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EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, evinin kapılarını Eyüp Postası’na açtı...
Başkan’ı ailesine sorduk, bilinmeyen yönlerini, sosyal yaşamını  anlattılar...
Eşi Tülay Aydın, kızı Fatma Zeynep ve oğlu Muhammet Hamza’nın gözünden
Remzi Aydın, Eyüp Postası’nda... � DEVAMI 12 ve 13. SAYFADA

E Y Ü P B E L E D İ Y E S İ ’ N İ N  Ü C R E T S İ Z  A Y L I K  B Ü L T E N İ D İ R
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BAŞBAKAN’DAN 77 MİLYONA
MÜJDELİ HABERLER

Başbakan
Ahmet
Davutoğlu,
toplumun her
kesimini
ilgilendiren yeni
müjdeler verdi

10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı Toplantısı’nda konuşan
Başbakan Davutoğlu, 380 eylem planından oluşan 8 program açıkladı.

Davutoğlu, yapılacak çalışmaları şöyle özetledi:
�İŞSİZLİK sigortasından yararlanma
koşulları esnetilecek, maaş miktarları
artırılacak.

�İŞSİZ vatandaşlara meslek eğitimi
verilip çalışma imkanları genişletilecek. 

�KURULACAK yeni fon ile çalışan
herkesin kıdem tazminatı alabilmesi
sağlanacak.

�ÜNİVERSİTELERDE üçlü eğitim
başlayacak. Uygulamalı eğitimle iş
bulma kolaylaşacak.

�SOSYAL yardım alanların istihdamı
halinde primleri karşılanacak. 

�SATILAN her üründe açıklayıcı
ambalaj ve etiket olması zorunla hale
getirilecek.

�FABRİKALARIN sektörlerine göre
özel mesleki veya teknik eğitim
okulları açabilmeleri için de
düzenleme yapılacak. 

�HALK eğitim merkezleri, hayat
boyu öğrenme merkezlerine
dönüştürülecek.

�VERGİ tahsilatını ve hizmet
kalitesini artırmak amacıyla belirli
yerlere ödeme terminalleri kurulacak.

EYÜP Bezmialem Vakıf Üniver-
sitesi Hastanesi’ne kavuşuyor.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Eyüplülere müjdeyi verdi:
“Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Hastanesi artık Eyüp’te hizmet
verecek. Üniversite hastaneleri
hepimizin ihtiyacı.” Ayrıca Eyüp
Belediyesi ile Bezmialem Vakıf

Üniversitesi arasında imzalanan
protokolle, Eyüp Belediyesi bün-
yesinde oluşturulacak merkez-
de, ücretsiz Aile Danışmanlığı
hizmeti verilecek. Başkan Rem-
zi Aydın, Bezmialem Vakıf Üni-
versitesi Hastanesi’nin Eyüp’de
yakın bir tarihte hizmete girece-
ğini de müjdeledi. S11

Eyüplü Başarılı Gençlere

TURİSTLERİN
Gözbebeği
artık Eyüp
KÜLTÜR 14-15

AKMANOĞLU’NA

RÖPORTAJ 26-27

10-20 YAŞ

GÜNCEL 4-5

RÖPORTAJ 02

Projesi hayata
geçiyor

Kore’den
turistler

TÜRKİYE’NİN en hızlı kültür gezisinde, İs-
tanbul’un manevi fatihi Eyüp Sultan, Kon-
ya’nın manevi kalbi Mevlana ile buluşu-

yor. Eyüplüler 1 Mart 2015 tarihinden iti-
baren Eyüp Belediyesi’nin organizasyo-

nuyla Konya’ya hızlı trenle “Vuslat Yolcu-
luğu”na çıkacaklar.  Eyüp Belediye Başka-
nı Remzi Aydın, “İstanbul’un manevi fati-
hi Eyüp Sultan Hazretleri ve Mevlana Ce-
laleddin Rumi’nin kabrine ulaşmak artık
çok kolay. Selçuklu Devleti’nin başkenti
Konya’nın, Osmanlı Devleti’nin kadim

başkenti İstanbul’a bağlanmasıyla iki me-
deniyetin vuslatı sona erdi. Biz de 7’den
70’e Eyüp’te yaşayan tüm vatandaşları-

mızı manevi iklimde buluşturarak, vuslat
yolculuğunu başlatıyoruz” dedi. S19

EYÜP Belediyesi, ilçelerdeki lise-
lerde ilk üç dereceye giren başarı-
lı öğrencilere, Vialand’e sezonluk
ücretsiz bilet ve yurtdışına gezi ar-
mağan ediyor. Gençler, Eyüp’teki
Vialand’a bir sezon ücretsiz gire-
rek tüm eğlence aktivitelerinden
yararlanabilecek ve dünyanın en
güzel ülkelerine bir hafta ücretsiz
kültür gezisine çıkabilecek. S3

Hızlı Trenle Eyüp 
Sultan’dan Mevlana’ya

EYÜP Belediyesi’nin “Huzur Baş-
kenti Eyüp” konulu 4. Fotoğraf

Yarışması Ödül Töreni mart ayın-
da yapılacak. Yarışmada birincili-
ği Koreli In Gyu Park Eyüp Sultan
Camii’nde namaz kılan gelin da-

matı gösteren fotoğafıyla alırken,
ikinciliğe İstanbul’dan İlknur

Uğur, üçüncülüğe ise Kocaeli’nden
Cem Elbir layık görülmüştü. S6-7

‘HUZUR
BAŞKENTİ’Nİ

EN GÜZEL
ÇEKENLERE

ÖDÜL

DURSUN BALCIOĞLU
Eyüp’ü Raylı 
Sistemle 
Donatıyoruz

‘VUSLAT 
YOLCULUĞU’

Eyüp Belediye
Başkanı Remzi
Aydın’ı

“BEZMİALEM GELİYOR”

Eyüp Belediye
Başkanı Remzi
Aydın’ı ANLATTI

AİLESİ

Yurt Dışı ve Vialand Gezisi Hediye
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İ
stanbul’un trafik sorununu
metro hatlarını yaygınlaştıra-
rak çözme projelerini ardı ar-
dına hayata geçiren Büyükşe-
hir Belediyesi, bu konuda

Eyüp’le ilgili yaptıkları çalışmaları
Eyüp Postası okurlarıyla paylaştı… 

Büyükşehir Belediyesi Raylı Sis-
temler Daire Başkanı Dursun Balcıoğ-
lu, Eyüp için planlanan raylı sistemler
konusunda özetle şu bilgileri verdi:

“Eyüp için planlanan metro hatla-
rının en önemlisi Havataş-Mahmut-
bey metro hattının Eyüp’ten geçen
kısmıdır. Derenin üstündeki viyadük-
te Alibeyköy’de her iki tarafın da yol-
cu istasyonu olacak. Sonraki durak-
lar Yeşilpınar, Veysel Karani ve Ak-
şemsettin istasyonları. Eyüp sınırları
içerisinde ilk aşamada yaklaşık ola-
rak 700 bin  yolcu ile Taksim Metro
istasyonuna yolcu aktarması yapıla-
cak. Bizim hedefimiz 2017’nin sonun-
da Mecidiyeköy ile Mahmutbey ara-
sını, 2018 yılı sonunda da Mecidiye-
köy-Kabataş arasını tümden devreye
almaktır. Metroda sekiz dizi şeklin-
de vagonlar çalışacak.”

Eyüp’le ilgili diğer bir projenin
ise Eminönü’nden Alibeyköy’e gi-
den derenin akış yönüne göre akın-
tıya ters istikamette Eyüp Sultan ta-
rafından geçecek Haliç tramvay
projesi olduğunu ifade
eden Balcıoğlu sözlerini
şöyle sürdürdü: 

“Bu aynı zaman-
da Eyüp Meyda-
nı’nda Feshane’nin
yanındaki kavşak-
tan Eyüp Sultan
Bulvarı’ndan geçe-
bilecek şekilde
Bayrampaşa istas-
yonuna ulaşacak.
Şuan projelerin ihale-
leri yapılmak üzere. İha-
leler yapım birimine gel-
dikten sonra 2018 yılının sonu-
na doğru bu sistemi devreye ala-
cak. Bu sistemle Feshane’nin oluş-
turduğu trafik sorununu da çözmüş
olacağız. Eyüp’le ilgili diğer bir pro-
je ise 2019’a kadar yapılacak olan-
lar arasında yer alan Eyüp’le Pierre
Loti arasındaki teleferik hattının ye-
nilenmesi.  Teleferiği Eyüp ve Pier-
re Loti’den sonra Miniatürk’e kadar
uzatacağız. Bu projemizi Yap-İşlet-
Devret modeli olarak uygulamaya
çalışacağız. Eğer Yap-İşlet-Devret

modeli olmazsa
projeyi kendi öz
kaynaklarımız-
dan yola çıka-
rak gerçekleşti-
receğiz. Eyüp’e
gelecek proje-

ler kapsamında
Eyüp’ün içinden

geçmese de Demir-
kapı tarafından geçe-

cek olan Topkapı-Edir-
nekapı-Sultançiftliği istika-

metindeki tramvay şeklinde giden
hat tamamen yeraltına alınacak ve
hat çalışmaya devam edecek. Yeni
projemizdeki hat ise tamamen met-
ro şeklinde çalışacak. Vezneci-
ler’den başlayıp Edirnekapı-Eyüp
Sultan civarından Gaziosmanpaşa
Meydanı’na devam edecek olan bu
hat Sultangazi Meydanı’ndan geçip
semtin sonuna kadar gittikten sonra
Arnavutköy’e kadar devam edecek.
İhtiyaç hissedildiğinde bir sonraki

adım 3. Havalimanı olacak. Uygula-
ma çalışmaları şuan devam ediyor.” 

Büyükşehir Belediyesi olarak
2018 yılına kadar 100 km. raylı sis-
tem yapacaklarını kaydeden Dursun
Balcıoğlu hedeflerini şöyle özetledi: 

Dudullu Bostancı projesi
“Bunun yüzde sekseni metro ola-

cak. Geri kalanı Başakşehir-Kayaşe-
hir arasındaki tramvay projesi ola-
cak. Ümraniye metrosu 2016 yılı için-
de bitmiş olacak. Tuzla’ya kadar olan
metro hattı 2018’e kadar Kartal-Kay-
narca, Kaynarca-Merkez ve Tuzla-İç-
meler olarak bitecek. İstanbul’u raylı
sistemle donatmaya çalışıyoruz. Du-
dullu Bostancı projesi Bostancı sahi-
linden başlayıp Kadıköy Kartal met-
rosuyla Kozyatağı’na ulaşarak Eren-
köy Gümrüğü’nden İmes kavşağına
(Şerifali), Dudullu Merkez’e ve Çek-
meköy’e kadar devam edecek. Du-
dullu metrosuyla alt alta, üst üste yol-
cu taşıyacak. Bu proje için Haziran
ya da Temmuz ayında ihale olacak
ve 2018 yılında da orayı bitirmeye
çalışıyoruz. Hedefimiz 2018 yılında
Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı
projelerle birlikte 450 km. raylı siste-
me ulaşmak. Tabi İstanbul hızlı büyü-
mesine karşın gerekli ulaşım ihtiyaç-
ları sağlanamamış ve alt yapısı kuru-
lamamış. İstanbul’da 1994’den bu ya-
na mevcut 141 km. raylı sistem var.
Raylı sistem hattı, inşaatı devam
edenlerle birlikte Marmaray’ın 63

km’lik kısmı ve bizim de 45 km’lik
devam ettirdiğimiz yatırımla 250
km’ye ulaşacak. Dolayısıyla 2017 yılı
sonunda bu devam eden projeler
bitmiş olacak ve 250 km’lik bir met-
ro hattına ulaşmış olacağız. Ardın-
dan 2019’un ilk çeyreğine doğru bu
sistem yeni yapılacak ihalelerle 450
km’ye ulaşacak. “

Raylı sistem çalışmalarında İs-
tanbul’da gerek kaba inşaat gerek
ince işler, elektronik ekipmanlar ve
montajların yüzde doksan dokuzu-
nun yerli yüklenicilerle gerçekleş-
tirdiğini ifade eden Balcıoğlu, “Sa-
dece vagon ve bazı aletler yurt dı-
şından ihraç ediliyor. Bizde yerli va-
gon üretimi çok sınırlı. Ayrıca bizim
yurt dışından istediğimiz vagonlar-
da yüzde kırk yerli malı kullanma
şartımız var. “ dedi.

“Eyüp için
planlanan metro
hatlarının en
önemlisi Havataş-
Mahmutbey metro
hattının Eyüp’ten
geçen kısmıdır.
Ayrıca Haliç
tramvay projesi ve
Eyüp’le Pierre Loti
arasındaki teleferik
hattının Miniatürk’e
kadar uzatılması
projeleri hayata
geçirilecek.”

Eyüp’le ilgili diğer bir
projenin ise Eminö-
nü’nden Alibeyköy’e
giden derenin akış yö-
nüne göre akıntıya
ters istikamette Eyüp
Sultan tarafından ge-
çecek Haliç tramvay
projesi olduğunu ifade
eden Balcıoğlu sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

Vezneciler’den başla-
yıp Edirnekapı - Eyüp
Sultan civarından Gazi-
osmanpaşa Meydanı’na
devam edecek olan bu
hat Sultangazi meyda-
nından geçip semtin
sonuna kadar gittikten
sonra Arnavutköy’e 
kadar devam edecek.
İhtiyaç hissedildiğinde
bir sonraki adım 
3. Havalimanı olacak.

“Eyüp’ü raylı
sistemle

donatıyoruz”

Haber: Ayla EYÜBOĞLU
Fotoğraflar: M. Kadir ÇELİK
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EYÜPLÜ gençlerin eğitimine
önem veren ve onların geleceği
için birbirinden ilginç projeleri

geliştiren Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, lise son sınıf öğrencile-
rine müjdeli haberler verdi. 

Üniversiteye hazırlanan lise son
sınıf öğrencilerine eğitime destek
programında konuşan Başkan Rem-
zi Aydın, “Geçtiğimiz sene olduğu
gibi bu yıl da lise son sınıf öğrenci-
lerimizi mayıs ayından sonra ücret-
siz olarak Vialand’a götüreceğiz. Ay-
rıca bu sene yeni bir projemizi daha
hayata geçiriyoruz. Her okuldaki li-
se son sınıf öğrencilerinden birinci,
ikinci ve üçüncüyü yurtdışı gezisine
götüreceğiz. Gençlerimize bu sene
de üniversiteye hazırlıkta kullan-
maları için 500 tl. eğitime destek
harçlığı veriyoruz. Ayrıca bu yıl on-
lar için sokak basketbolu turnuvası
ve Haliç’te su sporları şenliği  planlı-
yoruz. Okul yıllıklarınızı da biz siz-
ler için hazırlayacak ve ücretsiz ba-
sacağız.  Gençlerimizin eğitimi, kül-
türü, kendilerini yetiştirmeleri için
elimizden gelen tüm gayreti sarfe-
diyoruz. Bundan sonra da onlar için
çok güzel projeleri hayata geçirme-
ye devam edeceğiz” dedi. 

Başkan Aydın’a verdiği destek-
lerden dolayı teşekkür eden öğrenci-
ler ise onunla bol bol  selfie çektiler.

Eyüp Belediyesi, tüm  lise son
sınıf öğrencilerini, Avrupa'nın
en güzel ve en büyük eğlence
merkezi Vialand'a götürüyor.

Ayrıca lise son sınıflarda  ilk üç
dereceye giren başarılı öğrenci-
lere ise bu sene yurtdışı seya-

hat şansı bekliyor.

LİSE SON SINIF
ÖĞRENCİLERİNE

MAYISTA VİALAND TURU

Türkiye’nin dünya çapındaki ilk ve tek tema parkı VIALAND, sömestr tatilinde
Eyüplü çocukların ve gençlerin aileleriyle birlikte buluşma noktası oldu.

İstanbul’a gelen önce Sultanahmet’e
sonra VIALAND’e gitti
DÜNYANIN en yaygın sosyal ağı Facebook, 2014
yılında en çok paylaşılan konuları yayınladı. Listeye
göre VIALAND, Türkiye’de en çok zi-
yaret edilen mekanlar listesinde
Sultanahmet Meydanı’ndan sonra
ikinci oldu. Listenin üçüncü sıra-
sında ise Fenerbahçe Şükrü Sara-
çoğlu Stadyumu yer aldı. VIA-
LAND Genel Müdürü Tolga Ali-
şoğlu, “Türkiye’nin dünya stan-
dartlarındaki ilk ve tek tema
parkıyız. VIALAND’in bu yılı 25
milyon ziyaretçi ile tamamla-
masını planlıyoruz” dedi.

Eyüp Belediyesi’nden Lise Son Sınıflara
Ücretsiz Vialand ve Yurt Dışı Turu
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Eyüp Belediyesi, Eyüp Yaygın Eğitim Programı (EYEP) kapsamında
oluşturulan “10-20 yaş” projesini toplam 3 bin öğrenciyle hayata geçirdi...

s  

MART 2015
G Ü N C E L4

EYÜP Belediyesi
Eyüp Yaygın Eğitim
Programı (EYEP)

kapsamında hayata
geçirilen “10-20 yaş”
projesi, Eyüplü çocuklara,
gençlere sosyal ve kültürel
alanda eğitim vermeye
başladı.  Eylül ayında
başlayan ve Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın’ın ön-
cülüğünde gerçekleştirilen
“10-20 yaş” projesi, sosyal
ve kültürel aktiviteleriyle
çocukların ve gençlerin
ilgi odağı oluyor. 

Projenin mimarlarından,
Eyüp Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Turan
Koçer, EYEP “10-20 yaş”
projesi  eğitim felsefesinin
temelini “bireyin kendini
inşa etmesine destek
olmak” olarak özetledi ve
“Proje, öğrencilerin
şahsiyetini geliştirmeye,
motivasyon sağlamaya, okul
eğitiminde başarılı kılmaya
ve ona temel yaşam
becerileri kazandırmaya
destek oluyor. Bunların
gerçekleştirilmesindeki
genel yaklaşımımız ise
öğrenciyi merkeze almak
ve onun pasif konumunu
aktife dönüştürmek” dedi.

“Kendilerini ifade edebilen
gençlik istiyoruz”

“Çocukların sosyal ve
kültürel gelişimlerini
sağlayarak kendilerini
ifade edebilen birer
girişimci gençler olmalarını
hedefliyoruz” dedi ve
Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın öncelik olarak
buna önem verdiğini
kaydetti. Bir diğer
hedeflerinin ise Eyüplü

gençlerin kendilerine
güvenen, ahlaklı ve
değerlerine bağlı bireyler
olmalarına katkıda
bulunmak olduğunu ifade
eden Koçer,
“Yardımseverlik, hoşgörü,
sabır, dayanışma, paylaşım,
sevgi ve saygı gibi
değerlere de sahip
çıkmasını istiyoruz” dedi. 

“Şahsiyetli ve birikimli 
bireyler olacaklar”

Ahmet Turan Koçer,
verilecek eğitimler ve
yapılacak faaliyetlerle
gençlerin, ilim talep
etmenin gereğini
kavrayacaklarını, ufuklarını
daraltan kalıplardan
kurtulacağını, hedef koyup
bu yolda ilerleyebileceğini
ve ihtiyaç duyduğunda
destek bulacağını, böylece
toplum içerisinde bir
fonksiyon icra ediyor
olmanın hazzını

yaşayacaklarını kaydetti.
Ayrıca gençlerin birer
üretimci, iç huzuru ile
referans olunabilecek hale
gelen şahsiyetli ve
birikimli bireyler
olacaklarını vurguladı.

“Her mahalleye bilgi evi ve
gençlik merkezi açılacak”

Eyüp ilçesi içerisinde
çok fazla bilgi evi ve genç-
lik merkezlerinin olmadığı-
nı belirterek çocuklara ve

gençlere yeterince ulaşıla-
madığının altını çizen Ko-
çer; Akşemsettin, Düğme-
ciler, Karadolap, Kemerbur-
gaz, Nişanca ve Yeşilpınar
mahalleleri olmak üzere
toplam 6 bilgi evinin, bir ta-
ne de Eyüp Gençlik Mer-
kezi’nin bulunduğunu ifade
etti. Önümüzdeki günlerde
Pirinciköy, Sakarya ve Ali-
beyköy’de bilgi evi; Yağlı-
dere ve Silahtarağa’da ise
gençlik merkezinin açıla-

cağını vurguladı.
Koçer, “Belediye olarak

“10-20 yaş” projesine büyük
önem veriyoruz. Eğitimin
Eyüp’ün her yerine
ulaşmasını istiyoruz. En
kısa zamanda her
mahalleye bilgi evleri ve
gençlik merkezleri
açacağız” dedi.

