ESER'DE ENGELLER SPORLA AŞILIYOR
"Her çocuk özeldir ve eğitimi hak eder" düşüncesiyle 2015 yılında Piyer Loti'de açılan
Eyüpsultan Belediyesi'nin ödüllü projesi ESER, Eyüpsultan ve çevre ilçelerde bulunan zihinsel ve
fiziksel engelli bireyler için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Atölye çalışmaları ile engelli
kardeşlerimizin el becerilerini geliştirip, mesleki eğitimlerle hayata tutunmalarını sağlayan ESER'de,
yeni açılan spor salonu da ilgi odağı oluyor.DEVAMI SAYFA 9'DA

SİMURGLU VELİLERDEN
ATÖLYELERE BÜYÜK İLGİ

Eyüpsultan Belediyesi'nin ödüllü projesi Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı faaliyetleri
kapsamında hayata geçirilen “Simurg Veli Programı” ile velilerin sosyal, kültürel etkinliklere ve
atölye çalışmalarına katılmaları sağlanıyor. Veliler, sanat atölyelerinde Ebru, Takı Tasarım, Filografi,
Ahşap Kesim, Bağlama, Ney, İngilizce Dil Atölyesi, Osmanlıca Dil Atölyesi vb. dersleriyle sosyal ve
kültürel anlamda kendilerini yetiştirme fırsatı buluyor.HABERİN DEVAMI 6 ve 7'DE
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EYÜPSULTAN'DA ULAŞIMA

DEV YATIRIM

İslam aleminin gözbebeği, ülkemizin tarih ve kültür merkezi
Eyüpsultan’a son yüzyılın en büyük ulaşım yatırımı yapıldı...
Eyüpsultan, baştan sona metro ve raylı
sistemlerle donatılıyor. Şehir içi ulaşım ve
erişim sorunlarına kalıcı çözümler üretilirken,
ilçedeki trafik sorununu çözmek için geceli
gündüzlü çalışmalar devam ediyor. Eyüpsultan’da
gerçekleştirilen raylı sistem yatırımları
sayesinde vatandaşlar daha hızlı, daha güvenli
ve daha konforlu ulaşım imkanına sahip olacak.

Eminönü-Alibeyköy tramvay
hattı inşaatında raylar yerleştirilmeye başlandı.

Alibeyköy trafiğini büyük
oranda rahatlatacak olan
Silahtarağa Tüneli hizmete açıldı.

Tarihi Yarımada'nın en önemli
projelerinden Eminönü – Eyüpsultan –
Alibeyköy tramvay hattı çalışmaları tüm
hızıyla devam ediyor. Hattın 2019 yılı
içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.
Eyüpsultan'ın en önemli ulaşım
projelerinden biri de Mecidiyeköy –
Mahmutbey metro hattı.
İstanbul'un ikinci, Avrupa yakasının ilk
sürücüsüz metrosu Kabataş-Mahmutbey
hattının raylarına ilk vagonlar indirildi.
Sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak
metro hattının, bu yılın son çeyreğinde
açılması planlanıyor.

Değerli
Eyüpsultanlı
hemşehrilerim,
Sizlerle yaklaşık
5 yıldan beri bu
sayfalarda birlikteyiz.
Eyüpsultan
Postası'nda her ay
birlikte olarak o
ay yaptığımız işleri
anlattık. Yapacağımız
projelerden bilgiler
verdik. stedik ki
ilçemizde yerel
gündemi oluşturalım,
Belediye olarak
halkımızla iletişim
içinde olalım, şeffaf
ve sıkı bir ilişki içinde
bir yürüyüş yapalım...
Kim ne derse desin
bunu büyük ölçüde
başardığımıza
inanıyorum.
8DEVAMI: 3. SAYFADA
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Alibeyköy Mah.
Namık Kemal Cad.
No: 83 Eyüpsultan
TEL: 440 04 15

Eyüpsultan Belediyesi'nin Şefkateli

İhtiyaç Sahiplerine Uzanıyor
Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla açtığı Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Şefkateli Mağazası, hizmetlerini her geçen gün arttırarak devam ettiriyor.

Ş

EFKATAELİ Mağazası’nda, ihtiyaç sahiplerine
ayakkabı, ceket, takım elbise, kazak, pantolon,
abiye kıyafetler, gelinlik, damatlık ve çocuk kıyafeti
gibi çok sayıda giyim eşyası desteği veriliyor.
Mağaza, Eyüpsultan’da ikamet eden hayırsever
vatandaşlardan giyim eşyası bağışı alıyor. Giyim eşyaları
dışında mağazaya ikinci el ev tekstili ve züccaciye ürünleri
bağışı da kabul ediliyor. Çocuklar için oluşturulan reyonda
giyim eşyalarının yanısıra, oyuncaklar da bulunuyor.
Eyüpsultanlı ihtiyaç sahibi bir vatandaş, mağazaya
girdiğinde ikinci el eşyalardan sınırsız şekilde alabiliyor,
tepeden tırnağa gönlünce giyinebiliyor.

76 BİN 519 KİŞİYE GİYİM DESTEĞİ
Şefkateli Mağazası 2014 - 2018 yılları arasında bugüne
kadar 76 bin 519 kişiye 326 bin 215 parça giyim desteği
verdi. Yine 2014 – 2018 yılları arasında 1.828 aileye 5.725
parça; buzdolabı, çekyat, çamaşır makinası, set üstü ocak,
fırın, ütü, yatak, baza ve halı gibi eşya desteği sağladı.
Vatandaşlar giyim desteğini Şefkateli Mağazası’na giderek
teslim alırken, ev eşyaları belediye ekipleri tarafından ihtiyaç
sahibi ailelerin evlerine götürülerek teslim ediliyor.

HER GÜN 418 KİŞİYE SICAK YEMEK DESTEĞİ
Şefkateli Mağazası, ihtiyaç sahiplerine ayakkabı,
ceket, takım elbise, kazak, pantolon ve çocuk kıyafeti
gibi çok sayıda giyim eşyası desteği veriyor.

DESTEKLER NASIL VERİLİYOR?
Eyüpsultan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahipleri
bu hizmetten yararlanabilmek için ilk olarak Sosyal
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat ediyor.
Müracaat eden kişilerle ilgili, aralarında sosyolog
ve psikologların da bulunduğu alan tarama ekipleri
inceleme yapıyor.
Müracaat yapan kişilerin adreslerine gidilerek
tespitler yapılıyor. Yapılan işlemler sonrası ailelere
Şefkateli Mağazası’ndan, bir giyim kartı veriliyor. Kişi
bu giyim kartı ile yılda 4 kez 3’er aylık aralıklarla
mağazaya giderek ihtiyaçlarını giderebiliyor. Mağaza
hafta içi mesai saatlerinde hizmet veriyor.
Mağazada, gelinlik ve
damatlığın yanısıra
sünnet kıyafetleri de
bulunuyor.

Şefkateli Mağazası, 2014 - 2018 yılları
arasında bugüne kadar 76 bin 519 kişiye
326 bin 215 parça giyim desteği verdi.
Çocuklar için oluşturulan
reyonda giyim eşyalarının
yanısıra, oyuncaklar da
bulunuyor.

İlçede günlük olarak 197 hanede yaşayan 418 kişi sıcak yemek desteği alıyor.

Bu arada sıcak yemek desteği de devam ediyor. Ekipler
önceden tespit edilen; bakıma muhtaç, kimsesiz, hasta, yaşlı,
yatalak, bedensel engelli vatandaşların evlerine giderek
sıcak yemekleri teslim ediyorlar.
Yemekler, yağmur, kar kış dinlemeden, ekipler tarafından
ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. İlçede günlük olarak
197 hanede yaşayan 418 kişi sıcak yemek desteği alıyor.
Verilen bu desteklerle Eyüpsultan’da aç ve muhtaç
kimsenin kalmaması hedefleniyor.

2014 – 2018 yılları arasında 1.828 aileye 5.725 parça;
buzdolabı, çekyat, çamaşır makinası, set üstü ocak, fırın, ütü,
yatak, baza ve halı gibi eşya desteği sağlandı.

GÜNCEL
Geriye doğru baktığımızda gerçekten
yüzlerce proje ve hizmetin uygulamaya
sokulduğunu, bunların halkımızın
yaşamına kolaylık ve rahatlık getirdiğini,
ileriye dönük umut ve beklentilerini
karşıladığını gördük, hissettik. Bu
anlamda Eyüpsultan Postası güçlü ve
sağlıklı bir mecra oldu. Her ay beklenen
ve takip edilen bir yayın oldu.
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ilkelerimiz ve ilçemiz kazançlı çıkacaktır.
Dolayısıyla tarafımız, burasıdır.

★★★

Eyüpsultan Belediye Başkanı

★★★
Görev süremiz boyunca, başlangıçta
planladığımız yol haritamıza uygun bir
yürüyüş ve uygulama yaptık. 2014 seçimi
öncesi açıkladığımız vizyon belgemizde,
çocuk ve gençlere özel önem vereceğimizi,
sosyal yardım ve destek alanında öne
çıkacağımızı, medeniyetimizin önemli bir
merkezi olmamız sebebiyle kültür alanında
ciddi çalışmalara ağırlık vereceğimizi,
şehrimizin alt yapısına yöneleceğimizi,
kurumsal gelişimimizi sağlayacağımız ve
özellikle kentimizin tarihi özelliğine uygun
meydan projemizi hayata geçireceğimizi
söylemiştik.
Çok şükür söz verdiğimiz tüm
bu alanlarda major, alt proje ve
uygulamalarımızla bugünlere geldik. 6
seçim, bir darbe girişimine ve ekonomik
kaynakların sınırlı olmasına rağmen uzun
vadeli borçlanmalarla hizmetlerimizi ifade
edebildik. Bundan dolayı mahçup da
olmadık. Attığımız her adım, planlı ve
hesaplanmış bir fikrin ürünüydü. Böyle

/remziaydin

/avremziaydin /avremziaydin

Hepimiz Birer Fatih Olmalıyız
de olması gerekirdi. Bugün Eyüpsultan
Belediyesi stanbul'un mali yönden en iyi
belediyelerinden biri. Yüksek oranlarda
borcu olan bir kurum da değildir. Zaten
buna yasal olarak da imkan yoktur.
Bu projelerimizin ve kararlarımızın
sonuçlarını halkımız her geçen gün daha
da iyi hissedecek, takdir edecektir.

3

Geride birçok kişinin duası, sevgisi
ve hatırasını bırakıyorum. Makamlar
kesinlikle geçicidir. Ancak insanların
gönlünde yer almak, hayır ve güzelliklerle
anılmak kalıcıdır. Bunun büyük ölçüde
oluştuğunu görüyorum, dolayısıyla çok
mutluyum. Bundan daha büyük bir
kazanımın da olmayacağına inanıyorum.

★★★

★★★

Değerli Eyüpsultanlı hemşehrilerim,
Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimlerinde
Belediye Başkanı adayı olarak yer
almayacağım. Siyasi yaşamımda tek bir
hedefim vardı: Doğup büyüdüğüm ilçeme
belediye başkanı olarak hizmet etmek…
Rabbime şükürler olsun o da gerçekleşti.

Bundan sonra yapılacak iş, gelecek
yeni arkadaşımızı ve ekibini desteklemek,
onlar için dua etmek olmalıdır. Neticede
ilçemizde 1994 yılından itibaren
oluşan birikimi, anlayış ve uygulamaları
kaybetmemek, daha da ileriye götürmek
hepimiz için zorunluluktur. Bundan,

Değerli hemşehrilerim,
Kararlarımızda hep milletimizin
menfaatlerinin yanında olduk, adalet
ve hakkaniyetli olmaya, karıncayı dahi
incitmemeye çalıştık. nşaallah muvaffak
olmuşuzdur. dareciliğin doğasından dolayı
mutlaka atladığımız, bilmeden kırdığımız
gönüller olmuştur. Bundan dolayı helallik
isteriz. Bizden yana da helal olsun.
Bu yazı ve beyan bir bitiş değildir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi
aslında bir fatihadır başka bir fethe
başlangıçtır. Çünkü biz milletimizin
hizmetinde olma refleksimizi muhafaza
ediyoruz. Bu refleks orada, burada,
hangi zamanda, nerede tecelli eder
şimdiden bilinmez. Ama önemli olan
bu hassasiyattır, bunun diri kalmasıdır.
Dolayısıyla hepimizin birer Fatih olması
gerekir. Biz yine doğup büyüdüğümüz
ilçemizde, sokaklarında, sıcak muhabbet
ortamlarında, daha önceden de olduğu
gibi bundan sonra da dostlarımızla
birlikte olmaya devam edeceğiz.
Böylesi güzel, önemli ve geleceği
parlak bir ilçede, görev yapmanın
mutluluğunu ve onurunu yaşayarak,
böylesi bir mirasa sahip olarak, geleceğe
umutla, mutlulukla ve emin gözlerle
bakıyorum. Kalın sağlıcakla...

