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Srebrenitza’da Şehit Edilen
Müslümanları EYÜP
SULTAN’da Andık

EYÜP Belediyesi, Srebrenitsa’da katledilen Müslümanları anma
programı düzenledi. Avrupa ve dünya tarihine kara bir leke
olarak geçen ve Sırp vahşetine ma-
ruz kalıp öldürülen 8 bin 372 Müslü-
man ve halen zulüm altındaki Müs-
lümanlar için Eyüp Sultan’dan beyaz
güvercinler gökyüzüne uçuruldu. 

PROGRAMA AK Parti İstanbul Millet-
vekili Aziz Babuşcu ve Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın ile İBB Başkan
Danışmanı İsmail Hakkı Turunç ve
Eyüp Rumeli Türkleri Derneği Başka-
nı Ayhan Uygur da katıldı. 
DEVAMI SAYFA 21’DE

Eyüp Belediyesi tarafından organize edilen sünnet şöleni
yüzlerce çocuk ve ailenin katılımıyla Eyüp Sultan Meydanı'nda
gerçekleşti. Şölene Başkan Remzi Aydın da katılarak sünnet ola-
cak çocuk ve aileleri tebrik etti. Mehter takımının konseriyle
başlayan şölen boğaz turuyla devam etti. SAYFA 4-5’TE

Eyüp'e Yeni Sanat Akademisi
ve Kültür Merkezi

EYÜP Belediyesi, yapımı ta-
mamlanan Güzeltepe Gençlik
ve Kültür Sanat Merkezi'nin

açılışını yakında gerçekleştirecek.
Ayrıca yapımı devam eden Rami

Sanat Akademisi ve Göktürk Hiz-
met Binası içine restore edilerek
yeniden yapılan Göktürk Kültür Sa-
nat Merkezi de yeni sezonda hiz-
mete girecek. DEVAMI SAYFA 27’DE

ZAL MAHMUT PAŞA KÜLLİYESİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI S2

Sünnet Şöleni
EYÜP SULTAN’DA

Eyüp Belediyesi'nin her yıl düzenlediği geleneksel

sünnet şöleni bu sene de coşkuyla gerçekleştirildi

Sünnet Şöleni
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2011yılında Zal
Mahmut Pa-
şa Külliyesi

restorasyonu için bir Bilim Kuru-
lu oluşturuldu. Kurul, Vakıflar ar-
şivindeki bilgi ve belgelerle
araştırmalar yaptı. Yapıdan çeşit-
li numuneler alınarak KUDEP la-
boratuvarında incelendi. Yapının
sorunlarının tespitini, Bilim Kuru-
lu üyeleri (Prof. Dr. Erol Gürdal,
Prof. Dr. Feridun Çılı, Doç. Dr. Ye-
gan Kahya, Yrd. Doç. Dr. M. Cem
Altun) ve Eyüp Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü ekipleri birlikte
yürüttü. 

Uygulama öncesi raspa yön-
temiyle yapıda araştırma çalış-
maları yapıldı. Kurşun örtü kaldı-
rıldı ve kurşun altı toprak temizli-
ği yapıldı. 

Zal Mahmut Paşa Külliyesi,
Cami, Yukarı Medrese, Aşağı
Medrese, Şah Sultan ve Zal Mah-
mut Paşa Türbesi’nden oluşuyor.
Camii ana kubbesindeki yapıyı
ağırlaştıran beton ekler kaldırıla-
rak çelik takviye yapıldı ve hafif-
letilmiş sistemler ile gerekli
eğim sağlandı. Yapının betonar-
me tonozları yıkıldı. Yıkılan to-
nozların yerine özgün malzeme-
sinden yeniden yapımı sağlandı.
Tüm külliyedeki çatı örtüsü olan
kurşun malzeme söküldü, toprak
serimi veya gerekli yerlerde ke-
çe serildikten sonra yeniden

kaplandı. Tüm külliyede kalem
işi tezyinat yapılacak yüzeylere
tezyinat altı sıva uygulaması ya-
pıldı. Anıtlar II Numaralı Kuru-
lu’nda onaylandıktan sonra kale-
mişi uygulama çalışmaları, pen-
cerelerin restorasyonu tamam-
landı, onarımları yapıldı. Orijinal
eser olan Sakal-ı Şerif Kutusu,
hat levhaların ihyası tamamlandı.
Dış cephe boya yapıldı. 

Zal Mahmut Paşa ve Eşi
Şah Sultan’ın Türbesi de
Restore edildi

Zal Mahmut Paşa Camii ile
birlikte Paşanın kabrinin bulun-
duğu türbe ile eşi Şah Sultan’ın
türbesi ve medreselerin resto-
rasyonu da tamamlandı. 

Zal Mahmut Paşa Külliye-
si’nde tek kubbeli türbeye sütun-
lu bir yerden giriliyor. Klasik ka-
rınca gözlü pencereleri olan se-
kizgen planlı türbede Zal Mah-
mut Paşa ve eşi Şah Sultan yatı-
yor. II.Selim’in kızı olan Şah Sul-
tan 1561 yılında dedesi Kanuni
tarafından Çakırcıbaşı Hasan Pa-
şa ile evlendirilir. Hasan Paşa’nın
ölümünden sonra 1572 yılında
Zal Mahmut Paşa ile ikinci evlili-
ğini yapar. 1580 yılında Paşa’nın
öldüğü gün Şah Sultan da vefat
eder. Paşaya büyük aşkla bağlı
Şah Sultan’ın bu acıya dayana-
mayarak öldüğü rivayet edilir.

Evliya Çelebi’nin tabiriyle ‘vezir camilerinin en
nurlusu’ olarak bilinen Zal Mahmut Paşa Külliye-
si restorasyonu tamamlandı. Külliye’nin yenilen-

miş haliyle açılışı bu yaz içerisinde Eyüp Beledi-
ye Başkanı Remzi Aydın tarafından yapılacak.

Eyüp’te Defterdar Caddesi ile Zal Paşa Caddesi arasında yer alan, 1577 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın ve-
ziri Zal Mahmut Paşa ile karısı, II. Selim’in kızı Şah Sultan’ın, Mimar Sinan’a yaptırdığı eser, 1766 yılındaki

depremde zarar görmüş, II. Mahmut döneminde  ve son olarak da 1962 ve 1990 yıllarında iki onarım geçirmişti.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi
Restorasyonu Tamamlandı

Haber: Ayla Eyüboğlu
Fotoğraflar: Tamay Gökdemir
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YURDUN dört bir yanından, yurt dışından ve
İstanbul’un çeşitli semtlerinden bayram na-
mazını kılmak için gelen Müslümanlar, Pey-

gamberimizin Mihmandarı Eyyüb El Ensari Haz-
retleri’nin Türbesi’ni de ziyaret ederek dua ettiler. 

Ramazan süresince gece gündüz Eyüp’te bin-
lerce kişiyle iftar, sahur  yapan, onlarla birlikte
orucunu açan ve dua eden Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın da bayram namazını Eyüp Sultan Ca-
mii’nde kıldı. 

Başkan Aydın namaz sonrası vatandaşlarla
bayramlaştı. Elini öpen çocuklara bayram harçlığı
verdi, Eyüp Sultan’daki herkesle tokalaştı. Remzi
Aydın bayram sabahı daha sonra TRT 1’in canlı ya-
yınına katıldı. Ramazan ayındaki etkinlikler ve
Eyüp’e yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yayın sonrası Başkan Aydın yol boyunca karşı-
laştığı ve bayramda da çalışan belediye personeli
ile de sohbet edip bayramlarını kutladı. 

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Başkan Ay-
dın, farklı bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirte-
rek, “Ramazan ayının manevi atmosferine uygun
etkinlikler planlamıştık. Özellikle Eyüp Sultan
Meydanı’nda iftar ve sahur yapan vatandaşlarımı-
za bu yıl müsaade etmedik. Böylece ziyaretler ve
ibadetleri daha kolay ve huzur içinde gerçekleştir-
diler. Amacına ulaşan bir etkinlik programı çıkart-
mış olduğumuzu görüyorum. Rabbim cümlemizi ni-
ce Ramazanlara eriştirsin. Herkesin bayramını teb-
rik ediyorum” dedi.

Bayram namazı sonrasında Ramazan ayı boyun-
ca Eyüp Sultan Meydanı’ndan iftar ve sahur prog-
ramları gerçekleştiren TRT 1’in, Bayram Sevinci
adlı programına konuk olan Başkan Aydın, canlı
yayında Ramazan ayındaki etkinlikleri ve Eyüp’e
yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Serdar
Tuncer’in sorularını yanıtlayan Başkan Aydın, TRT
1 ve ekibine de teşekkür etti ve onlara Ensari Ko-
nağı’nda çay ikram etti.

Bayram namazının ardından vatandaş-
larla bayramlaşan Başkan Aydın’a çocuk-
lar büyük ilgi gösterdi. Başkan, ellerini
öpen çocuklara bayram harçlığı verdi.

EYÜP SULTAN’DA 
BİR BAYRAM SABAHI

Eyyüb El Ensari Hazretleri’nin mukaddes mekanı Eyüp Sultan, her
bayram sabahı olduğu gibi bu sene de yine binlerce misafiri ağırladı.
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EYÜP Belediyesi tarafından organize
edilen sünnet şöleni, yüzlerce çocu-
ğun ve ailenin katılımıyla Eyüp Sul-

tan Meydanı’nda gerçekleşti. Şölene Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın da katılarak
sünnet olacak çocukları ve aileleri tebrik
etti. Mehter takımının konseriyle başlayan
ve Başkan Remzi Aydın’ın konuşmasıyla
devam eden şölen, boğaz turuyla birlikte
son buldu.

Şölene katılan Başkan Aydın, sosyal be-
lediyeciliğe vurgu yaparak bu tür etkinlik-
lerin devamlı sağlanması gerektiğini söyle-
di. Başkan Aydın, “Peygamberimizin emri
olan sünnetin mutlu gününde çocukların ve
ailelerin her zaman yanında oluyoruz. Bele-
diye olarak sonraki yıllarda da olmaya de-
vam edeceğiz” dedi. Eyüplüler için birçok
sosyal ve kültürel projeleri hayata geçiren
Başkan Aydın, her çalışmanın insan odaklı
olmasına önem verdiğini belirtti.

Keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen
çocuklar ve aileler, Başkan Remzi Aydın’a
ve belediyeye teşekkür etti.

EYÜP SULTAN’DA SÜNNET ŞÖLENİ
Eyüp Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel sünnet şöleni bu sene de coşkuyla gerçekleştirildi.

Haber: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: Serdar Canipek
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ALTAY AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
9 yaşındaki Ali Altay, sünnet olacağı için heyecanlı olduğu-
nu belirtirken, babaannesi Fatma Altay, “Belediyeden ve

Başkanımızdan böyle bir organizasyon düzenledikleri için
Allah razı olsun. Torunumdan çok ben heyecanlıyım, inşal-

lah bundan sonrasında da mürüvvetini göreceğiz” dedi. 

AKSOY AİLESİNİN İKİ ÇOCUĞU SÜNNET OLDU
Belediyenin organizasyonu ile iki çocuklarını sünnet etti-
ren Musa Aksoy, “Allah Eyüp Belediye Başkanımızdan razı
olsun. Eyüp Sultan Camii’nde dualar eşliğinde sünnet yap-
ma imkanı bulduk” şeklinde konuşurken, Ömer-Cihat Ak-

soy kardeşler ise sevinçten yerlerinde duramıyordu.

GÜL AİLESİNİN 
MUTLU GÜNÜ
Hakan-Murat Gül

kardeşler, Eyüp
Belediyesi’nin

sünnet şöleninde
keyifli saatler

geçirdi. Anne Tuba
Gül ise, Eyüp
Belediyesine
teşekkür etti.

GÖCE AİLESİNİN ÇİFTE MUTLULUĞU
Göce ailesinin iki ferdi Eyüp Belediyesi’nin organizasyonuyla sünnet oldu.

Şölene anne ve babasıyla katılan Ahmet Taha ve Hamza Turan Göce, heyecan
ve sevinçle Boğaz Turu’na çıktı.

“EYÜP
BELEDİYESİ’NE
ÇOK
TEŞEKKÜR
EDİYORUZ”
8 yaşındaki
Cemil Gök,
sünnet şölenine
annesi Meryem
Gök ile katıldı.
Sünnet olacağı
için hiç
korkmadığını
belirten Cemil,
şöleninin keyfini
çıkarırken,
Meryem Gök,
Eyüp
Belediyesi’ne bu
güzel
organizasyon
için teşekkür
etti.

Egemen Madak

Alev Acer

Ayten-Ramize Sığlam

Ahmet Taha - Hamza Tura

Ferdi Sığlam - Araz Sığlam

Taha Utku Acer

Ahmet Madak - Egemen Madak
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Eyüp Belediyesi, Eyüp Yaygın Eğitim Programı (EYEP) Yaz
Okullarında çocuklar ve gençler tatil yapmaya başladı

Yaz Okullarında Çocuklar ve 
Gençler Eğlenerek Öğreniyorlar

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın vizyon pro-
jesi olan “On Yirmi Bilgi Evleri” kapsamında faali-
yet gösteren Yaz Okullarında çocuklar ve genç-

ler değerler eğitiminin yanı sıra spor yapıyor, kültürel ve
sanatsal içerikli atölyelerde etkinliklere katılıyor. Zihin-
sel ve bedensel eğitimin çocuklara ve gençlere özgü-
ven aşıladığını belirten Başkan Remzi Aydın, yaz okulla-
rındaki etkinlik ve aktivite programını bu yönde belirle-
diklerini söyledi. 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Tanıtım ve
Halkla İlişkiler Yetkilisi Bilal Gürsoy, Uzakdoğu sporla-
rından futbola, sinema ve tiyatrodan satranç ve akıl
oyunlarına, şehir gezilerinden fotoğrafçılığa kadar bir-
çok aktivitenin yer aldığı yaz okullarında çocukların ve
gençlerin keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Gürsoy, “Baş-
kan Aydın, 10-20 yaş aralığındaki tüm gençlere ulaşa-
rak onların sosyal ve kültürel anlamda gelişim sağlama-
larını istiyor. Biz de bu yıl bilgi evleri ve spor merkezle-
rini birleştirerek yaz okulunu gerçekleştirdik” dedi.

Gençlerin tamamı faydalansın 
diye dört farklı bölgede yaz okulu

Bilal Gürsoy, yaz okullarının bu sene formatın biraz
daha dışında faaliyet gösterdiğini, önceki yıllarda sade-
ce bir bölgede yapılırken şimdi Eyüp’ün dört farklı böl-
gesinde faaliyet gösterdiğini ifade etti. Gürsoy, “Eyüp il-
çesindeki gençlerin tamamı faydalansın diye spor akti-
vitelerini Alibeyköy Spor Kompleksi, Yeşilpınar Cumhu-
riyet Orta Okulu, Eyüp Merkez Eyüp Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi ve Kemerburgaz Şehit Osman Yumuk Spor
Tesisleri olarak dört bölgeye ayırdık” şeklinde açıkladı.
Gürsoy, mevcut bilgi evlerini de kattıklarında toplam da
14-15 bölgede yaz okulu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklar ve aileler memnun
Yaz okullarının 21 Ağustos’a kadar devam edeceği-

ni belirten Bilal Gürsoy, bu sene 5 bin öğrencinin kayıt
yaptırdığını ifade etti. Gürsoy, “Bu yılki başvuru bir ön-
ceki yıllara göre daha fazla. Çocuklar ve aileler mem-
nun ki talep her yıl artıyor. 130’a yakın branş eğitmenle-
rimizle çocuklarımıza destek olmaya çalışmak bizi de
memnun ediyor” dedi.

Haber: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: T.Alper Gökdemir
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Çocuklar ne dedi:
Rümeysa Demirbaş (11 yaş)
“Burada olmaktan çok mutluyum.

