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Evlad-ı Fatihan’da  
“Kardeşlik iftarı”

Eyüplü Çocuklar Yaz 
Okullarına Kavuştu

Eyüp'te gençleri spor, eğlence ve eğitim ile 
dopdolu bir yaz bekliyor. Eyüp Belediyesi'nin 
gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği Yaz 
okulları başladı. Eyüplü gençler ve çocuklar, 
belediyenin bu hizmeti sayesinde, yaz boyunca 
ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde 
bulunuyorlar. Bir yandan spor yaparken, diğer 
yandan da sosyal çevrelerini genişleterek öz 
güvenlerini arttırıyorlar.DEVAMI 18-19'DA

Eyüp Belediyesi’nin, Evlad-ı Fatihan’da kurduğu 
‘kardeşlik sofraları’na binlerce Müslüman katıldı. 
Makedonya’nın Gostivar ve Kalkandelen şehirlerinde 
düzenlenen iftar programlarında oruçlar birlikte 
açıldı, dualar okundu, ilahilere eşlik edildi. 
HABERİN DEVAMI 6. VE 7. SAYFADA

EYÜP SULTAN’DA RAMAZANDA
KARDEŞLİK SOFRALARI KURULDUEyüp Sultan bu sene Ramazan ayında binlerce kişiyi ağırladı. 

Eyüp’e gelenler ve ilçe sakinleri, Eyüp Belediyesi’nin kardeşlik sofralarında buluştu ve oruçlarını açtı. Eyüp Merkez’deki Ebussuud 
İlköğretim Okulu bahçesinde Ramazanın her günü düzenlenen açıkhava iftar programlarına yurtiçi ve yurtdışından binlerce misafir katıldı.

“Tekne Orucu” tutan çocuklar, Eyüp’te 5 ayrı noktada 
düzenlenen programlarda keyifli saatler geçirirken, 

kültür sanat etkinlikleri, sohbet programları, 
kitap müzayedeleri yediden yetmişe herkesin ilgi 
odağı oldu. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 

Balkanlar’da Gostivar, Kalkandelen’de ve Eyüp’ün 
kardeş şehri Van Gürpınar’da özel iftar sofraları 

kurdurdu. DEVAMI 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.'DA
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EYÜP'ÜN mahallelerinde kurulan 
iftar sofralarında mahalle sakinleri 
hep birlikte oruç açarken Ebussuud 

İlköğretim Okulu'nun bahçesinde her gün 
kurulan iftar sofralarında ise İstanbul'un 
farklı semtlerinden gelen binlerce vatandaş 
“Huzur Başkenti” Eyüp'te oruç açmanın 
manevi hazzını yaşadı. Eyüp Belediyesi'nin 
kurduğu iftar sofralarında sahne alan 
sanatçılar ezan vaktine kadar vatandaşlara 
ilahi musiki ziyafeti verip, vatandaşların 
gönüllerini coşturdu.

Eyüp'te kardeşlik sofralarının 
kurulmasını sağlayan Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın da Ramazan boyunca 
vatandaşlarla birlikte orucunu açıp, onlarla 
bol bol sohbet edip, İstanbul'un hatta 
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 
misafirlerini ağırladı. 

Eyüp Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü ekipleri ise iftar öncesi Eyüp'ün 
farklı noktalarından yaptıkları canlı yayınlarla 
dünyanın dört bir yanında bulunan 
vatandaşları Eyüp Sultan ile buluşturarak 
ekran başından dahi olsa onların özlemlerini 
giderdiler.Yeni başlatılan Mobil Beyaz 
Masa uygulaması çercevesinde de Beyaz 
Masa ekibi kendileri için hazırlanan özel 
araçla iftar yapılan sokakların girişlerinde 
bekleyerek, vatandaşlardan gelen talep 
ve şikayetleri kayıt altına aldı. Kayıt altına 
alınan bu talep ve şikayetler ilgili birimlere 
bildirilerek çözüme kavuşması sağlandı.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Eyüp Belediyesi Ramazan Ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurduğu dev iftar sofralarında binlerce 
Eyüplüyü ağırladı. Bu sofralarda gönül köprüleri kurulurken eski komşuluk ilişkileri yeniden canlandı.

Eyüp’ün Mahallelerinde 
Kardeşlik Sofraları Kuruldu

Ramazan Ayı boyunca mahalle iftarlarında vatandaşlarla 
oruç açan  Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 

Eyüplülerle bol bol sohbet etti.

Yeşilpınar'a 3 bin kişilik 
dev iftar sofrası kuruldu.

YEŞİLPINAR

AKŞEMSETTİN ÇIRÇIR

KARADOLAP OTAKÇILAR
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“Ramazan Ruhunu Yaşatan 
Muhteşem Bir Etkinlik”

Binlerce Müslüman Eyüp Sultan’da İftar Açtı

Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden Gelen Binlerce İnsan Ebussuud İlköğretim Okulu'nun Bahçesinde 
Kurulan Kardeşlik Sofralarında Biraraya Geldi. Eyüplüler ise Mahalle Açıkhava İftarlarında Buluştu...

Ali Osman Dinç: 
“İftara Alibeyköy'den katılıyorum. Arkadaşlarla 

birlikte geldim. Burada çok güzel bir ortam 
var. Açık havada binlerce insanla birlikte oruç 

açmak çok hoşumuza gitti. Gerçekten de 
Ramazan'ın ruhunu yaşatan bir etkinlik oluyor. 

Belediyemize ve başkanımıza mahalle iftarlarını 
düzenledikleri için teşekkür ediyoruz.”

Alkın Kızılca: 
“İftara Topçular Mahallesi'nden katılıyorum. Burada Türkiye'nin farklı il 

ve ilçelerinden gelmiş yüzlerce insan var. Birlik ve beraberlik içinde hep 
birlikte oruçlarımızı açıyoruz. Kardeşlik ve paylaşmak gibi Ramazan ayının 

güzelliklerini yaşıyoruz.”

Fatma Güven Kaya: 
“Biz arkadaşlarımla 
birlikte 
Okmaydanı'ndan 
geliyoruz. Eyüp 
Sultan'ı ziyarete 
gelmiştik. Orucumuzu 
burada açmak istedik. 
Ramazan Ayı'nda 
burada binlerce kişi 
aynı yemeği yedik, 
paylaştık. Biz çok 
beğendik emeği 
geçen herkesten Allah 
razı olsun diyorum.”

İlyas – Kiraz Üngör: 
“Buraya Fındıkzade'den geliyoruz. Geçen 
sene katılmıştık, çok hoşumuza gitmişti. 

Bu sene de gelmek istedik. Burada 
hep beraber oruç açmak çok bereketli 

oluyor. Önemli olan Ramazan'da birlik ve 
beraberlik içinde oruç açmak. Yemekler 
de çok güzel. Emeği geçen herkesten ve 

belediye başkanımızdan Allah razı olsun.”

Müftah Menek: 
“Ben iftara Çekmeköy'den geliyorum. İlk 

defa bir mahalle iftarına katılıyorum. Eyüp 
Belediyesi mükemmel bir iftar sofrası 

hazırlamış. Böyle binlerce insanla birlikte 
oruç açmak çok güzel. Tabii Eyüp'te iftar 

yapmak bir başka güzel."

Büşra Coşkun: 
“Sakarya Geyve'den 
geliyoruz. Kızımla 
birlikte Eyüp Sultan'a 
gezmeye geldik. 
İftarımızı burada 
yapmak istedik. 
Eyüp Belediyesi çok 
güzel bir iftar sofrası 
kurmuş. Emeği 
geçen herkesten 
Allah razı olsun.”
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ANADOLU'DA eski ve köklü bir gelenek 
olan ancak zamanla unutulmaya yüz 
tutmuş olan “Tekne Orucu” ile çocuklar, 

balon patlatarak oruçlarını açıp yemeklerini 
yedikten sonra birbirinden eğlenceli programlarla 
keyifli dakikalar geçirdiler. Eyüplü ailelerin yanısıra 
İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar 
da çocuklarına oruç tutmaya teşvik etmek ve 
Ramazan ayının güzelliklerini yaşatmak için Eyüp 
Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde “Tekne 
Orucu” tutan çocuklar için Eyüp'te 5 ayrı noktada 
iftar programı düzenlendi. Eyüp Sultan Meydanı, 
Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi, Rami, 
Osmanlı Park ve Kemerburgaz’da düzenlenen 
etkinliklerde yaşları 4 ile 8 arasında değişen 
çocuklar öğle ezanına kadar oruç tuttu. Tekne 
Orucu iftar programı çerçevesinde çocuklar, iftar 
öncesi Karagöz-Hacivat, Nasrettin Hoca, palyaço, 
meddah, kukla gösterisi gibi etkinliklerle 
eğlendi. Hacivat ve Karagöz ile kahkahalara 
boğulan, Nasrettin Hoca ile bol bol sohbet edip 
eğlenen çocuklara oruçlarını açtıktan sonra 
patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı Macunu, 
Osmanlı Şerbeti ve balon da dağıtıldı.

Eyüp Belediyesi, Ramazan ayı ile orucu çocuklara sevdirmek, ‘onbir ayın sultanı’nın güzelliklerini onlara yaşayarak 
öğretmek amacıyla her yıl geleneksel olarak bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu etkinliklerden birisi de Tekne Orucu.

EYÜP'TE “TEKNE ORUCU” TUTAN 
ÇOCUKLAR BU SENE DE ÇOK EĞLENDİ

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ TEKNE ORUCUNA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Büşra – Zehra Naz Sivrikaya: 
“Fatih'ten geliyorum. Etkinlik çok 

hoşumuza gitti, çok memnun 
olduk. Çocuklar çok sevindi. Manevi 
değerlerimizi öğrenmeleri açısından 
Eyüp Belediyesi çok güzel bir etkinlik 

hazırlamış. Eyüp Belediyesine çok 
teşekkür ediyoruz.”

Zehra Tuğcu: 
“Ben 9 yaşındayım, bu sene 4.sınıfa 

geçtim. Tekne Orucu 
daha önce de tuttum 

ama buraya ilk defa 
geliyorum. Burada her 
şey çok güzel. En çok 
palyaçoyu ve kukla 

gösterisini beğendim.”

Emine Güntepe Aydın: 
“Ben Ataşehir'den 

geliyorum. Hem Eyüp 
Sultan'ı ziyaret etmek 

hem de çocuğumun Tekne 
Orucu'na katılması için 

geldim. Daha önceden  kayıt 
yaptırmıştım. Öncelikle 
çocuklara Ramazan'ı en 
güzel şekilde anlatan ve 

yaşatan bu başarılı etkinliği 
düzenlediği için Eyüp 

Belediye Başkanı Remzi 
Aydın'ı tebrik ediyorum. 

Umarım her yıl bu şekilde 
düzenlenmeye devam 

eder.”

Gülşah – Gökçe Karaca: 
“Ben Alibeyköy'den geliyorum. İlk defa Tekne 
Orucu'na çocuğumu getirdim. Belediyemizin 
bu etkinliğini çok doğru ve güzel buluyorum. 
Çocuklarımızın oruç alışkanlığı kazanmaları 
ve Ramazan ayının güzelliklerini yaşamaları 
için yapılmış, onları eğlendiren, bilgilendiren 
ve eğiten bir etkinlik olmuş. Belediye 
başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Elif Arslantürk: 
“Ben daha önce de tekne orucu tutmuştum. Buraya geçen sene de 
annem beni getirmişti. Bu sene ilk defa geliyorum. Burada yapılan kukla 
gösterilerini, oyunları çok seviyorum. Balonları patlatıp orucumuzu 
açtıktan sonra Osmanlı Macunu yiyeceğim.”

Selim Özmen: 
“İlk defa Tekne Orucu 

tuttum. Burada çok 
eğlendim. Yemekler hoşuma 

gitti. En çok Meraklı'yı 
sevdim. Balon uçurup, balon 

patlatarak orucumu açtım. 
Macun da çok güzeldi. Yine 

gelmek istiyorum.”
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ESER ve Şeker Hayat ÖğrencileriESER ve Şeker Hayat ÖğrencileriESER ve Şeker Hayat ÖğrencileriESER ve Şeker Hayat ÖğrencileriESER ve Şeker Hayat ÖğrencileriESER ve Şeker Hayat ÖğrencileriESER ve Şeker Hayat Öğrencileri
İftar Sofrasında Buluştu

Eyüp Belediyesi, tüm Ramazan ayı boyunca kurduğu 
kardeşlik sofraları ve birbirinden renkli etkinlikler ile 
Eyüplülere ve Eyüp'e ziyarete gelen misafirlerine Ramazan 
ayının tüm güzelliklerini yaşattı. Eyüp Belediyesi Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Engelliler Sürekli Eğitim ve 
Rehberlik Merkezi (ESER) ile Şeker Hayat'ın öğrencileri ve 

aileleri için geleneksel hale gelen Ramazan iftarlarını bu yıl 
da düzenledi. 

ESER'in bahçesinde yapılan iftar yemeğinde bir araya 
gelen, Ramazan Ayı'nın coşkusuna ortak olan özel çocuklar ve 
aileleri gölge oyunu, çocuk tiyatrosu, kukla gösterimi ve çeşitli 
etkinliklerle iftar saatine kadar keyifli vakit geçirdiler. Oruçlar 

açıldıktan sonra pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının 
yapıldığı iftar yemeklerinde Grup Mihmandar, ailelere 
unutulmaz müzik ziyafetleri sundu. Ramazan boyunca her 
hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen iftar 
yemeklerinde bine yakın engelli vatandaş, aileleriyle birlikte 
unutulmaz bir Ramazan geçirdi.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Birsen – Cansu Gökçe Ekinci: 
“Belediyemiz çok güzel bir iftar programı hazırlamış. Engelli 
çocuklu aileler olarak bir araya geldik, hep birlikte oruç açtık. 

Evde yalnız başına iftar açmak var; bir de böyle kalabalık 
bir aile ortamında hep birlikte iftar yapıp sohbet etmek var. 

Çocuklarımız ve bizler çok mutlu olduk. Allah razı olsun diyorum. 
ESER zaten çok güzel bir okul. Evde çocuklarımız oturmak yerine 

burada arkadaş edinip, eğleniyorlar ve eğitim alıyorlar.

