu merkez aslında bir
çoğumuzun bilemediği ama toplumumuzun yaklaşık
yüzde 10’unu teşkil eden engelli kesimin çok iyi bildiği
bir alan.
Gerçekten küçük dokunuşlarla çok önemli, çok
büyük açılımların yapıldığı bir alan. Esas itibariyle
nevrotik rahatsızlığı olan çocuklarımızın hayata
tutunmalarını sağlayan önemli bir terapi merkezi
burası. Özel sektörde bu konuyla ilgili az da olsa
hizmetler veriliyor. Ancak son derece yüksek fiyatlarla
bu merkezlerde tedaviler yapılıyor.
Belediyemiz, sosyal belediyecilik ve gönül
belediyeciliği felsefesinden hareketle, halka yönelik
tamamen ücretsiz bir faaliyet olarak bu merkezi
açtı. Açtığımızdan birkaç gün sonra kayıtlarımız
doldu. Şu anda sırada bekleyen onlarca çocuğumuz
var. Merkezimiz hayırlı olsun. Emeği geçen bütün
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
Sonrasında ise Başkan Remzi Aydın, törene katılan
protokol üyeleri, ESER öğrencileri ve Aiesec projesi
kapsamında ESER’de staj yapan yabancı öğrencilerle
birlikte kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Başkan
Aydın daha sonra merkezi gezerek incelemelerde
bulundu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“GELECEĞE UMUTLA BAKAN SAĞLIKLI
BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ”
“Geleceğe Umutla Bakan Sağlıklı Bireyler
Yetiştiriyoruz” sloganıyla hizmete alınan Duyu
Bütünleme Merkezi’nde, ilçede ikamet eden, 0-15 yaş
aralığında olan otizm, hiperaktivite, dikkat bozukluğu,
öğrenme problemleri yaşayan çocuklara yönelik hizmet

sunulacak. Başvurular Sağlık Bakanlığı tarafından
verilen Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile yapılacak.

TÜM SEANSLAR ÜCRETSİZ
Eğitimler, alanından mezun olmuş Fizyoterapist
Nesibe Yaşar tarafından verilecek. Başvuru sonrasında
her bir çocuğa haftada bir gün olmak üzere 45

dakikalık bir terapi uygulanacak.
Öğrencilerin fiziksel ve davranış bozukluklarının
durumuna göre verilen eğitimler 12 seans/3 ay
sürecek. İlk değerlendirme seansına fizyoterapist
ile birlikte bir psikolog katılacak ve değerlendirme
sonrasında sonraki seansların planları belirlenecek.
Tüm seanslar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi İskele Caddesi
No 3’te bulunan Şeker Hayat binasında hizmet
vermeye başlayan Duyu Bütünleme Merkezi’yle down
sendromlu, otistik, mental, özel öğrenme güçlüğü,
gelişim geriliği olan çocukların, sosyal hayata uyumlu,
kendi hayat kalitelerini artıran bir süreci devam
ettirmelerini sağlamaları hedefleniyor.

“Kudüs ve Çizgiler” Sergisi’ne Büyük İlgi

Eyüpsultan Karikatür Okulu öğrencilerinin hazırladığı “Kudüs ve Çizgiler” sergisi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Girişi Fuaye Alanı’nda açıldı.

Ö

ĞRENCİLERİN yaklaşık dört ayda
gerçekleştirdiği eserlerden oluşan sergide,
22 öğrenciye ait toplam 42 eser bulunuyor.
Geleceğin çizerlerini yetiştirmek amacıyla
2017 yılında eğitimlerine başlayan Eyüpsultan
Karikatür Okulu, ikinci yılında iki farklı sınıfta
toplam 22 öğrencisi ile eğitimlerine devam
ediyor.
Her dönem için 30 hafta olarak planlanan
eğitimler haftalık ikişer saat şeklinde
sürdürülüyor.
Kudüs’e Mirasımız Derneği tarafından
bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40 ülkeden 329
karikatüristin 788 eserle katılım sağladığı
“2. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür
Yarışması”na Eyüpsultan Karikatür Okulu toplam
19 eserle katıldı.
Yarışmada, Karikatür Okulu’ndan iki öğrenci
finale kalırken, altı eser de sergilenmeye layık
görülerek yarışma albümünde kendine yer buldu.
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Geriye baktığımızda böylesi
yüzlerce çalışmanın gerçekleştiğini
ve çok güzel sonuçlarla halkımıza
temas ettiğini görebiliyoruz.
Eğitimden sosyal projelere, alt
yapıdan üst yapıya, şehir estetiğinden
spora kadar birçok farklı alandaki
hizmetlerimiz gerçekten örnek
alınacak sonuçlar doğurmuş.
Bundan dolayı mutlu oluyoruz. Bu
mutluluğumuz bizleri geleceğe dair
umutlanmamızı da sağlıyor.
★★★
Belediyemiz, stanbul'da hatta
Türkiye'de kısa zamanda kendi
içinde büyük gelişmeler kaydetmiş
bir özelliğe sahiptir. Kurumsal
gelişimi binlerce satırla ifade
edilecek örneklerle doludur. lk defa

REMZi AYDIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

/remziaydin

/avremziaydin /avremziaydin

Geleceğe Umutla Bakıyoruz
uyguladığı projelerle alanında ufuk
açmıştır. Kamu kaynaklarını çok
verimli kullanarak ciddi tasarruflar
sağlamıştır.

EYÜPSULTAN’DA
“OSMANLI
MEZAR TAŞLARI
SEMPOZYUMU”

I. Uluslararası Tarihî, Edebî ve Kültürel
Açıdan Osmanlı Mezar Taşları Sempozyumu,
Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy
Salonu’nda gerçekleştirildi. Eyüp Sultan
Araştırma Merkezi (EYSAM) ve İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin birlikte
düzenlediği bu sempozyuma, Eyüpsultan
Belediyesi destek verdi ve ev sahipliği
yaptı. Sempozyumun yapılacağı salonun
koridorunda EYSAM tarafından açılan
Mezarlık ve Mezar Taşları Sergisi ve geçmiş
sempozyumlarda yapılan mezarlıklarla

★★★
Gerçekleştirdiğimiz projeler ve
vizyonumuzla, ilçemizin, eğitim,
kültür, sanat ve spor alanlarında

ŞUBAT 2019

3

adeta yeniden dirilişine ve stanbul'da
örnek alınan ve takip edilen bir
belediye haline gelmiştir.
Tüm bunlar, tarihe kayıt
edilmiş ve milletimiz tarafından da
benimsenmiştir. Bunları sürdürmek ve
daha nitelikli olarak arttırarak devam
ettirmek zorunluluk arz etmektedir.
nşaallah bu da olacaktır, inanıyoruz.
★★★
Değerli hemşehrilerim,
Eyüpsultanımızın geleceği ve
2023 vizyonu sağlam bir çatıyla
oluşturulmuş ve artık durdurulamaz
bir şekilde de hayata geçirilmeye
başlanmıştır. nşaallah gelecekte
daha fazla parıldayan bir ilçe olmaya
emin adımlarla ilerliyoruz. Kalın
sağlıcakla...

ilgili sunumları içerir çıktı ve sempozyum
kitapları sergisi büyük ilgi çekti.
Sempozyum, Strateji Geliştirme
Müdürü İrfan Çalışan tarafından yapılan
açılış konuşması sonrasında İlahiyat
Fakültesi Dekanı adına Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. Ali Öztürk tarafından yapılan
konuşma ile devam etti. Açılışta son
konuşmayı Eyüpsultan Belediye Başkanı
Remzi Aydın yaparak sempozyumun
önemine değinerek başarılı geçmesi
dileğinde bulundu.

1 Ton Mama ve 200
Kedi Evi Dağıtıldı

EYÜP STADI TRİBÜNLERİ
İÇİN İMZALAR ATILDI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata
geçirilen “Sokak Hayvanları Eyüpsultan’da Yalnız Değil”
sosyal projesi çerçevesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Eyüp Stadı’nın 2 bin 500 kişi kapasiteli tribününün UEFA standartlarında yenilenmesi için imzalar atıldı.

S

OĞUK kış günlerinde sokakta
yaşayan sevimli dostlarımızı
unutmayan Başkan Remzi Aydın,
proje kapsamında ilçede ikamet
eden gönüllü hayvanseverlere, belirli
noktalara konulması için portatif,
kurulumu kolay kedi evi, kedi maması,
mama kabı ve su kabı dağıttı.
Dağıtım öncesi hayvanseverlerle
sohbet eden Başkan Aydın onlardan
gelen talepleri dinlerken, dağıtımını

U

EFA standartlarında 2 bin 500 kişilik yapılacak olan tribünün
imza törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
yanı sıra AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit,
İl Spor Müdür Yardımcısı Gültekin Örteş, Eyüpspor Kulüp Başkanı
Recep Kızıltepe ve müteahhit firma temsilcileri katıldı.

yapacakları kedi evlerine sahip
çıkmalarını istedi.
Başkan Aydın daha sonra
hayvanseverlere kedi evlerini,
mamaları ve kapları dağıttı.
Hayvanseverler ise bu duyarlı
davranışından dolayı Başkan Aydın’a
teşekkür ettiler. Gerçekleşen etkinlikte
hayvanseverlere 200 adet kedi evi, 1
ton mama, 400 adet mama ve su kabı
dağıtıldı.

bir yöntem olduğunu Spor Bakanlığımız söylüyor. Son yıllardaki
uygulamalar artık bu şekle dönüştü. Portatif uygulamalara dönüştü.
Kamu kaynaklarını verimli kullanmak adına öyle bir yöntem tercih
ediliyor. Modern, UEFA standartlarında 2 bin 500 kişilik bir tribüne
sahip olacağız, hayırlı olsun.”

UEFA STANDARTLARINDA TRİBÜNE SAHİP OLACAĞIZ EYÜPSULTAN HALKINA HAYIRLI OLSUN
Yenilenecek olan tribün hakkında konuşan Eyüpsultan Belediye
Başkanı Aydın, şunları söyledi: “Tekrar yenilenmesi adına son
derece verimli bir proje hazırladık. Önce betonarme hazırlanmıştı,
daha sonra çelik konstrüksiyona geçildi. Çünkü ileriki tarihlerde
yeniden bu tribünlerin başka bir yere nakledilmesi ya da kendi
içinde değiştirilme ihtiyaçları doğrultusunda daha verimli kullanma
adına bir imkan sağlıyor.Son yıllarda spor uygulamalarında da böyle
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Tribünlerin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getiren
Eyüpspor Kulübü Başkanı Recep Kızıltepe ise, şöyle konuştu:
“Eyüpsultan Stadımız Türk spor tarihi açısından tarihi bir stattır.
Artık eskimişti, tribünleri depreme dayanamayacak raporu çıkınca
yıkıp yeniden yapmak zorunda kalmıştık. Hem tarih yaşayacak,
hem modernize edilmiş olacak. Eyüpsultan gençliğine, Eyüpsultan
ahalisine ve Türk sporuna hayırlı olsun.”
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EYÜPSULTAN ESTAM’LA
CAZİBE MERKEZİ OLUYOR
Eyüpsultan, medenyetmzn en gözde vtrndr. Sadece Türkye’nn değl, dünyanın en öneml
manevyat merkezlernden brdr. Her yıl mlyonlarca yerl ve yabancı zyaretç, Eyüpsultan’ı zyeret
etmektedr. Eyüpsultan’ın anıtsal eserler çoğunlukla bu bölgede bulunuyor. Zaman çnde
Eyüpsultan Tarh Merkez’de cdd sorunlar oluştu. Meydana kaos ve karmaşa
hakm oldu. Meydan’ın Halç’le bağlantısı koptu. Ulaşım, erşm ve yaya kullanım
alanı sorunları oluştu. Anıtsal eserlermz şlevn kaybett. Eyüpsultan’ın ışıltısı
sönmeye yüz tuttu. Eyüpsultan’dak tüm bu sorunlara kalıcı çözüm üretmek,
tarh ve kültürel mrasımızı korumak ve yaşatmak amacıyla Eyüpsultan
Beledyes, Eyüpsultan Tarh Merkez projesn hazırladı. Ocak 2017 tarh
tbaryle uygulama safhasına geçld.