Keyif alıyorum. Hocalarımız çok iyi.
Oyunlar oynuyor, maçlar yapıyoruz.
Eğitsel oyunlar da var. Tenis ve voley-
bol öğreniyorum. “

Yaren Çiçek (13 yaş)
“Basketbol ve tenise geliyorum. Haf-

tada bir gün de yüzmeye. Hem öğreni-
yorum hem eğleniyorum. Zamanımı iyi
değerlendirmiş oluyorum. Yaz okulu sa-
yesinde bir sürü arkadaş da edinmiş
oldum.”

Kübra Nur Tatlı (11 yaş)
“Tekvando ve satranç öğreniyorum.

Geçen yıl da yaz okuluna katılmıştım.
Çok iyi vakit geçirdiğimden bu yıl da
geldim. Burada hem eğleniyor hem öğ-
reniyorum.”

Rümeysa Civan (13 yaş) 
“İlk yaz okulum. Karate ve basket-

bol öğreniyorum. Çok güzel ve eğlen-
celi geçiyor. Daha önce de gelseymi-
şim dedim. Hocalarımız bir şeyler öğ-
renmemiz ve eğlenceli vakit geçirme-
miz için ellerinden geleni yapıyorlar. “

Ezel Yeğen (9 yaş) 
“Buraya ikinci gelişim. Tenis, yüz-

me, tekvando öğreniyorum. Ayrıca ti-
yatro ve drama derslerine katılıyorum.
Yaz okulunda kendimi tatile çıkmış his-
sediyorum.”

Ece Yükseker (10 yaş) 
“İlk defa yaz okuluna geliyorum. Bu-

rada her şey çok güzel. Tenis ve bas-
ketbol öğreniyorum. Bunun haricinde
bilgi evinde etkinlik atölyelerine katılı-
yorum. Hocalarımı çok seviyorum.” 

İbrahim Efe Teke (10 yaş) 
“Yaz okuluna ilk defa katılıyorum.

Voleybol, tenis ve yüzme öğreniyorum.
Arkadaşlarımla eğlenceli vakit geçiri-
yorum.”

Ramazan Ali Öztürk (9 yaş) 
“Voleybol ve basketbola katıldım.

Spor yapmak hoşuma gidiyor. Çok sevi-
yorum burayı. Hocalarım arkadaşlarım
çok iyi.”

Abdülsamed Aydın (7 yaş) 
“Voleybol, tenis ve yüzme öğreniyo-

rum. Hocalarım arkadaşlarım çok iyi.
Her yıl gelmeyi düşünüyorum.”

Ömer Yıldırım (13 yaş) 
“Yaz okuluna ilk gelişim. Yüzmeye

gidiyorum, futbol oynuyorum ve Uzak-
doğu sporları yapıyorum. Çok sevdim
burayı. Spor, müzik, gezi, sinema, tiyat-
ro; eğlenmek için ne ararsak var. Hem
öğreniyorum hem eğleniyorum.”

Emrah Torun (10 yaş) 
“Yaz okulunda çok güzel dersler ve-

riyorlar. Futbol, basketbol ve yüzme öğ-
reniyorum.”

Eren Bayram (11 yaş) 
“Yaz okulunu çok sevdim. Spor yap-

ma imkanı bulduk. Bol bol futbol oyna-
yabiliyorum. Ayrıca hocalarımız da eği-
tim veriyor. Futbol hakkında daha çok
bilgi sahibi oluyorum.” 

Mustafa Aksu (11 yaş) 
“Yaz okulunu ve arkadaşlarımı çok

seviyorum. Yüzme, karate ve futbol öğ-
reniyorum. Hocalarımdan memnunum
bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Onlarla
arkadaş gibiyiz.”

Enes Düzgün (12 yaş) 
“Her yıl geliyorum. Futbol ve kick

boks öğreniyorum. Her yıl biraz daha
geliştiriyorum kendimi. Yaz okulunda
çok şey öğrendim. O yüzden burayı
çok seviyorum.”

İbrahim Efe Teke

Emrah Torun

Enes Düzgün

Rümeysa Civan Ezel Yeğen

Eren Bayram

Abdülsamed Aydın

Ömer Yıldırım

Yaren Çiçek

Kübra Nur Tatlı

Mustafa Aksu

Ramazan Ali Öztürk

Rümeysa Demirbaş
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EYÜP Belediyesi,  6 yıl önce hayata geçir-
diği “El Emeği Göz Nuru” Pazarı’nı yeni-
den yapılandırdı. Eyüp Belediyesi Sos-

yal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde
yer alan El Emeği Göz Nuru pazarında artık sa-
dece Eyüplü hanımların ürünleri değil, Eyüp
Halk Eğitim Merkezi’ndeki hanımların, Eyüp
Belediyesi Şeker Hayat Atölyesi  gençlerinin
ve ÇOGEM (Eyüp Çocuk Gençlik Merkezi)’in
ürünleri de satılıyor. Elde edilen gelir ise bu
merkezlerdeki ihtiyaç sahiplerinin bütçelerine
katkı oluyor. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın
“Birçok sosyal projemiz diğer ilçele-
rimize örnek oluyor. Eyüplü ha-
nımların el emeği göz nuru işle-
rinin sergilenip satıldığı El
Emeği Göz Nuru Pazarı’nı ye-
niden yapılandırdık. Bu Mer-
kezimizdeki artık sadece
bütçelerine katkı yapmaya
çalışan Eyüplü hanımlar de-
ğil, Eyüp Halk Eğitim Merke-
zi’mizdeki kursiyer hanımlar,
ÇOGEM’deki çocuklar ve
gençler, Eyüp Şeker Hayat Atöl-
yesi’ne devam eden Down Sen-
dromlu ve Mental gençlerimizin ürünle-
ri de satılıyor. Ramazanda başlattığımız bu pro-
je büyük ilgi gördü. El Emeği Göz Nuru pazar-
larımızı yaygınlaştıracak, hatta her mahalleye
bir Pazar kuracağız. Bu konuda ilçemizdeki
tüm hayırsever vatandaşlarımızdan da destek
istiyoruz. Birlikte kuvvet doğar, biz Eyüp Sultan-
lıyız; birlik, beraberlik ve dayanışmanın en gü-
zel örneğini biz sergilemeliyiz.” dedi. 

“Ördüğüm Bebek Yelekleriyle Bir
Öğrencinin Eğitim Masraflarını
Karşılıyorum”

El Emeği Göz Nuru Pazarı’nda, Eyüplü ihti-
yaç sahibi hanımların ürettiği yelekler, patik-
ler, çantalar, cüzdanlar, başörtüleri, takılar ve

daha birçok ürün satışa sunuluyor. Çeyizlik
özel tasarım ürünlerin de bulunduğu ve Tarihi
Oyuncakçılar Çarşısı’nda yer alan stantta,
yaklaşık olarak 200 ihtiyaç sahibi kadının
ürünlerine yer veriliyor.

Kurulduğu ilk günden beri ördüğü bebek
yelekleri bu stantta satılan Reyhan Kartak “İlk
zamanlarda çok ihtiyacım vardı, ördüğüm ye-
leklerin burada satılmasıyla geçimimi sağlıyor-
dum, şimdi durumum düzeldi ancak bakmakla
yükümlü olduğum bir aile var. Onların çocukla-
rını okutmasına katkıda bulunmak için ürünle-
rimi buraya vermeye devam ediyorum. Bu hiz-
metten çok memnunum. Bizlere bu fırsatı su-
nan Başkanımız Remzi Aydın’a çok teşekkür
ederim” şeklinde konuştu.

“El Emeği Göz Nuru Pazarı’nda
Eyüplü 200 Hanımın Ürünleri

Satılıyor”
Ürünlerin satışını yapan ve

yaklaşık olarak 3 yıldır bu
stantta görevini sürdüren Şen-
gül Sayır da “Bizler buradan
geçimini sağlayan yaklaşık
200 hanımla aile gibi olduk.
Hizmetim süresince birçok ha-

yat hikâyesine tanık oldum. An-
nelerimiz buradan kazandıkları

parayla çocuklarını okutuyor, hafta-
lık pazar masraflarını çıkartıyor. İhti-

yacı olan ve el becerileriyle para kazan-
mak isteyen hanımlar için çok güzel bir fırsat
sunan El Emeği Göz Nuru Pazarımız gerçek an-
lamda amacına hizmet ediyor. Bizlerden destek-
lerini esirgemeyen Başkanımız Remzi Aydın’a
çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

El Emeği Göz Nuru Pazarı ürünlerinin, Halk
Eğitim, Şeker Hayat Atölyesi ve ÇOGEM ürünle-
riyle daha çok zenginleştiğini belirten Sayır,
özellikle yabancı turistlerin ürünlere büyük ilgi
gösterdiğini belirtti. El Emeği Göz Nuru Paza-
rı’nda satış yapan Eyüp Halk Eğitim öğretmeni
Elif Akar ise, “Eyüp Belediyesi’nin bu proje saye-
sinde tüm öğrencilerimiz kendi yaptıklarından
gelir elde etmeye başladılar. Belediye Başkanı-
mız Remzi Aydın’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

EYÜP SULTAN’DA BİRLİKTEN KUVVET DOĞUYOR

El Emeği Göz Nuru Pazarları 
YENİDEN YAPILANDIRILDI

El emeği göz nuru pazarları yeniden yapılandırıldı. Halk Eğitim, Şeker Hayat ve ÇO-
GEM ürünleri de artık bu pazarlarda satılıyor. Gelirden yüzlerce kişi faydalanıyor.

ŞENGÜL SAYIR

Haber: Merve Uzun
Fotoğraflar: Tamay Gökdemir
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İslambey Cuma Pazarı’nda
NE ARARSAN VAR...

Eyüp İslambey’de, her hafta cuma günleri kurulan,
sebzeden meyveye, kuru gıdadan tekstile kadar çeşit-
li ürünlerin görücüye çıktığı Pazar yeri, Eyüplülerin il-

gi odağı oluyor. Taze taze sebze meyvelerin yanında,
tekstil ürünleri de satılan pazarda, Eyüplü hanımların
ev geçimine katkıda bulunmak üzere ürettikleri birbi-

rinden güzel elişi ürünler de satılıyor. Eyüp İslambey
Cuma pazarını sizler için gezdik ve hem alışveriş ya-
panlarla hem de esnafla sohbet ettik.

Nedim Fişek
(Peynir satıcısı)
“40 yıldan beri pa-
zarcılık yapıyorum.
Esenler’de Peynirci
Veysel adında dük-
kanımız var. Yazın
peynir satışları kı-
şa göre biraz daha
düşüyor. Kışın sa-
tışlarımız güzel
oluyor. Yıllardır sa-
tış yaptığım Eyüplü
müşterilerim var.”

Seviye Küçükarabacı
(Elişi ürünler ve eşarp
satıcısı)
“15 yıldan beri pazarcılık ya-
pıyorum. Tezgahımda sattığım
bütün ürünlerim evde oturup
aile geçimine katkı sağlamak
isteyen ev hanımlarının ürün-
leridir. Bu işten 100 kadar ev
hanımı gelir sağlıyor. Gelenek-
sel çeyizimiz. En güzel elişle-
rini ben satıyorum. Tüm
Eyüplüleri sizin aracılığınızla
pazarımıza bekliyoruz.”

Ahmet Yüksel (Meyve
satan esnaf)
“4 yıldır bu işi yapıyorum.
Muz, ananas satıyorum. Şu
anki satışlarımız biraz
durgun, muzun kolisi 100
lira. Yerli muz satışı bitti
şu an. Muz satışlarım ana-
nas satışlarına göre daha
iyi, pahalı olduğu için ana-
nası müşteriler almıyor.
İnşallah yaz meyveleri
ucuzladığı zaman bizim iş-
ler de hareket kazanacak.”

Sebahattin Yıldız (Balıkçı)
“18 yıldır pazarcılık yapıyorum. Şu an
av yasağı başladığından dolayı olta ba-
lıkları tarzında balık geliyor. Bu da ba-
lıkların az olmasına sebep oluyor. Tabii
biraz da fiyatların pahalı olmasına ne-
den oluyor. Aslında her şey mevsiminde
güzel. Biz de yavaş yavaş bırakacağız.
Allah izin verirse eylül ayında av yasağı
kalkıyor. Sezonu tekrar o zaman açaca-
ğız. Allah nasip ederse bu sezon daha
çok balık bekliyoruz. Şu an büyük balık-
ları satıyoruz. Çupra, levrek, somon ve
alabalık. Ufak balık satışlarımız yok.”

Yunus Deryal
(Yeşillik
satıcısı)
“15 yıldır bu işi
yapıyorum. Satış-
larımız iyi gidiyor.
Akşama kadar tez-
gahımdaki her şe-
yi satıyorum.
Eyüplüler yeşil
sebze, salatayı çok
tüketiyor, dolayı-
sıyla sağlıklı bes-
leniyor.”

Sabri Karakuş
(Karpuzcu)
“30 senedir bu işi yapıyo-
rum. Karpuzlarım İran, Ür-
dün tarafından geliyor. İnce
kabukludur. Müşteriye sat-
madan önce muhakkak tattı-
rıp öyle veriyorum. Türki-
ye’de karpuz Mayıs’ın 15’in-
den sonra çıkmaya başlıyor.
Karpuzların kilosunu 3 lira-
dan veriyoruz. Pahalı olduğu
için de gelen vatandaşlardan
kimisi yarım karpuz alıyor.”

Yaşar Demirci (Limoncu) 
“61 yaşındayım.  Pazarcılık
benim baba mesleğimdi.
Sonrasında ben devam ettir-
meye başladım. Limon ve
maydanoz satıyorum. Ma-
nav dükkanım vardı. Ancak
o dönemler satışlar iyi git-
mediğinden dolayı dükkanı
kapatmak zorunda kaldım.
Sonra tekrar pazarcılığa geri
döndüm. Son zamanlarda
çok şükür satışlarımızda ar-
tış olmaya başladı.”

Naci Engin (Tüm
pazarcılara
yardımcı oluyor) 
55 pazardaki Naci En-
gin, esnafın göz bebe-
ği. Onlara yardım ede-
rek geçimini sağlama-
ya çalışıyor. Bizimle
sohbet ederken soğan-
ları temizliyordu. Tüm
esnaflar ondan yardım
alıyor o da evinin geçi-
mini pazarda jokerlik
yaparak sağlıyor.

Haber: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: Merve Uzun
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Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Başarıyı Ödüllendirdi

EYÜPLÜ GENÇLER, İSPANYA 
ENDÜLÜS VE BALKAN TURUNA ÇIKTI
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki liselerde başarı gösteren öğrencileri ödül olarak yurt dışı seyahati-
ne gönderdi. Başarılı lise son sınıf öğrencileri İspanya Endülüs’e, diğer sınıfların birincileri ise Balkan turuna gitti.

GENÇLERİN dona-
nımlı birer birey ol-
maları için yurt dışı

gezisi hediye ettiklerini belir-
ten Başkan Remzi Aydın, seç-
tikleri ülkelerin tarihi ve kül-
türel açıdan öğrencilere de-
neyim kazandıracağını söyle-
di. Başarının ödüllendirilme-
sinin insana her zaman moti-
vasyon sağlayacağına deği-
nen Başkan Aydın, gençlerin
üniversite öncesi böyle bir
geziye ihtiyacı olduğunu kay-
detti.

Osmanlı ve İslam 
kültürünün 
yaşandığı topraklar

Eyüp Belediyesi Gençlik
ve Spor Hizmetleri Müdürü
Murat Yıldırım ise Başkan
Remzi Aydın’ın gençlere yurt
dışında kültür gezisi arma-
ğan ettiğini belirterek, “En-
dülüs ve Balkanlar gençlere
geçmiş medeniyetlerin izleri-
ni ve İslam kültürünün yaşan-
dığı toprakları gözlemleyebil-
meleri için iyi bir seçim oldu”
dedi. 

Balkanlar turunda Arna-
vutluk, Makedonya ve Bosna
Hersek’e gidildiğini söyleyen

Yıldırım, gençlerin ayrıca Os-
manlı tarihini de yerinde göz-
lemleme fırsatı bulacaklarını
ifade etti.

