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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan

Ahmet Davutoğlu, 1 Kasım 2015 seçim zaferinin

ardından Eyüp Sultan’a gelerek şükür namazı kıldı.

1 KASIM SEÇİM ZAFERİNİN ARDINDAN
EYÜP SULTAN CAMİİ’NDE ŞÜKÜR NAMAZI

ERDOĞAN,  Eyüp Sultan
Türbesi’ni ziyaretinin
ardından yaptığı
konuşmada, "Milli
irade 1 Kasım
itibariyle istikrardan
yana tecelli etti. Ben
seçim sonuçlarının
ülkemiz, milletimiz
için hayırlara vesile
olmasını rabbimden
niyaz ediyorum.” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Baş-

bakan Davutoğlu’nu Eyüp Belediye

Başkanı Remzi Aydın karşıladı.

BAŞKAN REMZİ AYDIN YENİ PROJELERİNİ ANLATTI

Eyüp Postası
okurlarına Belediyenin

2015 yılında
gerçekleştirdiği

çalışmaları anlatan
Başkan Remzi Aydın,

2016 yılında yapılacak
projeler hakkında da

bilgi verdi. Bu yıl
içerisinde birçok ilke

imza atarak diğer
ilçelere örnek olacak

projeleri hayata
geçiren Başkan Aydın,

2016 yılında Eyüp
Sultan'ın yıldızını

daha da çok parlatacak
çalışmalar

gerçekleştireceklerini
söyledi. 

�BAŞKAN REMZİ AYDIN’LA YAPILAN RÖPORTAJ 4-5-6-7-8-9-10-11-12 VE 13’TE

KURSİYERLERİMİZE
SAMSUN’DAN 5 ÖDÜL

EYÜP SULTAN’IN
YILDIZI 2016’DA

DAHA COK
PARLAYACAK

Tarihi Kentler Birliği’nden
Eyüp Belediyesi’ne 

ANLAMLI ÖDÜL
Eyüp Belediyesi, Tarihi Kentler 

Birliği tarafından düzenlenen Özen-
dirme Yarışması’nda Zal Mahmut

Paşa Camii Restorasyon Projesi ile
ödül kazandı. �DEVAMI 23. SAYFADA

KIŞIN TATİL
Bir Başka 
Güzel

Eyüp Belediyesi geleneksel el sanatları kurslarına devam
eden kursiyerler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen

"18. Devlet Türk Sanatları Yarışması"nda büyük bir başarıya
imza attı. Samsun’daki yarışmada Eyüp Belediyesi kursiyerleri

3 birincilik, 2 de sergileme ödülüne layık görüldü. �26’DA

“

“

�DEVAMI SAYFA 14 VE 15’TE

Mihrişah Valide
Sultan İmarethanesi
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EYÜP'TE yepyeni bir felsefe ile
projelendirilen Simurg Bilgi Evleri
ve Gençlik Merkezleri’ne ilgi her

geçen gün artıyor. İlçede 11 ayrı merkezde
eğitim veren Simurg Bilgi Evleri ve
Gençlik Merkezleri, çocukları sınava değil
hayata hazırlıyor. 

5-25 yaş arası çocuk ve gençlere farklı
bir felsefe ve anlayış ile hizmet veren
Simurg Bilgi Evleri öğretmenleri de
Simurg Kılavuz Akademi aracılığıyla
sürekli eğitiliyor. Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, Simurg’un çok önem verdiği
projelerin başında geldiğini belirterek,
“İlçemizdeki Simurg bilgi evleri ve gençlik
merkezlerimize çok fazla talep var. Hatta
bilgi evi yöneticilerimiz başka ilçelerden
kayıt almadığımızı söyleyince ikametini
Eyüp’e aldıranlar bile olduğunu söyledi.
Bu ilgi bizi de çok mutlu ediyor” dedi. 

Çocukların  öncelikle kendilerine
güvenmelerini sağlamaya çalıştıklarını
kaydeden Başkan Aydın, “Bununla
beraber kendilerinde var olan yeteneklerini
keşfetmelerini sağlıyoruz. Bu projemizle
çocuklarımızın önlerini açıyoruz. Simurg,
her alanda başarılı, erdemli, kendine
güvenen, ne istediğini, ne için istediğini
bilen, toplumla barışık bireyler yetiştirme
programı. Bu anlamda Türkiye'de bir ilk
olduğunu düşünüyoruz. Projenin örnek
olduğunu düşünüyoruz. Biz
öğrencilerimize öyle bir eğitim vaat
ediyoruz ki; bunu verebilecek olan kişilerin
de bu eğitim kapasitesinin üzerinde
olmaları lazım.  O yüzden Simurg Kılavuz
Akademi’yi kurduk ve öğretmenlerimizi de
seminerler, zümreler, çalıştaylar
düzenleyerek eğitiyoruz” diye konuştu. 

Eyüp Postası’nın bu sayısında Simurg
Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nde
görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve
velilerle bu yeni sistemi, faydalarını ve bu
eğitim sistemini benzerlerinden farklı
kılan özelliklerini konuştuk.

Hande Denizer (Simurg
Yeşilpınar Sosyal Bilgiler
Öğretmeni)
“Dördüncü sınıftan sekizinci
sınıfa tüm sınıfların Sosyal
Bilgiler derslerine giriyorum.
Sosyal Bilgiler hayatın kendisi
olduğu için mümkün olduğu
kadar yaşayarak öğrenmeye
çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene
birçok gezimiz oldu. Örneğin
derste Osmanlı tarihini
işliyorsak mutlaka Topkapı
Sarayı’na gidiyoruz.  Geçen sene
Süleymaniye’ye gidip şifrelerini
çözmeye çalıştık. Çocukların
yerinde görerek öğrenmeleri
bilgilerin hafızalarında kalıcı
olmasını sağlıyor. Uygulamalı
bir konu için geziye
çıkartamadığımız zamanlarda
çocuklara video gösterileri ile
konuları anlatıyoruz.”

Berna Çalışır (Simurg
Akşemsettin Bilgi Evi
İngilizce Öğretmeni)
“Burada çocukların eğlenerek
öğrenmesi, yeteneklerini
keşfederek daha kaliteli bir
eğitim alması için çalışıyoruz.
Sadece ders değil eğlence ve
zekaya yönelik etkinlikler
yapıyoruz. Bizim bilgi evimize
şu an çok fazla talep var. Çok
kalabalık bir bilgi eviyiz.
Okulda branş derslerimiz,
atölyelerimiz var. Atölye daha
çok etkinlikle geçiyor. Etkinlik
yaparak, yaşayarak eğitim
modelini uyguluyoruz.“

Gülay Aydın (Veli)
“Akşemsettin’de oturuyorum.
Çocuğum iki seneden beri
devam ediyor bu bilgi evine. Şu
an beşinci sınıfa gidiyor. Çok
memnumum, yüksek paralar
verip çocuğumu özel
dershaneye gönderemiyorum.
Belediyemizin bizlere böyle bir
imkan sağlaması çok güzel.
Çalışan bir anneyim çocuğumun
dersleriyle çok fazla ilgilenme
şansım olmuyor.  Ama burası
sayesinde teşekkür belgesi
getirdi. Çok mutluyum ve çok
memnunuz.”

Yunus Emre Çivak
(Düğmeciler Bilgi Evi
Sorumlusu)
“Simurg öğrencilerin farklı
yeteneklerini keşfetmeleri
adına düzenlenmiş çok güzel bir
proje. Başkanımız Remzi
Aydın’ın üzerinde bizzat
çalışarak planladığı bir proje.
Simurg bilgi evlerine gelen
öğrenciler kendilerine
güvenlerini artırarak, sosyal
becerilerini geliştirme ve en az
bir yeteneklerini ortaya çıkarma
imkanı buluyor. Bu yıl içerisinde
40’a yakın gezimiz oldu. Aralıkta
da devam edecek. Velilerimizin
istek ve taleplerini göz önünde
bulundurarak bu tür sosyal
faaliyetlerimizi düzenliyoruz.”

‘Çocuğunu Simurg’a Göndermek 
İçin İkametini Eyüp’e Alanlar Var’

Haber ve Röportaj: Merve UZUN
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR
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Bilal Gürsoy (Simurg Yaygın
Eğitim Basın Halkla İlişkiler
Sorumlusu)
“Eyüp Belediyesi’ne bağlı Simurg
bilgi evlerinin sayısı şu an 11. 9
bilgi evi, 2 gençlik merkezimiz
var. Öğrenci sayımız 3 bine
yaklaşmış durumda. Şu anda
gençlik merkezleri ve bilgi
evlerimizde hizmet veren 80
öğretmenimiz var. Her branştan
eğitmenimiz mevcut.
Eğitmenlerimizin tamamı
formasyonlu ve branş öğretmeni,
dışarıdan hiçbir eğitmenle
çalışmıyoruz.  Simurg canlı bir
organizma ve sürekli işliyor. O
yüzden kimsenin geride
kalmaması gerekiyor. Simurg
Kılavuz Akademi için danışmanlık
firmaları ile çalışıyoruz. Eğitim
seminerlerine özel profesörler
geliyor. Konularında yetkin
uzmanlık alanları olan eğitmenler
öğretmenlerimize liderlik, öğrenci
ilişkileri, aile ilişkileri, eğitim
yönetimi vb. onların kişisel
gelişimlerini destekleyecek ve
projenin başarılı bir şekilde
yürütülmesini sağlayacak
eğitimler veriyorlar. Simurg’ta
düzenlenen atölyelerde
çocukların yeteneklerini belirliyor
ve onlara bu anlamda yol açmak
istiyoruz, bu yolda ilerlesinler
istiyoruz. Simurg’daki en büyük
amacımız çocuklarımızın
şahsiyetli, donanımlı bireyler
olmalarını sağlamak. Bunu
gerçekleştirmek için çok çeşitli
faaliyetler düzenliyoruz. Örneğin
bir çocuğun fotoğrafçılığa çok
büyük ilgisi olduğunu öğrendik,
atölye çalışmasında, onun
fotoğrafçılık alanında gelişmesini
sağlıyoruz. Sergi imkanı
sunuyoruz. Öğrencinin fotoğraf
makinesi olmayabilir; biz burada
bütün öğrencilerimize fotoğraf
makinesi temin ediyoruz.  Yani
çocuk bizzat kendisine ait fotoğraf
makinası ile çekim yapıyor. Bu işi
teoride öğrenmiyor. Okul Takviye
derslerimiz de mevcut fakat
dershane formatında verilmiyor.

“SADECE
ÇOCUĞA DEĞİL

VELİLERE DE
EĞİTİM”

Kübra Sönmez (Simurg
Akşemsettin Bilgi Evi 
Rehberlik Öğretmeni)
“Öğrenci tanıma formu
oluşturuyoruz. Bu dönem
öğrencilerimiz için öğrenci dosyası
oluşturacağız. Öğrencilerimizin ve
velilerimizin bütün bilgileri olacak.
Ayrıca bu dönem yine
öğrencilerimizi daha iyi tanımak
için bilimsel testlerimizi
oluşturarak öğrencilerimize
uygulamaya başladık. Örneğin renk
körlüğü testimiz bile var.
Öğrencinin renk körlüğü varsa bu
test sayesinde ortaya çıkartıyoruz.
Dikkat testimiz var.
Öğrencilerimizin dikkatlerini
ölçmeye yönelik. Öğrenme stilleri
testiyle ise öğrencilerin konuyu
daha iyi nasıl kavradığını anlamaya
çalışıyoruz. Bu şekilde tanıma
formlarımız var. Şu anda veli
ziyaretlerimiz oluyor. Aileleri ve
öğrencileri daha iyi tanımaya
çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ile
bireysel görüşmelerimiz oluyor. Şu
anda oryantasyon dönemindeyiz;
öğrencilerimizi tanımaya
çalışıyoruz.”

Elif Kınay (Simurg Düğmeciler
Bilgi Evi Matematik Öğretmeni)
“Trakya Üniversitesi Matematik
Bölümü mezunuyum. Simurg bilgi
evlerinde çocuğun kendisini
bulmasını, keşfetmesini sağlıyoruz.
Derslerde başarılı olması
konusunda herhangi bir zorlama
yapılmıyor çocuklara. Neye ilgisi
varsa herhangi bir güzel sanatlar
dalına, spora vb.  onu keşfetmeye
çalışıyoruz. Buraya gelen çocuklar
hem boş vakitlerini çok iyi
değerlendirmiş hem de
sosyalleşmiş oluyor. Yerel
yönetimlerdeki diğer bilgi
evlerinde daha çok ders odaklı
eğitim veriliyor. Bizse özel testler
uygulayarak çocuğun hangi alana
ilgisi var onu tespit ediyoruz ve o
alanda onun kendini keşfetmesine
yardımcı oluyoruz. Geçen seneye
göre çok daha fazla bir katılım ve
ilgi var. Ayrıca Simurg kapsamında
yeralan Simurg Kılavuz Akademi biz
eğitimcilerin de çeşitli seminerler,
toplantılarla eğitilmesine destek
oluyor. Bizler de kendimizi
geliştirmiş, ulusal ve uluslararası
alanda eğitim konusundaki
gelişmelerden haberdar edilmiş
oluyoruz. Velilerimiz de Simurg
konusunda çok olumlu dönüşler
yapıyor. Onlar da çocuklarındaki
gelişmeyi görerek mutlu oluyor.”

Zeynep Yalçın (Simurg
Yeşilpınar Bilgi Evi 
Matematik Öğretmeni)
“19 Mayıs Üniversitesi Matematik
Bölümü mezunuyum. Yaklaşık bir
yıldır Simurg Yeşilpınar Bilgi
Evi’nde eğitim veriyorum.
Simurg’u çocuğun kendisini
keşfetmesi, kendi yeteneğinin
üzerine gitmesi olarak ifade
ediyoruz. Kendi iç dünyasına
yöneliş. Eğitim hiçbir zaman
bitmez, yaş kaç olursa olsun biz de
burada eğitmenlerimizi eğiten bir
akademimiz var. Her hafta
eğitimlerimiz oluyor. Çünkü biz ne
kadar bilgiyle donatılırsak biliyoruz
ki çocuklar o kadar çok şey
öğrenecek. Milli Eğitim’deki
okullarımız genelde 40 kişilik,
burada ise çocuklar 20 kişilik
okullarda eğitim görüyorlar. Not
alma kaygıları olmadığı ve
atölyelerle dolu dolu bir eğitim
gördükleri için çok mutlu oluyorlar.
Gezilerimiz oluyor, deneyler
yapıyorlar, günlük yaşamlarında
onlara yardımcı olacak her şeyi
öğretiyoruz”

Cemile Aksu (Simurg
Düğmeciler Bilgi Evi Türkçe
Öğretmeni)
“Sakarya Üniversitesi Tarih ve Türk
Dili Edebiyatı Bölümü’nden
mezunum. Halen Sakarya
Üniversitesi’nde yüksek lisans
yapıyorum. Simurg Düğmeciler
Bilgi Evi’nde Türkçe öğretmenliği
yapıyorum. Burada amacımız,
çocukların kendilerini her alanda
geliştirmesi. Okuldaki Türkçe
derslerinden farklı bir şekilde ders
işliyoruz. Çocuklar dil bilgisini
etkinliklerle öğreniyor. Dersi
çocukların eline bırakıyoruz.
Onların seveceği şekilde
öğrenmelerine yardımcı oluyoruz.
Çocuklar burayı çok seviyorlar.
Burada not kaygısı olmadığı için
bizi  kaygısız seviyorlar.  Okula göre
burada biraz daha rahatlar.
Velilerden ise şöyle dönüşler
alıyoruz. ‘Çocuğum kendisini daha
iyi ifade ediyor. Kendine güveni
geldi’ diyorlar.”
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Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın,
Eyüp Postası okurları

için 2015 yılını
değerlendirdi ve yeni

yılda yapmayı
planladığı projeleri

anlattı. Başkan Aydın,
birbuçuk yıllık

icraatlarını özetlediği
söyleşimizde, Eyüplü

çocuklara, gençlere,
hanımlara yediden

yetmişe herkese
müjdeli haberler

verdi...

1-Eyüp Postası okurları için 2015 yılını Belediye
çalışmaları açısından değerlendirebilir misiniz?
Nasıl geçti bu yıl? Planladığınız hedeflere
ulaşabildiniz mi? 