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

Huzurda Diriliş Başladı

Eyüpsultan Tarh Merkez,
Eyüpsultan Meydanı ve çevresn
çeren 98 hektarlık alanın tasarım,
yönetm ve planlamasına yönelk
her türlü tasarrufu gerçekleştrmek
amacıyla faalyet gösteryor.
Eyüpsultan Tarh Merkez Projeler
kapsamında, Ulaşım ve Erşm,
Restorasyon ve Yenden İşlevlendrme,
Eyüpsultan Meydan Düzenlemes,
Zyaretç Yönetm, Gez Rotalamaları,
Kentsel Tasarım Projeler, Kurumsal
Kmlk Çalışmaları gb 67 projeyle
lerlyor. İstanbul Büyükşehr
Beledyes paydaşlığında 67 ana
projeden ve 119 alt projeden 27
tanes tamamlandı. Hedyelk eşya
tasarım ve üretmler tamamlandı
satışı yapılıyor. İlk defa uygulanan
rehberlk çalışmaları le profesyonel
rehberler eşlğnde Eyüpsultan gezler
düzenlenyor ve büyük lg görüyor.
Alan destek görevller le tarh alan
çersnde 5 adet golf aracıyla yaşlı ve
engell vatandaşlarımıza hzmetler
verlyor.

Alan Destek Görevlileri Tarihi Alanda Vatandaşa Hizmet Veriyor

Alan destek elemanları Eyüpsultan'a gelen misafirlerin
memnuniyeti için haftanın yedi günü hizmet veriyor.

Eyüpsultan Tarh Merkez Bölges’nde
tarh yapıların ve kültürel değerlern etkn
tanıtımını sağlamak amacıyla kurulan
Rehberlk/Mhmandar hzmetlernn ardından
“Alan Destek Hzmetler” de faalyete geçt.
Eyüp Sultan Tarh Merkez sınırları çersnde
blglendrme ve yönlendrme esaslı alan
destek hzmetler veren ESTAM Destek
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personel, haftanın yed günü Eyüpsultan’ın
msafrlernn memnunyet çn uğraş veryor.
Eyüp Sultan Meydan, Nşanca ve Pyerlot’de
k kşlk gruplar halnde çalışan alan destek
elemanları, yönlendrme, blglendrme,
danışma, kontrol, protokol le alanda çalışan
zabıta, temzlk, güvenlk ve sağlık hzmetler
arasındak koordnasyonu sağlıyor.

Kurumsal Kmlk Çalışmaları Tamamlandı
ESTAM’ın kurumsal kmlk çalışmaları se tamamlandı. Kent moblyaları ,
aydınlatma ünteler tasarlandı, üretm yapılarak alanda uygulanmaya başlandı.
Kaptanpaşa Cam, Kaşgar Murtaza Efend Tekkes gb brçok cam, türbe
ve hazre restore edld. Mezar taşı tarama çalışmalarına başlandı, djtal arşv
yapılarak kırılma ve kaybolmaya karşı önlemler alındı. Fahr Korutürk Caddes
, Kırk Merdven Caddes, Kalenderhane Caddes , Baharye yolu alt yapı ve üst
yapı çalışmaları tamamlandı.

Üç farklı rotada gerçekleştirilen Rehberlik
Hizmeti uygulamasından bu güne kadar
6870 kişi faydalandı.

ESTAM Rehberlik
Hizmeti’yle
Eyüpsultan’ı Yeniden
Keşfedin
ESTAM (Eyüpsultan Tarh Merkez) kapsamında hayata geçrlen kokartlı rehber
eşlğnde Rehberlk Hzmet uygulaması üç farklı rotada gerçekleştrlyor. Ortalama
3 saat süren ve 35 kşden oluşan turun tamamı yürüyüş halnde ve tur rehber
kulaklık sstemyle brlkte yapılıyor. ESTAM Koordnasyon Merkez’nde (Caferpaşa
Medreses’nn yanı) br araya gelen zyaretçler, kulaklık sstemn teslm aldıktan
sonra kokartlı rehberlerle brlkte rotalarını gezmeye başlıyorlar. 2017 yılının Hazran
ayında başlayan rehberlk hzmetlernden, İBB Mecls üyeler, İlçe teşklatı, Eyüpsultan
muhtarları, Genç Akadem Şehr ve Medenyet Okulu öğrencler, lçede bulunun
okulların lse öğrencler, STK’lar, Smurg öğretmenler, öğrencler ve vellernn de
aralarında bulunduğu 6870 kş yararlanırken, 283 tur düzenlend.
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ESTAM’la Fahri Korutürk Caddesi
Yepyeni Bir Görünüme Kavuştu
ESTAM (Eyüpsultan Tarh Merkez) kapsamında Fahr Korutürk Caddes’nde alt
ve üst yapı çalışmaları le zemn döşemeler tamamlandı, kent moblyaları caddeye
yerleştrld. Tarhe dokuya uygun olarak tasarlanan kent moblyaları ve yen aydınlatma
elemanlarının da yerleştrlmes le cadde daha modern ve estetk br görünüme
kavuştu. İSKİ’nn kanalzasyon çalışmasıyla sürekl şkayet konusu olan kötü koku,
su taşkınları gb sorunlar gderlrken BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom’da alt yapı
çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında Kırk Merdven Caddes, Kalenderhane
Caddes, Baharye Yolu alt yapı ve üst yapı çalışmaları da btrld.

Fahri Korutürk Caddesi

ESTAM’la Eyüpsultan’ın Tarihi ve
Kültürel Mirası Ayağa Kalkıyor
İstanbul’un kültürel mras açısından
en öneml lçelernden br olan
Eyüpsultan’da, ESTAM projes
kapsamında İstanbul Büyükşehr
Beledyes le brlkte kültürel
mrasın ve kmlğnn korunması ve
sürdürüleblrlğ çn; brçok tarh
mekanda restorasyon ve şlevlendrme
çalışmaları yapılıyor.
Davut Ağa Cam, Kaşgar Cam,
Arakyec Cafer Ağa Cam, Sofu
Karaal Çavuş Cam, Şah Sultan
Cam Hazres, Şah Sultan Sıbyan
Mekteb Projes, Kaşgar Abdullah
Efend Türbes, Şeyh Kaşgar İsa Efend
Türbes ve Hazres, Kaptan Paşa
Cam ve Dükkanları’nda restorasyon
çalışmaları tamamlanırken, brçok
cam, türbe ve hazrede se çalışmalar
aralıksız devam edyor.

Kaptan Paşa Camii

Eyüpsultan Ziyaretçi Merkezi ve
Hamam Kültürü müzesi
Davut Ağa Camii

Eyüpsultan Yadigar
Mağazası Açıldı

Eyüpsultan Tarh Merkez Yönetm’nn öneml proje başlıklarından br de hedyelk eşya tasarımları. Bu anlamda Feshane
Caddes’nde esk beledye bnası önünde açılan Eyüpsultan Yadgar mağazasında Eyüpsultan’a özgü tasarlanan ürünlern
satışı yapılıyor. Eyüpsultan Yadgar mağazasında Eyüpsultan’ın ruhundan, dokusundan zler taşıyan ajandalar, kahve fncan
setler, tşörtler, magnetler, not defterler, pek fular ve eşarplar, bez çantalar, yastık ve ktap kılıfları, kupalar, şemsyeler,
kartpostallar, özel hedyelk eşyalar satılıyor. Eyüpsultan’a gelen zyaretçlern, kaltel, uygun fyatlı, kullanışlı hedye edleblr
ve anı ntelğ taşıyan lçeye özgü ntelkl hedyelk eşyalar alablmeler çn 73 farklı ürün gamında 157 parça ürün tasarlandı.

98 HEKTARDA 67 PROJE
ESTAM projes, Halç köprüsüden Perre Lot’ye uzanan 98 hektarlık alanı kapsamaktadır. Bu alan Halç aksıyla bütüncül
değerlendrlmekte , Eyüpsultan ve çevresn çne alan 7 ayrı bölgeden oluşmaktadır. Bu alan çn 67 özel proje gelştrld.
1. Bölge, Eyüpsultan Meydan Bölges.
Pyer Lot’nn hemen altı, Kasım Çavuş
Cam’ne kadar uzanan bölge.
2. Bölge Eyüpsultan Stadı çevresyle
lgl Eyüpsultan Bulvarı’ndan aşağıya
tam topun bulunduğu yere kadar
uzanan bölge.
3. Bölge Feshane’nn de bulunduğu
sahl ve adalar bölges.
4. Bölge Amcazade park ve bakı bölges.
5. Bölge esk Beledye bnamızın
bulunduğu bölge kültür vads olarak
ortaya çıktı.

Eyüpsultan Yadigar Mağazası

6. Bölge bu alana gelndğnde
otobüslern, araçların park edeceğ
bölge. Bu bölge Halç Köprüsü’nün
olduğu bölge.
7. Bölge Perre Lot Tepes ve Mezarlık.
Bu bölgeler, 1. Merkez bölges, 2. İkncl
Merkez bölges, 3. Rekreasyon bölges,
4. Park ve Bakı Bölges, 5. Kültür Adası,
6. Otopark Bölges, 7. Mezarlıklar Bölges
ESTAM bu alan çersndek tüm tarh
eserlern restorasyonundan, kurumsal
kmlğn standardzasyonuna kadar
bütün tasarrufları kapsıyor.
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TAMAMLANAN PROJELER
● Tescilli Eser Envanter Çalışması
● Eyüpsultan Camii ve Yakın Çevresi
Rehabilitasyon Projesi 1. ETAP
● Cezri Kasım Camii Projesi
● Defterdar Mahmut Efendi Camii Projesi
● Şah Sultan Sıbyan Mektebi Projesi
● Kaptan Paşa Camii ve Dükkânları
● Kaşgari Murtaza Efendi Camii ve
Meşrutası
● Kaşgari Abdullah Efendi Türbesi
● Şeyh Kaşgari İsa Efendi Tekkesi Haziresi

● Şeyh Kaşgari İsa Efendi Türbesi
● Zal Mahmud Paşa Türbesi
● Kitap Kafe | Fikir - Sanat Atölyesi
● Eyüpsultan Tarihi Merkez Kurumsal
Kimlik Projesi
● Eyüpsultan Tarihi Merkez Maket Projesi
● Gezi Rotalama ve Gezi Broşürü Projesi
● Kent Mobilyaları Endüstriyel Tasarım
Projesi
● Cephe Fotoğraflama Projesi
● Rehber Eğitimi Projesi

● Eyüpsultan İmaj Filmi Projesi
● Eyüpsultan Tanıtım Filmi
● Bilgilendirme | Yönlendirme Elemanları
Tasarım ve Uygulaması
● Üçgen Ada Örnek Sokak Uygulaması
● Hediyelik Eşya Projesi ve Üretimi
● Hediyelik Eşya Minyatür Desen Tasarım
ve Suluboya Projesi
● İletişim Planı Projesi
● Şah Sultan Camii Haziresi
● Şah Sultan Camii Şeyh Ahmed Türbesi
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Geleneksel hale gelen Yaz Gençlik
Kamplarına 2014 – 2018 yılları
arasında 2.932 genç katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Genç
Akademi tarafından 2016-2017
döneminde hayata geçirilen Şehir
ve Medeniyet Okulu, 7. Altın
Karınca Belediyecilik Ödülleri
Yarışması’nda Kültür ve Sanat
Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.

EYÜPSULTAN
EĞİTİM VE SPORDA
ÇIĞIR AÇTI

Çocuklara doğa sevgisini aşılayan, minik
öğrencileri doğayla buluşturan “Orman Kaşiﬂeri”
projesine 8 – 10 yaş arası 3.000 öğrenci katıldı.