5 gece 6 gün
Murat Yıldırım, Balkan tu-

runa gidecek öğrencilerin
gezilerinin 31 Temmuz ve 5
Ağustos tarihleri arasında
gerçekleşeceğini, İspanya
Endülüs’e gidecek öğrenci-
lerin ise 5 Ağustos’ta gidip 10
Ağustos’ta geri dönecekleri-
ni kaydetti. Tatilin 5 gece 6
gün süreceğini belirten Yıldı-
rım, toplamda 70 öğrencinin
hak kazandığı gezinin diğer
yıllarda da Başkan Aydın ta-
rafından gençler için devam
edebileceği notunu düştü.

Gençler ne dedi:
Ödüle hak kazanan öğ-

rencilerle yurt dışı gezisine
çıkmadan önce sohbet ettik
ve onların duygu ve düşünce-
lerini aldık. İlk defa yurt dışı-
na çıkacaklarını belirten ve
heyecandan yerlerinde dura-
mayan gençler, böyle bir fır-
satı kendilerine sunduğu için
Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın’a çok teşekkür etti.

Haber ve Fotoğraflar:
Mücahide Kibar

BAŞKAN AYDIN, ÖĞRENCİLERİ
BALKANLARA UĞURLADI
Yurt dışına gönderilen başarılı öğrencilerin ilk tu-
ru Balkanlara gerçekleşti. Başkan Aydın, Balkan-
lara giden öğrencileri havalimanında uğurladı.
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Veli Bayram Erkuş:

�“Lise bitti. Ödül olarak yurt dışına çıkıyorum. Çok mutlu-
yum. Başkan Remzi Aydın’a çok teşekkür ediyorum ve bu tür
etkinliklerin düzenlenmesini biz gençler adına istiyorum. “

Metin Erkuş (Veli’nin babası):

�“Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve bunun diğer be-
lediyelere de örnek olacağını düşünüyorum.

Semiha Erkuş (Veli’nin annesi):

�“Başkanımız Remzi Aydın’ın yurt dışı seyahati ödülü ço-
cuklar için çok iyi düşünülmüş bir şey. Kendisine bu fırsatı
çocuklarımıza tanıdığı için teşekkür ediyorum.”

Buse Ay: 

�“Lise bitti. İlk defa yurt dışına çıkacağım. İspanya’ya git-
meye hak kazandım. Yurt dışına çıkacağım için çok heyecan-
lıyım. Yeni yerler görmek farklı insanlar tanımak güzel bir
şey. Başkanımıza bize böyle bir şans tanıdığı için çok teşek-
kür ediyorum. İnşallah böyle ödüllerin devamı gelir.”

Fatoş Ay (Buse’nin annesi):

�“Kızım ilk defa yurt dışına çıkacak. Belediye Başkanı Rem-
zi Aydın’ın çocuklar için böyle bir fırsat tanımasına ve kızı-
mın da bu fırsata sahip olmasına seviniyorum. Başkanımıza
çok teşekkür ediyorum.”

Yağmur Doğanlar:

�“Alibeyköy Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Çok mut-
luyum ve heyecanlıyım. İlk defa yurt dışına çıkacağım ve ya-
bancı bir ülkede ezan sesi duyacağım. Türkiye dışında başka
bir yerde ezan sesi duymak nasip olmamıştı. Şimdi Başkanı-
mız sayesinde nasip oldu. Gururluyum. Aslen Makedonyalı-
yım. Orayı hiç görmemiştim. Bu ödül sayesinde memleketimi
de görmüş olacağım. İyi ki başkanımız böyle bir fırsat sun-
muş iyi ki ben de çok çalışmışım ve bu ödülü kazanmışım.”

Gülsem Doğanlar (Yağmur’un annesi):

“Çok heyecanlıyım. İki kızım da bu ödülü kazandı. Yurt
dışına ilk kez çıkacaklar. Onlarla gurur duyuyorum. Çocukla-
rım farklı yerler görmüş olacak. Kültürel anlamda iyi bir de-
neyim edineceklerine inanıyorum.”

Esengül Bilgin:

�“Refhan Tümer 12. Sınıf okul birincisiyim. İç Mimarlık eği-
timi alacağım inşallah. İspanya’ya gideceğim. Bavulumu, fo-
toğraf makinamı hazırladım. Gideceğimiz güzergahı incele-
dim. Çok heyecanlı ve mutluyum. Başkanımız Remzi Aydın’a
çok teşekkür ediyorum.”

Rabia Merve İplik: 

�“Eyüp İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf okul birincisiyim. İspan-
ya tatiline gideceğim. Gezi için Başkanımız Remzi Aydın’a çok
teşekkür ediyorum. Gezi öncesi İspanya Endülüs’le ilgili bilgi-
ler topladım internetten. Fotoğraf makinamı hazırladım.”

Filiz İplik (Rabia’nın annesi):

�“İlk önce tedirgin olmuştuk. Rabia tek başına bir geziye
gitmemişti. Üstelik bir yurt dışı seyahatine. Ancak Eyüp Bele-
diyesi Spor Müdürlüğü’nün yaptığı toplantıdan sonra içimiz
çok rahatladı. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Furkan Eren:

�“Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisiyim. İlk
defa yurt dışına çıkacağım. Çok heyecanlı ve mutluyum.
Eyüp Belediyesi’ne bu organizasyonu sağladığı için çok te-
şekkür ederim.” 

Gülçin Eren (Furkan’ın annesi):

�“Oğlum Furkan adına çok mutluyum. Onun için güzel bir
deneyim olacak. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu ge-
zide tarihimizi, kültürümüzün izlerini yerinde görüp öğren-
me şansını bulacaklar.”

Menekşe Aslan (İbrahim’in annesi):

�“Oğlumla gurur duyuyorum. Başkanımız Allah razı olsun.”

Veli Aslan (İbrahim’in babası):

�“Ben de gurur duyuyorum oğlumla. Başarısının devamını
diliyorum. Başkanımız da inşallah gençler için böyle ödüller
vermeye devam eder. Kendisine çok teşekkür ediyorum.”

İbrahim Kaan Aslan:

�“Alibeyköy Anadolu Lisesi’nde okuyorum. 11. sınıfların
okul birincisi olarak bu ödüle hak kazandım. Balkanlar’a gi-
diyorum. Yurt dışına ilk defa çıkmış olacağım. Yeni yerler
görmek insanın ufkunu her zaman açar. Başkanımız Remzi
Aydın’a böyle bir fırsat sunduğu için çok teşekkür ederim.”

Özkan Çaylan:

�“11. sınıf öğrencisiyim. İlk defa yurt dışına çıkacağım.
Farklı yerler göreceğim, farklı insanları gözlemleyebilece-
ğim. Çok heyecanlıyım. Fotoğraf makinamı hazırladım. Bol
bol fotoğraf çekeceğim. “

Orhan Çaylan (Özkan’ın babası):

�“Baba olarak gurur duyurum. Başarı sağlayıp bu ödülü
kazanması kendisi adına çok güzel. Belediyenin böyle bir or-
ganizasyon yapması ayrıca çok güzel. Oğlum başka ülke gör-
müş olacak. Tarihi ve kültürel anlamda izlenimler edinecek.”

Gizem Işık:

�“Lise bitti. İlk defa yurt dışına çıkacağım. Bu yıl tatil pla-
nım yoktu. Şimdi ise Başkanımız sayesinde tatile çıkmış ola-
cağım. Başka bir ülkeye gideceğim ve İspanya’yı göreceğim.
Bunun için heyecanlıyım. Üniversite öncesinde farklı yerleri
deneyimleyerek ufkumuzu genişletmiş olacağız. Belki de ha-
yatımızda hiç unutamayacağımız anlar yaşamış olacağız. İs-
panya'yı, özellikle ilk medeniyet bölgesi olan Endülüs'ü me-
rak ederdim ama bir gün giderim diye düşünmemiştim. Şim-
di ise gidiyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Mehmet Işık (Gizem’in babası):

�“Kızım adına çok mutluyum. Başarı sağlayıp bu ödülü ka-
zandığı için de gururluyum. Başkan Remzi Aydın’ın gençlere
sunduğu bu hediye biz aileler için de sürpriz oldu.”
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EYÜP POSTASI, AKŞEMSETTİN
VE ALİBEYKÖY’DE ESNAFIN
NABZINI TUTTU...

Esnaf, Başkan Remzi Aydın’dan, bölgelerinin kalkın-
dırılması ve rahat hale gelmesi için istekte bulundu.

EYÜP Akşemsettin ve Alibeyköy esnafı
Belediye Başkanı Remzi Aydın’dan
memnun olduklarını ve daha önceki is-

tek ve taleplerinin belediyenin imkanları doğ-
rultusunda gerçekleştiğini söyledi. 

Başkan Aydın’ın daha önceki mahalle ışık-
landırma isteklerini yerine getirdiğini söyle-
yen esnaf, şimdi de Alibeyköy Atatürk Cadde-
si’nin daha işlek bir hale dönüştürülmesini,
Akşemsettin Cengiz Topel Caddesi’ne kuru-
lan pazarın da kaldırılmasını istiyor. 

Akşemsettin ve Alibeyköy esnafıyla işleri
ve belediye memnuniyeti hakkında Eyüp Pos-
tası için röportaj yaptık:

İZZET MADEN (KUAFÖR)
�Alibeyköy kuaförlerinden İzzet Maden, otuz beş yıl-
dan beri bu mesleği icra ettiğini söyledi. Maden, Eyüp’ün
özel bir yer olduğunu ve önceki yıllara göre daha iyi ha-
le geldiğini ifade etti. Belediyenin iyi çalıştığına dikkat
çeken Maden, “On yıl öncesi Eyüp ve sonrası Eyüp diye
ikiye ayırıyorum. Şu an Eyüp çok iyi. Bir de Başkan Ay-
dın Namık Kemal Caddesi’ni trafiğe kapatırsa daha da iyi
olacak. Ailemizle birlikte rahat rahat yürüyebileceğimiz
bir yer olsun istiyoruz. Yolda yürürken ya siz arabaya
yol veriyorsunuz ya da araba size yol veriyor” dedi.

OSMAN FAHRİ GÜLER (KASAP)
�Alibeyköy Mahallesi Güler Kasap’ın sahibi Fahri Gü-
ler, “1963 yılından beri bu mahallenin kasabıyım. Asıl
ismim Osman, ancak mahalleli bana Fahri diye hitap
eder. Yarım asırdır bu işi yapıyorum. Çok şükür bugün-
lere kadar gelebildik. Ancak şu sıralar etin pahalı olması
nedeniyle işlerimiz durgun. İthalatın bitmesini bekliyo-
ruz. İnsanlar et yemez hale geldi” dedi.

AHMET UZAYAN 
(HACI ZAFER TURŞU)
�Hacı Zafer Turşu dükkanı sahibi
Ahmet Uzayan, Eyüplülerin beledi-
yeden ve Başkan Aydın’dan mem-
nun olduklarını söyledi. Ahmet
Uzayan, “Otuz yıldır turşuculuk ya-
pıyorum. Aslen Kırklareliliyim.
Ama doğma büyüme Eyüp’teyim.
İkinci memleketim burası. Beledi-
yeden ve başkanımızdan memnu-
num. Eyüplüler de memnun ki yıl-
lardır aynı partiyi seçiyorlar” dedi.
Uzayan ayrıca, “Yanı başımda yıl-
lardır beraber esnaflık yaptığım
tatlıcı dükkanı var. Turşu ve tatlı ik-
ramını birlikte yapıyoruz. Müşteri-
lerimiz de hemen hemen aynıdır”
şeklinde konuştu.

RAMAZAN
DEMİR 

(TERZİ)
�Ramazan Demir,

Alibeyköy’de kırk yıldır
terzilik yaptığını

belirtti. Eyüp’e ve
Eyüplülere olan

sevgisinden işini de
severek yaptığını dile

getiren Demir,
belediyeden ve Başkan

Aydın’dan memnun
olduğunu ifade etti.

Haber: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: T.Alper Gökdemir
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“Işıklandırma yapıldı, hırsızlık bitti”
TACETTİN KARAKUŞ 
(CENGİZ TOPEL TAKSİ 
DURAĞI DURAK BAŞKANI)
�Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Taksi Du-
rağı Başkanı Tacettin Karakuş, Belediye Başkanı
Remzi Aydın’ın göreve geldiği günden bu yana
kendileriyle ilgilendiğini belirtti. Tacettin Kara-
kuş, “Mahallemizde ışıklandırma yoktu. Sokakla-
rımız, caddelerimiz karanlıktı. Bu sebeple hırsız-
lık olayları çok yaşanıyordu. Mazotlarımız bile
çalınıyordu. Başkan Aydın’dan Allah razı olsun
göreve geldiğinde hemen ışıklandırmaları yap-
tırdı. Artık hırsızlık olayı pek yaşamıyoruz” dedi.

“Cengiz Topel Caddesi’nden 
pazar kaldırılsın istiyoruz”

Tacettin Karakuş, Cengiz Topel Caddesi’ne
Pazar günleri kurulan pazarın alternatif bir yer
seçimiyle kaldırılmasını istediklerini söyledi.
Cengiz Topel Caddesi’nin işlek bir cadde olduğu-
nu ve taksilerin minibüslerin ve otobüslerin pa-
zar sebebiyle istikametlerini değiştirmek zorun-
da kaldığının altını çizen Karakuş, ulaşımda sı-
kıntı yaşandığına dikkat çekti. Taksi durağı çalı-
şanları, Başkan Aydın’dan en kısa zamanda bu
sorunu çözmesi ricasında bulundu.

CELAL-MUHTEREM UZUN (ANIL KURUYEMİŞ)
�Alibeyköy Mahallesi Anıl Kuruyemiş sahibi Muhterem Uzun, kuruyemişlerin
yazın pek satılmadığını, işlerinin kışın iyi gittiğini söyledi. Muhterem Uzun,
“Kırk yıldır burada işletmecilik yapıyoruz. Babam Celal Uzun’dan devraldım.
Alibeyköy’ün en işlek caddesi burası ama esnaf pek iş yapamaz burada. Her-
hangi bir etkinlik ya da aktivite yapılsa buralar biraz daha canlanmış olacak”
şeklinde ifade etti ve ekledi: “Herhangi bir etkinlik aktivite olmadığından ak-
şama doğru insanlar azalmaya başlıyor. Dükkanı erken kapatıyoruz. Bu da biz
esnaflar için zararlı oluyor. Alibeyköy Merkez kalkındırılsın istiyoruz. Başkanı-
mızdan ricamız burayı işlek ve canlı bir hale getirecek projelerde bulunması.”

SÜLEYMAN HİLMİ ŞAŞ (MEŞHUR BALKAN TULUMBA VE DONDURMA)
�Esas işletme sahibinin Abdülkadir Tahiroğlu olduğunu söyleyen Meşhur Balkan Tulumba ve Dondurma dükkanı
çalışanı Süleyman Hilmi Şaş, Başkan Remzi Aydın’dan ve belediyeden memnun olduklarını ifade etti. Yirmi yılı aş-
kın süredir tatlıcılık yaptıklarını belirten Şaş, İstanbul’un hemen her yerinden müşterileri olduklarını dile getirdi.
Hilmi Şaş, “Buranın esas sahibi dayım Abdülkadir. Kendisi yıllardır bu dükkanı işletir. Ben de kendisine yardım
ederim. Yanı başımızda turşucu dükkanıyla birlikte müşterilere hem tatlı hem tuzlu ikramında bulunuyoruz” dedi.