Yeşim – Barış Keskin: 
“Burada çok samimi bir ortam var. Çocuklarımızla birlikte 

orucumuzu açtık. Aslında ne yediğimizin hiç önemi yok, beraber 
olduktan sonra. Biz çok mutluyuz, en önemlisi çocuklarımız çok 

mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Elif Çapa: 
“Bu akşam bizler için düzenlenen iftar 

programından çok memnun kaldık. Bizim için 
keyifli bir Ramazan akşamı oldu. İftarımızı 

yapıp, çaylarımızı içip müzik dinledik. Belediye 
başkanımız Remzi Aydın'a bizlere böyle bir ikramda 

bulundukları için çok teşekkür ediyoruz. Biz 
okulumuzu ve hocalarımızı çok seviyoruz. Burada bir 

aile ortam var; o yüzden hiç ayrılmak istemiyoruz.”

Fatma – Seçkin Çelik: 
“Belediyemiz gayet güzel bir iftar programı 

düzenlemiş. Çocuklar çok mutlu oldular. Benim 
oğlum heyecanla bu günü bekledi. Burada zaten 
biz bir aile gibiyiz. Ailemizle birlikte orucumuzu 
açtık. Allah düzenleyenlerden razı olsun. Oğlum 
ESER'i çok seviyor. Buraya gelmediği zaman çok 

mutsuz oluyor, evde yemek dahi yemiyor. Buraya 
geldiğinde ise dünyalar onun oluyor.”

İbrahim Akarsu: 
“ESER'e Göktürk'ten geliyorum. Buranın ortamını bildiğim 
için burayı zaten çok seviyorum. Gelmekten keyif alıyorum. Bu 
akşam da her şey mükemmeldi. Arkadaşlarımızla ve ailelerimizle 
birlikte iftar yaptık. Çok güzel bir Ramazan akşamı yaşadık. 
Herkese teşekkür ediyorum.”
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GOSTİVAR'DA Eyüp 
Belediyesi’nin organize ettiği 
iftara Eyüp Belediye Başkanı 

Remzi Aydın, Gostivar Belediye 
Başkanı Nevzat Bejta ve Gostivar 
Müftüsü Shaqir Fetahu'nun yanı 
sıra 3 bine yakın Gostivarlı katıldı. 
Gostivarlılar Eyüp Belediye Başkanı 
Remzi Aydın’a yoğun ilgi gösterdi.

Eyüp’te bulunan kurum ve STK 
temsilcilerinden oluşan 50 kişilik 
bir heyetle Gostivar’a gelen 
Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, Gostivar 
Meydanı’na kurulan 
iftar sofrasında 
Gostivarlılarla 
buluştu. Kurulan 
sahnede ilahiler 
okunurken, 
Gostivarlılar sokak 
iftarında Türkiyeli 
kardeşlerini bağrına 
bastı. Ezan vaktine kadar 
Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti, 
Ezan’dan sonra hep birlikte oruçlar 
açıldı, eller semaya tutularak 
dünyadaki tüm Müslümanlar için 
dualar edildi.

Gostivarlılara, “Sizlere Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim” 
diye seslenen Aydın, Eyüp ile 
Gostivar’ın derin tarihi bağlara 
sahip olduğunu belirterek, ilçede 
yaşayan pek çok Gostivarlı olduğunu 
hatırlattı. Türkiye’nin Makedonya’daki 
Müslüman Türk ve Arnavutları yalnız 
bırakmadığını ifade eden Aydın, “Bu 
yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz iftar 
programına gösterdiğiniz yoğun 
ilgi ve alakaya teşekkür ederim. 

Eyüp Belediyesi, Makedonya’nın 
kuzeyinde yer alan, Müslüman Türk ve 
Arnavutların yoğun yaşadığı Gostivar 
şehriyle “Kardeş Şehir” protokolü 
imzaladı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, “Zaten iyi ilişkilerimizin olduğu 
Gostivar’la ilişkilerimizin artması, 
kardeşliğimizin büyümesini istiyoruz” 
dedi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın 
ve ilçe protokolünden oluşan 50 kişilik 
ekip, Makedonya’yı ziyaret etti. Eyüp’te 
bulunan kurum ve STK temsilcilerinin 
bulunduğu heyet, Makedonya’nın 
Başkenti Üsküp’e kısa bir ziyaret 
yaptıktan sonra Kuzey Makedonya’da 

bulunan, Müslüman Türk ve Arnavutların 
yoğun yaşadığı Gostivar kentine geçti. 
Başkan ve Eyüp heyetini Belediye 
Başkanı Nevzat Bejta karşıladı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve 
Gostivar Belediye Başkanı Nevzat Bejta, 
Gostivar Belediye Binası’nda Kardeş Şehir 
Protokolü imzaladı. İnsanlarımızın mutlu 
olması bizleri de mutlu eder” dedi.

İmzaların ardından iki belediye 
Başkanı, Gostivar Müftüsü Shaqir 
Fetahu’yu makamında ziyaret etti. Müftü 
Fetahu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Başkan Aydın’a tamiri 
tamamlanan Gostivar Saat Kulesi’nin 
fotoğrafını hediye etti.

Eyüp’ten Gostivar’a “Kardeşlik İftarı”
Eyüp Belediyesi 
tarafından 
Makedonya'nın 
kuzeybatısındaki Gostivar 
şehrinde iftar programı 
düzenlendi. "Kardeşlik" 
sloganıyla bu yıl 
üçüncüsü yapılan iftara 
3 bin Müslüman Türk ve 
Arnavut katıldı.

Geçtiğimiz yıl yağmur altında bizleri 
yalnız bırakmamıştınız, bu yıl da 
soframıza geldiniz, kardeşliğinizi 
gösterdiniz” dedi.

Ramazanın manevi 
atmosferini hissetmek için bu iftar 
organizasyonunda toplandıklarını 

belirten Aydın, “Bundan 
sonraki süreçte bu 

vesileyle kültürel 
alanda, siyasi, 

ekonomik alanda 
da Türkiye ile 
Makedonya 
arasında 
ilişkilerimizi daha 

çok yoğunlaştırmayı 
hedefliyoruz" 

ifadelerini kullandı.

"Ramazan bizi birleştiriyor"
Eyüp Belediyesi’nin her 

yıl Gostivar’da iftar programı 
düzenlediğini hatırlatan Gostivar 
Belediye Başkanı Bejta da iftar 
programının artık bir gelenek haline 
geldiğine dikkati çekerek, "Ramazan 
bizi birleştiriyor, sevgi ve sevinç 
oluşturuyor" diye konuştu.

Gostivar Müftüsü Fetahu ise böyle 
güzel bir ortamın oluşmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Ramazan’ın kardeşlik, dua ve 
Kuran ayı olduğunu anlatan Fetahu 
“Türkiye’den buraya gelerek bizlere 
sofralarını açan kardeşlerimize 
şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.

Eyüp ve Gostivar Kardeş Şehir Oldu
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EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Eyüp 
İlçesinden kurum ve STK’lardan oluşan 50 kişilik bir 
heyetin katıldığı iftar programına Türk, Arnavut ve 

Boşnak Müslümanlar katıldı.
İftar öncesinde Harabati Tekkesi bahçesini dolduran 

Müslümanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla İstanbul’dan 
gelen konuklarına sevgi gösterisinde bulundu. AK Parti 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Kalkandelen Müftüsü 
Prof. Dr. Kani Nesimi ve Kalkandelen eşrafının da katıldığı 
iftar programında dualar edildi, ilahiler seslendirildi.

"Sizleri unutmadığımızı göstermeye geldik"
Tarihi 1538’e kadar uzanan Harabati Tekkesi’nde 

aynı sofrada buluşan Türk, Arnavut ve Boşnaklara hitap 
eden Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, konuşmasına 
“Hepinize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selamını getirdim” diye başladı. Makedonya’daki 
Müslümanlarla biraraya gelmeyi arzu ettiklerini anlatan 
Aydın, “Bizler buraya sizlerin sofrasını paylaşmaya geldik, 
sizleri unutmadığımızı göstermeye geldik, Allah’ın rızasını 
kazanmaya geldik. Başka bir muradımız yoktur” dedi.

Kalkandelen’in Anadolu ile akrabalığının yüzyıllara 
dayandığını hatırlatan Aydın, “Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan da cezaevinden çıktıktan sonra burayı 
ziyaret etmiş, Yeni Türkiye’yi tefekkür ettiği yerlerden biri 
olmuştu. Şimdi bizler sizlerle aynı sofrada buluşuyoruz. 
Bizim Balkan coğrafyasıyla tarihsel ve kültürel bağlarımız 
var. Birbirimizle et ve tırnak gibiyiz. Aynı inancın, kültürün, 
medeniyetin insanlarıyız. Bu iftar sofralarıyla daha çok 
bir araya geliyor, onlarla her konuda yardımlaşmaya 
ve birbirimizi desteklemeye çalışıyoruz. Bu iftarımızın 
ümmetin yeniden dirilişine vesile olmasını temenni 
ederim” diye konuştu.

"Ailelerini bırakıp geldiler"
Kalkandelen Müftüsü Prof. Dr. Kani Nesimi 

ise Ramazan ayının bütün Müslümanları aynı 
sofrada biraraya getirmesinin bereketine değinerek 
“İstanbul’dan buraya bizimle iftar yapmaya gelen 
Türkiyeli kardeşlerimize şükranlarımı sunarım. Ailelerini, 
sofralarını, akrabalarını bırakıp buraya gelerek bizlere 
iftar sunmak için geldiler. Bu büyük bir fedakarlıktır ve bu 
fedakarlığın kaynağı sadece Allah’a olan inançtır” dedi.

Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte 
Müslümanlar oruçlarını hep birlikte açtılar.

İftar programları için Makedonya'da 
bulunan Eyüp Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, Eyüp'te misafir ettiği ve tedavisine 
destek olduğu 14 yaşındaki Lavdrim 
Esmani'yi evinde ziyaret etti. Ziyaretten 
oldukça memnun kalan Esmani ailesi 
Başkan Remzi Aydın'a, çocuklarının 
tedavisine verdiği desteklerden dolayı 
teşekkür ettiler.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Makedonya'da Gostivar ve Kalkandelen 
şehirlerinde kurulan gönül sofralarında 
Evlad-ı Fatihan'ı kucakladı. Ramazan'ın 
bereketiyle dolup taşan iftar sofralarında 
Müslümanlar hep birlikte oruçları açtılar.

Bu arada Başkan Remzi Aydın, 
Mekadonya'da bulunduğu süre içerisinde 
bir dizi ziyaret de gerçekleştirdi. Bu 
ziyaretlerden biri de Tetova'dan Lavdrim 
Esmani isimli gencin evine oldu. Başkan 
Aydın, beyninde rahatsızlığı bulunan 
Lavdrim Esmani isimli genci, tedavisine 
destek olmak amacıyla geçtiğimiz 
aylarda Eyüp'e davet etti, genci ve 
ailesini 5 hafta boyunca Eyüp Belediyesi 

Ensari Konağı Sosyal Tesisleri'nde misafir 
etti. İstanbul'da tedavisi için gerekli 
çalışmalar tamamlanan Lavdrim Esmani 
daha sonra memleketine döndü.

Başkan Aydın'ı evlerine davet ettiler
Başkan Remzi Aydın’ın Makedonya’ya 

geldiğini duyan Esmani ailesi, 
Başkan Aydın’ı evlerinde ağırlamak 
istedi. Ailenin bu talebini kıramayan 
Başkan Aydın, 14 yaşındaki Lavdrim’i 
Kalkandelen'in (Tetova) girişinde 
bulunan Poroy Köyü'nde ziyaret etti. 
Esmani ailesi Başkan Aydın'ı karşılarında 
görünce büyük bir mutluluk yaşadı.

Ziyaretten büyük mutluluk 
yaşayan Esmani ailesi, öncelikle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 
Balkanlardaki ve diğer coğrafyalarda 
yaşayan Müslümanlara sahip çıkarak 
destek olduğu, güç, kuvvet verdiği 
için, sonrasında da Başkan Aydın'a 
Evlad-ı Fatihan'ı hiç bir zaman yanlız 
bırakmayarak her daim yanlarında 
olduğu için teşekkür ettiler.

Makedonyalı Hasta Gence Ziyaret

Eyüp Belediyesi’nin geleneksel “Balkan 
İftarları” kapsamında, Makedonya’nın 
Kalkandelen şehrinde 2 bin kişinin katıldığı 
bir iftar programı düzenlendi. Türk, Arnavut ve 
Boşnaklar'ın yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeği, 
500 yıllık Harabati Tekkesi’nde yapıldı.

500 Yıllık Tekkede Evlad-ı 
Fatihan’la iftar Yemeği
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Eyüplü Çocuklar Unutamayacakları
BiR RAMAZAN YASADI

Mustafa Eren Çalışkan: 
“Ben 8 yaşındayım, 3. sınıfa geçtim. Eyüp'te 

oturuyorum. Hacivat'ı boyuyorum. Hacivat ve 
Karagöz'ü izlemeyi çok seviyorum; onlara çok 
gülüyorum. Bu benim ilk katıldığım etkinlik, 

diğerlerine de katılmak istiyorum.”

EYÜP Meydan'da düzenlenen Karagöz – Hacivat, 
Nasrettin Hoca, kukla ve palyaço gösterileri ile eğlenen 
çocuklar Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi, Hasan Nail 

Canat Sanat Akademisi, Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi, 
Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bir dizi eğitici 
ve öğretici etkinlikle kaliteli zaman geçirdiler.

Kendi Karagöz ve Hacivatlarını Yaptılar

Kültür Sanat Merkezlerinde düzenlenen Karagöz 
atölyesinde Geleneksel Türk Gölge Ustası Suat Veral'le hayal 
perdesinin tüm karakterlerini yakından tanıyan çocuklar 
daha sonra kendi Hacivat ve Karagözleri'ni boyayarak 
evlerine bir hatıra götürmenin mutluluğunu yaşadılar. 
Kukla yapımı atölyesinde kendi kuklalarını yaparak el 
becerilerini geliştiren minikler, boyama atölyesinde ise 
tarihi ahşap ve toprak Eyüp oyuncaklarını renklendirdiler.