Göreve geldiği andan itibaren eğitim ve spor anlamında nitelikli
çalışmalara imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın vizyonu
doğrultusunda Eyüpsultan, eğitim ve sporda çağ atladı. Başkan Remzi Aydın,
görevinin ilk senesinde önce Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü
kurdu, ardından SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim programını oluşturarak ilçe
genelinde eğitim ve spor çalışmalarında önemli başarılara imza attı.

Eyüpsultan Belediyesi Simurg
Yaygın Eğitim Programı’yla, Bilgi
Evleri'nde 18.135 öğrenci, okul ve
sınav başarısını artırmaya yönelik
destekleyici eğitimlerin yanısıra,
teorik bilgiyi ve beden gelişimini
destekleyecek eğitimler aldı.

Evde Değerler Eğitimi ile 1.079 ilkokul öğrencisi temel
dini bilgiler, iyi ahlak, uyum, fedakarlık gibi eğitimlerle
sosyalleştiler, kişisel gelişimlerine katkıda bulundular.

Dört yıldır devam eden başarılı gençlere yurt dışı
tatili projesiyle 354 genç İspanya Endülüs ve
Balkanlar’ı görme şansı yakaladı.

Altın Karınca Belediyecilik Yarışması’nda Kültür ve Sanat kategorisinde birincilik ödülü alan Ali Kuşçu Uzay
Evi’nde 5 yılda 45.746 öğrenci eğitim aldı.

B

AŞLATILAN eğitim ve spor seferberliğinin ardından bu alandaki
yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. İlçe genelindeki gençler,
eğitim ve spor alanında önemli başarılara ulaşarak “Eyüpsultanlı
Olma” gururunu yaşadılar ve yaşattılar.
SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programıyla birlikte spora ilgi ilçe
genelinde katlanarak bu dalda elde edilen başarılar ödüllerle tescillendi.

SİMURG, 5 SENEDE 80 BİN KİŞİYE HİZMET VERDİ
İçinde bulundurduğu derin felsefik bakış açısıyla eğitime farklı bir
anlayış getiren SİMURG programı, bünyesinde bulundurduğu bilgi evleriyle
15 – 19 yaş arası gençlere eğitimlerin verildiği Gençlik Merkezleri’nden
5.369 genç faydalandı.

ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara, gençlik merkezleriyle lise
düzeyindeki gençlere hizmet vererek onların kendilerini keşfetmesini
sağlıyor. SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı bünyesinde Evde
Değerler Eğitimi, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Genç Akademi, Bilişim
Akademi, Kılavuz Akademi, Tematik Eğitimler için de Ali Kuşçu Uzay Evi,
Dil Evi, İzci Kampı, Yaz ve Kış Kampları, 2. Seviye Kampı, Yurt Dışı Gezileri,
Kamp-Ka gibi eğitim programlarını bulundurarak öğrencilerin bilgiyi
öğrenirken kişisel gelişimine yardımcı oluyor.
Ayrıca SİMURG programı, bünyesinde görev alan eğitmenlerin
gelişimine de katkı sağlaması için Kılavuz Akademi’yi kurarak kendini daima

geliştiren bir yapıya dönüştürdü. SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim programı,
2014-2019 yılları arasında toplam 80 bin 598 kişiye hizmet vererek ilçe
genelinde büyük bir başarıya imza attı.
Evde Değer Eğitimi: 1.079, Bilgi Evleri: 18.135, Gençlik Merkezleri:
5.369, Genç Akademi: 419, Bilişim Akademi: 120, Kılavuz Akademi: 591

TEMATİK EĞİTİMLER
Ali Kuşçu Uzay Evi: 45.746, Dil Evi: 437, İzci Kampı: 590, Yaz Kampı:
2.932, Kış Kampı: 1.206, 2. Seviye Kampı: 68, Orman Kaşifleri: 3.000, Yurt
Dışı Gezisi: 354, Kamp-Ka: 525

Kış Gençlik Kamplarından 5 yılda
1.206 öğrenci faydalandı.

Türkiye’de belediyeler arasında bir ilk olan Simurg Dil Evi’nde 437
öğrenci, yabancı öğretmenlerden eğitim alarak, İngilizce öğrendi.
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Eyüpsultan Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye
Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlenen Haliç Satranç
Turnuvalarında 1.320 kişi satranç oynadı.
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720 sporcunun bulunduğu Eyüpspor Atletizm takımında,
Tuğçe Özkan, Meryem Kemeç, Zeynep Sunay Yıldız gibi başarılı
atletler ilçeye birçok altın madalya kazandırdı.

Çocukların ve gençlerin farklı branş dallarında
spor yapmaları için birçok önemli çalışmaya imza
atan Eyüpsultan Belediyesi’nin ata sporumuz
olan Okçuluk Okulu’ndan 263 kişi eğitim aldı.

2014-2019 Yılları Arasında Toplam 95 bin 137 Kişiye Spor Hizmeti Sunuldu

EYÜPSULTAN’DA SPOR
YAPMAYAN KİMSE KALMAYACAK
Eyüpsultan Belediyesi’nin “Eyüpsultan’da spor yapmayan kişi kalmayacak” sloganıyla yaptığı çalışmalar sayesinde ilçe genelinde spor faaliyetleri hızını kesmeden devam ediyor.

H

ERKESE uygun spor kolları ve faaliyetleri ile Eyüpsultan’da
yaşayan tüm vatandaşlara spor yapma bilinci
kazandırılırken, huzurun başkenti olan Eyüpsultan; sporun
da başkenti oldu.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda,
Alibeyköy Spor Kompleksi’nde, Hanımlar Okul Salonlarında,
Hanımlar Spor Salonlarında, Yaz Spor Okulunda, Kış Spor Okulunda
eğitimler verildi. Su Sporları, Okçuluk, Atletizm, Uzak Doğu
Sporları ilçe genelinde büyük ilgi görürken, Trekking, Oryantiring,
Okullar Arası Sportif Turnuvalar, 3x3 Basketbol, Öğretmenler Arası
Sportif Turnuvalar, Satranç Turnuvaları, Geleneksel Oyunlar Şenliği,
Birimler Arası Sportif Turnuvaları gibi etkinlikler düzenlendi.
Spor Hizmetleri Birimi, 2014-2019 yılları arasında toplam 95
bin 137 kişiye hizmet vererek spor bilincinin kazandırılması adına
büyük bir sayıya ulaştı.
Alibeyköy Spor Kompleksi: 6.668, Hanımlar Okul Salonları:
1.538, Hanımlar Spor Salonları: 6.891, Yaz Spor Okulu: 26.408, Kış
Spor Okulu: 7.062, Su Sporları: 864, Okçuluk: 263, Atletizm: 720,
Uzak Doğu Sporları: 1.028

Eyüpsultan Belediyesi’nin “Haydi Hanımlar
Spora” sloganıyla başlattığı proje,
Eyüpsultanlı kadınlardan büyük ilgi gördü.
Pilates, zumba, step, aerobik, kültür fizik
çalışmalarının yapıldığı spor eğitimlerine
6.891 kişi katıldı.

ETKİNLİKLER
Trekking: 1.100, Oryantiring: 1.030, Okullar Arası Sportif
Turnuvalar: 27.439, Satranç Turnuvaları: 1.320, Geleneksel
Oyunlar Şenliği: 9.794, Birimler Arası Sportif Turnuvalar: 650
Yaz aylarında 5 bölgede 10 farklı branşta yapılan Yaz Spor
Okulları’na 2014 – 2018 yılları arasında 26.408 öğrenci katıldı.

Uzak Doğu Sporları eğitimlerinden 1.028 öğrenci faydalandı.

Eyüpsultan Su Sporları Merkezi’nde 864 öğrenciye
dragon, kürek ve yelken branşlarında eğitimler verildi.
Çocukların sadece yaz aylarında değil kışın
da spor yapmalarını imkan sağlayan Kış Spor
Okulları’ndan 5 yılda 7.062 öğrenci faydalandı.

Çeşitli branşlarda düzenlenen Okullar Arası Sportif
Turnuvalarında 27.439 sporcu aktif olarak yer aldı.

Doğa yürüyüşlerine Eyüpsultanlılar büyük ilgi gösterdi. Bu güne kadar
1.100 vatandaş açık havada spor yapmanın keyfini yaşadı.
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Soğuk Kış
Günlerinde
Eyüpsultan’da
Yürekleri Isıtan
Bir Mekan:

ADRES:
Eyüpsultan
Merkez Mahallesi,
Eyüpsultan İskele Caddesi
No: 7, 34050 Eyüpsultan /
İstanbul
TEL: (0212) 545
05 67

D

OWN sendromlu ve engelli bireylerin çalıştığı, onların
sosyalleşmelerini ve öz güven kazanmalarını sağlayan
Zahir Kafe, 30 kişilik kış bahçesi ve ferah oturma alanları
ile haftanın 7 günü 08.30 – 21.00 (Öğrenciler 17.00’ye
kadar çalışıyor) saatleri arasında hizmet veriyor.
Eyüpsultanlıların ve Eyüpsultan’ı ziyarete gelen misafirlerin özel
öğrencilerden oluşan servis elemanları tarafından içten ve samimi bir
şekilde karşılandığı Zahir Kafe, doğum günleri, baby shower gibi özel
gün ve kutlamaların da gözde mekanları arasında yer alıyor.
Toplam 20 öğrencinin hafta boyunca dönüşümlü olarak çalıştığı
Zahir Kafe’de gün içerisinde 4 eğitim almış engelli öğrenci ve
2 sabit personel çalışıyor. Sıcak-soğuk içecekleri, sütlü tatlıları,
pasta dilimlerinin yanısıra Combo, Hamburger, Şinitzel gibi kafeye
özel menüleri ile farklı ve alternatif tatlar sunan Zahir Kafe’ye
Eyüpsultan’a gelen yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.
Siyaset, spor ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinin de
zaman zaman ziyaret ettiği, çalışanlar ile keyifli ve hoş sohbetler
gerçekleştirdiği Zahir Kafe’ye ana okulu, orta öğretim ve üniversiteli
öğrencileri de destek amaçlı ziyaretler gerçekleştiriyor.

Zahir
Kafe

2017 yılında 21 Mart Dünya Down
Sendromu Farkındalık Günü’nde
Eyüpsultan Merkez Mahallesi,
Eyüpsultan İskele Caddesi’nde açılan
Zahir Kafe, soğuk kış günlerinde sıcak
ve samimi ortamı ile yürekleri ısıtıyor.

Zahir Kafe’yi ziyaret eden
önemli misafirlerinden birisi
de Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’ydu.
Zahir Cafe’nin yeni açılan 30 kişilik Kış Bahçesi misafirlerini bekliyor.

Zahir Cafe’de 20 öğrenci dönüşümlü olarak çalışarak
aynı zamanda günlük harçlıklarını çıkartıyor.

Emre Belezoğlu ve Arda Turan gibi ünlü futbolcular da Zahir Kafe’yi
ziyaret edenler arasında bulunuyor.

Zahir Kafe, doğum günleri, baby shower gibi özel
gün ve kutlamaların da gözde mekanları arasında.
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Filelerin yapımında pamuklu ve saten
makreme ipi kullanılıyor.

E

YÜPSULTAN Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü’nün, Hasan Nail Canat Sanat
Akademisi’nde açtığı örgü ve tasarım kursuna
katılan kursiyerler de çevre korumasına
bir katkı sunmak amacıyla kendi filelerini
üretmeye başladı.