“ALİBEYKÖY MERKEZ 
KALKINDIRILSIN İSTİYORUZ”

YILLARDIR TATLISIYLA TUZLUSUYLA
BİR ARADA BULUNUYORLAR
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11Ayın Sultanı Ramazan ayında Eyüp
Belediyesi Eyüp Sultan’da 3 bin kişiyi

sahurda buluşturdu. Eyüp Belediyesi tara-
fından her yıl Ramazan ayına özel bir kez
gerçekleştirilen Büyük Eyüp Sultan Sahuru,
binlerce vatandaşı Cülus Yolu’nda kurulan
sahur sofrasında buluşturdu. Eyüp Sultan
Hazretlerinin yanı başında ve Haliç’in kıyı-
sında birlikte sahur yaptı. Manevi atmosfe-
rin yoğunlaştığı iftarda Eyüp Belediye Rem-

zi Aydın da vatandaşları yalnız bırakmadı.
Sahurlarını yapmak için masallardaki yerle-
rini alan vatandaşları tek tek ziyaret eden
Başkan Aydın, sahurunu Eyüplülerle birlik-
te yaptı. Yılda bir kez gerçekleştirilen Bü-
yük Eyüp Sultan Sahuru etkinliğinin yoğun
bir manevi havada gerçekleştiğini de dile
getiren Remzi Aydın, sahur programına İs-
tanbul’un dışından çok farklı coğrafyalar-
dan da katılımın olduğunu belirtti.

Büyük Eyüp Sultan Sahuru’nda
3 BİN KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Bir Ramazan Böyle Geçti...

RAMAZAN ayı boyunca her akşam “Huzur
Başkenti Eyüp”ün mahallelerine Eyüp 
Belediyesi tarafından iftar sofrası kuruldu. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın da katıldığı
iftar yemeklerinde, mahalle sakinleriyle birlikte 
Kur’an-ı Kerim dinlendi, oruçlar açıldı, eller göğe
açılıp dualar edildi. 

Eyüp Belediyesi’nin Açıkhava mahalle iftarla-
rında küçük büyük tüm mahalle sakinleri iftar sof-
rasında bir araya geldi. 

İftar yemeklerine Eyüp Belediye Başkanı Rem-
zi Aydın yaptığı konuşmalarda mahalle sakinleri-
ne, davete icabet ederek iftar sofrasına geldikleri
için teşekkür etti. Ardından ise Ramazan ayının
Eyüp’te birlik, beraberlik içerisinde ve bereket
dolu geçtiğini belirten Başkan Aydın,  “İftar sofra-
larımız bizleri birbirimize daha da çok yaklaştırdı.
Aramızdaki kardeşliği, sevgiyi daha da artırdı. Al-
lah bizleri daha nice Ramazanlara eriştirsin. Ömrü-
müzü Ramazan, ahiretimizi bayram eylesin” dedi.

Sahur sofralarında binlerce kişi buluştu
Eyüp Belediyesi'nin mahallelerde düzenlediği

sahur programları da bu sene büyük ilgi gördü. 
Kurulan sahur sofraları, imsak vakti yaklaştıkça

mahalle sakinleri tarafından doldu taştı. Sahur
programına Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın
da katılırken, vatandaşlar hazırlanan dev ekran-
dan  Ramazan ve İslamiyetin hoşgörüsünü anlatan
filmler izlediler.

ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YEMEĞİ
EEYÜP Belediyesi ve Eyüp İlçe Müftülüğü Ramazanda şehit
yakınları için bir iftar programı düzenledi. Eyüp Belediyesi
Ensari Konağı'ndaki programa, Eyüp Kaymakamı Abdullah
Dölek, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp İlçe Müftü-
sü Muammer Ayan , Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı
Mehmet Güner ve şehit aileleri katıldı. Yemekte bir konuş-
ma yapan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bu vatan
için canlarını veren gençlerimiz,  şehitlerimiz bizim evladı-
mız. Her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında-
yız.   Sizler bizim için çok önemlisiniz" dedi.  Şehit yakınları
da böyle bir organizasyonda bulunmaktan duydukları mem-
nuniyeti dile getirerek, “Eyüp Sultan’ın manevi atmosferinde
orucumuzu açtık. Sayın kaymakamımıza, başkanımıza ve
müftülüğümüze çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

“Huzur Başkenti”nin Sokakları 
İftar-Sahur Sofralarıyla Bereketlendi
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EYÜP 

Amasya Dernekleri'nin

düzenlediği programda

kentin kültürünü

yansıtan halk oyunları

ekiplerinin gösterileri ve

müzik dinletisi büyük

ilgi gördü. Dernek

yetkilileri Başkan Remzi

Aydın'a desteklerinden

dolayı teşekkür etti.

Bingöllülerin gecesine

katılanlar, Eyüp

Belediye Başkanı

Remzi Aydın’a çok

teşekkür ettiler. 

Kastamonulular

kendileri için Haliç

kıyısındaki bu güzel

programı düzenleyen

Eyüp Belediye

Başkanı Remzi

Aydın’a teşekkür etti.

Malatyalılar, Haliç

Etkinlik Alanı’ndaki

özel gecede, hem

sohbet ettiler hem de

yöresel oyunlara eşlik

ettiler. 

Gümüşhaneliler, Eyüp

Belediye Başkanı

Remzi Aydın’a

desteklerinden dolayı

teşekkür plaketi

sundu.

Eyüp Rumeli Türkleri

Derneği, Haliç Etkinlik

Alanı’nda düzenlenen

hemşehri gecesinde

bir araya geldi.

Eyüp’te oturan

Ağrılılar, Belediye’nin

organize ettiği gecede

buluştu. 

Sivaslıların Hemşehri

Dernekleri gecesinde

yöresel kültürün en

önemli simgelerinden

folklor gösterileri

yapıldı.

EYÜP Belediyesi tarafından Ramazanda Ha-
liç Yaz Etkinlikleri Alanı’nda düzenlenen
hemşehri dernekleri geceleri büyük ilgi

gördü. Dernekleri bu özel gecelerinde Eyüp Be-
lediye Başkanı Remzi Aydın hiç yalnız bırakmadı.
Başkan Remzi Aydın “Yüreklerimiz de hep bir.
Birlik beraberlik içerisinde, doğusuyla batısıyla,

kuzeyiyle güneyiyle biz hep beraber Türkiye’yiz.
Haliç Etkinlik Alanı’ndaki hemşehri gecelerinde
birlikte orucumuzu açtık, yöresel etkinliklerimizi
birlikte izledik ve Ramazan sohbetleri yaptık.”
şeklinde konuştu. Dernek Temsilcileri, bu güzel
gecelerin düzenlenmesine desteklerinden dolayı
Başkan Remzi Aydın’a teşekkür plaketi sundular.

DERNEKLER HALİÇ ETKİNLİK 
ALANI’NDA BULUŞTU
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GEÇMİŞTEN günümüze ayakta ka
mış, tarihi dokusu, kültürel mirası
ile ilçenin en önemli sembollerini

oluşturan Safranbolu evleri, görenleri ken
disine hayran bırakıyor. Özellikle Osman-
lı’dan kalan konakların yanı sıra, hamam,
cami, çeşme ve hanlar da mutlaka görül-
meye değer…

İlçenin ismi  yetiştirmesi son derece zah
metli ama bir o kadar kıymetli ‘Safran’ çiçe
ğinden  geliyor. Dünyanın en pahalı bahara
sayılan safranın en kalitelisi  burada yetişi-
yor. Kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvı
yı sarıya boyayabilme özelliği bulunan saf-
ran, ilaç, gıda, kozmetik gibi sanayilerde
önemli bir hammadde sayılıyor. Safranlı lo-
kumlarıyla da ünlü Safranbolu’ya gittiğiniz-
de sizi bir Safranbolu evi maketi karşılıyor.
Kentin ününü oluşturan Safranbolu Evleri 18
ve 19.yy.’da Türklerin geçmişini, kültürünü,
ekonomisini, teknolojisini ve yaşama biçim
ni yansıtan mükemmel mimarlık bilgisi ile
inşa edilmiş. 1975 yılında Anıtlar Yüksek Ku
rulu Safranbolu’yu kentsel SİT alanı ilan
etmiş. İlçede yaklaşık 2000 gele-
neksel Türk evi bulunuyor.

Bu evlerin 800 kadarı ya-
sal koruma altında.

Safranbolu'da yerle-
şim yazlık ve kışlık ola-
rak iki bölgeden oluşur.
Bugün popüler olan, es-
ki çarşıların bulunduğu
kısım Safranbolu'nun
kışlık kısmıdır. Bu bölge
daha çukurdur ve kış için
daha korunaklı ve ılıktır.
Yazları ise Safranbolulular

SAFRANBOLU’YA
KÜLTÜR
TURUNA
ÇIKMAYA
NE DERSİNİZ?

Tarihi dokusu
korunarak restore
edilen evleri,
geçmişten
günümüze ışık
saçan
sokaklarıyla her
yıl kültür
turizminin
Türkiye’deki
başkenti olan
Safranbolu,
UNESCO
tarafından “Dünya
Miras Listesi”ne
alınmış ve ‘Dünya
Kenti’ unvanını
almıştır. Sizleri bu
sayımızda Doğu
Karadeniz
bölgemizin en
önemli turistik
ilçelerinden
Safranbolu’ya
doğru kültür
turuna
çıkaracağız.

Derleyen: Ayla Eyüboğlu
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Bağlar'daki konaklarda yaşarlar. Bu evlerin
bahçeleri daha geniş, rüzgarı daha boldur.

Safranbolu evlerinde kapı girişinde iki
farklı tokmak bulunur. Ev halkından olma-
yan kadınlar ve erkekler ayrı tokmaklar kul-

lanırlar, böylece evdekiler kapıyı aç-
madan önce hazırlanabilirler.

Gün içinde kapılar kilitlen-
mez, ancak ev uzun süre

boş kalacaksa, mesela
yazlık eve gidildiyse ka-
pıdaki iki halka arasına
bir ip ya da zincir asılır,
böylece gelenler evde
kimsenin olmadığını an-
larlar.

Geleneksel Türk top-
lum yaşantısının tüm özel-

liklerini yansıtan ve uzun
tarihi geçmişinde yarattığı

kültürel mirası çevresel dokusu içinde koru-
yan örnek bir kent olan Safranbolu,  Kaya
Mezarları, höyükler, Cinci Hanı ve Hamamı,
Köprülü Mehmet Paşa Camii, İzzet Mehmet
Paşa Camii, Yemeniciler Arastası, İncekaya
Su Kemeri, çeşmeler ve  türbeleriyle de
gerçekten görülmesi gereken turizm şahe-
serlerinden biridir.  İlçeye gittiğinizde mut-
laka "Hıdırlık Tepesi Seyir Terası”na çıkıp
bu güzelliği keşfetmenizi öneriyoruz.
Burası, neredeyse bütün kenti kuş-
bakışı görebileceğiniz, muhte-
şem bir mekan.

Tarihi konaklarıyla ade-
ta bir müze kent haline
gelen Safranbolu’nun ko-
rumacılıktaki başarısı
ise kente “Korumanın
Başkenti” unvanını ka-
zandırmış.

1661 yılında açılan
Köprülü Mehmet Paşa Ca-
mii, Kent Tarihi Müzesi, Cin-
ci Han, ilçedeki Osmanlı mi-
marisinin en gelişmiş örneklerin-
den kabul edilir. Tarihi çarşının girişin-
de, çok köşeli ve kiremit örtülü kubbesi ile
dikkat çeken Kazdağlıoğlu Camii’nin ya-
pım yılı ise 1779. 

Safranbolu Tokatlı Kanyonu'nun muhte-
şem manzarasını seyredebileceğiniz, Saf-
ranbolu Kristal Cam Teras'ın bir kafesi de
bulunuyor. Burada sabah kahvaltısı yapma-
nın keyfine doyum olmuyor.

Safranbolu Kristal Cam Teras, Tokatlı Kan-
yonu'nun 80 m üstüne yapılmış. 3 cm kalınlı-
ğında camdan imal edilen Safranbolu Kristal
Cam Terasa bir seferde 30 kişi alınıyor.

Nasıl gidilir?
İstanbul'dan çıkanlar Bolu'yu geçip An-

kara-İstanbul karayolunun Gerede kesimin-
den ayrılarak Karabük'e gelen 82 km'lik yo-
lu 8 km daha devam ederek Safranbolu'ya
ulaşabilirler. İlçenin kuzeye doğru Bartın ili
ve doğuya doğru Kastamonu bağlantıları,
yine asfalt yollarla sağlanıyor.

Nerede kalınır?
Safranbolu’da tarihi konak-

larda kalabilir ve çok mem-
nun kalırsınız. Raşitler Bağ

Evi, Yıldız Sarı Konak Ho-
tel, Gülevi Hotel, Safir
Konak, İmren Lokum
Konak, Leyla Hanım Ko-
nağı, Diamond Park Ho-
tel Safranbolu, Bağlar
Saray Otel, Yıldız Konak

Pansiyon, Çeşmeli Konak,
Kardelen Konakları Meh-

veş Hanım Konağı, Asmalı
Konak, Bastoncu Pansiyon kalı-

nabilecek en güzel yerler. 

Ne yenir?
Safranbolu’ya gittiğinizde Boncuk'ta

kahve, Bağlar gazozu içmenizi, Ata Mer-
kez'de pasta yemenizi, Kilcioğlu’nda pide-
nin tadına bakmanızı tavsiye ediyoruz. Ay-
rıca yöresel lezzetlerden bükme, simit,
safranlı lokum, yaprak helva, dövme kah-
ve, etli yaprak sarması, kuyu kebabı ilçe-
ye gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. De-
mirciler Çarşısı’ndaki antika hediyelik eş-
yaları, el dokuması örtüler de meşhur.

AĞUSTOS 2015
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Etiyopyalı Öğrenciler Eyüpte Buluştu
“İlk müezzinimiz Bilal’in memleketi

bizim de memleketimizdir”
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RAMAZAN süresince İslam dünyasından
birçok ülke öğrencileri Eyüp’te bir araya

geldi. Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu ve Asya
bölgesindeki öğrencilerin Eyüp’te yaptığı if-
tarlar büyük ilgi gördü. Bab-ı Alem ve Eyüp
Belediyesi'nin birlikte düzenlediği organizas-
yonda Yemenli öğrenciler de Eyüp’te iftar
yaptı. Ramazan'ın bitimine bir gün kala
Eyüp’te iftar yapmanın ayrılacağını yaşayan
Yemenli öğrenciler duyduğu memnuniyeti di-
le getirdi. Ramazanın en güzel taraflarından
birinin de dil, ırk ve kan bağı bulunmayan
Müslümanları bir araya gelmesine zemin ha-

zırladığını söyleyen Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın “Yemenli öğrenciler bizim kar-
deşimiz ve aynı zamanda da emanetimizdir.
Sana'dan Eyüp’e doğru uzana bu yol geçmiş-
te olduğu gibi ileriki zamanlarda  inşallah
daha güzel birlikteliklere vesile olur” dedi.
Başkent Sana, Maarib, El Mahra, Hadramut
ve Amran bölgelerinden gelen öğrencilere
Eyüp’ün tarihi ve manevi geçmişinden anla-
tımlar yapıldı. Uzak ülkeleri yakın eden Ra-
mazan bereketiyle Eyüp’ü çok sevdiklerini
söyleyen öğrenciler kardeşlik bilincini ve
birlikte olmanın sevincini yaşadılar.

Yemenli Öğrencilerin
EYÜP SULTAN İFTARI

Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’nde Etiyopya’dan Habeşli öğrenciler iftar
yaptı. İftara Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği (HAKİD) ile Eyüp Belediyesi öncülük etti.

RAMAZANDA öğrenci birlikleri ve teş-
kilatlarının buluşma noktası olan Eyüp,
İslam coğrafyasındaki öğrenci birlikle-

rine ev sahipliğini de yaptı.  
Türkiye’de öğrenim gören bir grup öğrenci

tarafından kurulan İstanbul merkezli dernek,
Türkiye ve Etiyopya arasında ekonomik ve kül-
türel faaliyet projeleriyle tanınıyor. Yakın bir
zamanda yetimhane ve okul açma projelerini
hayata geçirecek olan HAKİD üye ve öğrenci-
lerine iftar öncesi Eyüp’ün manevi ve tarihi ko-
numu hakkında bilgi verildi. 