Masalcı Dede ile Hayal Dünyasına Yolculuk

Atölye çalışmaları ile keyifli zaman geçiren çocuklar, 
Masalcı Dede programında ise Ercüment Balakoğlu'nun 
anlattığı masallarla,  masallar diyarında unutulmaz 
yolculuklara çıktılar. Yaşları 3 ile 7 arasında değişen 
çocuklar yaklaşık 45 dakika süren programda anlatılan 
masallarla bir taraftan hayal dünyalarını geliştirirken bir 
taraftan da kelime dağarcıklarını genişlettiler.

ÇOCUKLAR ATÖLYELERDE EĞLENCELİ VE KALİTELİ ZAMAN GEÇİRDİLER
Pınar – Mete Diken: 

“Yeşilpınar Mahallesi'nden geliyorum. 
Yapılan etkinliklerin çocuklar 
için oldukça faydalı olduğunu 

düşünüyorum. Burada en azından 
sosyalleşiyorlar. Aynı yaş grupları ile 
beraber olmaları onlar için de çok iyi 

bence. Biz oğlumla ilk defa katılıyoruz 
etkinliğe. Fırsatımız olursa Tekne 
Orucu'na da katılmayı istiyoruz.”

Tuana Dumlu: 
“9 yaşındayım, 4.sınıfa geçtim. Ben 

Gaziosmanpaşa'dan 
geliyorum. Burada 

olmak çok eğlenceli. 
Karagöz'ü 

renklendiriyorum. 
Daha önce de 

kukla yapımına 
katılmıştım. O da 

çok güzeldi.”

Elif – Esma ve Eslem Deveci: 
“Gaziosmanpaşa'dan Yıldız Tabya'dan geliyoruz. 

Etkinlikler çok güzel, hoşumuza gitti açıkçası. 
Buraya birkaç arkadaş grubu ile geldik ve şimdiye 

kadar niye gelmedik diye hepimiz pişman olduk. İyi 
ki gelmişiz. Çocuklara Hacivat ve Karagöz hakkında 

bilgi verdiler, boyama yaptılar. Çocuklarımız bu 
yaşadıklarını ömürleri boyunca unutmayacaklardır.”

Çağlar Elmasoğlu: 
“8 yaşındayım, 3. sınıfa geçtim. Buraya İslambey 

Mahallesi'nden geliyorum. Daha önce de etkinliklere 
katılmıştım. Oyuncak boyama ve kukla atölyesine 

gittim. Tüm etkinliklerin hepsini sevdim ben.”

Nisanur Saltan: 
“8 yaşındayım, Gaziosmanpaşa'dan geliyorum. Tekne 

Orucumu açtıktan sonra buraya geldim. Şimdi Karagöz'ü 
boyuyorum. Çok eğlenceli geçiyor. Burayı çok sevdim. 

Annem beni başka bir etkinliğe daha götürecek.”

Elvin Müslüm: 
“Ben 9 yaşındayım, 
buraya Eyüp Merkez'den 
geliyorum. Karagöz'ü 
rengarenk boyadık. Ben 
bugün Tekne Orucu 
tutamadım ama daha 
önce tutmuştum. Bir de 
kukla atölyesine gittim, 
kendi kuklamı yaptım.”

Eylül Küçükkaralar: 
“9 yaşındayım, 4 sınıfa geçtim. 

İslambey Mahallesi'nde 
oturuyorum. Etkinlik çok 

eğlenceli, bir daha gelmeyi çok 
isterim. Oyuncak boyama ve kukla 

atölyesine de katılmıştım. Onlar 
da çok keyifliydi.”

Çocuklar boyama atölyesinde 
tarihi ahşap ve toprak Eyüp 
oyuncaklarını renklendirdiler.

Kukla yapımı atölyesinde kendi kuklalarını yaparak el becerilerini geliştirdiler.

Hacivat ve Karagözleri'ni boyayan çocuklar 
evlerine bir hatıra götürmenin 
mutluluğunu yaşadılar.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir
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EYÜP Belediyesi tarafından 
restorasyon ödüllü Zal Mahmut 
Paşa Külliyesi'nde yapılan Kitabiyat 
Merkezi’nde Ramazan boyunca 
Çarşamba ve Cumartesi günleri 
düzenlenen müzayedelere 
kitap tutkunları 
büyük ilgi 
gösterdi. 

Müzayede 
de onlarca 
kitapsever, 
Osmanlı 
döneminden 
günümüze uzanan 
tarihi birçok kitabı satın 
alabilmek için yarıştı. Müzayede 
sırasında 100 yıllık Osmanlı 
Haritaları, 2.Meşrutiyetin 
hazırlanmasında Enver Paşa ile 
birlikte ortamı hazırlayan isimlerden 

Resneli Niyazi'nin kitapları, Osmanlı 
kadın hattatlarından Feride Hanımın 
“Meşk Defteri”, Rıza Tevfik'in ilk baskı 
olan “Serab-ı Ömrüm” kitabı, Hafız'ı 
Şirazi'nin Tahran baskısı olan “Hafız 

Divanı” ve Eyüp Sultan'ın 
hayatını anlatan 

çizgi roman hem 
alıcılar arasındaki 
rekabeti artırdı 
hem de keyifli 
bir müzayedenin 

yaşanmasına 
sahne oldu. 

Müzayedelerin yanısıra 
Dursun Gürlek, Ziyaver Şencan, 

Süleyman Faruk Göncüoğlu ve 
Mehmet Nuri Yardım renkli ve keyifli 
söyleşileri ile Ramazan süresince 
kitapseverlerle Eyüp Kitabiyat 
Merkezi'nde bir araya geldi.

EYÜP Belediyesi her yıl olduğu 
gibi bu sene de Eyüplüler ve 
Eyüp'e gelen misafirler için 

Ramazan ayı süresince Ramazan 
coşkusunun yaşanacağı birbirinden 
güzel etkinliklere imza attı.  
7'den 77'ye herkese hitap eden 
programları ile öne çıkan Eyüp 
Belediyesi, Caferpaşa Kültür Sanat 
Merkezi ve  ve Zal Mahmut Paşa 
Külliyesi Eyüp Kitabiyat Merkezi'nde 
kurulan sanat atölyeleri ile gençlerin 
ve yetişkinlerin ilgi odağı oldu. 

Gençlere yönelik olarak da her 
gün Eyüp Belediyesi geleneksel el 

sanatları atölyelerinde, cam üfleme, 
çömlek, tezhip, minyatür, ebru ve 
kaligrafi, hüsn-ü hat ve ney atölyesi 
çalışmaları yapıldı. Eyüp Belediyesi 
Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi ve 
Zal Mahmut Paşa Eyüp Kitabiyat 
Merkezi'ndeki geleneksel el 
sanatları atölyeleri büyük ilgi gördü. 
Cam atölyesi, Tezhip ve Kat'ı atölyesi, 
Minyatür atölyesi, Ebru atölyesi, 
Kaligrafi atölyesi, Ahşap İşleme ve 
Kabartma atölyesi, Ney atölyesi başta 
olmak üzere çok sayıda geleneksel 
el sanatı Eyüplüler ve Eyüp'e gelen 
vatandaşlarla buluştu.

Gençlerden Geleneksel El Sanatlarına Büyük İlgi

Kitapseverler 
Eyüp Kitabiyat 

Merkezi'nde Buluştu
Ramazan Ayı boyunca etkinliklerle ve sokak iftarlarıyla 
vatandaşları bir araya getiren Eyüp Belediyesi'nin, Eyüp 
Kitabiyat Merkezi’nde gerçekleştirdiği Kitap Müzayedesi 

Günleri ve söyleşileri kitapseverlerin ilgi odağı oldu.

Eyüplülerin en çok ilgisini çeken 
atölyelerden birisi de Cam atölyesiydi.

Güzel yazı 
yazma sanatı 
olan Kaligrafi  
atölyesini ziyaret 
eden Eyüplüler 
isimlerini 
yazdırdılar.

Ahmet Yenilmez'den “Tarihten Sahneler”
Eyüp Belediyesi, bu Ramazan 

Ayında  diğer tüm Ramazanlarda 
olduğu gibi vatandaşlar için 
birbirinden güzel ve eğitici 
programlar hazırladı. Eyüp 
Belediyesi tarafından düzenlenen 
ve bir anlamda Ramazan’ın ruhunu 
yansıtan bu etkinliklerden biri 
de “Tarihten Sahneler” isimli 

programdı. Ünlü tiyatro oyuncusu 
Ahmet Yenilmez'in hazırlayıp 
sunduğu programda, her seferinde 
farklı bir tarihi değerin hayatı konu 
alındı. Program Caferpaşa Kültür 
Sanat Merkezi'nde ve Eyüp Sultan 
Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Sevilen oyuncu Yenilmez, 
Meddah formatında gerçekleştirdiği 

anlatımlarında Mehmet Akif 
Ersoy'un ve “Bir Fetih'in rüyası” 
başlığı altında da Fatih Sultan 
Mehmet'in hayatını konu aldı. 
Ahmet Yenilmez, Ramazan Ayı 
boyunca düzenlenen programda 
gerçekleştirdiği anlatımlarla 
tarihimize mal olmuş önemli kişileri 
İstanbullularla buluşturdu.

Eyüp Belediyesi meydanlarda ve 
kültür merkezlerinde Ramazan'ın 
ruhunu yansıtan bir çok farklı 
etkinlik ve aktiviteler düzenledi. 
Eyüp Camii Meydanındaki 
"Tembihname" adlı canlandırma da 
Eyüplülerin ilgi odağı oldu. 

Ramazan Ayı boyunca 
sahabelerin karakterine bürünüp 
sahneye çıkarak performanslarını 
Eyüplüler'in beğenisine sunan 
oyuncular, Eyüp Camii Meydanı 
ve Caferpaşa Kültür ve Sanat 
Merkezi’nin bahçesinde kurulan 

mini sahnede Sahabelerin 
karakteristik özelliklerini ve o 
dönemin olaylarını anlattı. 

Bir Osmanlı geleneği olan 
Ramazan Tembihnameleri, Şaban 
ayının sonlarında halka yönelik 
bir dizi kuralları içerirdi. Halkın 
dini emirlere daha sıkı sarılıp, 
ibadetle meşgul olması ve edepli 
olması istenirdi. İkinci Mahmud 
döneminden itibaren Ramazan 
Tembihnameleri Osmanlı Devleti'nin 
resmi gazetesi olan Takvim-i 
Vekayi'de ilân edilirdi ve ayrıca 

broşür olarak bastırılıp, halka 
dağıtılırdı. İmam ve vaizler camilerde, 
bekçiler ve tellallar mahallelerde, 
işletmeciler tarafından da hanlarda 
duyuru yapılırdı. Tembihnameler'de, 
Ramazan dönemini ilgilendiren 
düzenlemelerin yanı sıra şehir 
hayatı ile ilgili düzenlemeler de yer 
alırdı. Tembihlere uymayanlara ağır 
cezalar verilirdi. Güvenlik güçlerine 
de Ramazan'da halkın ilan edilen 
kurallara uyup uymadığına dikkat 
etmesi ve gereğini yapması emri 
verilirdi.

Eyüp'te Bir Osmanlı Geleneği: “Tembihname”
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GÜRPINAR Meydanı’nda 
gerçekleştirilen iftar programına Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın ile 

birlikte Gürpınar Belediye Başkan Vekili ve İlçe 
Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçe protokolü 
ve vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi Gürpınarlılara hitaben bir 
konuşma yapan Başkan Remzi Aydın, Eyüp 
Sultan’dan selam getirdiğini belirterek, “Ben 
her geldiğimde Gürpınar ilçemizi gelişmiş, 
büyümüş, daha da iyi hale gelmiş görüyorum. 
İnşallah bu süreç daha da güzel şekilde 
devam edecek ve işbirliğimiz daha da çok 
artacak. Çok güzel projeler ve çok çalışkan bir 
kaymakamımız var ve hepsinden de önemlisi 
devletine, milletine bağlı güzel insanlar var 
Gürpınar’da. İnşallah bu birlik ve beraberlikle 
daha güzel günler bizi bekliyor.” dedi. İftar 
sonrası Başkan Aydın,  Gürpınarlı 40 yetim 
çocuğa sürpriz yaparak bayram hediyesi verdi.. 
Başkan Aydın iftar programının düzenlendiği 
alanın yanında bulunan Gürpınar Kadın Emeği 
Programı kursiyerlerinin standını ziyaret etti.

Başkan Aydın, alanda bulunan Gürpınar Kadın Emeği 
Programı kursiyerlerinin standını ziyaret etti.

İftar sonrası Başkan Aydın Gürpınarlı 40 yetim çocuğa 
sürpriz yaparak bayram hediyesi verdi.

Eyüp'ten Gürpınar'a “Kardeşlik Sofrası”

Gürpınarlı Küçük Azra'nın Başkan 
Aydın'a Duygu Dolu Hediyesi

Eyüp Belediyesi, "Kardeş Belediyeler Projesi" kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin kişiye iftar yemeği verdi. Başkan Aydın, 
düzenlenen “Kardeşlik İftarı”nda Gürpınarlılarla kucaklaşarak birlikte iftar açtı. İftar programı sonunda Başkan Aydın 40 yetim çocuğa 

sürpriz yaparak bayram hediyesi verirken, Gürpınarlı 9 yaşındaki Azra Atan isimli kızın yazdığı şiir de Başkan Aydın için büyük sürpriz oldu.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Gürpınar'daki programı sırasında, 
Gürpınar Kaymakamı ve Belediye 

Başkan Vekili Doğramacı ile birlikte, Eyüp 
Belediyesi'nin destekleriyle açılan Gürpınar 
Kadın ve Aile Destek Merkezi (GÜRKADEM), Ali 
Kuşçu Uzay Evi, Engelli Yaşam Merkezi'ni ve ilçe 
esnafını ziyaret etti. Merkezlere gerçekleştirilen 
ziyaretler sırasında yapılan çalışmalarla ilgili 
bilgi alan Başkan Aydın ve Doğramacı, esnafl a 
da uzun süreli sohbetler ettiler.

Başkan Remzi Aydın, Gürpınar 
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili 
Doğramacı ile birlikte ilk olarak, Eyüp 
Belediyesi'nin destekleriyle oluşturulan 
Gürpınar Kadın ve Aile Destek Merkezi 
(GÜRKADEM), Ali Kuşçu Uzay Evi, Engelli 
Yaşam Merkezi'ni ve merkezlerin 
bünyesinde oluşturulan atölyeleri ziyaret 
etti. Burada incelemede bulunarak yapılan 
çalışmalar ve çalışmaların hangi aşamada 
olduğu konusunda bilgi aldı.