“4 ayda 3 bin öğrenci”
EYEP  Koordinatörü

Abdullah Özdemircan ise,

Haber: Mücahide KİBAR
Fotoğraflar: M. Kadir ÇELİK

Eyüp’ün ‘10-20 YAŞ’ 
projesi marka oluyor
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bilgi evleri ve gençlik
merkezindeki öğrenci
sayısının 4 ay gibi kısa bir
sürede 3 bine ulaştığını
belirterek, “Çocukların,
sanat ve spor alanında
kendi ilgileri doğrultusunda
yönelmelerini sağlıyoruz.
İlgi alanları becerileri
yönünde olduğu için de
dersleri eğlenceli geçiyor.
Bu da ailelerin ilgisini
çekiyor ve çocuklarının
okul dışındaki boş
vakitlerini sanat ve spora
ayırmaları da hoşlarına
gidiyor” dedi. Özdemircan
ayrıca, çocukların ve
gençlerin en çok ilgisini
çeken alanların sanatta
ebru, resim, fotoğrafçılık
sporda ise futbol olduğunu
söyledi.

“Çocuklarımızı kötü 
alışkanlıklardan 
uzak tutacak”

Sosyal ve kültürel
değerler içerisinde
başlatılan “10-20 yaş”
projesinde gerçekleştirilen
sanat ve spor
aktivitelerinin çocukları ve
gençleri kötü
alışkanlıklardan uzak
tuttuğuna da değinen
Özdemircan, ailelerden
olumlu tepkiler aldıklarını
belirtti.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, EYEP kapsamında
oluşturulan "10-20 yaş" projesine çok fazla önem verdiğini be-
lirterek, "İlçemizdeki tüm gençlerimizin güzel sanatlar ya da
sporun herhangi bir dalıyla uğraşması için gereken tüm çalış-
maları yapıyoruz. EYEP kapsamında açacağımız 10-20 Yaş bil-
gievleri ve gençlik merkezleri sayımızı artıracak her mahalle,
hatta her sokakta olacak şekilde yaygınlaştıracağız" dedi.
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YARIŞMADA birinciliği Koreli In Gyu
Park, Eyüp Sultan Camii’nde namaz
kılan gelin damatı gösteren fotoğrafıy-

la alırken, ikinciliğe İstanbul’dan İlknur
Uğur, üçüncülüğe ise Kocaeli’nden Cem El-
bir layık görülmüştü. Mansiyon ödüllerini ise
İstanbul’dan katılan İsmail Aktaş, Ceyda Es-
kin ve Meltem Ünal aldı. Yarışmada birinci-
ye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2
bin TL, üç adet mansiyon alan yarışmacıya
ise 750 TL para ödülü verilecek.

1102 fotoğraf değerlendirmeye alındı
Yarışma jürisi,  20 Aralık Cumartesi günü

Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen toplantıda son değerlendir-
meleri yaptı ve dereceye giren eserleri belir-
lemişti. Yarışmaya 318 kişi 1153 fotoğraf ile ka-
tıldı. Kural ihlali ve şartnameye uymaması ne-
deniyle 51 fotoğraf değerlendirme dışı kaldı.
Kalan 1102 fotoğraf değerlendirmeye alındı.
Dördüncü tura kalan toplam 8 eserden kapalı
oylama ile ödül alacak  6 eser seçildi.

Fotoğraf Yarışması’nda seçici kurul jüye-

liklerini,  Fotoğraf sanatçıları Mustafa Ataş,
Süleyman Gündüz, Muhsin Divan, Nadir Ege,
Abdusselam Ferşatoğlu, İsmail Küçük, Ali İh-
san Gülcü, Mimar Aras Neftçi üstlendi. Tür-
kiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu
(TFSF) Temsilcisi ise Firdevs Sayılan’dı.

Eyüp Belediyesi 4. Ulusal Fotoğraf Yarış-
ması’nda birinciliği Koreli In Gyu Park Eyüp
Sultan Camii’nde namaz kılan gelin damatı
gösteren fotoğafıyla alırken, ikinciliğe İstan-
bul’dan İlknur Uğur, üçüncülüğe ise Kocae-
li’nden Cem Elbir layık görüldü. Mansiyon
ödüllerini ise İstanbul’dan katılan İsmail Ak-
taş, Ceyda Eskin ve Meltem Ünal aldı.

Yarışmada birinciye 5 bin Türk Lirası,
ikinciye 3 bin Türk Lirası, üçüncüye 2 bin
Türk Lirası üç adet mansiyon alan yarışmacı-
ya ise 750 Türk Lirası para ödülü verildi.

Eyüp Belediyesi, Fotoğraf Yarışması’na
katılan 24 eseri ve dereceye giren 6 eseri,
sanatseverlerle buluşturacak bir sergi de
düzenlendi. Ayrıca bir albüm hazırlayacak.
Ödül töreni mart ayında Eyüp Belediyesi 
Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Koreli In Gyu Park,
Eyüp Sultan

Camii’ndeki Gelin-
Damat Fotoğrafıyla

Birinci Oldu.  

İkinci
İlknur
Uğur

Eyüp’ün En Güzel Fotoğrafları
İşte “Huzur Başkenti”

Eyüp Belediyesi’nin “Huzur Başkenti Eyüp” konulu 4. Fotoğraf Yarışması 
Ödül Töreni, mart ayında Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.
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Üçüncü
Cem
Elbir

Ceyda Eskin / mansiyon

Meltem Ünal / mansiyon

Jüri üyeleri Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür Merkezi’nde oylarıyla dereceye girenleri belirledi.
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ALİ Kuşçu Uzay Evi’nin küçük ama büyük ses
getiren bir proje olduğunu belirten Eyüp Be-
lediye Başkanı Remzi Aydın, “Yarının astronot-

ları inşallah buradan çıkacak. Ali Kuşçu Uzay Evi’ne
çevre ilçelerden de büyük talep var... İnşallah bu tür
projelerimizi artırarak İstanbul’daki diğer ilçelere
örnek olacak çalışmalara imza atacağız” dedi. 

Eyüplü çocukların, kendi enerjisini kendisi üre-
ten Yeşil Bina’da, uzayı ve uzay teknolojilerini tanı-
malarını sağlayacak, ayrıca yenilenebilir enerji kay-
nakları ve geri dönüşüm konusunda bilgiler edine-
bilecekleri eğitimler verildiğini ifade eden Aydın
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Eyüp’teki 7 - 12 yaş öğrencilerimiz 20 kişilik
gruplar halinde burayı geziyor, astronomi eğitimi alı-
yorlar. Ali Kuşçu Osmanlımızın yetiştirdiği nadide,
kıymetli bilim adamlarımızdandır. Astronomi ve fizik
alanında çok değerli çalışmalar yapmıştır. İlime ve
bilime çok büyük emekler sağlamıştır. Öğrenciler
yetiştirmiştir. Biz de onun adını verdiğimiz bu mer-
kezi; çocuklarımıza uzayı, fiziği, ilimi modern yön-
temlerle etkili ve kalıcı şekilde öğretmek amacıyla
kurduk. Osmanlı’da astronomi dalındaki hizmetlerin-
den bildiğimiz Ali Kuşçu ismini verdik. Bu tür bilim-
sel eğitimlerin verileceği yeni merkezleri açmak
için çalışmalarımız sürüyor.”

Merkezde astronot giysilerini giyerek, uzayda
yolculuğa çıkma keyfi ve heyecanını yaşayan Eyüp-
lü öğrenciler, bu ilginç mekanda, astronomiyle ilgili
her türlü bilgiyi görselleriyle birlikte öğrenme şansı
buluyor.

Ali Kuşçu Uzay Evi’nde uzay görselleri, astrono-
mik bilgi afişleri ve uzayda kullanılmış çeşitli tekno-
lojilerin günlük hayatımıza yansıması sonucu ortaya
çıkan endüstriyel yan ürünler de  sergileniyor. 

“Yaparak Öğrenme” yöntemiyle çocuklara  geri
dönüşüm malzemeleriyle hayal güçlerinin sınırlarını
zorlayıcı çeşitli uzay teknolojileri maketleri yapma
fırsatı da tanınıyor.

Yeşil Bina’da Açılan Ali Kuşçu 
Uzay Evi’ne Büyük İlgi

Eyüp Belediyesi’nin Alibeyköy Osmanlı Parkı  içindeki Yeşil Bina’da açtığı Ali Kuşçu Uzay Evi büyük ilgi görüyor.
Eyüp’teki öğrencilerin bilgi evleri aracılığıyla müracaat edip geldiği merkeze çevre ilçelerden büyük talep var.
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“UZAYDA Uçan Şantiye” atölye progra-
mı ile çocuklara ve gençlere astronomi
dersleri verilen merkezde, hem astro-
nomi hem de çevre, geri dönüşüm ko-
nularında atölye çalışmaları yapılıyor. 

Ali Kuşçu Uzay Evi’nde öğrencilere
astronot kıyafetleri giydirilerek evren-
deki gök cisimleri tanıtılıyor. Öğrencile-
rin her biri eğitimini tamamladıktan
sonra katılım belgesi ve hediye alıyor.

Ali Kuşçu Uzay Evi’nde uzay ve as-
tronomi eğitimi veren Mustafa Adil Ay-
gün “Verdiğimiz eğitimin asıl amacı,
çocukların ve gençlerin dikkatini çeke-
rek yaşadıkları dünyayı ve evreni dü-
şünmelerini sağlamaya çalışmak. Onla-
ra ileride uzay bilimci olabilecekleri
yönünde bilgiler sunmak” dedi.

Mustafa Adil Aygün öğrencilere
uzaydaki gök cisimlerini tanıtarak atöl-
ye çalışması yaptırdıklarını belirterek
“Bu uygulamalı eğitimle çocuklar, Dün-
ya’nın hatta Güneş’in evrende ne kadar
küçük olduğunu görüyorlar. Onlara te-
mel bilgilerle düşünmeye yönlendir-
menin önemini kavratmaya çalışıyo-
ruz” diye konuştu.

Geri dönüşüm malzemelerin-
den gök cisimleri yapılıyor

Aygün, eğitim alan öğrencilere geri
dönüşüm malzemelerinden gezegenleri,
uzaya gönderilen uydu, roket gibi gök
cisimlerini uygulamalı yaptırdıklarını
ifade etti. Aygün ayrıca “Çocukların çöp
diye gördükleri şey ile ne yapabilecek-
lerini de öğretmiş oluyoruz” dedi. 

Yıldızların ışıkları 
gösteriliyor

Dersleri eğlenceli bir şekilde anlat-
maya çalıştıklarını belirten Ali Kuşçu
Uzay Evi Hocası Adil Aygün, “Dünyada
ışık kirliliği var bu yüzden çocuklar yıl-
dızların ışıklarını tam olarak göremi-
yorlar. Öğrencilerimize yıldızların ışık-
larını görme imkânı sağlıyoruz. Ve çok
mutlu oluyorlar” dedi.

Türkiye artık kendi 
uydusunu yapıyor

Aygün, Türkiye’nin bilim alanında
adımlar atmaya başladığını söyleye-
rek, Türkiye’nin uzay biliminde TÜBİ-
TAK Uzay Teknolojileri Araştırma Ensti-
tüsü ve TAİ (Türk Havacılık Sanayi) iş-
birliği ile kendi uydusunu yapmaya ça-
lıştığının altını çizdi. Ayrıca, Türkiye’de
az sayıda bilim adamı olduğunu, ver-
dikleri eğitim ile çocukları ve gençleri
birer bilim adamı olmaları için de teş-
vik ettiklerini kaydetti.

Geleceğin Astronotları
Eyüp’ten yetişiyor
Geleceğin astronotları artık Eyüp’ten yetişiyor... Eyüp Belediyesi’nin
ilçedeki çocuklar için açtığı Ali Kuşçu Uzay evi büyük ilgi görüyor.

Esmanur Elipek 
(10 yaş)

�“Burayı çok seviyorum.
Yıldızları, dünyayı, güneşi
öğreniyoruz. Gökyüzü ka-
famda daha iyi canlanıyor
artık. Uzay cisimleri yapıyo-
ruz burada, güneş panelleri,
uydular falan.”

Kadir Aslan
(14 yaş)

�“Eğitime ilk defa katıldım.
Atölyemiz çok güzel. Bilgileri
kafamızda resmedip sonra
yapmaya çalışıyoruz. Bu da
beni çok heyecanlandırıyor.
Keşke okulda da uzay bilimi
diye bir dersimiz olsa.”

Çiğse Yavuz
(12 yaş)

�“Daha önce derslere katıl-
mıştım. Ders sonunda evren
hakkında çok şey öğrendiği-
mi fark ettim. Burada edin-
diğim bilgiyle dünyayı, in-
sanları daha fazla düşünme-
ye fırsatı buldum.”

Berrenur Ayvalı
(12 yaş)

�“Uzay hakkında çok şey
öğrendim. Okulda böyle bir
ders vermedikleri için heye-
canla geliyorum. Evren hak-
kında merak ettiğim şey yıl-
dızların oluşumu. Öğretmen-
lerim detaylı anlatıyor.”

Yusuf Sadi 
(14 yaş)

�“İlk defa böyle bir eğitime
katılıyorum. Daha önce evde
kendi imkanlarımla uzayı
öğrenmeye çalışıyordum.
Buradaki eğitim çok kaliteli
ve eğlenceli geçiyor. Keşke
okulumuzda da verilse.”

Haber: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: Enes ÇATALKAYA

A L İ  K U Ş Ç U  U Z A Y  E V İ ’ N E  G İ D E N  Ç O C U K L A R  N E  D İ Y O R ?
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EYÜP Belediyesi’nin

geçtiğimiz yıl açtığı ve
Eyüplü gençlerin bü-

yük ilgi gösterdiği Kuşçu
Uzay Evi akademisyenler-
den de tam not aldı. Projenin
açılış törenine de katılan, İs-
tanbul Üniversitesi Gözlemevi
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü, Bölüm Başkan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç, Ali
Kuşçu Uzay Evi’nin, diğer ilçelere de
örnek olacağına inandığını ifade etti. 

Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç, “Uzay
evlerini Türkiye’nin her yerine açmak
gerekir. En azından daha iyi bir insan-
lık adına çocuklarımızı ve gençlerimi-
zi astronomi ve uzay bilimini öğrete-
rek büyütmemiz gerekir” dedi.

Din-bilim birbirini tamamlar
Saygaç, uzay bilimi ve astronomi

öğrenmenin insana ve insanlığa olan
faydasına da değinerek şunları söy-
ledi: “Toplum olarak bilime inanan
dine inanmaz ya da dine inanan bili-
me inanmaz diye yanlış bir algının
içerisindeyiz. Halbuki din ve bilim
çatışmaz bilakis birbirini tamamlar.”

Eyüp Postası olarak Prof. Dr. Ah-
met Talat Saygaç ile Ali Kuşçu Uzay
Evi’ni, oradaki eğitimi, astronomiyi
ve uzay bilimini konuştuk:

Uzay Bilimi ne demek? Kısaca
bilgi verir misiniz?

��Uzay bilimini sorduğunuz za-
man işin içerisine gök bilimi de giri-
yor astronomi de giriyor. Gök bilim
uzaydaki cisimleri inceler. Güneş ve
Ay’dan başlayarak uzaktan bir ince-
leme yapar. Onların sıcaklıklarından,
kimyasal yapılarından, uzaydaki ha-
reketlerinden, ışıklarından, ömürle-
rinden bahseder. Ay’a gitsek örnek
alsak dediğiniz de ise Uzay Bilimi
işin içine girer, teknoloji işin içine gi-
rer, mühendislik işin içine girer.
Uzay bilimi ile gök taşlarına, kuyruk-
lu yıldızlara ulaşılabilmek mümkün
oluyor. Örneğin kuyruklu yıldızlara
uydu gönderen ‘Uzay Bilimi’dir. 

İşsiz kalmıyorlar
Türkiye ‘Uzay Bilimi’ne ya da

‘Gök Bilimi ‘ne yeterli önemi göste-
riyor mu? Bunun için yeterli bütçe
ayırıyor mu?

��Net söylemek gerekirse hayır.
Şu anda birçok şeyi kendi gücümüz-
le başarmaya çalışıyoruz. Gök Bilim-
leri bölümünde okuyan öğrenciler
öncelikle matematik ve fizik öğren-
mek zorundalar. Ayrıca İngilizce öğ-
reniyorlar, bilgisayar öğreniyorlar,
bütün bunlardan sonra astronomiyi
öğreniyorlar ve buradan mezun olan
öğrencilerimiz birden fazla yetenek-
le mezun olmuş oluyor. Astronomi
dalında çalışma alanımız dar olduğu
için de başka alanlarda çalışıyorlar.
En azından işsiz kalmadıkları için se-
vinebiliyoruz. Hâlbuki bilim alanında
adımlar atmamız gerekiyor. Türkiye
bu konuda çok geç kalmış durumda.

Çocuklara ve gençlere yönelik
açılan uzay evleri, bilim de-
ney evleri, gözlemevleri-
nin sayıları yeterli
mi?

��Niye böyle
bir şey var önce
onu konuşalım.
Çocuklar daha
okula gitme-
den ya da üni-
versite olarak
okumadan gi-
dip kapılarını
çalabileceği bir
yer olsun istedik.
Astronomiyle gökyü-
zü ile tanışabilecekleri,
bilgi edinebilecekleri,
ufuklarını açabilecekleri bir yer
olsun istedik. İnsanlara bilimi sevdi-
ren yerler olmalı zaten. Tabi uzay
evini açmadan önce muhakkak bi-
len bir insana danışmamız lazım.
Uzay evlerinin sayısı hiç yok dene-
cek kadar az. Uzay evlerini Türki-

ye’nin her yeri-
ne açmak ge-
rekir. En azın-
dan daha iyi
bir insanlık
adına çocuk-
larımızı ve
gençlerimizi

bilimle büyüt-
memiz gerekir.

Bu arada uzay
evi diyoruz ‘uzay

evi’ adını ilk Eyüp Be-
lediyesi öncülük ettiği

için kullanıyorum.
Ayrıca hükümetimizin 81 ile bilim

merkezi projesi var ve bu muhteşem
bir proje. Yıldız evleri, gözlemevle-
ri… Yeni nesil çocuklarımıza bunlar
çok yararlı olacak. Ama eğitimi ve-
renlerin alanında uzman kişiler ol-

ması şartıyla.
Geçtiğimiz

günlerde sizin de
katılımınızla açılı-
şı gerçekleştirilen
Eyüp Ali Kuşçu
Uzay Evi ve burada
verilen eğitimler
hakkındaki görüşle-
rinizi alabilir miyiz?

��Bu çok güzel bir kıvıl-
cım oldu. Diğer ilçelere de ör-
nek olacak nitelikte.  Ali Kuşçu Uzay
Evi’nin başında motivasyonu çok yük-
sek kişiler var. Kısıtlı imkânlarla yapıl-
mış olmasına rağmen başlangıç için
yeterli donanıma sahip. Ben oranın da-
ha da geliştirilmesini her türlü teknolo-
jik imkânın sağlanmasını istiyorum.
Açılışa bizimle gelen çocukların göz-
lerinde bilgiye olan açlığı gördüm. Bu-

rada bili-
mi öğre-
necek
bu ço-
cuklar.
Bu çok

güzel bir
şey. Çocuk-

ların bu tarz
eğitim evleri-

ne ihtiyaçları var.
Çünkü çocuklara ne

verirseniz onu alır. Olum-
suzluk verirseniz olumsuzluk alır. Gü-
zel şeyler verirseniz güzel şeyler alır. 

Uzay Evi’ne destek vereceğiz
Ali Kuşçu Uzay Evi’ne üniversite

olarak desteğimizi vermeye devam
edeceğiz. Oradaki genç arkadaşlarla
çalışmalara başladık. Belediye Başka-

nımız gerçekten bu konuda çok heye-
canlı ve etkili. Eyüp ve Beyazıt’ın ara-
sı kısa mesafe, gidip gelme konusun-
da da sıkıntı çekmeyeceğiz. 

Üniversite ile ne gibi çalışmalar
yapılacak?