Kendi ülkelerindeki “Etiyopya Türkiye Me-
zunları Derneği’yle devamlı iletişim halinde
olan öğrenciler iki ülke arasında köprü olarak
eğitim ve kalkınmaya önem veriyorlar. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın iftarla ilgili
açıklamasında, “Eski adıyla Habeşistan olan
Etiyopyalı kardeşlerimizin, geçmiş tarihlerde
işkence ve ambargo sebebiyle hicret eden
Peygamberimizin ashabına kucak açtığı için
kalbimizde ayrı bir yeri var. İlk müezzinimiz Bi-
lal’in memleketi bizim de memleketimizdir. Ta-
rihteki bu yardımlaşma ve kardeşlikleri yeni-
den canlandırmak için attığı adımlardan dola-
yı öğrenci arkadaşları tebrik ediyorum. Eyüp
Belediyesi olarak her daim beraber ve birlikte
olmaktan memnun olacağız” dedi.

Kabil ve Dakka'nın
Kalbi Eyüp'te Attı

A
FGANİSTAN ve Bangladeşli Müslüman öğrenciler Eyüp
Sultan’daki iftarda bir araya geldi. Eyüp Belediyesi ve
Uluslararası Öğrenci Derneği Bab-ı Alem’in, Sertarikza-

de Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği iftar da buluşan Af-
ganistan ve Bangladeşli Müslüman öğrenciler uzak ülkeleri
yakın eden Ramazan coşkusunu dolu dolu yaşadılar. 

Uluslararası Öğrenci Derneği Bab-ı Alemle beraber Afga-
nistan ve Bangladeşli Müslüman öğrencileri buluşturan Eyüp
Belediyesi, Kabil, Dakka ve Kandaharlıları İstanbul’da ağırla-
dı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın öğrencileri İslam dün-
yasının en önemli merkezlerinden Eyüp’te ağırlamaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. 

Başkan Aydın, “İslam dünyasının zihinsel hafızasını daha
da iyi yerlere taşıyacak olan bu genç kuşakların varlığını his-
setmek bile çok güzel bir duygu. Baskı altında olmalarına
rağmen yılmadan, yorulmadan çalışıp hem kendi geleceğimi-
zi hem de dünyanın geleceğini daha güzel yerlere taşıyacak
olan Kabil, Dakka, Myanmar, Kudüs, Bağdat, Şam ve Kuala
Lumpur’lu öğrencilere kalbimiz ve kapımız sonuna kadar
açıktır. Sadece Ramazanda değil her zaman birlikte olmak
için buradayız” dedi. 

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF)
Bab-ı Alem’in Eyüp Belediyesiyle ortaklaşa düzenlediği iftar-
da öğrencilere Kuran-ı Kerim dağıtıldı ve hediyeler verildi.
Afganistan ve Bangladeşli öğrenciler Eyüp’te olmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirdiler.
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ŞOFÖRLÜĞE 1962 yılında başlayan  ve elli
üç yıl bu mesleği yaptığını ifade eden Ak-
bay, Samsunlu olmasına rağmen ömrünün

büyük bölümünü  Eyüp’te geçirdiğini söyledi. 
Eyüp’ün İstanbul’un en eski tarihli bölgele-

rinden biri olduğunu ve burada yaşanan man-
evi huzurun başka hiçbir yerde hissedilemeye-
ceğini kaydeden Ahmet Akbay, “Eskiden
Eyüp’te nüfus azdı. Trafik de çok rahattı. Şimdi
nüfus arttı. Araç ve insan trafiği gün geçtikçe
çoğalıyor. Bu da rahatsızlık veriyor” dedi. 

Eyüp Sultan’da şoförlük yaptığı döneme ait
yüzlerce anısı olduğunu belirten Akbay, “Öyle
müşterilerim vardı ki, özellikle beni beklerler-
di. Eyüp Sultan’a dua etmeye gelen ünlü isim-
ler, sanatçılar, yazarlar vb. bizimle sohbet eder,
çay içerlerdi. Eski günlerde sevgi, muhabbet,
hoşgörü daha fazlaydı” diye konuştu. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ı maka-
mında ziyaret eden Ahmet Akbay, ona Eyüp’te
gerçekleştirdiği güzel hizmetler nedeniyle te-
şekkür etti. Başkan Aydın da, “İlçemize 53 yıl
hizmet etmiş emektar Ahmet amcamızla sohbet
ettik, onun anılarını dinledik. Hayat tecrübesi, iş
tecrübesi çok fazla genç şoför arkadaşlarımıza
da onun deneyimlerinden faydalanmalarını tav-
siye ediyorum” dedi. Haber: Mücahide Kibar

A
FGANİSTAN 

“EYÜP’ÜN SAKİN 
ZAMANLARINI 
ÖZLÜYORUM”

EYÜP SULTAN’IN EMEKTAR ŞOFÖRÜ

Yarım yüzyılı aşkın bir süredir Eyüp Sultan’da şo-
förlük yapan Ahmet Akbay, Eyüp’ün eski sakin
zamanlarına büyük özlem duyduğunu belirtti.

Eyüp Belediyesi Tanıtım Merkezi Hizmete Girdi
Eyüp Belediyesi, yapılan etkin-
likler ve organizasyonların yö-
netildiği bir tanıtım merkezini
Eyüp Merkez’de açtı.

Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi’nin ya-
nında hizmete giren merkezde, yapı-
lan kültür sanat etkinlikleri ve diğer

halkla ilişkiler organizasyonları yönetiliyor,
toplantıları düzenleniyor ve çalışmalar takip
ediliyor. 

Özel harita üzerinde ve digital ekran ara-
cılığıyla yapılan etkinlikler tek bir merkez-
den denetleniyor ve sorunlar, aksaklıklar en
kısa zamanda çözüme kavuşturuluyor. 

Eyüp Belediyesi Tanıtım Merkezi’ne
Eyüp Sultan’ı ziyarete gelenler de büyük ilgi
gösteriyor. Eyüp Belediyesi Kültür Müdürlü-
ğü’nden Aydın Genç’in koordinatörlüğünde
çalışmalarını sürdüren Merkez, Ramazan sü-
resince de gece gündüz demeden 24 saat
çalışarak ilçedeki etkinliklerin yönetim üssü
görevini yürüttü. 

Başkan Remzi Aydın, Eyüp Belediyesi
Tanıtım Merkezi’nin bundan sonraki tüm
programlarda önemli görevleri üstleneceği-
ni, Eyüplülerin ve ilçeyi ziyarete gelen tüm
konukların yapılan çalışmalarla ilgili gerekli
bilgi, belge, broşür vb. materyale buradan
ulaşabileceklerini söyledi.

“22 Ağustos
Dünya Küfürü

Bırakma Günü”
İlan Edildi

EYÜPLÜ Sinan Kisip, insanlar arasında
büyük gerilimlere ve tartışmalara
sebep olan “küfür”e savaş açtı. Kisip,

22 Ağustos’u “Dünya Küfürü Bırakma Gü-
nü” ilan ettiğini belirterek, bu projesini
noterden tasdik ettirdi. 

Bu özel projeyi İs-
tanbul’un manevi baş-
kenti Eyüp’ten başlat-
mak istediğini belirten
Sinan Kisip, “Sokakta,
tribünde, ulaşım araç-
larında ağızdan çıkan
bir küfür buz gibi bir
hava estirir. Herkes kü-
für eden kişiye kızar,
bazıları uyarır. Bu uya-
rıyla birlikte küfürün
arkasından tartışma çı-
kar. Tartışma silahların konuşmasına bile
neden olabilir. Ve sonuç... İnsanlar yarala-
nır, ölür ya da cezaevine düşer.. Bir gün bu
böyle olmayacak dedim. Ben insanların et-
tikleri küfürleri duymak zorunda mıyım?
Araştırdım. Dünyada böyle bir gün bula-
madım. Ve biri bu görevi üstlenmeli diye
düşündüm. Bu gün geniş çevrelere yayılsın
ki insanlar küfürün ne kadar kötü bir şey
olduğunu görsün. Medyadan destekleyen
kişiler oldu, Başkanımız da destek oldu.
Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
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EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ramazan-
da Eyüp Sultan’da tutulan Tekne Orucu’nun
amacına ulaştığını belirterek, “Tüm dünyadaki

Müslümanlar için miniklerimiz el açıp dua ettiler. Rab-
bim tuttukları oruçları, ettikleri duaları kabul eylesin
inşallah” dedi.

Eyüp Belediyesi’nin tüm Ramazan ayı boyunca ara-
lıksız olarak sürdürdüğü Tekne Orucu etkinliği büyük
ilgi gördü. Sadece Eyüp’ten değil, çevre ilçelerden
hatta yurdun dört bir yanından yabancı ülkelerden ge-
len çocuklar da bu etkinliğe katıldı. 

Yarım gün oruç tutan minikler, öğle ezanı ile birlik-
te oruçlarını açtı. Çocukların çok sevdiği Hacivat - Ka-
ragöz, Keloğlan, Rafadan Tayfa ve Canım Kardeşim ka-
rakterlerinin kuklaları ve canlandırmalar ile pedagog
eşliğinde çocuk sohbetlerinin gerçekleştirildiği etkin-
lik, hem Eyüplülerden hem de Eyüp’e ziyarete gelen
vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Tüm Ramazan ayı
boyunca düzenlenen çocuklara özel etkinlikte, minik
yürekler ellerini semaya açarak zulüm altındaki Müs-
lümanların huzura kavuşması için dualar etti. Yüzlerce
balon da bu dualar eşliğinde gökyüzüne bırakıldı. 

MİNİKLER TÜM DÜNYA 
MÜSLÜMANLARI 

İÇİN DUA ETTİ
Eyüp Belediyesi tarafından çocuklara orucu sevdir-
mek, Ramazan’ın maneviyatını farklı bir şekilde an-
latabilmek amacıyla düzenlenen Tekne Orucu’nda
minik eller, bin aydan daha hayırlı gecede zulüm
altındaki Müslümanların huzuru için semaya açıldı.

Şeker Hayat Atölyesi’nde Özel İftar Programı
EYÜP Belediyesi, engelli va-

tandaşlar ve ailelerini Rama-
zanda aynı iftar sofrasında

bir araya getirdi. Şeker Hayat
Okulu’nda özel çocuklar ve engel-
liler için gerçekleştirilen iftara
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın da katıldı.

Onbir ayın sultanı Ramazan
ayında her akşam çeşitli etkinlik-
ler düzenleyerek Ramazan ve oru-
cun maneviyatını vatandaşlara ya-
şatmaya çalışan Eyüp Belediyesi,
engelli vatandaşları ve ailelerini if-
tar sofrasında buluşturdu. 

“Ramazan ayında her kesime
yönelik çalışmalar yaparak onları
bir araya getiriyoruz” diyen Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Ço-
cuklar için düzenlediğimiz tekne
orucu etkinliği büyük ilgi gördü.
Bayanlara, yaşlılara, gençlere yö-
nelik her kesimi kapsayan etkinlik-
ler organize ettik. Bugün de özel
çocuklarımız ve aileleriyle iftarda
bir araya geldik. Ramazan coşkusu-
nu hep birlikte yaşadık” dedi.

Ramazan ayını eğlence ayı ola-
rak görmediklerini dile getiren
Başkan Aydın, “Ramazan ayı esas

itibariyle, arınma ayıdır, kendini
geliştirme ayıdır, eksiklikleri gör-
me ve tamamlama ayıdır bizler de
bunları insanların hissetmesini
sağlamak ve yaşatmaya çalışıyo-
ruz. Dolayısıyla bizim bütün prog-
ramlarımızda bu temalar vardır.
Eyüp’e gelen herkes bunu gördü ve
hissetti, bu da bizi çok mutlu etti”
diye konuştu.

Programda iftar öncesinde özel
çocuklara yönelik Hacivat Karagöz
ve meddah gösterileri yapıldı. Ayrı-
ca bir psikolog da ailelere bilgiler
vererek tavsiyelerde bulundu.

EYÜP SOKAKLARI
YENİLENİYOR

E
YÜP Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mahal-
le ve sokaklarda çalışmalarına son hızla de-
vam ediyor. Belediye Başkanı Remzi Ay-

dın’ın talimatıyla, Eyüplü vatandaşların daha ra-
hat ve güvenli bir şekilde hayat sürmeleri için
bütün imkanlarını seferber eden Fen işleri Mü-
dürlüğü, yol çalışmalarından havai hatlara, ay-
dınlatmadan yer altı çalışmalarına kadar bir çok
alanda düzenlemeler yapıyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un en
eski yerleşim yerlerinden Eyüp sokaklarını birbi-
rine bağlayan tarihi merdivenlerin bakımı, ren-
klendirilmiş yeni merdivenlerin yapımı, cadde ve
sokakların trafiğe kapatılması veya tek yön uygu-
lamalarıyla yaya ve araç trafiğini rahatlatacak ça-
lışmalar yapmaya devam ediyor. Vatandaşlardan
kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikayet-
leri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuştu-
ran Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü pek çok
konuda Eyüplülere hizmet veriyor. Eyüp’ün tüm
mahallelerinde gece gündüz demeden görev ya-
pan ekipler en küçük konulara dahi büyük bir ti-
tizlikle yaklaşarak çözüme kavuşturuyor. 

Sokak imar planları ve paftaları dahilinde
bazı yerlere araç girişini engelleyici sistemler ya-
parak duba ve korkuluklar koyan Eyüp Belediyesi
Fen işleri Müdürlüğü, kabloların yer altına alın-
ması, tarihi ve modern çeşmelerin onarımı, kaldı-
rım ve meydanlara bordur teretuar, asfalt, kanali-
zasyon, ızgara, yol çöküntüleri ve çevre temizliği
için çöp konteynerleri gibi hizmetlerle de ilçe sa-
kinlerinin beğenisini ve takdirini topluyor. İBB
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’yle beraber
UKOME kararlarının tespiti ve uygulanması aşa-
masında detay projeler üreterek İstanbul’un göz-
de semtlerinden biri olma yolunda Eyüp’ü bir
adım daha ileriye taşıyor.  

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, yaz kış,
sıcak soğuk demeden vatandaşa hizmet için çık-
tıkları yolda her talebi inceleyerek çözüme ka-
vuşturmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Baş-
kan Aydın, “Ekiplerimiz zor ve önemli bir görev
yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı çalış-
maların vatandaşlar tarafından da takdir görmesi
bizim yaptığımız her işe daha büyük bir şevk ile
sarılmamızı sağlıyor” diye konuştu.
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Eyüp Belediyesi’nden 
engeller için eğitim

Eyüp Belediyesi’nin İstanbul Kalkınma Ajansı
desteğiyle engelli vatandaşları için projelen-
dirdiği ESER (Engelliler Sürekli Eğitim ve Re-
habilitasyon Merkezi)’nde eğitimler başladı.

AÇILIŞININ yakın zamanda
yapılması planlanan Mer-
kez’de özel öğrenciler için

ders zili bugün çaldı. Ahşap bo-
yama ve Ney kursları için kaydı
yapılan öğrenciler bugün başla-
yan derslerde, yetenekleri ve il-
gi alanları göz önünde bulundu-
rularak ilgili sınıflara yerleştiri-
liyor. Yaklaşık olarak 200 engelli
öğrenciye hizmet vermesi plan-
lanan ESER, günde 60 özel öğ-
rencinin derslere katılabileceği
kapasitede hazırlandı.

Okulda Hem Engelliler
Hem de Aileleri İçin 
Eğitimler Verilecek

Pierre Loti’de özel olarak
inşa edilen okulda, seramik,
ahşap boyama, minyatür, hat
ve ebru gibi el becerisi isteyen
sanat derslerinin yanında, ke-
man, ney, kudüm ve ses eğiti-
mini de içeren müzik dersleri
de verilecek. Bunların yanında
açılacak dersler arasında, bas-
ketbol, tenis, bilgisayarlı mu-
hasebe, bilgisayar destekli rek-
lam ve tasarım, okuma yazma,
işaret dili, rezervasyon ve çağ-

rı merkezi personeli yetiştirme
kursları da bulunuyor. Okulda
ayrıca, özel çocuklar ve ailele-
rin hayatını kolaylaştırmak ve
farkındalığı arttırmak amacıy-
la ailelere yönelik olarak özel
çocuk bakımı ve eğitimi dersle-
ri de verilecek.