-Eyüp Belediyesi olarak çok verimli bir yıl geçirdik.
Önemli projelere imza attık. Birçok özel çalışmayı ilçede
başlattık. Hatta yaptığımız bazı güzel çalışmalar başka
ilçelerde de örnek alındı. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler,
fen işleri, sosyal projelerde önemli noktalara geldik. Daha
göreve gelmeden söz vermiştik önce  insanımızın
gönlünde yer alacak, onların dertleriyle dertlenecek,
onlarla sevinecek, kederli anlarında hep yanlarında
olacaktık... Yapacağımız her işte, aldığımız her nefeste
Eyüp Sultan’ın dizinde olduğumuzu unutmadan, O’nun
manevi önderliğinde ‘huzur’u Eyüp’ün her bir sokağında,
her bir evinde yaşatacağımıza söz vermiştik. Ve huzur
başkenti Eyüp için demiştik; gecemiz, gündüzümüz,
derdimiz, gayemiz  her zaman Eyüp’te yaşayan herkesin
huzuru için çalışacağız. Eyüp’te yaşamak ayrıcalık, Eyüp’e
hizmet etmek en büyük onur bizim için ve büyük bir
sorumluluk. Hizmetlerin en iyisine layık insanımız. Bunu
unutmadan, her zaman bunları düşünerek hissederek
çalışmalıydık. Yaklaşık iki yıl böyle geçti... Sözümüzü,
layıkıyla ve Eyüp’e yakışır şekilde tuttuk. Sevgiyle dolu,
hizmetle dolu, ilklerle dolu, huzur dolu günler geçirdik...

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın
1.5 Yıllık İcraatını ve Planladığı Projeleri Eyüp Postası’na Anlattı

“Eğitimde,
Kültürde, 

Sanatta, Sosyal
Hizmetlerde Zoru

Başardık, Tarihe
Geçecek İşlere

İmza Attık”

“Eyüp Sultan’ın Yıldızı 2016’da
DAHA ÇOK PARLAYACAK...”
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2-Eyüp, İslam aleminin en önemli
merkezlerinden biri... Eyüp’teki tarihi eserlerin
restorasyonu çalışmaları  tamamlandı mı? 

Eyüp Sultan Hazretleri’nin Türbesi, Camii,
sahabeler, tarihi mezarlar, türbeler, tekkeler,
kültürel eserleriyle adeta bir açıkhava müzesi olan
ilçenin kentsel sit alanı tarihi merkez yönetim planı
çalışmasını da yapıyorsunuz. Bilgi Üniversitesi ile
ortak yürüttüğünüz bu çalışma hangi aşamada? 

-İstanbul’un ‘huzur başkenti’ Eyüp’ün tarihi mirasını,
kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak, koruyacak ve
bilinirliğini artıracak, bu önemli değerimizi UNESCO
Dünya Mirası listesine aldıracak projeleri hayata
geçiriyoruz.

Bilgi Üniversitesi ile ortak tarihi merkez yönetim planı
çıkardık. Bu plan çıkartılırken, akademisyenler, ulusal ve
uluslararası uzmanlar, gazeteciler, yazarlar, işadamları,
esnaflar, tarihçiler, yerel yöneticiler, bürokratlar, mimarlar
vb.  ile birlikte vb. birçok kez çalıştaylar düzenledik. Eyüp
Sultan Tarihi Merkez ve yakın çevresi olarak tanımlanan
çalışma alanında yeralan işyerleri, vakıflar, mülk sahipleri,
ziyaretçiler ve yaşayanlar gibi paydaşlarla mevcut
durumun sorunlarına ve beklentilerine ilişkin tespit
çalışmaları  yapıldı. 

“Eyüp Meydan Düzenlemesi Fikir
Projesi Düzenliyoruz...”

İmar, altyapı, ulaşım, turizm, kentsel dönüşüm veya
yenileme planları gözden geçirilerek bugüne kadar
verilen kararlar irdelendi. Alana ilişkin yapılmış analitik
çalışma sonuçları değerlendirildi. Projeyle Eyüp’ün tarihi,
kültürel, sosyal ve demografik yapısı hakkında çok önemli
bilgiler ortaya çıktı. Bu plan çalışmasını yapmamızın üç
amacı bulunuyor. Birincisi, Eyüp Belediyesi’nin kentsel sit
sınırları içerisinde yürüteceği her türlü plan, proje ve
uygulama için benimseyeceği koruma odaklı bir vizyon
önermek, ikincisi Eyüp tarihi merkezine ilişkin sorunları
tespit ederek, bu sorunları çözmek için koruma odaklı
Eyüp vizyonu çerçevesinde eylem önerileri geliştirmek,
üçüncüsü de  Alan Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun bir
sürecin başlatılması için Eyüp Belediyesi’nin ilgili
paydaşlarla birlikte çalışacağı bir yol haritası çıkarmak. Bu
çalışma çerçevesinde Eyüp kentsel sit alanı tarihi merkez
güncel durumunu, güncel tehdit ve sorunları, fırsatları
tesbit ettik. Eyüp kentsel sit alanı tarihi merkez yönetim
planını çıkardık. Eyüp’ün tarihi kimliğinin korunması,
ortaya çıkarılması ve bilinirliğinin artırılması, Eyüp tarihi

merkezinde ziyaret deneyiminin çeşitlendirilmesi,
ziyaretçi memnuniyetinin artırılması, yaşam kalitesinin
artırılması, Eyüp’ün İstanbul ile entegre bir merkez haline
getirilmesi, UNESCO Dünya Mirası perspektifinden
Eyüp’ün değerlendirilmesi, paydaşlarla birlikte Eyüp Tarihi
Merkezi için katılımcı ve sürdürülebilir bir yönetim planı
oluşturulmasını istiyoruz. Şu anda Eyüp Meydan
Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması düzenliyoruz.
Büyükşehir Belediyemizle ve paydaşlarımızla uzun süredir
bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapı yatırımcı
kurumları değerlendirme, projelendirme, planlama
toplantıları yapıyoruz. Şu anda proje üretme çalışmalarına
geçildi. Önerilen projeler de sonuç raporunda yer aldı.
Tarihi merkez kurumsal kimlik çalışmasını da yaptık.
Bütün bunların sonunda ulaşım, cephe tasarım, meydan
düzenleme, kültür-sanat vb. konularda planlama ve
uygulama çalışmaları da İBB ile ilgili kurum ve kuruluşlar
tarafından  yapılacak. Bütün bu çalışmalar sonucu Eyüp’ü,
tarih ve medeniyet birikimine uygun bir şekilde
düzenlenmiş, mekanları işlevlendirilmiş, estetik ve güzel
görünüm sağlanmış, bir huzur mekanına dönüştürmüş
olacağız. Eyüp’e gelenlerin beklentilerini de bu çalışmada
tesbit ettik. Onlar Eyüp’e geldiğinde maneviyat ve huzur,

tarihi, kültürel birikimi duyumsamak istiyor. Burada hem
geçmişle temas edecek, tarihiyle buluşacak, hem de
ibadetini gerçekleştirerek manevi hazzı yaşayacak, huzur
içerisinde, sorunsuz,  kaliteli zaman geçirecek. Bütün
bunların ışığında bu geçtiğimiz Ramazanda farklı bir
konsept uyguladık. Bu da hissedilir bir rahatlık sağladı.
Kalabalıklar, etkinlikler çeşitli yerlere dağıtılarak yapıldı.
Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere
herkese yönelik etkinliklerimizi kültür merkezlerimize
yaydık. Meydana yığılma olmadı. Meydanda
Koordinasyon Merkezi kurduk. Burası şu anda dahi
Merkez Yönetim Koordinasyon merkezi işlevi görüyor. 

“Zalmahmut Paşa Külliyesi
restorasyonuyla ödül kazandık”

Eyüp’teki tarihi eserlerin restorasyon ve düzenleme
çalışmaları devam ediyor.  En son gerçekleştirdiğimiz
Zalmahmut Paşa Külliyesi restorasyonuyla geçtiğimiz
günlerde önemli bir ödül kazandık. Tarihi Kentler Birliği
tarafından Antalya’da düzenlenen “2014 Yılı Tarihi ve
Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını
Özendirme Yarışması”nda ‘süreklilik’ ödülü kazandık. İlçe
genelindeki mahallelerde bulunan tarihi eserleri,
çeşmeleri, türbeleri, camileri restore etme ve düzenleme
çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. 

EYÜP'ÜN TARİHİ MERKEZ YÖNETİM PLANINI ÇIKARDIK

"Eyüp'ü UNESCO Dünya Mirası
Listesine Aldıracak Projeleri Hayata
Geçiriyoruz"



3-Eyüp Belediyesi, yeni binasında ne zaman
hizmet vermeye başlayacak? Eyüp’te sizin
döneminizde gerçekleştirilen önemli Fenişleri
çalışmaları neler?

Yeni Belediye binamızın yapımı tamamlandı. 2016 yılı
başında inşallah yeni hizmet binamıza geçeceğiz.
Güzeltepe Kültür Merkezi inşaatını tamamladık. Ocak
ayında açılışını yapacağız. Kemerburgaz Spor Kompleksi,
Kemerburgaz Sağlık Polikliniği, Alibeyköy’deki Sosyal
Hizmet Binamızın açılışlarını gerçekleştirdik. Eyüp Pierre
Loti’deki Engelliler Rehabilitasyon Merkezi (ESER)
tamamlandı ve şu anda buradaki eğitim ve kurslarımız
büyük ilgi görüyor. Kemerburgaz Kurtkemeri Ayvad Bendi
büfe, giriş takı vb., Göktürk Hizmet Binası, Kemerburgaz
Düğün Alanı, Alibeyköy’deki karakol yapımı, Rami Bir
Nefes Sosyal Tesisleri içerisindeki Hasan Nail Canat Güzel
Sanatlar Akademisi, Yeni Nikah Salonu Mescit yapımı
işleri Fenişleri Müdürlüğümüz tarafından tamamlandı.
Alibeyköy Çırçır’da bir hayırseverin katkılarıyla yapılan
“Öğretilebilir Çocuklar Okulu” inşaatı tamamlandı,
yakında açılışı gerçekleştirilecek. Göktürk Fidanlık’taki
Özgecan Aslan Yürüyüş Parkuru  yapımı devam ediyor.
Sadece Eyüp’ün değil İstanbul’un en önemli vizyon
projelerinden Rami Kışlası Şehir Müzesi inşaatı ise tüm
hızıyla sürüyor. İnşallah bittiğinde dev bir lansman
kampanyasıyla açılışını yapacağız. Sayın
Cumhurbaşkanımızın da bizzat takip ettiği çok güzel bir
kültürel proje. 

“Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor”
“Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor” projesi kapsamında

Çiçeksuyu ve Alperen caddelerini yenileyerek hizmete
açtık. Önümüzdeki günlerde de İslambey, Namık Kemal
ve Yıldız Tabya Alibeyköy caddeleri yeni bir çehreye
kavuşacak. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye
ekipleri çalışmalarını hızla sürdürüyor. 

İslambey, Namık Kemal, Yıldız Tabya Alibeyköy
caddeleri, peyzajı, kent mobilyası, ağaçlandırması,
tretuvarı, aydınlatması, yer üstü ve yer altı sistemleri,
elektrik, su ve doğal gaz hatları, yaya ve araç trafiği için en
rahat şekilde tasarımıyla bir bütün olarak tüm birimlerce
koordinasyonlu şekilde hazırlanıyor.

Bu arada geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve aralıksız
devam eden ilçedeki havai hatların (elektrik, telefon,
internet vb.)  yeraltına alınması çalışmaları aralıksız
devam ediyor. İslambey Mahallesi’ndeki çalışmaların
ardından bu kez de Eyüp Merkez Mahallesi ve Rami Yeni
Mahallesi’nde BEDAŞ ve Fenişleri Müdürlüğü ekiplerimiz
çalışmalara başladılar.

FENİŞLERİ EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR, EYÜP GELİŞİYOR
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“Yeni Belediye Binamıza 
Ocak Ayında Taşınıyoruz”



4- Eyüp’te de İstanbul’un diğer ilçeleri gibi
kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu
konuda sıkıntılar yaşanıyor mu? 2B yasası, tapu
sorunları konusunda şu andaki tablo nedir Eyüp’te?

-Eyüp, İstanbul’un fethinden sonraki ilk yerleşim
yerlerinden biri. Tarihi bir ilçe. Mülkiyet konusunda da
geçtiğimiz yıllarda bazı sıkıntılar yaşandı. 50 yıldır artık bir
kangren halini alan tapu sorunu, hem hükümetimiz, hem
Büyükşehir Belediyemiz hem de Eyüp Belediyemizin
gayretleri sonucu çözüldü. Bu sene Kemerburgazlı
vatandaşlarımız 20 yıldan fazla bekledikleri tapularına
kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 2015 yılı içinde
Kemerburgaz’da 1.563 kişiye, Aşağı Ağaçlı Köyü’nde 116
kişiye tapularını dağıttık. Bu tapuların dağıtımına Emlak
ve İstimlak Müdürlüğü’müzce devam ediliyor. 4706 Sayılı
Yasa kapsamında 650 adet satış işlemi de tapuda tescil
gördü. 

2016 yılında ise, Kemerburgaz Köyiçi  (eski 1. Bölge)
yeni II Etap’ta  1.586  kişiye tapuları dağıtacağız.
Önümüzdeki yıl Göktürk 2B Planı kapsamında yapılacak
olan 18. Madde uygulaması ile yaklaşık 530 adet kök
parselin yeni imar tapuları oluşturulacak. Davutpaşa
Mevkiinde de yaklaşık 70 adet kök parsele ilişkin imar
tapusu oluşturulacak. 

-Her iki seçimde de çok şükür iyi sonuçlar aldık.
Seçimler sırasında huzur, sükunet hakimdi ilçemizde.
Eyüp Sultan’da bu tür önemli günlerde tatsız olaylar

yaşanmaması için başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere,
zabıta ekiplerimiz, tüm belediye birimlerimiz görevlerini
büyük bir titizlikle yapmaktadırlar. 

6-Yerel yönetimlerde halk ve başkan her zaman
hep elele, birlikte, omuz omuza vererek zorluklara
göğüs gerer, sorunlara çözüm bulur. Siz de
Eyüplülerle her birliktesiniz. Başarının sırrı, halkla
hep birlikte içiçe olmaktan mı geçiyor?

-Her hafta Salı günleri Göktürk’te, Çarşamba günleri
ise Eyüp Merkez’de diğer mahallelerde oturan
vatandaşlarımızla biraraya geliyoruz. Ancak
diğer zamanlarda da kapımız
vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Onların
sorunlarını birebir dinliyorum, notlar
alıyorum. Anında arkadaşlarla paylaşıyor ve
bunun takibini bizzat müdürler ve başkan
yardımcıları aracılığıyla kendim takip
ediyorum. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz
vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek ve
onlara güzel bir yaşam sunabilmek için. Biz
büyük bir aileyiz, onlar beni abileri,
kardeşleri, amcaları, çocukları gibi
görüyorlar ben de onları aile fertlerim
olarak... Bu sevginin, bu manevi bağlılığın kaynağı, Eyüp
Sultanlı bilincine sahip olmaktan geçiyor bence. 

“Yeni Parklar Yapıyor, Eskileri Yeniliyoruz”
Eyüp’ün dört bir köşesini yenileme ve güzelleştirme

çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yeni yaptığımız ve
eskilerini yenilediğimiz parklarımızla, çocuklarımız oyuna,
halkımız yeşile doydu. Eyüp’te  göreve geldiğimiz günden
itibaren 13 yeni park yaptık. 10 parkımızı baştan sona
yeniledik. Ayrıca birçoğu okullarda olmak üzere 15 bahçe
peyzaj çalışması gerçekleştirdik.

EYÜP'TEKİ TAPU SORUNU TARİHE KARIŞIYOR
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“Eyüp’te Tapu Sorunu
Büyük Ölçüde Çözüldü”



“EĞİTİMDE BİR İLKE İMZA ATARAK ‘SİMURG’U HAYATA GEÇİRDİK”

7- Gençlere ve çocuklara yönelik birçok çalışma
ve yeni projeyi gerçekleştirdiniz... Bunlardan biri de
Simurg. Simurg’un diğer yerel yönetimlerde de
yeralan bilgievlerinden-gençlik merkezlerinden
farkları nelerdir?