Kursiyerler Rengarenk Fileler Tasarlıyorlar
Kadınlar ve erkekler için farklı renk ve desenlerde
özel tasarım fileler ördüklerini söyleyen kursiyerler
“Çevreye bir katkı sunarken bu iş bizim için de ayrı
bir gelir kapısı oldu” diyorlar. Kursiyerlerin seneler
önce kullanılan kırık beyaz renkteki filelerin aksine
rengarenk ve daha şık fileler ördüklerini söyleyen kurs
hocası Hatice Tırpan “Bizim de doğaya bir katkımız
olsun istedik ve kursiyerlerimize file örmeyi öğretmeye
başladık. Onlar da kendi zevklerine göre farklı tarzlarda
ve renklerde fileler tasarladılar. Biz filelerin yapımında
pamuklu ve saten makreme ipi kullanıyoruz. Bu iş
kursiyerlerimiz için de ayrı bir gelir kapısı oldu. Normal
bir file 5 TL ise kursiyerlerimiz yaptıkları bu özel
tasarım fileleri 15 ile 20 TL arasında satıyorlar” dedi

“Kursiyerlerimize Destek Olduk”
Kursiyerleri ziyaret ederek, yaptıkları çalışmaları
inceleyen Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül,
kursiyerlerin başlattıkları bu kampanyaya destek
olduklarını belirterek “Market poşetlerinin ücretli hale
gelmesini kabul eden yasa çıkıp, milli seferberlik haline
gelince biz daha söylemeden kursumuzu yöneten
hocalarımız meseleyi düşünmüşler ve beraberce karar
vermişler. Kampanyaya destek olmak, özendirmek
amaçlı kendi zevklerini ve tasarımlarını da katarak
çok güzel fileler üretmişler. Bez çantaların ve filelerin
kullanılmasına, eski bir adetin canlandırılmasına
destek olmak istemişler. Biz de bu görüşlerini olumlu
karşıladık ve destekledik” açıklamasını yaptı.

EYÜPSULTAN
BELEDİYESİ’NDEN
DOĞAYA DESTEK
8Haber: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Vatandaşların Yeni Gözdesi Rengarenk Fileler!

Çevre kirliliğini
önemli ölçüde
artıran plastik,
naylon poşetlere
yılbaşından bu yana
ücret uygulanması,
tüketicileri
geçmişte alışverişin
gözdesi olan file
ve bez torbalara
yönlendirdi.

Kursiyerlerin seneler önce kullanılan
kırık beyaz renkteki filelerin aksine
rengarenk ve daha şık fileler
örüyorlar.

“YILLAR ÖNCE KULLANDIĞIMIZ FİLELERE NOSTALJİ OLDU”
Ayfer Mandalik: “Doğma büyüme
Ramiliyim. Başladığından beri
örgü kursuna geliyorum. Burada
aldığımız eğitimden çok memnunuz.
Yıllar sonra tekrar fileye döndük.
Biz de file örmeye başladık.
Çocuklarımız ve torunlarımız da
fileyle tanışmış oldular.”

Şükran Kafader: “Ben örgü ve tasarım kursuna hem
stres atmak, hem kaliteli zaman geçirmek için katıldım.
Şu anda hocamızdan file yapmayı öğreniyoruz.
Rengarenk çok güzel fileler yaptık. Bu filelerle bir nebze
olsun çevreye katkı sunarken, bizim için de ayrı bir
gelir kapısı oldu. Ben şimdiden yaptığım bir kaç fileyi
20’TL’den sattım.”
Ayten Çetiner: “Ev
hanımıyım, 90 senelik
Ramiliyim. Örgü tasarım
kursuna iki aydır geliyorum.
Burada atkı, bere, şal gibi
bir çok şey yaptık. Çok
güzel şeyler öğrendik. Şimdi
gündemde olduğu için
file örüyoruz. Herkes file
ve kese kağıdı kullansın.
Çevremizi kirletmeyelim.
Biz de burada yaptığımız fileleri kullanıyoruz, eşe dosta
hediye ediyoruz. Bizim yıllar önce kullandığımız fileler
kırık beyaz, pamuk ipliğindeydi. Şimdi rengarenk ve
farklı modellerde fileler örülüyor.”
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Gülsen Özalp: “Rami’de
oturuyorum. Örgü tasarım
kursuna üç aydır geliyorum.
Buradan çok memnunuz.
Hem stres atıyoruz, hem
yeni şeyler öğreniyoruz, hem
de sosyalleşiyoruz. Naylon
poşetlerin yasaklanmasından
sonra hocamız bize file yapımını
gösterdi. Naylon poşetlerin
yasaklanması çok iyi oldu.
Burada kendi filelerimizi
üretiyoruz, çevreye de bir
katkımız oluyor.”

Kursiyerler kampanyaya destek veren Kültür İşleri
Müdürü Davut Akgül’e mavi renkte bir file hediye ettiler.

Kurs hocası
Hatice
Tırpan, “Bu iş
kursiyerlerimiz
için de ayrı bir
gelir kapısı
oldu” diyor.

Nilgül Türker: “Ben ev
hanımıyım, Topçular’da
oturuyorum. Eşimi kaybettikten
sonra hem oyalanmak hem de bir
şeyler üretmek için örgü kursuna
katıldım. Burada çok güzel ve
değişik şeyler öğreniyoruz. Şimdi
de file yapmayı öğrendik. Yıllar
önce kullandığımız filelere geri
döndük, bizim için de bir nostalji
oldu. Farklı modellerde fileler
tasarlıyoruz. Bence bu iş ev
hanımları içinde farklı bir gelir
kapısı olabilir.”

16.02.2019 12:59
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2019 Kış Gençlik Kampına 135 erkek, 90 kız öğrenci katıldı.

EYÜPSULTANLI GENÇLER, 2019 KIŞ
GENÇLİK KAMPINDA DOYASIYA EĞLENDİ
Eyüpsultan Belediyesi’nin Simurg Yaygın Eğitim Programı kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği 2019 Kış Gençlik Kampı’nda gençler unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadılar.
Gündüzleri çeşitli aktivitelerle eğlenen gençler, akşamları ise
liderleri ve arkadaşları ile keyiﬂi sohbetler gerçekleştirdiler.

B

U yıl 19 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında 45’er kişilik gruplar
halinde Bolu/Kartalkaya’da 5 kurda düzenlenen 2. Seviye
Özel Eğitim Gençlik Kampı’na, 135’i erkek 90’ı kız olmak
üzere toplam 225 genç katıldı. 3 gece 4 gün süren kampta, gün boyu
süren çeşitli etkinliklerle gençler hem eğlendiler, hem öğrendiler.
Gençler, Bolu/Kartalkaya’da beyaz örtüyle kaplanmış
muhteşem doğa manazarasının içinde, gündüzleri kar topu
yarışması, define avcıları, kar yürüyüşü gibi saha etkinlikleri ile
enerjilerini atarken akşamları ise liderleri ve arkadaşları ile keyifli
sohbetler gerçekleştirdiler.
Gündüzleri barınak yapma, karda hayatta kalma etkinlikleri
ile kampçılıkla ilgili eğitimler alan öğrenciler, akşamları ise,
gece etkinliklerinde ise şiir okuyup, şarkı söyleyip tiyatral
yeteneklerini sergilediler. Gençler, teknolojiden, kendilerini
tutsak alan televizyondan, internetten, cep telefonundan uzak bir
şekilde arkadaşlarıyla sohbet edip liderlerinden milli ve manevi
değerlerimizle ilgili yeni bilgiler öğrendiler.

Karın ve doğanın tadını
çıkaran gençler, kardan
farklı farklı şekiller
yaptılar.

Gençler kampta kar
üzerinde mangal yakmanın
keyfini yaşadılar.

Eyüp Postası Sayı 48.indd 10
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“ÇOK GÜZEL VE UNUTULMAYACAK
BİR KAMP DENEYİMİ YAŞADIK”

Eyüpsultan Belediyesi’nin Simurg Yaygın Eğitim Programı kapsamında bu sene düzenlediği 2019 Kış Gençlik Kampı’na katılan Eyüpsultanlı gençler
“Soğuk bir ortamda çok sıcak ve unutulmayacak kamp deneyimi yaşadık. Yeni arkadaşlıklar kurduk. Eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşadık” dediler.

Sedat Kısa: “Bu benim 5. kampım
oluyor. Yine çok güzel bir kamp
deneyimi yaşadık. Yeni arkadaşlıklar
kurduk. Burada kurduğumuz
arkadaşlıklar sonrasında da devam
ediyor. Tüm genç arkadaşlara bu
tarz kamplara katılmalarını tavsiye
ediyorum. Kampta bir çok eğlenceli
aktiviteler yaptık.”

Davut Emre Aydın: “16
yaşındayım. Daha önce hiçbir kampa
katılmadım, bu benim ilk kampım.
Kamptaki günlerimiz eğlenceli ve
keyifliydi. Doğanın içinde, karlarla
kaplı muhteşem bir atmosferde
unutulmaz bir kamp deneyimi
yaşadık. Zamanın nasıl geçtiğini
anlayamadık. İyi ki bu kampa
katılmışım diyorum. Umarım diğer
kamplara da katılma imkanım olur.”
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Abdulkadir Yıldız: “18 yaşındayım,
Özel Gaziosmanpaşa Sağlık Meslek
Lisesi öğrencisiyim. Daha önce
Bolu, Antalya ve Kastamonu
kamplarına katıldım. Her sene
olduğu gibi bu sene de harika bir
kamp oldu. Kampta arkadaşlarla
ve liderlerimizle çok güzel zaman
geçirdik. Açıkçası sıkılmaya bile fırsat
bulamadık. Zamanın nasıl geçtiğini
anlamıyorsunuz. Bu tarz kamplarda
kurulan arkadaşlıklar da çok daha
sağlam oluyor; kamp sonrasında da
devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi
yine çok güzel bir kamp programı
hazırlamış. Emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum.”

Erdem İbrahim Gür: “17
yaşındayım, Alparslan Meslek Lisesi
öğrencisiyim. Bu benim 3. kamp
deneyimim. Bolu Kartalkaya’ya ilk
defa geliyorum. Her taraf beyaz
örtü ve yeşille kaplı. Muhteşem
bir atmosferde, liderlerimizin
önderliğinde arkadaşlarla birlikte hiç
bir zaman unutamayacağım çok güzel
bir kamp deneyimi yaşadım. Buradan
çok güzel anılarla ayrılıyorum. Başta
başkanımız Remzi Aydın olmak
üzere, emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.”

Koray Kızmaz: “17 yaşındayım,
Gazi Ticaret Meslek Lisesi
öğrencisiyim. Daha önceki kış
kamplarına da katılmıştım. Yine
efsane bir kamp deneyimi yaşadık
diyebilirim. Ortam, arkadaşlar,
etkinlikler her şey çok güzeldi.
Liderlerimiz ve arkadaşlarımızla bol
bol sohbet etme imkanımız oldu.
Doğayla iç içe, etkinliklerle dolu
çok güzel bir 3 gece geçirdik. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Abdullah Metinci: “18 yaşındayım.
Yeşilpınar Gençlik Merkezi’ne
gidiyorum; kampa da bu sayede
katıldım. Kampta her şey çok güzeldi.
Soğuk bir ortamda çok sıcak bir kamp
dönemi geçirdik. Kampta geçirdiğimiz
üç gün boyunca gündüzleri çeşitli
aktivitelerle hem eğlendik, hem
dinlendik. Geceleri ise arkadaşlarımız
ve liderlerimizle keyifli sohbetler
yaptık. Tüm genç arkadaşlara bu
tarz kamplara katılmalarını tavsiye
ediyorum.”
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EYÜPSULTAN BELEDİYESİ,
“GEOMETRİK DESENLER ATÖLYESİ”
İLE BİR ‘İLK’E İMZA ATIYOR
Eyüpsultan Belediyesi’nin Altı Karınca ödüllü programı Şehir ve Medeniyet Okulu’nda Şehir
Yönetimi, Şehir Estetiği, Kentsel Tasarım, Medeniyet Atölyesi ve Geometrik Desenler Atölyesi olmak
üzere beş farklı atölyede yerel yönetimler üzerine eğitimler devam ediyor.
Geometrik Desenler Atölyesi’nde mülakatla seçilmiş
30 öğrenci eğitim alıyor.