��Ali Kuşçu Uzay Evi’nde eğitim
görmeye başlayan çocukları gerek
üniversitemizdeki gerek diğer illeri-
mizdeki bilim etkinliklerine götürece-
ğiz. Eyüp Belediyesi’nin yapacağı şey
çocuklara ve gençlere otobüs tahsis
edecek ve onları buraya getirecek,
gezdirecek. Mesela İzmir’de uzay
kampı var. Dünyada bu uzay kampın-
dan sadece üç tane var Amerika, Av-
rupa ve Türkiye. Eyüp Belediyesi
ödül olarak birkaç öğrencisini buraya
bizimle gönderebilir. Eyüp Belediyesi
bunu başlatırsa diğer belediyelerde
bunu örnek alacaktır.

PROF. DR. AHMET TALAT SAYGAÇ:

“İnsanlara gök bilimini öğretirsek bunca kavgaların gönül
kırgınlıklarının savaşların ne kadar yersiz olduğunu da anlayacaklar.”

“Eyüp Ali Kuşçu Uzay Evi diğer 
ilçelere örnek olacak nitelikte”

Haber: Mücahide KİBAR
Fotoğraflar: M. Kadir ÇELİK
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Ayrıca Eyüp Belediyesi ile
Bezmialem Vakıf Üniversi-
tesi arasında imzalanan

protokolle, Eyüp Belediyesi bün-
yesinde oluşturulacak merkezde,
ücretsiz Aile Danışmanlığı hizme-
ti verilecek.  

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Bezmialem Vakıf Üniversi-
tesi Hastanesi’nin Eyüp’te yakın
bir tarihte hizmete gireceğini de
müjdeledi. Başkan Aydın, “Üniver-
site hastaneleri hepimizin ihtiyacı.
Eyüp halkına bir müjde daha açık-
lıyorum: Bezmialem Vakıf Üniver-
sitesi’ni Eyüp’e getiriyoruz” diye
konuştu.  Bezmialem Vakıf Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Tüz-
gen ise Bezmialem’in 172 yıldan
beri sağlık hizmeti veren bir mü-
essese olduğunu belirterek, “Dua
ile kurulunca bereketli oluyor. Ni-
yet hayır akıbet hayır. 2010 yılında
Sayın Cumhurbaşkanımızın tali-
matları ile üniversiteye çevrildik-
ten sonra gerçekten bütün çalı-
şanları vakıf ruhu ile çalıştıkların-
dan dolayı talebelerden inanıl-
maz bir teveccüh gördü. Mesela
6 program ile başladık, bu gün iti-
bari ile 17 programımız var. Ve
önümüzdeki sene 20 programa
çıkacak, hepsi sağlık ile; çünkü
biz sağlık üniversitesiyiz. Tabi bu
kadar çok müracaat olunca fiziki

olarak yerlerimize sığamaz ol-
duk. Sağda solda bize yer verin,
oralara taşınalım dedik. Gayrette-
pe’de bir yer tuttuk. Şimdi de
Eyüp Belediyemizin sınırları içeri-
sinde hemen Haliç kenarında 10
katlı yeni bir bina kiralayarak ora-
nın teçhizatı ile meşgul oluyoruz.
İnşallah Eyüp semtindeki hastala-
rımıza sağlık hizmetleri de verile-
cektir. Bu amaçla o kampüse to-
mografi, bilgisayarlı tomografi,
MR cihazı konulacak. 3 kat kada-
rında semt polikliniği olacak. Bu
semtin ihtiyacı olan branşlar özel-
likle hizmet verecekler. Adeta

tam teşekküllü günlük bir hastane
gibi olacak” diye konuştu.

Eyüp Belediyesi Başkanı
Remzi Aydın ile Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saf-
fet Tüzgen arasında dün bir pro-
tokol imzalandı. Belediye Başka-
nı Remzi Aydın’ın makamında im-
za altına alınan protokolle,  Bez-
mialem Vakıf Üniversitesi’nden
belirlenen üç uzman Aile Danış-
manı Eyüp Belediyesi bünyesin-
de oluşturulan merkezde, Eyüp-
lülere ücretsiz danışmanlık hiz-
meti verecek. Hukuki konularla
ilgili olarak bir avukat da yine bu

merkezde hazır bulunacak.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi

Aydın, hizmete alınan yeni prog-
ramla, Türk milleti olarak gelenek-
lerimize, inançlarımıza, örflerimi-
ze, değerlerimize uygun hizmet ve-
rileceğinin altını çizdi. Öz değerle-
rimize uygun yaklaşım sergileyen
programı çok önemsediğini de be-
lirten Başkan Aydın; “Biz Eyüp Be-
lediyesi olarak yaptığımız her işin
en iyisi, en kalitelisi olmasını he-
defliyoruz. Bu anlamda üniversite-
lerimizle işbirliği yapmamız gayet
olumlu. Özellikle Bezmialem Vakıf
Üniversitesi olması bizim çalışma-

mıza ayrı bir değer katıyor. Üniver-
sitelerimizin asli fonksiyonlarından
bir tanesi; toplumu aydınlatmak
toplumun önünü açmak, kaliteli, iyi
işleri ortaya koyabilmek, öncülük
etmek. Hem üniversitemiz bu mis-
yonunu bize göre ifa ediyor, biz de
belediye olarak bu misyondan fay-
dalanmak istiyoruz. Bana göre bu
programın birinci özelliği çok kali-
teli olmasıdır. Sayın rektörümüzün
dediği gibi; sıradan ya da piyasa
işi diyebileceğimiz işlerin ötesin-
de gerçekten çok ciddi bir müfre-
dat ve akademik destekle oluştu-
rulan bir program. İnşallah bu

program model olacaktır. Bu an-
lamda, başta rektörümüz olmak
üzere emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Saffet Tüzgen ise
projenin üniversite ciddiyetiyle,
akademik ciddiyetle ele alındığı-
nın altını çizerek, “Eyüp Belediye-
si ile çok güzel bir hizmet proto-
kolüne imza atmış bulunuyoruz.
Başta Sayın Belediye Başkanımız
Remzi Aydın olmak üzere tüm eki-
bine teşekkür ediyorum. Güzel
hizmetlerinden dolayı tebrik edi-
yorum. Bu güzel hizmetlerinden
son halka bugün imzalanan proto-
kolle hayata geçecek. Aile Danış-
manlığı Merkezi. Aile Danışmanlı-
ğı Sertifika Programı, Bezmialem
Vakıf Üniversitesi’nde yaklaşık 2
yıldan beri devam ediyor. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığımızın
tavsiyesi ile tüm Türkiye’de açıl-
ması planlanan aile danışma mer-
kezlerinin ilk elemanlarını yetiştir-
mek üzere bizler iki sene önce Ai-
le Danışmanlığı Sertifika Progra-
mı oluşturduk. Bu program pek
çok derneğin, psikologların mer-
diven altında yaptıkları ismi serti-
fika programı olan programlardan
çok farkı var. Bir defa üniversite
ciddiyetiyle, akademik ciddiyetle
ele alınan bir programdır” dedi.

Başkan Aydın’dan Eyüplülere Büyük Müjde:

Eyüp, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne kavuşuyor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüplülere müjdeyi
verdi: “Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi artık Eyüp’te hizmet verecek. Üniversite hastaneleri hepimizin ihtiyacı.”

Bir Osmanlı
geleneği Eyüp’te
canlanacak
OSMANLI döneminde padişahların

tahta çıkma merasimi olan cülus
törenleri Eyüp’te yeniden canla-

nacak. Eyüp Belediyesi tarihi ilçede bu-
lunan ve restore edilen “Cülus Yolu”nda,
Osmanlı’nın en önemli merasimini ger-
çekleştirip dünyaya tanıtacak. Cülus tö-
renine Abdülhamid Han’ın torunu Abdül-
hamid Kayıhan Osmanoğlu da katılacak.

Eyüp Belediyesi, unutulan bir Os-
manlı geleneğini yeniden canlandırarak

dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor... Os-
manlı padişahlarının tahta çıkma mera-
simi olan ve kılıç kuşanıp ata bindikleri
cülus törenleri Eyüp’te düzenlenecek.
Proje, Eyüp Sultan Camii’nin arkasında
bulunan ve İBB tarafından restorasyonu
gerçekleştirilen tarihi Cülus Yolu’nda ya-
pılacak. Eyüp Sultan Camii’nin arka tara-
fında bulunan yol üzerindeki yapıların
cepheleri ile taş ve zemin kaplamaları
tarihi dokuya uygun olarak yeniden ya-
pıldı. Cülus yolunun sahille birleştiği ye-
re de temsili bir iskele kuruluyor. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
projenin unutulan bir geleneği yeniden
dünyaya tanıtmak için hazırlandığını
belirterek, “Milletlerarası boyutta kali-
teli bir sunum yapmak istiyoruz. Böyle-
ce medeniyetimize ait bir ritüeli hem
Türkiye ile hem de dünya ile buluştur-
muş olacağız” diye konuştu. 

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunu
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da
projenin oldukça heyecan verici olduğu-
nu söyleyerek, “Bu geleneğin yeniden
canlandırılması bizi de mutlu etti. Kılıç
kuşanma ve diğer konuların bugüne ta-
şınması bizim için onur verici. İnşallah
biz de bu törene katılacağız” dedi.

Kılıç Kuşanma
Merasimi Eyüp’ten

Dünyaya Tanıtılacak

Bezmialem Haliç’e geliyor
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Türkü
dinlemeyi çok

severim.
Dinlerken de

çok
duygulanırım.

Zara, Yavuz
Bingöl, Neşet

Ertaş, Aşık
Veysel’i 

çok
severim.

29MART 2014
seçimlerinde AK
Parti’den seçilerek

Eyüp Belediye Başkanı olan
Remzi Aydın, göreve hızlı
başladı. Başkan; icraatlarıyla,
sempatik kişiliğiyle ve her an
Eyüplünün yanında yer alan
hizmet aşkıyla  ilçede çok
seviliyor.  Uzun yıllardır Eyüp’te
oturan, ailesi de Eyüplü olan
Aydın’ı Göktürk’teki  evinde hafta
sonu ziyaret ettik. 

Eşi Tülay Aydın ve Remzi
Aydın’a çok fazla bilinmeyen özel
yaşamlarıyla ilgili sorular
yönelttik. Yoğun çalışma temposu
nedeniyle çok sık biraraya
gelemeyen aile üyeleriyle özel
bir sohbet gerçekleştirdik... 

Tülay hanım, biraz aile
yaşantınızdan bahsedelim.
Başkan Remzi Aydın nasıl bir
eş, nasıl bir baba?

��Remzi Aydın çok sevecen,
ilgili aynen bir dost bir arkadaş
gibi eşine ve çocuklarına hep
anlayışla yaklaşan iyi bir aile
babası... Belediye Başkanlığı
görevinden sonra kendisini biraz
daha az görmeye başladık.
Özlüyoruz kendisini ama
elimizden geldiğince de

destekliyoruz... 
Bir oğlunuz bir de kızınız

var... Evde, baba-kız ve anne-
oğul ittifakı söz konusu mu?

��Kızımız  Fatma Zeynep,
karakter olarak da fizik olarak da
daha çok babaya benziyor. Onlar
daha çok sözelci... Duygularını

dışa vuran, gülmeyi eğlenmeyi
seven, sosyal anlamda da daha
girişken bir yapıdalar. Oğlum
Muhammet Hamza ise biraz daha
bana çekmiş, analitik düşünceyi
seven, daha detaycı, az konuşan
ama öz konuşan bir tarza sahip.
Bu anlamda kızımız daha çok

babasına, oğlumuz da bana
benzetiliyor. İki taraf da birbirini
dengeliyor sanırım.  

Evde kimin sözü geçer?
��Yerine göre değişiyor.

Bazen benim bazen eşimin.
İkimizin de sözü geçer. 

Göktürk’e taşınmadan önce

nerede oturuyordunuz?
��Son beş yıldır

Başakşehir’deydik. Göktürk’e
geldik ve buraya hemen ısındık.
Buraya alışmamız hiç zor olmadı.
İnsanlar sıcakkanlı ve güler
yüzlü. Ben Göktürk’ü tatil köyüne
benzetiyorum. Sitemiz de çok
güzel ve rahat.

Alışveriş nereden
yaparsınız?

��Büyük marketlerden
alışveriş yapmak yerine küçük
yerleri tercih ediyorum. Pazara
da gidiyorum, Pazar alışverişini
çok seviyorum. 

Aile içinde her zaman
yaptığınız bir aktivite var mı?

��Remzi Bey, çok yoğun bir
tempoda çalışıyor biliyorsunuz.
Çok fazla zaman kalmıyor ama
kalan zamanlarda da  mutlaka
ailece beraber olmaya özen
gösteririz. Ama hafta sonları her
zaman kahvaltı sofralarımızda
birlikte oluruz. Bazen Cumartesi
bazen de Pazar günü. Kahvaltı
sohbetlerini çok severiz. Herkes
neler yaşadıysa ne konuşmak
istiyorsa bu sofrada dile getirir.
Bazen tartışırız da. Hafta içleri
evde genelde bir koşturmaca
hâkim. Çocukların okulları

Röportaj ve Fotoğraflar: 
Birsen ÇELİK

Bilinmeyen Yönleriyle
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Oğlum 
resim

konusunda
inanılmaz
yetenekli çıktı.
Bana çekmediği
kesin.

Üsküdar’da olduğu için güne çok
erken başlıyorlar. Remzi Bey de
6-7 gibi evden çıkıyor, ben de
aynı koşturmacaya devam
ediyorum. 

Remzi Bey,  spora merakınızı
biliyoruz... Bu yoğun iş
programında spora vakit
ayırabiliyor musunuz?

��Haftada iki kez sabah 7’de
Yeşilpınar’da güne yüzerek
başlıyorum. Gençliğimde çok
spor yaptım. Lisanslı karateciyim.
Sonra yaş ilerleyince fitness’a
gitmeye başladım. Ancak 2010
yılında çapraz bağlarım yırtıldı
ondan sonra yüzme ve yürüyüş
gibi daha dengeli sporlara vakit
ayırmaya çalışıyorum.
Kurtkemeri’nde her ayın ilk
cumartesi günü belediye
personelinin de katıldığı
yürüyüşler yapıyoruz. Sonrasında
da kahvaltımız oluyor. 

Spor bence evrensel bir
değer. İnsanların kendilerine
yaptıkları en büyük yatırım. Bu
anlamda kendime iyi baktığımı

düşünüyorum.  
Remzi Bey, hobileriniz

neler? Onları gerçekleştirmeye
zaman buluyor musunuz,
aileniz de size eşlik ediyor mu?

��Türkü dinlemeyi çok
severim.  Dinlerken de çok
duygulanırım. Zara, Yavuz Bingöl,
Neşet Ertaş, Aşık Veysel’i çok
severim. Popüler müzik de
dinlerim ama çok da kalıcı bir iz
bırakmaz bende. O an kulağıma
hoş gelirse dinlerim. Adı
üzerinde popüler müzik. Şarkı
söylemeyi hiç beceremem resim
kabiliyetim de hiç yoktur. Ama
oğlum resim konusunda
inanılmaz yetenekli çıktı. Bana
çekmediği kesin (gülüyor).

Peki Tülay hanım, eşiniz
evde kaldığında kendisine
ayırdığı zamanı nasıl
değerlendirir?

��Kitap okumayı çok sever.
Onun kitap okuduğu zamanlarda
biz de hiç rahatsız etmeyiz.
Okumaktan çok büyük keyif alır,
aynı zamanda dinlendiği anlardır

okuduğu zamanlar. 
Başkanım, okumayı çok

sevdiğinizi biliyoruz. Hangi tür
kitapları seviyorsunuz? En son
okuduğunuz kitaplar neler?

��John Perkins’in “Bir
Ekonomik Tetikçinin İtirafları”
son okuduğum kitaplardan.
Şimdi ise Ergün Diler’in
“Kraliçe’nin Adamları” adlı
kitabını okuyorum. Tarihi
romanlar, araştırma, kültür
kitapları biyografiler okumayı
severim... 

Tülay hanım, Remzi Bey ev
işlerine yardımcı oluyor mu
size?

��Pek değil (gülüyor).
R.A: Yemek yapmak başlı

başına bir kabiliyet ve merak
meselesi. Ben de bu anlamda
kabiliyet sıfır. Ama yemek yeme
kısmında başarılıyım (gülüyor).

Eşinizin hangi yemekleri
favorileriniz?

R.A: -Lahana sarması ve kuru
fasulye en sevdiğim
yemeklerden.

Nasıl tanıştınız?
R.A: -Avukatlık bürosunda aynı

iş ortamında tanıştık. 16 yıllık
evliyiz.

Evlendikten sonra değişen
neler oldu?

��Eşim işten ayrıldı. Çocuklar
da olunca evde durmayı ve
onlarla ilgilenmeyi tercih etti.
Ama şimdi büyüttük çocukları ve
kendisi kaldığı yerden devam
ediyor.

T.A: Üniversiteyi
bitirememiştim şimdi iki yıllık bir
üniversiteyi bitirmeye çalışıyorum.
Ayrıca Başakşehir’de otururken
bazı STK’ların faaliyetlerinde
görevler almıştım. Eyüp’te de bu
anlamda çeşitli çalışmalarım var.

Perkins’in
“Bir

Ekonomik
Tetikçinin İtirafları”
son okuduğum
kitaplardan. Şimdi
ise Ergün Diler’in
“Kraliçe’nin
Adamları” adlı
kitabını 
okuyorum.
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Yerli ve Yabancı
Turistlerin 

Göz Bebeği Eyüp

Haber: Mustafa YILDIZ
Fotoğraflar: Enes ÇATALKAYA

Tarihi, kültürü ve dini
misyonuyla İstanbul’un en
önemli ilçelerinden Eyüp;
Mekke, Medine ve
Kudüs’ten sonra İslam
coğrafyasında en fazla
ziyaretçi akınına uğrayan
kutsal yerlerin başında
gelir. Yüzyıllardan bu yana
değerlerin buluşma
noktası olan Eyüp, Eyüp
Sultan Hazretleri’nin
manevi iklimi altında
huzurun, mutluluğun ve
ibadetin merkezi olmuştur.
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E
yüp Sultan Camii ve Tür-
besi, tarihi Cülus Yolu,
Eyüp Mezarlığı, eski ah-
şap konaklar, Pierre Loti
kahvesi, Feshane ve Ha-

liç kıyılarıyla Eyüp ilçesini her yıl
binlerce turist ziyaret eder. Eyüp
Postası olarak Eyüp Sultan’a gelen,
buranın manevi havasını soluyarak
ibadetlerini gerçekleştirmek iste-
yen, tarihi ve turistik bölgelerini gez-
mek isteyen turistlerle sohbet ettik...

Ahmet Taştan
“Türbe Ziyareti, gezmek hava al-

mak alışveriş yapmak için geldim.
Eyüp Sultanlılar da buraya manevi bir
hava olduğu için güzel bir atmosfer
olduğu için geliyorlar. Huzur bulduğu
için gelirler. Tüm Eyüplüler olarak se-
viyoruz Eyüp’ü. Güvenli bir yer huzur-
lu bir yer. Burada kafeler, çay bahçe-
leri de var. Pierre Loti’miz var manza-
ra eşliğinde hava almak isteyenlere.
Dilerseniz teleferikle çıkılabiliyor. Be-
lediyemiz güzel çalışıyor hizmet de
çok güzel. Gerçekten çok güzel çalış-
maları olduğunu duyuyorum, yakın
çevremizden bir çok faaliyeti hakkın-
da bilgilerimiz oluyor. Yeşilpınar’da
da çok seviliyor hakkında güzel şey-
ler söyleniyor. Feshane’deki tanıtım
günleri iller arası etkinlikleri çok gü-
zel oluyor toplayıcı oluyor bu çalışma-
ları çok başarılı buluyorum. Eyüp Sul-
tan’ın tarihi eserleri dergi şeklinde
toplanmış çok güzel olmuş. Eyüp’ün
eski fotoğraflarının sergilendiği bilgi-
lendirme panoları olsun isterdim.
Eyüp’ün en güzel yanı tarih geçse da-
hi görüntüsünü hiç değiştirmemiş ol-
ması. Modern bir hayatın için de kay-
bolurken burada kendini Osmanlı’da
tekrar bulmak çok güzel. Tarihi me-
kanlar insanları geçmişe götürüyor
Eyüp bu açıdan çok değerli bir yer.
Allah nasip etse herkes rahatça bura-
ya gelip gidebilse. Mevlana’ya hızlı
trenle yapılacak projeyi çok beğen-
dim. İnşallah ben de gitmeyi düşünü-
yorum. Belediyemizden Allah razı ol-
sun bu tür faaliyetleri hep düşünüyor.”