Başkan Aydın Engelli Yaşam Merkezi 
ziyareti sırasında bir açıklama yaparak 
şunları söyledi; “Her şeyden önce çok 
mutluyuz. Kaymakamımızla yaptığımız çok 
güzel bir işbirliğiyle adeta Eyüp Sultan'daki 

atölyelerimizi, faaliyetlerimizi Gürpınar'a 
taşımış olduk. Buradaki atölyelerin 
içerikleri, modellemeleri ve sistemleri bizim 
arkadaşlarımız oluşturdular. Bu şekilde 
Gürpınar'la Eyüp Sultan'ın kardeşliği bir 
anlamda tescillenmiş oldu. Eyüp Sultan'da 
ESER projesinde gördüğümüz çalışmanın 
bire bir aynısı burada yapılıyor. Burası 
son derecede nitelikli, son derece ileri 
düzeyde bir merkez. Engellilerimizin hem 
rehabilitasyonu gerçekleşiyor hem de 
kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri 
yetenekler kazanıyorlar. Spor, eğitim ve 
engelliler konusu gibi bir çok alanda sosyal 
projeler yapıyoruz. İnşaallah bu çalışmalar 
devam edecek”

Başkan Aydın ile Kaymakam ve Belediye 
Başkan Vekili Doğramacı buradan, tarihi 
Hoşap Kalesi'ne geçtiler. Kale ziyaretinde 
Başkan Aydın, Eyüplü bir askerle karşılaştı. 
Piyerloti'de oturan ve vatani görevini Van'da 
yapan Berk Karatepe'yle bir süre Eyüp'le 
ilgili sohbet eden Başkan Aydın onu teskere 
sonrası makamına davet etti. Başkan Remzi 
Aydın, Kale çıkışında ise kendisini “Remzi 
Aydın” tezahürtlarıyla karşılayan Gürpınarlı 
çocuklara çikolata ikramında bulundu.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gürpınar'da Eyüp 
Belediyesi'nin destekleriyle açılan Gürpınar Kadın ve Aile 
Destek Merkezi (GÜRKADEM), Ali Kuşçu Uzay Evi ve Engelli 

Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Remzi Aydın, Kale çıkışında kendisini “Remzi 
Aydın” tezahüratlarıyla karşılayan Gürpınarlı çocuklara 

çikolata ikramında bulundu.

Hoşap Kalesi ziyareti sırasında Piyerloti'de oturan 
ve vatani görevini Van'da yapan Berk Karatepe'yle 
bir süre sohbet eden Başkan Aydın teskere sonrası 

kendisini makamına davet etti.

Başkan Aydın ile 
Kaymakam ve 
Belediye Başkan 
Vekili Doğramacı 
Hoşap Kalesi'ni 
gezdiler.

Gürpınarlı 9 yaşındaki Azra Atan  iftar 
programında Başkan Aydın'a bir sürpriz 
yaptı. Başkan Aydın'ın yanına gelerek 
kendisini çok sevdiğini söyleyen Azra ona 
yazdığı   “Kardeş Eyüp Belediyesi” isimli şiiri 
armağan etti. Başkan Aydın, Azra’ya bu güzel 
şiiri nedeniyle teşekkür etti. 
 İşte Azra'nın Kardeş Eyüp Belediyesi şiiri:
“Hoşgeldin ilçeme Eyüp Belediyesi
Kardeşim oldun Eyüp Belediyesi 
Ramazan bereketiyle geldin Eyüp Belediyesi, 
Eyüp Sultan huzuruyla geldin Eyüp Belediyesi, 
Gürpınar'a sevgi köprüsü oldu Eyüp Belediyesi, 
Gürpınar gönülce bağlandı sana Eyüp Belediyesi”

Gürpınarlı 9 yaşındaki Azra Atan'ın yazdığı 
“Kardeş Eyüp Belediyesi” isimli şiir duygu 

dolu anların yaşanmasına neden oldu.

“Eyüp Sultan ile Gürpınar’ın Kardeşliği Tescillendi”
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Verilen her hizmette vatandaş memnuniyetini ön 
planda tutan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, bu kez de 
vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak yeni bir uygulamayı 
devreye soktu.

Eyüp Belediyesi Beyaz Masa birimi artık hizmetine 
mobil olarak da devam edecek. Bundan sonra Beyaz Masa 
görevlileri, talep ve şikayetleri vatandaşla birebir görüşerek 
yarinde kayıt altına alacaklar. Böylelikle vatandaşa daha 
hızlı hizmet sunulmuş olacak. Eyüp Belediyesi Beyaz Masa 
birimi vatandaşlara haftanın 7 günü 24 saat aralıksız 
hizmet veriyor. Vatandaşlar diledikleri bir saatte telefonla 
beyaz masa görevlilerine ulaşarak şikayet ya da taleplerini 
bildiriyor. Beyaz Masa görevlileri de bu talep ve şikayeti 
işleme alıp, ilgili birimlerle görüşerek, en kısa zamanda 
çözüme kavuşmasını sağlıyorlar. Ardından ise konu ile igili 
vatandaşlara geri dönüş yaparak durumu bildiriyorlar.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, vatandaş 
memnuniyetinin üst seviyede bulunduğu bu hizmete bir de 
ek olarak Mobil Beyaz Masa hizmetini devreye aldı. Mobil 
Beyaz Masa, özel olarak hazırlanmış araçla; mahallelerde 
caddelerde ve sokaklarda, pazar girişlerinde ya da 
vatandaşların yoğun olarak bulunduğu piknik alanlarında 
hizmet verecek. Telefonla sürdürülen hizmet bundan 
sonra bizzat vatandaşların ayaklarına götürülmüş olacak. 
Uygulamaya konulan bu hizmet sayesinde de vatandaşın 
talep ve sorunları daha hızlı bir biçimde sonuca ulaşacak.

Mobil Beyaz Masa uygulaması hizmete alındığı günden 
bu yana vatandaşların da beğenisini kazandı. Dertlerini, 
şikayetlerini, sorun ya da taleplerini rahatça ayaklarına kadar 
gelen Beyaz Masa ekibine bildirmenin rahatlığını yaşayan 
vatandaşlar memnuniyetlerini personele teşekkür ederek 
bildiriyorlar.

Eyüp Belediyesi tarafından, 
Eyüp'e ve Eyüplülere kamu hizmeti 
veren kamu kurum, kuruluş, 
STK yöneticilerine ve muhtarlara 
yönelik iftar yemeği verildi. Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın 
yemekte yaptığı konuşmada; 
“Hepimiz güzel ilçemize güzel 
hizmetler vermeye çalışıyoruz. 
İnşallah buradan birlik ve 
beraberliğimizi kuvvetlendirmiş bir 
şekilde ayrılacağız ve bu birlik ve 
beraberlik hizmetlerimize sinerji 
olarak yansıyacak” dedi.

İftar yemeği Başkan Remzi 
Aydın'ın ev sahipliğinde 
Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde 
düzenlendi. İftar yemeğine 

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa 
Koçyiğit, İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Sadık Tatar, AK Parti Eyüp 
İlçe Başkan Yardımcıları, Eyüp 
Belediyesi Meclis üyeleri, İlçe 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü 
Selahattin Temiz, İlçe Nüfus Müdürü 
Makbule Fırat, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Murat Öğütçü, İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Cezmin Hasanoğlu, İSKİ 
Eyüp Şube Müdürü Abdüsselam 
Altunkaynak, muhtarlar ve STK 
temsilcileri katıldı.  Yemekte, 
ezan vaktine kadar, sahnede 
bulunan ilahi grubu birbirinden 
güzel ilahiler seslendirdi. Ezanın 
okunmasıyla birlikte ise hep birlikte 
oruçlar açıldı.

Eyüp'te “Mobil Beyaz Masa” Dönemi Başladı!

Eyüp Belediye Başkanı 
Remzi Aydın'ın eşi Tülay 
Aydın, ihtiyaç sahibi ailelere 
ve hastalara yaptığı ev 
ziyaretleriyle toplumsal ve 
sosyal dayanışmayı artırmaya 
devam ediyor.  

Kapı kapı dolaşıp ailelerle 
tek tek ilgilenen Tülay Aydın, 
bu sefer hem ihtiyaç sahibi 
ailelere, Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü'nün 
belirli kriterleri uygulayarak 
hazırladığı erzakları dağıtıyor 

hem de kendi işlerini 
göremeyecek kadar hastalığı 
bulunan Eyüplülere derman 
olmaya çalışıyor. 

İhtiyaç sahibi ailelerin 
evlerini ziyaret sonrası 
Rami’deki 22 yaşında epilepsi 
hastası Arda'nın kaldığı eve 
uğrayan Tülay Aydın, Arda'ya 
özel bir sandalye hediye etti. 
Vücudunu kontrol edemeyecek 
kadar ağır bir kas hastalığı 
geçiren Arda, aldığı hediye 
sonrası çok sevindi.

Epilepsi Hastası Arda'ya 
Tekerlekli Sandalye

"HOŞGELDiN BEBEK" 
Ziyaretleri Devam Ediyor
EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eşi Tülay Aydın, 

ilçedeki yeni doğan bebekleri ziyaret ederek onlara 
hediyeler sunmaya devam ediyor. Ziyaret ettiği ailelere 

ESER ve Şeker Hayat projesinde eğitim gören engelli 
çocuklar tarafından hazırlanan "Hoşgeldin Bebek" sepetleri 
hediye ediliyor. 

Tülay Aydın, bu ay Güzeltepe Mahallesi'nde Selim Aras 
bebekle anne Songül Kaya'yı, Akşemsettin Mahallesi'nde 
Zümra Sevgi bebekle anne Nurten Ulu'yu ve Eyüp 
Belediyesi Bilgi İşlem personeli Ahmet Koç'un yeni dünyaya 
gelen bebekleri Ömer Ayaz'la anne Cansu Koç'u ziyaret etti.

"Hoşgeldin Bebek" ziyaretleri kapsamında Eyüp 
Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 
doktorlar da bebeklerin muayene ve kontrollerini yaptılar.

Eyüp Protokolü İftarda Buluştu

Zümra Sevgi 
bebek ve 
Tülay Aydın.

Ömer Ayaz 
bebek ve 
Tülay Aydın.

Selim Aras bebek, anne Songül Kaya ve Tülay Aydın.
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EYÜP Belediyesi, yaşlı, yetim ve engellilere 
Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde iftar 
yemeği verdi. Eyüp Belediye Başkanı 

Remzi Aydın'ın eşi Tülay Aydın'ın bir konuşma 
yaptığı iftar yemeğine çok sayıda davetli 
katıldı.   Kuran-ı Kerim tilavetiyle açılan programda 
konuşan Tülay Aydın, Ramazan Ayı'nın bereket, 
mağfiret, birlik ve beraberliğin yaşandığı 
mübarek bir ay olduğunu hatırlatarak, bu 
ayda yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel 
örneklerinin sergilendiğini vurguladı. Toplumsal 
dayanışmanın en güzel örneklerini bu tür iftar 
sofralarında yaşandığını dile getiren Aydın, Eyüp 
Belediyesi'nin bu konuda yaptığı ve yapmaya 
devam ettiği çalışmaları anlattı.

Toplumun sağlıklı bir yapıya sahip olmasının 
temel şartlarından birinin de toplumsal 
dayanışmanın sağlanması olduğunu ifade eden 
Aydın, şunları söyledi: “Eyüp Belediyesi, insanlara 
kıymetli olduklarını hissettirmek için, insan 
odaklı projelere ağırlık verdi. Engelliler, yaşlılar, 
yetim ve muhtaçların hayatını kolaylaştırmak için 
çaba gösterdi. Belediye Başkanı Remzi Aydın, bu 
konular üzerinde hassasiyetle durdu. Çünkü biz, 
“Yaradılanı severiz yaradandan ötürü” diyen bir 
medeniyeti temsil ediyoruz. Hayata dezavantajlı 
olarak başlamış ya da dezavantaj sahibi olmuş 
kimselere yardım etmek, onların dertleriyle 
ilgilenmek hem bir insanlık görevidir, hem de 
yönetici olmanın gereğidir. Başkanımız Remzi 
Aydın bu bağlamda; öksüz, yetim, dul, yaşlıların ve 
engellileri koruyup gözetmek adına hedef olarak 
“açı, muhtacı kalmayan” bir ilçe oluşturmak için 
gecesini gündüzüne katıyor. Yaşlıların, yetimlerin 
ve engellilerin karşılaşabileceği sorunları en aza 
indirmek için her türlü fedakarlığı yapıyor. Her 
toplumda korunmaya muhtaç olan kesimlerin 
başında yetimler ve yaşlılar gelmektedir. Çünkü 
bunların çoğu en yakın koruyucularını yitirmişlerdir, 
bu sebeple de genellikle maddî ihtiyaç içindedirler. 
Çalışıp hayatlarını kazanacak imkânları da 
bulunmamaktadır. Özellikle savaş durumlarında 
çok sayıda çocuk yetim kalır. Bir hayat kitabı olan 
Kuran, bu toplumsal gerçeği Maun suresinde dile 
getirmiştir. Ahireti inkar eden bir kimsenin nitelikleri 
arasında yetime, yaşlıya kötü davranmanın 
zikredilmesi, İslam’ın yetime, bakış açısını ortaya 
koyması bakımından da dikkat çekicidir.”

“Toplumsal Dayanışmamızı Arttırmalıyız”
Yaşlı, Yetim ve Engellilere Özel İftar Programı

Tülay Aydın Can'ın Elinden Tuttu
Eyüp Belediye Başkanı Remzi 

Aydın'ın eşi Tülay Aydın, yaşlı ve 
engelli vatandaşları ziyaret etmeye 

devam ediyor. Aydın en son Eyüp'ün 
Alibeyköy Mahallesi’ndeki 19 yaşındaki 
Muhammed Can Günergök'i ziyaret etti. 