“Öğrencilerin Mülakatla Seçilmesi Çok Önemli”
Atölyeye katılmak steyen
öğrencler mülakatla seçtklern,
bu sene sayısal alt yapısı olan
öğrencler terch ettklern söyleyen
Serap Ekzler “Öncelkle şunu
söyleyeym, br kere öğrenclern
mülakatla alınması çok güzel ve
öneml br şey. Ben açıkçası evde
sıkılmış, bunalıma grmş, br de
bunu deneyeym, bu da olmadı deyp,
bu tarz arayışlar çnde olan kşlerle
çalışmak gb br lüksümüzün
olduğunu düşünmüyorum. Benm
hedefm bu alanda blen nsan
sayısını artırmak ve bu sayının
artacağı br zemn oluşturmak.
Bu sene özellkle Matematk,
Mühendslk bölümlernde okuyan
İslam sanatları tarhnde yüksek
lsans yapıp tezlern bu alanda
hazırlamak steyen öğrencler
seçtk. Benm aktarımımla gden
br süreç var ama analz başka
uygulama başka br şey. Tezhp
sanatçıları olaya daha çok uygulama
gözüyle bakıyorlarlar, sayısal
bölüm öğrencler se geometrk
bakış açısına, geometrk kurguya
ve analtk düşünceye daha
hakm oluyorlar. Tab bu yüzde
yüz doğrudur dyemem, sanatçı
arkadaşlar arasında da bu alt
yapıya sahp arkadaşlar llak
vardır, onlar da zaten zaman
çnde kendlern bell edyorlar”
açıklamasını yapıyor.
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Geometrik Desenler Atölyesi’nde öğrenciler başlangıç
seviyesinde geometrik desenler dersi alırken, geometrik
desenlerin en derin anlamlarını da öğreniyorlar.

Serap Ekizler Sönmez’den eğitim almak için Bursa’dan,
Denizli’den ve Ankara’dan gelen öğrenciler var.

Geometrik Desenler Atölyesi’nde öğrenciler geometrik
desenler üzerine akademik anlamda çalışan en yetkin isim
olan Serap Ekizler Sönmez’den eğitim alıyorlar.

S

EHİR, şehrllk ve
şehrclk alanında
uzmanlaşmak steyen
ünverste öğrenclernn,
br yıllık süreçte aktf br
öğrenm gerçekleştrdkler Şehr ve
Medenyet Okulu’nun en çok lg gören
atölyelernden brs de Geometrk
Desenler Atölyes.
Türkye’de İslam sanatında geometrk
desenler üzerne akademk anlamda
çalışan en yetkn sm olan Serap Ekzler
Sönmez’n eğtmenlğnde öğrencler
İslam sanatı hakkında çok daha fazla blg
elde ederken, geometrk desenlern en
dern anlamlarını da öğrenyorlar. İslam
sanatındak geometrk desenler hakkında
farkındalığın artırılmasını amaçlayan
programda, desenlern oluşturulmasına
yönelk farklı metotlar ele alınarak
geometrk desenlern analzn yapacak
yetşmş uzmanların oluşması da
hedeflenyor.

‘’Eyüpsultan Beledyes
Benm Derdm Çok İy Anladı”
9 yıldır geometrk desenler üzerne
çalıştığını, semnerler, yayınlar ve
workshoplarla geometrk desenler
üzerne farkındalık oluşturmaya
çalıştığını belrten Serap Ekzler
“Eyüpsultan Beledyes le yolum açıkçası
br ktap üzerne kesşt. Bana Eyüpsultan
sınırları çersnde bulunan geometrk
desenlerden oluşan br ktap çalışması
yapmak stedklern söyledler. Zaten
ESTAM projes kapsamında hedyelk
ürünlern tasarımında geometrk
şekller kullanmışlardı ve şn doğrusu
bu bana çok ümtl olacağım br kapı
araladı. Kendlerne CV ve portfolyomu
gönderdğmde Şehr ve Medenyet
Okulu’nda bunun dersn neden
vermeyelm gb br yaklaşımla bana
ulaştılar, görüştük. Ben en çok tatmn
eden şey se bz br beledyeyz, her br
başvuru bzm çn oy potansyel taşıyor
anlayışından çok öte benm derdm çok
y anladılar. Eyüpsultan Beledyes cdd
br üstlenc, rol sahb çünkü Türkye’de
şu anda geometrk desenlerle alakalı,
akademlerde ve klask sanatlarla uğraşan
hçbr kurumda olamayan br yapı nşa
edyor” dyor.
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Atölyede Geometrik Desenlerin
Analizini Yapacak Uzmanlar Yetiştiriliyor

Fatma Zehra Dnçer
(Balıkesr Ünverstes
NecatBey Eğtm
Fakültes Mezunu):
“Programa Bayrampaşa’dan
gelyorum. 7 yıldır MEB’de
matematk öğretmenlğ
yapıyorum. Geometr dersn
öğrenclğmden bu yana
çok sevyorum. Geometr
dersn öğrenclerme
sevdrmek ve göstermek,
blm tarhnn gelşmnde
duyduğum hayranlıktan
ötürü hem öğrenmek hem de
sınıfta kullanmak amacıyla
atölyeye katıldım. Geometrk
Desenler Atölyes’nn ülke
genelnde yapılmış ‘toplum
eğtm’ çalışmalarından br
olduğunu düşünüyorum.
Tarhsel çalışmalardak
ntzamın sahp olduğu dern
alt yapıyı keşfedyoruz. Eyüp
Genç Akadem’ye ve Serap
Ekzler Sönmez hocama çok
teşekkür edyorum.”

Yakup Altıner (İstanbul Kültür Ünverstes Blgsayar Sstemler Mezunu):
“Programa Eyüpsultan’dan katılıyorum. Tarh yapılardak restorasyonları sürekl eleştren
brs olduğum çn, ayrıca blnçl eleştrmem gerektğn düşündüğüm çn şn kuralını
öğrenmelym dedm. Ayrıca hob olarak ahşap şyle uğraştığımdan ötürü, yaptığım
şlerde öğrendğm teknkler kullanarak daha özgün, kurallarla bütünleşk şler yapmayı
hedefledğmden ötürü bu atölyeye katılma gereğ duydum. Her ders sonrasında etrafımızın
geometrk br dünya olduğunu farkedyorum. Bu dersn oluşumunu sağlayan Eyüpsultan
Beledyes’ne ve Serap hocama çok teşekkür edyorum.”

Emrah Umur (Zonguldak Bülent Ecevt Ünverstes İşletme Bölümü):
“Geçmşten günümüze brçok etks bulunan ve neredeyse unutulmaya yüz tutmuş, sanat ve
matematk lşks olan br alanı yenden öğrenmek ve hya etmek amacıyla atölyeye katıldım.
En önemls ülkemzn yetştrdğ, bu alanın usta sm Serap hocadan bu eğtm almamızın
sağlanması gerçekten bzler çn büyük br mkan. Eyüpsultan Beledyes’ne bzlere sunmuş
oldukları bu hzmetten dolayı teşekkür edyorum.”

Muhammed Barutçu
(Qafqaz Ünverstes
Endüstr Mühendslğ
Bölümü Mezunu):
“Programa Denzl,
Pamukkale’den katılıyorum.
Çocukluğumdan ber
geometrk desenlere lg
duyardım. Ancak çzm
konusunda yeteneğm yoktu.
Bu konudak eksğm gderp,
bu şn lmn öğrenmek ve
profesyonel olarak geometrk
desen analz yapablmek
çn kursa katıldım. Burada
edneceğm blglerle
profesyonel olarak şmde ve
akademk alanda kendm
gelştrmek ve bu lmn
ülkemzde yayılmasında
br nebze katkım olsun
styorum.”
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Hülya Saygı (Kütahya
D.P.Ü Sosyoloj ve
Beykent Ünverstes
Restorasyon Bölümü
Mezunu): “Programa
Esenyurt’tan katılıyorum.
Medenyetmzn gelşmnde
‘İslam Geometrk Sanatlar’ın
zlern gördükçe merak
ve lgm arttı. Benm çn
henüz br kaç aylık br
meraktı ama halhazırda,
tüm yaşamımın merkeznde
yeralan br alan oldu. Bana
göre böyle br çalışma
atölyes oluşturmuş olmaları
başlı başına özgün br
uygulamadır. Ayrıca sadece
Eyüpsultan’la kısıtlamamış
olmaları de benm gb
başka semtlerden katılan
arkadaşlar çn de harka
oldu. Serap Ekzler Sönmez
hocamın brkmnden,
uzmanlığından ve
rehberlğnden yararlanma
mkanı bulabldğm çn çok
memnunum. Emeğ geçen
herkese teşekkür edyorum.”

Şeymanur Atasoy
(İstanbul Teknk
Ünverstes – İnşaat
Mühendslğ)
“Programa Başakşehr’den
katılıyorum. Serap
hocayı öncesnde de takp
edyordum. Matematksel
anlamda desteğ olan br
sanat olduğu çn geometrk
desenler dkkatm çekmşt.
Burada analz yapablecek
boyutta kendm gelştrmek
styorum. Bu yönde Serap
hocanın ve atölyemzn etks
çok büyük. Ufak br desenn
nereden geldğn görmek çok
heyecan verc.”
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14

EYÜPSULTAN POSTASI

ŞUBAT 2019

GÜNCEL

İŞARET DİLİ KURSLARI
İLGİ ODAĞI OLUYOR
Açtığı kurslarla birçok engeli ortadan kaldıran ESER (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi),
İşaret Dili kurslarıyla, işitme engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.
8Haber: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

Ş

EKER Hayat binasında Halk Eğitim Merkezi hocaları
tarafından hafta içi ve hafta sonu 20’şer kişilik gruplar
halinde verilen işaret dili kursuna her meslekten vatandaşlar
büyük ilgi gösteriyor. Kursa katılanlara hafta içi 14.00 - 16.30 ve
17.00 – 19.30, hafta sonları ise 10.00 – 13.00 saatleri arasında
eğitimler veriliyor.

Bu güne kadar işaret dili
kurslarına kayıt yaptıran 397
kursiyerden 253 kişi sertifika
almaya hak kazandı.

120 Saatlik Temel Eğitim
Ailesinde işitme engeli problemi olan, iş yerinde karşılaştığı
işitme engelli vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kursa
katılan öğrenciler, 120 saatlik bir temel eğitimin ardından
derdini anlayacak ve anlatacak kadar işaret dilini öğrenebiliyor.
Eğitimin ardından sınava tabi tutulan başarılı öğrencilere sertifika
verilirken, kursiyerler, ikinici seviye olan 200 saatlik tercümanlık
eğitimlerine de katılabiliyorlar.

“İşaret Dili Bilen Kişi Sayısının Artması Gerek”

“İşaret Dili Kursunu Çok Faydalı Buluyoruz”
Filiz Acar: “İşaret dili kursuna
İslambey Mahallesi’nden geliyorum.
Halk Eğitim’de çalışıyorum.
Kursa kendimde bir farkındalık
yaratmak için katıldım. İki aydır
eğitim alıyorum. Kursun çok
faydasını görüyorum; artık iletişim
kurabiliyorum. Herkese tavsiye
ediyorum. Bir kere evde oturanlar
kesinlikle bu kursa gelmeli,
eğitimcilere, öğrencilere de çok
katkısı olur diye düşünüyorum.”

Muhammet Hanzala Durak:
“Eyüpsultan Müftülüğü’nde
çalışıyorum. Kursa iletişim
engellilerle daha iyi iletişim
kurabilmek, aynı zamanda sosyal
aktivite olarak da bir avantaj
sağladığı için katıldım. Çok güzel bir
ortamda ders işliyoruz, çok iyi bir
hocamız var. Çok verimli ve güzel bir
kurs oldu. Bence devlet kademesinde
çalışan memurların, üniversite
öğrencilerinin, sosyal aktivitelerde
bulunan her vatandaşın işaret dilini
öğrenmesi gerek.”
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120 saatlik temel eğitimi tamamlayıp
sınavda başarılı olan öğrenciler, ikinci
seviye olan 200 saatlik tercümanlık
eğitimine katılabiliyor.