Mustafa Ebulela
Ben Mısır’dan geldim. Eyüp Sul-

tan’ı gelmeden önce de biliyordum. İs-
tanbul’a kadar gelmişken uğrayıp dua
etmeden gitmek olmazdı. Çok duygu-
sal anlar yaşadım manevi açıdan.
Eşim, kızım, annem yani tüm ailemle
buradayız. Hamdolsun gelip görmek
kısmet oldu. Eyüp de çok güzel bir
yer. Şimdi tepeye çıkacağız çay içmek
için teleferikle. İstanbul’a her gelenin
görmesi gereken bir yer burası.

Nuran Eruyar
Ankara’dan geliyoruz, emekliyiz.

Ankara’dan gelmişken Eyüp Sultanı da
ziyaret edelim dedik. 3 haftadır  İstan-
bul’dayım. Her hafta geldim. 3 haftadır
aralıksız geliyorum. Eyüp Sultan’ın yüzü
hürmetine Allah’a dua ediyoruz. Biz bu-
rayı çok beğendik burada çok huzur
bulduk. Bağdat Caddesi’nde akrabala-
rımızda kalıyoruz, her hafta oradan bu-
raya geliyoruz. Buraya geldiğimde bu-

radaki tüm evliyalara ve yatanlara oku-
yorum ama ziyaret olarak Eyüp Sul-
tan’ın türbesini ziyaret ediyorum.

Sabahattin Eruyar
Burada bir çok kişi ile konuştum.

Burada sadece Türkiyeden değil dı-
şarıdan gelen de bir sürü kişi var. Öy-
le bir iz bırakmış ki Eyüp Sultan bizim
dinimizden olmayanlar dahi gelip zi-
yaret ediyor burayı, buranın mistik ha-
vasını yaşayabilmek için bu çok ente-
resan bir şey. Çok çok enteresan. Ben
Eyüp’te burada dikkat ettim ekseri
gelenler Eyüp’ün havasına kapılmış
kişiler. Buraya gelenlerin çok farklı
düşünceleri var çocukları için gele-
cek düşünüyor kendi geleceğini sıh-
hat afiyet mevzularını düşünüyor. Fa-
kat bir yerde bir nokta koymak istiyo-
rum, çok ileri gitmemek gerekir iste-

nen şey yalnız Allah’tan istenmeli ve
bu hususa dikkat edilmelidir. Ben çok
büyük bir duygu ile gıpta ediyorum
böyle bir şeyin nasip olmasını (Eyüp
Sultan Hz. hakkında) dünyanın her ye-
rinden ziyaret edilen birisi olmuş.

Moritanya'dan Trabzon'a
Trabzon'dan Eyüp Sultan'a

Eyüp Sultan Türbesi her ilden her
ilçeden insanların ilgi odağı olmaya
devam ediyor. Ancak bu kez Eyyüb El
Ensari Hazretleri’nin ziyaretçileri
epey uzak yoldan gelmişlerdi.

Moritanya’dan üniversite öğrenimi
için Türkiye’ye gelen öğrenciler sınav-
ların bitmesiyle soluğu İstanbul’da al-
mışlar. Ama İstanbul turuna Eyüp Sul-
tan Türbesi’ni ziyaret ederek başlamak
istemişler. 2 yıldır Trabzon’da öğrenim
gören Ahmet Cafer Türkçe’yi diğerleri-

ne göre daha iyi kullanıyor. Arkadaşla-
rının Eyüp Sultan hakkında internet
üzerinden oldukça fazla bilgi sahibi ol-
duğunu anlatan Cafer, “Sınavlar bitince
İstanbul’u gezmek istedik. İlk olarak
Eyüp Sultan’ı ziyaret edip Cuma nama-
zını kılacağız inşallah. Sonra da diğer
turistik yerleri gezeceğiz” dedi.

Zehra Topal Diyarbakır
Daha önce Eyüp’te oturuyordum.

3 yıldan beri Eyüp’teydim şimdi tayi-
nimiz çıktı ve Diyarbakır’a taşındık.
Eyüp’te evimizi görüp gideceğim.
Eyüp dendiğinde aklımıza ilk Eyüp
Sultan Hazretleri geliyor. Sonra koku-
su ve caminin huzur veren atmosferi
aklıma geliyor. Burada çok yoğun bir
maneviyat var. İnsan buradan kopa-
mıyor. 3 yıl burada kaldım ama her
günüm Eyüp’e inip çıkmakla geçti.

Çok da seviyorum Eyüp’ü. Eyüp Sul-
tan sahili pek fazla keşfedilmiş du-
rumda değil. Ama keşfetmelerini
tavsiye ederim çünkü sahilde çok
güzel piknik alanları var ve çok çe-
şitli aktiviteler oluyor. Görmeyenlere
Pierre Loti ve Eyüp Sultan sahlepçi-
sini tavsiye ediyorum.

Belediye; Eyüp temizlik anlamın-
da çok güzel bir yer. 3 yıl kaldım şim-
diye kadar herhangi olumsuz bir şey
görmedim. Yokuşlardan şikayetçiyiz
sadece. Ücretsiz belediye araçları ile
yokuşlarda vatandaşların taşımasını
isterim. Çocuğumla inip çıkma konu-
sunda çok zorluk çekiyordum.

Gölcük’den gelen ikizi: Okullar tatil
olduğundan yaz aylarında Eyüp’e geli-
yoruz. Çarşılardan alışveriş yaptık. Her
yer tertipli ve düzenli. Feshane’ye de
gidiyoruz yöresel etkinlikler çok güzel.

Trabzon’da
üniversitede

öğrenim
gören

Moritanyalı
gençler Eyüp

Sultan’ı
ziyaret etti.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi'ne gelen konuklarla
ve Eyüplülerle Meydan'da sık sık buluşur ve onlarla sohbet eder... 
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E
YÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın gi-
rişimiyle ilçedeki tüm sosyal kurumlar
güçlerini sosyal dayanışma ve ihtiyaç sa-
hiplerine yardım için birleştirdi... Beledi-
ye bünyesinde Sosyal Yardım Müdürlüğü

kuruldu, Şefkat Eli Mağazası yeni yerine taşındı,
Alibeyköy Sosyal Hizmet Merkezi, bugüne kadar
ilçe dışında sosyal konulardaki işlerini halletmek
için yorulan Eyüplülere büyük kolaylıklar sağla-
dı... Başkan Aydın, sosyal hizmetler konusundaki
iddiasını şöyle dile getirdi:

“Projeyle İlçemizde yaşayanların akşam başını
yastığa endişesiz koymasını hedefliyoruz. Eyüp’ü
sosyal hizmetler açısından zirveye taşıyacağız...” 

Eyüp’te yetki ve görev alanlarına göre sorunları
dağıtarak mutlaka çözüme ulaştırmayı hedefleyen,
vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir sis-
tem kurduklarını belirten Başkan Aydın, “Bu koor-
dinasyonun yetmediği noktalarda gönüllüleri de
aramıza katarak işe beşinci bir ayak ekliyoruz. Bu
sistem o yüzden Türkiye’de tek model ve yaptığı-
mız işte iddialıyız. Seçim döneminden beri hep söy-
lediğim şu oldu:  ‘Eyüp bir Ensar’ın beldesidir ve bu
özelliğinden dolayı her türlü yardımı eksik etme-
mek zorundadır.’  Bu belediyecilik anlamında da
hedeflediğimiz, ilçemizde yaşayanların akşam ba-
şını yastığa endişesiz koymasını sağlama görevimi-
zi sağlama yönünde çok güçlü bir adım” dedi..

Başkan Remzi Aydın, Sosyal Yardım Müdürlü-
ğü’nde; Eyüp Kaymakamlığı Vakfı, Eyüp İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı ve Belediye’nin bölümleri bulunduğunu, dört
sosyal hizmet veren kurumu biraraya getirerek bir
ilke imza attıklarını söyledi. 

Eyüp Belediyesi’nin sosyal hizmetler konusun-
daki çalışmalarını, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
yetkilileriyle Eyüp Postası için konuştuk.

SOSYAL YARDIM İŞLER 
KOORDİNATÖRÜ YÜCEL ERENCE:

“Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü olarak, İş
ve Kariyer Koordinatörlüğü, Rehabilitasyon ve
Engelliler Hizmeti Koordinatörlüğü olmak üzere 3
ana bölümde hizmet veriyoruz. Vatandaşların ad-
res bilgileri alınıp ne tür yardımlar istediği sorul-
duktan sonra 2’şer kişiden oluşan 4 grup halinde-
ki alan tarama ekibine sosyolog ve psikolog arka-
daşlar da eşlik ederek vatandaşlarımızın ihtiyaç-
ları yerinde tespit ediliyor. Tespitler tamamlan-
dıktan sonra ihtiyaçlarına göre hizmet birimleri-
mizi harekete geçiriyoruz.

Her haneye 20’şer torba olarak toplamda 5.617
aileye toplam 2.500 ton kömür dağıttık. Yılda 4
kez 14 farklı kuru gıdayla 7500 aileye ulaşıyoruz.
Yine her gün Eyüp’teki 800 sıcak yemek dağıtımı
gerçekleştiriyoruz.. Lise son sınıfta okuyan öğren-
cilerimize her sene, ilk dönem 250, ikinci dönem
250 olmak üzere toplamda 500 TL’lik eğitim yardı-
mı yapıyoruz. Bu eğitime katkı hizmetimizi önü-
müzdeki günlerde Eyüp’te ikamet edip ilçe dışında-
ki okullarda öğretim gören öğrencilerimize de
ulaştıracağız. Bizim yaptığımız yardımlardan başka

merkez idarenin yardım hizmetlerini ilçe halkımıza
duyurmak için rehberlik ve bilgilendirme hizmeti
veriyoruz. Engelli ve yaşlılar kurum anlayışımızda
önemli bir yer tutuyor.  Onlardan yemek ve bakı-
ma muhtaç kişilere rehabilitasyon desteğini eksik
etmiyoruz. Sadece bununla yetinmeyip ulaşım hiz-
meti, hastane randevusu, aylık bakım ve bakımev-
lerine yerleştirme hizmetlerini yapmaktayız. Yaşı
65 ve üzeri olanlar yaşlılık aylığını sosyal yardım-
laşma vakfından alıyor.

Kadın emeğinin değerlendirilmesine katkı ola-
rak ihtiyaç sahibi ve engelli kadınlara satış ve pa-
zarlama desteği sağlıyoruz. Eşi vefat eden, çocuğu
askerde olan sosyal yardım almayan ve geliri ol-
mayan kadınlara maaşı yoksa eğer farklı konsept-
lerle yardımlar yapıyoruz.  Aynı zamanda da ba-
kım ve doğum ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Birçok
hizmet alanından farklı olarak yaşlı ve engellilerin
evine berber hizmeti götürüyoruz. “ 

İŞ VE KARİYER GELİŞTİRME 
KOORDİNATÖRÜ ERAY ÜSTÜNTÜRK:

İş arayan ile işverenlerin arasında birleşen bir
köprüyüz. İş arayanlara öncelikle cv oluşturuyo-
ruz. Onlara iş mülakatlarında nasıl davranılacağı
ve nelere ihtiyaç olduğu konusunda bilgilendir-
meler yapıyoruz. İş istihdamı için halihazırda 88

özel firma ile iletişim halindeyiz ve daha geniş
hizmet verebilmek adına bu sayıyı çoğaltma çalış-
malarımız devam ediyor. İş-Kur’un hizmet noktası
olarak yönlendirmelerimiz sayesinde alan çeşitli-
ği sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza İnternetteki kari-
yer sitelerinden araştırma yaparak ve yönlendire-
rek iş bulma olanaklarını genişletiyoruz. Şuan 750
kişinin CV’ si düzenlenmiş durumda. İki ay içeri-
sinde bu isimlerden 250 kişinin firmalara yönlen-
dirilmesiyle 35 kişi işe başladı. Bu sayıyı daha da
çoğaltmak için toplu mülakat ve organizasyonları-
mızı artıracağız. Önümüzdeki aşama ise birçok
alanda mesleki eğitim kursları açıp dersler vere-
rek iş arayanları iş hayatına hazırlamak olacak.
Bunun dışında yapılan görüşmelerimizde engelli
kişiler, okuma-yazması olmayanlar, kadın konuk
evinde hayatını devam ettirmeye çalışıp işe ihti-
yacı olan vatandaşlarımıza istihdam sağlamaya
devam ediyoruz. Kadınlarımızın ekonomik kalkın-

masına destek olmak amacıyla evlerinde ürettik-
leri el emeği göz nuru ürünlerin satışını sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında açtığımız “El Emeği
Göz Nuru Mağazası’nda satışa sunarak ürünlerin
gelirlerini sahiplerine veriyoruz.  Çalışma gücü ol-
mayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ilçe sa-
kinlerimizin istihdamı için seferberiz.

SURİYE MASASI SORUMLUSU 
AYFER GÜNEROĞLU:

“Ana hedefimiz bölgemizdeki Suriyeli Mülteci-
ler ama Türk vatandaşlarımıza da hizmet veriyo-
ruz. Şu an hizmet verdiğimiz kişi sayısı 2000’i geç-
miş durumda. Bu bağlamda gıda mühendisinden
bulaşıkçısına kadar 20 kişilik mutfak ekibimiz öz-
veriyle çalışıyor. Her gün öğle ve akşam 276’sı Su-
riyeli göçmen 479’u Türk olmak üzere toplamda
755 aileye 5’er kişilik 3 farklı çeşit sıcak yemek,
aile fert sayısına göre de 2000 adet ekmek veriyo-
ruz. Talep edilen yardımları senede 1 defaya mah-
sus olmak üzere kömür ve 3 ayda bir erzak, giyim
olarak temin ediyoruz. Başvuru kaydı yaptırtan
hem Suriyeli göçmenlere hem de ilçemizdeki va-
tandaşlarımıza tarama ekibinin onayından sonra
doğum fişi vererek Alibeyköy’deki Haliç Hospital
Hastanesi’nde doğum masraflarını karşılıyoruz.

Suriyeli göçmenlerin kayıtlarını yapıp TC kimlik
numaralarını almalarında yardımcı oluyoruz. On-
ların okula gidemeyen çocuklarını kayıt yaptırtı-
yoruz. İstanbul’a büyük şehir diye çalışmaya gelip
iş bulamayanlar kamplara geri dönmek istedikle-
rinde Kaymakamlıkla ortaklaşa çalışma sonucu
geri dönmesini sağlıyoruz. Eğer evlerinde su bas-
kını, tadilat ve benzeri durumları varsa evlerinin
yenilenmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılılı-
ğıyla gerekli olanakları sağlıyoruz.

ŞEFKAT ELİ MAĞAZASI 
SORUMLUSU SEMRA YILDIZ:

“Amacımız ilçemizdeki yardıma muhtaç ailele-
rin giysi ve ev eşyası konusundaki ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik hizmet vermek. Eyüp ilçemiz-
de ikamet eden, sosyolog arkadaşlarımız tarafın-
dan tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelerimizi mağa-
zamıza davet ederek ihtiyaçları doğrultusunda giy-
diriyoruz. Ailelerimize yılda 4 kez verdiğimiz gi-
yim hizmetinde 1 Aralık’tan 30 Ocak’a kadar 600
aile giydirdik. Sokakta yaşamlarını sürdürmeye ça-
lışan mağdur sakinlerimizi ise ayda bir kez giydiri-
yoruz. İhtiyaçları karşılanıp mağazamızdan ayrılır-
ken onların yüzlerinde ki tebessümü görmek bizler
için vazgeçilmez bir mutluluk.  Evlenecek olan çift-
lerimize gelinlik, sünnet olacak çocuklarımıza sün-
net kıyafeti temin ediyoruz. Yine ihtiyaçları sosyo-
log arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş ailele-
rimize hayırseverlerin bağışlamış olduğu ev eşya-
larından faydalanmalarını sağlıyoruz. Aralık ayın-
dan itibaren 60 aileye ihtiyaçları doğrultusunda
koltuk takımı, çekyat, yatak, tv, buzdolabı, çamaşır
makinesi, masa ve sandalye verdik. “

EYÜP’TE KURUMLAR SOSYAL
DAYANIŞMA İÇİN BİRLEŞTİ
“Eyüp Bir Ensar’ın Beldesidir... Bu Özelliğinden Dolayı 

Her Türlü Yardımı Eksik Etmemek Zorundadır...”

Engelliler ve Yaşlılar
İçin Hizmette Sınır Yok!
EEYYÜÜPP Belediyesi Sosyal Koordinasyon Merkezi, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi işbirliğinde
engellilere, yaşlılara ve ailelere eğitim hizmeti de veriyor. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kapsamında Sosyal Koordi-
nasyon Merkezi, Eyüplü ailelere Aile Danışmanlık hizmeti sunar-
ken, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ortak çalışması ile engelli ai-
lelere ve yaşlılara eğitim alma imkanı sunuyor. Engelli ve yaşlıların
medikal malzemelerini karşılayan sosyal koordinasyon merkezi
kadınları da erken teşhis amaçlı sağlık taramasına götürüyor.

Eğitim için köy ve mahalle geziyor
Eyüplüleri sağlıktan yaşama birçok konuda bilinçlendirmek

için farkındalık ve kişisel gelişim seminer programları düzenleyen
Sosyal Koordinasyon Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ve İBB işbirliğiyle köy ve mahallelerde eğitim veriyor. Ayrıca kendi
merkez binasında ailelere aile danışmanlık hizmeti vererek aile içi
bireylerin birbirlerine karşı yaklaşımlarına yardımcı oluyor.

Medikal malzeme yardımı yapıyor
Engellilerin ve yaşlıların medikal malzemelerini karşılayan

Eyüp Belediyesi Sosyal Koordinasyon Merkezi, hiçbir masraftan ka-
çınmayarak Eyüplülere yardım ediyor.

Kadınları sağlık taramasına götürüyor
Sosyal Koordinasyon Merkezi her ay periyodik olarak Eyüplü

kadınları sağlık taramasına götürüyor. Sağlık taramasının özellikle
kadınların sıkça yakalandığı göğüs ve rahim ağzı kanserine erken
teşhis konularak hastalıktan korunmalarını amaçlıyor.
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E
YÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın gi-
rişimiyle ilçedeki tüm sosyal kurumlar
güçlerini sosyal dayanışma ve ihtiyaç sa-
hiplerine yardım için birleştirdi... Beledi-
ye bünyesinde Sosyal Yardım Müdürlüğü

kuruldu, Şefkat Eli Mağazası yeni yerine taşındı,
Alibeyköy Sosyal Hizmet Merkezi, bugüne kadar
ilçe dışında sosyal konulardaki işlerini halletmek
için yorulan Eyüplülere büyük kolaylıklar sağla-
dı... Başkan Aydın, sosyal hizmetler konusundaki
iddiasını şöyle dile getirdi:

“Projeyle İlçemizde yaşayanların akşam başını
yastığa endişesiz koymasını hedefliyoruz. Eyüp’ü
sosyal hizmetler açısından zirveye taşıyacağız...” 

Eyüp’te yetki ve görev alanlarına göre sorunları
dağıtarak mutlaka çözüme ulaştırmayı hedefleyen,
vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir sis-
tem kurduklarını belirten Başkan Aydın, “Bu koor-
dinasyonun yetmediği noktalarda gönüllüleri de
aramıza katarak işe beşinci bir ayak ekliyoruz. Bu
sistem o yüzden Türkiye’de tek model ve yaptığı-
mız işte iddialıyız. Seçim döneminden beri hep söy-
lediğim şu oldu:  ‘Eyüp bir Ensar’ın beldesidir ve bu
özelliğinden dolayı her türlü yardımı eksik etme-
mek zorundadır.’  Bu belediyecilik anlamında da
hedeflediğimiz, ilçemizde yaşayanların akşam ba-
şını yastığa endişesiz koymasını sağlama görevimi-
zi sağlama yönünde çok güçlü bir adım” dedi..

Başkan Remzi Aydın, Sosyal Yardım Müdürlü-
ğü’nde; Eyüp Kaymakamlığı Vakfı, Eyüp İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı ve Belediye’nin bölümleri bulunduğunu, dört
sosyal hizmet veren kurumu biraraya getirerek bir
ilke imza attıklarını söyledi. 

Eyüp Belediyesi’nin sosyal hizmetler konusun-
daki çalışmalarını, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
yetkilileriyle Eyüp Postası için konuştuk.