Biz yönetime ilk geldiğimizde gençlere yönelik 10-20
yaş projesini hayata geçireceğiz ve gençlerimiz, okul ve
aile yanındaki boş vakitlerini değerlendirebilecekleri,
yeteneklerini spor ve güzel sanatların herhangi bir dalıyla
profesyonel olarak değerlendireceği bilgi evleri kuracağız
demiştik. Bu projemizi, uzmanlar, akademisyenler,
öğretmenler, kamu ve özel kurum temsilcileriyle defalarca
yaptığımız toplantılarda, çalıştaylarda değerlendirdik.
İlköğretim öncesi ve üniversite dönemini de içine alacak
şekilde projemizi genişleterek 5-25 yaşa yönelik Simurg
projemizi hayata geçirdik. Eyüp’teki bilgi evleri, gençlik
merkezlerimizi  yeniden yapılandırdık. Biz göreve
geldiğimizde bilgi evleri ve gençlik merkezlerinin sayısı
6’ydı, 11’e çıkardık. Bu sayıyı önümüzdeki birkaç ay içinde
14’e çıkartacağız. Öğrenci sayımız 3 bine yaklaşmış
durumda. Şu anda Simurg gençlik merkezleri ve bilgi
evlerimizde hizmet veren 80 öğretmenimiz var.

Bu merkezler, çocukları sınava değil, hayata hazırlıyor.
5-25 yaş arası çocuk ve gençlere farklı bir felsefe ve anlayış
ile hizmet veriyor Simurg yaygın eğitim programı. Her

şeyden önce şahsiyetli bireyler yetiştirmek istiyoruz,
kendine ve insana saygı duyan, hürmet gösteren.
Kendine güvenen nesiller yetiştiren, bu nesillerdeki
yetenekleri keşfeden bir eğitim sistemi Simurg.
Yeteneğini keşfeden, kendilerine güvenen çocuklarımız
ve gençlerimiz için bu projelerimizle çocuklarımızın
önlerini açıyoruz. Onlar da her alanda ya da yetenekli
oldukları alanlarda kendilerini geliştiriyorlar. Bu bir okul
destek programı değil, tamamen çocuklarımızın
yeteneklerinin öne çıkarılmasıyla kendilerine
güvenmeleriyle her alanda başarılı, erdemli, kendine
güvenen, ne istediğini, ne için istediğini bilen, toplumla
barışık bireyler yetiştirme programı. Bu anlamda bir ilk
olduğumuzu düşünüyoruz. İlçemizdeki Simurg bilgi evleri
ve gençlik merkezlerimize çok fazla talep var. Hatta bilgi
evi yöneticilerimiz başka ilçelerden kayıt almadığımızı
söyleyince ikametini Eyüp’e aldıranlar bile olduğunu
söyledi. Bu ilgi bizi de çok mutlu ediyor. Bu örnek
projemizin meyvelerini inşallah önümüzdeki yıllarda
Eyüp’teki eğitim düzeyinin yükselmesiyle alacağız. 2016
yılında Simurg bilgi evlerimiz ve gençlik merkezlerimizin
sayısını çoğaltacağız. İnşallah hedefimiz her mahallede
hatta ileride her sokakta Simurg’u hayata geçirmek.  

“Ücretsiz Kırtasiye Kuponu Büyük İlgi Görüyor...”
Ayrıca her yıl yaptığımız lise son sınıflara yılda bir kez

verdiğimiz 500 tl.’lik eğitime destek, ilk ve ortaokul
öğrencilerine dağıttığımız Eyüplü kırtasiyelerde
harcayabilecekleri hediye kuponlarımız, ilk kez bu sene
uyguladığımız başarılı lise son sınıf öğrencilerimize
yurtdışı tatil hediyemiz, ilköğretim okullarımızda
düzenlediğimiz okul şenliklerimiz, yaz okullarımız, kış
okullarımız, izcilik kamplarımız, ücretsiz Vialand ve Yunus
Gösteri Merkezi’ne gezilerimiz, Ali Kuşçu Uzay Evimiz...
vb. çok büyük ilgi gördü. Okullarımıza ‘Destek bizden,
spor sizden’ diyerek onları spora teşvik edecek çalışmalara
imza attık. Okullarımıza spor malzemeleri dağıttık.
İlçedeki amatör spor kulüplerine de desteklerde
bulunduk. Stadlarımızı yeniledik, ayrıca birçok yere halı

sahalar yaptık. Lise son sınıf öğrencilerinin yıllıklarını
hazırlayarak onlara hediye ettik. Gençlik ve onların
eğitimiyle ilgili daha birçok projemiz bulunuyor. 

“Geleceğin Astronotları Eyüp’ten Çıkıyor...”

Eğitim konusunda 2015 yılında kendisi küçük ama
hedefi büyük bir projeyi hayata geçirdik. Alibeyköy
Osmanlı Parkı’nda, kendi enerjisini kendisi üreten yeşil
binamızda, Eyüplü çocuklarımıza uzayı ve uzay
teknolojilerini tanımalarını sağlayacak, ayrıca yenilenebilir
enerji kaynakları ve geri dönüşümü konusunda bilgiler
edinebilecekleri Ali Kuşçu Uzay Evi’ni açtık.
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Çocuklarımızı Sınava Değil, Hayata Hazırlıyor"
"SİMURG Yaygın Eğitim Programı, 

Simurg Yaygın Eğitim Merkezleri
EYÜP GENÇLİK MERKEZİ:
Fahri Korutürk Cad. No:14/3 
Eyüp Tel: 501 10 03
YEŞİLPINAR GENÇLİK
MERKEZİ:
Yeşilpınar Mahallesi, Girne
Cad. No: 163 Eyüp 
Tel: 537 66 38
AKŞEMSETTİN BİLGİ EVİ:
Akşemsettin Mah. Elmas
Sok.No:2 / 2 Alibeyköy /
Eyüp Tel: 427 77 50
ALİBEYKÖY BİLGİ EVİ:
Çırçır Mah. Namık Kemal
Cad. No:74 Eyüp 
Tel: 625 74 25
DÜĞMECİLER BİLGİ EVİ:
Düğmeciler Mah.
Düğmeciler Cad. No: 61
Eyüp Tel: 674 48 09
KARADOLAP BİLGİ EVİ:
Karadolap Mah. Veysel
Karani Cad. No: 78
Alibeyköy / Eyüp 
Tel: 627 75 90
PİRİNÇÇİ BİLGİ EVİ:
Pirinççi Mah. Eski Edirne
Asfaltı Cad. No:2 Eyüp /
İstanbul (Pirinççiköy Muh-

tarlığı Üstü) Tel: 595 40 28
KEMERBURGAZ 
BİLGİ EVİ:
Mithat Paşa Mah.
Abdülhamit Han Cad. No:
49 Kemerburgaz / Eyüp
Tel: 360 09 11
NİŞANCA BİLGİ EVİ:
Nişanca Mah. Nimet Sok.
No: 4 Kat: 2 Eyüp 
Tel: 613 73 14
SİLAHTARAĞA BİLGİ EVİ:
Silahtarağa Mah.Yeni
Cad.No:61 Eyüp 
Tel: 564 72 99
YEŞİLPINAR BİLGİ EVİ:
Yeşilpınar Mah. Çiceksuyu
Cad. Köşk Sok. No: 1
Çiçeksuyu Parkı İçinde
Alibeyköy / Eyüp 
Tel: 480 07 80
ALİ KUŞÇU UZAY EVİ:
Alibeyköy Spor Kompleksi
İçi Tel: 0549 794 73 23
SAKARYA GENÇLİK
MERKEZİ:
Sakarya Mah. Türbe Cad.
No:12 Eyüp



“EYÜP DİZİ VE FİLMLERİN ÇEKİM NOKTASI OLDU...”

ULAŞIM KONUSUNDA DEV HİZMETLERİN STARTI VERİLDİ...
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8-Eyüp, son beş yıldır ekonomik, sosyal,
kültürel anlamda ciddi bir değişim ve gelişim
içerisinde. Markaların buluşma noktası oldu.

Tarihi kimliği nedeniyle dizi ve sinema
filmlerinin çekim noktası haline geldi. Bu

gelişim ve değişim devam edecek mi? 
-Eyüp aynen söylediğiniz gibi son beş yıldır ciddi

bir gelişim ve değişim içerisinde. Aslında sadece Eyüp
için değil, tüm İstanbul hatta Türkiye için bu tespiti

kullanabiliriz. Çok önemli markalar geldi Eyüp’e. Daha
da gelecek olanlar var. Biz de Belediye olarak teşvik

ediyoruz özel sektör yatırımlarını. Beş yıldızlı otel, dev
eğlence merkezi-tema park Vialand, plazalar, alışveriş

merkezleri yapıldı. Televizyonlarımızda izlenme
rekorları kıran birçok dizi, Muhteşem Yüzyıl, Kösem
Sultan, Kurtlar Vadisi vb.’nin birçok önemli sahnesi
Eyüp’te çekildi. Yine sinema filmlerinin en önemli

çekim mekanı ilçemiz oldu.

“Kösem Sultan, Kurtlar Vadisi Pusu’nun
Önemli Sahneleri Eyüp’te Çekiliyor...”

“Eyüplüler,
Hem Metroya,
Hem de
Tramvaya
Kavuşuyor”

9- Eyüp metrosunun temeli 2015 yılında atıldı.
Ayrıca ilçeye tramvay ve teleferik de geliyor.
Eyüplülerin ulaşım sıkıntısı önümüzdeki yıllarda
sona erecek diyebilir miyiz?

- Eyüp’te 2015 yılında dev hizmetlerin startı verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanımız bu sene içinde ulaşımda
yapılacak büyük projelerin müjdelerini bizlerle paylaştı.
Temelleri atılan Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-
Mahmutbey hattı ile Eyüp metrosuna kavuşuyor. Yeni
metro hattı ile Mecidiyeköy-Alibeyköy arası 15 dakikaya
iniyor. Eyüp-Bayrampaşa metro istasyonu tramvay hattı ile
de Eyüp merkez İstanbul’un ana ulaşım yollarına
bağlanacak. Ayrıca Eminönü-Eyüp-Alibeyköy (Haliç
güzergahı) tramvay hattı çalışmaları hızla devam ediyor. 

Bunların yanı sıra ayrıca, İncirli-Edirnekapı-Gayrettepe
metro hattı, Gayrettepe-Kemerburgaz 3.Havalimanı Raylı
Sistemi, Vezneciler-Sultançiftliği-Arnavutköy metro hattı
ile Eyüp’te ulaşım çok daha kolay hale gelecek. 

İETT ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz çalışmalar
neticesinde otobüs hatlarında ve sayılarında da yeni
düzenlemeler yapıldı, Eyüp’e bağlı tüm köylere otobüs

hattı oluşturuldu. Eyüp’e sefer yapan İETT otobüslerinin
sayısında artırıma gidilerek ve yeni güzergahlarla
vatandaşın daha rahat ve huzurlu seyahat etmesi
sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte
birçok projeyi de hayata geçiriyoruz. Eyüp sahil şeridinin
yepyeni iskelelere kavuşması, Sadabat kayıklarıyla Haliç
kıyısında tarihe nostaljik yolculuk projesi ise tüm
İstanbulluların ilgi odağı oldu. 

“Eyüp’e 2 Yeni Teleferik Hattı Daha Geliyor”

Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz, yılda yaklaşık 3 milyon
kişinin ziyaret ettiği Eyüp-Pierre Loti’ye yeni teleferik
hatları inşaatına hazırlanıyor. On yıldır Eyüp- Pierre Loti
arası teleferik hattı ile ulaşım sağlanabiliyor. Yeni hattın, 

Eyüp-Pierre Loti’den Miniatürk’e kadar uzatılması
planlanıyor. Bir diğer teleferik hattı ise Miniatürk-
Alibeyköy-Vialand arasına yapılacak.

Eyüp ve Miniatürk arasını 7 dakikaya düşürecek olan
Eyüp Miniatürk teleferik hattının 3 istasyondan meydana
gelmesi planlanıyor. Miniatürk-Alibeyköy- Vialand
teleferik hattı ise 4 istasyondan oluşacak.

Yeni projeye göre,
Eyüp Pierre Loti'den
Miniatürk'e teleferikle
ulaşım sağlanacak. 



“EYÜP SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK İLÇELERDEN BİRİ OLDU”

10-Eyüp’te gerçekleştirdiğiniz önemli bir hizmet de
Sosyal Destek Hizmetleri Merkezi ve Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurmak oldu. İslam aleminin
Türkiye’deki başkenti olan Eyüp, sosyal çalışmalar
konusunda ne durumda değerlendirebilir misiniz? 

-Sosyal belediyeciliğin en güzel çalışmaları ile Eyüp örnek
bir ilçe haline geldi. Eyüp Belediyesi, tarihindeki ilk Sosyal
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü açmak bize nasip oldu. 23
çalışma birimiyle Alibeyköy’de kurduğumuz
müdürlüğümüzü, aktif ve etkili bir hizmet verecek nitelikte
yapılandırdık. Burada istihdamdan evde bakıma, sosyal
hizmetlerden saha çalışmalarına, gıda ve giysi gibi sosyal

yardımlardan rehabilitasyona kadar bir çok alanda
örnek çalışmalar yapılıyor. Ayrıca ilk defa İlçe Sosyal
Yardım Koordinasyonu Eylem Planı hazırladık. 

İŞKUR ve Darülaceze kuruluşu olan Gümüş
Kuşak ile birlikte meslek eğitim kursları başlattık.
Aynı şekilde engellilerimiz, hanımlarımız ve
gençlerimiz için İŞKUR destekli istihdam garantili
profesyonel meslek kursları düzenledik. Sosyal
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’müzdeki Kariyer
Geliştirme Birimimiz birçok Eyüplüyü işe yerleştirdi.
Alibeyköy Sosyal Hizmetler Merkezimizi, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortak bir
çalışmayla, ihtiyaç sahibi halkımızın hizmetine açtık.

Merkezimizde ihtiyaç sahibi herkese koruyucu, önleyici,
destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri veriyoruz. Ayrıca ailelere yönelik eğitim
programları düzenliyor, aile yapısı ve değerleri ile çocuk,
engelli, kadın ve insan haklarının korunmasına yönelik
hizmetler yürütüyoruz. Alibeyköy’deki Şefkateli Mağazamızda
hayırsever vatandaşların destekleri, özel kurum ve
kuruluşların bağışlarıyla verilen eşyaların ihtiyaç sahiplerine
dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahiplerine erzak,
kömür, kahvaltılık, günlük sıcak yemek  dağıtımlarımız da

devam ediyor. Belediyemizin Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Merkezi, Sosyal Koordinasyon Merkezimiz bünyesinde
hizmetlerini sürdürüyor. Merkezimizde 3 aile danışmanı, 1
hukuk danışmanı, 1 supervisör, 1 proje koordinatörü ve 1
merkez sorumlusu ile evlenecek çiftlere evlilik danışmanlığı
ve arzu eden ailelere aile danışmanlığı hizmeti veriyoruz. 

“Hanımeli Kursumuz Büyük İlgi Görüyor”
İlçedeki ev hanımlarımıza ve gençlerimize, nakış başta

olmak üzere çeşitli el işlerini öğretme ve boş zamanlarını
değerlendirme amacıyla kurduğumuz Hanımeli nakış
kursumuz büyük ilgi görüyor. Ayrıca el emeği göz nuru
pazarlarımızın sayısını artıracak çalışmalarımız sürüyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü Kurduk
Eyüp Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü kurduk.

İlçemizdeki spor merkezlerinin sayısını artırdık. Alibeyköy,
Akşemsettin, Rami, Göktürk, Kemerburgaz'daki spor
merkezlerimizde  yüzme dışında birçok spor dalında hizmet
veriliyor. Bu merkezlerimizin sayısını 2016 yılı içerisinde
artıracağız. Bu müdürlüğümüz, yaz okulları, kış okulları, yaz
kampı, izcilik kampı, ilçemize yönelik spor yarışmaları,
turnuvaları vb. düzenliyor. Ayrıca Haliç'in su sporları merkezi
olması için çalışmalarımız sürüyor.
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Eyüp Belediyesi, tarihindeki ilk Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü’nü açmak bize nasip oldu



"YAŞLILARIMIZ BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

11-Eyüp’te gerçekleştirilen sosyal sorumluluk
projelerinden, engellilerle ilgili yapılan
çalışmalardan da bahsedebilir misiniz?