Figen Can Akdemir: “Ben
ESER’de engelli öğrencilere dans
terapisi dersi veriyorum. Engelli
öğrencilerle beraber olduğum için
de kursa yazıldım. İşitme engelli
öğrencilerimiz de var. Ayrıca down
sendromlu öğrencilerimizden de
işaret dilini öğrenmeye meyilli
öğrencilerimiz var. Öğrendiklerimi
hem onlara öğretiyorum, hem daha
rahat iletişime geçiyorum. Kurstan
çok memnun kaldım ve şimdiden
çok faydasını gördüm. Belediyemize
bize bu imkanı sağladığı için çok
teşekkür ediyorum.”

Kursta öğrencilere TİD (Türk İşaret Dili) Alfabesinden
başlayarak, önce kelimeler, daha sonra cümle kurma ve sonunda
karşılıklı diyaloglarla konuşma şeklinde devam eden bir eğitim
veriliyor. İşaret dilini herkesin öğrenmesi gereken bir dil olduğu
söyleyen eğitimci Beyza Türk, “İşitme engelli birçok bireyimiz var.
İşitme engelli bireylerimizle birebir muhatap olan kişilerin özellikle
aile içinde işitme engelli çocuğu olan anne ve babaların bu dili
öğrenmesi gerek. Eğitim aileden başlar. Ben şunu gözlemledim,
aileler kendi aralarında bir dil geliştiriyorlar ve işaret dilini
kullanmıyorlar. Bu defa çocuk okula başladığı zaman ben annemden
öyle öğrenmedim diyor ve sıkıntılar yaşanıyor. Bunun dışında
hastanelerde, emniyette ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
bu dili bilen insanların sayısının artması gerek. İşitme engelli
vatandaşlarımız muayene için doktora gittiklerinde ya da hukuksal
bir sorunları olduklarında dertlerini anlatamıyorlar” diyor.

İşaret dili kurslarına çocuk gelişimciler, özel eğitimciler, 112 acil sağlık personeli
ve üniversite öğrencileri gibi farklı meslek gruplarından vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Fulya Karaboğa: “Emniyettepe’de
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi
(OÇEM)’nde öğretmenlik yapıyorum.
Otizmli, down sendromlu
öğrencilerimiz var. İşitme engelli
olan bir öğrencim var, aslında
ona faydalı olabilmek için kursa
katıldım. Kursun çok faydasını
gördüm. İnşallah tercümanlık için
de eğitim almayı düşünüyorum. Bu
kurslara bütün herkes gelmeli, bir
işitme engelliyi anlamak ona yardım
etmek çok büyük bir mutluluk.
Sonuçta hepimiz potansiyel bir
engelli adayıyız. Başımıza ne zaman
ne geleceğini bilemeyiz.”

Mustafa Kip: “Ben, Eyüpsultan
Kaptan Paşa Camii’nin imam
hatibiyim. Kursa camimize gelen
sağır dilsiz arkadaşlarımıza
Kuran-ı Kerim’den bilgiler
verebilmek, onlara diğer dini
konularda yardımcı olabilmek
amacıyla katıldım. Ayrıca dışarda
gördüğümüz iştime engelli
insanlara yardımcı olabilmek
amacıyla bu dili öğrenmek istedim.
Belediyemiz tarafından böyle bir
eğitimin verilmesi çok güzel bir
şey. Bu hizmeti sunan emeği geçen
herkesten Allah razı olsun.”

16.02.2019 13:01

GÜNCEL

EYÜPSULTAN POSTASI

ŞUBAT 2019

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

15

Eyüpsultan’ın suluboya siluet
çalışmaları suluboya resmin önde gelen
isimlerinden Işıl Özışık ve minyatür
sanatının güçlü temsilcilerinden
Cihangir Aşurov tarafından yapıldı.

ESTAM PROJESİ ESERLERİNİ ÜRETEN LEYLA KARA:

“İnsanların Zihninde Eyüpsultan Silüeti
Oluşturmak Fikrinden Yola Çıktık”

Eyüp Sultan’a gelen ziyaretçilerin en iyi şekilde ağırlanması, ziyaret amaçlarına uygun hoş, güzel vakit geçirebilmelerini sağlamak, arzu ettikleri
hizmet ve servisleri kaliteli bir şekilde almalarını sağlamak için kurulan ESTAM’la (Eyüpsultan Tarihi Merkez) 67 ayrı proje hayata geçiriliyor. Eyüp
Sultan Tarihi Merkez Yönetimi’nin önemli proje başlıklarından biri de ‘’Eyüpsultan’a Özgü Hediyelik Eşya/Ürünler ve Desen Tasarım Projesi.’’
Leyla Kara’nın
Sertarikzade’de
minyatür dersleri
verdiği proje sınıfı
Kültür A.Ş’nin ve farklı
ilçe belediyelerinin
düzenlediği
yarışmalarda
birçok ödül
aldı.

Eyüpsultan tarihi ve kültürünün izlerini taşıyan
hediyelik ürünler, Nişanca Mahallesi Feshane
Caddesi’nde bulunan Eyüpsultan Yadigar
Hediyelik Eşya Mağazası’na satılmakta.

Proje kapsamında Leyla Kara ve ekibi tarafından, Eyüpsultan’da
bulunan 150 tarihi yapının tam ölçekli minyatür halinin yer aldığı bir
“Eyüpsultan Tarihi Merkez Minyatür Haritası” hazırlandı. 1.5 metrelik
bir kağıda yapılan çalışmada Eyüpsultan Camii, caminin yanındaki
türbeler, Piyer Loti’deki mezarlıklar ve daha bir çok tarihi yapının
minyatür halleri en ince ayrıntısına kadar haritada yer aldı.

ESTAM’ın hediyelik eşya projesi kapsamında
toplamda 73 Farklı Ürün Gamında 157
Parça hediyelik eşya tasarlandı.

17 yıl önce geleneksel sanatlarla tanışan, 10 yıl tezhip sanatıyla
uğraştıktan sonra minyatür sanatına gönül veren Leyla Kara, beş yıldır
Sertarikzade’de minyatür dersleri veriyor.
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U anlamda Eyüpsultan’ın ruhundan, dokusundan
izler taşıyan ajandalar, kahve fincan setleri,
tişörtler, magnetler, not defterleri, ipek fular ve
eşarplar, bez çantalar, yastık ve kitap kılıfları, kupalar,
şemsiyeler, kartpostallar, gibi birçok hediyelik eşya
tasarlandı ve Eyüpsultan Yadigar Mağazası’nda satışa
sunuldu.
Bu hediyelik eşyaların tasarımlarının büyük bir
kısmı ise minyatür sanatçısı Leyla Kara ve Kaligraf
Emrah Yücel yönetimindeki Karanlık İşler Atölyesi
ve Kara’nın Sertarikzade’de kurduğu proje sınıfının
öğrencileri tarafından yapıldı. ESTAM’dan gelen
Eyüpsultan’ın var olan siluetini değiştirmek ve
insanların zihninde bir İstanbul silueti gibi Eyüpsultan
silueti oluşturmak fikrinden yola çıkarak çalışmalara
başladıklarını söyleyen Leyla Kara “ESTAM’a Kültür
A.Ş’nin düzenlediği Hediyem İstanbul yarışması için
yaptığımız desen çalışmalarından bahsettik ve ESTAM
yetkilileri de bu tarz bir çalışma istediğini söyledi.
Eyüpsultan’ı ziyaret gelen birinin bir başkasına hediye
edeceği şeyin bizahiti Eyüpsultan’la alakalı olması
önemli. Eyüpsultan çevresinde var olan hediyeliklerin
Eyüpsultan’ı yansıtmadığına, bir çoğunun Eyüpsultan
Camii’nden referansla çizilmediğine şahit olunca
Eyüpsultan’a dair bir siluet, bir proje oluşturmak fikren
bana çok sıcak geldi ve ESTAM’la çalışmalara başladık”
diyor.
Bardak altlıklarından fincanlara, kitap ayraçlarından
yastık kılıflarına kadar birçok ürün tasarladıklarını
belirten Kara, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bunu
yaparken sadece minyatür değil hat, tezhip, sulu boya
resim sanatçısı gibi birçok önemli ismi bu projenin çatısı
altında toplayıp Eyüpsultan için çalıştık.
ESTAM projesi sadece bir minyatür projesi
değildi, ama çoğunluğunu minyatür kapsadı. Derdimiz
illüstrasyon yerine bir formun minyatürden esinlenerek
bozulmuş halini insanlara sunmak yerine onun
aslolan ilk halini sunmak gibi bir gayemiz vardı. O
yüzden de illüstrasyon gibi sonradan yapay bir alana
hiç bulaşmadan aslolan haliyle mümkün olduğunca çok
göstermeye çalıştık. Var olan siluetler için suluboyaya
ihtiyacımız vardı. Amerikada yaşayan ama dünyaca
bilinen bir sanatçımız Işıl Özışık’la bir iş birliği yapıp
yaklaşık 10 parça Eyüpsultan silueti oluşturduk. Sonra
bir başka kişinin gözüyle yine Eyüsultan’a nasıl bakılır,
ne yapmalıyız dedik ve Özbekistanlı ama Türkiye’de
yaşayan bir minyatür sanatçısı ve aynı zamanda sulu
boya da yapan Cihangir Aşurov’la çalıştık. Son sekiz
parçanın suluboyalarını da ondan aldık ve yaklaşık 18
parça gibi bir suluboya arşivi oluşturduk. Bunun yanısıra
Sertarikzade’de proje ekibinde çalışan talebelerin
Eyüpsultan konulu işleri de ESTAM’a teslim edildi.”
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Eyüpsultan
Tiyatro
Okulu’nda 4
yılda 461 kişi
eğitim aldı.

EYÜPSULTAN TİYATRO
OKULU PERDELERİNİ AÇTI

Eyüpsultan Belediyesi’nin gençlerin kültür ve sanata olan ilgisini arttırmaya yönelik projelerinden olan Eyüpsultan Tiyatro Okulu’nda eğitimler başladı.
Eyüpsultan Tiyatro Okulu atölye
sınıfı öğrencileri yıl sonunda müzikli
bir oyunla seyircinin karşısına çıkıp
kendilerini gösteriyorlar.

F

ARKLI yaş gruplarından toplam 100 öğrencinin eğitim
aldığı, bu sene 4. yılına giren Eyüpsultan Tiyatro
Okulu’nda şimdiye kadar tiyatro sanatına gönül vermiş
461 kişi eğitim aldı.
Tiyatro Okulu’na girebilmek için öncelikle bir mülakattan
geçen öğrenciler, jüri karşısında özel yetenekleri ve tiyatro
konusundaki düşünceleri değerlendirildikten sonra bir yıl
sürecek eğitimlerine başlıyorlar. Bu sene de 400’ün üzerinde
başvurunun yapıldığı Tiyatro Okulu’na farklı yaş gruplarında
100 öğrenci seçildi.

7-12 Yaş Arasındaki Öğrencilere
Drama Eğitimleri Veriliyor

12 – 18 yaş arası gençlerden
oluşan gruba bir tür
konservatuvara ön
hazırlık eğitimi veriliyor.

Eyüpsultan
Tiyatro Okulu Genel
Sanat Yönetmeni Caner Demir,
atölye sınıfı tarafında sahnelenen Bir
Yaz Gecesi Rüyası ve Bir Evlenme adlı
oyunun seyirci tarafından çok sevildiğini
belirterek “Bu sene kısmetse dilden dile
çevrilerek dünyanın bir çok ülkesinde
sahnelenmiş, Türk tiyatrosuna yıllarca
öncülük etmiş bir başyapıt olan
Keşanlı Ali Destanı’nı sahneye
koyacağız” diyor.