Eyüp Belediye Başkanı Rem-
zi Aydın engelliler için hazırla-
nan bu özel proje ile Eyüp’teki
engelleri ortadan kaldırmayı he-
deflediklerini belirterek, “İnsa-
na hizmet en temel görevimiz.
Ayrım yapmadan her kesime
eşit hizmet götürüyoruz. Ama
gençler, çocuklar, kadınlar ve en-
gelliler gibi pozitif ayrımcılık
yapacağımız gruplar da var. Bu
önemli bir hizmet. Burada hem
çocuklarımız hem  de aileleri
eğitim alacaklar ve hayata daha
bir farklı bakar hale gelecekler”
diye konuştu.

Engelli vatandaşların sosyal
hayata kazandırılması amacıyla
hayata geçirilen projeye kayıt
yaptırmak isteyenler Eyüp Bele-
diyesi Sosyal Koordinasyon
Merkezi ve Şeker Hayat Özel Ço-
cuklar İş Okulu’na başvurabilir.

PROGRAMA AK Parti İstan-
bul Milletvekili Aziz Babuş-
cu ve Eyüp Belediye Başka-

nı Remzi Aydın ile İBB Başkan Da-
nışmanı İsmail Hakkı Turunç ve
Eyüp Rumeli Türkleri Derneği Baş-
kanı Ayhan Uygur da katıldı.

Eyüp Belediyesi tarafından, Ru-
meli – Balkan Derneklerinin de ka-
tılımıyla Eyüp Sultan Meydanı’nda
gerçekleştirilen anma programın-
da bir konuşma yapan Eyüp Bele-
diye Başkanı Remzi Aydın, “Eyüp
olarak kendimizi özellikli görüyo-
ruz. Eyüp Sultan manevi değerleri-
mizin en önemli merkezlerinden
biri. Bu da bizim bir avantajımız ol-
duğu gibi aynı zamanda da sorum-
luluğumuz. Yaptığımız çalışmalar-
da bu manevi ruha uygun olarak
davranıyoruz. Bu etkinlik de bunun
bir yansıması. 20 yıl önce bir dram
yaşandı. Tam 8 bin 372 Müslüman
Sırp vahşetine maruz kalarak hun-
harca öldürüldü” diye konuştu. 

İslam dünyasının, Müslümanla-
rın artık kan dökülmesini isteme-
diğini belirten Başkan Aydın,
“Müslümanlar tüm dünyada ve de

kendi coğrafyalarında huzur ve
barış içinde yaşamak istiyorlar.
Zulüm altındaki Müslümanlar ha-
len var. Doğu Türkistan’da, Filis-
tin’de dünyanın dört bir yanında
sadece Müslüman oldukları için
zulme maruz kalan, öldürülen in-
sanların feryatlarını duyurmak
için buradayız. Dünyanın 4. önem-
li İslam merkezlerinden biri ola-
rak kabul edilen Ebu Eyyub El
Ensari Hazretleri’nin manevi hu-
zurundan, sesimizi tüm dünyaya
duyurmak için toplandık. Duaları-
mız bu mübarek Ramazan ayında
baskı ve zulüm altındaki Müslü-
man kardeşlerimizin bir an önce
huzura kavuşmaları içindir” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili
Aziz Babuşcu da yaptığı konuşma-
da mazlum ve mağdurların sesini
duyurmamız gereken bir zaman
diliminde olduğumuzu belirterek
şunları söyledi: 

“Dünyada çok sayıda katliam ol-
du. Bu katliamlar çok farklı etnik
gruplara yönelik yapıldı. Ama Müs-
lümanlardan hiçbir zaman katliam
yapan olmadı. Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan, önce tüm dün-
yaya ‘one munite ‘ dedi. Sonra dün-
yanın 5’ten büyük olduğunu haykır-
dı. BM Güvenlik Konseyi daimi üye-
si 5 ülkenin, dünya gerçekleri ile
bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş
Milletleri etkisiz hale getirmesi, kü-
resel vicdanın kabul edebileceği
bir durum değildir diye konuştu.
Dünya hakkaniyet ölçüsünde hare-
ket edene kadar da bu haykırış de-
vam edecek. Bu yüzden Recep Tay-
yip Erdoğan mazlumların ve mağ-
durların inandığı, güvendiği tek li-
derdir. Bilge Kral Aliya İzzetbego-
viç ölüm döşeğinde Balkanlar’ı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a emanet et-
miştir. İşte o vasiyete uygun olarak
mazlum ve mağdurların yanındayız.
Diliyorum ki hiçbir yerde hiçbir za-
man hangi etnik grup olursa olsun
böyle acılar yaşamasın.” 

Yapılan konuşmaların ardın-
dan programa katılanlar hep bir-
likte, Sırp vahşetine maruz kalıp
öldürülen 8 bin 372 Müslüman ve
halen zulüm altındaki Müslüman-
lar için gökyüzüne beyaz güver-
cinler bıraktılar.

BEYAZ GÜVERCİNLER
Srebrenitza’da Şehit edilen
Müslümanlar İçin Uçuruldu
Eyüp Belediyesi Srebrenitsa’da katledilen Müslümanları anma programı düzenledi. Avrupa ve dün-
ya tarihine kara bir leke olarak geçen ve Sırp vahşetine maruz kalıp öldürülen 8 bin 372 Müslüman
ve halen zulüm altındaki Müslümanlar için Eyüp Sultan’dan beyaz güvercinler gökyüzüne uçuruldu.
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SAĞLIK Bakanlığı, 'çok az yiyorum ama su
içsem yarıyor' diyerek fazla kilolarından
yakınanlara cevap verdi. 
'Obezite (şişmanlık) Konusunda 70 Soru

70 Cevap'ta, 'Yanlış zayıflama diyeti uygula-
maları nelerdir?', 'Çok
düşük kalori içeren
şok diyetlerle kilo
vermenin sakıncası
var mıdır?', 'Çok az
yiyorum ama su iç-
sem yarıyor! Ne-
den bazı insanlar
çok fazla yemek
yedikleri halde
şişmanlamazlar?' gi-
bi sorulara cevap

verildi. 
Bakanlığın 70 so-

ruya 70 cevabından ba-
zıları şöyle:

Çok az yiyorum ama
su içsem yarıyor! Neden

bazı insanlar çok fazla ye-
mek yedikleri halde şişman-

lamazlar? 
�'Şişmanlığın oluşmasında pek

çok etken vardır. Genetik faktörler,
metabolizmanın hızlı veya yavaş ol-
ması, beslenme alışkanlıkları, egzer-
siz alışkanlıkları vb. Tüm bu faktörler,
bireylerin kilo durumlarını etkiler.
Obezitenin nedenini öğrenmek için
önce hekime başvurulmalıdır...'

Yanlış zayıflama diyeti uygula-
maları nelerdir? 
�'Kişiye özgü olmayan (özellikle ga-
zete, dergi ve benzeri yayınlarda bulu-
nan kişilerin özellikleri dikkate alın-
mayan diyetler) kısa sürede hızı kilo
kaybı vaat eden sihirli ve şok diyetler.

Tek besine dayalı diyetler. 
Zayıflattığı öne sürülen ve pek çok yan etkisi bulu-

nan ilaçlarla beraber önerilen diyetler. Gerçek kilo kay-
bı yerine sadece su kaybına neden olan diüretik ilaçlar
veya saunalar…'

Çok iştahlıyım. İştahıma engel
olamadığım için sık sık atıştırıyo-
rum ve kilo alıyorum. Buna nasıl
engel olabilirim? 
�'Fiziksel açlık ile duyguların ne-
den olduğu açlık arasındaki farkı
anlamaya çalışın. Sıkıldığınız za-
man, kızgınken veya üzgünken ye-
mek istiyorsanız bu isteğinizi baş-
ka bir aktiviteye yönlendirin. 

Örneğin böyle hissettiğiniz za-
manlarda yürüyüşe çıkın. Atıştır-
malık besinleri evde ya da iş ye-
rinizde bulundurmayın veya yük-
sek kalorili besinler yerine yakı-
nınızda taze meyve ve sebze bu-
lundurun…'

-Ev işleri spor yerine geçer
mi? Zayıflatır mı? 
�'Ev işleri de fiziksel aktivite tür-
lerinden biridir. Ancak sadece ev
işleri yapılarak zayıflanmaz…'

Çok az yemek yiyorum ama
yine de zayıflayamıyorum. Bu-
nun nedeni nedir? 
�'Zayıflamak için aç kalmanın iyi
bir başlangıç olduğu düşünülür.
Oysa bu yanlış bir düşüncedir.
Çok düşük kalorili diyetlerde ol-
duğu gibi aç kalma da vücudun
normal işlev göstermesi için ge-
rekli enerji ve besin öğelerini
sağlamada yetersiz kalır. Hızlı za-
yıflama yağ kütlesinden ziyade
genellikle su ve kas kütlesi kay-
bına neden olur…'

“Çok Az Yiyorum Ama Su İçsem Yarıyor”
Diyenlere Cevaplar

Malzemeler
1 adet domates
3 adet orta boy kabak
1 tutam maydanoz
1 fincan beyaz peynir
Dilerseniz rendelenmiş kaşar
peyniri

Fesleğen
Zeytinyağı
Karabiber
Tuz
Sos için:
2 diş sarımsak
2-3 adet domates

Yapılışı:
Orta boy kabakları kabak çizeceği ile çiziyoruz. Her kabağı iri
iri doğradıktan sonra bir tarafını oyuyoruz. Kaynayan suyun
içerisine kabakları bırakıyoruz. 5-6 dakika haşlıyoruz. Haşla-
nan kabakları fırın kabına alıyoruz. Diğer tarafta kabuğu so-
yulmuş küp küp doğranmış domates, beyaz peynir, mayda-
noz, fesleğen, tuz, az miktarda yağ ilave edip karıştırıyoruz.
Bu harcı kabakların içine dolduruyoruz. İstenirse üzerine
rendelenmiş kaşar peyniri koyabiliriz. 180 derecede 5-10 dk
fırında pişiriyoruz. Diğer tarafta bir kaç domates rendeleyip
tavanın içerisine alıyoruz. Dövülmüş sarımsakla birlikte kay-
natıyoruz. Tuz, karabiber ilave edip servis tabağına yayıyo-
ruz. Pişen kabakları sosun üzerine koyup servis ediyoruz.

PEYNİRLİ KABAK YEMEĞİ

Malzemeler
1.5 su bardağı haşlanmış
nohut 
1 su bardağı haşlanmış
buğday (diri kıvamda
haşlayın) 

Yarım demet dereotu 
1 kg. yağsız yoğurt 
Yeteri kadar su 
1 yemek kaşığı zeytinyağı 
Deniz tuzu
Buz parçaları

Yapılışı:
Yoğurda azar azar su ilave ederek hafif yoğun bir kıvama ge-
tirin. Tuzunu, kıyılmış dereotunu ve zeytinyağını ekleyip tat-
landırın. En son haşlanmış nohut ile buğdayı ilave edip tek-
rar karıştırın. Soğuk bir şekilde servis yapın.

NOHUTLU BUĞDAYLI SOĞUK ÇORBA

Malzemeler
1,5 su bardağı yulaf ezmesi
1 su bardağı kepekli un
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı kabartma tozu
1,5 yemek kaşığı portakal

kabuğu rendesi
½ çay kaşığı tuz
½ su bardağı toz şeker
100 gr tereyağı
1 yumurta
1 yemek kaşığı vanilya

Yapılışı:
Yulafı, unu, karbonatı, kabartma tozunu, portakal kabuğunu ve
tuzu bir kapta karıştırın. Toz şekeri ve tereyağını mikserle 3-4
dakika krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Yumurtayı ve
vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yulaflı karışımı ekle-
yip 1-2 dakika daha karıştırın. Karışımın hafif ele yapışan bir kı-
vam almasına dikkat edin. Elinize un sürüp karışımdan ceviz bü-
yüklüğünde parçalar alıp tepsiye aralıklı şekilde dizin. Önceden
ısıtılmış fırında (önemli) üstler kızarana kadar pişirin. Pişen ku-
rabiyeleri 10 dakika tepside beklettikten sonra servis yapın.

YULAFLI DİYET KURABİYE



AĞUSTOS 2015
Ç O C U K 23

EĞLENCENİN Merkezi Eyüp Via-
land Tema Park, birbirinden
renkli etkinlikleriyle çocukların

tatilde buluşma noktası oluyor. 
Her köşesinde farklı bir eğlence

anlayışını yansıtan Türkiye’nin  ilk
Tema Park’ı  Vialand, yediden yetmi-
şe herkese sınırsız eğlenceli bir dene-
yim sunuyor. Görkemli bir tarih bu-
luşmasını eğlenceyle birleştiren ‘Fa-
tih’in Rüyası’, “Bir Zamanlar İstanbul
Sokağı” ile geçmişe nostaljik yolculuk
yaptıran Vialand Tema Park, “Nefes
Kesen”, “360”, “Jet Ski”, “Macerape-
rest”, “Çılgın Nehir” gibi adrenalin,

macera ve sınırsız eğlence yaşatıyor.
Özellikle minikler için cezbedici

olan SüngerBob, Kaşif Dora unuta-
mayacakları anılar bırakırken, “Si-
hirli Oda”, “Zıp Zıp Kanguru”, “Minik
Pedallar”, “Atlı Karınca”,“Cesur Sürü-

cüler”,  “Kahraman İtfaiyeciler”, “Kü-
çük Madenciler”, “Minik Kaşifler”, “
“Neşeli Çiftlik”, “Saray Salıncağı,
“Uçan Çocuklar” gibi birbirinden zen-
gin eğlence olanakları hem çocuklara
hem de ailelere keyifli saatler yaşa-

tıyor. 
VIALAND’de şimdi “Wild Park

(Vahşi yaşam) ve keşif parkı açıldı. 
2500 metrekare kapalı alanda il-

ginç egzotik canlıların sergilendiği bu
parkta,   yüzlerce egzotik canlı bir

arada bulunuyor. Dev yılanlardan bü-
yük örümceklere, rengarenk kurba-
ğalardan timsahlara, tünel akvaryum
içinde köpek balıklarından tropik re-
sif balıklarına, sevimli lemurlardan
dev kara kaplumbağalarına ve egzo-
tik kuşlara kadar  hepsi Wild Park’ta
çocukları bekliyor. Antik Dünya-Yı-
lanlar, Mağara-Böcekler, Sualtı Krallı-
ğı-Akvaryumlar, Doğal Yaşam Eğitim-
leri, Canlılarla Hatıra Fotoğrafları çe-
kimi ve hediyelik eşya satış stantla-
rıyla Wild Park, daha şimdiden ço-
cukların gözdesi ve Vialand’in en çok
ilgi gören bölümü oldu.

WILD PARK 
AÇILDI…

ÇOCUKLAR, VIALAND’DA ACAYİP
BİR MACERAYA HAZIR OLUN!

“Mucize Çocuk”
Martunis Sporting

Lizbon’da
ENDONEZYA’DA 26 Aralık 2004

tarihinde  meydana gelen
deprem ve tsunaminin mağduru
olan Endonezyalı Martunis isimli
çocuk Portekiz Premier Lig takımı
olan Sporting Lizbon ile sözleşme
imzaladı. Sporting Lizbon tarafın-
dan internet sitesi üzerinden ya-
pılan açıklamada  17 yaşındaki
Endonezyalı Martunis’in kulübün
Alcochete bölgesinde yer alan alt-
yapı tesislerinde antrenmanlara
başlayacağı bil-
dirildi. Martu-
nis, “Rüyalarım
gerçekleşti. Ba-
na verilen bu
fırsat nedeniyle
inanılmaz bir
heyecan duyu-
yorum” şeklin-
de konuştu.

AMERİKAN Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), ta-
rihi toplantısının ardından Dünya’ya 1.400 ışık yılı

uzaklıkta, Dünya’ya çok benzeyen bir gezegen keşfetti-
ğini açıkladı. Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde
olan gezegende, yaşama elverişli koşullardaki bölge
için keşfedildiği ve boyutlarının Dünya’yla benzerlik
göstermesinin bir ilk olduğunu açıkladı. 2009 yılında
uzaya gönderilen Kepler teleskobu tarafından keşfedi-
len gezegene, Kepler-452b adı verildi. Kepler, geze-
genlerin tespiti için yıldızların parlaklığındaki değişik-
liği gözlemliyor. Değişiklikler gezegen yıldızın önüne
geçerek, ışığını kapattığı sırada oluşuyor. Yaşama elve-
rişli koşullardaki bölge içinde keşfedilen en küçük ge-
zegen olan Kepler-452b, Dünya’dan %60 daha büyük.