İŞ VE KARİYER BİRİMİ
EYÜPSULTANLILARI
İŞ SAHİBİ YAPIYOR
2014 YILININ ARALIK AYINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN İŞ
VE KARİYER GELİŞTİRME BİRİMİ 3.078 KİŞİYİ İŞ SAHİBİ YAPTI.

E

YÜPSULTAN Belediyesi tarafından işsiz vatandaşların
istihdamlarını sağlamak amacıyla hizmete açılan
İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, açıldığı günden
bugüne yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. İşsiz
vatandaşların istihdamlarını sağlamak amacıyla hizmet
veren İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, 3.078 vatandaşa
istihdam sağlarken, 712 firmayla ortak hareket ederek iş
veren ve iş arayan arasında köprü vazifesi gördü.

İŞE YERLEŞTİRME VE BAŞVURU SÜRECİ
Özel sektörde iş arayan vatandaşlarımız İş ve
Kariyer Geliştirme Birimi’ne başvurduklarında özgeçmiş
bilgi girişlerini istihdam uzmanlarının rehberliğinde
yapabiliyorlar. Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için tüm
aday başvuruları web tabanlı olarak bilgi sisteminde kayıt
altında tutuluyor. Oluşturulan özgeçmişler rutin aralıklar ile
güncelleniyor.

İŞ BULMA DANIŞMANLIĞI
Özgeçmişlerde iş arayan vatandaşların hangi
kriterlerde iş aradığı belirleniyor. İşveren firmalar
tarafından yapılan personel talepleri sonrasında özgeçmiş
havuzundan kriterlere uygun iş arayan üyelere SMS veya
telefon ile bilgilendirme yapılıyor.

MESLEK EDİNDİRME VE HAZIRLIK KURSLARI
Özgeçmiş havuzunda bulunan vatandaşlara, sektörel
ihtiyaçlara göre mesleki anlamda eğitmek amacı ile
konunun uzmanları tarafından verilen sertifikalı eğitimler
ile istihdamı gerçekleştirme hizmeti veriliyor. Kamu
ve Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimize ve
vatandaşlarımıza eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacı ile
ücretsiz hazırlık kursları hizmeti veriliyor.

İŞ ARAYAN VE İŞVEREN BULUŞTURMALARI
İşçi ve personel arayan firmalara yapılan ziyaret
ve firmalar ile yapılan anlaşmalar sonrasında, özgeçmiş
havuzunda bulunan uygun kriterlere sahip vatandaşlara
toplu iş görüşmeleri ve mülakat tekniği ile istihdamı
gerçekleştirme hizmeti veriliyor.

İŞ VE KARİYER GELİŞTİRME BİRİMİNDEN
NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

ADRES: Alibeyköy Mahallesi, Namık
Kemal Caddesi, No: 79 Eyüpsultan
TELEFON: 440 15 46

İş arayan süreci, merkeze başvuruda bulunan adayların
birebir mülakat tekniği ile özgeçmişleri oluşturularak kişinin
profiline uygun iş ilanları belirleniyor. Daha sonra adayın
profiline göre merkezde toplanan uygun iş ilanlarına aday
firmadan randevu alınarak yönlendiriliyor. Personel arayan
süreci ise ziyaretine gidilen ya da merkeze başvuruda bulunan
firmanın kaydı sistem üzerinden alınarak gerçekleştiriliyor.
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EYÜPSULTAN BAŞTAN
SONA METRO VE RAYLI
SİSTEMLERLE DONATILIYOR

Eyüpsultan için güçlü yatırım seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Eyüpsultan, baştan sona metro ve raylı
sistemlerle donatılıyor. Şehir içi ulaşım ve erişim sorunlarına kalıcı çözümler üretilirken, Eyüpsultan’ın adını
yıldızların yanına yazmak için geceli gündüzlü çalışmalar devam ediyor. İlçede gerçekleştirilen raylı sistem yatırımları
sayesinde vatandaşlar daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım imkanına sahip olacak.

Tarihi Yarımada’nın En Önemli Projesi:

ENTEGRASYONUN OLACAĞI HATLAR

Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı

■ Tarihi Yarımada’nın en önemli projelerinden Eminönü – Eyüpsultan – Alibeyköy
tramvay Hattı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mavi, yeşil ve tarihi ile iç içe
yolculuğa ev sahipliği yapacak olan Eminönü – Alibeyköy tramvay hattı inşaatında
raylar yerleştirilmeye başlandı. Seyahat süresi 30 dakika olan katenersiz 10
kilometrelik tramvay hattında bazı kısımlarda rayların yerleştirme işlemi biterken, diğer
bölümlerde raylar beton dökülen bloklara yerleştirilmeye devam ediyor. Yeşil, mavi
ve tarih ile iç içe olan tramvay hattında 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon yer
alacak. Eminönü’nden Alibeyköy Cep Otogarı arasında seyahat süresi 35 dakika olacak.
Günlük 114 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip hatta 30 araç çalışacak.

10 Ayrı noktada yapımı devam eden ve
planlanan hatlarla entegrasyon sağlanacak
■ Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1)
Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü
vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu’nda,
■ Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile
Küçükpazar İstasyonu’nda,

TARİHİ YAPILAR DİKKATE ALINDI
■ Tramvay hattı güzergahı belirlenirken proje aşamasında
güzergah üzerindeki tarihi yapılar dikkate alındı. Tarihi yapılar
sensörler yerleştirilerek titreşim ölçümleri aralıksız yapıldı.
Konunun uzmanı üniversite öğretim görevlileri tarafından
yapılan bu ölçümler, raporlanarak incelendi. Yapılan ölçümler
sonucunda tarihi yapılarda herhangi bir deformasyon veya
olumsuz bir durum oluşturmayacağı uzmanlar tarafından tespit
edildi. Raporlar Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Koruma Kurullarıyla
paylaşıldı. Çalışmalar sırasında imalatlar, yöntemleri, titreşimleri
minumum seviyeye indirilecek şekilde planlandı.

■ Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı
ile Ayvansaray İstasyonu’nda,
■ Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik
Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu’nda,
■ Planlanan Bayrampaşa - Eyüp Tramvay
Hattı ile Feshane İstasyonu’nda,
■ Planlanan Kazlıçeşme - Söğütlüçeşme
Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu’nda,

■ Planlanan Eyüpsultan-Yeşilpınar Teleferik
Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu’nda,
■ Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı
(M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu’nda,
■ Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı
ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu’nda
entegre olacak.

HAT BİLGİLERİ
■ Eminönü otobüs durakları alanından
Eminönü İstasyonu ile başlayan güzergah,
Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray,
Feshane, Eyüpsultan - Teleferik, Eyüp Devlet
Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya
Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından
geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy
Metro İstasyonu ile devam edip, Alibeyköy
Cep Otogarı İstasyonunda son bulacak.
Bu alanların bir kısmında Tarihi Yarımada

içerisinde ve Haliç kıyılarında olması
dolayısıyla tarihi, turistik ve ekolojik açıdan
bölgenin nitelikli olarak taşıt trafiğinden
arındırılması, karbon salınımının azaltılması,
yaya hareketliliğinin arttırılması planlanıyor.
● Hatta, 2’li dizi 30 araç hizmet verecek
● Günlük 114.000 yolcu kapasitesi
● 14 adet 60 m uzunluğunda istasyon
● Yolculuk süresi 35 dakika
● Hat uzunluğu 10 km
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KABATAŞ - MECİDİYEKÖY – MAHMUTBEY METRO HATTI
■ Eyüpsultan’ın en önemli ulaşım projelerinden biri de
Mecidiyeköy – Mahmutbey metro hattı. İstanbul’un ikinci, Avrupa
yakasının ilk sürücüsüz metrosu Kabataş-Mahmutbey hattının
raylarına ilk vagonlar indirildi. Raylara indirilen araçların iç
testlerinin yapılarak bunların ana hatta test sürüşlerine hazır hale
getirilmesi hedefleniyor. Sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak
metro hattının, bu yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor.
■ Kabataş-Mahmutbey metro hattı inşaatında çalışmalar hızla
devam ediyor. Bu kapsamda hattın, Mecidiyeköy-Mahmutbey
arasındaki kısımda kaba işleri büyük oranda tamamlandı.
İnce işlerde özellikle elektromekanik ve teknik kısımlar da
tamamlanma aşamasına getirildi. Avrupa yakasının ilk sürücüsüz
metro hattına araç sevkiyatı sürerken, ilk araçlar da Tekstilkent’te
yapılan ve depo olarak da kullanılacak Giyimkent-Tekstilkent
İstasyonuna getirilerek raylara indirildi.

GAYRETTEPE – İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI
■ İstanbul’un en büyük ulaşım
projelerinden olan ve proje bedeli
toplam 4 milyar 845 milyon 600 bin TL
olarak belirlenen Gayrettepe – İstanbul
Havalimanı Metro Hattı, Eyüpsultan,
Şişli, Kağıthane, Arnavutköy, Başakşehir
ile Küçükçekmece ilçelerinden geçecek.
Hattın uzunluğu, Gayrettepe – İstanbul
Havalimanı yönünde 33 kilometre,
İstanbul Havalimanı - Halkalı yönünde
de 33 kilometre olmak üzere toplam
66 kilometre uzunluğunda olacak. Bu
metro hattı ile kent merkezine ulaşım
30 dakika olacak. Metro hattında
aralarında Kemerburgaz, Göktürk ve
İhsaniye’nin de bulunduğu toplam 13
istasyon yer alacak.

GÜNLÜK BİR MİLYON YOLCUYA HİZMET
■ Mahmutbey, Göztepe, Yüzyıl, Tekstilkent, Karadeniz Mahallesi,
Yeni Mahalle, Kazım Karabekir, Akşemsettin, Veysel Karani,
Yeşilpınar, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan, Mecidiyeköy
olmak üzere 15 istasyonlu metro hattında seyahat süresi ise
26 dakika olacak. Uzunluğu 18 kilometre olan ve son teknoloji
kullanılarak yapımı devam eden hattın, ilçemiz sınırları içerisinde
Alibeyköy, Yeşilpınar ve Akşemsettin olmak üzere 3 durağı
var. Saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıma kapasiteli araçlarla
günlük yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet vermesi öngörülen hat,
toplu ulaşım entegrasyonuna katkı sağlarken, ilçeler arasındaki
yolculuk mesafesini de önemli ölçüde düşürecek.

ENTEGRASYON OLACAĞI HATLAR
■ Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro
hattı ve metrobüs işletmesi ile, Alibeyköy istasyonunda T5
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile, Karadeniz Mahallesi
istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı
ile, Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.

ENTEGRASYON OLACAĞI HATLAR
Yenikapı – Hacıosman Metrosu ile Gayrettepe’de, Hızlı Tren ile
Havalimanı’nda, Sultangazi - Arnavutköy Hattı ile Arnavutköy’de, Kirazlı –
Metrokent - Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir’de, Bakırköy – Kirazlı - Olimpiyatköy
Metrosu ile Olimpiyatköy’de, Kayaşehir – Başakşehir - Olimpiyatköy Tramvayı ile
Olimpiyatköy’de, Kirazlı - Halkalı Metrosu ile Halkalı’da, Marmaray Projesi ile Halkalı’da.