-Eyüp’te engelli olmak, hizmetlerin en güzelini almak
demek. Eyüp Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik
Merkezimizi (ESER) açtık. Öğretilebilir Çocuklar
okulumuzun inşaatı bitmek üzere. Çırçır mahallemizde
yapılan 200 öğrenci kapasiteli öğretilebilir çocuklar okulu,
bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Ayrıca Down
Sendromlu ve mental gençlerin eğitim aldığı Şeker Hayat
Atölyesi’ne çevre ilçelerden de çok büyük talep var. Şeker
Hayat Atölyesi sayısını artırmayı düşünüyoruz 2016
yılında. ESER’de spor eğitimlerimiz de başladı. Engelli
çocuklarımıza ve gençlerimize toplam 16 dalda eğitim
olanağı sunuyoruz.. Eyüp Sultan’da Gazze’ye Yardım
Sokağı kurma projemiz, ilçemizdeki gençlerimizi askere
uğurlama projemiz, büyük ilgi gördü, ses getirdi. 

“Beyaz Masa ve Çağrı Merkezimiz 24 Saat Nöbette”

Halkımız hizmetlerin en hızlısını, en kalitelisini hak
ediyor. Beyaz Masa birimimiz ve çağrı merkezimiz, çok
daha hızlı, etkili ve iyi hizmet verebilmek için 24 saat
görev başında. 

“Bosna Hersek’e Yardım Konvoyu Gönderdik”

Sel felaketi yaşayan Bosna Hersek’teki kardeşlerimiz
için gönül köprüleri kurduk, acılarını bir nebze olsun
dindirmeye çalıştık. Bosna Hersek’teki kardeşlerimize
geçmiş olsun dileklerimizi, 7 TIR’lık insani yardım
konvoyu ile ilettik. 

“581 Çocuğumuza Sünnet Şöleni Düzenledik”

Eyüp sultan Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz
geleneksel sünnet şölenimizde yüzlerce çocuğumuzu
ücretsiz sünnet ettirdik. Şölende dualar okundu,
animasyon gösterileri yapıldı. Törenin ardından çocuklar
ve aileleri Belediyemizin organize ettiği gemilerle keyifli
bir boğaz turu yaptılar.  

“Ücretsiz Servislerimizin Sayısını Artırdık”

Belediyemizin büyük ilgi gören ücretsiz servis
hizmetiyle ilgili yeni düzenlemeler yaptık. ESBAŞ
servislerimizde yoğunluk artınca, gelen talepler
doğrultusunda, servisleri büyütüp, yolcu kapasitesini
artırarak daha rahat ulaşım imkanı sunduk. Özellikle
çocuk ve yaşlılarımızın ulaşım ihtiyacında ücretsiz
servislerimiz büyük yer tutuyor. 

“Darülaceze Sakinleriyle Unutulmaz Bir Gün”

Sevgililer Günü’nde, “Bizim sevgilimiz siz
büyüklerimizsiniz” diyerek Darülaceze sakinlerini
ilçemizde misafir ettik, unutulmaz bir gün yaşadık. Eyüp
Sultan Camii’nde sabah namazı kılıp dualar ettik, daha
sonra misafirlerimizle birlikte Pierre Loti tepesinde
kahvaltı ettik, Müzeyyen Senar şarkıları eşliğinde güzel bir
gün geçirdik.

“Ramazan’ı En Güzel Niyet ve Etkinliklerle Yaşadık”

Eyüp’te Ramazan ayı en güzel niyetlerle, dolu dolu
yaşandı. Eyüplüler Eyüp’te, hemşehrilerimiz sılada,
kardeşlerimiz Bosna’da Eyüp Sultan iftarları yaptı, en içten
dualarla gönül köprüleri kuruldu. Güzel bir Ramazan’a

niyet ettik! 30 gün boyunca Eyüp Sultan’da çeşitli
merkezlerimizde, mahallelerimizde programlar
düzenledik. Binlerce kişiyle iftar, sahur yemeklerimizde
buluştuk. Ramazanın manevi havasına uygun birçok
merkezde ayrı ayrı, çocuklara, gençlere, kadınlara,
yaşlılara yediden yetmişe herkese yönelik
programlarımızda binlerce kişi buluştu. Huzur içerisinde
maneviyatı derinden hissettiğimiz bir Ramazan geçirdik.  

“Hoşgeldin Bebek” ve Hasta Ziyaretleri Sürüyor

Sağlık İşleri Müdürlüğümüz yine çok büyük ilgi gören
bir projeyi hayata geçirdi. İlçede yeni doğan bebeklere
“Hoş geldin bebek” ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Ben fırsat
buldukça bu ziyaretlere katılıyorum, benim olmadığım
zamanlarda da eşim Tülay hanım ekiple birlikte bu
ziyaretleri gerçekleştiriyor ve sepetle bebeklerimize
hediyelerini takdim ediyorlar. Yine aynı müdürlüğümüz
hasta ziyaretlerini de gerçekleştiriyorlar. Ben de sık sık

hastalarımızı, yaşlılarımızı evlerinde hastanede ziyaret
ederek geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, elimizden
geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada Eyüp
Zabıtamız, yaşlıları, hastaları ve engellileri Eyüp Sultan
Camii’ne mini golf araçlarıyla taşıyorlar. 

“60 Yaş Üstü Büyüklerimize Sıcak İçecekler Ücretsiz”

Yaşlılarımız bizim başımızın tacı. Her zaman onların hayır
dualarını almaya çalışıyoruz. Belediyemizin Kemerburgaz,
Rami, Emniyettepe, Silahtarağa ve Alibeyköy’deki sosyal
tesislerimizde 60 yaş üstü büyüklerimize sıcak içecek ücretsiz
olarak ikram ediliyor. Yine belediyemizin geleneksel hale
gelen Pazar sabahları sıcak çorba ikramımız da büyük ilgi
görüyor. “Gün Kardeşlik Günüdür” projemiz kapsamında
İstanbul’a gelen Ağrılı çocuklara Eyüp’ün tarihi ve turistik
yerlerini gezdirerek en iyi şekilde ağırladık.
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“Eyüp’te Engelli Olmak, Hizmetlerin 
En Güzelini Almak Demek”



“KÜLTÜR SANAT MERKEZLERİMİZİN SAYISINI 7’YE ÇIKARDIK”

12-Sizin başkanlık döneminizde ilçedeki kültür
sanat faaliyetleri de oldukça hareketlendi. Kültür
sanat merkezleri sayıları ve etkinlik çeşitliliği arttı.
Sizce yeterli düzeye geldi mi? Eksikleriniz nelerdir?
Kültür Sanat alanında yapmayı planladığınız yeni
projeler var mı?

Eyüp’teki kültür sanat politikasını da revize ettik.
Burada düzenlediğimiz etkinliklere ülkemizin önemli
kültür, düşünce adamlarını davet ettik, kültür sanat
mekanlarının sayısını artırıp, bu tür etkinliklere uygun
hale getirdik. Etkinliklerimizin içerik ve çeşitleri

konusunda özel çalışmalar gerçekleştirdik.
İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’yla
işbirliği yaptık. Hem çocuklara, hem
büyüklere yönelik tiyatro oyunlarımız,
konserlerimiz, film gösterilerimiz, söyleşi,
seminer, panellerimiz büyük ilgi çekiyor. 
Geçtiğimiz günlerde 12.’sini
düzenlediğimiz Eyüp Sultan
Sempozyumu’na çok önemli yazar,
gazeteci, akademisyen vb. katılarak
Eyüp’ün kadim medeniyetine, tarihine
ışık tutan konulara değindiler. Biz kültür
sanat etkinliklerimizde ayrıca STK’ları da
işin içine katıyoruz, paydaşlarımızla
yapıyoruz. Eyüp Sultan Sempozyumu’nu
Siyer Vakfı ile organize ettik, yine
Bahariye Vakfı’nda Mevlana Haftasında
İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı’yla bir
organizyon yapacağız. Ayrıca Eyüp Sultan

Dostları Vakfı, Eyüp Musiki Vakfı, Fatih Sultan Mehmed
Üniversitesi işbirliğiyle de güzel projelere imza atacağız.
STK’lar bu tür etkinliklerde yürütücü ortaklarımız oluyor.  

“Güzeltepe Kültür Merkezimiz Yakında Hizmete Giriyor”

Kültür sanat konusunda ilçemizde çok önemli projeleri
hayata geçirdik. Klasik sanat eğitimlerimiz bu önemin bir
göstergesidir. Göktürk Kültür Merkezi binamızı tamamen
kültür sanat ve gençlik merkezi olarak şekillendirdik.
Güzeltepe Mahallemizde çok amaçlı bir kültür merkezi
inşa ettik. Rami’de Hasan Nail Canat Sanat Akademisi

kurduk. Sanatın kültürün kalbi artık Eyüp’te atıyor. Eyüp
Kültür Sanat Merkezi, Afife Hatun, Caferpaşa ve
Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’mizde hem sanat
eğitimleri hem de etkinliklerimiz sürüyor. Her haftasonu
birbirinden güzel etkinliklerimiz Eyüplülerle buluşuyor.
Önümüzdeki yıl Yaşam, Mimari ve Estetik Sempozyumu,
Uluslararası Etnik Müzik Festivali, Haliç Şiir Akşamları,
Ulusal Eyüp Fotoğraf Yarışması, okullarda okur-yazar
buluşmaları, Uluslararası Eyüp Müzik Festivali
düzenlemeyi planlıyoruz ayrıca kültür merkezlerimizdeki
kurs ve etkinliklerimiz devam edecek. 

2016 yılında da etkinlerimiz artarak sürecek, tüm kültür
merkezlerimizde, sanat eğitimlerinin yanısıra,
sempozyumlar, paneller, oturumlar, tiyatro, sinema
gösterileri, sergiler, toplantılar, anma programları vb.
yapılacak. Yine önümüzdeki sene de 13. Eyüp Sultan
Sempozyumu’nu düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Kültür
Müdürlüğümüz, Eyüp Film Akademisi kuruluş çalışmalarını
sürdürüyor. 2016 yılında faaliyete geçmesini arzu ettiğimiz
bu akademide, yönetmenlik, film yapım teknikleri, senaryo
yazarlığı, film eleştirmenliği, kurgu ve görsel efekt gibi
dallarda teorik-uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim
sonunda katılımcılara sertifika dağıtılacak. 

“Çanakkale Destanı 100. Yılında Eyüp’te Yeniden Yazıldı”

Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümü anısına herkesi
gözyaşlarına boğan çok özel bir projeye imza attık. Haliç
kıyısındaki Etkinlik Alanı’nda Çanakkale Savaşı platosu
kurduk. 100 yıl önce şanlı ordumuzun gerçekleştirdiği
destanı tiyatral canlandırmayla Eyüplülere yeniden
yaşattık. 

“Kılıç Kuşanma Merasimi İlgi Odağı Oldu”

Osmanlı döneminde padişahların tahta çıkma
merasimi olan Cülus törenlerini Eyüp’te yeniden
canlandırdık. Osmanlı padişahlarının tahta çıkma
merasimi olan ve kılıç kuşanıp ata bindikleri Cülus
Törenleri Projesi büyük ilgi gördü. 

“Güzel İlçemizin En Güzel Fotoğrafları Yarıştı”

Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde düzenlediğimiz
Eyüp. 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda birbirinden güzel
fotoğraflar yarıştı. Koreli In Gyu Park, Eyüp Sultan
Camii’ndeki gelin-damat fotoğrafıyla birinci oldu.

“Afife Hatun, Hanımlarımızın Kültür Merkezi Oldu”

Afife Hatun Kültür Evi’ni, sadece hanımların yoğun ve
kaliteli kültürel faaliyetlerle buluştuğu bir mekan haline
getirdik. Burada düzenlenen kurslar, seminerler,
toplantılar, büyük ilgi görüyor. Yine hanımlarımıza
yönelik düzenlediğimiz ‘Yörem Türkiye’m” etkinliklerinde
Anadolumuzun zengin gelenek ve görenekleri
canlandırıldı. Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlediğimiz
Mesnevi sohbetleri ve özel programlara Eyüplüler büyük
ilgi gösterdi. 

“Güzel Sanatlara Üniversite Eli Değiyor”

Eyüp’te kültür merkezlerimizde verdiğimiz sanat
kurslarının verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi ile bir protokol yaptık. Geleneksel sanatlar
alanında hat, tezhip, ebru, minyatür, çini, Türk Müziği
repertuvarı, resim, gitar, tanbur, kanun, kemençe, ney,
ud, bendir, keman dallarında açtığımız kurslarla, sadece
Eyüp’ten değil, İstanbul’un her yanından ilgi duyanların
katılımıyla geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye başladık.

Sanatın Kültürün Kalbi Artık Eyüp’te Atıyor
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13- Eyüp Belediyesi’nin hızlı trenle Konya
Mevlana’ya ücretsiz kültür gezisi çok fazla ses
getirdi. Bu projenin mimarı sizsiniz. Büyük bir
organizasyon bir aksaklık yaşanır diye tereddüt
etmediniz mi?

-Belediyemizin  kültür gezileri büyük ilgi görüyordu.
Çanakkale, Edirne, Bursa’ya günübirlik seferler
düzenliyorduk. Bu arada vatandaşlarımızdan Konya turları
için çok istek geliyordu. Ben bir toplantı sırasında
arkadaşlara Konya’ya hızlı trenle sabah götürüp akşam
getirelim Eyüplüleri dedim. Başkan Yardımcılarımızdan ve
müdürlerimizden bazıları tereddüt etti, gerçekten de çok
büyük bir organizasyondu. Ama başlattık ve Allahın
izniyle alnımızın akıyla bu işten çok güzel bir başarıyla
çıktık. Binlerce Eyüplüyü Konya Mevlana Hazretleri’ne
götürüp getirdik. Önümüzdeki yıl için kayıtlarımız  
devam ediyor. 

15 Mart tarihinden bu yana sürdürdüğümüz Vuslat
Yolculuğu’nun bu yılki son seferini 31 Ekim’de yaptık.
Toplam 131 seferle 11 bin 636 Eyüplü’yü YHT ile Konya’ya
götürdük. Şu ana kadar da 17 bine yakın müracaat oldu.
Vuslat Yolculuğu 31 Ekim’de bu yılın son seferini
gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıl baharda inşallah yeni
seferlerimiz başlayacak. Başka ilçelere de örnek oldu bu
projemiz. Hızlı trene binerek kahvaltısını en iyi şekilde
yapan vatandaşlarımızı, Konya’da Mevlana Hz. ve Şems-i
Tebrizi ziyaretinin ardından Konya şehir turu yaptırıyor
akşam treniyle de döndürüyoruz. Öğle yemeğinde
Konya’nın meşhur etli ekmeğini, akşam dönüşte de
akşam yemeği ikram ediyoruz. 

Gezide yapılan anketlerde vatandaşlarımızın genel
memnuniyet oranı %97.57’ye ulaştı. Bu projemizin diğer
belediyelere örnek olması da ayrıca bizim için farklı bir
mutluluk vesilesi.  

14-Sizin çalışmalarınız arasında sokak
hayvanlarıyla ilgili çalışmalarınız, sağlık alanında
yaptıklarınız da çok dikkat çekici. Bu konuda
yapılan çalışmaları ve yapacaklarınızı da
okurlarımızla paylaşır mısınız?

- İslam medeniyetinin bu önemli merkezinde
insanlarımız kadar diğer canlılara da büyük önem
veriyoruz. ‘Sokak hayvanları Eyüp’te yalnız değildir’
sloganı ile ilçemizde birçok projeyi gerçekleştirdik.
Kemerburgaz, Göktürk, Ağaçlı’da ormanlık alana terk
edilen hayvanların yerinde bakımı, tedavisi, barınma ve
rehabilitesi için beslenme ve barınma noktaları
oluşturduk. Sokak hayvanlarına periyodik aralıklarla
Veterinerlik birimimize bağlı ekipler tarafından su ve
mama desteğinin yanında sağlık hizmeti de veriliyor.
Bunun yanısıra sokaktaki kediler için de ‘kedi evleri’
oluşturduk. Hayvan ambulansı ve sokak hayvanları
koruma aracımız ayrıca hizmetine devam ediyor. Ayrıca
Göktürk’te 4 ayrı noktada sokak hayvanlarını besleyen
geri dönüşüm üniteleri hizmete alındı. Bu ünitelerde pet
şişe ya da atık piller atıldığında sokak hayvanları için özel
bölüme mama dökülüyor. Bu arada Kemerburgaz’da
hayvan kliniğimiz yakında hizmete girecek. Sokak
hayvanları konusunda çalıştay düzenleyen ilk
belediyelerden biriyiz. Bu konudaki çalışmalarımız da
büyük takdir topluyor, inşallah çok daha güzel 
çalışmalara imza atacağız.
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"MEVLANA'YA VUSLAT YOLCULUĞU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

“Binlerce Eyüplü’yü Mevlana’ya YHT ile götürdük
Bu güzel proje diğer ilçelere de örnek oldu...”
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İstanbul’un fethinden sonra Türklerin sur dışında kurduğu ilk yerleşim yeri
olan Eyüp, tarihi ve kültürel eserleriyle her yıl binlerce turistin buluşma noktası
olur. Eyüp Sultan Camii’nin arkasında tarihi Cülus Yolu’nda bulunan Mihrişah
Valide Sultan İmarethanesi ise ilçenin en önemli tarihi şaheserlerinden biridir.