NASA,
Yeni Bir

Dünya
Keşfetti

İSTANBUL Üniversitesi Çocuk Üniversite-
si’nde eğitim gören çocukların ilgi duydukla-

rı alanlar ile ilgili konuşan üniversitenin Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ya-
şar Bülbül, çocukların en fazla tıp ve mühendis-
lik alanları ile ilgilendiğini söyledi.

Z Kuşağı, Fen 
Bilimlerine Daha
Fazla İlgi Duyuyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından
2014 yılında başlatılan Özel Okul

Teşviki programında değişikliğe gidil-
di. Yapılan değişiklik kapsamında, özel
okullar için devlet desteğinden yarar-
lanmada akademik başarı kriteri düşü-
rüldü.

Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lisede

çocuklarını özel okullarda okutmak is-
teyen ailelere verilen teşvik kriterleri
değiştirildi. Geçen yıl, aynı aileden iki
çocuk özel okul teşvikinden yararlana-
bilirken, bu yıl aynı aileden üç çocuk
yararlanabilecek.

Özel okul teşvikinde, akademik ba-
şarı kriteri de değiştirildi. Geçtiğimiz

yıl yüzde 50 olarak belir-
lenen akademik başarı
şartı, bu yıl yüzde 26’ya
düşürüldü. Aile gelirinin
puanlamaya etkisi ise
yüzde 10’dan, yüzde 34’e
çıkarıldı. Buna göre, geli-
ri 1000 TL’den az olan ai-
lelerin çocuklarına 340
ek puan, 10.500 TL’den
fazla olan ailelerin ço-
cuklarına ise 40 ek puan
verilecek. Ailenin geliri
artıkça, çocuğa verile-
cek ek puan azalacak.

MEB, Özel Okul Teşviki
Kriterlerini Değiştirdi
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DAHA önce İstanbul içinde “7 Tepe 7 Saat”
adı verilen turu düzenleyen Belediyenin Tari-
hi Yarımada ile Yuşa Tepesi ve Telli Baba zi-

yaretlerinden oluşan gezilerine yüzlerce Eyüplü ka-
tıldı. Eyüplülerin istek ve önerileri doğrultusunda
kültür gezilerine, Fatih Camii, Süleymaniye Camii ve
Hırka-i Şerif ile beraber Yuşa Tepesi ve Telli Baba’yı
da ekleyen Eyüp Belediyesi, Eyüplü vatandaşların
Ramazan’ın manevi iklimini her yönüyle yaşamaları
için her türlü çalışmayı gerçekleştirdi. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, her gün iki
otobüs ile yapılan gezilerle vatandaşlara farklı man-
evi duygular yaşattıklarını belirterek, “Bu geziler ile
mübarek mekanları Eyüplülerle buluşturduk. Eyüp
Sultan’dan iki ayrı grup halinde hem Tarihi Yarıma-
da’ya hem de Yuşa Hazretleri ve Telli Baba’ya gitti
Eyüplü vatandaşlarımız. Kendilerinden bu güzel
manevi yolculuğa ve diğer kültür turlarımıza ilişkin
teşekkür telefon ve mailleri alıyorum. İnşallah bu hiz-
metlerimiz artarak sürecek” dedi. 

Ramazan süresince Eyüp Belediyesi önünden
başlayan gezilerde, İstanbul’un kalbi ve manevi at-
mosferin en yoğun yaşandığı yerler olan Fatih Camii,
Süleymaniye Camii, Hırka-i Şerif ile Yuşa Tepesi ve
Telli Baba ziyaretleri gerçekleştirildi.  Her gün iki ay-
rı grup halinde yapılan geziler büyük ilgi topladı. 

Ramazanda İstanbul Turu Büyük İlgi Gördü
Eyüp Belediyesi’nin  Ramazan ayında Eyüplü vatandaşlar için düzenlediği özel geziler büyük ilgi gördü.

Huzur Başkenti’nde temizlik
işçileri de huzurlu EYÜP Belediyesi son dönemde ilçede

her alanda olduğu gibi temizlik işle-
rinde de çalışanların yüzlerini güldü-

ren yeniliklere imza attı. Temizlik işlerin-
de çalışanların sayısı ve temizlik işlerinde
kullanılan araçların sayısı arttırıldı. Ayrıca
çalışanların ücretlerine de önemli oranda
bir zam yapıldı. 

2013 yılında temizlik işlerinde 740
personel görev yaparken bu sayı 2014 yı-
lında 772’ye çıkarıldı. Temizlik işlerinde
çalışan personelin maaşlarına ortalama
yüzde 25 yapıldı. Bu arada temizlik işle-
rinde kullanılan araçlara da ilaveler oldu.
Eyüp Belediyesi temizlik araç filosuna 2
kamyon, 1 tanker ve 1 mini araç daha kat-
tı. Bir yandan okullarda görevli temizlik
personeli sayısı arttırılırken, okulların te-
mizlik gün sayısında da yükseltildi. Huzur
Başkenti unvanını gururla taşıyan Eyüp’e
7 mahalle eklenirken tüm mahallelerin
cadde ve sokakları 24 saat aralıksız çöp-
lerden temizleniyor. İnsan odaklı hizmet-
lerine aralıksız olarak devam eden Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Eyüplüler
her şeyin en iyisine layık. Ramazan ayında
da temizlik görevlilerimiz Eyüp’ün temizli-
ği için aralıksız çalıştılar. Eyüplüleri daha
iyi, daha temiz ve daha huzurlu yarınlar
bekliyor. Her alanda olduğu gibi çevre te-
mizliği de önem verdiğimiz konular ara-
sında en üst sıralarda yer alıyor” dedi.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Akşemsettin Mahalle-
si’nde hastalığı nedeniyle evin-

den çıkamayan Anastasia Garsınca-
ja’yı ziyaret etti.

Cengiz Topel Caddesi'nde ikamet
eden ve hastalığından dolayı evin
den çıkamayan Türk vatandaşı Anas-
tasia Garsıncaja'ya geçmiş olsun dile-
ğinde bulunan Başkan Aydın, sağlık
durumu hakkında da bilgi aldı. 

AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süley-
man Aykaç ve Akşemsettin Mahalle

Muhtarı Hakan Demir'in katıldığı ziya-
rette, Başkan Aydın, Eyüp Belediyesi
Sosyal İşler Müdürlüğü ile temasa ge-
çerek gereken yardımların yapılaca-
ğını söyledi. 

Başkan Aydın, Anastasia Garsın-
caja ve ailesinin bu zor günlerinde
her zaman yanında olacaklarını belirt-
ti. Anastasia Garsıncaja ve yakınları
da Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın'ın ziyaretinden dolayı duygu dolu
anlar yaşayarak, memnuniyetlerini di-
le getirdiler.



AĞUSTOS 2015
G Ü N C E L 25

EYÜPLÜLERİN ve Eyüp'e ziyarete ge-
len vatandaşların ilgi ve beğeniyle
takip ettikleri Ramazan etkinlikleri

çerçevesinde yapılan Tarihten Sahneler
programında, Osmanlı padişahlarının ka-
rakteristik özellikleri ve o dönemin olayları
müzikal, tiyatral gösteriyle canlandırıldı. 

Programda, yönetimde kaldığı sürece
etkin bir siyasi tablo ortaya koyan, Osmanlı
İmparatorluğu’nun  sınırlarını genişleten se-
ferler düzenleyen, cesur, gözüpek Osmanlı
padişahları icraatlarından örnekler verile-
rek anlatıldı. 

Fatih Sultan Mehmed Tarihten
Sahneler’de

“Tarihten Sahneler” adlı programda Fa-
tih Sultan Mehmed Han’ın kişiliği ve özellik-
leri de işlendi. Eyüplüler bu muhteşem gös-
teriyi ilgi ile izledi.

İstanbul’un tarihi ve sosyolojik mimarı
Fatih Sultan Muhammed Han’ı canlandıran
sanatçı, yaptığı tiratlarla izleyicilerin beğe-
nisini kazandı. İstanbul’un farklı ilçelerden
de birçok vatandaşın da beğeniyle izlediği
oyun sonunda sanatçılar izleyenlerden bü-
yük alkış aldı.

Kostümlere Tam Not
Tiyatral gösteride, Fatih Sultan Mehmed

Han’ın döneminde, tarihe yön veren savaş-
lar, sosyal ve siyasi olaylar anlatıldı. Karak-
terler, canlandırılan dönem kostümleri bü-
yük ilgi gördü. 

Osmanlı’nın Kâbe-i 
Muazzama Sevdası

Tarihten Sahneler programında Osmanlı
İmparatorluğu’nun büyük sultanı, Kanuni
Sultan Süleyman Han’ın kişiliği ve özellikle-
ri de işlendi. Birçok önemli fetih gerçekleş-
tiren Avrupalıların Muhteşem Süleyman di-
ye andığı Kanuni Sultan Süleyman’ı Eyüplü-
ler ilgiyle izlediler. 

III. Murad’ın Hayatı…
Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür ve

Sanat Merkezi’ndeki “Tarihten Sahneler”
adlı programında sunulan Sultan III.Mu-
rad’ın hayatı yine büyük alkış topladı. 

Yönetimde kaldığı sürece etkin bir si-
yasi tablo ortaya koyan, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun  Kuzey Afrika’da hakimiyetini
pekiştirip Batı'ya sefer düzenleyen 12. Os-
manlı Padişahı III. Murad’ın tebdil-i kıya-
fetle halk içine çıkıp, ahaliyle yaşadığı
olaylar da anlatıldı.

II.Abdülhamid’in Seslenişi
Eyüp Belediyesi’nin Tarihten Sahneler

etkinliğinde canlandırılan Sultan II.Abdül-
hamid Han, Eyüplüler tarafından ilgiyle iz-
lendi. 

Osmanlı’da eğitim, ekonomi, ulaşım ve
yapı gibi bir çok alanda moderniteyi kök-
lerle uyumlu hale getirip hizmetler sunan
II.Abdülhamid’in, bunalımlı bir dönemde
tahta çıkmasına rağmen halkı ve  İslam
milletinin selameti için yaptığı çalışmalar-
la, birçok dünya liderinin itiraflarında yer
ayrıldığı biliniyor. 

“Tarihten Sahneler 
Büyük İlgi Gördü

Tarihten Sahneler adlı programla ilgili
konuşan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, programdaki canlandırma sahneleri-
nin Eyüplülere kültür ve medeniyet tarihi-
mizin zamana yön veren akışını hatırlatmış
olduğunu ifade etti.  Başkan Remzi Aydın
“Tarihten Sahneler programımız büyük ilgi
gördü. Onların ülkeleri, halkı, din kardeş-
leri için yaptıkları hizmetler, kahramanlık
destanları, fetihler, sosyal, kültürel, siyasi
hizmetler bu programda tiyatral bir şekil-
de canlandırıldı. Eyüplüler büyük ilgi gös-
terdi. İnşallan bu etkinliklere önümüzdeki
yıl da devam edeceğiz.

Eyüp Belediyesi’nin Ramazan boyunca Caferpaşa Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde düzenlediği “Tarihten Sahneler” adlı gösteriler ilgi odağı oldu.
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EYÜP Belediyesi Caferpaşa Kültür Sanat
Merkezi, Ramazan süresince düzenle-
nen Ebru, Hat, Kaligrafi ve Çini Sanatı

Atölye Çalışmaları ile yine göz doldurdu.
Mimar Sinan yapımı tarihi medrese, Rama-

zan’da çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Eyüp Belediyesi’nin Ramazan programları

çerçevesinde Caferpaşa Kültür Sanat Merke-
zi’nde en çok dikkat çeken etkinlikler ise Eb-
ru, Hat, Kaligrafi ve Çini Sanatı Atölye Çalışma-
ları, Tarihten Sahneler ve Musiki Sohbeti oldu.

Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi’nde  dü-
zenlenen Ramazan Işık’la Surelerin Kimliği,
Mustafa Çalışan ve Mehmet Paksu’yla Hadis
Sohbetleri, Hasan Rizelioğlu’yla Kur’an Kıssala-
rı, Üzeyir İlbak ve Zafer Acar’la Sezai Karakoç
Okumaları Eyüplülerin buluşma noktası oldu.

EYÜP Belediyesi bu Rama-
zan ayında da engelli birey-
ler ve aileleri için özel et-

kinlikler düzenledi.
Ramazan süresince Eyüp Bele-

diyesi Şeker Hayat Atölyesi’nde
düzenlenen etkinliklere binlerce
kişi katıldı. Haftanın 3 günü engel-
liler için organize edilen program-
larda Özge Şalk Çelik “Pedagog
ile Sohbet’ bölümünde merak edi-
len konularda bilgiler verdi, soru-
ları cevaplandırdı. 

Programlar, işitme engelli bi-
reyler için işaret dili eğitmeni ara-
cılığıyla sunuldu. Sohbet sonrasın-
da düzenlenen etkinliklerde
gençler eğlenirken, özel engel
gruplarına ayrılarak davet edilen
engelli gençler ve aileleri için if-
tar programları düzenlendi.

Şeker Hayat öğrencileri, bir
eğitim öğretim dönemi süresince
gördükleri eğitimler sonucunda
hak ettikleri başarı belgesi ve Ra-
mazan Bayramı harçlıklarını da
belediyeden aldılar.

EE
YÜP Belediyesi Afife Hatun Kültür Sanat
Merkezi, Ramazan süresince hanımları
bir araya getiren programlara ev sahipli-

ği yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Rama-
zan’ın manevi hazzını yaşamak isteyenler
Eyüp Sultan’da belediyenin etkinliklerinde bu-
luştu. Eyüplü hanımlar, Afife Hatun Kültür Sa-
nat Merkezi’nde  Mukabele, Zeynep Özbek’le
İslam Tarihi Okumaları, Hacer Gündüz’le
Kur’an Kıssaları Sohbeti, Mahinur Bayraktar’la
Surelerin Kimliği programlarına katıldı. Ayrıca
Merkez,  Musiki Sohbeti ve Meşk programında
ise Neyzen Burcu Karadağ, Hilal Doğanay, Zey-
nep Abbasoğlu, Ayfer Vardar ve Aslıhan Özel
gibi isimleri ağırladı. Ramazan süresince dü-
zenlenen bu etkinlikler ve iftar programlarıy-
la birlik beraberlik ruhu devam ettirildi.

Caferpaşa Bu Ramazan’da Sanatın Merkezi Oldu

Sertarikzade’nin
Bahçesi Bu 

Ramazan Şenlendi
E

YÜP Belediyesi Sertarikzade Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nin bahçesi, Ramazan’da düzenlenen etkin-
liklerde doldu taştı.

Ramazanda yetişkinlere yönelik gerçekleşen prog-
ramların yanında çocukları da unutmayan Eyüp Beledi-
yesi, Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’nde birbi-
rinden güzel organizasyonlara imza attı. 

Sertarikzade’de gerçekleşen Ramazan etkinlikleri-
ne bazı aileler çocuklarıyla eşlik etti. Eyüplü çocuklar,
Hacivat- Karagöz, şişme maskot, top aktarma ve büyük
ayak oyunları ve renkli yarışmalarla eğlenceli saatler
geçirdiler. Merkezde düzenlenen Mukabele, Yaşar De-
ğirmenci’yle Kur’an Kıssaları, Cihangir İşbilir’le İslam
Tarihi Okumaları,  Çocuk Etkinlikleri ve Teravih ise bü-
yük ilgi gördü. Tasavvuf ve İrfan Sohbetleri programı-
nın konukları ise, Taşkın Savaş, Mahmud Erol Kılıç, Hü-
seyin Özkılıç, Hulusi Babalık ve Kenan Gürsoy oldu.