PROJE HALİNDEKİ HATLAR:

DİĞER HATLARLA ENTAGRASYONUN
ARDINDAN ULAŞIM SÜRELERİ
Mahmutbey – Mecidiyeköy 26 dakika
Mahmutbey – Sarıyer Hacıosman 45 dakika
Mahmutbey – Yenikapı 39,5 dakika
Mahmutbey – Üsküdar 48.5 dakika
Mahmutbey – Kadıköy 52 dakika
Mahmutbey – Sabiha Gökçen Havalimanı 95.5 dakika
Mecidiyeköy – Alibeyköy 7.5 dakika

EYÜPSULTAN – BAYRAMPAŞA
TRAMVAY HATTI
Eyüpsultan Meydanı ile Bayrampaşa Meydanı arasında bağlantı
sağlayacak olan hattın Feshane bölgesinde T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ile ray bağlantısı olacak şekilde proje
çalışmaları devam etmektedir. 3.1 kilometre uzunluğundaki hatta
6 istasyon bulunuyor. 15 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip
olacak hattın seyahat süresi 10 dakika. Proje 2023 hedefları
arasında yer alıyor.

VEZNECİLER – SULTANGAZİ METRO HATTI
■ Vezneciler – Sultangazi Metro Hattı Projesi, Tarihi Yarımadayı Eyüpsultan’a bağlıyor.
2021’de tamamlanacak projenin Eyüpsultan’daki istasyonları Ayvansaray, Eyüpsultan,
Rami Kışlası. Hat Vezneciler bölgesinde tarihi suriçinde başlayarak Fatih ilçesini doğu batı
istikametinde geçmekte, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden geçerek Mescid-i Selam
istasyonunda sonlanmaktadır.

SEYRANTEPE – ALİBEYKÖY METRO HATTI
■ Hattın Seyrantepe metro istasyonu bölgesinden Cendere üzerinden
geçerek Alibeyköy Cep Otogarı’ na entegre olması planlanmaktadır.
Seyrantepe istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ile,
Alibeyköy Cep Otogarı istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı
ile, Çırçır istasyonunda M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ile
entegrasyonu planlanmaktadır.
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Turgut Yıldız’ın
hocalığında 3 yıldır
devam eden Bağlama
atölyesi velilerden
büyük ilgi görüyor.

SİMURGLU VELİLER
ATÖLYELERE BÜYÜK İLGİ
GÖSTERİYOR
8Haber ve Röportajlar: Serkan Duygu

8Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Eyüpsultan Belediyesi’nin ödüllü projesi Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim
Programı faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen “Simurg Veli Programı” ile velilerin
sosyal, kültürel etkinliklere ve atölye çalışmalarına katılmaları sağlanıyor.
Simurg Veli Programı’yla şimdiye kadar 2390 veli, atölye, seminer,
sağlıklı yaşam ve diyet programlarından faydalandı.

Velilerin eğitim sürecine etkin katılım sağlamaları amacıyla hayata geçirilen
“Simurg Veli Programı”yla tüm velilerin sosyal, kültürel etkinliklere ve atölye
çalışmalarına katılmaları sağlanıyor. Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerindeki
öğrencilerin sanat atölyelerinde ortaya koydukları eserler gibi öğrenci velileri
de bu sanat atölyelerinde kendi uğraşları ve emekleriyle çeşitili eserler ortaya
koyup, faydalı çalışmalara imza atıyorlar. Sanat atölyelerinde Ebru, Takı Tasarım,
Filografi, Ahşap Kesim, Resim, kurslarıyla el becerilerini geliştiren veliler Bağlama,
Ney, İngilizce Dil Atölyesi, Osmanlıca Dil Atölyesi, Hızlı Okuma, dersleriyle de
sosyal ve kültürel anlamda kendilerini yetiştirme fırsatı buluyor. “Simurg Veli
Programı”yla atölye çalışmaları ve kursların yanısıra alanında uzman kişilerin
sunumlarıyla gerçekleştirilen seminerlerle velilerin bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Veliler takı tasarım atölyesinde el becerilerini geliştiriyor;
tasarladıkları ürünleri satıp aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.

GÜNCEL
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Simurg Veli Programı'na Katılan Veliler
“İçimizdeki Yeteneği Keşfettik” diyorlar
Nursen Tutak Bağcı (Bağlama): Kursa üç yıldır geliyorum.
Hocamızdan çok memnunuz. Öğrencilerin dışında velilere, özellikle
emeklilere böyle bir programın yapılması çok güzel. Atölyeleri faydalı
buluyorum. İnsanlar emekli olunca, hayattan emekli olmadıklarını
farkediyorlar. Bu tarz çalışmalar kişiye yeniden bir yaşam gücü sağlıyor.

Aslı Uluışık (Resim):
Alibeyköy’de oturuyorum.
Altı aydır resim atölyesine
geliyorum. Resim yapmayı
seviyordum ama yeteneğim
var mı yok mu çok
bilmiyordum; gelip denemek
istedim. Burada çalışmalarımız
çok zevkli ve keyifli geçiyor.
Kendimdeki yeteneği
de keşfettim bu arada.
Birşeyler yapabilmek, ortaya
çıkarabilmek beni de mutlu
etti. Hocamızda bizimle çok
güzel ilgileniyor. Çocuklarımız
burada eğitilirken, bizim de
bu şekilde hem kendimizi
geliştirmemiz, hem bir
aktivitenin içinde bulunmamız
ayrıca güzel. İnşallah bu
şekilde devam eder.

Semra Yoğurtçu (Takı
Tasarım) Yeşilpınar
Mahallesi’nde oturuyorum.
İki yıldır takı tasarıma
geliyorum. Ben panik atak
hastalığı geçirmiştim, o
yüzden kendime güzel bir
uğraş edinmek istedim; şu
an çok iyi hissediyorum.
Buraya başladıktan sonra
panik atak tedavim de bitti.
Takı takmayı çok seviyorum,
bütün kıyafetlerime konbin
için takı almak, bütçemi
zorluyordu. Bu kurs sayesinde
artık kendi takılarımı yapıp
tasarlıyorum, hem de satışını
yapıyorum. Aile bütçesine
de katkıda bulunuyorum.
Ev hanımlarına kesinlikle
tavsiye ediyorum. Evde
kendilerini kapatacaklarına
bu tarz kurslara gelip farklı
uğraşlar edinip, kendilerini
geliştirsinler.

Nursel Özdemir (Bağlama): Üç yıldır bağlama kursuna geliyorum.
Koro grubundayım. Müziğe karşı bir ilgim vardı. Emeklilikten sonra
burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Bağlama grubuyla birlikte
türküler söylüyoruz. Burada çok güzel dostluklar kurduk diyebilirim.
Burası benim boşluğumu dolduruyor; keyifle gidip geliyorum.

Aylin Karabulut (Bağlama): Üç yıldır bağlama kursuna geliyorum. Ben öğretmen okulunda okudum, orada mandolin çalıyordum, çokta hoşuma
gidiyordu. Böyle bir kursun açılıdığını duyunca gelmek istedim. Bağlamaya başlamak benim için hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim.
Çalışan birisiyim, eve gidip bağlama çalmak bütün yorgunluğumu ve stresimi alıyor; beni çok mutlu ediyor. Çok muhteşem bir hocamız var.
Hepimizle ayrı ayrı ilgileniyor. Böyle kaliteli bir programı hayata geçirdikleri için Eyüpsultan Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.

Merve Nuray Ayhan (Ney):
Ben oğlumu Simurg’un
atölyelerine kayıt ettirmek için
heveslenmiştim; ney kursunu
görünce çok şaşırdım ve hemen
kayıt oldum. Daha önceden
Ney’e karşı ilgim vardı, eğitim
de aldım ama yarım kalmıştı.
Tam manasıyla öğrenemediğim
için içimde ukte kalmıştı.
Burada daha profesyonel
bir eğitim alıyoruz, notaları
öğreniyoruz. Hocamız çok
güzel bir eğitim veriyor.
Sema Keskin (Filografi): Nişanca Mahallesi’nde oturuyorum.
Filografi kursuna geçen seneden beri devam ediyorum. Kursumuzdan
ev hanımları olarak çok memnunuz. Kursumuzun devam etmesini
istiyoruz; çünkü buralarda bu tarz başka bir yer yok. Ev hanımları için
çok güzel bir aktivite. Burada farklı bir el işi öğreniyoruz.

Ayşe Kekeç (Resim):
Alibeyköy’de oturuyorum.
Resim yapabilmek benim
çocukluk hayalimdi. Hatta
hayallerimin arasında resim
yapıp sergi açmak var. Böyle
bir yeteneğim yok ama
inşallah başaracağım. Burada
olmaktan dolayı mutluyum.
Daha öğreneceğim çok şey var.
Veliler için bu tarz atölyelerin
açılmasından dolayı
memnunum. Ben resimin
yanısıra İngilizce atölyesine
de devam ediyorum. Bu
tarz atölyelerin daha da
çoğalmasını arzu ederim.

Serap Çakal (Takı Tasarım):
Ben moda tasarımçısıyım.
Geçtimiz yaz Altınoluk’ta
gece pazarında takı standı
açtım. Takı tasarıma ordan
heveslendim ve merak sardım.
Kendi tasarımlarımı yapmak
istedim ve bir sene önce
atölyeye kayıt oldum. Buranın
çok faydasını gördüm, çok
güzel tasarımlar yapmaya
başladım. Burada olmaktan
dolayı mutluyum, emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.
Canan Bozkurt (Filografi): Nişanca Mahallesi’nde oturuyorum. İki
yıldır Filografi atölyesine devam ediyorum. Filografi’yi merak edip
başladım ve çok sevdim. Devam etmesini çok istiyorum. Filografi
bizim için terapi gibi oldu. İlk geldiğimiz günlerde makarayı dahi
tutmayı bilmiyorduk, şimdi çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz.

Songül Özen (Ney):
Akşemsettin Mahallesi’nde
oturuyorum. Ney’e karşı bir
ilgim olduğu için atölyeye
katıldım. Daha önce ney
dinliyordum, hoşuma
gidiyordu. Acaba bir gün bizde
yapabilirmiyiz diye aklımdan
geçiriyordum. Burada Ney
atölyesi açılınca hemen kayıt
oldum. Çalışmalarımız çok
güzel geçiyor. Hocamız bizimle
çok yakından ilgileniyor. Bir ev
hanımı olarak bir enstrüman
çalmayı öğrenmenin
mutluluğunu yaşıyorum.
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ESER öğrencileri AIESEC öğrencilerine
büyük ilgi ve sevgi gösterdiler.

8Haber ve Röportajlar: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

DÜNYA GENÇLERİ ESER’Lİ
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Dünyanın lider yetiştiren en büyük gençlik organizasyonu ““AIESEC
“AIESEC”” öğrencileri, ESER
(Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi) öğrencileri ile 6 hafta süren eğitim için bir araya geldi.
AIESEC öğrencileri, müzik, taş boyama, fotoğrafçılık, keçe
ve dikiş atölyelerinde ESER’li öğrencilere eşlik ettiler.

U

NİVERSİTE öğrencileri ve mezunlar için sosyal
sorumluluk ve profesyonel staj imkanı sunan, şirketler
ve sivil toplum kuruluşlarını farklı ülkelerdeki genç
yetenekler ile buluşturan dünyanın en büyük gençlik
organizasyonu AIESEC, ESER’e kayıtsız kalamadı.
Dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden oluşan 12 öğrenci
ESER ve Zahir Kafe Atölyesi’nde bir araya geldikleri ESER’in
öğrencileri ile yabancı dil eğitimi, taş boyama, müzik çalışmaları
gibi bir çok aktiviteye katıldılar. Farklı ülke ve kültürdeki
öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan ESER
öğrencileri AIESEC öğrencilerine büyük ilgi ve sevgi gösterdiler.
ESER’li öğrencilerle çok kısa sürede kaynaşan AIESEC öğrencileri
ise ESER’de yapılan çalışmaları takdir ettiklerini dile getirdiler.

Müzik sınıfında yapılan çalışmalara katılan AIESEC
öğrencileri ESER’i çok sevdiklerini dile getirdiler.

“Ülkemizde ESER Gibi Bir Kurum Yok”
Ahmed Moemen (Mısır):
“23 yaşındayım, Türkiye’ye ilk defa
geliyorum ve çok beğendim. İstanbul’un
dışında Trabzon, Rize ve İzmir’e gittim.
Ayrıca Şile ve Ağva’yı da gezdim. Çok güzel
bir ülkeniz var. ESER’i oldukça beğendim.
Engelli arkadaşların dans, müzik ve el
becerileri gibi çeşitli aktivitelerde bulunması
çok güzel. Öğrencilerin mutlulukları
gözlerinden okunuyor. Bence okul harika bir
iş çıkarıyor. Ülkemde de engelliler için okul
var ama bu kadar kapsamlı değil.”