Onbir Ayın Sultanı rahmet ve bereket ayı 
olan Ramazan'da engelli ve yaşlılarla 

biraraya gelen Tülay Aydın, sağlık ekibiyle 
birlikte Alibeyköy Mahallesinde 19 

yaşındaki Muhammed Can Günergök'i 
ziyaret etti. Tek başına oğlu Can'ın bakım 

ve yaşam masraflarını karşılamaya çalışan 
anne Suphiye Hanım’la sohbet eden Tülay 
Aydın gerekli yardımların aileye ulaşması 

için ilgili birimlerle irtibata geçti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Eyüp 
Temsilciliği, Tülay Aydın'a sosyal 
sorumluluk projelerine verdiği destekten 
dolayı teşekkür plaketi verdi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 
eşi Tülay Aydın, İHH İnsani Yardım Vakfı 
Eyüp Temsilciliği tarafından Eyüp Kültür 
Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar 
programına katıldı.

İftar sonrasında İHH Eyüp Temsilciliği, 
sosyal sorumluluk projelerine öncülük 
eden ve destek veren Tülay Aydın'a 
teşekkür plaketi verdi.

İHH'den 
Teşekkür Plaketi

TÜGVA'lı Gençlere
İFTAR PROGRAMI

Tülay Aydın, TÜGVA 
Eyüp Temsilciliği 
Kadın Koordinatörlüğü 
tarafından düzenlenen 
iftar programına katıldı.

Eyüp Belediyesi Afife Hatun Kültür 
Evi'nde düzenlenen iftar programına katılan 
Tülay Aydın, iftar öncesi gençlerle hoş sohbet 
gerçekleştirdi.

Şu ana kadar yapılan ve yapılması 
planlanan projelerin de bahsedildiği 
sohbette gençler, TÜGVA Eyüp Temsilciliğinin 
açılmasında büyük katkı sağlayan Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın'a ve eşi Tülay 

Aydın'a çok teşekkür etti.
Eğitim, sosyal ve kültürel hizmetlerin 

verildiği TÜGVA'da Başkan Aydın'ın ilk 
günden bu yana kendilerine destek 
verdiğini söyleyen gençler, ayrıca yapılan 
ve yapılacak olan hizmetleri Tülay Aydın'la 
paylaştı. Başkan Aydın ve kendisinin her 
türlü desteklerinin devam edeceğini ifade 
eden Tülay Aydın, “Sizin gibi gençlerin güzel 

şeylerle ilgileniyor olması bizleri çok mutlu 
ediyor. Başkanımız, Eyüp'ün gençlerine 
değer veriyor. İlçemizde eğitimden sanata, 
sosyal kültürel etkinlikten spora kadar 
verilen her hizmetin özellikle gençler 
tarafından bilinmesi ve bu alana gençlerin 
teşvik edilmesi gerekiyor.” dedi.

İftar programı sonrasında gençler, Tülay 
Aydın'a çiçek takdim etti.
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KÜLTÜR Bakanı Nabi Avcı, Eyüp’te 
Başkan Remzi Aydın ve AK Parti 
Milletvekili Hüseyin Bürge ile 

birlikte Zal Mahmut Paşa Camii’nde 
Eyüp Belediyesi tarafından oluşturulan 
mekanları ziyaret etti.

Camide namazını kılan 
Kültür Bakanı Avcı, 
namaz çıkışı Başkan 
Aydın ve AK Parti 
Milletvekili 
Bürge ile önce 
Zal Mahmut Paşa 
Camisi’nin üst 
avlusunda kurulan 
ahşap oyma ve işleme, 
ney, ebru ile hat atölyelerini 
dolaştı. Atölyelerden alışveriş de yapan 
Kültür Bakanı Avcı ardından alt avluda 
bulunan Zal Mahmutpaşa Külliyesi Eyüp 
Kitabiyat Merkezi’nde sahaf çarşısındaki 

dükkanları gezdi.
"Yakın zamanda güzel projeleri 
paylaşacağız"

Burada sahaflardan sattıkları kitaplar 
ve diğer materyallerle ilgili bilgi alan 
Bakan Avcı; “Ramazan akşamı Sahaflar 

çarşısı gibi güzel bir çarşıya 
gelmişiz. Dostlarımızla, 

sevdiklerimizle 
beraberiz. Çok 
güzel bir mekan. 
Başkanımızı çok 
tebrik ediyorum. 

Güzel bir hizmet 
örgütlemiş burada. 

Eyüp bu tür faaliyetlerle, 
gençlerin de daha çok ziyaret 

ettikleri bir merkez haline geliyor. Burayla 
ilgili olarak da Başkan ile birlikte inşallah 
en yakın zamanda daha güzel projeleri de 
paylaşacağız.” dedi.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, Akşemsettin'de 
düzenlenen mahalle iftarı 

programı öncesi toplu açılış 
şölenine katıldı. Aydın, 7 bin 
910 metrekare alana sahip 
Akşemsettin Parkı, Plevne 
Sokak Parkı ve Cihat Sokak'taki 
alanın açılışını yaptı. Başkan 
Aydın, Cihat Sokak’ta 25 yıllık 
sorunun bu çalışmayla çözüme 
kavuşturulduğunu belirterek, 
“Bugün Plevne Sokak’taki park 
açılışımızı gerçekleştirdik. Ayrıca 
Cihat Sokak'ın yaklaşık 25 yıllık 
sorununu çözdük. Orada yolun 
göçmesini engellemek adına 
bir duvar  ve yolumuzu yaptık, 
parkımızı hizmete açtık. Cihat 
Sokak sakinlerinin teşekkürlerini, 
dualarını aldık. Bugün oranın da 
açılışını yapmış oluyoruz” dedi.

Başkan Remzi Aydın 
açılışların ardından Akşemsettin 
Mahallesi açıkhava iftar 
programına katıldı. Mahalle 
sakinleriyle birlikte oruç açan 
ve onlarla sohbet eden Başkan 
Aydın burada yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Kurduğumuz 
gönül sofralarında yaşlılarımız, 
gençlerimiz ve görmekten çok 

mutlu olduğum çocuklarımız 
var. Demek ki gerçek anlamda 
birlik sofrasını, bereket sofrasını 
oluşturabilmişiz. Akşemsettin 
güzel bir mahallemiz, güzel 
insanlarımızın olduğu yer. Biz 
de onlara layık olmak adına 
hizmetlerimize devam edeceğiz 
demiştik, etmeye devam 
ediyoruz. Bu akşam iki bereketi 
birden yaşıyoruz. Birincisi iftar 
soframız. İkinci bereketimiz ise 
parkımızın açılışı. Parkımız çok 
eski bakımsız bir haldeydi. Biz 
Akşemsettinlilere verdiğimiz 
sözü yerine getirme adına, onlara 
layık olma adına çalıştık, bugün 
iftarımızla beraber parkımızın 
da açılışını gerçekleştirdik. 
Parkımız, içerisinde bulunan 
basketbol, futbol sahaları, 
yürüyüş, fitness, çocuk oyun 
alanları hatta ve hatta köpekler 
için ayrı bir oyun alanı ile son 
derece modern, adeta emsali 
olmayan bir kompleks” dedi.

Başkan Remzi Aydın mahalle 
sakinlerine bir de, parkın yanında 
bulunan binanın yenilenerek, 
özellikle kadın ve çocuklar için bir 
semt konağı haline getirileceği 
müjdesini verdi.

Bakan Avcı’dan Başkan Aydın’a Tebrik
Kültür Bakanı Nabi Avcı, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile birlikte Zal Mahmut 
Paşa Camii avlusunda kurulan sanat atölyelerini ve sahaf çarşısını gezdi.   Bakan Avcı burada Başkan Aydın’ı yaptığı çalışmalardan 

dolayı tebrik ederek; “Eyüp bu tür faaliyetlerle, gençlerin de daha çok ziyaret ettikleri, bir merkez haline geliyor” dedi.

İftar Öncesi Toplu Açılış Şöleni
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TÜRKİYE'NİN deprem gerçeğinden 
hareketle, Başkan Remzi Aydın 
tarafından Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan ESAY 
birimi; meydana gelebilecek afetler 
sebebiyle yaşanabilecek olası zararları 
en aza indirmek için sistemli ve organize 
bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. 
Birim çalışmalarında doğal afetler, 
teknolojik afetler, insan kökenli afetler ve 
acil durumlar konusunda bilinç ve direnç 
oluşturmayı hedefliyor.

ESAY; afet öncesi, afet anı ve sonrasını 
etkili şekilde planlamayı ve bu sayede 
afetlerin neden olacağı zararların 
azaltılmasında etkili, etkin ve güvenilir 
hizmet anlayışı ile gerekli desteği 
sağlayan bir birim özelliğini taşıyor. 
Bu birim; meydana gelebilecek her 
türlü afet ve acil durumun öncesinden 
bitimine kadar geçen sürede, afetin veya 
acil durumun en az zararla atlatılmasını 
sağlamak, gerekli önlemleri almak, 
etkilerini azaltmak amacıyla ilçe ve il 
bazında AFAD ekiplerine destek olacak 
şekilde organize olmuş vaziyette.

Öncelikli görevi ise afet ve acil 
durumların öncesi, anı ve sonrasını 
etkili bir şekilde planlamak, Eyüp 
Belediyesi AKOM, Eyüp Belediye Başkanı, 
Kaymakamlık ve İl Kriz Merkezinden 
gelecek direktifler doğrultusunda Eyüp 
Belediyesinin üzerine düşen görevlerini 

koordine etmek, belediyenin ilgili 
birimlerince ekiplerinin kurulmasını, 
eğitimlerinin ve tatbikatlarının 
yaptırılmasını ve kaynaklarının (personel, 
araç,gereç ve malzeme) göreve hazır halde 
tutulmasını sağlamak.

Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin bir 
daha yaşanmaması için AFAD ile koordineli 
şekilde çalışmalarını sürdüren ESAY, Eyüp 
Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale 
Planı (EBAMP) çalışmaları kapsamında 
belediye birimlerinden oluşan 18 adet 
hizmet grubunu İstanbul AFAD'a destek 
olmak amacıyla bir de ekip oluşturdu.

Birim; Başbakanlık AFAD, İstanbul 
AFAD ve üniversitelerle yaptığı işbirliğiyle 
de Tehlike ve Risk Analizi, Risk ve Zarar 
Azaltma Önerileri, Afet ve Acil Durum 
Yönetim Planı, Birim İçi Eğitim, Tatbikatlar 
ve Arazi Eğitim çalışmalarını yürütüyor. 
Bu kapsamda ise kampçılık, arama 
kurtarmada kullanılan malzemeler, 
yürüyüş ve intikal, haberleşme, telsiz 
kullanımı, haber kağıdı ve ceride, 
afet durumlarında yiyecek ve içecek 
ihtiyaçları, enerji kesintileri, kayıp vakaları, 
mahsur kalan vatandaşlara yardım, acil 
durumlarda teknik malzeme kullanımı, 
sığınakların yeniden kontrol edilip 
kullanıma hazır hale getirilmesi, uyarı 
sirenleri, yeşil alanlar, barınma yerleri, 
atölyeler, parklar ve ağır makinaların hazır 
kıta olması eğitimleri veriliyor.

Eyüplüler ESAY'la Bilinçleniyor
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, ilçe sakinlerini bilinçlendirerek herhangi afet durumunda can güvenliklerini 

en yüksek düzeyde tutmak ve doğacak zararı en aza indirmek, afet anının ve sonrasının planlı ve organize şekilde 
yönetilmesini sağlamak için hayata geçirdiği Eyüp Sultan Afet Yönetimi (ESAY) birimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri 

Federasyonu (UDEF) 
ve STK temsilcilerinin 

Eyüp Belediyesi ile 
ortaklaşa düzenlediği 

iftar programı renkli 
karelere sahne 

oldu.   Bab-ı Alem 
Uluslararası Öğrenci 

Derneği, Turkuaz 
Uluslararası Öğrenci 

Derneği, Hayrat Vakfı 
Uluslararası Öğrenci 
Derneği, Yeni Dünya 

Vakfı, Anadolu 
Gençlik Vakfı ve Yedi 

Hilal Derneği’nin 
temsilcilerinin 
de iştirak ettiği 

iftar programında 
keyifli dakikalar 

yaşandı. Davetliler 
İstanbul’un manevi 

kalelerinden biri olan 
Eyüp’te ağırlamaktan 

mutlu olduklarını 
dile getirdiler.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler 
İFTARDA BULUŞTU!
 İstanbul'da yaşayan ve eğitim gören Somali, Pakistan ve Bangladeşli öğrenciler, Eyüp 

Belediyesi Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Eyüp'te özellikle insan odaklı projeleri 
hayata geçirerek yaşam kalitesinin 
ve konforunun artmasını sağlayan, 
gerçekleştirdiği sosyal projelerde her 
zaman insan sağlığını ön planda tutan 
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Çölyak 
hastaları için özel iftar pogramı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 
Türkiye'de 250 bin ile 750 bin arasında 
çölyak hastası olduğu tahmin edilmekte. 
Yine verilere göre çölyak hastalığı yaşam 
boyu süren tek gıda alerjisi. Günümüzde 
insanoğlunun en sık rastlanan genetik 
hastalığı olarak kabul edilen çölyak, tanı 
konulduktan sonra ise hastalık olmaktan 

çıkarak bir yaşam biçimi haline gelmekte.
Başkan Remzi Aydın da çölyak 

hastalığına farkındalık oluşturmak 
amacıyla bir iftar yemeği düzenledi. 
Çölyak hastaları ve aileleri Başkan Aydın 
tarafından verilen iftar yemeğinde, 
kendileri için hazırlanan özel 
yemeklerden oluşan menü ile oruç açtı. 
Yağlıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 
iftar yemeğinde çölyak hastalarına 
gluten içermeyen özel yemekler ikram 
edildi. Menüde unsuz mercimek çorbası, 
tas kebabı, glutensiz ekmek, glutensiz 
baklava, şehriyesiz nohutlu pilav, salata 
ve meyve suyu yer aldı.

Eyüp Belediyesi Çölyak Hastalarını Unutmadı
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İSLAM medeniyenin Mekke, Medine 
ve Kudüs'ten sonra en önemli 
merkezlerinden birisi olan Eyüp 
Sultan'a her yıl milyonlarca misafi r 
geliyor. İslam ordusunun ilk İstanbul 
kuşatmasına katılmak için 80 yaşında 
orduya katılarak şehit olan, Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed'i Medine'ye 
hicret ettiğinde evinde misafi r eden 
Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el 
Ensari'nin türbesi İslam dünyasınca 
kutsal kabul edilen mekanların 
başında geliyor. Özellikle Ramazan 
ayında, dini bayramlarda, cuma ve 
sabah namazlarında dolup taşan Eyüp 
Sultan Camii'ne sadece İstanbul'un 
ilçelerinden değil Türkiye'nin dört 
bir yanından misafi rler gelerek 
ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. 