Üç farklı grubun oluşturulduğu Eyüpsultan Tiyatro
Okulu’nda 7- 12 yaş arası öğrenciler yaratıcı drama eğitimi
alarak sahne üzerinde grup dinamizmi, grup içi iletişimi, hedef
belirleme, nitelikli zaman geçirebilme gibi çeşitli senaryolarla
profesyonel hoca eşliğinde eğitim alıyorlar. Bu eğitimler
sayesinde çocuklar hayal kurma, konu geliştirme, öykü yazma
vb konularda yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Konservatuvara Ön Hazırlık
12 – 18 yaş arası gençlerden oluşan ikinci grupta bir
tür konservatuvara ön hazırlık eğitimi veriliyor. Bu gruptaki
gençlere sadece tiyatro eğitimi üzerine değil hangi meslekten
olursa olsun bulunduğu ortamda kendini özgürce ifade
edebilme, bulunduğu toplumu doğru bir şekilde korkmadan
yönlendirebilme, düşündüğünü söyleyip kendini ifade
edebilmesi anlamında da önemli katkılar sunuluyor.

Öğrenciler Vücut Dilini Kullanma,
Diksiyon, Drama Gibi Birçok Farklı
Konuda Eğitim Alıyor
18 yaş üstü yetişkin grubunda ise halkla ilişkiler, mimar,
öğretmen, idareci, müze çalışanı gibi bir çok farklı meslek
gurubundan öğrenci tiyatro eğitimi alıyor. Vücut dilini
kullanma, diksiyon, drama gibi birçok farklı konuda eğitim
alan öğrenciler, aldıkları bu eğitimleri kendi mesleklerinde ve
hayatlarında kullanıyorlar.

Öğrenciler Yıl Sonunda Kostümlü,
Dekorlu, Müzikli Bir Oyunla Seyirci
Karşısına Çıkıyor
Bir yıl süren eğitimlerini başarıyla tamamlayıp,
sertifikalarını alan öğrenciler ikinci aşamaya geçiyorlar.
Sahne üstü çalışma denilen atölye sınıfında eğitimlerine
devam eden öğrenciler, burada bir karakter sahneye nasıl
hazırlanır, karakter çözümleme nasıl yapılır, bir rol nasıl
ortaya konur gibi konuları sahne üzerine uygulamalı olarak
çalışmaya başlıyor. Çalışmaların ardından sene sonu gösterisi
ile kostümlü, dekorlu, müzikli bir oyunla seyircinin karşısına
çıkıp kendilerini gösteriyorlar. Bundan sonraki süreçte ise
eğer başarı elde ederlerse üçüncü ve son aşamaya geçerek
Eyüpsultan Tiyatro Topluluğu’nun bir üyesi oluyorlar.
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“Eğitimler Çok Kaliteli… Bir Özel Tiyatrodan
Alabileceğinizden Çok Daha Fazlasını Sunuyor”

Sude Nur Can:
“14 yaşındayım, Refhan Tümer
9. sınıf öğrencisiyim. Burada ilk
yılım. Kendime yeni bir şeyler
katabilmek için Eyüpsultan
Tiyatro Okulu’na katıldım.
Hocalarımız çok samimiler,
eğlenceli vakit geçiriyorum.
Burada olmaktan dolayı çok
mutluyum.”

Helin Kübra Soyumer: “Benim burada 3.
yılım. Tiyatro benim için bir tutku. Burada da
bir tiyatro okulu olması bizim için büyük bir
şans. Önce de daha uzaktaki belediyelerin
tiyatro okullarına gidiyordum. Okul açılınca
direkt başvurdum. Eğitimler çok kaliteli. Bir özel
tiyatrodan alabileceğinizden çok daha fazlasını
sunuyor size; ses, nefes, diksiyon sahne
duruşu, bir oyun nasıl sahneye çıkartılır
hepsi hakkında fikir ve bilgi sahibi olduk.
Çok kıymetli hocalarımız var. Kendim de
yaratıcı drama öğretmeniyim. Simurg
Bilgi Evi’nde çalışıyorum. Burada
öğrendiklerim iş hayatıma da bire
bir yansıyor.”

Muhammet Altan: “18 yaşındayım, Refhan Tümer Sağlık Lisesi 11. sınıf
öğrencisiyim. Eyüpsultan Tiyatro Okulu’nda ilk yılım. Buraya hedeflerime
ulaşabilmek, ilerde iyi bir oyuncu olmak için katıldım. Okulda çok iyi bir eğitim
veriliyor, hocalarımızdan çok memnunuz, bir aile olduk diyebilirim.”

Yeliz Gökçe Ezel: “Benim Eyüpsultan Tiyatro Okulu’nda dördüncü yılım. Tiyatro
hep hayatımda olsun istiyordum, çok seviyordum ama evlilik, çoluk çocuk derken
fırsatımız olmadı. Burasının yakın olması da benim için büyük bir şans. Eyüpsultan
Belediyesi bize bu fırsatı verdi. İki oğlum da çocuk grubunda eğitim alıyorlar, onlar
da çok seviyorlar. İnşallah ilerde onlarla aynı sahneyi paylaşırım diye düşünüyorum.”
Yılmaz Ceylan: “Eyüpsultan
Merkez Mahallesi’nden
geliyorum. Mesleğim fotoğrafçılık.
Eyüpsultan Tiyatro Okulu’na 3
yıldır katılım sağlıyorum. Güzel
başarılı dönemler geçirdik,
oyunlar sergiledik. Bu oyunlar
için çok fazla emek veriyoruz,
provalar yapıyoruz. Eyüpsultan
Tiyatro Okulu’nun bir üyesi
olmaktan çok mutluyuz.”

Meltem Uzun: “Eyüpsultan
Tiyatro Okulu’na 3 yıldır
geliyorum. Aslında buraya
yetenekli olduğumu düşünen
ailemin ısrarıyla katılmıştım.
Okula başladıktan sonra ise
burayı gerçekten çok sevdim,
kendimi daha iyi ifade
etmeyi öğrendim. Severek ve
isteyerek geliyorum. Eyüpsultan
Belediyesi’ne bize böyle bir
imkan sundukları için çok
teşekkür ediyorum.”

Emirhan Çalahan:
“14 yaşındayım, Rami Ortaokulu
8. sınıf öğrencisiyim. Buraya
gelmeyi kendim istedim. Okulda
3. yılım. Çok memnunum. İlerde
de devam etmeyi düşünüyorum.
Burası bana sosyalleşme,
özgüven gibi birçok konuda
fayda sağladı. Buraya geleceğim
günü dört gözle bekliyorum.”
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Sude Nur Parlak:
“17 yaşındayım, Mareşal Fevzi
Çakmak Çok Programlı Anadolu
Lisesi öğrencisiyim. Tamamen
kendime yeni aktiviteler
edinmek amacıyla katıldım.
Okulun yorgunluğunu burada
atıyorum, kendimi daha iyi
hissediyorum. Çok disiplinli ve
düzenli bir yer. İçine kapanık
sessiz bir kızdım, buraya
geldikten sonra artık çok daha
kolay arkadaş edinebiliyorum.
Özgüvenim yerine geldi.”

Mustafa Arcar:
“64 yaşındayım, memuriyetten
emekliyim. Burada ikinci yılım.
İlk yıldan sonra tekrar katılmak
istedim. Kaliteli hocalardan
ders alıyoruz. Burada aldığımız
eğitimler kişinin öz güvenini
artırıyor, diğer insanlarla
daha iyi diyalog kurmanızı ve
kendinizi daha iyi ifade etmenizi
sağlıyor. Bu okulun kuruluşunda
emeği geçen herkese çok
teşekkür etmek istiyorum.”

Burak Yalçın: “17 yaşındayım,
Eyüp İMKB Mesleki Teknik
ve Anadolu Lisesi 12.sınıf
öğrencisiyim. Eyüpsultan
Tiyatro Okulu’nda ilk senem. 5.
sınıftan beri okulda tiyatro ile
ilgileniyorum, skeçler yazıyorum.
İlerde yönetmen olmak istiyorum
o yüzden de önce oyunculuğu
öğrenmek istedim. Burada
oyunculuk konusunda iyi bir
eğitim verildiğini düşünüyorum.”

Gülhan Nözlü: “İngilizce öğretmeniyim. Eyüpsultan Tiyatro Okulu’nda 4. senem.
Gayet güzel deneyimler yaşadık, oyunlar sahneledik. Öğretmen olmamdan dolayı
bu edindiğim bilgileri, deneyimleri öğrencilerimle paylaşmayı da seviyorum.
Okulda iki üç senedir çocuklarla tiyatro çalışmaları yapıyoruz. Bu sene İngilizce
olarak oyunlar sahnelemeyi düşünüyoruz. Eyüpsultan Tiyatro Okulu’nda aldığımız
eğitimlerin hem hayatta hem tiyatro alanında yararlı olduğunu düşünüyorum.”

Emir Özkancı:
“12 yaşındayım, Rami Ortaokulu
öğrencisiyim. Burada 4. yılım.
Buraya severek ve isteyerek
geliyorum. Tiyatro okulunun
olduğu günleri iple çekiyorum.
Burada olunca kendimi mutlu
hissediyorum. Burası sayesinde
özgüvenim arttı. Artık daha
girişken birisiyim. Okulun bir çok
faydasını gördüm diyebilirim.”
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Eyüpsultan’da Efsane Bir Lezzet:

Akar Köftecisi "Hakkı Baba"

E

YÜPSULTAN’DA esnaf lokantası dendiğinde
ilk akla gelen yerlerden birisidir Küçük Saray
Lokantası… Lokantanın 70 yaşındaki işletmecisi
Hakkı Akar’ı, namı-ı diğer Hakkı Baba’yı ise
tanımayan yoktur Eyüpsultan’da… Küçük
Saray’daki lezzetli sulu yemeklerinden sonra şimdi de Akar
Köftecisi “Hakkı Baba” ismiyle tadı damağınızda kalacak
lezzetli köfteleri ile esnafa ve Eyüpsultan’ın misafirlerine
hizmet veriyor.

Akar Köftecisi’ni Hakkı Akar’ın damadı
Şafak Dolgun ve Akar’ın kızı Fisun
Dolgun işletiyor.

“Hakkı Babanın İsmine
Layık Olmaya Çalışıyoruz”
Halit Paşa Caddesi’nde iki sene önce açılan Akar
Köftecisi’ni Hakkı Akar’ın damadı Şafak Dolgun ve
Akar’ın kızı Fisun Dolgun işletiyor. 15 sene önce
köftecilik yaptıktan yıllar sonra Hakkı Baba’nın “Gel
sana Eyüpsultan’da köfte salonu açalım. Eyüpsultan’da
köfte eksikliğimiz var, sulu yemeklerimizi herkes biliyor,
tanıyor” tavsiyesi üzerine yeniden ızgaranın başına
geçen Şafak Dolgun, “Hakkı babanın ön ayak olması ile
eşimle birlikte burayı açmaya karar verdik. Sabahları
beraber geliyoruz, o çorbaları ve köfteleri hazırlıyor.
Küçük bir dükkanla başladık, şimdi dükkanı biraz daha
büyüttük. Tabii köftemizin bu kadar sevilmesinde
Hakkı Baba’nın adının olması yetti. O
Eyüpsultan’da 60 yıldır esnaflık
yapıyor. Yemekleri herkes
tarafından biliniyor ve seviliyor.
Biz de onun ismine layık
olup, müşterilerimize en
iyi şekilde kaliteden ödün
vermeden hizmet vermeye
çalışıyoruz. Bugün burada
onun sayesinde ekmek
yiyiyoruz” diyor.

“Kaliteden Ödün
Vermiyoruz”
“Eyüpsultan’da başka
köfteciler var ama esnaf
köftecisi yok” diyen Şafak
Usta, “Bizde köftenin porsiyonu
12 TL, başka yerlerde ise 17 ile 20 TL
arasında değişiyor. Bize bu kadar ucuz köfte
mi olur, ne eti kullanıyorsunuz diyorlar. Biz etin
en kalitesini kullanıyoruz. Çocukluğumdan beri benim
tanıdığım bildiğim kasaptan eti alıyorum. O da etlerini
Balıkesir’den getiriyor. Biz küçük bir esnaf lokantasıyız,
çok büyük beklentilerimiz yok. Kendimizi geçindirecek
kadar kazanalım yeter. Çok şükür işlerimiz yolunda gitti,
umduğumuzdan fazlası oldu” açıklamasını yapıyor.