Lama Abdel Fattah(Ürdün)):
“21 yaşındayım, Türkiye’ye
daha önce gelmedim. Ülkenizi
çok güzel buldum ve hoşuma
gitti. İstanbul’da hayat hiç
durmuyor, bizim ülkemizde
belli bir vakitten sonra hayat
durur. ESER’i oldukça beğendim,
çok başarılı bir proje. Çocukları
evde yaşamaya mahkum
etmektense, onları sosyal hayata
kazandırmak, çeşitli aktivitelerle
onların gelişimine fayda
sağlamak çok önemli bir şey.”
Prachi Kothari (Hindistan): “20 yaşındayım,
Türkiye’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Türk
kültürünü çok sevdim. Ayasofya’yı, Yerebatan
Sarnıcı’nı gezme şansım oldu. ESER’i ve burada
yapılan çalışmaları oldukça beğendim. Okulda
öğrenciler ile en güzel şekilde ilgileniliyor.
Onlarla birlikte zaman geçirmekten dolayı
mutlu oldum. Ülkemde bildiğim kadarıyla böyle bir okul yok.
Hindistan’a gittiğimde ESER’le ilgili bir yazı yazacağım ve ülkemde
de bu tarz bir okul açılması için elimden geleni yapacağım.”

Kamilla Aliyeva
(Kazakistan): “19
yaşındayım, Türkiye’ye ilk
defa geliyorum. Ülkenizin
kültürünü ve yemeklerini çok
beğendim. İnsanlar çok güler
yüzlü. ESER’i çok sevdim.
Öğretmenler öğrencilere çok
sıcak davranıyor. Buradaki
çocukları çok sevdim. Onlarla
çok eğlenceli zamanlar geçirdik.
Ülkemde de engelli okulu var
ama daha önce böylesi bir
mekanda hiç bulunmadım.”
Amenyeto Trudy (Gana): “21 yaşındayım,
Türkiye’ye ilk kez gelişim. Türkiye çok güzel
bir ülke, arkadaş canlısı insanlar var. Turistler
için gezilebilecek bir çok turistik yer var.
Türkçe karışık olsa da çok güzel bir dil. ESER
çok güzel bir oluşum. Engelli insanları toplum
içine katmaları, onların çeşitli aktiviteleri
yapmalarını sağlamaları çok önemli. Ülkemde de engelli okulu
var ama daha basit ve gündelik hayata dair şeyler yapıyorlar.
Bu kadar detaylı ekipmanlar yok.”

Alisia Testarali (İtalya): “22 yaşındayım, Türkiye’ye ilk defa geliyorum.
Türkiye’yi çok sevdim. Özellikle İstanbul’u İtalya’ya çok benzettim. En
çok insanları ve insanların davranışlarını benzer buldum. Antalya’ya
da gittim orayı da çok sevdim. ESER’i çok başarılı buldum. Kendi
ülkemde de sosyal eğitmen olarak çalıştım. Dans, müzik terapisi gibi
çalışmaları engelli bireyler için çok faydalı buluyorum. İtalya’da böyle
bir okul yok, bizde de olmasını hayal ediyorum.”

Sagynysh (Kazakistan):
“21 yaşındayım, Türkiye’ye ilk gelişim.
AIESEC kapsamında önüme birçok ülke
sunuldu ama ben Türkiye’yi seçtim.
Açıkçası tarihe ilgim olduğu için
Türkiye’de olmak istedim. Bizans, Osmanlı
dönemine ait bir çok önemli mimari eser
var. Bu benim için çok güzel ve farklı
bir deneyim oldu. Buradaki öğretmenler
bize karşı çok nazik ve sabırlıydılar.
Öğrencilerle çok eğlenceli ve kaliteli
zaman geçirdik.”
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10 Farklı atölyede eğitimlerine devam eden ESER’li öğrenciler yeni açılan spor salonuyla spor yapmanın keyﬁni doyasıya yaşıyor.

H
ESER’li öğrenciler
birlikte spor
yapmanın keyfini
yaşıyorlar.

Spor salonunda dans dersleri de yapılıyor.

ESER’li öğrenciler spor salonunda pilates
yapıp, çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştiriyorlar.

ER 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.
Haftanın beş günü hizmet veren, bir öğrencinin en fazla iki
gün katılabildiği ESER’de seramik, halk oyunları, el sanatları,
müzik, taş boyama, fotoğrafçılık, keçe atölyesi, dikiş sınıfı, nakış
sınıfı ve bahçıvanlık olmak üzere 10 aktif atölyede eğitimler
devam ediyor.
Atölye çalışmaları ile engelli kardeşlerimizin el becerileri
geliştirilip, mesleki eğitimlerle hayata tutunmalarını sağlayan
ESER’de, yeni açılan spor salonu ile de onların bedensel ve ruhsal
yapılarına katkı sunup hoşça vakit geçirmeleri sağlanıyor.
Günlük yaşamlarında birçok engelle karşılaşan ve bu
engellerin yarattığı stresle birlikte yaşayan engelli kardeşlerimize
yeni bir pencere açan spor aktiviteleri ile ESER’li öğrenciler
birlikte spor yapmanın keyfini yaşıyorlar.

DANS EDİP SPOR YAPIYORLAR
ESER’li öğrenciler iki grup halinde 10.00 – 12.00 ve 13.00 –
15.00 saatleri arasında spor hocaları ile birlikte spor salonunda
pilates yapıp, çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştiriyorlar. Yeni
açılan spor salonu ile öğrencilerle daha verimli bir çalışma
ortamına kavuştuklarını söyleyen Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
dans ve spor hocası Figen Can Akdemir, “Biz öğrencilerle dans
dersleri de yapıyoruz. Dans dersleri öncesi açma, germe, esneme
hareketleri yapıyorduk. Fakat bir spor salonumuz olmadığı
için bunları sınıflarda yapmak zorunda kalıyorduk. Şimdi spor
salonumuzda tüm bu hareketleri çok daha rahat yapıyoruz.
Ayrıca pilatesin yanısıra öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel
gelişimlerine katkı sunacak, koordinasyon ve konsantrasyon
gerektiren çeşitli sportif aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Spor
salonumuz yeni açılmasına rağmen bir ay gibi kısa bir sürede
çocukların kaslarında bayağı bir açılmalar oldu” diyor.
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Eyüpsultan Belediyesi
Kültür Sanat Merkezleri ve
atölyelerde 37 farklı branşta
eğitimler devam ediyor.
Toplamda 7 merkezde verilen
Hat, Kaligrafi, Minyatür, Ebru,
Çini, Çömlekçilik, Seramik,
Ahşap Oyma, Ud, Ney, Tanbur,
Bendir, Keman, Piyano,
Drama, Resim dersleriyle yeni
sanatçıların yetiştirilmesine
de zemin hazırlanıyor.

RESİM TUTKUNLARI

EYÜPSULTAN KÜLTÜR
MERKEZLERİNDE BULUŞUYOR
Ressam Serkan Çelik, Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde
Çarşamba günleri 10.00 – 14.00 arası yetişkinlere eğitim veriyor.

Eyüpsultanlılara yeteneklerini keşfetme ve becerilerini
geliştirme imkanı sunmak amacı ile verilen kültür sanat eğitim
kursları arasında bulunan Resim ise en büyük ilgiyi gören
atölyelerin başında geliyor. Resim yapmaktan zevk alan, bu sanatı
içselleştiren, üretmekten keyif alan resim tutkunlarının bir araya
geldiği kursta karakalem, suluboya, pastel, akrilik ve yağlıboya
resim teknikleri öğretiliyor. Eğitimler ressam Serkan Çelik ve
Nurcihan Velioğlu Bülbül tarafından Göktürk Gençlik ve Kültür
Merkezi ile Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde veriliyor.
Ressam Nurcihan Velioğlu Göktürk Gençlik ve Kültür Merkezi’nde,
Çarşamba günleri 10.00 – 14.00 arası yetişkinlere, Cumartesi
günleri ise 10.00 – 16.00 arası çocuklara eğitim veriyor. Ressam
Serkan Çelik ise Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde Çarşamba
günleri 10.00 – 14.00 arası yetişkinlere, Cumartesi günleri 10.00 –
16.00 arası çocuklara resim sanatının inceliklerini öğretiyor.

Ressam Nurcihan Velioğlu Bülbül, “öğrencilerle bireysel eğitim
yapıyormuş gibi tek tek ilgileniyoruz” diyor.

“RESİM YAPMAYI İŞİN EHLİ HOCALARDAN ÖĞRENİYORUZ”
Tangül Doğan: “Kursa
Kemerburgaz’dan katılıyorum.
Bu sene başladım. İnşaat
mühendisliğinden emekli
oldum. Resim yapmayı liseden
beri çok seviyorum. Evde
kendi kendime yapıyordum.
Hemen yakınımızda böyle bir
kursun olması bizim için büyük
bir avantaj.”

Aysel Kartal: “Resim kursuna
Göktürk’ten katılıyorum. Kursa
üç yıldır devam ediyorum.
Daha önce de üç sene İSMEK’in
resim kurslarına katıldım.
Resim yapmayı çocukluğumdan
beri seviyorum. Vaktimin boş
geçmemesi için ve bir şeyler
üretmek amacıyla resim
kursuna katıldım.”
Sema Hakbilgiç: “Hasan Nail Canat Sanat Akademisi Resim Atölyesi’ne
Rami’den katılıyorum. Buraya bu sene başladım. Daha önce de başka
yerlerde eğitim aldım. Resim yapmayı çok seviyordum ama evlilik, çocuk
derken yapmaya hiç fırsatım olmadı. Fırsatını bulunca başladım, yavaş yavaş
eğitimlerle kendimi geliştirmeye devam ediyorum.”
Serap Ün Evrenesoğlu: “Göktürk’teki
resim kursuna 3 yıldır geliyorum.
Resim benim hobimdi. Çalışma hayatını
bıraktıktan sonra böyle bir hobiyle
hayatıma yön vermek istedim. Göktürk’te
oturduğum için burası bana çok yakın.
O yüzden çok şansılıyım. Ehil eller
tarafından yönlendirilmek ayrıca güzel.”

Nazire Akdağ: “Ben emekli modelistim, şu anda ev hanımıyım. Resme karşı
her zaman bir sevgim ve yeteneğim vardı. Çok uzun süredir resim yapıyorum.
Çalışırken ara vermiştim ama emekli olunca tekrardan başladım.”
Duygu Dertlioğlu: “Hasan Nail Canat
Sanat Akademisi Resim Atölyesi’ne
Alibeyköy’den geliyorum. İki yıldır
devam ediyorum. Resime merakım vardı
ama teknik olarak hiçbir bilgim yoktu.
Geçen yıl kara kalem çalışmaları yaptık,
bu sene de yağlı boya üzerine eğitim
alıyoruz. Kursun çok faydasını gördüm.”
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EYÜPSULTAN YAZI AKADEMİSİ

EDEBİYAT DÜNYASINA GENÇ
YETENEKLER KAZANDIRIYOR

Eyüpsultan Film Akademisi ile sinema, Eyüpsultan Tiyatro Okulu ile sahne sanatlarına genç yetenekler yetiştiren
Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Yazı Akademisi ile de genç şair ve yazarları edebiyat dünyasına kazandırıyor.

Üç yıldır devam eden Eyüpsultan Yazı Akademisi'nde gençler ülkemizin önemli şair ve yazarlarından kurs alıyorlar.

2016

yılında hizmet vermeye başlayan Eyüpsultan Yazı Akademisi'nde, seminerler, yazar
buluşmaları, atölye çalışmaları, dergi yayını gibi bir çok etkinlik ve atölye bulunuyor.
Lise öğrencilerine yönelik nitelikli okumayı, yazmayı amaç edinen ve çocukların edebi
anlamda yetkin eserler ortaya çıkarabilmesi için destekleyen Eyüpsultan Yazı Akademisi'nde İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğiyle atölyelere katılan liseliler; ülkemizin önemli şair ve yazarlarından kurs alıyorlar.