SOSYAL YARDIM İŞLER 
KOORDİNATÖRÜ YÜCEL ERENCE:

“Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü olarak, İş
ve Kariyer Koordinatörlüğü, Rehabilitasyon ve
Engelliler Hizmeti Koordinatörlüğü olmak üzere 3
ana bölümde hizmet veriyoruz. Vatandaşların ad-
res bilgileri alınıp ne tür yardımlar istediği sorul-
duktan sonra 2’şer kişiden oluşan 4 grup halinde-
ki alan tarama ekibine sosyolog ve psikolog arka-
daşlar da eşlik ederek vatandaşlarımızın ihtiyaç-
ları yerinde tespit ediliyor. Tespitler tamamlan-
dıktan sonra ihtiyaçlarına göre hizmet birimleri-
mizi harekete geçiriyoruz.

Her haneye 20’şer torba olarak toplamda 5.617
aileye toplam 2.500 ton kömür dağıttık. Yılda 4
kez 14 farklı kuru gıdayla 7500 aileye ulaşıyoruz.
Yine her gün Eyüp’teki 800 sıcak yemek dağıtımı
gerçekleştiriyoruz.. Lise son sınıfta okuyan öğren-
cilerimize her sene, ilk dönem 250, ikinci dönem
250 olmak üzere toplamda 500 TL’lik eğitim yardı-
mı yapıyoruz. Bu eğitime katkı hizmetimizi önü-
müzdeki günlerde Eyüp’te ikamet edip ilçe dışında-
ki okullarda öğretim gören öğrencilerimize de
ulaştıracağız. Bizim yaptığımız yardımlardan başka

merkez idarenin yardım hizmetlerini ilçe halkımıza
duyurmak için rehberlik ve bilgilendirme hizmeti
veriyoruz. Engelli ve yaşlılar kurum anlayışımızda
önemli bir yer tutuyor.  Onlardan yemek ve bakı-
ma muhtaç kişilere rehabilitasyon desteğini eksik
etmiyoruz. Sadece bununla yetinmeyip ulaşım hiz-
meti, hastane randevusu, aylık bakım ve bakımev-
lerine yerleştirme hizmetlerini yapmaktayız. Yaşı
65 ve üzeri olanlar yaşlılık aylığını sosyal yardım-
laşma vakfından alıyor.

Kadın emeğinin değerlendirilmesine katkı ola-
rak ihtiyaç sahibi ve engelli kadınlara satış ve pa-
zarlama desteği sağlıyoruz. Eşi vefat eden, çocuğu
askerde olan sosyal yardım almayan ve geliri ol-
mayan kadınlara maaşı yoksa eğer farklı konsept-
lerle yardımlar yapıyoruz.  Aynı zamanda da ba-
kım ve doğum ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Birçok
hizmet alanından farklı olarak yaşlı ve engellilerin
evine berber hizmeti götürüyoruz. “ 

İŞ VE KARİYER GELİŞTİRME 
KOORDİNATÖRÜ ERAY ÜSTÜNTÜRK:

İş arayan ile işverenlerin arasında birleşen bir
köprüyüz. İş arayanlara öncelikle cv oluşturuyo-
ruz. Onlara iş mülakatlarında nasıl davranılacağı
ve nelere ihtiyaç olduğu konusunda bilgilendir-
meler yapıyoruz. İş istihdamı için halihazırda 88

özel firma ile iletişim halindeyiz ve daha geniş
hizmet verebilmek adına bu sayıyı çoğaltma çalış-
malarımız devam ediyor. İş-Kur’un hizmet noktası
olarak yönlendirmelerimiz sayesinde alan çeşitli-
ği sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza İnternetteki kari-
yer sitelerinden araştırma yaparak ve yönlendire-
rek iş bulma olanaklarını genişletiyoruz. Şuan 750
kişinin CV’ si düzenlenmiş durumda. İki ay içeri-
sinde bu isimlerden 250 kişinin firmalara yönlen-
dirilmesiyle 35 kişi işe başladı. Bu sayıyı daha da
çoğaltmak için toplu mülakat ve organizasyonları-
mızı artıracağız. Önümüzdeki aşama ise birçok
alanda mesleki eğitim kursları açıp dersler vere-
rek iş arayanları iş hayatına hazırlamak olacak.
Bunun dışında yapılan görüşmelerimizde engelli
kişiler, okuma-yazması olmayanlar, kadın konuk
evinde hayatını devam ettirmeye çalışıp işe ihti-
yacı olan vatandaşlarımıza istihdam sağlamaya
devam ediyoruz. Kadınlarımızın ekonomik kalkın-

masına destek olmak amacıyla evlerinde ürettik-
leri el emeği göz nuru ürünlerin satışını sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında açtığımız “El Emeği
Göz Nuru Mağazası’nda satışa sunarak ürünlerin
gelirlerini sahiplerine veriyoruz.  Çalışma gücü ol-
mayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ilçe sa-
kinlerimizin istihdamı için seferberiz.

SURİYE MASASI SORUMLUSU 
AYFER GÜNEROĞLU:

“Ana hedefimiz bölgemizdeki Suriyeli Mülteci-
ler ama Türk vatandaşlarımıza da hizmet veriyo-
ruz. Şu an hizmet verdiğimiz kişi sayısı 2000’i geç-
miş durumda. Bu bağlamda gıda mühendisinden
bulaşıkçısına kadar 20 kişilik mutfak ekibimiz öz-
veriyle çalışıyor. Her gün öğle ve akşam 276’sı Su-
riyeli göçmen 479’u Türk olmak üzere toplamda
755 aileye 5’er kişilik 3 farklı çeşit sıcak yemek,
aile fert sayısına göre de 2000 adet ekmek veriyo-
ruz. Talep edilen yardımları senede 1 defaya mah-
sus olmak üzere kömür ve 3 ayda bir erzak, giyim
olarak temin ediyoruz. Başvuru kaydı yaptırtan
hem Suriyeli göçmenlere hem de ilçemizdeki va-
tandaşlarımıza tarama ekibinin onayından sonra
doğum fişi vererek Alibeyköy’deki Haliç Hospital
Hastanesi’nde doğum masraflarını karşılıyoruz.

Suriyeli göçmenlerin kayıtlarını yapıp TC kimlik
numaralarını almalarında yardımcı oluyoruz. On-
ların okula gidemeyen çocuklarını kayıt yaptırtı-
yoruz. İstanbul’a büyük şehir diye çalışmaya gelip
iş bulamayanlar kamplara geri dönmek istedikle-
rinde Kaymakamlıkla ortaklaşa çalışma sonucu
geri dönmesini sağlıyoruz. Eğer evlerinde su bas-
kını, tadilat ve benzeri durumları varsa evlerinin
yenilenmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılılı-
ğıyla gerekli olanakları sağlıyoruz.

ŞEFKAT ELİ MAĞAZASI 
SORUMLUSU SEMRA YILDIZ:

“Amacımız ilçemizdeki yardıma muhtaç ailele-
rin giysi ve ev eşyası konusundaki ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik hizmet vermek. Eyüp ilçemiz-
de ikamet eden, sosyolog arkadaşlarımız tarafın-
dan tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelerimizi mağa-
zamıza davet ederek ihtiyaçları doğrultusunda giy-
diriyoruz. Ailelerimize yılda 4 kez verdiğimiz gi-
yim hizmetinde 1 Aralık’tan 30 Ocak’a kadar 600
aile giydirdik. Sokakta yaşamlarını sürdürmeye ça-
lışan mağdur sakinlerimizi ise ayda bir kez giydiri-
yoruz. İhtiyaçları karşılanıp mağazamızdan ayrılır-
ken onların yüzlerinde ki tebessümü görmek bizler
için vazgeçilmez bir mutluluk.  Evlenecek olan çift-
lerimize gelinlik, sünnet olacak çocuklarımıza sün-
net kıyafeti temin ediyoruz. Yine ihtiyaçları sosyo-
log arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş ailele-
rimize hayırseverlerin bağışlamış olduğu ev eşya-
larından faydalanmalarını sağlıyoruz. Aralık ayın-
dan itibaren 60 aileye ihtiyaçları doğrultusunda
koltuk takımı, çekyat, yatak, tv, buzdolabı, çamaşır
makinesi, masa ve sandalye verdik. “

EYÜP’TE KURUMLAR SOSYAL
DAYANIŞMA İÇİN BİRLEŞTİ
“Eyüp Bir Ensar’ın Beldesidir... Bu Özelliğinden Dolayı 

Her Türlü Yardımı Eksik Etmemek Zorundadır...”

Engelliler ve Yaşlılar
İçin Hizmette Sınır Yok!
EEYYÜÜPP Belediyesi Sosyal Koordinasyon Merkezi, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi işbirliğinde
engellilere, yaşlılara ve ailelere eğitim hizmeti de veriyor. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kapsamında Sosyal Koordi-
nasyon Merkezi, Eyüplü ailelere Aile Danışmanlık hizmeti sunar-
ken, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ortak çalışması ile engelli ai-
lelere ve yaşlılara eğitim alma imkanı sunuyor. Engelli ve yaşlıların
medikal malzemelerini karşılayan sosyal koordinasyon merkezi
kadınları da erken teşhis amaçlı sağlık taramasına götürüyor.

Eğitim için köy ve mahalle geziyor
Eyüplüleri sağlıktan yaşama birçok konuda bilinçlendirmek

için farkındalık ve kişisel gelişim seminer programları düzenleyen
Sosyal Koordinasyon Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ve İBB işbirliğiyle köy ve mahallelerde eğitim veriyor. Ayrıca kendi
merkez binasında ailelere aile danışmanlık hizmeti vererek aile içi
bireylerin birbirlerine karşı yaklaşımlarına yardımcı oluyor.

Medikal malzeme yardımı yapıyor
Engellilerin ve yaşlıların medikal malzemelerini karşılayan

Eyüp Belediyesi Sosyal Koordinasyon Merkezi, hiçbir masraftan ka-
çınmayarak Eyüplülere yardım ediyor.

Kadınları sağlık taramasına götürüyor
Sosyal Koordinasyon Merkezi her ay periyodik olarak Eyüplü

kadınları sağlık taramasına götürüyor. Sağlık taramasının özellikle
kadınların sıkça yakalandığı göğüs ve rahim ağzı kanserine erken
teşhis konularak hastalıktan korunmalarını amaçlıyor.
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VATANDAŞLARA PAZARI SORDUK

HER hafta Pazartesi günleri Yeşilpınar Mahalle-
si’nde kurulan semt pazarı, özellikle hanımların ilgi
odağı oluyor. Gıdadan konfeksiyona her alanda
ürünlerin bulunabildiği Yeşilpınar Pazarı’nda fiyatlar
geçtiğimiz haftalara göre düşüş gösteriyor. Sebze fi-

yatlarının kış şartları nedeniyle biraz yüksek olduğu-
nu söyleyen esnaf, meyvede ise düşüşün sürdüğünü

belirtiyor. Yeşilpınar Semt Pazarı esnafı direkler ne-
deniyle çadır kurmakta zorlandıklarını belirtirken,
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ı da pazara
bekliyor. Esnaflar, “Başkanımızı hem alışveriş hem
de sohbet için pazarımıza bekliyoruz” diyorlar.

Sait Yücel (Pazar esnafı) “İşlerimizin bu aralar biraz durgun olduğunu söyleyebilirim. Fiyatların da artık daha fazla yükseleceğini zannetmiyorum. İş yok ki yükselsin. Yalnız Sayın
Başkanımızdan bir isteğimiz var. Pazar esnafını ziyaret etmesini istiyoruz. Bir beklentimiz yok ancak kendisini aramızda görmek istiyoruz.”

Mücahit Bilik (Pazar esnafı)
“Çok şükür işler iyi. Çorbamız kaynıyor. Fiyatlar

geçen haftaya göre biraz düşüşte. Geçen hafta bi-
raz daha yüksekti. Bu hafta daha iyi. Yağmur etkili-
yor tabii haliyle bizim işlerimizi de. Ancak bizim bir
isteğimiz var. Akşam saatlerinin biraz daha esnek
olmasını istiyoruz. Müşterilerimiz iş çıkışı toplama
saatine yetişmeye çalışıyor. Pazarımızdan memnu-
nuz. Yalnız bir eksiğimiz var. Sabah açmaya geldi-
ğimizde tezgahların başında araçlar oluyor. İsteriz
ki sabah esnafla birlikte bir de zabıta görevlendiril-
sin ve araç konularında yardımcı olsun”

Arzu Dere (Vatandaş)
“Yakında oturuyorum. Her hafta yakın olduğu

için geliyorum bu pazara. Aslında satanlar için de
alanlar için de zor ama fiyatlar uygun diyebilirim.
Kıyafetten gıdaya kadar her şeyi bulabiliyorum.
Kişiden  kişiye değişir bütçeye göre tabi ama or-
talamayı düşünürsek gayet iyi diyebilirim fiyat açı-
sından. Yakın olduğu için tercih ediyorum. Çocuk-
lar için bir şey gerekli olduğunda aradığımı bula-
biliyorum. Ayrıca temiz de bir Pazar burası”

Kamuran Gürbüz (Pazar esnafı)
“Geçen haftaya göre fiyatlar normal.

Sebze sera malı olduğu için biraz yüksek
ama meyve ucuz diğer haftalara göre. TV
kanalları şunun fiyatı arttı bunun fiyatı
arttı falan diyor ama öyle değil. Siz fiyat-
ları görüyorsunuz. Geçen seneye göre
bu sene iş yok. Erken topluyor olmamız
sıkıntı. Belediye de haklı biz de haklıyız.
Bu bir düzene girerse iyi olur”

“İşlerimiz iyi şükürler olsun. Fiyatlar falan aynı de-
ğişmedi. Pazarın erken toplanması biraz bizi sıkıntıya
sokuyor. Vatandaş da erken gelmiyor tabi onun da payı
var, akşamı bekliyor alışveriş için ya da işinden çıkıp
geliyor falan. Onun dışında yolunda her şey şükürler ol-
sun. Toplama saati 19.00’u biraz geçse daha iyi olur”

Mehmet Aktürk (Pazar esnafı)

Ahmet Çaputçu 
(Pazar esnafı)

“İşlerimiz pek iyi
değil bu aralar durgun.
Fiyatlar patates de nor-
mal ama soğan biraz
yükseldi. Pazarla ilgili
bir sıkıntımız yok. İyi
bir pazar burası Allah’a
şükür iyiyiz. Sadece
çadır açamıyoruz ba-
zen direkler yüzünden.
Onun dışında Yeşilpı-
nar pazarı olarak bir
problemimiz yok”

Haber: Mustafa YILDIZ
Fotoğraflar: Enes ÇATALKAYA

YEŞİLPINAR PAZARI HEM
KALİTELİ HEM UCUZ
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HIZLI TRENLE EYÜP SULTAN’DAN MEVLANA’YA

VUSLAT YOLCULUĞU 
15 MART’TA BAŞLIYOR
Türkiye’nin en hızlı kültür gezisinde İstanbul’da manevi hayatın başkenti Eyüp Sultan, Konya’nın manevi kalbi Mevlana

ile buluşuyor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 7’den 70’e tüm Eyüp sakinlerini vuslat yolculuğuna davet ediyor.

MANEVİ coğrafyamızın iki kadim baş-
kenti İstanbul ve Konya, Yüksek Hızlı
Trenle birbirine bağlanmasının ardın-

dan Eyüp Belediyesi harekete geçerek bölge
halkına yönelik Vuslat Yolculuğu başlattı. 

Yüksek Hızlı Trenle Konya’ya Vuslat Yolcu-
luğu programı 15 Mart Pazar günü başlıyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüp Beledi-
ye Başkanı Remzi Aydın, “İstanbul’un manevi
fatihi Eyüp Sultan Hazretleri ve yürekleri fet-
heden Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabrine
ulaşmak artık çok daha kolay. Anadolu Selçuk-
lu Devleti’nin kadim başkenti Konya’nın, Os-
manlı Devleti’nin kadim başkenti İstanbul’a
bağlanmasıyla iki medeniyetin vuslatı sona
erdi. Biz de 7’den 70’e Eyüp’te yaşayan tüm
vatandaşlarımızı manevi iklimde buluşturarak,
vuslat yolculuğunu başlatıyoruz. Eyüp halkına
yönelik farkındalık uyandırıcı kültürel çalış-
malarla vatandaşlarımıza hizmet vermeye de-
vam edeceğiz” diye konuştu.

Çalışma kapsamında gezi için Ocak ayından
itibaren Eyüp Belediyesi Beyaz Masa ekipleri
tarafından kayıtlar alınmaya başlandı. ilk se-
fer 15 Mart 2015 Pazar günü yapılıyor.

EEYYÜÜPP Belediyesi, Türkiye'de
bir ilke imza atarak hızlı tren-

le Eyüp Sultan'dan Mevla-
na'ya "Vuslat Yolculuğu" baş-

latıyor. Bu gezide, Eyüplüler,
06.00'da Eyüp Sultan Meyda-

nı'ndan otobüslere binerek
Pendik'e gidecek. Sabah

07.00'de Pendik'ten hızlı trene
binen Eyüplüler, 11.45'te Kon-
ya'ya ulaşacak. Burada Mevla-

na Türbesi, Alaaddin Sarayı,
Karatay Medresesi, Şemsi Teb-

rizi Türbe ziyareti yapılarak
Konya'nın meşhur yemekle-

rinden tatma şansı bulacaklar..
Hızlı tren konforuyla hiç yo-

rulmadan aynı gün Konya'ya
giderek buranın tarihi ve turis-
tik yerlerini gezecek, gelenek-
sel lezzetlerini tadacak Eyüp-

lüler akşam saat 23.00'de İs-
tanbul Pendik'e ulaşmış ola-

caklar. Eyüp Belediyesi, bu se-
ne Konya turunun yanı sıra

Bursa, Edirne ve Çanakkale'ye
de günübirlik ücretsiz kültür

turları düzenleyecek.

EYÜP BELEDİYESİ TÜRKİYE'DE 
BİR İLKE İMZA ATIYOR
EYÜP BELEDİYESİ TÜRKİYE'DE 
BİR İLKE İMZA ATIYOR
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İLÇEDE ikamet eden vatandaşlara belediye
hakkındaki görüşlerinin sorulduğu ankette,
memnuniyet oranı oldukça yüksek çıktı.

Eyüp Belediyesi ilgili birimleri tarafından yüz
yüze gerçekleştirilen vatandaş memnuniyeti an-
ketinde çevre temizliği memnuniyeti yüzde 80
oran ile ilk sırada yer aldı.

Eyüp Belediye Başkanlığı’na seçildikten
sonra önemli bir değişim başlatan Başkan Rem-
zi Aydın, belediyenin yaptığı hizmetlerin daha
sağlıklı yürütülebilmesi adına her ay anket ça-
lışması yaptırıyor. Bu anketten gelen sonuçlara
göre yapılan değerlendirmeler eşliğinde önce-
likler ve hizmet konuları belirlenerek vatanda-

şın memnuniyetine odaklı planlamalar yapılıyor.

Eyüplüler çevre temizliğinden memnun
Ocak ayı içinde yapılan anket çalışmasında

da vatandaşlara farklı alanlarla ilgili görüş ve dü-
şünceleri soruldu. Ankette Eyüplülerin en çok
memnun kaldıkları çalışma olarak Çevre Temizli-
ği ilk sırada yer aldı. Vatandaşlar yüzde 80’lik bir
oran ile Eyüp Belediyesi’nin çevre temizliğinde
başarılı olduğunu belirttiler. İkinci sırada ise
Eyüp Belediyesi’nin park ve bahçeler hizmeti yüz-
de 72’lik bir oranla yer aldı. Kültür ve Spor Tesis-
leri yüzde 70, Kültür Etkinlikleri de yüzde 62 ora-
nında memnuniyet belirtilen diğer konular oldu.

Eyüplü,
belediyesinden

memnun...

EYÜP sahil şeridi yepyeni iskeleleriyle bambaş-
ka bir görünüme kavuşuyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından projesi hazırlanarak yapımı-
na başlanan yolcu iskeleleri, Feshane, Eyüp İske-
lesi yanı, Teleferik önü, Nikah Salonu ve Santral
İstanbul sahil şeridine inşa ediliyor. Haliç kıyısına
yapılacak yüzer iskelelerin kara ile bağlantısı ula-

şım köprüsü ile sağlanacak. Bu yapı genelde çe-
lik sistem olup, rıhtıma sabitlenmiş bir şekilde
hizmet verecek. Üzerine ahşap veya ahşap görü-
nümlü plastik malzeme ile kaplanacak. Yüzer is-
kele girişlerine, klasik tarzda tasarlanmış tak ya-
pısı kullanılacak. Bu da misafir ve yolcuları tarihe
doğru nostaljik bir yolculuğa çıkartacak.