Eyüp Sultan 
Cülus Yolu’nda
Muhteşem Bir
Sanat Eseri:

Mihrişah Valide
Sultan'ın kendi
adını taşıyan ve

Eyüp Bostan
İskelesi

yakınında inşa
ettirdiği bu

imaretin bir
tarafında Valide

Sultan Türbesi,
diğer yanında

sebil ve
çeşmeler yer
alır. İnşasına

1792'de
başlanan; türbe,
imaret (aşhane),

sebil, çeşme ve
Sıbyan

Mektebi’nden
meydana gelen

bu külliyenin
yapımı üç yıl

sürmüş, 1795'te
tamamlanmıştır.

M
İmarethanesi

ihrişahValide Sultan
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Mihrişah Valide Sultan'ın kendi adını
taşıyan ve Eyüp Bostan İskelesi
yakınında inşa ettirdiği bu imaretin

bir tarafında Valide Sultan Türbesi, diğer
yanında sebil ve çeşmeler yer alır. İnşasına
1792'de başlanan; türbe, imaret (aşhane),
sebil, çeşme ve Sıbyan Mektebi’nden meydana
gelen bu külliyenin yapımı üç yıl sürmüş,
1795'te tamamlanmıştır. İki ayrı avluyu çeviren
binalardan meydana gelen külliye, III. Selim
döneminin ilk karakteristik eseridir.
Külliyenin ikisi güney, biri batı, diğeri doğu
cephesinde olmak üzere dört girişi vardır.
Barok mimarinin bütün özelliklerini taşıyan
cephedeki abidevî giriş, avlu duvarından
yüksek olup üç tarafı yüksek revaklarla çevrili
ve içinde imaretin de bulunduğu birinci avluya
açılmaktadır. 

Mihrişah Valide Sultan Türbesi, Hz. Halid
Camii’nin Bostan İskelesi’ne açılan büyük dış
kapısı karşısındadır. Türbenin geniş
haziresinde devrin birçok ileri gelenlerine ait
mezar lahitler de yer almaktadır. Mihrişah
Valide Sultan’ın başka üvey kızları Beyhan
Sultan ve Hatice Sultan, III. Selim’in eşi
Re’fet Kadınefendi ve II. Abdülhamid’in üvey
annesi Rahime Perestu Valide Sultan’ın
kabirleri de türbede yer almaktadır. Mihrişah
Valide Sultan Türbesi’nin ve İmarethanesi’nin
yapımına Nurullah Efendi’nin mimarbaşı
olduğu dönemde başlanmış fakat onun 1210
(1795) yılındaki vefatı üzerine Mimar
Kethüdası olan Arif Ağa tarafından
tamamlanmıştır. 

İmarethane, Yardıma 
Muhtaçların Ümit Kaynağı

Açıldığı günden bu yana yardıma muhtaç
insanların ümit kaynağı olan Mihrişah Valide
Sultan İmareti'nde 220 yıldan bu yana her gün
yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtılmaktadır. 

Mihrişah Sultan Külliyesi, Bostan İskelesi
Sokağı üzerinde, imaret ile Hüsrev Paşa
Kütüphanesi'nin arasındadır. Türk Barok
üslûbunun en güzel örneklerinden olan sebil
ile çeşmeler, Mimar Kethüdası Arif Efendi
döneminde, 1794’te imaret ile birlikte inşa
edilmiştir. 

Muhteşem bir sanat şaheseri olan sebilin
iki tarafında yer alan ve yekpare mermerden
yapılmış küp gövdeli çeşmeler, gerek mimârî,
gerekse süsleme bakımından birbirlerinin
aynıdır. Çeşmelerin üstte yer alan dikdörtgen
bölümünde su âyeti yer alır.

Mihrişah Valide Sultan Mektebi ise Valide
Sultan Türbesi’nin karşısındadır. 1795'te türbe
ve imaretle birlikte inşa edilmiştir. Mektebin
bahçe kapısı Ferhat Paşa Türbesi'nin
haziresinin arkasında ve Bostan İskelesi
Sokağı'ndadır. 1995'te, 'Eyüp Sultan Camii ve
Çevresi Koruma Projesi' kapsamında restore
edilmiştir. 

Servetini halkıyla paylaştı
Dindarlığı, bonkörlüğüyle bilinen, hayır

eserleri yaptırmak ve onları vakfetmek için
olağanüstü gayret gösteren, servetini halkı ile
paylaşan hamiyet sahibi Mihrişah Valide
Sultan, 4 Ekim 1805 günü, 61 yaşında içinde
iken Hakkın rahmetine kavuştu. Bu hayırsever
Sultan'ın naaşı, kalabalık bir cemaatin katıldığı
cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki
kendi inşa ettiği türbeye defnedildi. 

Kaynakça
1 Gülbin Gültekin, “Mihrişah Valide Sultan

Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul
Ansiklopedisi, c. V, s.459.

2 M. Nermi Haskan, Eyüp Tarihi, İstanbul,
1993, C.I, s. 47.

5 M. Nermi Haskan, Eyüp Sultan Tarihi,
İstanbul, 2008, C.I, s. 342 344.

6 Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve
Kızları, Ankara, 1985, s.99.

III. Selim

Mihrişah Valide
Sultan İmarethane-
si'nde kuruluşun-
dan bu yana her
gün yüzlerce 
kişiye sıcak yemek
dağıtılmaktadır.

Mihrişah Valide
Sultan İmaretha-

nesi girişi. 

Mihraşah Valide Sultan İmarethanesi'nin bulunduğu tarihi Cülus Yolu,
günümüzde turistlerin ilgi odağı oluyor.
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igana Geçidi/Gümüşhane: Yılın beş ayı karlı kaplı olan
Zigana’da konaklama da yapılabilecek bir kayak tesisi
var. Kendin pişir kendin ye türü tesisler de bolca
bulunuyor. Zigana, Hamsiköy sütlacı ile meşhur. Trabzon
ve Gümüşhane’den gün içinde sürekli araç bulma
imkanı var. Temiz havası ve harika doğasıyla Trabzon ve
Gümüşhaneliler’in günübirlik gezilerde en çok tercih
ettiği yerlerin başında geliyor.

Uzungöl-Trabzon: Trabzon’un Çaykara ilçesine
bağlı muhteşem bir doğa beldesi. Yüzlerce bitki ve ağaç
çeşitliliğine ev sahipliği yapan bölgedeki turistik
otellerde konaklayabilir, doğanın mucizelerine tanık
olabilir ve burada Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini
tadabilirsiniz. Ayrıca gölden çıkarılan veya çiftliklerde
üretilen alabalıkların tadına bakmanızı da öneririz.

Palandöken/Erzurum: Türkiye’nin en önemli kayak
merkezlerinden biridir. Kasım - Mayıs ayları arası karla
kaplıdır. Özellikle geceleri, Erzurum’ın ışıkları
ayaklarınızın altına serilir. Erzurum’un üzerine sis
çöktüğünde, sanki ayaklarınız yerden kesiliyor ve sadece
karlı zirveleri görüyorsunuz. Günbatımı manzarası da
ayrı bir güzelliğe sahiptir.

Abant Gölü/Bolu: Ülkemizi
bölgelerinden Abant Gölü çevres
ağaçları ve bu ormanların arasınd
oluşur. Aralık-Nisan arasında ara
olan bölgede, 7 kilometrelik göl 
bisiklete binebilir, göl kenarında
tepelerden kayarak karın keyfini 
kıyıları nilüfer çiçekleri ile yer ye

Ayder Yaylası/Rize: Kaplıca
akınına uğruyor. 260 metre deri
derecelik kaplıca suyunun başta 
olmak üzere pek çok hastalığa iy
ortalama beş ayı karla kaplı olara
akan şelaleler, muhteşem bir orm
yapabileceğiniz temiz havanın ke
bölge. İlkbahar ve sonbahar dön
olan Ayder, kışın da ziyaret edeb
kaplıcalarından faydalanabileceğ
turizm alanlarının başında geliyo

Sömestr tatiline az
bir zaman kaldı. Kış

kendini iyice
hissettirmeye

başladı. Okulların
yarıyıl tatiline

girmesini fırsat bilen
bazı aileler kış tatili

yapmanın planlarına
başladılar bile.

Ülkemizde kışın
gidilecek ve soğuk

günlerde muhteşem
bir tatil

yapabileceğiniz
birçok bölge

bulunuyor. Bunları
sizlerle paylaşmak

istedik.

Z
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emizin en gözde tatil
evresi, çam, köknar, kayın
rasında bulunan yaylalardan
a arasında genellikle karlı
k göl etrafında fayton, at ve
rında piknik yapıp,
yfini çıkarabilirsiniz. Gölün
er yer sazlıklarla çevrilidir.

aplıcaları gün boyu ziyaretçi
derinlikten çıkan 50

başta romatizma, kireçlenme
ğa iyi geldiği söyleniyor. Yılın
olarak geçiyor. Dağlardan
ir orman, bolca yürüyüş

nın keyfini süreceğiniz bir
r dönemlerinde çok güzel
edebileceğiniz ve özellikle
leceğiniz önemli sağlık

geliyor.

İşte size sömestr tatili için hazırladığımız seçenekler

Yedigöller/Bolu: Dere, ırmak ve
vadiler arasında bir alana
yayılan Sazlıgöl, İncegöl,
Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl,
Büyükgöl ve Seringöl isimli 7
gölden oluşan bölgede, bol bol
fotoğraf çekebilir, manzaranın
tadına varabilirsiniz. Göllerin
etrafı meşe, gürgen, kızılağaç,
karaağaç, karaçam, dişbudak,
sarıçam, köknar, ıhlamur gibi
ağaçlar ile fındık, alıç, üvez türü
bodur bitkileri, eğrelti otları ve
rengarenk çiçeklerle
bezenmiştir. Kasım ayının ikinci
yarısı ile aralık, ocak, şubat,
mart ve nisan aylarında bölge
kar yağışlıdır. Gezi ve piknik
amaçlı gelenlerin yanında,
fotoğraf tutkunlarının da uğrak
yeri olan Yedigöller’de, dağların
ardından yükselen sis, beyaz
örtüyle birleşince doyumsuz bir
manzara ortaya çıkıyor.

Kartalkaya-Bolu: Türkiye’nin en gözde
kayak merkezlerinden biri olan
Kartalkaya kayak ve snowboard merkezi
Batı Karadeniz bölgesinde, Bolu ilinin
güneydoğusunda, Köroğlu Dağları
üzerinde yer alır. Kartalkaya Kayak
Merkezi Alp disiplini kayak ve tur kayağı
için çok uygun koşullara sahiptir.
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Aralık ayı
başlarından mart ayı sonlarına kadar
kayak yapılabilmektedir.

Kartepe-İzmit: İstanbul’a en yakın kayak
merkezlerinden Kartepe’de hem hafta sonu
hem de daha uzun süreli tatilinizi keyifle
geçirebilirsiniz. Maşukiye, Sapanca, Yuvacık
gibi doğal güzellikleriyle dikkat çeken
beldelere de Kartepe’ye gittiğinizde
uğrayabilir burada hem Türk mutfak
kültürünün muhteşem lezzetlerini tatma, hem
de doğanın keyfini çıkartarak trekking yapma
şansına ulaşabilirsiniz. Ayrıca buralardaki köy
pazarlarına uğramanızı  da öneririz.

Ilgaz Dağı/Kastamonu:
Kayak yapmayı sevenlerin

yeni gözdesi. Bölgede dört
konaklama tesisi bulunuyor.

Akarsuları, florası ve yaban
hayvanlarıyla zengin bir

doğal hayata sahip. Kayın,
meşe, söğüt, titrek kavak,

karaağaç, gökçeağaç,
sarıçam ve boyu 40 metreyi
bulan göknarları var. Kayak

merkezi, aralık başından
nisan ayına kadar hizmet

veriyor. Üç doğal pisti var.

Sümela Manastırı/Trabzon: Bitki zenginliği, peyzaj
güzelliği, yaban hayatı ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
oluyor. Manastır yolu üzerinde birçok konaklama yeri
bulunuyor. Çam ormanlarıyla çevrili Sümela Manastırı yılın beş
ayı kar altında kalıyor. Hemen altında bulunan tesislerde de
yılın her günü konaklamak mümkün.
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Şefkateli Yüzleri Güldürüyor

EYÜP Belediyesi tarafından, Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren Şefkateli
Mağazası’nda tekstil ürünlerinden ev eşyasına,

beyaz eşyadan gelinliğe kadar her türlü ürün bulunuyor. 
İhtiyaç sahipleri, Eyüp Belediyesi Sosyal Destek

Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan alan tarama
ekipleri tarafından belirleniyor, sonrasında ise
hayırsever vatandaşların bağışladığı ürünler, Şefkateli
Mağazası aracılığı ile, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
2’nci el veya sıfır ürünlerin bulunduğu mağazada, 2’inci
el ürünler mağaza görevlileri tarafından ayrıştırılıyor,
temizlenip ütülendikten sonra raflardaki yerini alıyor. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Şefkateli
Mağazamız yaklaşık bir yıl önce oluşturduğumuz,
hizmete açtığımız bir sosyal yardım merkezimiz. Bu
bölgeyi özellikle seçtik. Bu bölge, sosyal ve ekonomik
anlamda halkımızın çoğunlukta bulunduğu bir bölge.
Onun için, biz onların ayağına gitme adına bu
merkezimizi bu bölgemizde yapılandırdık. Bu
merkezimizi, gerçekten de bir mağaza konseptinde
planladık. Bu merkezimizde, ihtiyaç sahibi 
ailelerimiz belli bir sistem dahilinde ihtiyaçlarını
görüyorlar” diye konuştu.

Şefkateli Mağazası’ndaki ürünleri vatandaşların
bağışlarıyla tedarik ettiklerini belirterek sözlerine devam
eden Başkan Aydın; “Arkadaşlarımız ürünleri alıyorlar.
Hem ev eşyası, hem de giyim eşyası olarak. Bazen de ilk
el, sıfır eşyalar ve elbiseler alıyoruz. 2’nci el eşyalar
aldığımızda, hemen mağazamızın arkasında bir
sistemimiz var, orada bu eşyaları ayrıştırıyorlar,
temizliyorlar, ütülüyorlar ve kullanılır hale getiriyorlar.
Burada temel anlamda, vatandaşlarımızdan,
hayırseverlerimizden gelen bağışlarla bir sunum
yapıyoruz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletiyoruz.
Bugüne kadar 13 bin vatandaşımız bu mağazamızdan
faydalanmış, elbise almış. Yaklaşık 4 bin ailemize de ev
eşyası verilmiş. Bu anlamda bana göre ciddi bir rakam.
İnşallah bunu daha da çok ilerleteceğiz” dedi.

Eyüp Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların, kıyafet ve ev eşyası gibi ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla kurulan Şefkateli Mağazası vatandaşların yüzlerini güldürüyor.

Başkan’dan Göktürk ve Kemerburgazlılara 2B Müjdesi!
EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın,

Göktürklülerin merakla beklediği 2B planlarının
yıl sonuna kadar biteceğini açıkladı. 

Başkan Aydın, yapılan planlara itirazların tek tek
değerlendirildiğini uzun ve titiz bir çalışma yapılarak
mümkün olan her konuda vatandaşı memnun
etmeye çalışacaklarını söyledi. Başkan Aydın, planda
bazı plan notlarının değiştirileceğini ve mağduriyete
yol açıcı noktaların kaldırılması için İBB ile
görüşüleceğini söyledi. Plan ile 18 md
uygulamasının birlikte yapıldığını, bu şekilde
sağlıklı ve kısa zamanda sonuç alınacağını belirten

Başkan Aydın, “İki işi aynı zamanda yaparak zamanı
en iyi şekilde değerlendiriyoruz. İnşallah
vatandaşımız memnun olacaktır” diye konuştu.