“AKADEMİDE ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ İFADE ETMEYİ ÖĞRENİYORLAR”
Atölyede öğrencilere nasıl yazmaları gerektiğini değil, nasıl yazmamaları gerektiğini anlattıklarını belirten
Naime Erkovan “Böylece onların doğal serüvenini de bozmamış oluyoruz. Fazlalıklarından kurtarıyoruz, şunu
daha iyi ifade et, şunu daha farklı söyle diyerek çapaklarını temizliyoruz; böylece temiz metinle birlikte aslında
temiz bir zihin de oluşuyor. Her şeyden önce çocuklar kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Edebi eserleri

Öğrencileri her sene Haliç Genç Edebiyat Günleri'nde ülkemizdeki usta öykücü, şair ve romancılarla bir araya geliyor.

de okudukça zihinleri daha iyi gelişiyor ve okumaya daha meyilli oluyorlar. Sosyalleşmeleri açısından da
akademinin çok büyük katkıları oluyor” diyor.

“AKADEMİMİZ HALİÇ GENÇ EDEBİYAT GÜNLERİ'YLE TAÇLANIYOR”
Eyüpsultan Yazı Akademisi'nde üç yıldır devam eden öğrencilerin yanısıra yeni katılan öğrencilerin de
olduğunu vurgulayan Arzu Kadumi ise “Çoğu baştan beri gelen öğrenciler. Öğrencilerimiz geleneksel hale gelen
Haliç Edebiyat Günleri kapsamında 'Turfanda' isimli bir fanzin yayınlayarak edebiyat dünyasına ilk adımlarını
attılar. Bu sene ilk defa ulusal bir dergide de çocuklarımızın yazıları, öyküleri, şiirleri yayınlanacak. Akademimiz
her sene Haliç Genç Edebiyat Günleri'yle taçlanıyor. Ülkemizdeki usta öykücü, şair, romancı ve denemeciler
davet ediliyor. Çocuklarımız onlarla beraber vakit geçiriyorlar. Beş, altı aylık eğitimimiz edebiyat günleriyle
güzel bir şekilde sonlanıyor” açıklamasını yapıyor.

8Haber ve Fotoğraflar: Serkan Duygu

“AKADEMİ, HAYAL DÜNYAMIZI VE ÖZGÜVENİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR”
Onur Acar: “Ali Rıza Özderici
Anadolu Lisesi öğrencisiyim.
Edebiyat dünyasına girmek ve iyi bir
öykücü olmak uzun süredir hayalim.
Öğretmenim kaliteli yazarların olduğu
böyle bir oluşumdan bahsedince
hemen katılmak istedim. Bu şansın
beni geliştireceğine ve pek çok konuda
fayda sağlayacağına inandım. Haklı
da çıktım. Eyüpsultan Yazı Akademisi
kesinlikle nitelikli bir ortam.”

Zilan Gökçe: “Akademiye
Gaziosmanpaşa Küçükköy’den
katılıyorum. Lise 9.sınıf
öğrencisiyim. Akademiye
katılmadan önce kendi
çapımda yazılar yazıyordum.
Öğretmenlerime ve aileme
okuyordum. Biraz daha
bu işte ilerlemek, üstünde
durmak istedim. Sonuçta
buradaki arkadaşlarım da
benim gibi yazı yazmayı seven
ve yeteneği olan insanlar.
Burada kendimi daha çok
geliştireceğime inanıyorum.”

Ayşe Çelik: “Eyüpsultan
Nişanca Mahallesi’nde
oturuyorum. Eyüpsultan Yazı
Akademisi’ne hayalim olan
yazarlık konusunda kendimi
geliştirmek için katıldım.
Buranın özgüvenimizi ve hayal
dünyamızı güçlendireceğini
düşünüyorum. Akademi
sayesinde daha başarılı
olacağıma inanıyorum.”

Öğrenciler 'Turfanda' isimli bir fanzin yayınlayarak
edebiyat dünyasına ilk adımlarını attılar.

Merve Balcı: “Alibeyköy
Anadolu Lisesi öğrencisiyim.
Akademiye duygu ve
düşüncelerimi daha iyi bir
şekilde dile getirmek ve
daha iyi yazı yazabilmek için
katıldım. Bu benim akademide
3. yılım. Buraya kayıt
olduğumdan beri yazılarım
daha çok gelişti.”

Yüsra Nurgül Sarıtemur: “Kağıt ve
kalem bir insanın kendini tanıyabileceği,
geliştirebileceği, dünyaya her açıdan
bakabileceği en güvenilir dosttur.
Akademiye katılış amacım kendimi
tanıyabilmek ve insanlara bir kitap yazarak
kendilerini tanımalarına yardımcı olmak.”

Kaan Kellecioğlu: “Otakçılar
Anadolu İmamhatip Lisesi
öğrencisiyim. Eyüpsultan Yazı
Akademisi’ne yazdıklarım
hakkında profesyonel bir
görüş alabilmek ve kendimi
geliştirmek için katıldım.
Buradaki çalışmaların daha
iyi bir gelecek kurmam
konusunda bana fayda
sağlayacağını düşünüyorum.”
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Eyüpsultan’da 233
adet cam kumbarası
ile son 5 yılda (2014
– 2018) toplam
5.194.065 kg atık
cam toplandı.

Eyüpsultan Belediyesi’nden
Çevre Dostu Projeler

Eyüpsultan Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdürlüğü “Geri
Dönüşüm” faaliyetleri
kapsamında ambalaj
atığı, atık cam, atık pil,
atık elektrikli, elektronik
eşya ve bitkisel atık yağ
toplama çalışmalarını
aralıksız devam ettiriyor.

Aylık ortalama 6,61 ton bitkisel
atık yağın toplandığı ilçede
2014 – 2018 yılları arasında
toplam 451.865 kg bitkisel
atık yağ toplandı.

İlçedeki tüm okullara, muhtarlıklara,
merketlere, camilere ve iş yerleri vb.
kurum ve kuruluşlara atık pil kutusu
verilerek 2018’de 3.723 kg pil toplandı.

Aylık Ortalama 450,44 Ton Ambalaj
Atığı Toplanıyor
Eyüpsultan ilçesinde ambalaj atığı geri kazanım
faaliyetleri, lisanslı firma aracılığıyla 12 adet
ambalaj atığı toplama aracı, 12 şoför, 17 kamyon
arkası personel, ayrıştırma çadırında 8 personel ve
3 büro personeli olmak üzere toplam 40 personel ile
yürütülüyor. Aylık ortalama 450,44 ton ambalaj atığı
toplanıyor. İlçede ambalaj atığı geri kazanım faaliyetleri
kapsamında son 5 (2014 – 2018) yılda ise 25.272.725
kg ambalaj atığı toplandı.

5 Yılda Toplam 17.989 kg Pil Toplandı
Eyüpsultan Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri
ve İthalatçılar Derneği ile olan protokol çerçevesinde,
ilçedeki tüm okullara, muhtarlıklara, merketlere,
camilere ve iş yerleri vb. kurum ve kuruluşlara atık pil
kutusu verilerek 2018’de 3.723 kg pil toplandı. İsteyen
her kuruma Eyüpsultan Belediyesi tarafından atık pil
toplama kutusu dağıtılırken, yıl içerisinde en çok pil
toplayan okullara ödüller veriliyor. En az 150 kilo pil
toplayan okullara tablet verilirken, en çok pil toplayan
1. okuldan 100 öğrenciye, en çok pil toplayan 2’inci
okuldan 75 öğrenciye ve en çok pil toplayan 3’üncü
okuldan 50 öğrenciye İsfanbul Tema Park bileti hediye
edildi. Son 5 yılda (2014 – 2018) toplam 17.989 kg atık
pil toplandı.

Son Bir Yılda İlçemizde 79.387 kg
Bitkisel Atık Yağ Toplandı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın, çevre
sağlığı ve doğayı korumaya yönelik projelerinden biri
olan bitkisel atık yağ toplama kampanyası da sürüyor.
Bitkisel atık yağların doğaya verdiği zararın önüne
geçmek için hayata geçirilen proje kapsamında; son bir
yılda ilçede 79.387 kg bitkisel atık yağ toplandı.
Aylık ortalama 6,61 ton bitkisel atık yağın toplandığı
Eyüpsultan’da 2019 yılında da hanelerden bitkisel atık
yağ toplanmaya devam edilecek. Ayrıca ilçe genelinde
muhtarlıklarda ve camilerde bulunan bitkisel atık yağ
bidonları ile de bitkisel atık yağlar toplanıyor. Son 5
yılda (2014 – 2018) toplam 451.865 kg bitkisel atık
yağ toplandı.

Aylık Ortalama 77,77 Ton Atık Cam Toplanıyor
Eyüpsultan Belediyesi, Çevko Çevre Koruma ve Ambalaj
Atıkları Değerlendirme Vakfı İktisadi İşletmesi ve Lisanslı firma
ile imzalanan üçlü protokole göre atık camlar lisanslı firma
tarafından toplanıyor. İlçede aylık ortalama 77,77 ton atık cam,
233 adet cam kumbarası ile 2018 yılında 933.300 kg atık cam
toplandı. Son 5 yılda ise (2014 – 2018) toplam 5.194.065 kg
atık cam toplandı.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları
Ekonomiye Geri Kazandırıyoruz
Eyüpsultan Belediyesi, ELDAY Elektrik ve Elektronik
Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi ve
lisanslı firma GCL Geri Kazanım ve Rafineri San. ve Tic. A.Ş. ile
imzalanan üçlü protokole göre, atık elektrikli ve elektronik
eşyalar toplanıyor. İlçe genelinde 5 adet atık elektrikli ve
elektronik konteyneri, okullarda ve muhtarlıklarda toplam 200
adete yakın iç mekan kutusu bulunuyor. 2018 yılının 9. ayında
başlanan bu faaliyette 1.933 kg atık elektrikli ve elektronik
eşya toplandı, ekonomiye geri kazandırıldı.
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Eyüpsultan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği
konserlerle Türk müziğinin sevilen sanatçılarını müzikseverlerle buluşturuyor.

Eyüpsultan Konser Şöleni

B

U kapsamda besteci kimliğiyle de
tanınan Türk Pop Müziği’nin güçlü
seslerinden Baha, Eyüp Kültür
Sanat Merkezi’nde hayranları ile
buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi
gösterdiği koserde Baha, “Canım Sevgilim”,
“Ölmeyen Şarkı” ve “Kıyamam Sana” gibi
dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi.
Başarılı sanatçı konser sonrası hayranları ile
bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Konser etkinlikleri kapsamında Eyüp
Kültür Sanat Merkezi’nde sevenleri ile
buluşan bir başka ünlü sanatçı da romantik
şarkıları ile tanınan Orhan Ölmez oldu.
Sevilen sanatçı konserde “Sessiz Sessiz” isimli
son albümünde yer alan şarkıları seslendirdi.
Eyüpsultan Belediyesi’nin Kültür Sanat
etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserler
9 Mart’ta Grup Tillo ve 23 Mart’ta Esat Kabaklı
konserleri ile devam edecek.

BAHA

ORHAN ÖLMEZ

GRUP TİLLO

“Akıl, Bilim ve Adalet Sultanı
ll. Abdülhamid” Paneli

E

YÜPSULTAN’DA Sultan ll. Abdülhamid, vefatının
101. yılında, “Akıl, Bilim ve Adalet Sultanı
ll.Abdülhamid” paneliyle anıldı.
Moderatörlüğünü Süleyman Faruk Göncüoğlu’nun
yaptığı panele konuşmacı olarak Dr. Raşit Gündoğdu,
Prof. Dr. Hamza Gündoğdu ve Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu

katıldı. Panelin ardından katılımcılar çok özel
fotoğrafların yer aldığı “Cülus Yolunda Başlayan En
Uzun 33 Yıl” adlı fotoğraf sergisini gezdi.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği panelde
II.Abdülhamid Han’ın millete hizmet yolunda geçirdiği
tam 33 yıl konuşuldu.

“Huzur Başkenti” Eyüpsultan,
Genç Edebiyatçılara
İlham Kaynağı Olacak
Eyüpsultan Belediyesi’nin edebiyatımıza ve yazın dünyasına
genç yetenekler kazandırmak amacıyla her sene geleneksel
olarak düzenlediği “Haliç Genç Edebiyat Günleri”nin beşincisi
bu sene 24 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

D

ENEMEDEN öyküye, şiirden edebiyata
4 gün boyunca Eyüpsultan’da edebiyat
şöleninin yaşanacağı 5. Haliç Genç
Edebiyat Günleri kapsamında bu yıl
“Eyüpsultan’da Bir Sabah” temalı şiir,
öykü ve deneme yarışması da düzenlenecek.