İnanç turizminin en önemli 
merkezlerinden biri olan maneviyatın 
ve huzurun öne çıktığı Eyüp'e gelen 
misafi rlerin en önemli sorunlarından 
birisi de konaklama. Bir gün de olsa 
Eyüp'ün manevi atmosferini yaşamak, 
Eyüp Sultan Camii'nde namaz kalmak 
ve Eyyub El Ensari'nin türbesinde 
el açıp dua etmek isteyen misafi rler 
Eyüp'ün çevresindeki otellerde 
konaklamak zorunda kalıyorlardı. 
İstanbul’un kalbi “Huzur Başkenti” Eyüp 
merkezde Fahrikorutürk Caddesi'nde 
nisan ayında hizmete giren The Elegant 
Hotel, Eyüp Sultan Camii'ne 150 
metre yürüme mesafesiyle yurt içi ve 
yurt dışından gelen misafi rlerin bu 
ihtiyacını karşılıyor. 

“Otelimize İçki Girişi Yasaktır”
Eyüp'ün en eski esnafl arından 

Adem Durdu'nun sahibi olduğu butik 
otel, 24 odası, Türk Hamamı, Sauna, 
Jakuzi ve Elegant Cafe Restaurat'ta 
geç kahvaltı, öğle, akşam yemekleri ile 
misafi rlerini Eyüp'ün kalbinde ağırlıyor. 
Sıcak bir aile ortamında Eyüp'e gelen 
misafi rlere mihmandarlık yapmak ve 
Eyüp'ün manevi atmosferine uygun bir 
şekilde hizmet sunmayı amaçladıklarını 
belirten otel müdürü Zümer Acar 
“Otelimize kesinlikle alkollü içeceklerin 
girişi yasaktır, çift olarak tek odada 
kalacak misafi rlerimizden evlilik 
cüzdanı istiyoruz. Eyüp Sultan Camii'ne 
bu kadar yakın olan, her daim ibadetin 
yapıldığı bir yerde de bu hassasiyeti 
göstermek zorundayız. Ayrıca burada 
konaklayan misafi rlerimiz de bu 
uygulamamıza saygı gösterip, anlayışla 
karşılıyorlar” diyor.

Eyüp'te Huzur İçinde 
Kalacağınız Bir Mekan:

Adres: İslambey Mahallesi Fahrikorutürk Caddesi
Dipçik Sokak No:9 Eyüp-İstanbul Telefon : +90 212 615 66 60 (pbx)

Otel yeni açılmasına ve çok fazla tanınmamasına 
rağmen yüzde 50'lik doluluk oranına ulaştıklarının 

söyleyen Acar “Eyüp Sultan Camii'ne yürüme 
mesafesinde olmamız, çarşının içinde yer almamız 

bizim en büyük avantajımız. Her Ramazan ayında 
olduğu gibi bu Ramazan da Eyüp Sultan'a bir çok 

kişi ziyaret için geliyor. Biz de bu hareketlilikten çok 
şükür nasibimizi aldık. Otelimiz tanındıkça ileriki 

yıllarda oda sayımız yeterli olmayacaktır. Türkiye'nin 
ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz 

oluyor. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika'da 
yaşayan, tatil için ülkelerine gelen gurbetçilerimiz 

ve  Arap ülkelerinden gelen misafirlerimiz bizi 
daha çok tercih ediyor. Bunun dışında iş için 

İstanbul'a gelen, bir gün de olsa Eyüp Sultan 
Hazretlerine yakın olmak, dua edip, namaz kılmak 

isteyen misafirlerimizde oluyor” açıklamasını 
yapıyor. Otelde konaklayan misafirler için her türlü 
pansiyon sistemine yönelik hizmet verebildiklerini 
sözlerine ekleyen Zümer Acar “Gelen misafirlerimiz 
isterlerse oda satın alıp kahvaltı edebiliyorlar ayrıca 

isterlerse öğle ve akşam yemeği de alabilirler. 
Teras Cafe Restaurant bölümüzde özel durumlarda 
çıkardığımız fiks menünün yanısıra alakart olarak 

da hizmet veriyoruz” şeklinde konuşuyor.

“Türkiye'nin ve Dünyanın 
Dört Bir Yanından 

Misafi r Ağırlıyoruz”

Eyüp'te Huzur İçinde 
Kalacağınız Bir Mekan:The The 

Elegant Elegant Elegant 
HotelHotel
Elegant 
Hotel
Elegant Elegant 
Hotel
Elegant 

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir
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15 Temmuz gecesi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderlik ettiği resmi 
ve gönüllü güçlerin katıldığı 
şanlı bir direnişle bu darbe 
atlatılmış, Türk’ün cesareti, 
kahramanlığı tüm dünyaya bir 
kez daha ilan edilmişti. Türk’ün 
kendi milletinden hainlerle ikinci 
kurtuluş savaşıydı bu kalkışma… 
Vatanını seven Türk milleti, 
o meşum gece ve sonrasında 
ellerinde Türk bayraklarıyla 
meydanları doldurdu… Yurdun 
dört bir yanında günlerce vatan 
savunması yapan yediden yetmişe 
tüm vatandaşlar, ülke topraklarına 
göz dikenlere, demokrasi 
düşmanlarına unutamayacakları 
bir ders verdi. Anneler, babalar, 
çocuklar, dedeler, amcalar, teyzeler 
herkes sokaklarda herkes vatan 
korumasındaydı… Türklerin vatanı 
uğruna bu kahraman savunmasına, 
tankların önüne kendilerini 
atarak canlarını veren, gazi olan 
bu milletin demokrasi aşkına tüm 
dünya şaşırdı… 15 Temmuz 2016 
Türk tarihine kara harfl erle yazıldı, 
ancak Türk milletinin cesareti, 
gözüpekliği, kahramanlığı ve 
demokrasi aşkı bir kez daha tüm 
dünyaya ilan edildi.

RAHMETLE ANIYORUZRAHMETLE ANIYORUZRAHMETLE ANIYORUZ
15 TEMMUZ SEHiTLERiMiZi

15 Temmuz 2016 tarihinin üzerinden tam bir yıl geçti. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içinde illegal 
bir biçimde örgütlenerek hain darbe girişimi başlatan FETÖ çetesi mensupları şu anda adalet önünde hesap veriyor.
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15 Temmuz 2016 tarihinde daha 
ilk dakikalarda Belediye Başkanı Remzi 
Aydın’la birlikte sokaklara dökülen 
Eyüplüler de demokrasi nöbetleri sırasında 
geceli, gündüzlü meydanları doldurdu. 
Belediye Başkanı Remzi Aydın, ailesi ve tüm 
Eyüplülerle birlikte her gün Eyüp Sultan’daki 
demokrasi mitinglerine katıldı. Günlerce 
Eyüp Sultan Meydanı’na dolduran binlerce 
kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla vatanına 
sahip çıktı. Eyüplü şehitlerimiz merhum 
Cemal Demir ve Erkan Pala ile yurdumuzun 
dört bir yanında canları pahasına yurdunu 
savunan tüm şehitlerimize dualar edildi, 
gazilerimiz ziyaret edilerek geçmiş olsun 
dilekleri iletildi. Eyüp Sultan Meydanı’nda 
açılan 15 Temmuz anı defterine binlerce kişi 
duygularını aktardı. 

“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
olarak kabul edilen 15 Temmuz’u, birinci 
yıldönümünde fotoğraflarla bir kez daha 
hatırlatmak istedik. 15 Temmuz milli 
birliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü 
olmuştur.

Mübarek şehadetleri ile bizlere daha iyi 
bir gelecek inşa eden bu kahramanlara çok 
şey borçluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da söylediği gibi milli hafızamızı diri tutmak, 
yaşananların ciddiyetini, gerçekliğini ve 
ruhunu en nitelikli şekilde anlatabilmek için 
elimizden geleni yapmalıyız. Vatanı koruma 
uğruna vücutlarını kurşunlara siper eden, 
tankların üzerine çıkarak, önüne yatarak 
hainlere geçit vermeyenlere haddini bildiren 
tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz.

15 Temmuz 2016 tarihinde daha 

EYÜPLÜLER, GÜNLERCE 
MEYDANLARI DOLDURDU

ERKAN PALA
Eyüplü Şehidimiz Eyüplü Şehidimiz

CEMAL DEMİR
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Gençler yenilenen Yeşilpınar Gençlik 
Merkezi'nin terasında ve Kitap 

Cafe'de sohbet edip, dinleniyorlar.

Atölye çalışmalarına katılan öğrenciler 
geleneksel el sanatları eğitimleri alıyor.

Yeşilpınar Bilgi Evi'nde öğrenciler gitar ve 
bağlama kurslarına katılıyorlar.

Eyüp'te gençleri spor, eğlence ve eğitim 
ile dopdolu bir yaz bekliyor. Eyüp 
Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara 
yönelik düzenlediği Yaz Okulları başladı.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

EYÜPLÜ gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmeti 
sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif 
faaliyetlerde bulunuyorlar. Bir yandan spor yaparken, 

diğer yandan da sosyal çevrelerini genişleterek öz 
güvenlerini arttırıyorlar.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, geleceğimizin 
teminatı gençlerin ve çocukların sosyal, zihinsel ve 
bedensel anlamda gelişmelerine katkı sağlamak, 
enerjilerini doğru yönde kanalize ederek onları başarıya 
taşımak amacıyla bir çok etkinliğe imza atıyor. Tüm yıl 
boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara 
spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun 
ve saygının aşılanması amaçlanıyor. Bu kapsamda Eyüp 
Belediyesi olarak, eğitim öğretim sezonu boyunca bilgi 
evleri, gençlik merkezleri ve Kış Spor Okulları ile devam 
eden faaliyetler yaz sezonunun başlamasıyla daha da 
eğlenceli hale geliyor.

3 Temmuz – 26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 
Yaz Spor Okulları'nda  7-14 yaş arasındaki çocuklar için 
futbol, basketbol, voleybol, tenis, Uzakdoğu sporları, mini 
golf, yüzme, hentbol ve masa tenisi gibi 10 farklı alanda 
kurslar veriliyor. 12 – 20 yaş arası gruba ise okçuluk, su 
sporları ve atletizm eğitimleri veriliyor. Eğitimler, tamamı 
akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde 
haftanın altı günü her branşta yapılıyor.
4200 genç Yaz Okulları'na kayıt yaptırdı

Yaz Okulları, sadece spor odaklı olmayıp çocukların 
fiziksel gelişiminin yanı sıra, geleneksel çocuk 
oyunlarından değerler eğitimine kadar birçok faydalı 
etkinlik ile onların hem sosyal hem de kültürel açıdan 
donanımlı hale getirilmesi sağlanıyor.

Çocuklar ayrıca eğitim, etkinlik ve atölyelerde geçirdiği 
zamanla, faydalı ve önemli bilgilerle donatılıyor. Yaz 
Okulları'ndaki spor aktiviteleri olarak, futbol, basketbol, 
voleybol, tenis, Uzakdoğu sporları, satranç, yüzme, 
geleneksel çocuk oyunları yer alıyor. Değerler eğitiminde 
ise; Kuran-ı Kerim, ilm-i hal, siyer, Peygamberler tarihi 
eğitimleri bulunuyor. Atölye çalışmalarında ise, geleneksel 
sanatlardan, müziğe, resim ve ebru sanatına kadar pek 
çok alanda faaliyet yer alıyor. Ayrıca dil atölyesinde de 
çocuklara Osmanlıca, Arapça, İngilizce dersleri veriliyor.
Spor eğitimlerinin verildiği merkezler

Bu yıl Yaz Spor Okulları'nda, diğer yıllarda olduğu 
gibi yine dört farklı noktada eğitim verilecek. Bu 
merkezler ise şöyle; Alibeyköy Spor Kompleksi, Göktürk-
Kemerburgaz Bölgesi (Şehit Er Sinan Şen İlkokulu), 
Yeşilpınar Bölgesi (Cumhuriyet Ortaokulu), Eyüp Merkez 
(Eyüp Anadolu Lisesi)

Değerler eğitiminde çocuklar Kuran-ı Kerim, ilm-i hal ve siyer dersleri alıyor.

Yaz Spor Okulları'nda 7-14 yaş arası çocuklara futbol, basketbol, voleybol ve tenis 
gibi 10 farklı alanda eğitim veriliyor.

Eyüp'te gençleri spor, eğlence ve eğitim 
ile dopdolu bir yaz bekliyor. Eyüp 
Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara 
yönelik düzenlediği Yaz Okulları başladı.

EYÜPLÜ gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmeti 
sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif 

Eyüplü  Çocukları 
Dopdolu  Bir  Yaz  Bekliyor
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Yaz  Okullarından  Veliler de 
Çocuklar  da  Çok  Memnun
Eyüp Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları, yediden yetmişe herkesin ilgi odağı oluyor. Çocuklarını bu okullara vermek için yarışan veliler 

memnuniyetlerini dile getirirken, hem spor yapıp hem de güzel sanatlarda eğitim alan çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfi ni yaşıyor.

Sevim, Deniz ve İrem Ayata: 
“Ben her iki çocuğumu da yaz 

okullarına kayıt ettirdim. Biz yaz 
okullarından çok memnunuz, 

sayenizde çocuklarımızı 
sokaklardan kurtardık. Evde de 
televizyon karşısında oturmak 

yerine burada güzel vakit 
geçirip, bir şeyler öğreniyorlar. 
Derslerine, özellikle İngilizce 
konusunda çok faydalı oluyor. 

Öğretmenlerimizden çok 
memnunuz, çok ilgililer. 

Başkanımız Remzi Aydın'a 
çocuklarımızın eğitimine her 

dönem katkıda bulunduğu için 
teşekkür ediyorum.”