EYÜP Belediyesi, hafta sonu Eyüp Sultan
Meydanı’nda sabah namazının ardından va-
tandaşlara çorba ikramında bulundu. Vatan-
daşlar ikram edilen çorbaya yoğun ilgi gös-
terirken, yabancı turistler de çorba ikramı
karşısında memnuniyetlerini dile getirdiler. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
sabah namazının ardından Eyüp Sultan
Meydanı’nda çorba ikramında bulundu. İs-
lam medeniyetinin dördüncü büyük mer-
kezi olarak kabul edilen Eyüp Sultan Ca-
mii’ne sabah namazı için gelen cemaatin
yanısıra yabancı turistler de çorba ikra-
mından faydalandılar. 

Vatandaşlar, Eyüp Belediye Başkanı Ay-
dın’a ikram için teşekkür ederken, Aydın
“Vatandaşlarla bu kutsal mekanda beraber
olmak gerçekten güzel. Özellikle soğuk İs-
tanbul sabahında hem çorba içerek hem
sohbet ederek içimizi ısıttık. Eyüp Sultan’a

gelen misafirlerimizi sıcak bir şekilde kar-
şılamak istedik. Onlar da bu ikram karşısın-
da memnun kaldıklarını bize teşekkür ede-
rek belirttiler” şeklinde konuştu.

Turistler de ilgi gösterdi
Bu arada Eyüp Sultan Camii’ne sabah

namazı için gelen yabancı turistler de
Eyüp Belediyesi’nin ikram ettiği çorbalar-
dan içtiler. Sıcak çorba ikramı karşısında
memnuniyetlerini dile getiren turistler
“Gerçekten çok güzel bir ikram. Sabahın
bu soğuğunda Eyüp Belediyesi ikram edi-
len sıcak çorba ile namaza gelenlerin iç-
lerini ısıtıyor” dediler.

Eyüp Sultan Misafirlerine
ÇORBA İKRAMI
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Haliç’e Yeni İskeleler Yapılıyor

Başkan Aydın, tarihi ayakkabı boyacısına sahip çıktı
66 yaşındaki Muammer Yalçın Eyüp’te 55 yıldır ayakkabı boyacı-
lığı yapıyor. Eyüp’te, neredeyse tarihi değer haline gelen ve her-

kes tarafından çok sevilen emektar ayakkabı boyacısı; iplerle, tel-
lerle bağlayarak yıllardır ekmek parası kazanmaya çalıştığı san-

dığının yenisine sahip olmayı çok istiyordu. Boya sandığı ile 3 ço-
cuk yetiştiren Yalçın’ın bu hayalini Eyüp Belediye Başkanı Remzi

Aydın gerçekleştirdi. Emektar boyacının talebine duyarsız kalma-
yan Başkan Remzi Aydın, Muammer Yalçın’a yeni bir boya sandığı

hediye etti. Yalçın’ın soğuk havalarda rahat çalışabilmesi için de
korunaklı bir yer yapılması talimatını veren Başkan Aydın, “Mu-

ammer Yalçın’ı şahsen de tanıyorum. Defalarca ayakkabımızı bo-
yattık. Talebine duyarsız kalamazdık. O bizim, Eyüp ilçesinin ade-

ta tarihi bir değeri. Yeni sandığında da ayakkabılarımızı boyat-
maya gideceğiz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah hayırlı, bereketli bol

kazançlar versin” diye konuştu. Bu arada Yalçın, emektar ayakka-
bı boya sandığını Eyüp Müzesi’ne hediye edeceğini söyledi.
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ALİBEYKÖY Çırçır Mahallesi’nde
inşa edilecek “Öğretilebilir Çocuk-

lar Okulu” tamamlandığında 200 öğ-
renci eğitim görebilecek. 3 bin 600

metrekarelik kapalı alana sahip
olan okul 12 derslikli olarak planlan-
dı. 12 dersliğin yanında ayrıca birer
sınıf daha buluyor. Bunların yanı sıra
okulda; işlikler, atölyeler, bilgisayar

labaratuvarı, müzik, resim bölümleri
ile bir de spor salonu da yer alıyor.
Okul inşaatının Ağustos 2015’te ta-

mamlanması planlanıyor.

Hayırsever Nurdan Fatma Önder’in katkılarıyla hayata geçirilecek “Öğretilebilir Çocuklar Okulu”nun temeli, Eyüp’te törenle atıldı.

Alperen ve Çiçeksuyu
Prestij Caddeleri Açıldı

“Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor”
projesi kapsamında yenilenen Çi-
çeksuyu ve Alperen Caddeleri hiz-
mete açıldı. Eyüp Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü tarafından kısa bir
sürede yenilenen Alperen ve Çi-
çeksuyu Caddeleri’ne toplam 21

bin metrekare parke döşendi. Yağ-
mur suyu için bin 100 metre uzun-
luğunda kanal çalışması gerçekleş-
tirildi. 15 metre genişliğe kavuşan
caddeler ve yenilenen kaldırımlar
sayesinde hem otopark sorunu or-
tadan kaldırılmış oldu hem de va-

tandaşların kaldırımlardan daha
rahat şekilde faydalanabilmeleri
sağlandı. Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, “Bu şekilde 10 adet
caddemizi programımıza aldık.
3’ünü Büyükşehir Belediyemiz, 
diğerlerini de biz yapacağız” dedi.

EYÜP Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri ilçedeki fırınları denetledi. De-
netimlerde bazı küçük eksiklikler tes-
pit edilse de genel olarak fırıncıların
Eyüp’ün ve Eyüp Sultan’ın manevi ve

ahlaki değerlerine uygun esnaflık ser-
giledikleri ortaya çıktı. Zabıta Müdürü
Cevdet Yıldız ile Zabıta Müdür Yardım-
cısı Musa Uçar’ın da katıldığı denetim-
lerde çok sayıda fırın ziyaret edildi.

EYÜP Belediyesi 10 - 20 Bilgi Evleri ve Gençlik
Merkezleri’nde eğitim gören 150 öğrenci Gençlik
ve Spor Bakanlığı ile müşterek gerçekleştirilen
kış kampına katıldı. Kampta dinlenen, eğlenen ve
hoşça vakit geçiren gençler aynı zamanda zirve
tırmanışı, orman gezisi yaptılar ve tiyatro gösterisi
izlediler. Gençler kampta ayrıca farklarını da orta-
ya koyarak Somalı şehit madencileri kabirlerinde
ziyaret ettiler. Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Turan Koçer ile birlikte maden şehitliğine
giden öğrenciler burada merhum işçilerin ruhları-
na dualar ettiler. Oldukça duygusal anların yaşan-
dığı ziyaret sonrasında Başkan Yardımcısı Koçer,
Eyüp Belediyesi olarak ellerinden geldiğince, her
zaman Soma şehitlerinin ailelerinin yanında ol-
duklarını belirtti. Başkan Yardımcısı Koçer, 150 öğ-
renciden oluşan ikinci kafilenin kampının son iki

gününe katıldı. Koçer gençlere kamp boyunca bir
olumsuzluk yaşayıp yaşamadıkları sordu. On Yin-
mi projesinin gelecekte gençlere katacağı değeri
anlatan Koçer, gelecekte donanımlı birer kişi ol-
maları konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulun-
du. Cuma Namazı’nı Manisa Muradiye Camii’nde
öğrenciler ile birlikte kılan Başkan Yardımcısı Ko-
çer, gençlerle bilardo oynayıp çeşitli aktivitelere
de iştirak etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile müş-
terek gerçekleştirilen ve çok sayıda öğrencinin
faydalandığı kış kampında dinlenen, eğlenen ve
hoşça vakit geçiren gençler aynı zamanda zirve
tırmanışı, orman gezisi yaptılar ve tiyatro gösterisi
izlediler. Sertifikalarını da Başkan Yardımcısı Ah-
met Turan Koçer’in elinden alan öğrenciler, bu
güzel tatil için Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın’a ve Başkan Yardımcısı Koçer’e teşekkür etti.

Eyüplü fırıncılara denetimden tam not

Eyüp’te Özel Çocuklar İçin Okul

EYÜP Belediyesi işitme engellilerle ko-
lay ve rahat iletişim kurmak isteyen
Eyüplüler için işaret dili kursu başlattı.
Eyüp Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü Sosyal Koordinasyon Merkezi ta-
rafından hazırlanan proje, vatandaşlar-
dan büyük ilgi gördü. İlk başta tek sınıf
olarak planlanan işaret dili kursuna çok

sayıda başvuru olunca, sınıf sayısı üçe çı-
karıldı. Proje sorumlusu Sevgi Akoğlu,
“Sosyal alandaki bir ihtiyacı karşılamak
amacıyla böyle bir kursu hayata geçir-
dik. İşitme engelli vatandaşlarımızın işa-
ret dilini isteyen herkese öğreteceğiz.
Onların ve ailelerinin hayatını bu sayede
kolaylaştırmış olmayı hedefliyoruz” dedi.

Eyüplüler İşaret Dilini Öğreniyor

EYÜPLÜ ÖĞRENCİLER
Soma şehitlerini unutmadı
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Darülaceze Sakinleri Eyüp Sultan’da
Darülaceze sakinleri Eyüp Sultan'da unutulmaz bir gün yaşadı. Sabah namazıyla başlayan program, Pierre Loti'de
Müzeyyen Senar’ın unutulmaz eserleriyle sona erdi. Teleferiğe ilk kez binen yaşlılar, heyecanlı dakikalar yaşadı.

“Bizim Sevgilimiz Siz Büyüklerimizsiniz!”

EEYYÜÜPP Belediyesi Basın Yayın Halkla İliş-
kiler Müdürlüğü’nce düzenlenen prog-
ramda, 14 Şubat Sevgililer Günü dola-

yısıyla Darülaceze sakinleri ağırlandı. Eyüp
Sultan Camii’nde sabah namazı kılıp duaya
katılan yaşlılar, günü Pierre Loti tepesindeki
kahvaltıda Müzeyyan Senar şarkıları dinle-
yerek geçirdi. 

“Bizim sevgilimiz siz büyüklerimizsiniz”
sloganı ile düzenlenen programda, Darülace-
ze’den alınan yaşlılar önce Eyüp Sultan Ca-
mii’nde sabah namazı kılıp dualar etti. Eyüp
Sultan Camii çıkışında ikram edilen çorba, si-
mit-karper ve çay ikramının ardından telefe-
rik ile Pierre Loti Tepesi’ne çıkan yaşlıları
burada da bir sürpriz bekliyordu.

Muhteşem Haliç manzarasına karşı
kahvaltı ederken, fasıl heyetinin seslendirdi-

ği Müzeyyen Senar şarkıları ile coşan yaşlı-
ların mutluluğu görülmeye değerdi.

Ev sahipliğini Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın’ın eşi Tülay Aydın ve Başkan
Yardımcıları ile eşlerinin yaptığı organizas-
yonda, gönüllerince eğlenen yaşlılar bu an-
lamlı günde kendilerini ağırlayan Eyüp Bele-
diyesi’ne teşekkür ettiler.

Uzun süredir Ebu Eyyüb El Ensari’nin
türbesini ziyaret edemediklerini, bu vesile
ile burada bulunmaktan büyük mutluluk
duyduklarını belirten Darülaceze sakinleri-
nin büyük çoğunluğu, hayatlarında ilk kez
teleferiğe bindiklerini söylerken heyecanlı
dakikalar yaşadılar.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
eşi Tülay Aydın, bu tür organizasyonların de-
vamının olacağını belirterek, Darülaceze sa-

kinlerine Başkan Aydın’ın selamlarını iletti.
Programa katılan Darülaceze Başkanı Dr.

Aylin Çiftçi de, Darülaceze’nin 120’nci kuru-
luş yılını kutladığını belirterek, “Eyüp Bele-
diyemiz bizi yalnız bırakmıyor. Her zaman
desteklerini görüyoruz. Bizi böyle güzel bir
günde konuk ettikleri için teşekkür ederiz.
Bugün sevgililer günü; biz de sevgimizi alıp
geldik. Eyüp Sultan Camii’nde çok namaz kıl-
dım fakat Darülaceze sakinlerimizle birlikte,
ilk kez namaz kılıp, dua etmek nasip oldu.
Görüyorsunuz ki sevgili büyüklerimiz de çok
mutlular. Başta Remzi Aydın Başkanımız ve
eşleri Tülay hanımefendi olmak üzere, tüm
Eyüp Belediyesi çalışanlarına gönülden te-
şekkür ediyorum ” diye konuştu.

Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet
Tüfekçi ise yaptığı konuşmada, cennet me-

kan Abdülhamid Han’ın mirasına sahip çıka-
rak Darülaceze sakinleri ile daha fazla birlik-
te olmak istediklerini belirterek, “120’nci yı-
la yönelik pek çok proje hazırlanıyor. Biz de
Eyüp Belediyesi olarak siz büyüklerimizle
daha fazla birlikte olmak istiyoruz. Sizler bi-
zim ömrümüzün bereketisiniz. Eyüp’ten Kon-
ya’ya, ismini Vuslat Yolculuğu koyduğumuz
projemiz var. Yüksek Hızlı Tren’le Konya’ya
aynı gün gidip döneceğiz. Sizler bizim başı-
mızın tacısınız, bizim sevgilimiz, siz büyükle-
rimizsiniz, Allah sizleri başımızdan eksik et-
mesin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, geçtiğimiz gün-
lerde kaybettiğimiz Sanatçı Müzeyyen Se-
nar’ın eserleriyle unutulmaz dakikalar geçi-
ren Darülaceze sakinleri, Eyüp Belediyesi’ne
teşekkür etti.

TÜRGEV 
Genel Merkezi 
Eyüp’e Taşındı

lerimiz dil eğitimi alması,
yüksek lisans ve doktora gibi
akademik çalışmalarını ger-
çekleştirebilmesi için kendi-
mize hedefler koyduk" dedi. 

TÜRGEV Yönetim Kurulu
Üyesi Bilal Erdoğan ise şunları
söyledi; “İnşallah nice burs,
eğitim ve yurt hizmetlerimi-
zi buradan yürütmeye devam
edeceğiz. Gördüğünüz gibi iki
binamız, otopark imkanımız
var. Bir de Eyüp Sultan'ın man-
evi atmosferine çok yakınız,
onun için burası bizim için gü-
zel bir merkez olacak inşallah"

Konuşmaların ardından
Kur’an-ı Kerim okundu ve dua
edildi. Son olarak da kurdela
kesilerek açılış gerçekleşti. 

Açılışa AK Parti İstanbul İl
Başkanı Selim Temurci, Eyüp
Belediye Başkan Yardımcıları
Bayram Sinan Abdüssela-
moğlu ve Ahmet Turan Koçer,
Fatih Belediye Başkanı Mus-
tafa Demir, Esenler Belediye
Başkanı Tevfik Göksu, Gazi-
osmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, Başakşe-
hir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal katıldı.

TÜRGEV Genel Merkez bi-
nası, Eyüp, İslambey Ma-
hallesi Halitpaşa Cadde-

si’ne taşındı. Yeni genel mer-
kez binasının açılışı öncesi bir
konuşma yapan TÜRGEV Yö-
netim Kurulu Başkanı Arzu
Akalın “2014 yılı içerisinde
kapasitemiz yüzde yüz katla-
narak arttı ve Fatih'teki genel
merkez binamız yetmemeye
başladı. Bu nedenle yaklaşık
bin metrekare olan iki ayrı bi-
nası bulunan yeni yere taşın-
dık. Taşındığımız iki yeni bina
Osmanlı döneminden beri
özel kullanımda. Yapıların asli
özelliğini bozmadık. 2014 so-
nu itibarıyla öğrenci sayımızı
2 kat artırdık. 2015 için de
yüzde yüz büyümeyi hedefli-
yoruz. Bu yıl bizi en çok heye-
canlandıran konulardan biri
öğrencilerimizi yurt dışında
da desteklemeye yönelik yap-
tığımız çalışmalar. Bu çalışma-
nın ilk tohumlarını geçen yıl
Amerika'da TURKEN Foundati-
on'ı kurarak attık. Bu yıl ise
İngiltere ve Almanya hedefle-
rimizde. 2015 yılı içerisinde
vakıflarımızı kurarak öğrenci-

Konuşmaların ardından
Kur’an-ı Kerim okundu ve dua
edildi. Son olarak da kurdela
kesilerek açılış gerçekleşti.

TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı), ge-
nel merkezini Eyüp'e taşıdı. Cuma namazının ardından

gerçekleşen yeni genel merkez binasının açılışı Kur’an-ı
Kerim okunarak ve dua edilerek gerçekleştirildi.

60 YAŞ VE ÜSTÜ 
BÜYÜKLERİMİZE
EYÜP'TE SICAK 

İÇECEK ÜCRETSİZ
EEYYÜÜPP Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın göreve gelir gel-
mez yaptığı ilk icraatlardan biri, sosyal tesislerle ilgili

yapılan düzenlemelerdi. Eyüp Belediyesi’nin Rami, Em-
niyettepe, Alibeyköy, Eyüp Merkez ve Kemerburgaz'daki
sosyal tesislerinde 60 yaş ve üstü Eyüplülere çay, sıcak
içecek ücretsiz oldu. Eyüplüler, bu karar için ne zaman
Başkan'ı görseler teşekkür ediyor ve tebrik ediyorlar.
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Torba Yasa neler getirdi?
Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6552 Sayılı Kanun, birçok sektörü ve kamuoyu-
nu yakından ilgilendiren kararlarıyla hala gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.
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6552 Sayılı Kanun’ın getirdiği yenilikleri ve düzenlemeleri Eyüp Postası okurları için kısaca hatırlatmak istiyoruz.

Vatandaşın
vergi borçları
yapılandırıldı

�6552 Sayılı Kanun’la
vatandaşlara vergi borcu vb.

konularda yapılandırma
imkanı sunuldu. Bu

kapsamda yapılması
gereken başvurular ve ilk
ödemelerin vade tarihleri

gelen yoğun talepler üzerine
birkaç defa uzatılarak

vatandaşların yapılandırma
imkânından yararlanması

kolaylaştırıldı.

Destek Primi
Faizi Silindi

�Hükümet 2014 yılı sonunda
Torba Yasası ile emeklinin

destek primi faizini sildi.
Ayrıca çalışan ve kendi işini

yapan Bağ-Kur
emeklilerinden kesilen

sosyal güvenlik destek primi
borçları da yapılandırma

kapsamına alarak emekliyi
zora düşüren borçların

faizlerini silerek anaparayı
yeniden yapılandırıp
taksitlendirme yaptı.

Belediyelere
Yurt Hizmeti
yapma 
olanağı
getirildi
�Belediye Kanunu’nda
yapılan değişiklikle
Belediyelerin Orta ve
Yüksek Öğrenim Yurtları ile
ilgili hizmet yürütebilmesi
için gerekli düzenleme
yapılarak öğrencilerin büyük
bir ihtiyacının giderilmesi
sağlandı.

Taşeron İşçiye, Ücret ve
Kıdem Tazminatı 

Hakkı Tanındı
�İşverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların
işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin
başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve
varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin
banka hesabına yatırmakla yükümlü olacak. Ayrıca alt
işverene işveren kurumlar bu işverene bağlı işçilerin kıdem
tazminatına hak kazanmaları halinde kıdem tazminatını işçiye
ödeyerek mağduriyetlerin giderilmesi sağlandı.

İşsizlik Maaşı ve Evde
Bakım Ücreti Arttı

�İşsizlik maaşı ve evde bakım ücreti arttı. En düşük
işsizlik maaşı 476.95 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı
ise 953.90 liraya ulaştı. Bakıma muhtaç engelliye evde
bakım ücreti ise 858.96 lira şeklinde belirlendi.

Doğum
Borçlanmasında
Çocuk Sayısı 3’e

Çıkarıldı

Maden Sektöründe Emeklilik
Yaşı Düşürüldü

�Madenci emekliliği yaşı 50’ye düşürüldü. Daha önceki
düzenlemelerde 55 olan emeklilik yaşı madenciler için 50
olarak belirlendi. Ayrıca yeraltı işçilerinin işten çıkmaları
halinde kendilerine tazminat ödenebilmesi için belirli bir süre
çalışma şartı (kıdem) aranmayacağına ilişkin düzenleme yapıldı.