İstanbul geneli örgün eğitim alan lise öğrencilerinin
başvuru yapabileceği yarışmada, ödüller üç
kategoride verilecek. Son başvuru tarihinin 12 Nisan
2019 olduğu şiir, öykü ve deneme yarışmasında
birinciye 3000, ikinciye 2000, üçüncüye 1000 tl ve
500 TL mansiyon ödülü verilecek.

İznik’ten Eyüpsultan’a Çini Sergisi

K

ÜLTÜR Bakanlığı çini sanatçısı Sevgi Vardarlı
İnal’ın el emeği göz nuru eserlerinin yer
aldığı “İznik’ten Eyüpsultan’a Çini Sergisi”
açılışı gerçekleşti. Eyüpsultan Belediyesi Fuaye
Alanı’nda açılışı yapılan sergide, çini sanatçısı Sevgi
Vardarlı İnal’ın birbirinden nadide İznik Çinileri
Eyüpsultanlıların beğenisine sunuldu.

Tamamı el işçiliği olan eserler arasında, takı,
pano, vazo, duvar tabağı ve dekorasyon gibi ürünler
yer aldı.
Çocukluğunda Eyüpsultan Camii’nde gördüğü
çiniler sayesinde bu sanata başladığını belirten İnal’ın
eserleri şubat ayı sonuna kadar Eyüpsultan Belediyesi
Fuaye Alanı’nda sergilendi.
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500 Yıllık Eyüp Oyuncakları
"Geleneksel Eyüp Oyuncakçısı"
ile Yeniden Hayat Buluyor

Düdüklü Testi, Geleneksel Topaçlar, Saltanat Kayığı, Aynalı Araba, Kuşlu Araba, Çekçek Araba, Kaynana
Zırıltısı... Şimdiki çocuklar için çok şey ifade etmese de bugün orta yaşta olup da yolu bir şekilde
Eyüpsultan’a düşenler için ayrı bir yere sahiptir bu zamana ve teknolojiye yenilmiş tarihi oyuncakları...
Eyüp Oyuncakcılığına gönül vermiş Hakan Memur ve Şennur Ülker,
“Eyüpsultan’da bu geleneğin devam etmesini ve çocuklarımıza bu
kültürümüzü tanıtmayı amaçlıyoruz”diyor.

ADRES: İslambey
Mah. İslambey Cad.
No:55B Eyüpsultan
- İstanbul Tel: 0543
725 72 44

Çocuklar, Geleneksel Eyüp Oyuncakçısı’nda ahşap, çömlek, deri,
ip gibi doğal ürünlerden hazırlanan oyuncakları boyayarak kendi
oyuncaklarını da yapma imkanı buluyorlar.

2005 yılında Eyüp Oyuncakçılığı Eğitimini alan ustalardan Şennur Ülker, 28
çeşit tarihi oyuncağı kendi yapıyor; yeni oyuncaklar ve desenler de geliştiriyor.

E

YÜPSULTAN’IN kültürel mirasında önemli
bir yere sahip olan Eyüp Oyuncakları
bugün İslambey Mahallesi’nde açılan
“Geleneksel Eyüp Oyuncakçısı” ile
yeniden hayat buluyor. Geleneksel Eyüp
Oyuncakçısı, İstanbul’un en gözde semtlerinden
biri olan Eyüpsultan’da bundan 500 yıl önce ortaya
çıkan ahşap oyuncak geleneğinin devamı olarak
Eyüp Oyuncakları üreten ve satışını yapan, en
geniş Eyüp Oyuncakları Koleksiyonunu kendi sergi
alanında müze tadında sergileyen, ürettikleri Osman
Efendi karakteri ve hikayesi ile bu oyuncakları
yeni nesillere tanıtan, kurumlara hediyelik ahşap
oyuncaklar üreten ve geleneksel oyuncakçılığın
devam etmesi için projeler, etkinlikler hazırlayan bir
oyuncak dükkanı ve atölyesi.

“Bir Geleneği Devam Ettirmek İstiyoruz”
Bu işe gönül vermiş olan Eyüp Oyuncakları
Ustası Şennur Ülker ve Oyuncak Tasarımcısı Hakan
Memur tarafından 2 yıl önce kurulan Geleneksel
Eyüp Oyuncakçısı, çocukları plastik ve petrokimya
türevlerinden üretilen oyuncaklardan ve dijital
dünyadan uzaklaştırarak onların kendi kültür
ve tarihlerini tanımalarını sağlarken, kendi
oyuncaklarını üretmelerine ve tasarlamalarına
imkan tanıyor. Doğma büyüme Eyüpsultanlı olan,
geleneksel oyun ve oyuncaklar ile büyüyen Şennur
Ülker,,“3 aylık bir eğitimin ardından oyuncak
yapmayı öğrendim. Sonrasında bu eğitimi alan 12
arkadaşla bir kooperatif kurduk ve 10 sene kadar
birlikte çalıştık. Daha sonrasında kendi işletmemi
kurmak ve hayallerimi gerçekleştirmek için
kooperatiften ayrıldım. KOSGEB Girişimcilik eğitimi
aldıktan sonra daha önce birkaç projede tanışmış
olduğum Hakan Beyle iletişime geçtim. Sonrasında
bu mekanı birlikte hayata geçirmeye karar verdik
ve Eyüpsultan’da bu geleneğin devam etmesi,
çocuklarımıza bu kültürümüzü tanıtmak amacıyla
Geleneksel Eyüp Oyuncakçısı’nı kurduk” diyor.
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MAHALLE KÜTÜPHANELERİ VE
GÜZELTEPE AKTİF YAŞAM MERKEZİ
EYÜPSULTANLILARIN HİZMETİNDE
“Mutlu İnsan Huzurlu Şehir” parolasıyla sosyal belediyecilik anlamında önemli ve farklı projelere imza
atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, üç farklı sosyal mekanı daha Eyüpsultanlıların hizmetine
sunuyor. Mart ayı içerisinde açılacak olan Güzeltepe Aktif Yaşam Merkezi, Akşemsettin ve Rami Cuma
Mahalle kütüphaneleri ile Eyüpsultanlı kadınlar ve gençler farklı sosyal imkanlardan faydalanabilecek.

Akşemsettin Mahalle Kütüphanesi’nde
isteyen kitap okuyacak, isteyen araştırma
yapıp sınavlara hazırlanabilecek.

GÜZELTEPE AKTİF YAŞAM MERKEZİ
Eski karakol binası restore edilerek hizmete açılacak olan Güzeltepe
Aktif Yaşam Merkezi kadınlarımız ve çocuklarımız için eğitim ve
aktivite anlamında birçok imkanı bir arada sunuyor. Spor salonu,
veli atölye merkezi, etkinlik alanı, kitap kafe, bilişim akademi sınıfı,
bilgi evi gibi farklı fonksiyonların bir arada olduğu Güzeltepe Aktif
Yaşam Merkezi’nde düzenlenen sanat, spor ve kültürel etkinliklerden
kadınlar, gençler ve çocuklar kolaylıkla faydalanabilecek. Eyüpsultan
halkının daha sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak gelişimlerine destek
verecek olan aktif yaşam merkezi aynı zamanda sönmeye yüz tutan
mahalle kültürünü yeniden canlandıracak.

Rami Cuma Mahallesi’nde açılacak Mahalle
Kütüphanesi ile Eyüpsultanlı vatandaşlar
sessiz sakin bir ortamda kitap okumanın
keyfini yaşayacaklar.
Güzeltepe
Aktif Yaşam
Merkezi’ndeki
sanat, spor
ve kültürel
etkinliklerden
kadınlar, gençler ve
çocuklar kolaylıkla
faydalanabilecek.

RAMİ CUMA VE AKŞEMSETTİN’E MAHALLE KÜTÜPHANELERİ GELİYOR
Rami Cuma Mahallesi ve Akşemsettin’de açılacak olan Mahalle Kütüphaneleri ile Eyüpsultanlı
vatandaşlar sessiz sakin bir ortamda kitap okumanın keyfini yaşayacaklar. Ansiklopedi, roman,
ders ve üniversiteye hazırlık kitapları gibi ihtiyaca göre birçok türden kitabın bir arada olacağı
mahalle kütüphaneleri ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin gün boyu ders çalışabilecekleri
sessiz sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor. Her yaş grubundan kişilere hizmet verecek olan
kütüphanelerde isteyen kitap okuyacak, isteyen araştırma yapıp sınavlara hazırlanabilecek.

28 Şubat’ın yıldönümü dolayısıyla Eyüpsultan Belediyesi ve SETA işbirliği ile Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde
“Demokrasi tarihimizin utanç günü” 28 Şubat Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda 28 Şubat tüm yönleriyle ele alındı.

Eyüpsultan’da “28 Şubat Sempozyumu”

S

EMPOZYUM Eyüpsultan
Belediyesi Kültür İşleri
Müdürü Davut Akgül’ün açılış
konuşmasından sonra SETA
Genel Koordinatörü Burhanettin
Duran’ın selamlama konuşması ile başladı.
28 Şubatın farklı yönleriyle ele
alındığı Sempozyumun birinci oturumu
SETA Vakfı Avrupa Araştırmaları Uzmanı
Zeliha Eliaçık moderatörlüğünde;
Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi
Fatmanur Altun’nun “Türkiye’de Batıcı
siyasetin Bir Aracı Olarak 28 Şubat”,
Medya Derneği Başkanı ve Takvim
Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş”ın “Bir
Medya Darbesi”, Star Gazetesi yazarı ve
açık görüş editörü Halime Kökçe’nin “28
Şubat Davaları Ne Aşamada” ve İstanbul
Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi
Veysel Kurt’un sunumları ile gerçekleşti.
Sempozyumun ikinci oturumu SETA
Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş
moderatörlüğünde; SETA Araştırmacısı
ve Daily Sabah Yayın Koordinatörü
Meryem İlayda Atlas’ın “28 Şubat’ı
Nasıl Bilirsiniz?”, SETA Eğitim ve Sosyal
Politikalar Diretörü Atilla Arkan’ın “Eğitim
Hayatında 28 Şubat’ın Etkisi”, SETA
Toplum ve Medya Araştırmacılarından
Ali Aslan’ın “Yerli ve Milli Siyasete
Karşı 28 Şubat” ve SETA Ekonomi
Araştırmacılarından Mevlüt Tatlıyer’in
“28 Şubat Ekonomisi” sunumları ile
gerçekleşti.
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ANNELERİN TERCİHİ
AMİGURUMİ BEBEKLER
E

ESKEP Kursiyerlerinin Organik İplik Kullanarak Yaptığı Örgü Bebekler Büyük İlgi Görüyor.

YÜPSULTAN Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmetlerini sürdüren
ESKEP (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı)’de verilen
eğitimlerle kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini
değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına
imkan sağlanıyor.
ESKEP’te farklı sürelerde gerçekleştirilen pastacılık,
aşcılık, iğne oyası, makine nakışı, Amigurumi ve kuaförlük gibi
kurslarla kadınlarımızın beceri ve yetenekleri doğrultusunda
geleceğe daha sağlam adımlar atmaları sağlanıyor.
ESKEP’te aldıkları eğitimlerle el emeği göz nuru ürünler
üreten kadınların en çok ilgi gören ürünlerinin başında ise
Amigurumi (Örgü Bebek) geliyor. Özellikle son dönemde
yurt dışından Türkiye’ye getirilen oyuncak bebeklerin
sağlığa zararlı maddeler içermesinden dolayı örgü bebekler
annelerin de tercihi oluyor.. ESKEP’te ise Amigurumi tekniği
ile yün iplikler ve tığ yardımıyla belli şablonlara uygun olarak
örülüp, elyaflarla doldurularak farklı şekiller verilerek sevimli
oyuncak figürler, hediyelik ve dekorasyonda kullanılmak
üzere çeşitli objeler yapılıyor. Zararlı maddeler içeren
oyuncaklara alternatif olan örgü bebeklerin en güzel tarafı
ise organik ipler kullanıldığı için kolayca temizlenebilmesi,
hijyenik ve çok uzun ömürlü olması. El emeği ve göz nurunu
ortaya koyan kadın kursiyerlerin yaptıkları birbirinden
güzel örgü bebekler 25 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla
ESKEP’in mağazasında satılıyor. Bu kursa katıldıkları için
mutlu olduklarını dile getiren kursiyerler ise “Bu kurs
sayesinde hem çok güzel bebekler üretip aile bütçesine
katkıda bulunuyoruz hem de stres atıyoruz” diyorlar.