Abidin İnceöz: 
“14 yaşındayım, Güzeltepe 
Ortaöğretim Okulu 8. sınıf 

öğrencisiyim. Buraya çok severek 
geliyorum. Derslerimiz eğlenceli 

geçiyor; en azından kaliteli 
zaman geçiriyoruz. Basketbol 
ve golf oynamaya geliyorum. 
Atölye çalışmalarında ebruya, 

değerler eğitiminde ise Siyer'e 
katılıyorum. Sabah 09.30'da 
gelip 16.00'ya kadar burada 

arkadaşlarımla birlikte eğlenceli 
ve eğitici bir yaz dönemi 

geçiriyorum.”

Ebru – Yiğit Sefa Topkaya: 
“Yaz okullarının açılması çocuklarımız için çok iyi oldu. Burada hem 
kendilerini geliştirecek ve eğitecek çalışmalar yapıyorlar hem de 
yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Ben özellikle çocuğumu çekingen 
olduğu için yaz okullarına getirmek istedim. Biraz farklı ortamlarda 
da bulunmayı öğrenmesini ve daha girişken bir çocuk olmasını 
istiyorum. Yaz okullarının onun için faydalı olacağını düşünüyorum. 
Burada aynı zamanda atölye çalışmaları ile el becerilerini 
geliştirirken, yaz tatilini de en iyi şekilde değerlendirmiş olacak.”

Röportajlar: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Nisa Ceren Şentürk: 
“11 yaşındayım, Şehit Öğretmenler Ortaokulu 

6. sınıf öğrencisiyim. Ben Yaz Okullarına üç 
yıldır geliyorum. Şimdiye kadar hemen hemen 

bütün atölyelere gittim. Burada olmaktan dolayı 
mutluyum, o yüzden de her sene geliyorum. Bu 
sene ise takı tasarım, fotoğrafçılık, Uzay Evi, hızlı 

okuma dersleri alıyorum. Özellikle Yeşilpınar Bilgi 
Evi'ni çok seviyorum. Özgüveni olmayan arkadaşlar 

buraya geldikleri zaman özgüvenleri yerine geliyor.”

Çağan Ege: 
“10 yaşındayım, Şehit Murat 

Karakuş 6. sınıf öğrencisiyim. Yaz 
spor okullarında basketbol ve futbol 

oynuyorum. Ayrıca Kuran-ı Kerim 
ve Siyer dersleri alıyorum. Hem 

eğleniyorum, hem öğreniyorum. 
Öğretmenlerimiz çok iyi. Kendime 

yeni arkadaşlar ediniyorum. Burada 
olmaktan dolayı çok memnunum."
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Eyüp Belediyesi, Ramazanda her gün bir 
mahallede iftar sofrası kurdu. Bu sofralarda 
mahalle sakinleri tek bir yürek olarak 
dualar edip, oruçlarını hep birlikte açmanın 
mutluluğunu yaşadılar. Kurulan gönül 
sofralarında Eyüp Belediye Başkanı Remzi 
Aydın da mahalle sakinleri ile bir araya 
gelerek bu mutluluklarına 
ortak oldu.

Başkan Remzi 
Aydın'ın kurdurduğu 
iftar sofraları 
Eyüplüler'in 
yüreklerine 
dokunurken, Eyüp'te 
dostluğun, kardeşliğin 
her geçen gün daha da 
pekişmesine vesile oldu. Bu sofralarda 
mahalle sakinleri birlik ve beraberlik 
içerisinde, birbirlerine kenetlenmiş tek yürek 
olarak oruçlarını açtılar. 

Eyüp Belediyesi'nin sokak iftarları 

etkinliği kapsamında Eyüp Merkez 
Mahallesi iftar sofrasına ünlü ilahiyatçı Ömer 
Döngeloğlu da katıldı.  

Ömer Döngeloğlu'nun yaptığı duaların 
ardından ezanın okunmasıyla birlikte 
sofrada bulunan küçük büyük tüm Eyüplüler, 

Başkan Aydın ve Ömer Döngeloğlu 
ile birlikte oruçlarını açtılar. 

Mahalleliler Başkan 
Remzi Aydın'a kurulan 

bu sofralar için 
teşekkür ettiler.

İftar programının 
ardından Eyüp Sultan 

Cami Meydanı’na 
geçen Ömer Döngeloğlu 

buradaki Eyüplülere sahabe 
hayatlarından kesitler anlatarak Ramazan 
da paylaşmanın önemini aktardı. Eyüp 
Sultan Hazretleri hakkında da kısa hikayeler 
anlatan Ömer Döngeloğlu yaptığı dualarla 
konuşmasına son verdi.

EYÜP Belediyesi Yaz Kampı, Kefken'de 
denizin ve ormanın birleştiği, 
mavi ve yeşilin bütün tonlarının 

görüldüğü doğa harikası bir bölgede yar 
alıyor. Alternatif bir eğitim modeli olarak 
tasarlanan 1000 öğrenci kapasiteli kampta, 
öğrencilerin kişisel gelişimlerine, nitelikli 
ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine 
fırsat sağlamak amaçlanıyor.

İzmit'in Kandıra İlçesi'ne bağlı Kefken 
Köyü'nde 46 dönüm üzerine kurulu Kefken 
Yaz Kampı, 5 adet 2 katlı evde 16 oda ile 
23 adet müstakil olmak üzere toplam 39 
odadan oluşuyor. Kamp içinde, yönetim 
odası, yemekhane, kafeterya, toplantı salonu, 
psikolojik danışman odası, lobi ve revirden 
oluşan üç katlı sosyal tesis bulunuyor.

Kampa katılan öğrencilere ve misafirlere 

daha iyi hizmet vermek ve onların 
ihtiyaçlarını karşılamak için, idari amir, 
öğretmenler, rehber, doktor, hemşire, 
yemekhane, güvenlik, temizlik personeli ve 
teknik personel olmak üzere 55 kişi kampta 
görev yapıyor.

Üç ayrı program halinde 
gerçekleştirilecek kampa; 3 Temmuz - 
7 Temmuz tarihleri arasında orta okul 
erkek grubu öğrenciler, 8 Temmu - 12 
Temmuz tarihleri arasında orta - lise 
öğrencisi kız öğrenciler, 12 Temmuz - 16 
Temmuz tarihlerinde ise lise öğrencisi erkek 
öğrenciler katılacak.

Kampta öğrencilere yönelik tiyatro, 
değerler eğitimi, modern halk dansları, 
dünya dansları, resim atölyesi, yüzme, 
basketbol ve voleybol, futbol, geleneksel 

çocuk oyunları ile satranç gibi bir çok farklı 
branşta eğitim verilecek. Öğrenciler 4 
gün boyunca sanatla, sporla, müzikle ve 
yeni dostlarla neşeli dakikalar geçirerek; 
denizden, güneşten, açık havadan bol bol 
faydalanacaklar. Eyüp Belediye Başkanı 
Remzi Aydın da, öğrencilerin heyecanına 
ortak olmak için kampı ziyaret edecek.

Uzman hekimler kampta 24 saat görevde
Kampta olası bir sağlık problemi için 

de tedbirler alındı. Öğrencilerin sağlık 
kontrollerini yapmak ve gerektiğinde 
müdahale etmek için Kefken Yaz Kampı’nda 
Bir uzman hekim ve bir hemşire 24 saat 
görev alacak. Kampta, acil müdahaleler 
için ihtiyaç duyulabilecek her türlü ilaç ve 
malzemenin bulunduğu bir revir bulunuyor.

Eyüplü gençler yaz tatilini 
Kefken'de geçirecek Okulların 

kapanmasıyla birlikte 
Eyüp Belediyesi 
öğrencilere yönelik 03 
Temmuz – 16 Temuz 
tarihleri arasında 
Kefken'de yaz kampı 
düzenliyor. Kamp, 
farklı yaş gruplarına 
göre üç ayrı programda 
düzenlenecek.

BİR pazartesi sabahı ailelerle vedalaşan öğrenciler, 
otobüslere binerek kampa doğru yola çıkacaklar. 
Kampta ilk olarak evlere yerleşilecek ve deniz vakti için 
geri sayım başlayacak. Saat 15:30 olduğunda, deniz 
saati geldiğinde, başta kampın cankurtaranı, sonra 
kampın tüm öğretmenleri güvenlik için denizde ve 
sahilde yerlerini almış durumda bulunacaklar. Saat 
17:00 olduğunda ise “Lütfen dondurmalarınızı alın!” 
anonsu yapılacak. 17:00 - 18:00 arası tatlı rekabetlerin 
yaşandığı saatler olacak. Öğrenciler sportif branşlarda 
yapılan turnuvalarda madalya almak için kıyasıya 
yarışacaklar. Saat 19:00’da akşam yemeği için bir araya 
gelinecek. Akşam yemeğinden sonra saat 21:00’de 
amfi tiyatroda toplanılarak ses ve yetenek yarışmaları 
düzenlenecek, öğretmenlerin müzik, dans, şiir ve halk 
oyunları performansları seyredilecek. Günün sonunda 
ise kek ve meyve suyu ikramı yapılacak.

KAMPTA GEÇEN 
BİR GÜN

Ömer Döngeloğlu, Eyüp 
Sultan Sofralarına Konuk Oldu

Eyüp Belediyesi'nden 
Babalar Günü'ne 

Özel Kutlama
Eyüp Belediyesi Babalar Günü'nde yine 

anlamlı bir projeye imza attı. Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Babalar 
Günü'nde, ilçede tek başına yaşayan erkek 
yaşlıları unutmayarak evlerini ziyaret 
ettiler. Ekipler Babalar Günü'nü kutladıkları 
vatandaşlara Eyüp Belediye Başkanı Remzi 
Aydın'ın selamlarını ileterek hediyeler verdiler.

Eyüp Belediyesi, diğer tüm belediyelere 
örnek teşkil edecek bir sosyal projeyi daha 
hayata geçirdi. Başkan Remzi Aydın'ın 
önderliğinde, Ensar olmanın bilinciyle gece 
gündüz demeden hizmet veren Eyüp Belediyesi 
yine çok anlamlı bir projeye imza attı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından hayata geçirilen “Ensar-ı Çınar” projesi 
kapsamında, Eyüp'te yalnız yaşayan yaşlılar 

her ay düzenli olarak ziyaret ediliyor, talep ve 
ihtiyaçları karşılanıyor. Her 15 günde bir ise yaşlı 
vatandaşlar telefonla aranarak kontrol ediliyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
ekipleri yine bu proje kapsamında ilçede 
yalnız yaşayan erkek yaşlılara Babalar Günü 
ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ekipler 
yaşlılara Başkan Remzi Aydın'ın selamları 
ileterek hediyeler verdiler. Bu tür özel 
günlerde yapılan ziyaretler geleneksel hale 
getirilerek her sene gerçekleştirilecek.

Bu arada Başkan Remzi Aydın, bir mesaj 
yayımlayarak tüm Eyüplü babaların “Babalar 
Günü”nü kutladı. Başkan Aydın mesajında 
şu ifadelere yer verdi; “Baba, en zor şartlarda 
sığınabileceğimiz yegane limandır. Tüm 
babaların bu özel gününü kutlarım”
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Haliç’te Nostaljik 
Sandal Sefası

Venedik denilince şüphesiz herkesin aklına ilk olarak 
şehrin büyüleyici kanalları ve bu kanallarda yapılan 
gondol turları gelir. Şehrin sembolü haline gelen 
gondollar, gezinti, düğün, eğlence gibi hemen her türlü 
etkinlikte kullanılır. İstanbul'da ise 400 yıllık geçmişi ile 
Altınboynuz Haliç'te yıllar boyunca sandalcılar Eyüp-
Sütlüce arasında ince uzun süslü kayıkları ile yolcularını 
taşıdılar. Şimdilerde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2005 yılında hizmete sokulan 20 nostaljik 
Kancabaş ile Haliç'te sandal sefası yapmak mümkün.

Çiftlere Özel Romantik Geziler
Haliç'te, konuşlanmış 6 yüzer iskeleden inilip binilebilen 
elektrikli sandallar Sütlüce, Eyüp Evlendirme Dairesi, Miniatürk, 
Teleferik, Eyüp,Haliç Kongre Merkezi güzergahında sefer yapıyor. 
Bir serdümen ve 6 yolcu kapasitesi ile hizmet veren sandallarla 
ayrıca Haliç'in adaları etrafında dolaşıp bir saatlik Haliç turu da 
yapmak mümkün.  Seyr-u Sefa Denizcilik Kooperatifi tarafından 
işletilen nostaljik sandallarla bir saatlik Haliç Turu 100 Lira iken 
birinci ve ikinci adalar arasında yapılan gezilerde ise 25-30 Lira 
ödüyorsunuz. Sütlüce'ye geçmek için 2 Lira ödenen sandallarda 
çiftlere özel romantik geziler, doğum günü organizasyonu, 
düğün, nişan, sünnet fotoğraf çekimleri de yapmak mümkün.
Arap Turistler Büyük İlgi Gösteriyor
Sandalların daha çok Cuma günleri ile hafta sonları yoğunlukla 
tercih edildiğini söyleyen Kooperatif Başkanı Yılmaz Akagündüz 
“Cuma günleri Eyüp Sultan'da namaz kılmak isteyenler daha 
çok Sütlüce tarafından buraya geçiyor. Hafta sonları ise ailesi ile 
birlikte sandal sefası yapmak isteyenler, Eyüp'e gezmeye gelenler 
sandallarımızı tercih ediyor. Hafta içi diğer günler ise sandalları 
daha çok işe gidenler tercih ediyor. Yerli müşterilerimizin dışında 
sandallara daha çok arap turistler ilgi gösteriyor. Avrupalı turistler 
ise burayı çok fazla bilmiyor. Biz tanıtımı çok iyi yapamadık; 
Venedik'te gondollar nasıl herkes tarafından biliniyorsa burada 
da Altınboynuz Haliç'imizde Kancabaş sandallarla yapılan bu 
nostaljik gezileri herkese tanıtabilmeliyiz” diyor.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir



GÜNCEL TEMMUZ 201722

EYÜP Camii ve Çevresi Güzergahı, İdris Tepesi, 
Piyerloti ve Eyüp Mezarlığı, Ayvansaray Kızılmescid 
Güzergahı, Haliç Turu, Dîni Yapılar Turu, Hanım 

Eserleri Turu, Sanat Turu, Şahıs Turu, Nişanca Turu'yla 9 
farklı güzergahın yer aldığı gezi rotaları Talha Uğurluer ile 
birlikte hazırlandı.  Bu 9 rotanın ana omurgasını oluşturan 
merkez ilk 3 rotayı Eyüp Camii ve Çevresi Güzergahı, İdris 
Tepesi, Piyerloti, Eyüp Mezarlığı ve Ayvansaray Kızılmescid 
Güzergahı kokartlı rehberler eşliğinde gezdiriliyor. 