Araç Muayenelerini
Yaptırmayanlara Yeni 

Bir İmkân Sağlandı
�Araç muayenesi yaptırmayanların belirli bir süre içerisinde
başvurmaları halinde, muayenenin gecikmesi nedeniyle alınan
gecikme ücretlerinin indirimli hesaplanabilmesi için
başvurusu süresi en son 30 Haziran 2015’e uzatıldı.

�Yasa öncesinde kadın işçi en çok 2
çocuk için doğum borçlanması
yapabiliyordu. Bu borçlanma sayesinde
her borçlanılan çocuk için 2 yıl erken
emeklilik söz konusu olabiliyordu. Torba
Yasa ile borçlanabilecek çocuk sayısı 3’e
çıkartıldı ve 3 çocuk için doğum
borçlanması yapıldığı takdirde
kazanılacak prim ödeme gün sayısı 2160
güne çıkmış oldu.
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EYÜP’TE 
ÇEKİLİYOR

TARİHİ ve  kültürel eserle-
riyle bugün bile sanki bir Os-
manlı şehrini andıran Eyüp,
mistik havası, Eyüp Sultan Ca-
mii ve Türbesi, tarihi mezarlık-
ları, ahşap evleri, taş sokakla-
rıyla yerli ve yabancı dizilerin
de çekim merkezi oluyor...
Türk televizyonlarında izlen-
me rekorları kıran dizi ve film-
lerin birçoğu Eyüp’te çekiliyor.

Kanal D’nin rating rekoru
kıran dizisi Şeref Meselesi de
son aylarda Eyüp Sultan’ı ana
çekim merkezi yaptı. Dizinin
birçok sahnesi Eyüp Mer-
kez’deki tarihi Üçgen Ada’da
çekiliyor... Eyüp Belediyesi ta-
rafından tarihi dokusu koruna-
rak yenilenen sokakta bulu-
nan ahşap evler, konaklar so-
kağa gelenleri tarihe doğru
nostaljik bir yolculuğa çıkartı-
yor. Şeref Meselesi, işte bura-
da, yenilenen tarihi yapılar-
dan birinde Gazel Restau-
rant’da çekiliyor.

Başrollerini Kerem Bürsin,
Şükrü Özyıldız, Yasemin Al-
len, Şükran Ovalı, Burcu Biri-
cik, Alma Terziç, Taner Turan,
Uğur Uzunel, Şerif Erol ve Til-
be Saran’ın paylaştığı Şeref
Meselesi, dünyaları zıt olsa
da birbirine çok bağlı iki kar-
deşin yaşamlarından kesitleri,
aşklarını ve yaşanan birbirin-
den heyecanlı ve renkli olay-
ları ekranlara yansıtıyor. Balı-
kesir’in Ayvalık ilçesinden İs-
tanbul’a uzanan, bir ailenin
ayakta kalmak ve güçlü ol-
mak adına verdiği savaşı da
aktaran dizinin yeni bölümle-
rinin Eyüp’te çekilmeye de-
vam edeceği belirtildi.

Haber: Merve UZUN

 

CAMİLERİ, türbeleri, medreseleri, tekkele-
riyle, geçmişten günümüze buram buram
tarih kokan sokaklarıyla adeta bir açıkha-
va müzesini andıran Eyüp, son zamanlar-
da yerli filmlerin ve dizilerin buluşma
noktası oldu.  Daha önce de televizyonlar-
da yayınlanan birçok dizinin ve filmin çe-
kildiği tarihi Cülus Yolu ve ahşap evlerin
bulunduğu Üçgen Ada bölgesi şu sıralarda
Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden
Şeref Meselesi'ne evsahipliği yapıyor.

Eyüp Yerli Filmlerin ve Dizilerin Buluşma Noktası Oldu
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“YÖREM TÜRKİYEM”le 
Anadolu’ya renkli yolculuk

Eyüp Belediyesi’nin ilçedeki hanımlara yönelik 
ERDEMDER (Erdem Kültür ve Ahlak Derneği) iş
birliğiyle her ay düzenlediği “Yörem Türkiyem” 

etkinlikleri ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Haber ve Fotoğraflar:
Merve UZUN / Seva SÜNGÜ

“Yörem Türkiyem”de
Anadolu’nun birbi-
rinden renkli, ilginç

gelenek ve görenekleri, kül-
türü etkinliklerle izleyicilerin
gözleri önüne seriliyor…

Yöresel kıyafetler, folk-
lor, yemek kültürü, gelenek-
sel el sanatları, konserler,
dans gösterileri, sıra gecele-
ri bu etkinlikle binlerce
Eyüplü hanımın buluşma
noktası oluyor.

“Yörem Türkiyem” etkin-
liklerinde hanımlar, sözel,
görsel sunum, tiyatral canlan-
dırmalarla, dinletiler ve defi-
lelerle hem kültürümüzle ilgi-
li bilgi dağarcıklarını geliştir-
miş hem de keyifli saatler ge-
çirmiş oluyor.

Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, değerlerimizi
ve kültürümüzü yaşatmak,
gençlere aktarmak için eğiti-
ci, öğretici ve eğlenceli orga-

nizasyonlar düzenlemeye de-
vam edeceklerini belirterek,
“Ortak değerlerimize sahip
çıkalım, çocuklarımıza, genç-
lerimize bunları yaşayarak,
yaşatarak anlatalım. Afife
Hatun ve Eyüp Kültür Merke-
zi’mizdeki etkinlik program-
larımız çok güzel… Yöresel
yemeklerimiz ve ortak değer-
lerimiz, yöresel kıyafetleri-
miz ve hikayeleri, kültürümü-
ze ait masallarımız ve mesaj-
ları türkülerimizde anlatılan
ortak değerler, geçmişten gü-
nümüze doğum merasimleri,
kına ve düğün merasimlerin-
deki ritüeller vb. Yörem Tür-
kiyem etkinliklerinde Eyüplü
hanımlarla buluşuyor. Ha-
nımlarımız bu etkinliklere
büyük ilgi gösteriyor. Biz de
Eyüp Belediyesi olarak genç-
lerimiz ve hanımlarımız için
güzel projeler üretmeye de-
vam edeceğiz” dedi.

NİŞANCA Mahallesi’ndeki
Hanımeli Nakış Kursu Eyüplü
hanımların buluşma noktası
oluyor.  Hanımların yaşam bo-
yu kullanabileceği ve mesleki
gelişmesine yararlı olabilecek
beceri kazandırma kursu, 15
Haziran 2015 tarihine kadar
sürecek. Eğitmen Hatice Taş-
çıoğlu, hafta içi 09.00-16.00 sa-
atleri arasında düzenlenen
kursta, kursiyerlere “Basit na-
kış iğne teknikleri, elde kur-
dele işi, makinede Maraş işi,
iğne oyası” dersleri veriyor.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın da Hanımeli Nakış Kur-
su’nu ziyaret ederek, hanım-
larla sohbet etti. Aydın, “Bele-
diyemiz hayatın her alanında
insanımıza dokunmak onun
yönelişlerini, kabiliyetlerini, is-
tek ve arzularını meşru şekil-
de karşılayabilecek imkanlar
yaratmak için çalışıyor. Ben
de gelmişken buradaki güzel
ürünlerden kızımın çeyizine
birkaç tane satın alacağım.
Hepsi çok güzel olmuş elleri-
nize sağlık...” dedi.

Eyüplü Hanımlar İçin Hanımeli Nakış Kursu
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Akmanoğlu Fırını’nın
Kore’den bile
müşterileri var

Eyüp Sultan Halkasının 132 Yıllık Serüveni...

E
yüp Sultan halkası ve
Acıbadem kurabiyesinin
yanında zengin kurabiye
çeşitleri ve ekmekleriyle
de büyük ilgi gören

Akmanoğlu Fırın’ın  bugünkü
patronu Halit Akman’la Eyüp Posta
için özel bir söyleşi yaptık... 

1883 yılında kurulan ve babadan
oğula geçerek varlığını halen
sürdüren bir marka olmasını,
Eyüp’ün manevi havası ve sundukları
hizmetin kalitesine bağlayan Halit
Akman, bu geleneği sürdürmenin
gururunu yaşadıklarını belirtti. 

Geçmişten günümüze işletme
şekillerinin Eyüp’ün değişimiyle
paralel gittiğini kaydeden Akman,
“Ne ailem ne de ben hiçbir zaman
müessesemizi ticarethane olarak
görmedik. Çalışan işçilerimizin alın
teri kurumadan, emeklerinin
karşılığını verdik. Değişen ve
gelişen şartlarda da yatırımlarımızı
doğru bir şekilde yaparak
bugünlere geldik” dedi.

“Aslında Eyüp halkasını anı 
olarak ikram ediyoruz”

Eyüp kültürüne ait birtakım
ürünlerin; Eyüp halkası, Eyüp
simidinin, acıbadem ve hindistan
cevizli coco’nun hepsinin tarihi
anıları olduğunu ifade eden Halit
Akman, “Eyüp halkası savaş
yıllarında Eyüp’te ortaya çıkmış. Çok
basit malzemelerden yapılmış. Eyüp
halkasını bir ürün olarak satmıyoruz
aslında, bir anı olarak ikram
ediyoruz” dedi.

Altı kuşaktır aynı
aile tarafından aynı
yerde işletilen
Akmanoğlu Fırını,
geçmişten bugüne
Eyüp’te kaliteli hizmet
vermeye devam ediyor.
Eyüp Sultan’ı ziyarete
gelen yerli yabancı
binlerce turist,
Camii’nin karşısındaki
bu fırına uğrayıp
alışveriş yapmadan
gitmiyor.

Haber: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: Enes ÇATALKAYA
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“Katkı malzemesi kullanmıyoruz”
Unlu mamullerinin gelişigüzel değil

tamamen ihtisas ürünleri olduğuna değinen
Halit Akman, günlük üretim yaptıklarını ve
katkı malzemesi kullanmadıklarının altını
çizdi. Akman, “Birçok fabrikaya ekmek
gönderiyoruz. Hijyene çok önem veriyoruz.
Ürünlerimizin doğal yapısını bozacak
herhangi bir katkı malzemesi kullanmıyoruz.
Ürün bayatlayabilir. Önemli olan bayat ürünü
satmamak” dedi. 

“Koreli müşterilerimiz bile var”
Tarihi havası ve manevi değeri olan

Eyüp’e aralıksız gelen turistlerin Akmanoğlu
fırına muhakkak uğradıklarını ve alışveriş
yaptıklarını belirten Halit Akman,
müşterilerinin sadece Eyüplüler olmadığına
dikkat çekti. Akman şunları söyledi: “Eyüp
Sultan Camii’nin karşısında oluşumuzun artı
yanı gelen yerli ve yabancı turistlerin
ekmeğimizin kokusunu duyup, bize
uğramaları. Hatta geçtiğimiz yıllarda Koreli
bir grup Eyüp ziyareti sırasında bizim
ürünlerimizden almışlardı. Beğenmişler ve
kendi sosyal medya hesaplarından
paylaşmışlar. Şimdi Eyüp Sultan’a gelen
Koreliler muhakkak bize uğruyor. Yanlarında
kilo kilo alıp hediye götürüyorlar.” 

“Eyüp’ten başka bir yerde şube 
açmayı düşünmüyoruz”

Kurulduğu günden bugüne sadece
Eyüp’te hizmet verdiklerine değinen Halit
Akman, “Bayrampaşa Mega Center’a küçük
bir yer açtık. Sadece satış yapılıyor. İmalat
yerimiz ise burası ve burası kalacak. Başka
bir yerde şube açmayı düşünmüyoruz”
açıklamasını yaptı. 

“Eyüp Sultan Camii’nin
karşısında oluşumuzun
artı yanı gelen yerli ve
yabancı turistlerin
ekmeğimizin kokusunu
duyup, bize uğramaları.
Hatta geçtiğimiz yıllarda
Koreli bir grup Eyüp
ziyareti sırasında bizim
ürünlerimizden almışlardı.
Beğenmişler ve kendi
sosyal medya
hesaplarından
paylaşmışlar. Şimdi Eyüp
Sultan’a gelen Koreliler
muhakkak bize uğruyor.
Yanlarında kilo kilo alıp
hediye götürüyorlar.”

Eyüp Sultan’a
gelenlerin mutlaka
uğradığı ve Eyüp
halkasıyla, acıbadem
kurabiyesini almadan
gitmedikleri Akmanoğlu
Fırını, 132 yıllık tarihiyle
sadece ilçenin değil,
İstanbul’un en ünlü
mekanlarından biri...
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EYÜPLÜLER, her haftasonu Eyüp Belediyesi Caferpaşa ve
Sertarikzade Kültür Sanat Merkezlerinde düzenlenen ge-
leneksel el sanatları kurslarında buluşuyor.

Hat, tezhip, minyatür, ebru, çinicilik, resim, ney, ud, klasik
kemençe, keman, Osmanlıca, Fotoğraf, yabancı dil vb. kurslara
katılanlar, yıl sonunda hem sertifikalarını alma hem de Beledi-
yenin kültür merkezlerinde sergi açma şansı elde ediyor. Konu-
sunda uzman eğitmenler tarafından sekiz kişilik sınıflarda ve-
rilen derslere farklı seviye gruplarına yönelik eğitim veriliyor.

Ayrıca Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde her hafta sonu
Cumartesi-Pazar günleri 09:30-19:00 saatleri arasında ve her
hafta Salı günleri 19:00-21:00 saatleri arasında gitar ve keman
dersleri veriliyor.

Ud dersleri kursları ise yine Eyüp Belediyesi Sertarikzade

Kültür Sanat Merkezi'nde Perşembe akşamları 19:00-21:00
arasında yapılıyor.

Kültür sanat merkezlerindeki Gitar derslerini Serdar So-
muncu, Keman derslerini Oktay Ünsal, Ney derslerini ise Hakan
Alvan ve Serkan Kamacı veriyor.

Eyüp Belediyesi Caferpaşa ve Sertarikzade Kültür Sanat
Merkezleri'nde verilen kurslar ve eğitmenleri ise şöyle:

Minyatür (Taner Alakuş, Leyla Kara), Tezhip (Mamure Öz),
Ebru (Alparslan Babaoğlu), Hat (Sülüs) (Ali Toy), Hat (ta'lik)
(Tahsin Kurt), Çini (Çiğdem Altaş), Tanbur (Özer Özel), Ney (Ha-
kan Alvan, Serkan Kamacı), Kemençe (Aslıhan Eruzun Özel), Ud
( Bekir Şahin Baloğlu), Bendir (Serdar Bişiren), Gitar (Serdar So-
muncu), Keman (Oktay Ünsal), Resim (Serkan Çelik), Türk Müzi-
ği Repertuvarı (Hakan Alvan).

Eyüp Belediyesi Kültür Sanat merkezlerinde düzenlenen geleneksel el sanatları kursları büyük ilgi görüyor.

Geleneksel El Sanatları Eyüp’te can buluyor

E
YÜP Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne
bağlı Rehabilitasyon Koordinasyonu bünyesindeki
Şeker Hayat Engelliler İş Atölyesi, faaliyetlerini

arttırarak devam ediyor. Atölye, uzman eğitmenler ta-
rafından gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sonucu
benzer faaliyet gösteren kuruluşlara örnek oluşturur-
ken, günden güne öğrenci sayısını
ve faaliyetlerini de arttırıyor. Atölye-
de, aile ortamında gerçekleştirilen
faaliyetler sayesinde el becerilerini
geliştiren engelli gençler yaşama se-
vinçlerini arttırırken hayata daha sıkı
bağlanıyorlar.

Eyüp Belediyesi bünyesinde down
sendromlu gençlere yönelik başlatı-
lan atölye çalışmaları bugün; mental
retardasyon ve otizm de dahil olmak
üzere, tüm zihinsel tanılı gruplar için
bir iş ve eğitim merkezi haline geldi. 

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiy-
le Eyüp Belediyesi’nin bir projesi ola-
rak başlayan Şeker Hayat Atölyesi,
çalışmalarına her gün bir yenisini ek-
leyerek başarı grafiğini sürekli yük-
seltiyor. Atölyede toplamda, 20 yaş ve
üzerinde, 148 öğrenci kayıtlı. Öğren-
cilerin her biri haftada 3 gün olmak üzere dönüşümlü
olarak eğitimlere devam ediyor. Günlük olarak 25 ile 30
öğrenci eğitim için atölyede hazır bulunuyor.

Alanındaki ilk ve en başarılı örnek olarak takdirleri
toplayan, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir yapı-
ya sahip atölyede gençler için, mesleki ve sosyal reha-

bilitasyon alanında, sonuçları izlenebilen, başarılı bir
program uygulanıyor. 

Uzman eğitmen kadrosu
Atölyede, üniversitelerin sosyal bilimler, öğretmen-

lik, ziraat ve güzel sanatlar fakültelerinden mezun ol-
muş veya İSMEK'te (İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Sanat ve Meslek
Eğitimi Kursları) yetişmiş, her biri ay-
rı bir branşta uzman 6 eğitmen görev
alıyor. Güçlü bir eğitimci kadrosuyla
hizmet veren atölyede birbirinden
güzel beceri geliştirici faaliyetler
gerçekleştiriliyor.

Engellilere altın bilezik
Düzenli olarak gerçekleştirilen

faaliyetlerle el becerilerini gelişti-
ren öğrencilere istihdam olanağı da
sağlayan atölyede,  buldan bezi, pa-
zen, keten ve pamuklu kumaşlar
kullanılarak butik tarzı ev tekstili
ürünleri yapılıyor. Bu ürünler arasın-
da gündelik kullanıma uygun bebek
eşyaları, alt açma bezleri ve bebek
battaniyeleri, mutfak önlükleri, ma-

sa örtüleri, ekmek torbaları gibi hem çok şık hem de
kullanışlı ürünler yer alıyor. Bu arada atölyede verilen
eğitimlere seramik biçimlendirme, hüsn-ü hat ve ebru
da eklendi. Şeker Hayat Atölyesi'nde gençlere özel
olarak oluşturulan serada bahçe bakımı, çiçek yetiştir-
me vb. dersleri de veriliyor.

“ŞEKER HAYAT” ENGELLERİ KALDIRIYOR
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‘Kültür Sanat’ın nabzı Eyüp’te atıyor

KÜÇÜK kız, evlerinin bahçesin-
de oyun oynarken aynı zamanda
doymak bilmeyen tırtılı besleme-
ye çalışır. Bir gün çok uzak ülke-
lerde yaşayan anneanne, torunu-
na özel kurabiyeler gönderir. Bu
kurabiyeler dünyanın en güzel,
en lezzetli kurabiyeleridir. Tırtıl
bu lezzetli kurabiyeleri alabilmek
için çok uğraşır ve sonunda bir
tane alabilmeyi başarır. Daha
sonra küçük kız ve tırtıl kurabiye-
leri masanın üzerinde unutup
oyun oynamaya çıkarlar. Yaramaz
bir fare içeri girip prenses kura-

biyelerin kutusunu alır ve gider.
Küçük kız ile tırtıl her yerde kutu-
yu ararken, fare bütün kurabiye-
leri yer. Küçük kız kurabiyelerin
fare tarafından yendiğini anlayın-
ca çok üzülür. Küçük kızı çok üz-
düğünü anlayan fare, bulduğu bir
şeyi sahibine vermesi gerektiğini
öğrenir. Bu davranışından pişman
olur, yaptığı yanlışlığı düzeltmek
için özür diler ve tırtıl’dan yardım
ister. İki kafadar kurabiye yapma-
ya karar verirler! Ancak küçük
bir sorun vardır: İkisi de kurabiye
yapmayı bilmemektedir!

KÜLTÜR Merkezi’nde Ömer Tuğrul İnançer’in sevgi üzerine yaptığı
konuşma Eyüplülerin büyük ilgisini çekti. Sevginin farklı boyutları
üzerinde duran Ömer Tuğrul İnançer, Peygamber sevgisi üzerinden
örnekler vererek sünnetin hayattaki uygulamalarına değindi. İnan-
çer, tarihteki kölelik sisteminden bahsederek günümüzde hala öz-
gürlüğün dünyevi zevklerden ibaret olduğunu sananların bulundu-
ğunu vurguladı. Peygamber Efendimizin arkadaşları olan sahabe-
den sosyolojik ve ekonomik hayata dair örnekler veren İnançer,
Peygamberimizin insanlara öğretmek istediği en önemli şeyin çok-
luk değil samimiyet ve nitelikli iş yapmak olduğunun altını çizdi.

Çocuklar Prenses
Kurabiye’yi Çok Sevdi

Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki hafta sonu
oyunları çocukları eğlendirmeye devam ediyor.