Amigurumi kursuna
katılan Eyüpsultanlı
kadınlar “Bu kurs bize
terapi gibi geliyor”
diyorlar.

Fatma Erdinç: “Üç yaşındaki torunuma hediye
bir bebek gelmişti. Onunla çok güzel oynuyordu.
Yıkanabilir ve hijyenik olması da ayrıca güzeldi.
Belediyemizden Amigurumi Kursu ile ilgili mesaj
gelince katılmak istedim. Torunuma bir şeyler
yapabilmek, stres atmak, kaliteli vakit geçirmek ve
yeni arkadaşlar edinmek adına kursa katıldım. Ben
onkoloji hastasıyım, burada kendimi hastalığımdan
arınmış hissediyorum. Bana terapi gibi geliyor.”

ESKEP İrtibat Numarası:
0549 794 73 38

Nevin Yalçın (Amigurumi Kursu): “Kursa
katılmadan önce bir el alışkanlığım vardı, buraya
bildiklerimi pekiştirmek için katıldım. Amigurumiyi
severek yapıyorum. Sayılarla bu işi yaptığınız için
dejarj oluyorsunuz, başka bir şey düşünmüyorsun,
derdin sıkıntın varsa unutuyorsun, rahatlıyorsun
ve eve daha pozitif bir şekilde gidiyorsun. Ben
yaptığım işleri çocuklara veriyorum, ama satıp aile
bütçesine de çok güzel bir katkıda bulunabilirsiniz.”

Amigurumi nedir?
Örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak
çeşitli oyuncaklar yapma sanatına
‘amigurumi’ deniliyor. Kökeni Japonca
olan sözcük, Ami (örülmüş) ve nuigirimi
(doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin bir
araya gelmesiyle ortaya çıkmış.

Amigurumi
hangi ipten örülür?
Hemen her türlü iple amigurumi yapılabilir
ancak kullandığınız ipin çok ince olmaması
ve zamanla tüylenme yapmayacak cinsten
bir yün olması daha iyi olacaktır. Bebekler
için olan tüysüz, pamuklu yünler amigurumi
için idealdir. Ayrıca kolay kopmayan bir iple
örmek de oyuncağınızın ömrünü uzatacaktır.

ESKEP’li kadınlar Amigurumi tekniği ile
birinden sevimli oyuncak figürler yapıyorlar.

ESKEP’li
kadınların el
emeği göz
nuru eserleri,
Eyüpsultan
Tarihi
Oyuncakçılar
Çarşısı’nda
bulunan ESKEP
standında satışa
sunuluyor.

Amigurumi için gerekli
malzemeler hangileri?
Amigurumi yapmaya başlamak istiyorsanız,
öncelikle örgü malzemeleri satan bir
dükkandan fazla kalın uçlu olmayan
alüminyum tığlar ve amigurumiye uygun
yünler almalısınız. Sürekli ilmek sayarak
öreceğiniz için bir ilmek işaretleyicisi de
faydalı olacaktır. Daha sonra yapacağınız
oyuncağın şekline göre ek malzemeler
almanız gerekecektir. Ayrıca oyuncağınızı
daha detaylı süslemek için amigurumi
gözleri, oyuncağın içini doldurmak için elyaf,
detaylar için daha ince bir ip ve iğneler ve
süslemek için dilediğiniz ek parçaları da hazır
bulundurmalısınız.
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EYÜPSULTANLI
GENÇLER ATA
SPORU
SPORUNU
SEVDİ
8Haber: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir

ATA

sporumuz olan okçuluk
sporunu Eyüpsultanlı gençler
ile yaşatmak ve öğretmek
amacıyla Eyüp Anadolu Lisesi
Kapalı Spor Salonu’nda açılan Eyüpsultan Okçuluk
Okulu’nda profesyonel okçuluk antrenörleri tarafından
eğitimler veriliyor. 10-25 yaş arası gençlerin ücretsiz
olarak yararlanabildiği Eyüpsultan Okçuluk Okulu’nda
eğitimler hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma
günleri 17.30 – 21.30, Cumartesi ve Pazar günleri
ise 09.00 – 21.00 saatleri arasında devam ediyor.
Öğrenciler 8’erli gruplar halinde birer saat arayla
eğitim alıyorlar.
Okçuluk sporuna kalifiye eleman yetiştirip,
lisanslayıp, müsabakalara sokarak, başarılı olan
sporcular ile uluslararası arenada Türkiye’yi ve
Eyüpsultanımızı temsil etmeyi hedefleyen Eyüpsultan
Okçuluk Okulu, aynı zamanda gençlerin zihinsel ve
fiziksel gelişimlerini olumlu yönde geliştirmeyi,
konsantre olma sürelerini artırıp dikkat dağınıklığını
ortadan kaldırarak başarılı bir birey olmalarını
amaçlıyor.

Okçuluk Okulunda 105 Öğrenci
Eğitimlerine Devam Ediyor
Okçuluk okuluna ilginin her geçen yıl
katlanarak arttığını söyleyen Eğitmen Fatih Olcaş,
“Biz eğitimlerimize yaz kış ara vermeden devam
ediyoruz. Şu anda düzenli olarak eğitimlere katılan
105 öğrencimiz var. Özellikle 10-12 yaş grubundan
yoğun talep alıyoruz. Sanırım bunda da TRT 1
ekranlarında yayınlanan Toz Koparan dizisinin etkisi
var. Eğitimlerimize 10 – 25 yaş arası çocuklarımız
ve gençlerimiz katılıyor ama son dönemde 10
yaş altı içinde talepler gelmeye başladı. Hafta içi
öğrencilerimiz 1 saat, hafta sonu öğrencilerimiz ise
1,5 saat eğitim alıyorlar. İlk dersten sonra ok atmaya
başlıyorlar ve sonrasında kendilerini geliştirip daha
iyi atışlar yapabiliyorlar. Ayrıca öğrencilerimizi
deneyim ve tecrübe kazanmaları için yarışmalara da
sokuyoruz” diyor.

Muhammed Emin Kılıç: “13 yaşındayım, Dobruca
Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. Babamın çantacı dükkanı
var. Orda okların konulduğu sadak dediğimiz çantalar,
bileklikler, parmaklıklar yapıyoruz. Ben bu şekilde
okçuluk sporuna ilgi duymaya başladım. Bir de izlediğim
Toz Koparan dizisinden de etkilendim. Burada çok güzel
bir eğitim alıyoruz. Artık çok iyi ok atabiliyorum.”

Çocukların ve gençlerin farklı branş dallarında spor yapmaları için birçok
önemli projeyi hayata geçiren Eyüpsultan Belediyesi’nin 2016 yılında
açtığı ata sporumuz olan okçuluk okulunda eğitimler devam ediyor.

Üç yılda okçuluk okulunda 263 öğrenci eğitim aldı.
Öğrenciler hafta
içi ve hafta sonları
sekizer kişilik
gruplar
halinde
birer saatlik
eğitimler
alıyorlar.

Muhammed Burak Han: “12 yaşındayım,
Eyüp Merkez Ortaokulu 7.sınıf öğrencisiyim.
Filmlerde ok atanları görüyordum o yüzden
bir hevesim vardı. Futbol ve basketbol gibi
sporları her zaman yapabiliyorum, ben
daha farklı bir sporla ilgilenmek istedim.
Okul sonrası burada stres atıyorum, beni
rahatlatıyor. Farklı bir spor yapmak isteyen
herkese okçuluğu tavsiye ediyorum.”

Zeynep Mahinur Arıkan: “12 yaşındayım, Silahtarağa
Ortaokulu 7.sınıf öğrencisiyim. Ben iki yıldır okçuluk okuluna
geliyorum. Okçuluk tüm sporlardan daha farklı. Bu sporla sabırlı
olmayı, odaklanmayı öğrendim. Fiziksel olarak güçlenirken,
zihinsel olarak da rahatlıyorum.”

Yunus Dursun: “11 yaşındayım, Şehit Öğretmen
Mustafa Gümüş Ortaokulu 5.sınıf öğrencisiyim. Okçuluk
sporunu televizyonlardan izliyordum, merak ettim
ve bu sporu yapmak istedim. Futbol veya basketbol
oynayabilirdim ama okçuluk sporu tercih ettim çünkü
bana daha eğlenceli geliyor.”
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KARADENİZ
PİDESİ’NİN

Kuzina Pide’de, pide fiyatları çeşidine göre
15 TL ile 26 TL arasında değişiyor.

EYÜPSULTAN’DAKİ
DEĞİŞMEZ ADRESİ:

KUZİNA PİDE

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

Peynirlisi, kıymalısı, pastırmalısı, yumurtalısı, tereyağlısı, açığı ve kapalısı ile Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri
arasında gelir pide.. Öte yandan pide deyince herhalde en çok Karadeniz bölgesi gelir akla. Sunuş biçimi, şekli ve iç
malzemesinin hazırlanışı gibi farklılıklarla bir başkadır Karadeniz bölgesinin pideleri. Eyüpsultan’da ise Karadeniz Pidesi
dendiğinde ilk akla gelen mekanlardan birisi de Fahri Korütürk Caddesi’nde bulunan Kuzina Pide’dir.

K

ARADENİZ pidesini en iyi yapan
adreslerden biri olan Kuzina Pide’yi
Ahmet Civelek babası Mehmet Civelek’le
birlikte işletiyor. Babasının 50 yılı aşkın
süredir pidecilik işiyle uğraştığını belirten
Ahmet Civelek “Babam amcamla birlikte 1963
yılında İstanbul Eminönü Unkapanı Küçükpazar
semtinde Hacıkadın Caddesi’nde pideci fırını
çalıştırmaya başlamış. 50 yılı aşkın bir süre aynı
yerde pidecilik işine devam etmişler. Daha sonra
babam Eyüpsultan’da mefruşat işine girince pideciliğe
ara vermiş. Bu dükkanda bir süre perde ve ev tektstil
işiyle uğraştıktan sonra tekrar pideciliğe döndü ve
2012 yılında Kuzina Pide’yi açtı. Ben de babamla
birlikte yedi yıldır bu işi yapıyorum” diyor.

bize itimat eden misafirlerimize damak tadıyla
yiyebilecekleri ürünleri sunmak” açıklamasını yapıyor.

Haliç Üniversitesi Mimarlı Bölümü mezunu
olan Ahmet Civelek, babasına destek olurken,
iç mimarlık mesleğini de devam ettiriyor.

“Pidelerimiz Türkiye’de İlk Üçe Girer”

“Tereyağımız Rize’den Geliyor”
Peynir ve tereyağı gibi pide malzemelerini Rize
ve Trabzon’dan getirdiklerini söyleyen Mehmet
Civelek “Et ürünlerinden sadece pastırmamız dışardan.
Kavurmayı Balıkesir yöresinde kestirdiğimiz erkek
büyük baş hayvanların, but etinden yağsız olarak
hazırlanıp odun ateşinde en az 4 saat pişirilip

Peynir ve tereyağı, Trabzon ile Rize’den geliyor.

soğutulduktan sonra kavurmalı pidelerde kullanıyoruz;
yani bir başka firma yok. Kavurmanın hile götürür
yanı çok olduğundan kavurma imalatını kendimiz
yapıyoruz. Olumsuz bir durumda tüm sorumluluk
işletmemize ait. Sucukta kendi verdiğimiz etle bize
özel yetkili bir firmaya dolumu bizim kontrolümüzde

yaptırılıyor. Özellikle sucuklarımızda kimyasal ve
koruyucu madde kullanmıyoruz. Kavurmada olduğu
gibi sucukta da tüm sorumluluk işletmemize aittir. Bu
şekilde çalışmamızın tek nedeni ise müşterilerimize
sunduğumuz ürünlerin en azından kendimizin
kafasında acaba diye bir soru işareti kalmadan

Kuzina Pide, Karadeniz pidelerinin yanısıra
Karalahana Çorbası, Karalahana Sarması, Turşu
Kavurma, Güveçte Çayeli Kurufasulye, Muhlama,
Hamsiköy Sütlacı gibi yöresel lezzetleri de
müşterilerinin beğenisine sunuyor. “Pidelerimiz
Türkiye genelinde ilk üçe, fasulyemiz ise ilk beşe
girer” diyerek Karadeniz’in yöresel lezzetleri ve
pideleri konusunda iddialı olduklarını dile getiren
genç işletmeci “Giresunlu, Rizeli, Trabzonlu bir
çok müşterimiz var. Sadece Eyüpsultan’dan değil
İstanbul’un bir çok ilçesinden insanlar pidelerimizi ve
yöresel lezzetlerimizi tatmaya geliyor. Kavurmamızı,
sucuğumuzu kendimiz hazırladığımız için kendimize
güvenimiz tam. Peynirimiz, tereyağımız, mısır
unumuz, süt ürünlerimiz hepsi Karadeniz’den geliyor.
Suyumuz dahi Rize’den geliyor. Tüm malzemelerimiz
yerinden ve kalitelidir. Tüm ürünlerin hazırlanışından
sunumuna kadar her şeye büyük özen gösteriyoruz”
şeklinde konuşuyor.