Kemerburgaz 2. bölge 18. md uygulamasının da
Koruma Kurulu’nda olduğunu belirten Başkan
Aydın, “Arkadaşlarımız planı ve uygulamayı 2 nolu
kurulda takip ediyor. Kurul uzmanları bölgeye gidip
keşif yaptılar, herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah bu ay
konu kurulda görüşülecek ve yıl sonunda da
Kemerburgazlı vatandaşımıza tapularını dağıtmayı
planlıyoruz. Böylece Kemerburgaz’da bu sorunlar
artık tarih olacaktır” diye konuştu.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, pil
toplama kampanyasında Eyüp birincisi

olan Özel Bilgem Anaokulu öğrencilerine
hediye dağıttı.

Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen kampanyada,
yüzlerce atık pil toplayan minik öğrenciler,

Başkan Remzi Aydın tarafından çeşitli
hediyelerle ödüllendirildi. Eyüp birincisi ve
İstanbul dokuzuncusu olan Özel Bilgem
Anaokulu eğitimcilerine birer plaket takdim
eden Başkan Aydın, ayrıca okula da minik
öğrencilerin aktivitelerini gerçekleştirmesi için
2 adet trambolin hediye etti.

Başkan’dan Çevreci
Miniklere Hediye
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EYÜP Belediyesi Muharrem ayında ilçedeki
tüm liselere aşure ikramında bulundu.

Eyüp Camii Meydanı’nda ve mahallelerde
belirlenen camilerde vatandaşlara aşure
dağıtan Eyüp Belediyesi gençleri de unutmadı.
Belediye, Eyüp’teki liselerde okuyan
öğrencilere, öğretmenlere ve velilere aşure
ikram etti. Hazırlanan binlerce aşureyi büyük
bir iştahla yiyen öğrenciler Muharrem ayında
kendilerini unutmayan Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın’a teşekkür ettiler. Muharrem
ayının maneviyatına uygun olarak güzel bir
geleneğimiz olan aşure ile dostluk ve
kardeşliğimizi pekiştirmek için bu fırsatı

değerlendirdiklerini belirten Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, “Muharrem ayımız
inşallah birlik, beraberlik ve kardeşliğimize
vesile olur. Muharrem ayı ve aşure günü
medeniyetimizde önemli bir yer kaplıyor. 
Hz. Hüseyin’in çöldeki mücadelesinde aç ve
susuz kalmasından doğan bu geleneği Eyüp
Belediyesi olarak yaşatmaya devam ediyoruz.
Bunu yaparken oluşturduğumuz sosyal
sinerjiyle de memleketimizde birlik ve
kardeşliğimizi pekiştirerek paylaşmayı tekrar
hatırlatıyoruz. 7’den 70’e herkesle bu özel ve
anlamlı geleneğimizi paylaşmak istedik” 
diye konuştu.

Eyüp ve İstanbul’un trafiğine önemli katkı
sağlayacak Eminönü Alibeyköy tramvay
hattı projesinde ÇED (Çevresel Etki

Değerlendirme) süreci başlatıldı. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, İBB Başkanı Topbaş’ın
Mayıs ayında açıkladığı projenin Haliç kıyısı
boyunca uygulanacağını ve çevreye duyarlı bir
çalışma gerçekleştirileceğini söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü Eminönü
Alibeyköy raylı sistem projesinde ÇED sürecini
başlattı. 492 milyon 710 bin TL'lik proje Fatih ve
Eyüp ilçelerini kapsıyor.  Hat toplam 10
kilometre uzunluğunda birbirine paralel geliş ve
gidiş olmak üzere 2 raydan meydana gelecek.
Tramvay için öngörülen güzergâh Eminönü
Meydanı'ndan başlayıp, Haliç Kıyısı boyunca
devam etmekte ve Alibeyköy cep otogarı
karşısında sona erecek.

Saatte 10 bin 500 yolcu taşıyacak
Güzergahta toplam 14

istasyon yer alacak. 2023 yılı
itibariyle pik saatlik kapasitesi,
10 bin 500 yolcu/saat-yön
olarak belirlendi. Güzergah
boyunca 74 araç
bulundurulacak. Araçların
azami hızı 60 km/saat, ticari hızı
ise 18 km/saat olacak şekilde
projelendirildi.

EYÜP’E; ÇEVREYE DUYARLI
TRAMVAY YAPILIYOR

EYÜP

EYÜP

EMİNÖNÜ ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI DURAKLARI
�Eminönü Meydan İstasyonu
�Cibali İstasyonu
�Balat İstasyonu
�Feshane İstasyonu
�Eyüp Devlet Hastanesi İstasyonu
�Sakarya Mahallesi İstasyonu
�Alibeyköy İstasyonu
�Küçük Pazar İstasyonu
�Fener İstasyonu
�Ayvansaray İstasyonu
�Eyüp Teleferik İstasyonu
�Silahtarağa İstasyonu
�Alibeyköy Merkez İstasyonu
�Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu 

Eminönü-Alibeyköy tramvayı
hangi hatlara bağlanacak?
�Bağcılar – Kabataş Tramvay hattı ile
Eminönü'nde,
�Hacıosman – Yenikapı metro hattı
ile Küçük Pazar istasyonunda,
�Beylikdüzü – Söğütlüçeşme
metrobüs hattı ile Feshane
istasyonunda,
�Planlanan Bayrampaşa – Eyüp
tramvay hattı ile Feshane
istasyonunda,
�Eyüp – Piyerloti teleferik hattı ile
Eyüp Sultan istasyonunda,

�Planlanan Kazlıçeşme –
Söğütlüçeşme metro hattı ile
Silahtarağa istasyonunda,

�Planlanan Eyüp – Yeşilpınar
teleferik hattı ile Sakarya Mahallesi
istasyonunda,

�İnşaat çalışmaları devam eden
Mecidiyeköy – Mahmutbey metro
hattı ile Alibeyköy istasyonunda,

�Hattın son istasyonunda da
Alibeyköy Cep Otogarı ile birlikte
Seyrantepe – Alibeyköy metro hattı ile
entegre olacak.

Projenin İstanbul ve Eyüp ile çevresi için trafiği rahatlatacak önemli bir adım olduğu-
nu belirten Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ayrıca çevreci bir çalışma olduğunu
belirtti. Başkan Aydın, “13 kilometre olacak hattın raylar arası tamamı yeşil olacak.
Yani geçtiği noktalarda bir yeşillik içerisinde geçen ve tramvay olmadığı zamanda
görüntü kirliliği olmayan yeşil bir hat üzerinden devam edecek.” diye konuştu.

Eyüp Sultan’da Aşure Bereketi
BİLGİ Üniversitesi Öğretim Üyesi Ba-

rika Göncü ve öğrencileri, Eyüp Be-
lediyesi Veterinerlik Hizmetleri birimi-
ni ziyaret etti. Barika Göncü ve öğren-
cileri, Eyüp Belediyesi’nin sokak hay-
vanlarına barınma, bakım, besleme ve
sağlık gibi birçok konuda Avrupa stan-
dartlarında, çok kaliteli ve samimi hiz-
met sunduğunu dile getirerek, yapılan
çalışmalar için teşekkür etti. Eyüp Be-
lediye Başkanı Remzi Aydın’ın çalış-
malarını da yakından takip ettiklerini
belirten Barika Göncü, “Sokak hayvan-

ları için yapılan hizmetleri izliyoruz.
Özellikle hayvanseverler ile birlikte
hareket edilmesi, onların görüş ve dü-
şüncelerinin alınması, bu konuda ça-
lışmalara ne derece önem verildiğinin
göstergesi. Sayın Başkanımıza bu ko-
nudaki duyarlılığı için çok teşekkür
ediyorum” diye konuştu. İnşası süren
Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği
hakkında da bilgi alan heyet, böyle bir
çalışmanın sokak hayvanları ve çevre-
de yaşayan insanlar için çok değerli bir
kazanım olduğunu dile getirdi.

Bilgi Üniversitesi’nden Teşekkür Ziyareti
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EYÜP Belediyesi’nin ilçedeki hanımlar için
oluşturduğu spor merkezlerinin sayıları gün
geçtikçe artıyor. Alibeyköy, Göktürk,

Kemerburgaz, Rami, Esentepe ve Akşemsettin
mahallelerindeki spor merkezleri büyük ilgi görüyor.
Özellikle Alibeyköy’deki Spor Merkezi’nde
kapasitenin dolduğunu ve her mahalleye bayanlara
özel spor merkezi yapmak için proje hazırladıklarını
belirten Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
“İlçemizdeki spor merkezleri ve stadların sayıları
yeterli değil. Bu sayıyı artırmak ve Eyüplüleri spora
daha çok yönlendirmek için gereken tüm çalışmaları
yapacağız” dedi. Başkan Aydın, ilçedeki parkların
içerisine prefabrik, okul bahçelerine ise prefabrik
sandviç panelli spor salonları yapılması
çalışmalarının ise başladığını kaydetti. 

Eyüp Postası olarak bu sayımızda Eyüplü
hanımların ücretsiz spor yaptığı merkezleri dolaştık.
İlçedeki spor tesislerini, yapılan çalışmaları,
düzenlenen etkinlikleri ve yeni projeleri Eyüp
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
Murat Yıldırım ile konuştuk. 

Eyüp Belediyesi Spor Koordinatörlüğü’ne bağlı,
hanımlara özel 5 spor merkezi (Alibeyköy, Göktürk,
Esentepe, Kemerburgaz, Rami, Akşemsettin)
olduğunu belirten Murat Yıldırım, “Bu spor
salonlarımızda sabahları pilates, step-aerobik
dersleri veriliyor. Akşamları da çocuklarımıza
yönelik saat 17:00’den sonra akşam 21:00’e kadar
karate, teakwando derslerimiz oluyor.” dedi. 

Çevredeki gençlerin boş zamanlarını spor
yaparak geçirmelerine teşvik edecek etkinlikler
düzenlediklerini belirten Yıldırım, “Eyüplüler, Eyüp
Stadı, Kemerburgaz Şehit Osman Yumuk Spor
Kompleksi ve Alibeyköy Spor Kompleksi’nde sabah
06:00’dan akşam 21:00’e kadar yürüyüş yapma

‘

‘
Eyüp Belediyesi’nin Hanımlara Özel Spor Merkezleri Büyük İlgi Görüyor

Eyüplü Hanımlar En Çok Pilatesi Seviyor

Alibeyköy Spor
Kompleksi’ne gelen
hanımların en çok
tercih ettikleri spor
dalı pilates oluyor.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, yoğun mesai temposundan
fırsat bulur bulmaz soluğu Ali-
beyköy Spor Kompleksi'nde alı-
yor. Başkan burada spor yapan
çocuklarla ve gençlerle birlikte
futbol, basketbol, tenis oynuyor
onlarla sohbet ediyor. Eyüplü
gençler de kendilerini her konu-
da destekleyen, her zaman yan-
larında olan Başkan Aydın'ı çok
seviyor ve onunla bir araya gel-
diklerinde hatıra fotoğrafı çektir-
mek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Başkan
Gençlerle

Birlikte
Spor

Yapıyor

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, yoğun

mesaisinden kalan zamanlarında spor yapmayı ihmal

etmiyor. Aydın, tüm spor dallarını çok seviyor ve uzun

yıllardır sporla hep iç içe olduğunu söylüyor.

Alibeyköy Spor Kompleksi
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imkanı bulabiliyor. Biz de onlara su ikram ediyoruz.
Ayrıca Güzeltepe, Rami , Defterdar ve
Kemerburgaz’daki parklarımız da yürüyüş için tercih
edilen diğer mekanlar” dedi. 

“Tenis kortları kapatılarak kışlık hale
getiriliyor”

Eyüp Belediyesi’ne bağlı spor komplekslerinden
en kapsamlısı ve büyüğünün Alibeyköy Spor
Kompleksi olduğunu ifade eden Murat Yıldırım
sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada fitness, step-
aerobik, pilates, sipinnig derslerimiz oluyor. Aynı
zamanda burada spor yapan Eyüplüler; hamam,
sauna, buhar odası ve şok odasından
yararlanabiliyorlar. Alibeyköy Spor Kompleksimizde
aynı zamanda kaykay pisti de bulunuyor. İlçemizdeki
gençler buraya gelip bu pistten faydalanabiliyorlar.
Tesisimizde ayrıca 3 tenis kortumuz bulunuyor.
Bunlardan ikisini kışın da faydalanabilmek amacıyla
kapatıyoruz. İlerleyen dönemlerde basketbol,
voleybol alanlarımızı da kışın oynanabilir seviyeye
getireceğiz. İki tane de halı sahamız var. Bu
sahalarda günlük ve abonelik sistemiyle maçlarımız
yapılıyor. Belediye Başkanımız Remzi Aydın’ın
talimatıyla bu sahalarımızdan, ilçemizdeki amatör
spor kulüpleri, vakıflar, dernekler, STK’lar ücretsiz
yararlanabiliyorlar. Şu an fitness salonlarımızda aşırı
bir yoğunluk var. Alibeyköy Spor Kompleksimizde
650 üyemiz mevcut.  Eyüplü hanımlar buradan
haftanın 6 günü yararlanabiliyor. Pazartesi-
Çarşamba-Cuma günleri 09:00-17:00 saatleri arası
Salı, Perşembe ve Pazar günleri tam gün saat:
12:00’den 22:00’ye kadar kadar spor yapabiliyorlar.
Erkek üyelerimiz ise; Pazartesi, Çarşamba, Cuma
günleri akşam 18:00’den 00:00’a kadar, Cumartesi
ise 10:00-22:00 saatleri arası burada fitness
salonumuzu kullanabiliyorlar. Tesisimiz haftanın 7
günü hizmet  veriyor. Alibeyköy Spor Kompleksi’nde
4 bayan hocamız, 4 erkek hocamız görev yapıyor.
Toplamda 20’ye yakın personelle çalışmaktayız.
Diğer spor salonlarımıza da büyük ilgi var, onların da
kapasitesi dolmak üzere. Eyüplü bayanlar daha çok
pilatesi seviyor. Sonra ise step-aerobik geliyor.” 

“2016’da yeni spor merkezlerimiz açılacak
2016 yılında Eyüp’te hanımlara yönelik spor

merkezlerinin yapılacağını kaydeden Eyüp
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
Murat Yıldırım, “Eyüp Merkez’de hanımlara yönelik
spor salonumuz yok, onunla ilgili bir çalışma
yapılıyor. Başkanımızın ‘her parka aktif yaşam
merkezi’ adında bir projesi var. Parkların içerisinde
prefabrik spor merkezleri inşa edilip bayanların
sabah sporları yapacağı, akşamları ve hafta sonları
çocuklarımızın, gençlerimizin faydalanacağı
merkezler planlanıyor. Yüzme sporuyla ilgili talepler
de var. Bu konuda da Başkanımızın çalışmaları
bulunuyor. Alibeyköy Spor Kompleksimizin fitness
bölümünde genişletme çalışması başladı.
Tamamlandığında kayıt sayımız yüzde 100
artabilecek. Eyüplü hanımlar, Alibeyköy, Göktürk,
Kemerburgaz, Akşemsettin, Rami ve Esentepe
mahallelerindeki salonlara gidip spor
merkezlerimize kayıt yaptırabilirler” dedi.

Eyüp Belediyesi Spor Koordinatörlüğü’ne bağlı
yaz ve kış spor okullarına ilginin her geçen gün
arttığını ifade eden Yıldırım şunları söyledi:
“Buralara devam eden yetenekli çocuklarımızı,
ilçemizdeki spor kulüplerimize yönlendiriyoruz.
Özellikle Haliç’in su sporları merkezi haline gelmesi
için yelken ve dragon yarışları yapılacak. Geçen sene
yaz spor okulumuzda 5.300 öğrenciye ulaştık.
Önümüzdeki senenin çalışmalarını yapıyoruz. 7.000
öğrencinin kayıt yaptıracağını düşünerek
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kış spor okullarımızın
kayıtları da başladı. Bununla ilgili Alibeyköy Spor
Kompleksi’nde yapılacak altı branşta basketbol,
voleybol, tenis, karate, tekvando dersleri yapılacak.
Yaz ve kış spor okullarımızın tamamı ücretsiz. Ayrıca
9 okulumuza prefabrik sandviç panelli spor salonları
yapılıyor. Bu salonlarda gündüzleri Beden Eğitimi
dersleri yapılacak, akşamları bayanlarımıza,
gençlerimize, hafta sonları ise çocuklarımıza yönelik
etkinlikler düzenlenecek.”