Derya Türkan, Aşk-ı Feza Tasavvuf Grubu, Emin Işık
ve Ruhi Ayangil’in musiki sohbeti programları ise ilgiy-
le takip edildi. 

Eyüp’te Ramazan Engel Tanımadı

Ramazan, Hanımları Bir Araya Getirdi
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EYÜPLÜLER, yakında açılı-
şı gerçekleştirilecek kül-
tür, sanat ve gençlik mer-

kezlerine daha kavuşuyor. Güzel-
tepe Gençlik ve Kültür Sanat
Merkezi, Rami Sanat Akademi-
si'nin açılışı yakında yapılacak.
Tamamen yenilenen Göktürk
Kültür Sanat Merkezi ise çok da-
ha kapsamlı ve donanımlı eğitim-
leri ve etkinlikleriyle yeni sezon-
da sanat severlerle buluşacak. 

Eyüp Belediyesi’nin yeni açı-
lacak kültür sanat merkezlerin-

de, müzik ve el sanatlarında (ney,
piyano, keman, resim, ebru, hat,
minyatür, tezhip  vs.)  eğitimler
verilecek. Tiyatro okulu, tiyatro
oyunları gösterimi, sinema göste-
rimi, söyleşi, panel, mini müzikli
dinleti, halk oyunları eğitimi,
gençlik kulüpleri (müzik, resim,
fotoğraf vb…)  bulunacak. Öğren-
ciler, güzel sanatlar eğitimi ve et-
kinlikleri takip edebilecekleri bu
merkezlerde bulunan kafeterya-
larda arkadaşlarıyla birlikte ke-
yifli saatler de geçirebilecekler.

Göktürk’te Mamamatiklere Büyük İlgi
Eyüp Belediyesi’nin sokak hayvanlarını besleyen Geri Dönüşüm Üniteleri (Mamamatik) büyük ilgi gördü.

GEÇTİĞİMİZ aylarda barınma ve bes-
lenme noktaları oluşturan Eyüp Bele-
diyesi bu kez, sokak hayvanlarının

beslenmesine katkıda bulunurken aynı za-
manda da çevre bilincini geliştiren bir projeyi
hayata geçirmişti. 

Göktürk’de 4 ayrı noktada sokak hayvanla-
rını besleyen geri dönüşüm ünitelerinin açılı-
şını Başkan Remzi Aydın, hayvanseverlerle
birlikte hizmete açmıştı. Mamamatikler, kısa
sürede büyük ilgi gördü. Başkan Aydın, sokak
hayvanlarını besleyen geri dönüşüm üniteleri-
nin tüm mahallelere konulması için çalışmala-
rın devam ettiğini belirtti. 

Bu ünitelere pet şişe ya da atık piller atıldı-
ğında sokak hayvanları için altta bulunan özel
bölüme mama dökülüyor. Ayrıca isteyen va-
tandaşlar aynı ünitede hayvanlara su da vere-
biliyorlar. Böylece bireysel olarak vatandaşla-
rın sokak hayvanlarının besleme ya da su ver-
melerinin yanı sıra bu üniteler sayesinde so-
kak hayvanları daha hijyenik bir ortamda aç-
lık ve susuzluklarını gidermiş oluyorlar. Aynı
zamanda atık pil ve pet şişeler de tek bir nok-
tada toplanarak, özellikle çocuklar ve gençle-
re çevre bilincinin ilerletilmesi sağlanıyor.

“Güzeltepe, Rami, Göktürk”
EYÜP YENİ KÜLTÜR, SANAT, GENÇLİK MERKEZLERİNE KAVUŞUYOR:

Göktürk Kültür
Sanat Merkezi

Güzeltepe Gençlik ve

Kültür Sanat Merkezi

Rami Sanat
Akademisi

E
YÜP Belediyesi Afife Hatun Kültür Sanat
Merkezi, Ramazan süresince hanımları
bir araya getiren programlara ev sahipli-

ği yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Rama-
zan’ın manevi hazzını yaşamak isteyenler
Eyüp Sultan’da belediyenin etkinliklerinde bu-
luştu. Eyüplü hanımlar, Afife Hatun Kültür Sa-
nat Merkezi’nde  Mukabele, Zeynep Özbek’le
İslam Tarihi Okumaları, Hacer Gündüz’le
Kur’an Kıssaları Sohbeti, Mahinur Bayraktar’la
Surelerin Kimliği programlarına katıldı. Ayrıca
Merkez,  Musiki Sohbeti ve Meşk programında
ise Neyzen Burcu Karadağ, Hilal Doğanay, Zey-
nep Abbasoğlu, Ayfer Vardar ve Aslıhan Özel
gibi isimleri ağırladı. Ramazan süresince dü-
zenlenen bu etkinlikler ve iftar programlarıy-
la birlik beraberlik ruhu devam ettirildi.
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EYÜP Belediyesi Yaz Kampı Bolu Dağı’nın
eteklerindeki Aladağlar bölgesinde bulu-
nan, 50 yıllık kamp geçmişiyle, geniş düz-

lükleri, yüksek çam ağaçları, dereler, göletler ve
bol oksijeniyle Göksu mesire alanı içeresinde
bulunuyor.

Eyüplü gençler, saha oyunları, sabah sporları,
yarış parkurları, ip parkurları ve canlı langırtla
refleksleri geliştirmek, takım ruhu ve hırs kontro-
lünü sağlamak, masa ve akıl oyunlarıyla zihinsel
zeka ve düşünme kabiliyetini geliştirmek, porta-
tif yüzme havuzu, binicilik ve okçuluk eğitimle-
riyle beden dengesini sağlamak, gece yürüyüş-
leriyle korku eğitimi ve dayanışma duygusunu
artırmak, orman yürüyüşü ve odun toplama ile
doğayı koruma ve grup içi etkileşimi-iletişimi ar-
tırmak, zirve yürüyüşleri ve Aladağ göletinde ka-
no yarışıyla dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma-
nın getirdiği güzellikleri bir arada yaşıyorlar. 

Seminerler ve gece sinemalarıyla renklenen
yaz kampının tadını doyasıya çıkaran ve kısa sü-
rede yakın arkadaşlıklar kuran gençler, Eyüp Be-
lediyesi’ne ve Başkan Remzi Aydın’a kamp için
teşekkür ettiler. Geçtiğimiz yıllara göre daha
farklı aktivitelerin planlandığı kamptan çocuklar
ve gençler oldukça memnun. Pek çoğu ilk kez
böyle bir aktiviteye katılan gençler, yaz aylarını
bu şekilde geçirmenin kendilerine çok önemli
değerler kazandırdığını belirtiyorlar.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, Bo-
lu Aladağ’daki Yaz Kampı’na en kısa za-

manda ziyaret edeceğini belirterek, “Nesille-
rimizin sağlıklı yetişmesi ve zamanını fay-
dalı işlerle geçirmesi bizim için çok önemli.
Gençlerimiz, bu sene daha pratik ve dona-
nımlı bir kamp süreci geçiriyor. Gençliğin

sadece enerji ve heyecanına dokunmakla
yetinmeyeceğiz. Çocuklarımız kamp biti-
minde hayatta karşılacağı bazı zor durumlar
ve duygusal sorunlara karşı kendilerince so-
run çözme yetisini kazanmış olacaklar. On-
ları her seferinde daha iyi bir ortam ve gele-
ceğe hazırlamak için çalışıyoruz.” dedi.

BAŞKAN REMZİ AYDIN:
“Gençlerimiz Bu Sene Daha 
Donanımlı Bir Kamp Süreci Geçiriyor”

ALADAĞ GENÇLİK KAMPI’NDA
COŞKU DORUKTA!
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın gençlere yaz armağanı olarak planladığı
ve On Yirmi Bilgi Evleri'nin öncülük ettiği ücretsiz 2015 Yaz Gençlik Kampı
başladı. Bolu Aladağ’daki kampa aileleri tarafından Eyüp Belediye binası önün-
den uğurlanan gençler hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar.
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DÜNYANIN birçok ülkesinden
kız öğrenciler bu sene Eyüp

Sultan’daki iftarda bir araya geldi.
Eyüp Belediyesi ve Uluslararası
Öğrenci Derneği Sefire-i Alem’in,
Sertarikzade Kültür ve Sanat Mer-
kezi'nde düzenlediği iftarda bulu-
şan öğrenciler, uzak ülkeleri yakın
eden Ramazan coşkusunu dolu do-
lu yaşadılar. 

Ramazanda öğrenci birlikleri
ve teşkilatlarının buluşma noktası
olan Eyüp, İslam coğrafyasındaki
öğrenci birliklerine de ev sahipli-
ği yaptı. Uluslararası Öğrenci Der-
neği Sefire-i Alem’le beraber Ma-
dagaskar, Kazakistan, Cibuti, Türk-
menistan, Özbekistan, Arnavutluk,
Somali, İran, Çeçenistan ve Endo-
nezyalı öğrencileri buluşturan
Eyüp Belediyesi, Eyüp ilçesinin İs-
lam dünyasındaki öneminin yanı
sıra, tarihi ve merkezi rolünü de-
vam ettirdi. İftarla ilgili bir açıkla-
ma yapan Eyüp Belediye Başkanı

Remzi Aydın, öğrencileri İstan-
bul’un manevi kalelerinden biri
olan Eyüp’te ağırlamaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi.

“Geleceğin Kardeşlik 
Ruhunu Ayakta Tutacaklar”

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, “Dünyanın birçok farklı ül-
kesindeki gençlerin ve öğrencile-
rin bir araya gelip orucun mahiye-
tini idrak ederek yaptığı iftarlar, il-
çemize ayrı bir güzellik kattı. Öğ-
rencilerimiz,  gelecekteki hedefle-
rini gerçekleştirmek için çıkmış
oldukları bu yolculuklarını inşallah
iyi sonuçlarla bitirirler. Onları şim-
diden mezun olduklarında kendi
ülkelerine gidip birlik, beraberlik
ve kardeşlik ruhunu ayakta tutan
insanlar olarak görüyorum” dedi.
Uluslararası Öğrenci Derneği Sefi-
re-i Alem’in Eyüp Belediyesi’yle or-
taklaşa düzenlediği iftarda, öğren-
cilere Kuran-ı Kerim dağıtıldı.

Eyüp Belediyesi Adına Sahibi
Eyüp Belediye Başkanı

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

Yazı İşleri Müdürü: Fatih Sanlav
Art Direktör: Murat Yıldız

Haber Merkezi: Mustafa Yıldız, Serdar Canıpek,
Mücahide Kibar, Merve Uzun, Mehmet Aktaş,

Mustafa Kadir Çelik, Burak Yanargil

Fotoğraflar: Enes Çatalkaya, Şenol Yiyit
Tamay Alper Gökdemir, Seva Süngü

Eyüp Belediyesi Basın Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü / basin@eyup.bel.tr

Tel: 0212 440 04 00 - (1325-1329-1330)

FSM İletişim: Otakçılar Cad. No: 80 Kar Plaza Kat: 1
Eyüp. Tel: 0212 274 46 46 / info@fsmiletisim.com.tr

Eyüp Belediyesi’nden Camilerde
ENGELLERİ KALDIRAN PROJE
Eyüp Belediyesi engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlk kez ger-

çekleştirilecek projede, mekana uygulanan ve işitme engellilerin mekandaki sesleri net olarak duyabilmelerini sağlayan İn-
düksiyon Döngü Sistemi ile işitme kaybı yaşayan vatandaşların cami ve mevlevihaneden etkin faydalanmaları sağlanacak.

İSTANBUL Kalkınma Ajansı’nın 2014
İstanbul Yenilikçi Mali Destek Prog-
ramı kapsamındaki hibe ile Eyüp

Belediyesi koordinatörlüğünde gerçek-
leştirilen, “Camilerde Etkin İşitme Me-
kanizmasının Oluşturulması” projesi
yakında hayata geçiyor.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, projenin İstanbul’daki ibadet me-
kanları içinde bir ilk olacağını ve pilot
bölge olarak seçilen Eyüp’ten sonra
yaygınlaştırılacağını söyledi.

SESLİ REHBERLİK HİZMETİ
Kulaklıklı sesli rehberlik sistemi olan

Tour Guide ile turistlerin Cami ve Mevl-
evihane’yi daha fazla ziyaret etmesi, bu
mekanlarda verilen bilgi-
lerden daha fazla kişinin
yararlanmasının sağlana-
cak. İşitme engelli birey-
lerin, kamusal alanlarda
duyma güçlüklerinin gi-
derilmesi ve kamusal
alanları aktif kullanabil-
mesi için kamu kurum ve
kuruluşlarında bu husus-
ta bilinç oluşturulması da
proje kapsamında yer
alıyor. Eyüp’te bulunan
Eyüp Sultan Camii ve Ba-
hariye Mevlevihane-
si’nde kurulacak bu sistemin faydaları
ve olumlu geri bildirimlerle, uygulanan
bu pilot çalışmanın İstanbul ve Türki-
ye’de yaygınlaşmasının sağlanması
amaçlanıyor.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, camilerde etkin işitme mekanizma-
sının oluşturulması projesinin, engelsiz
yaşam alanları oluşturmak çalışmala-
rından biri olduğunu belirterek, “Yurt
dışında kamusal alanlarda yaygın ola-
rak kullanılan İndüksiyon döngü siste-

minin, Eyüp Sultan Camii ve Bahariye
Mevlevihanesi’ne kurulması için bu
projeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
İndüksiyon döngü sistemi ile kulaklık
kullanan vatandaşlarımız kirli, yankıla-
nan ses ve bu nedenle duyma ve anla-
ma eksikliğine yol açan ses kirliliğinden
kurutularak; camide imam ve müezzini
Mevlevihane’de ise gerçekleştirilen se-
ma ve diğer musiki etkinlikleri rahatsız
olmadan, etkin bir biçimde duyacaklar.
Böylece bir ilki daha hem Eyüpümüze
hem de ülkemize kazandırmış olacağız”
diye konuştu.

3 FARKLI DİLDE DOĞRU BİLGİ
Sesli rehberlik sisteminin Eyüp’ün

huzur ve kültür başkenti
olma vizyonunun  bir par-
çasını oluşturduğunu be-
lirten Başkan Aydın, “Sesli
rehberlik sistemi ile ilçeye
gelen yerli ve yabancı tu-
rist sayısını arttırmayı he-
defliyoruz.  Halihazırda
çok yüksek bir ziyaretçi
kitlesine sahip olan Eyüp
Sultan Camii hakkında zi-
yaretçilere İngilizce, Arap-
ça ve Türkçe olmak üzere
3 farklı dilde doğru bilgi
veriliyor. Eyüp Sultan Ca-

mii ve Bahariye Mevlevihanesi’nin tari-
himizdeki, İslam tarihi ve sanat tarihin-
deki yeri ve önemi hakkındaki bilgilere
kolayca ulaşılması sağlanıyor”dedi.

Proje İstanbul Kalkınma Ajansı ve
Kalkınma Bakanlığı mali desteği ile Eyüp
Belediyesi yönetiminde ve İstanbul Ay-
dın Üniversitesi ve Günışığı Derneği or-
taklığında yürütülüyor.  

Detaylı bilgiye, http://www.engelsiz-
dinliyorum.org/proje-kapsami.html ad-
resinden ulaşabilirsiniz.

�Birçok işitme engelli, işitme cihazı kullanmasına
rağmen gündelik faaliyetlerini sürdürdüğü kapalı
alanlarda, kalabalık ortamlarda ve hizmet noktala-
rında maruz kaldıkları arka plan sesleri ve çevre-
sel gürültüler nedeniyle konuşmaları algılamakta
zorluk yaşıyor. İndüksiyon döngü sistemleri, toplan-
tı ve konferans salonları, sinema, tiyatro ve konser
salonları, camiler, otel resepsiyonları, banka gişele-
ri, süpermarket kasaları, her türlü hizmet ve bilgi
noktalarında yaşanan bu zorluğu gidermek için
dünya çapında standart haline gelmiş bir hizmet
olarak halen yaygın olarak kullanılmakta.

İNDÜKSİYON DÖNGÜ SİSTEMİ NEDİR?
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