Ömer Tuğrul İnançer’le ‘Sevgi’ Sohbeti…

MÜZEYYEN SENAR’LA 
TAŞ PLAK DİNLETİLERİ

EEYYÜÜPP Belediyesi Caferpaşa Kültür ve Sa-
nat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler
ilgi odağı olmaya devam ediyor. Cemal
Ünlü ve Aziz Şenol Filiz, Merkeze gelen
konukları, geçtiğimiz günlerde  kaybet-
tiğimiz usta sanatçı Müzeyyen Senar’ın
sesinden taş plaklarla musikimize doğ-
ru nostaljik bir yolculuğa çıkardılar.
Programda, Senar’ın sesinden birbirin-
den değerli Türk Musikisi eserleri dinle-
nirken, plakların kendi dönemine ait çı-
kış hikayelerine de yer verildi. Türki-
ye’de taş plaklara kayıt alınmış tüm
seslerin içinden en mükemmelinin Mü-
zeyyen Senar olduğunu belirten Filiz ve
Ünlü, 97 yıllık bir ömrün müzik adına
dolu dolu geçtiğini söylediler. 

Cemal Ünlü ve Aziz Şenol Filiz ko-
nuşmalarına şöyle devam etti:  ‘’Cumhu-

riyet döneminde özellikle Denizkızı Ef-
telya ve Nebile Hanım gibi plaklara oku-
muş kişileri saymazsak,  hem sahne hem
de plaklarda şöhret kazanan Perihan Al-
tındağ, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Ha-
miyet Yüceses gibi dört büyük önemli
ses sanatçımız var. Bütün bunları kendi
özel yeteneklerinin, ses renklerinin ve
eğilimlerinin farklı farklı olduğunu bili-
yoruz. Fakat tüm bu seslerin içinde en
mükemmelinin Müzeyyen Senar olduğu-
nu görmek mümkün. Gerçekten kendisi-
ne hediye edilmiş olağanüstü bir sese
sahip. Türkiye’nin Taş Plak hazinesindeki
ses havuzuna neredeyse 150’ye yakın
eseriyle katkıda bulunmuş ve o katkı bi-
zim bugünkü müzik anlayışımızın bir şe-
kilde şekillenmesine sebebiyet verecek
kadar tarihi bir rol oynamıştır…”

Eyüp Belediyesi
Sertarikzade Kültür

Sanat Merkezi’nin
etkinlikleri birbirin-
den güzel sohbetler-

le devam ediyor.

Serkan Çağrı’dan Eyüp’te 
MUHTEŞEM KONSER

EYÜP Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde Cumartesi akşamı ünlü
sanatçı Serkan Çağrı klarnetiy-
le muhteşem bir konser verdi.
Türk Sanat Müziği’nin efsane
ismi merhum Müzeyyen Se-
nar’ın da anıldığı programda,
milyonların kalbine taht kur-
muş olan Barış Manço ve Cem
Karaca’nın birbirinden güzel
eserleri seslendirildi.  Eyüplü-
lerin büyük ilgi gösterdiği kon-
serde Serkan Çağrı, Aslı Demi-
rer ve orkestranın performans-
ları göz doldurdu. Klarnet virtü-
özü Serkan Çağrı ve solist Aslı
Demirer Eyüplülere unutulmaz
bir gece yaşattı. Gecede Barış
Manço’nun, “Var Gibi Gibi”,
“Eyvallah”, “Gül Pembe”, “Nane
Limon Kabuğu”, “Unutamadım”,
“Gamzedeyim”, “Kol Düğmele-
ri”, “Can Bedenden Çıkmayın-
ca”, “Dağlar Dağlar” gibi sevi-
len parçalarını yorumlayan Ser-
kan Çağrı, ayrıca birbirinden
komik anılarını da anlattı.

Eyüp Belediyesi Göktürk Kültür Sanat Mer-
kezi’nde bu hafta sonu sahnelenen “Aile
Saadeti” adlı oyun izleyiciden tam not aldı.

İKİ çocuklu zengin ve sosye-
tik bir ailenin huzur ve aile içi
birlik arayışını anlatan oyun,
ailede yaşanan sıkıntılara de-
ğiniyor. İki perdelik oyunun
dönüm noktası; kumar borcu
yüzünden yaşanan iflas ve eş-
ler arasındaki ilişkilerin iro-
nik şekilde sahnelenmesi. İf-
lastan sonra aile fertleri, mad-
di kayıpların yanında sosyetik

çevrelerini, lüks alışkanlıkla-
rını da kaybederler. Yeni ha-
yatları ve taşındıkları fakir
semt, onlara geçmişlerini ve
bugüne dek inandıkları değer-
leri sorgulamanın eşiğine geti-
rir. Mustafa Alp'ın yazdığı
oyunda Gamze Gözalan, Ya-
kup Yavru, Hüseyin Yaman,
Zuhal Öztürk, Başak Özel'in
performansları göz doldurdu.

“Aile Saadeti”ne Tam Not

Ahmet Özhan’dan Musiki Sohbeti
EYÜP Belediyesi Sertarikzade Kültür Sa-
nat Merkezi’ndeki musiki sohbetlerinin
bu ayki konuğu Türk Müziği’nin usta is-
mi Ahmet Özhan’dı. Özhan, müziğin ve
irfanın bu kadim ocağında; sanat ve ma-
na, fikir ve gönül dünyasına dair görüş-
lerini açıklayarak şunları söyledi: “Mu-
siki beşikten mezara özel bir yaşam
fraksiyonudur. Musiki ve mekan birbiri-
ni tamamlayan süreçlerdir. Benim ses-
lendirdiğim eserler genelde klasik musi-

ki üzerineydi. Birkaç kere okuduğum
ilahiler insanların çok hoşlarına gitmiş
olacak ki benden devamlı rica edilmeye
başlandı. Çünkü o zamanlarda hala ilahi
ve uhrevi musikilerin okunmasına engel
olmak ve bunu yasaklatmak isteyen güç-
lü bir zihniyet devam ediyordu. Ama in-
sanlar artık bu durumdan bıkmış ilahile-
ri özlemişlerdi. Sonra “Güldeste”  adlı al-
bümle ortaya çıkmış olan bu Tasavvuf
Müziği kavramı iyice pekişti. ”
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Sayın Başkanım öncelikle
Türk sporu ile ilgili görüşleri-
nizi almak isterim. Neler söy-

lersiniz bu konuda ?
��Recep Kızıltepe : Türk sporu

bilhassa 1994 yılında Recep Tayyip
Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olmasından sonra çok
farklı bir ivme kazandı. O güne kadar
ki spor grafiğimizle o günden sonraki
spor grafiğimiz arasındaki değişiklik-
lere bakan objektif bir göz bunun ne
şekilde gerçekleştiğini görür. Fede-
rasyonların özerkleşmesi, amatör bi-
reysel spor branşlarındaki ilerleme-
ler ve olimpiyatlarda alınan derece-
ler bunların göstergesi. 

100 yaşına gelen 5-6 takım kaldı
Türkiye’de Eyüpspor gibi 100 ya-

şına gelen ve profesyonel liglerde
mücadele eden Galatasaray, Fener-
bahçe, Beşiktaş ve
Altay gibi beş veya
altı takım kaldı.
Eyüpspor’un böyle
bir özelliği var. Asır-
lık kategorisine gi-
ren çok önemli isim-
lerden biri olan
Eyüpspor’un hayati-
yetini devam ettiri-
yor olması da çok
önemli. 

Eyüpspor
1917’de Sultan Reşat
tarafından kurdurul-
muş bir kulüp. Aka-
binde de bir İrade-i
Şahane ile Sultan Vahdettin tarafın-
dan ayağa kaldırılmış ve 1919’da
Hükmü Şahsiyet verilmiş. Asıl o İrade-
i Şahane imzalandığı tarih 1919 oldu-
ğu için bu tarihte kurulduğunu söylü-
yoruz. O zaman ki Eyüp İdman Yuva-
sı; okçuluk, atıcılık, kürek, gülle ve-
saire gibi birçok spor dalını bünye-
sinde topluyor. 

Yaşatılması gereken bir değer
O gün, İstanbul’un müslüman

Türkleri’nin yaşamış olduğu yegane
semt diyebileceğimiz Eyüp, gayrimüs-
limlere, İngiliz işgal kuvvetlerine kar-
şı sportif mücadelelerde bulunmak
adına önemli şeyler yapmıştır. Anado-
lu’ya silah taşınmasında, depolanma-

sında, organizasyonlarında önemli gö-
revler icra eden bir yuva burası. Sırf
bunun için bile yaşatılması gereken
değerli bir ihtiyar delikanlı. 

“Başkan Sayın Remzi Aydın’ın
‘Ben varım’ demesi önemli

��Bunun yanında spor gençlik
için çok önemli. Sporun gençlere yö-
nelik ne kadar önemli bir eğitim ara-
cı olduğunun bilinciyle hareket et-
memiz gerektiğini düşünüyoruz. Sa-
yın Belediye Başkanımız Remzi Ay-
dın’ın himayeleri, gayretleri, teşviki
ve arkamızda durarak ‘Şehir Emin’i
olarak “Ben varım” demesi çok
önemli. Biz de bunun bilincinde
Eyüpspor’da, Eyüp’e, İstanbul’a ve

Türkiye’ye hizmet etmeye çalışıyo-
ruz. Borçsuz, maddi yapısı oturmuş,
şeffaf, Eyüp’teki herkesin ‘Bu benim
kulübümdür. Buna sahip çıkmam
gerekir.’ diyeceği bir yapıyı oluştur-
maya çalışıyoruz. 

Sayın Başkanım futbol dışında
da sportif faaliyetleriniz olacak.
Hangilerini ön plana alıyorsunuz ?

��Recep Kızıltepe : Gençlerimi-
zin ilgileneceği karate, kürek, okçu-
luk, yelken, yüzme ve boks gibi di-
ğer branşları da işin içerisine kat-
maya çalışıyoruz. Okçuluk ile ilgili
çok ciddi çalışmalarımız var. Okçu-
luk ile ilgili bir büro oluşturduk. Hız-
lı bir şekilde okçuluk çalışmalarına
başlayacak. Boks ile ilgili bir çalış-
mamız var. Gençlerimiz Eyüp’te
boksa başlamış, İstanbul şampiyonu
olduktan sonra kulüplere gitmiş. Ar-
tık gitmeyecek, Eyüp adına devam
edecek. Karate Milli Takımı’mız Av-
rupa Şampiyonu’dur. Takım üç spor-
cudan oluşur, ikisi Eyüpspor spor-
cusudur. Eyüp’te sporun yaygınlaş-
tırması noktasında, belediyemizin
bize yüklemiş olduğu misyonu

Eyüpspor ismi ile devam ettireceğiz. 

Eyüpspor 100’üncü yılında 
hakettiği yerde olacak

Eyüpspor hakkında neler söy-
lersiniz ligde oldukça iyi bir du-
rumdasınız.

��Recep Kızıltepe : Maalesef
Eyüpspor ismi ile mütenasip olma-
yan 3. Futbol Ligi’nde oynuyor. Bu se-
ne başarılı bir sezon geçiriyoruz, in-
şallah sonu da hayırlı olur. Eyüpspo-
ru 2. Lige oradan da PTT 1. Lig adıy-
la anılan kategoriye çıkarma niyeti-
miz var. 100. Yılında hakettiği yerde

olacak. Geçtiğimiz yıllardan kadro-
muzda hiçbir oyuncumuz yok. Alt ya-
pımızdan 13 tane oyuncuyu profesyo-
nel yaptık. 11 tane de hiç birbirini ta-
nımayan, bir arada oynamayan oyun-
cuyu, kulübümüzün maddi durumu
doğrultusunda, transfer ettik. İlk yarı-
nın son haftasına kadar da namağlup
geldi takım. Hali hazırda 4 puan ön-
deyiz. Ara transferde de, sezon ba-
şında vakit ve nakit itibariyle yapa-
madığımız birkaç transfer yaptık. Ta-
kımımızın genel durumuna baktığı-
mızda şampiyon olacağız. Sezon so-
nunda ipi göğüsleyen biz olacağız.

EYÜPSPOR, Spor Toto 3. Lig 2. Grupta 44 puanla liderliğini sürdürüyor. 100 yıllık bir geçmişe sahip olan “Asırlık çınar” Eyüpspor’un futbolcu-
larının yaş ortalaması ise 23. Eyüpspor’un dünü, bugünü ve geleceğini Başkan Recep Kızıltepe ile arkadaşımız Mustafa Yıldız konuştu.

TÜRK FUTBOLUNUN 100 
YILLIK ÇINARI “EYÜPSPOR”

EYÜPLÜ GENÇLER DORTMUND YOLUNDA
SAĞLIKLI yaşam için spora ve sporcu-

ya her zaman destek olan Eyüp Bele-
diyesi, ünlü sportif ürünler markası

Puma ile işbirliği halinde dünya çapında
bir projeye imza atıyor.. 

Proje kapsamında Eyüp’te top koştu-
ran gençler arasından seçilecek 4 kişi, Bo-
russia Dortmund alt yapısı ile antrenman-
lara çıkmanın yanı sıra ünlü isimler Marco
Reus ve Jurgen Kloop’la da tanışma fırsatı
yakalayabilecek. 

Puma’nın organize ettiği Eyüp Beledi-
yesi sınırları içerisinde düzenlenecek olan
organizasyonda, 300 yetenekli genç ara-
sından 12-14, 14-16 yaş grupları arasında
bir yetenek taraması yapılacak. Konuyla
ilgili bilgi veren Eyüp Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Koordinatörü

Hayrettin Yazıcı, Alibeyköy Spor Komplek-
si’ndeki iki halı sahamızda gerçekleştirile-
cek organizasyonda seçilecek 4 tane gen-
cin, Borussia Dortmund alt yapısı ile an-
trenmanlara çıkacağını kaydetti. 

Yazıcı, “Beğenilirse orada devam ede-
cekler veya orada Borussia Dortmund maçı-
nı seyredecekler ve dönüp tekrar Türki-
ye’ye gelecekler. Aynı şekilde yine Puma
Bursa’da böyle bir organizasyon yapıyor.
Oradan da 4 genç seçilecek. Onlar da Borus-
sia Dortmund’a götürülecek. Biz Eyüp’teki
amatör spor kulüplerinin alt yapı futbolcu-
larını orada deneyim kazandırmaya çalışa-
cağız. Borussia Dortmund’a gidecek 4 fut-
bolcunun da Eyüp’teki amatör spor kulüple-
rinin ve Eyüp alt yapısından seçileceğine
inanıyoruz. Dışardan da katılımlar olacak.

300 kişilik bir kontenjan var” dedi. 
Kurulan istasyonlarda adayların sü-

rat, teknik gibi farklı elemelerden geçiri-
leceğini belirten Hayrettin Yazıcı, “22 Şu-
bat Pazar günü ön elemeler başlayacak.
Organizasyon bir gün sürecek ve aynı gü-
nün akşamında kazananlar belli olacak.
Puma orada olacak. Çocuklara etkinlikler
yapılacak, yiyecek içecek  ikramında bu-
lunulacak. Bu tür seçmelerin Eyüp’te ol-
ması bizim için çok değerli. Yani Eyüp’te-
ki gençlerin hedeflerini bu noktada daha
ileriye koymaları için önemli. Sanıyorum
Galatasaray’dan Olcan gibi bazı futbolcu-
ların da katılması bekleniyor” diye ko-
nuştu. Seçilecek gençlerin ünlü futbolcu-
lar Marco Reus ve Jurgen Kloop’la tanış-
ma fırsatı da olacak.

EYÜPSPOR KULÜBÜ 
BAŞKANI RECEP KIZILTEPE
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Başkan Remzi Aydın:
Gençlere desteğimiz sürecek
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Amatör Kulüpler Birliği’ne bağlı spor kulüplerinin

yöneticilerini, Kemerburgaz Kurtkemeri Sosyal Tesisleri’nde akşam yemeğinde ağırladı.
YEMEKTE bir konuşma yapan

Başkan Remzi Aydın, “En çok
önem verdiğimiz konuların başın-
da gençler geliyor. Onların eğiti-
mi için belediye olarak her türlü
desteği veriyoruz. Sportif açıdan
da gençler için imkanlarımızı se-
ferber ettik. Yapılacak çok şeyler
var. İhtiyaçlar bitmez ama biz eli-
mizden geldiğince kulüplerimizin
ihtiyaçlarını karşılayacağız.
Önemli olan insana yatırım. Spor
kulüpleri aynı zamanda ahlaklı
gençler yetiştirmeli. Konuya, sa-
dece sportif olarak bakmamalıyız.
Bu konuda sizlerin, bizlerin yani
hepimizin gayret göstermesi la-
zım” diye konuştu. 

Çok sayıda yönetici katıldı
Eyüp’te sporcuların ve spor

kulüplerinin sıkıntı ve ihtiyaçları-
nın çözümleri konusunda yapıla-
cak çalışmaların konuşulduğu ge-
cede, Eyüp Amatör Kulüpler Birli-
ği Başkanı Yahya Sünnetçi de
Eyüp Belediyesi’ne ve Başkan
Remzi Aydın’a Amatör Spor kulüp-
lerine verdiği destekten dolayı te-
şekkür etti. Geceye Eyüp Beledi-
ye Başkan Yardımcıları, Meclis
Üyeleri, çok sayıda kulüp başkanı
ve yöneticisi katıldı.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi
Aydın, 2014-2015  futbol sezo-
nunda Süper Amatör Küme’de

kalmaları halinde sürpriz yapacağı-
nı söylediği Öz Alibeyköy Spor fut-
bolcularına krampon hediye etti. Öz
Alibeyköy Spor Kulübü Başkanı Me-
tin Çırpan ve futbolcuları tesislerin-
de ziyaret ederek kutlayan ve başa-
rılarının devamını dileyen Başkan
Aydın, “Kendilerine daha önce Sü-

per Amatör Küme’de kalmalarını
garanti etmeleri halinde krampon
hediye edeceğimi söylemiştim. On-
lar başarılarını kanıtladı, ben de
kendilerine hediyelerini takdim et-
tim. Başarılarının devamını diliyo-
rum” dedi. Öz Alibeyköy Spor Kulü-
bü Başkanı Metin Çırpan ve futbol-
cular da Başkan Remzi Aydın’a çok
teşekkür ederek birlikte hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

Başkan Söz Verdi ve 
Başarıyı Ödüllendirdi

Eyüp Belediyesi Adına Sahibi
REMZİ AYDIN

(Eyüp Belediye Başkanı)

Genel Koordinatör: Ahmet Turan Koçer
Genel Yayın Yönetmeni: Ayla Eyüboğlu

Yazıişleri Müdürü: Fatih Sanlav 
Art Direktör: Murat Yıldız

HABER MERKEZİ: Mustafa Yıldız, 
Serdar Canipek, Mücahide Kibar, 
Merve Uzun, Mustafa Kadir Çelik, 
Mehmet Aktaş, Burak Yanargil.

FOTOĞRAFLAR: Enes Çatalkaya, 
Şenol Yiyit, Seva Süngü.

Eyüp Belediyesi Basın Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

basin@eyup.bel.tr
Tel: 0212 440 04 00 – (1325-1329-1330)

Yeşilpınar Spor Kulübü’nün
Şampiyonluk Coşkusu

İstanbul 1. Amatör 10. Grup Şampiyonu olan Yeşilpınar Spor Kulübü, Yeşil-
pınar Yağlıdere Parkı Sosyal Tesisleri’nde bir kutlama gecesi düzenledi.

KULÜBÜN şampiyonluk yemeğine,
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
Eyüp Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Sü-

leyman Aykaç ve birçok dernek başkanları
katıldı.. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, Yeşilpınar Spor Kulübü yöneticilerini
ve futbolcularını tebrik ederek onlara müj-

deli haberler verdi. Aydın, “Bu gece üç se-
bepten dolayı çok mutluyum. Hem kulüp
yöneticilerimiz, futbolcularımızla bir araya
geldik hem de muhtarlarımız, esnafımız,
derneklerimiz, STK’larımız, aslında kalbimi-
zin, gönlümüzün her zaman bir olduğu an-
cak fiziksel olarak uzak olduğumuz çok

sevdiğimiz dostlarımızla buluştuk. Özledi-
ğim memleket yemeklerini, Giresun ye-
meklerini yedim. Mutlu olmamın 3. sebebi
ise Yeşilpınar kulübümüzün şampiyonluğu.
İnşallah 2.5 sene sonra burada metroya da
bineceğiz. Merkez Camii’nin yanına mü-
kemmel bir külliye yapacağız” dedi.
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