Eyüp Belediyesi
Göktürk Kültür
Merkezi’nin alt

katındaki hanımlar
spor merkezi de

burada oturan
hanımların ilgi odağı

oluyor.

Alibeyköy Spor Kompleksi’ne Eyüplü hanımlar büyük ilgi
gösteriyor. Merkezin kapasitesi dolduğu için Belediye fitness
bölümünün genişletilmesi çalışmasını gerçekleştirecek.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, yoğun mesai temposundan
fırsat bulur bulmaz soluğu Ali-
beyköy Spor Kompleksi'nde alı-
yor. Başkan burada spor yapan
çocuklarla ve gençlerle birlikte
futbol, basketbol, tenis oynuyor
onlarla sohbet ediyor. Eyüplü
gençler de kendilerini her konu-
da destekleyen, her zaman yan-
larında olan Başkan Aydın'ı çok
seviyor ve onunla bir araya gel-
diklerinde hatıra fotoğrafı çektir-
mek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Kemerburgaz Spor Merkezi

Akşemsettin Spor Merkezi

Göktürk Spor Merkezi



EYÜP Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
ekipleri, ilçede yeni doğan bebeklere “Hoş
geldin bebek” ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Yeni bebeği olan ailelerin kapılarını "Hoşgeldin
Bebek" diyerek çalan sağlık personeline çoğu
zaman Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın eşi
Tülay Aydın ve Başkan Yardımcısı Şengül
Kocabaş da eşlik ediyor. 

Sağlık İşleri Müdürlüğü hekimleri tarafından
muayeneleri de gerçekleştirilen bebeklerin
ailelerine ayrıca bebek sepeti hediye ediliyor.
Şeker Hayat’ın özel çocukları tarafından yine
Şeker Hayat atölyesinde üretilen sepetler,
pamuklu ve pamuklu saten kumaşlarla kaplanıyor.
Ayrıca sepetlerin içerisinde oyuncak, biberon,
zıbın, yakalık, bebek bezi, battaniye de bulunuyor.
Eyüp’te yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye
edilen sepetlerde ayrıca Başkan Remzi Aydın’ın
bizzat imzaladığı, “Hoşgeldin Bebek… Rabbim
sana ve ailene hayırlı, sağlıklı uzun ömür versin.
Vatana, millete hayırlı bir evlat olman dileğiyle,
Sevgilerimle” yazılı bir not da bulunuyor.

Eyüp’te 5 Kasım-12 Kasım tarihleri arasında
Yeşilpınar, Esentepe, Sakarya, Silahtarağa
mahallelerine “Hoşgeldin Bebek” ziyaretleri
gerçekleştirildi. 

Yeşilpınar’da Güldane Çatal ve oğlu Yusuf
Ege, yine aynı mahalleden Derya Hamurcu ve kızı
Beyza, Diyar Kurt ve oğlu Mustafa Beyazıt,
Esentepe Mahallesi’nden Elif Akgün ve kızı
Rabia Ayla, Medine Özer ve kızı Hira Nur, Kübra
Maden ve minik oğlu Yusuf Emir, Sakarya
Mahallesi’nden Aydanur Aksu ve kızı Berat,
Silahtarağa Mahallesi’nden ise Esmer Ay, oğlu
Ebubekir, Gülten Kayış ve oğlu Ömer ziyeret
edilerek ‘Hoşgeldin Bebek’ hediyeleri dağıtıldı.
Tülay Aydın, bebeklerin ailelerini tebrik ederek
onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Hoşgeldin Bebek Ziyareti” için Belediyenin
‘0212 440 04 47’ nolu telefonunu arayabilirsiniz.
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‘HOŞGELDİN BEBEK’ ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

TESPİT edilen hastalara düzenli olarak
yapılan ziyaretlerde, hastaların ve ailelerin

talepleri dinleniyor ve gereken çalışmaların
yapılması için zaman kaybetmeden hareket
ediliyor. Bu ziyaretlerden biri de Güzeltepe
Mahallesi’nde oturan Elmas Şimşek’in evine
yapıldı. Şeker hastası olan ve yalnız yaşayan
Şimşek, başparmağını da hastalığından
dolayı kaybetmiş. Düzenli olarak oksijen
tedavisi görmesi gereken Elmas Şimşek’in
hastanede tedavisi konusunda yardımcı
olunarak kendisine diyabet gıda ürünleri
hediye edildi. 

Diğer bir hasta ziyareti ise Silahtarağa
Caddesi’nde oturan Özgül Çamlı’ya yapıldı.
Şeker hastası olan 75 yaşındaki Özgül Çamlı,
yalnız yaşadığını belirterek Tülay Aydın ve
Belediye Sağlık ekiplerinden bazı taleplerde
bulundu. Özgül Çamlı’ya, kömür, yemek
yardımı desteğinde bulunularak yeni yapılan
inşaattan dolayı bozulan merdiven yolunun
yapılması için Fen İşleri ekiplerine haber
verildi. Eyüp Belediyesi ‘Hoşgeldin Bebek’ ve
hasta ziyaretleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyenler (0212 440 04 47) numaralı
telefonu arayabilirler.

Eyüp Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin
mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın eşi Tülay Aydın da fırsat buldukça hasta ziyaretlerine katılarak vatandaşlara moral veriyor.

Kemerburgaz Sandığa Gidiyor
EYÜP Belediyesi’ne bağlı

Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi
sakinleri caddelerinin isimlerini
belirlemek için sandık başına  gidecek.
Eyüp Belediyesi, Kemerburgaz
Mithatpaşa Mahallesi’nde 3344, 3345,
3354, 2313, 2301, 3247, 3248, 10 ve
167 parsellerin önünden geçecek yeni
yol için isim çalışması başlattı.
Vatandaşların belediye hizmetlerinde

ve yapılan çalışmalarda aktif rol
oynamasını isteyen Başkan Aydın,
caddenin ismini vatandaşın
belirleyeceğini söyledi. Başkan Remzi
Aydın, “Vatandaşımız kendi caddesinin
ismini kendisi belirlesin diye
düşündük. Kemerburgazlılar bir kez
daha sandık başında olacak. Onların
istediği ismi de meclisimizden
geçireceğiz” diye konuştu.

Eyüp Belediyesi Şifa 
İçin Hastaların Yanında



TÜRKİYE’NİN en ciddi yerel
yönetimler ödülü olarak kabul
edilen “Tarihi ve Kültürel

Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme
Yarışması”nın ödül töreni, 19
Kasım’da Antalya’da yapıldı. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın,
Antalya YAPEX Fuarı’nda
düzenlenen törende ödülü, Tarihi
Kentler Birliği Başkanı ve Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz’dan aldı. 

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz
Tanıtım’ın iş birliğinde, Tarihi Kentler
Birliği tarafından 14 yıldır düzenlenen
yarışmanın Bilim Kurulu Başkanlığı’nı
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Metin Sözen yaptı.

Yerel yönetimlerde özgün
projelerin desteklenmesi ve tanıtılarak
yaygınlaştırılması amacıyla
gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl, 132
belediye toplam 251 proje ile
başvurdu. Özendirme Yarışması Ödül
Töreni çok sayıda davetliyi de ağırladı.
Törene Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın yanı sıra, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel, Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik ile il ve ilçe
belediye başkanları katıldı. 

Başkan Remzi Aydın, “Eyüp,
Mimar Sinan eserlerinin merkezi”

Ödül ile ilgili görüş ve
düşüncelerini aktaran Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, “250 civarında
eser arasından kazandığımız bu ödül ,
Eyüp’teki medeniyetimize ait eserleri
canlandırmak ve bunları pratik hayata
aktarmak noktasındaki kararlılığımızı
pekiştirdi, bizleri motive etti. Yaklaşık
1 buçuk yıldır Bilgi Üniversitesi ve
Büyükşehir Belediyemizle birlikte
Eyüp Kentsel SİT Alanı Tarihi
Merkez Yönetimi Planı çalışmasını
yapıyoruz. Eyüp, Mimar Sinan
eserlerinin merkezi. Zalmahmutpaşa
Camii de, Mimar Sinan’ın en önemli
eserlerinden biri olarak
nitelendiriliyor. Biz bu eserleri gün
ışığına çıkararak halkımızın hizmetine
sunmaya devam edeceğiz” dedi.
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İSTANBUL 2’nci Bölge belediye
başkanları, Eyüp Sultan’da bir araya

geldi. Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
buluşmada başkanlar sabah namazını
Eyüp Sultan Camii’nde kıldıktan sonra
Ebu Eyyüb El Ensari Hazretleri’nin
türbesini de ziyaret ettiler. Eyüp

Belediyesi Ensari Konağı Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı
toplantıya, AK Parti İstanbul
Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve
Ekrem Erdem’in yanı sıra Zeytinburnu
Belediye Başkanı Murat Aydın,
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, Kağıthane Belediye

Başkanı Fazlı Kılıç,
Fatih Belediye
Başkanı Mustafa
Demir, Sultangazi
Belediye Başkanı
Cahit Altunay,
Esenler Belediye
Başkanı Tevfik
Göksu ile
Bayrampaşa
Belediye Başkanı
Atila Aydıner katıldı.
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Eyüp Belediyesi, Tarihi Kentler
Birliği tarafından düzenlenen
Özendirme Yarışması’nda Zal

Mahmut Paşa Camii
Restorasyon Projesi ile 2’ncilik

ödülü almaya hak kazandı.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın,
Güzeltepe Mahallesi’nde

incelemelerde bulundu, Güzeltepe Aile
Sağlığı Merkezi, Şehit Atıf Ödül Polis
Merkezi ve Hacı Arif Bey İlkokulu’nu
ziyaret etti. Başkan Aydın incelemeleri
sırasında öğrenciler ve mahalle
sakinleriyle birlikte Eyüp Belediyesi
tarafından yaptırılan Güzeltepe Gençlik
ve Kültür Sanat Merkezi’ni dolaştı.
Önümüzdeki günlerde açılışı
gerçekleştirilecek merkezde, gençlerin
ve vatandaşların faydalanabileceği
birçok etkinlikler düzenlenecek.

TARİHİ KENTLER
BİRLİĞİ’NDEN EYÜP
BELEDİYESİ’NE
ANLAMLI ÖDÜL

Belediye Başkanları
Eyüp Sultan’da buluştu

Güzeltepe Daha da Güzelleşecek
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RAMİ KURU GIDA ESNAFINDAN EYÜPLÜLERE MESAJ:

Eyüp’teki tarihi Rami
Kışlası restorasyonu

çalışmaları tüm hızıyla
sürerken, burada kalan

kuru gıda esnafı da
Kayabaşı’ndaki  Mega

Center’a taşınma
hazırlıkları yapıyor.

Rami Kuru Gıda
esnaflarıyla gazetemiz
için sohbet ettik, sorun

ve isteklerini öğrendik.

Osman Tekgezen
“Bitki çeşitlerimizin çoğu Akdeniz
bölgesinden geliyor.
Baharatlarımız Kahramanmaraş ve
Antep’ten geliyor. Taze, kaliteli
ürünü toptan fiyatına almak
isteyenleri bekliyoruz. Marketler
her zaman bizden daha pahalı,
vatandaşların bu gözetmesi lazım”

Şükrü Ünlü
“1985’den beri buradayım.
3-4 yıldır sadece toptan
değil perakende satış
yapmaya da başladık.
Suyumuz, elektriğimiz,
yolumuz Allah’a şükür her
şeyimiz var, ama
müşterilerde biraz azalma
oldu. Halbuki vatandaşlar
bizden, marketlerden çok
daha ucuza ve kaliteli mal
alabilir.”

Kaya Yılmaz
“1990 yılından beri buradayım. Önceleri işçi olarak
çalışıyordum. Sonra kendi yerimizi açtım. Yumurta
satıyorum. Afyon’dan geliyor yumurtalarımız. Toptan-
perakende satış yapıyoruz. Kayabaşı’na yapılan yeri
bekliyoruz. Çoğu dükkan artık depo olarak kullanıyor
burayı, birçok esnaf Mega Center’a taşındı.”

Ahmet Yasin Vardar
“Burası Eminönü’nden sonra gelen İstanbul’un
sayılı piyasalarından, vergisini düzenli ödeyen,
problem ve sıkıntı çıkarmayan en eski satış
yeri. Son yıllarda Rami Kuru Gıda sitesi yıkıldı
diye biliniyor o yüzden işler yavaşladı. Sizin
aracılığınızla tüm Eyüplülere sesleniyoruz ve
kendilerini ucuz, kaliteli alışverişe Rami Kuru
Gıda’ya bekliyoruz.”

Mehmet Çukurlu
“Açıldığından beri buradayım. Bal satıyorum.
Ürünlerimiz Doğu’daki arıcılardan geliyor. Bizim
işlerimiz marketlere kaydı. Daha önceleri sadece
toptan satış vardı, vatandaşa perakende satış
yapmadığımız için öyle biliniyor. Belediyemizden Rami
Kuru Gıda’nın tanıtımıyla ilgili destek bekliyoruz.”

Haber ve Röportaj: Merve UZUN
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR
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TÜRK mutfağında yöresel
çeşitliliği ile özel bir
yiyecek olan turşular

yeşil erikten fasulyeye,
salatalıktan lahanaya,
patlıcandan domatese kadar
özellikle kış yemeklerimizin yanı
başında yerini alıyor. Sirke,
limon tuzu, sarmısak ve renk
renk sebzenin buluşmasıyla
ortaya çıkan bu nefis tat, iştah
kabartan özelliği ile damak
tadına düşkün olanların
sofrasında başköşeyi
kimseye kaptırmıyor.
Doğal güzellikleri,
tarihi su kemerleri
ile ünlü Eyüp
Kemerburgaz,
Anadolu’nun
turşu kültürünü
yaşatmak ve
gelecek nesillere
aktarmak
isteyenlerin değişmez
adresi oluyor. 

Kemerburgaz’ın Tarihi
Hacı Salih Demir Turşucusu’na
uğradık ve onlarla tadı tüm
Türkiye’ye yayılmış meşhur
turşularını konuştuk. 

1956 yılında Hacı Salih
Demir tarafından kurulan
turşucuyu bugün torunları
işletiyor. Selim Demir, 1986
yılında dedesine yardım ederek
turşu yapmaya başlamış. Kaynak
sularıyla da zengin olan bölgede
Demir ailesi turşuları önceleri

tahta
fıçılarda
üretmiş...
Şimdi ise

imalat
yerleri

Bursa...
Mahsulleri taze

dalından kopardıktan
hemen sonra turşularını
yapıyorlar. 

Tarihi Hacı Salih Demir
turşularının bu kadar meşhur
olmasının sırrı sorusuna Selim
Demir şu cevabı veriyor: 

“Dedemin Allah vergisi öyle
bir özelliği vardı ki taşı koysa
turşu oluyordu. Özellikle
yazılmış çizilmiş bir formülümüz
var mı derseniz, yok! Dedemin
ölçüsü yoktu, kuralı yoktu, tek

formülü damak tadıyla turşunun
suyunun olup olmadığını
anlardı. Bizler de onun ne kadar
koyduğunu, öğütlerini, neyin
nasıl olacağını veya
olmayacağını kenarlara
aldığımız notlarla devam
ediyoruz.”

İyi turşu yapmanın püf
noktaları

Mevsiminde sebzenin
dalından koparıldıktan hemen
sonra salamurasının yapılmasını
gerektiğini belirten Selim Demir,
“Her sebzenin içerisinde suyu
vardır. Sebze salamuraya (turşu
suyuna) girdikten sonra fermente
işlemi tamamlandığında turşu
oluyor. Tabii ki tuzu, sirkesi,
limon tuzu ayarlarının iyi

yapılması gerekiyor. Bu işin püf
noktası mevsiminde dalından
kopar kopmaz turşunun
yapılmasında” diyor.  

Müşterilerin en çok tercih
ettikleri turşunun lahana, acı
biber ve salatalık olduğunu
ifade eden Demir, sözlerini
şöyle sürdürüyor: 

“Şu an dükkanımızda yedi
çeşit acı biberimiz var. Seneler
önce dedem turşu yaparken
içerisine erik atıyordu. Ama
şimdi sektör oldu herkes erik
turşusu istiyor.  Kuytu, mahzen
gibi karanlık güneşi görmeyen
serin bir yerde uzun süre
turşularımızı muhafaza
edebiliriz. Tarım ve Köy işleri
Müdürlüğü’nün bize verdiği
etiket ömrü ise bir senedir.”