“Köftelerimizde Katkı
Maddesi Bulamazsınız”
Köftelerinin
Rumeli köftesi
olduğunu, karışıma
karabiber dışında
hiçbir katkı maddesi
kullanmadıklarını
vurgulayan Şafak Usta
“Köftelerimizin lezzeti
tamamen kullandığımız kıymayla
alakalı. Annelerimizin yaptığı gibi ekmek
ve soğan dışında bir şey eklemiyoruz. Kimi yerlerde lezzetli
olsun diye kuyruk yağını fazla kullanırlar ama sonrasında mide
yanmasına neden olur. Kimi yerlerde de köfte şişkin olsun diye soya
kullanırlar, bu seferde yedikten iki saat sonra sizi susatır, bol bol
su içersin. Biz kıymamızı hazırladıktan sonra bol bol yoğururuz, ne
kadar çok yoğurursan o kadar lezzetli olur” şeklinde konuşuyor.

Küçük Saray Lokantası’nı işleten Hakkı Baba,
60 yıldır Eyüpsultan’da esnaﬂık yapıyor.

Şafak Dolgun, “Köftelerimizde
hiçbir katkı maddesi yok, lezzeti
kıymasından geliyor” diyor.
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DİYABETİN DOĞRU
BİLİNEN YANLIŞLARI
Halk arasında şeker
hastalığı olarak bilinen
diyabet (diyabetes
mellitus), yüzyıllardır bir
toplum sağlığı problemi
olarak bilinmektedir. Her
geçen gün sıklığı giderek
artan fakat buna paralel
olarak toplum bilincinin
de artış göstermediği
bir hastalıktır. Dünya
Sağlık Örgütü verilerine
göre önümüzdeki on yıl
içerisinde görülme sıklığı
iki katına çıkacak olan
diyabetin ortaya çıkmasına
sebep olan önemli
faktörler yanlış beslenme,
hareketsiz yaşam ve
genetik faktörlerdir.

Ş

EKER hastalığı kendisinden çok komplikasyonları
nedeniyle korkulan bir hastalık olduğundan
komplikasyonlarının ortaya çıkmasını engellemek
için düzenli takip ve tedavi gerektirir. Başlıca
komplikasyonları böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları,
göz problemleri, sinir harabiyetleri, inme ve periferik
damak hastalıklarıdır. Bu komplikasyonların ortaya
çıkma sıklığını doğru bilinen yanlışlar artırır. Bu yazıda
hastalarımdan aldığım geri bildirimler ışığında doğru
bilinen yanlışları düzeltmek için bilgilendirmek istedim.

1) Kullandığım şeker ilaçları
böbreklerimi bozuyormuş?

3) Şekerimin yüksek olması bana hiçbir zarar vermiyor, ben hiç bir şey hissetmiyorum;
Şeker hastalığının görülen en sık belirtileri ağız kuruması, sık sık
idrara çıkma, ellerde ayaklarda karıncalanma, yanma ve kilo kaybıdır.
Bazı hastalar bu duruma alışıp uzun süre tedavi almayabiliyorlar.
Fakat kan şekeri yüksekliği söylediğimiz gibi komplikasyonları ile

bizleri korkutur. Uzun süreli kan şekeri yüksekliği ile başta böbrekler,
gözler, beyin ve kalp olmak üzere birçok organ hasarı meydana gelir
ve bu hasarlar oluştuktan sonrasında geri çevirme şansı da çoğu
zaman mümkün olamamaktadır.

4) Rapor yenilerken tahlillerimi yaptırıyorum yetiyor;
Bilindiği üzere ülkemizde kronik ilaç kullanan tüm
hastalıklarda olduğu gibi şeker hastalarında da genellikle iki
yılda bir ilaç kullanım raporları yenilenmektedir. Bazı hastalar
sadece bu yenileme tarihleri geldiğinde doktoruna başvuruyor.

Hiçbir şikayeti olmasa dahi üç ayda bir rutin tetkiklerinin
yapılması, 6 ayda bir göz muayenesi olunması ve en azından
yılda bir kardiyoloji muayanesi olunması şeker hastaları için
elzemdir.

5) Çeşitli bitkisel ürünlerle şeker hastalığı tamamen
ortadan kalkıyor veya kan şekeri düzene giriyormuş:

Şeker hastalığı tedavisinde günümüzde birçok ilaç
ve insülin seçeneği mevcuttur. Bu ilaçlar uzun süren
geliştirme süreleri neticesinde hangi organlarda ne gibi
İç Hastalıkları Uzmanı
sıkıntılar ortaya çıkarabileceği tespit edilerek ortaya
Bazı hastalarım ismini dahi telaffuz
Doktor Muhammet Tunç
çıkan ilaçlardır. Bu ilaçların kullanımı konusundaki
edemediğim kulaktan dolma çeşitli bitkileri
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
kısıtlılıklar hekimler tarafından bilinir ve ona göre
suya koyup bekleterek, kaynatıp
Eyüpsultan Ek Hizmet Binası
reçetelenir. Bütün bu ilaçların ana hedefi kan şekerinin
suyunu içerek veya direkt bitkiyi
(0212 401 26 00)
düzenlenmesini sağlamaktır. Uzun vadede kan
tüketerek şeker hastalığının
şekerinin düzenlenmesi başta böbrekler olmak üzere
düzeldiğine inanıyorlar. Bitkilerle
diğer organların da hasar almasını engeller. Dolayısıyla kullanılan ilaçlar
tedavi yöntemi fitoterapi olup bu alanda uzman
zarardan çok fayda getirir. Önemli olan uygun ilacı kullanmaktır.
kişiler tarafından uygulanması gereken bir durumdur.
Tıbbı bilgi gerektirir. Alternatif tıp günümüzde kabul
görmüş bir olgu olmasına karşın uzman kontrolünde
uygulanması gerekir. Kaldı ki günümüzdeki tıp imkanları ile
şeker hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir yöntem henüz

mevcut değil. Bir diğer konu ise, bilinçsizce kullanılan
bu tarz bitkisel ürünler oldukça ciddi organ hasarları
yaratabilmektedir. Her bitkisel ürün sağlıklı değildir.
En sık olarak karşılaştığım doğru bilinen
yanlışlardan bahsetmeye çalıştım. Fakat ana fikir
olarak şunu söyleyebilirim; Şeker hastalığı kronik
düzenli takip gerektiren ve uygun tedavi ile kontrol
altına alınabilecek bir hastalıktır. Kontrolsüz diyabet
sağlık değildir unutmamak gerek. Merkezimizde
diyabet polikliniğimiz mevcut olup tüm Eyüpsultan
halkımızın hizmetinde olup tüm diyabet hastalarımızı takip
ve tedavi için bekliyoruz.

2) İnsülin bağımlılık yapıyormuş?
İnsülinin kullanılmaya başlanması şeker hastalığı tedavisinde
çığır açan bir durumdur. Şeker hastaları için hayat kurtarıcı olan bu
tedavi şekli, herhangi bir uyuşturucu madde değildir. Bağımlılık,
kullanılmadığında yoksunluk belirtileri ortaya çıkarma gibi bir durum
söz konusu değildir. Hekiminiz üç aylık ortalama kan şekeri değerinizin
belirli bir değerin üzerinde olduğunu tespit ettikten sonra bu tedaviyi
başlar. Yine bu değer uygun değerlere döndüğünde insülin tedavisinden
yine hap tedavisine dönüş olabilir.
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EN SIK YAPILAN
DİYET HATALARI

Soğuk kış günlerinde sağlıklı beslenmeye dikkat etmek çok önemli. Ancak yaz aylarına göre daha hareketsiz bir yaşam tarzına girdiyseniz ve özellikle kalorisi yüksek bir
beslenme planı uyguluyorsanız kilo almak da kaçınılmaz oluyor. Uzmanlar, kış aylarında formunu korumak isteyenlere mutlaka spor, tempolu bir yürüyüşle birlikte bir
diyetisyen eşliğinde sağlıklı bir beslenme planı uygulamaları önerisinde bulunuyorlar. Ayrıca kişilerin kulaktan dolma ya da internette yer alan bazı diyet önerilerini bilinçsizce
uygulayarak sağlıklarını tehlikeye attıklarını ifade ediyorlar. Bu sayımızda diyet yapanlara ya da yeni başlayacak olanlara uzmanların yaptıkları uyarıları iletmek istiyoruz.

1. Protein Ağırlıklı Beslenmek
■ Son zamanlarda popüler olan diyetler, genelde protein ağırlıklı. Protein
yavaş sindiriliyor, tokluk sağlıyor ve sindirilirken vücudumuz daha çok enerji
harcıyor, böylece kilo vermek kolaylaşıyor. Ancak protein olması gerekenden fazla
alındığında sağlığımızda çeşitli sorunlar oluşuyor. Böbreklere fazla yük bindiği için
çeşitli böbrek hastalıkları görülebiliyor. Proteinli besinler genelde
yüksek doymuş yağ içerdiklerinden kalp damar sağlığı olumsuz
etkileniyor. Fazla alınan protein idrarla kalsiyum atımına sebep
oluyor, dolayısıyla hem kalsiyum eksikliği hem de böbrekte kalsiyum
taşları görülme riski artıyor.

2. Ekmeği Hayatınızdan Çıkarmak
■ En çok yapılan zayıflama diyeti hatası ekmeksiz yaşama
geçmek. Ancak tam buğday, tahıllı, çavdar, yulaf vb. ekmekler
en güzel karbonhidrat kaynağıdır. Hem lif içeriğiyle
dengeli kan şekeri ve tokluk sağlar hem de tatlı isteği
oluşumunu azaltır. Ekmekte B grubu vitaminler başta
olmak üzere çeşitli vitamin ve mineraller de bulunur.
Diyetinde ekmek olmayanların daha sinirli daha mutsuz
olmaları da B grubu vitaminlerin yetersizliğine ve düşük
kan şekerine bağlanmıştır.

3. Yağ Düzeyini Ayarlayamamak
■ Yağın özellikle de doymuş yağ asitlerinin fazla alınması diyabet, kalp-damar,
kanser gibi hastalıkların riskini artırıyor. Yağ alımının düşük olması ise yağda
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eriyen vitamin grubunun (A, D, E, K vitaminleri) emilimini olumsuz etkiliyor.
Doygunluk hissi tam olarak oluşmuyor.

4.Kalori Hesabı Yapmak
■ Enerji kaynağı besinlerin içerdiği karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve
minerallerin belirli oranlarda alınması gerekir. Tek başına kalori sayarak
zayıflamak dengesiz bir diyete, vitamin ve mineral eksikliklerine sebep
olabilir.

5. Başkasının Listesini Uygulamak
■ Diyet listesi kişinin “sağlık” durumuna, boy, kilo gibi kriterlerine,
beslenme alışkanlıklarına, hareket düzeyine bağlı olarak
değişmektedir. Ayrıca diyet listesinin danışan/hasta durumuna göre
güncellenmesi yani “takibi” gerekmektedir. Ne yazık ki internet gibi
pek çok yerde verilen diyet listeleri ciddi enerji, vitamin, mineral
kısıtlamaları olan menüler.Metabolizmada geçici-kalıcı çeşitli
sorunlara neden olan bu diyetlere bulaşan insanların pek
çoğu kilo vermeyi başarıyor ancak verdiği kiloyu fazlasıyla
tekrar alıyor.

6. Light Ürünlerin Zayıflattığına İnanmak
■
Referans ürüne göre yağı ve/veya şekeri azaltılmış, lif oranı
artırılmış ürünlere light ürün diyoruz. Bu ürünler zayıflamaya olumlu etkide
bulunmazlar, hatta fazla tüketimleri kilo alımına neden olabilir ancak paketli ürün
yeme isteğini karşılamada iyi birer alternatiftirler.
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