Genç işletmeci Ahmet Civelek, zaman zaman
tezgahın başına geçip pide de yapıyor.

ADRES: İslambey Mah. Fahrikorutürk
Cad. No: 67 Eyüpsultan/İST
TEL: (0212) 615 38 90

Kuzina Pide’de, Karalahana Çorbası, Karalahana
Sarması, Turşu Kavurma gibi yöresel lezzetlerde
müşterilerin damak tadına sunuluyor.
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SAĞLIKLI ZAYIFLAMADA
ŞOK DİYETLERE YER YOK!

Bahar ayları yaklaşırken herkesi diyet telaşı sarıyor. Zayıflamak uğruna yasaklar listesinden oluşan diyet menüleriyle boğulmak yerine lezzetli ve
sağlıklı yemeklerden oluşan bir beslenme programını hayatınıza katmak ise sizin elinizde. Unutmayın sağlıklı zayıflamada şok diyetlere yer yok.

ARKADAŞINIZIN DİYETİNİ UYGULAMAYIN

D

İYET yapmak sanıldığı gibi yasaklar listesi anlamına
gelmiyor. Günlük yediğimiz içtiğimiz bütün besinler
bizim diyetimizi oluşturuyor. O nedenle
kilo verme veya diyet yapma sürecine
sezonluk bir olaymış gibi bakmak çok
yanlış. Sadece bir dönemi formda geçirmek
için değil, ideal kiloya ulaşmak ve sağlıklı
beslenmek için kişiye özel bir diyet programının
takip edilmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde kilo
vermeyi vaadeden bazı diyetler ise insan sağlığını
tehlikeye sokuyor.

Hızlı kilo verdirmeyi vaadeden
diyetlerden uzak durun
Kışın kilo alanlar bahar aylarına
girerken, çok kısa süre içerisinde
olabileceğinden fazla miktarda kilo
vermek isteyebiliyor. Hızlı kilo verebilmek
için de kişiye özel olmayan, tek tip besin
grubunu içeren, yanlış diyet uygulamaları
yapılabiliyor. Hızlı kilo verdiren diyetlerde
yağ kütlesinden az, kas ve su miktarından
ise çok kayıplar olduğu görülüyor. Kas kaybı
metabolizmanızın yavaşlaması anlamına
geliyor. Bunun yanında hızlı kilo kaybı
sağlayan diyetler uzun süre uygulandığında
vücuttan su ile birlikte sodyum, potasyum
gibi elektrolit kayıpları yaşanıyor ve bu
durum ani kalp krizlerine neden olabiliyor.

■ Her ne kadar diyet yaparken temel prensipler
ortak olsa da, ideal kiloya ulaşmak için alınması
gereken günlük enerji miktarı kişinin cinsiyet,
yaş, kilo, sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları
ve fiziksel aktivite düzeyine göre planlanıyor.
Diyetin enerjisi ve içeriği tamamen kişiye
özel. Bir başkasının diyetini uygulamak sağlık
problemlerinin yanı sıra
kişinin psikolojisinin
bozulmasına neden
olabiliyor. Bir başka
siz daha olmadığını
unutmayın!

Diyetteyken öğün atlamak kilo yapar
■ Öğün atlamak veya aç kalarak kilo vermeye çalışmak metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyor. Metabolizmamız
dışarıdan ne kadar enerji gelirse o kadarla çalışmaya ayarlanmış bir sistem. Yani siz tüm gün bir şey yemediğinizde veya
öğün atladığınızda metabolizmanız da hiç enerji harcamıyor ve kendini en düşük seviyede dinlenmeye alıyor. Bazal
metabolizma hızının altında düşük kalorili beslenmek metabolizmanızı daha da yavaşlatıyor. Uzun süre aç
kalmak kan şekerinde dalgalanmalara neden olacağı için bir sonraki öğüne kurt gibi acıkmış oturmanız
kaçınılmaz hale geliyor. O nedenle aç kalmadan, 3 – 4 saat aralıklarla öğünlerinizi planlayın.

Bahar Aylarına Gireken
Kilo Verdirecek Özel Diyet
Sporsuz diyet sağlıklı değil
■ Sağlıklı zayıflama bireysel özellikler göz
önüne alınarak hazırlanan, enerji ve tüm besin
gruplarını kişinin ihtiyaç duyduğu miktarlarda
içeren bir diyet programı ile sağlanabiliyor.
Zayıflamada diyet tek başına yeterli
değil. Mutlaka sürdürülebilir bir egzersiz
programının diyete eklenmesi gerekiyor.
Haftada 3 – 4 kez 30 dakika süren tempolu
yürüyüşler hem sürdürülebilir olması hem de
sağladığı fayda açısından ideal.

Kahvaltı: 1 adet sade probiyotik yoğurt
4 çorba kaşığı yulaf ezmesi + 2 bütün ceviz içi
1 dilim ananas
Öğle: 1 kase sebze çorbası 200 – 250
gram ızgara somon Domatesli roka
salatası (1 tatlı kaşığı zeytinyağı,
limonlu) 1 ince dilim tambuğday ekmeği
Ara Öğün: 1 elma ve 10 adet çiğ badem
Akşam: 1 adet zeytinyağlı enginar Lor
peynirli Yeşil Salata (4 kaşık lor peynir, 1 tatlı
kaşığı zeytinyağı, limon, nar ekşisi ile) 2 ince
dilim tambuğday ekmeği Akşam yemeğinden
2 saat sonra; 1 su bardağı kefir (200ml)
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EPİLEPSİ
HASTALIĞI
VE TEDAVİSİ

Halk arasında “Sara Hastalığı” olarak da b�l�nen Ep�leps� nöbet� (ya da kr�z�), bey�n normal akt�v�tes�n�n, s�n�r
hücreler�nde geç�c� olarak meydana gelen anormal elektr�ksel akt�v�te sonucu bozulması �le oluşur.

E

Epilepsi Nöbet Tipleri

Nöroloji Uzmanı
Dr. Tehran Aliyeva
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Eyüpsultan Ek Hizmet Binası
(0212 401 26 00)

Hastalık genel olarak, sadece bilinç kaybı,
kasılma, ağızdan köpük gelmesi şeklinde
gerçekleşen nöbetler haricinde , çok farklı klinik
tablolarla da ortaya çıkabiliyor. Kişinin bir
anda dona kalması, boş bakması, cevapsızlık ile
karakterize ataklar, bazen yutkunma çiğneme
hareketleri, ani başlayıp ani sonlanan anormal
kol, bacak hareketleri, garip sesler çıkartma gibi
kolayca fark edilen davranış anormallikleri ya da
etraftaki kişilerin duymadığı ses veya koku duyma
hali, mide bulantısı hissi, gözü açık rüya görme
hissi, gibi sadece hastanın hissettiği duyumsamalar
şeklinde dışarıdan hiçbir anormalliğin fark
edilmediği gelip geçici hisler şeklinde de olabiliyor.

Aşırı yemek yeme ve bazı besinlerin eksik
alınması.

İLK YARDIM VE NELER YAPILMAMALI

görülen durumlar aşağıdaki gibidir.
Uyku eksikliği
Hastalık ya da yüksek ateş
Stres
Parlak ve yanıp sönen ışıklar
Kafein, alkol ve bazı ilaçlar

TANI
Epilepsi klinik olarak tanısı konulan bir hastalıktır.
Hastalığın tanısı için nöbetin gözlenmesi ve bu
gözlemlerin doktora aktarılması çok değerlidir, EEG
(Elektroensefalografi), beyin görüntüleme (manyetik
rezonans-MR) ve nöroloji hekiminin gerekli göreceği
kan analizleri yapılmalıdır. Geçirilmiş bir atağın epilepsi
olup olmadığına karar vermek için hastanın veya o atağa
şahit olan kişinin gözlemlerini nöroloji hekimine doğru
şekilde aktarabilmesi hastalığın tanısı ve tedavisinde
çok önemlidir.

YIL: 5
SAYI: 49

Epilepsi hastalığının tedavisi
Epilepsi, uzun süreli tedavi ve takip gerektiren,
yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen sürekli
(kronik) bir hastalıktır. Ancak, doğru tedaviyle
nöbetler hastaların büyük bir kısmında kontrol
altına alınır ve hasta normal yaşantısını sürdürebilir.
Bu nedenle, nöbetlerin önlenmesi ve tedavisi çok
önemlidir. Epilepsi esas olarak antiepileptik ilaçlarla
(AEİ), yani epilepsi nöbetlerini önleyici ilaçlarla
tedavi edilir. İlaç tedavisine dirençli olan epilepsi
ile yaşayan kişilerde, hastanın her türlü durumunun
ve nöbet özelliklerinin uygun olması durumunda,
etkilenen beyin alanında cerrahi tedavi uygulanabilir.
İlaç tedavisi bir nöroloji uzmanı (nörolog) tarafından,
cerrahi tedavi ise beyin cerrahı (nöroşirürji)
tarafından uygulanır.
Bazı kişilerde nöbeti bazı durumlar
tetiklemektedir.
Epilepsi nöbeti tetikleyicileri arasında en sık

PİLEPTİK nöbetler vücutta kasılma, bayılma,
idrar kaçırma, el kol atması ve şuur kaybına
kadar giden belirtilerdir.
Hastalık, dünya nüfusunun yaklaşık %1’ini
etkilemekte olup, erkek ve kadınlarda ırk
ayrımı olmaksızın eşit olarak görülmektedir. Epilepsi
her yaşta görülebilir ve uzun süreli tedavi ve izlem
gerektiren bir nörolojik tablodur. Her epileptik nöbet
geçiren kişi epilepsi hastası demek değildir. Nöbetler
zaman içinde her hasta için belli özelliklerde, tekrarlarsa
epilepsi yani sara hastalığı tanısı konulur.
Epilepsi hastalığının nedenleri çok çeşitlidir. Genel
olarak özetlemek gerekirse epilepsi nedenleri arasında
şu faktörler bulunmaktadır:
● Hipokampal skleroz
● Beyin tümörleri
● Hipoksik-iskemik beyin hasarları
● Santral sinir sistemi enfeksiyonları
● İmmun aracılı inflamasyonlar
● Beyin dokusunun gelişimsel bozuklukları,
● Beyin damarlarında gelişimsel bozukluklar
● Kalıtımsal hastalıklar ve genetik neden
Epilepsi hastalığının teşhis yöntemlerindeki tüm
gelişmelere karşın yukarıda belirttiğimiz nedenlerin
dışında hastalığın sebebinin ne olduğunu bilmediğimiz
bir grup hasta da bulunmaktadır.

Epilepsi hastalarında ilk yardım önemlidir.
Epilepsi hastasını nöbet geçirdiği esnada kendi haline
bırakmak yaralanmasına neden olabilir.
Öncelikle hasta güvenli bir yere yatırılır ve
etrafında bulunan eşyalar çarpma tehlikesine karşı
uzaklaştırılır.
Başının yere çarpmaması için el yardımıyla
hastanın kafası desteklenir.
Hastanın üzerinde sıkı kıyafetler bulunuyorsa
gevşetilir veya çıkarılır.Hasta dişlerini sıkıyorsa
ağzına elinizi kesinlikle uzatmamanız gerekiyor.
Aksi halde zarar görebilirsiniz. Sert ve temiz bir
cisim yardımıyla hastanın dilinin solunum yolunu
tıkamasını önleyin.
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