1956’dan beri değişmeyen lezzet!
Tarihi Hacı Salih Demir Turşucusu

Turşu atalarımızdan bize kalan en değerli miraslardan. Nesiller boyunca mutfakların
vazgeçilmezi olmuş, sofralarda baş tacı edilmiş, kendi kültürünü de beraberinde getirmiş.

Haber ve Röportaj: Merve UZUN
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR
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TARİHİ Kentler Birliği Özendirme
Yarışması’nda Zal Mahmut Paşa Camii
Restorasyon Çalışması Projesi ile Süreklilik

Ödülü kazanan Eyüp Belediyesi, hemen ardından
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen "18.
Devlet Türk Sanatları Yarışması"nda büyük bir
başarıya imza attı. Yarışmada Eyüp Belediyesi
kursiyerleri 3 birincilik, 2 de sergileme ödülüne layık
görüldü. Yarışmada ödül kazanan eserler Samsun
Atatürk Kültür Merkezi’nde  açılan sergide
sanatseverlerle buluştu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk
süsleme sanatlarına çağdaş ve güncel boyut
kazandırarak bugünle buluşturmak ve sanatçıları
özendirmek amacıyla "Hüsn-i Hat", "Tezhip",
"Minyatür", "Çini Deseni", "Ebru", "Kalemişi" ve
"Katı" yarışmaları yapıldı. Yarışmaya katılan 311
sanatçının eseri seçici kurul tarafından
değerlendirmeye alındı. 

Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen
geleneksel sanatlar kurslarına devam eden 5 öğrenci
de yarışmada ödüle layık görüldü. Eyüp Belediyesi
kursiyerleri Emine Karaman, Makbule Kaya,
Rukiye Taşkın ve Şeymanur Yazıcı ebru ve hat
branşlarında 3 birincilik ve 2 sergileme ile büyük bir
başarıya imza attı. 

Samsun Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen
ödül törenine, Samsun Valisi İbrahim Şahin,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
Müdürü Murat Salim Tokaç ve çok sayıda davetli
katıldı. Törende Samsun Büyükşehir Belediyesi
Türk Sanat Müziği topluluğu da konser verdi.

Eyüp’te Habeşistan Günü
EYÜP Belediyesi’nin Habeşistan Kalkınma ve
İşbirliği Derneği (HAKİD)’le Eyüp Kültür Sanat
Merkezi’nde düzenlediği  özel program, renkli
görüntülere sahne oldu. Fotoğraf sergisi ve
kahve ikramıyla başlayan programda video
sunumu gerçekleştiren dernek mensupları,
Habeşistan’a Hicreti konu alan tiyatral gösteri
sundular. Peygamberimiz Hz. Muhammed
(S.A.V)’in müminleriyle, o dönemin
Habeşistan Kralı Necaşi arasında geçen
diyalogları konu alan gösteri, büyük ilgiyle
izlendi. Dr. Şemsu Lalego’nun
moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte,
Türkiye’de eğitim gören bir grup öğrenci
tarafından 2013 yılında kurulan HAKİD’in
projeleri, yurt, burs, doktora ve yurt dışında
eğitimle ilgili yürüttüğü çalışmalar paylaşıldı.

Kursiyerlerimize Samsun’dan 5 Ödül
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GÖKTÜRK Kültür Sanat
Merkezi’nde Kasım ayında

sahnelenen Hezarfen Ahmet
Çelebi (Zamanda Yolculuk)
adlı oyun çocuklara neşeli
dakikalar yaşattı.

Oyun, zaman makinasını
icat eden bir profesörün
asistanı ile birlikte geçmişteki
Türk büyüklerine ziyaretini ve

burada yaşadıkları eğlenceli
olayları konu alıyor. 

Alper Selan’ın yazdığı,
yönetmenliğini Uğraş Atay’ın
üstlendiği Zamanda
Yolculuk’ta Ekin Gökgöz,
Bülent Gençak, Yeşim Kalkan,
Fatoş Baş, Alev Şengül, Osman
Kaan Girit, Sercan Tosun ve
Efe Kaya Atay rol alıyor.

EYÜP Belediyesi ve İnsan ve
Medeniyet Hareketi (İMH),
Mehmet Zahid Kotku’nun

vefatının 35. yıldönümü için bir anma
programı düzenledi. Bahariye
Mevlevihanesi’nde gerçekleşen
“Görünmeyen Üniversite” adlı programa,
Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Nazif
Gürdoğan ve Prof. Dr. Turan Koç
konuşmacı olarak katıldı.

Mustafa Yürekli’nin moderatörlüğünü
üstlendiği etkinlikte, İnsan ve Medeniyet
Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
Mehmet Güney kısa bir konuşma yaptı.
İMH olarak böyle güzel bir programa ev
sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu
dile getiren Güney, Mehmet Zahid
Kotku’nun arkasında güzel izler bırakan
bir gönül insanı olduğunu söyledi.

Programa katılan Prof. Dr. Ersin Nazif
Gürdoğan ise, Mehmet Zahid Kotku’nun
İskenderpaşa Camii’nde görünmeyen bir
üniversite kurduğunu ifade ederek,
dönemindeki mühendislik talebelerine
özel ihtimam gösterdiğine dikkat çekti.

Mehmed Zahid Kotku’yu Anma Programı

EYÜP Belediyesi Caferpaşa Kültür Sanat
Merkezi, Uluslararası İstanbul 3. Şiir

Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Her sene farklı
bir ülke şiirini “özel tema” olarak belirleyen
festivalin bu yılki konuk ülkesi Polonya’ydı.
Günümüz Polonya şiirinin 1980 sonrası üç
farklı kuşağının en önde gelen temsilcileri olan
Marzanna Bogumila Kielar, Milosz Biedrzycki
ve Lies van Gasse ve Jacek Dehnel’in katıldığı
festivalin Eyüp ayağında Ali Ayçil, İsmail

Kılıçarslan, Mustafa Akar, Müesser Yeniay
soruları cevaplayıp şiir okudular. Akşemsettin
Bilgievi’nde Türkçe dersi alan öğrencilerin şiirle
ilgili sorularını cevaplayan yerli ve yabancı
şairler şiire nasıl başladıklarını, şiirin ne ifade
ettiğini ve şairlerin amaçlarını anlattılar. İyi bir
şiirin hem içinde bulunduğu zamana hem de
geleceğe hitap ettiğini belirten şairler
günümüzde birçok şairin güncel kaygılarla şiir
yazdığını belirttiler.

Hezarfen Ahmet
Çelebi Eyüp
Sultan’da

Ahmet Hakkı Turabi ile Musiki Sohbeti
EYÜP Belediyesi Caferpaşa Kültür Sanat
Merkezi ‘’Musiki Sohbeti’’ adlı programa
ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Ahmet Hakkı
Turabi, dini musikinin seçkin eserlerini
icra ederken, bir yandan da anlamları
hakkında bilgi verdi. Turabi, “Ezan, dini
musikinin en önemli formudur. Dini
musiki doğumla başlar. İnsanın kulağından
kalbine girer. Yine insanın dünyadan
ayrılması dini bir musiki olan sela ile olur.
Biz bu ikisinin arasında günde beş kere
ezan ile iç içeyiz. Dini musiki hayatın her
yerine yansımıştır” dedi.

İstanbul 3. Şiir Festivali
Caferpaşa’da Yapıldı
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Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde
“Hz. Halid b. Zeyd Ebû Eyyüb el-
Ensarî ve Fetih” temasının ele

alındığı sempozyum öncesi Ebû Eyyüp
El-Ensârî'nin rivayet ettiği hadislerin ya-
zıldığı bir hat sergisi açılışı gerçekleştiril-
di. Sempozyumun açılış konuşmasını
Düzenleme  Kurulu adına Prof. Dr. Ad-
nan Demircan yaptı. Demircan konuş-
masında, İslam dünyasının yaşadığı sav-
rulmaya dikkat çekerek, “Bu değerleri-
mizin de savrulmasına neden oldu. Fetih
ruhu da bu savrulmalardan bir tanesi.
Fetih Allah adının yüceltilmesi için yapı-
lır ve O’nun rızası vardır. Biz de bunun
için çalışmayız” dedi. 

Remzi Aydın: “İnsanı insan yapan
değerleri anlamamız gerekiyor”

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, sempozyumda yaptığı konuşmada,
12.’si gerçekleştirilen Eyüp Sultan
Sempozyumu’nun önemli bir değer ol-
duğunu belirterek, “Kültür deyince
hem bireysel hem de toplumsal anlam-
da insanı insan yapan değerleri anla-
mamız gerekiyor. Kültürün yaşanma-
sıyla insan hem huzurlu ve mutlu olu-
yor. Yaradılış gayesine uygun bir ya-
şam sürmenin kodlarını algılamış olu-
yor. Bu anlamda hem sivil hem de ka-
mu otoritelerinin, organizasyonlara ve
kültür faaliyetlerine destek olması ge-
rektiğine inanıyorum” dedi. 

İskender Pala ve Beşir Ayvazoğlu
konuşma yaptı

12. Uluslararası Eyüp Sultan Sem-
pozyumu’nun 2’nci gününde sabah ger-
çekleştirilen 3’üncü oturumun başkanlı-
ğını Türk edebiyatının önemli isimlerin-
den Türk divan edebiyatı araştırmacısı,
yazar Prof. Dr. İskender Pala yaptı.
Edebiyatçı, Şair, Yazar, Araştırmacı Be-
şir Ayvazoğlu‘’ Mehmed Rauf ‘Eyüp
Yolunda Servet-i Fünuncular Eyüp Sul-
tan’ın Yolunu Biliyor muydu?” konulu
konuşmasının ardından, Prof. Dr. Fatih
Andı “A. Haşim-N. Fazıl-M. Akif üçle-
mesi üzerinden Eyüp Sultan”, Doç. Dr.
Ali Öztürk de “İslami Türk Edebiyatın-
da Eyüp Sultan” konularını değerlen-
dirdi. Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de
“Musikimizde Eyüp Sultan” yeri ile ilgi-
li bilgilerini sempozyuma katılanlarla
paylaştı.

Anadolu’ya Yönelik Fetih Hareketle-
ri’nin ele alındığı 4’üncü oturumda ise
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Levent Öztürk, ‘’Hulefa-i Raşidin
Dönemi Anadolu Fetihleri Bağlamın-
dan”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Adem Apak “Emevilerin Fetih Siya-
seti’’ “Hıristiyanlar ile ilgili Uygulama-

Eyüp Belediyesi tarafından Siyer Vakfı’nın katkılarıyla organize edilen 12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu, 6-8 Kasım
tarihleri arasında Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyuma, başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere çok
sayıda ülkeden profesörler konuşmacı olarak katıldı. Sempozyuma ilim adamlarının yanı sıra vatandaşlardan büyük ilgi gösterdi.

12. Uluslararası Eyüp Sultan
Sempozyumu’nun Ardından

lar”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Adnan Demircan “Emeviler Dönemin-
de Anadolu’ya Yönelik Yaz Seferleri”,
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cağfer Karadaş ise ’’Müslüma-
nın Fetih Zihniyeti ve Fethin İnanç Ru-
hu’’ konularında birer konuşma gerçek-
leştirdi. Oturum başkanlığını ise Dokuz
Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İs-
lam Tarihi Emekli Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Şeker yaptı. 

Sempozyumun 2’nci günündeki 5’inci
oturumda ise İstanbul’un Fethi farklı
yönlerle ele alındı. Başkanlığını TDV
İlimler Tarihi İlim Kurulu Üyesi  Prof.
Dr. Mahmut Kaya’nın yaptığı oturumda,
Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ziya Kazıcı “Fatih ve Fetih Ruhu”nu
anlattı. Medine Taybe Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Dr. Ahmad Mohammad
Chaban da ”Ebu Eyyub el-Ensari’nin
Evi ve Tarihçesi” üzerine bir konuşma
gerçekleştirirken, Kahire Aynü’ş-Şems
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Osmanlı
Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muham-
med Harb da “Arap Kaynaklarında İs-
tanbul’un Fethi”ni ele aldı. FSM İslami
İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ah-
med Turan Arslan da “İstanbul’un Fet-
hini Müjdeleyen Hadisler”i anlattı. 
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EYÜP BELEDİYESİ ARALIK KÜLTÜR SANAT AJANDASI

26 Aralık’ta Mehmet Akif’i
Anma Özel Programı
Eyüp Belediyesi, 26 Aralık Cumartesi gü-
nü Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde  İstiklal
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma prog-
ramı düzenleyecek.  “Gitme Ey Yolcu!” ad-
lı resim sergisinde ise vatanını yitirmiş

Suriyeli mülteci çocukların resimlerinden
oluşan özel bir sergi sanatseverlerle bulu-
şacak. Programda, Mehmet Akif Ersoy’un
şiirlerinden örnekler ile  hayatından, anı-
larından anekdotlar aktarılacak.

BİRBİRİNDEN GÜZEL
KONSERLER, FİLM
GÖSTERİMLERİ,
TİYATRO ESERLERİ
EYÜP BELEDİYESİ
KÜLTÜR SANAT
MERKEZLERİ’NDE

EYÜP Belediyesi  Aralık ayında Hz. Mevlana’nın
742. Vuslat Yıldönümü’nde özel programlar
düzenleyecek. 4 Aralık Cuma günü saat

18:00’de Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’nde
“Neyzenler Buluşması” gerçekleşecek.  9 Aralık Çar-
şamba günü akşam saat 19:00’da Şeb-i Arus hafta-
sı nedeniyle özel Sema Meşki Bahariye Mevleviha-
nesi’nde düzenlenecek. 11 Aralık Cuma akşamı ise
Emin Işık, yine Bahariye Mevlevihanesi’nde “Mes-
nevi” sohbetine katılacak. Geleneksel Mevleviha-
nesi’nde mukabelesi, Mustafa Tatçı’nın irfan soh-
betleri, Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli’nin mevlevi
dinletisi ise Aralıkta Eyüplülerle buluşacak. 12 Ara-
lık Cumartesi günü Caferpaşa Kültür Sanat Merke-
zi’nde Uğur Derman “Mevleviyye ve sanat, Eyüplü
mevlevi sanatkarlar” konusunda bilgiler verecek.

Eyüplü çocuklar, Aralık ayında da
Eyüp Belediyesi Kültür Sanat Merkezi
ve Göktürk Kültür Sanat
Merkezi’ndeki oyunları büyük bir
keyifle izleyecekler. Eyüp Kültür
Sanat Merkezi’nde Aralık’ta  çocuklar
için “Süper Babaannem”, “Hazine
Adası”, “Renkler Ülkesine Yolculuk”,
“Uykum Geri Gel”, “Ormanlar Kralı
Tavşan”, “Canım Arkadaşım”,
“Palyaçonun Sirki”, “Karagöz”,
Göktürk Kültür Sanat Merkezi’nde ise
“Piri Reis Korsanlara Karşı”, “Mıknatıs
Çocuk”, “Karınca Masalı”, “Komik
Tavşan Hopi”, “Kelebek Avcısı”,
“Motorlu Kuş”, “Renkler Ülkesi” ve
“Karagöz” oyunları sahnelenecek.

Eyüp Sultan’da Hz. Mevlana’yı Anma Programları
Eyüp Belediyesi Kültür Sanat Merkezleri,

Aralık ayında yetişkinlere yönelik tiyatro
oyunları, dünya ve Türk sinemasına damga-
sını vurmuş birbirinden güzel filmler, değer-
li sanatçılardan konserler, özel dinletiler,
söyleşi ve sohbet programlarıyla da ilgi oda-
ğı olacak. 

Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde  “Sorma
Söylemem”, “İlham Perisi”, “İnsan Ne ile Ya-
şar”, “Asil” adlı tiyatro oyunları Eyüplülere
sunulacak. Ayrıca dünyaca ünlü klarnet virtü-
özü Serkan Çağrı ile Haliç Buluşmaları, Erkan
Oğur ve Derya Türkan’dan etnik müzik kon-
seri EKSM’de sanatseverlerle buluşacak. 

Göktürk Kültür Sanat Merkezi’nde ise
“Başkasının Ölümü”, “Aile Saadeti”, “Har-
put’ta Bir Amerikalı”, “Darısı Başımıza”  adlı
tiyatro oyunlarının yanısıra, “Bal” ve “Kop-
ma” adlı filmler gösterilecek.

ÇOCUKLAR! EYÜP’TE TİYATRO ŞÖLENİ SÜRÜYOR
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