Beyaz Masa çağrı merkezini arayan Eyüplüler, 
istedikleri rota için kayıt yaptırarak gezilere katılabiliyor. 
Ortalama 3 saat süren ve 35 kişiden oluşan turun tamamı 
yürüyüş halinde ve tur rehber kulaklık sistemiyle birlikte 
yapılıyor. Rehberlik Hizmetleri Merkezi olarak belirlenen 
bir diğer  adıyla Koordinasyon Merkezi'nde (Caferpaşa 
Medresesinin yanı) bir araya gelen ziyaretçiler, kulaklık 
sistemini teslim aldıktan sonra kokartlı rehberlerle birlikte 
rotalarını gezmeye başlıyorlar. Gezi sırasında ziyaretçilere 
9 rotanın tamamının bilgilerinin ve genel Eyüp Gezi 
Haritası’nın yer aldığı Eyüp Genel Gezi Kitabı veriliyor.

ESTAM projesi kapsamında başlatılan çalışmanın 
öncelikle Eyüp ve çevresinde oturan insanları 
hedefl ediğini belirten gezide görevli olan üç kokartlı 
tur rehberinden biri olan Serdar Dumansız “Sonrasında 
da Eyüp'e ziyarete gelmiş olan misafi rlere doğru 
kaynaklardan bilgi vermek ve Eyüp'ümüzü tanıtmak 
istiyoruz. Burada yatan ve Eyüp'e hizmet etmiş olan 
değerli insanları hakkıyla, güzellikleriyle, yaptıklarıyla 
tanıtabilmek istiyoruz. Aslında 9 güzergah belirlendi, şu 
an bu güzergahlardan 3 tanesini hayata geçirdik. Ben bu 
projede emeği geçen Remzi Başkana katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

Belediyemizin vizyon 
projelerinden ESTAM (Eyüp 
Sultan Tarihi Merkez) 
projesi kapsamında 
kokartlı rehber eşliğinde 
Rehberlik Hizmeti 
uygulaması başladı.

ESTAM PROJESi KAPSAMINDA 
REHBERLiK HiZMETLERi BASLADI

Gezide görevli kokartlı tur rehberleri Serdar Dumansız, 
Vildan Aytekin ve Yasin Topçu.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir
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BEDİÜZZAMAN Mirza, Timur 
İmparatorluğu’nun son 
hükümdarıdır. Belh valisi iken 

1490'da ayaklanarak tahta geçmek 
istemiş, ancak babası Hüseyin 
Baykara isyanı bastırmıştır. 1506’da 
babasının ölümünden sonra Herat 
merkezli Timur Devletinin tahtına 
oturmuştur. Kardeşi Muzaffer 
Hüseyin ile yaşadıkları anlaşmazlık 
yüzünden Özbekler, bir yıl sonra 
ülkeyi ele geçirip imparatorluğa son 
vermişlerdir. 

Bediüzzaman Mirza, Tebriz 
merkezli Safevi Devleti’ne sığınmış 
ve bu devletin kurucusu Şah İsmail 
tarafından gayet iyi karşılanmıştır. 
Şah İsmail, kendisine danışmanlık 
yapan Bediüzzaman Mirza'ya yıllık 
3630 altın dinar gelir bağlamış 
ve Tebriz etrafında geniş araziler 
tahsis etmiştir. Bediüzzaman Mirza, 
1510'da Şah İsmail'in Horasan'a 
Özbekler üstüne açtığı seferde 
ona danışmanlık yapmış ve başarı 
kazanmasını sağlamıştır. 

Şah İsmail’in yanında  Tebriz’de 
yedi yıl kalan Bediüzzaman Mirza, 
Yavuz Sultan Selim’in  Şah İsmail’i 
Çaldıran Muharebesi’nde yenip 
Tebriz’i eline geçirmesinden sonra, 
onun daveti üzerine İstanbul'a 
gelerek, Yavuz Sultan Selim’in 
misafiri olmuştur. 

Yavuz'un iltifatı
Her ne kadar Bediüzzaman’ın 

atası Timur, Yavuz’un atası Yıldırım 
Beyazıt’ı vaktiyle Ankara Savaşı’nda 
yenip esir almış olsa da Yavuz 
Sultan Selim, Timur’un torununa 
saygı göstermiş, ona ‘Türk Hakanı’ 
muamelesi yaparak, yanına 
kurdurduğu tahta oturtmuştur. 

Bediüzzaman Mirza, babası gibi 
Türkçe şiirler yazan ünlü bir şairdi. 12 
Ağustos 1515'te, henüz 46 yaşında 
iken İstanbul'da veba hastalığına 
yakalanarak ölmüş ve Eyüp Sultan’da 
yaptırılan türbesine defnedilmiştir.

Bediüzzman Mirza’nın babası 
Sultan Hüseyin Baykara, Timur 
soyunun son büyük imparatorudur. 
Hüküm sürdüğü 1469 – 1506 yılları 
arasında Türk kültürünün Çin, Kuzey 
Asya ve Hint etkilerini özümleyerek 
parlak bir düzeye ulaşmasında 
önemli rol oynamıştır. Herat'taki 
sarayını canlı bir bilim merkezi 
durumuna getirmiş, döneminin 
önde gelen düşünür ve sanatçılarını 
koruma altına almış ve onların 
yakınlıklarını kazanmıştır.

İki Mirza yan yana
Bediüzzaman Mirza Türbesi, 

Eyüp Sultan Camii dış avlusunun 
kuzeyindeki hazirededir. 
Bediüzzaman Mirza Türbesi’nin 
yanına da ondan yaklaşık 75 yıl 
sonra sulh rehinesi olarak İstanbul’a 

getirilen, ancak beş yıl sonra 
vebadan ölen Haydar Mirza için, 
Sultan III. Mehmet’in fermanı ile 
bir türbe yapılmış, ancak küçük 
yaştaki bu şehzadenin kemikleri 
çalınıp İran’a götürülerek Erdebil’e 
defnedilmiştir. Bediüzzaman 
Mirza Türbesi, Eyüp’teki türbeler 
içinde iki katlı olan tek türbedir. 
Selçuklu kümbetlerinde olduğu 
gibi alt katı mezar odası şeklinde 
düzenlenmiştir. Üst katı ise gösterişli 
bir mozole şeklinde yapılmıştır. 
Plan bakımından dönemin diğer 
mezar yapılarından bariz bir şekilde 
ayrılan yapı, alışılmadık bir profil 
sergilemektedir. Bediüzzaman Mirza 
Türbesi’nin üst katında heybetli bir 
anıt mezar, alt katında ise annesi 

Şah Hatun ile muhtemelen çocukları 
olan Mihr Han ve Mihri Han’ın 
mermer sandukaları bulunmaktadır. 
Sandukaların üçünün de baş 
kısmında, üzerinde yazı olan birer 
şahide vardır. Ayak taşları ise kırılıp 
yok olmuştur. 

Kabirlerden ortadakinin Mihri 
Han’a, kuzeydekinin Şehzâde Mihr 
Han’a (926 / 1520) ait olduğu 
anlaşılmaktadır. Girişteki ilk kabir ise 
Bediüzzaman Mirza’nın annesi Şah 
Hatun’a aittir. Doç. Dr. Aziz Doğanay, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde 
yaptığı uzun araştırmalar sonucu, 
türbenin isminin vakıf senetlerinde 
“Şahi Hatun Valide-i Mirza” şeklinde 
yazıldığını, burada yatan Şah 
Hatun’un Bediüzzaman Mirza’nın 

annesi olduğunu tespit etmiştir.
Osmanlılar ile İran ilişkilerindeki 

çekişmelerden dolayı zaman 
içinde bu kabirler zarar görmüş, 
şahidelerdeki yazılar, kazınma, 
silinme ve değiştirilme yoluna 
gidilerek bu tarihi şahsiyetler 
unutturulmaya çalışılmıştır.

İki katlı türbe
İki katlı olarak tasarlanan 

Bediüzzaman Mirza Türbesi, Eyüp 
Sultan Türbesi gibi sekizgen 
planlıdır. Alt kat kesme taşla 
örülmüştür. Üst katı ise mermer 
şebekelerle çevrili, madeni 
şebekelerle örtülü kafes şeklinde 
açık bir türbedir. Ancak madeni 
şebekeler günümüze ulaşmamıştır.

Ortadaki Bediüzzaman 
Mirza’nın abidevi kabri, üstü kapalı 
mermer sanduka şeklindedir. Alt 
katın kubbesi üzerine yapılmıştır. 
Alışılmışın dışında uzun olan 
mihrapçeli şahidesindeki yazılar 
kazınarak silinmiştir. Ayak taşı da 
kırılıp yok olmuştur. Abidevi kabrin 
dört tarafına birer çarkıfelek motifi 
işlenmiştir. 

Mimari özellikleri bakımından 
nev’i şahsına münhasır bir yapı olan 
Bediüzzaman Mirza Türbesi, ölçüleri 
bakımından abidevi boyutlara ulaşan 
taç kapısıyla dikkat çeker. Türbenin 
alt ve üst kat girişleri, Eyüp Sultan 
Türbesi’nde olduğu gibi güneyden 
verilmiştir. Üst kat girişi, abidevi bir 
taç kapı şeklindedir. Bursa kemerli 
alt kat girişinin üzerine, merdivenle 
çıkılan taç kapılı bir üst kat girişi 
yapılmıştır. 

Çifte gelenler efsanesi
Bu türbenin ismi ile ilgili kayıtlara 

geçen Çifte Gelenler veya Çifte 
Gelinler Efsanesi, 1800’lü yıllarda 
türbenin son türbedarlarından 
Erzurumlu Mehmet Efendi ve 
oğlu Münib Efendi tarafından 
yayılmış, Aysel Okan da gezi rehberi 
niteliğindeki İstanbul Evliyaları 
isimli kitabında bu olayı anlatınca, 
“Çifte Gelenler Efsanesi” kulaktan 
kulağa yayılarak “galat-ı meşhur” 
yani “herkesin doğru bildiği yanlış”a 
dönüşmüştür. Türbenin girişine 
sonradan “Çifte Gelenler” diye bir 
levha asılmış; Türbenin, Eyüp Sultan 
Camii dış avlusunda hanımların 
abdest mahallinin hemen yanında 
olması da görünürlüğünü artırmıştır. 
Aslında bir hükümdar türbesi olan 
bu anıt kabir, bir dilek tutma yerine 
dönüşmüştür. 

Aysel Okan, kitabında burada 
yatan iki kız kardeşin Kırım beyinin 
kızları olduğunu; aynı gence aşık 
olup, içinden çıkamadıkları bu 
çözümsüz durumdan dolayı ince 
hastalığa yakalandıklarını, tedavi 
görmek için İstanbul’a geldiklerini, 
ancak tutuldukları bu amansız 
dertten kurtulamayıp aynı gecede 
vefat ettiklerini masalsı bir dille 
anlatır. Okan, kitabında türbe ile ilgili 
şu bilgileri verir: “Bu türbenin alt 
kısmında alacakaranlıkta iki (gerçekte 
üç) sanduka omuz omuza vermiş 
Fatihalarını beklerler. Sevgilisine 
kavuşmak isteyen kızlar, kocalarının 
kendisine dönmesini bekleyen 
kadınlar, çocuklarına dirlik düzenlik 
niyaz eden analar, imtihanlarını 
vermeyi, sınıflarını geçmeyi dileyen 
talebeler, hastalar, yola çıkacaklar, 
askerler, iş arayanlar hep çifte 
gelinlerin ziyaretçilerindendir.”

Gerçekte Çifte Gelenler Türbesi, 
Kumkapı tarafında, Çifte Gelenler 
Caddesi üzerindedir.

Bediüzzaman Mirza Türbesi
Eyüp Sultan’ın ilk hükümdar anıtı

Not: Detaylı bilgi 
için Aziz Doğanay’ın 
Akademik Araştırmalar 
Dergisi’nin 2011 
yılında yayınlanan 47 
- 48. sayısındaki yazısı 
ile 20. Uluslararası 
Ortaçağ ve Türk Dönemi 
Kazıları ve Sanat 
Tarihi Araştırmaları 
Sempozyumu (2-5 
Kasım 2016 / Sakarya 
Üniversitesi)’unda 
sunduğu “Mezarından 
Çıkartılıp Kaçırılan 
Gurbetteki Şehzadenin 
Unutulan Türbesi: 
Acem Şâhı Abbas’ın 
Yeğeni Haydar 
Mirza’nın Eyüp’teki 
Türbesi” başlıklı 
bildirisi incelenebilir.

Timur Devleti’nin son hükümdarı olan Bediuzzaman Mirza’nın anıt mezarı, Eyüp’teki iki katlı tek türbedir. Üst 
katta kendi anıt mozolesi alt katta ise annesi Şah Hatun ile Şehzade Mihr Han ve Mihri Han’ın kabirleri vardır.

Şehzade 
Mihr Han 
926 (1520) 
tarihli kitabesi 
aruz vezni 
ile yazılmış, 
her rakamla 
tarih verilmiş, 
hem de ebcet 
hesabı ile tarih 
düşürülmüştür.

Ali İhsan Gülcü
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GÜNÜMÜZDE popüler olan parfüm, deodorant ve ev 
kokularına karşı verdiği savaşı kaybetmeyen milli kokumuz 
kolonya, tarihe nostaljik yolculuk yapmak isteyenlerin 

de vazgeçilmezi oluyor. Özellikle limon kolonyası kozmetik 
sektörünün ışık hızıyla gelişen dünyasına karşı verdiği amansız 
mücadelesini sürdürüyor. 

Bayramlarda şekerle birlikte ikram ettiğimiz, hasta 
ziyaretlerinde ise götürülecekler listesinin en başına koyduğumuz 
kolonya, nesilden nesile geçerek daha uzun yıllar evlerimize 
konuk olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Günümüzde, 
rengarenk şişeler içinde limon, lavanta ve tütün kokularını sunan 
kolonyacılar kalmasa da çok az bir bölümü kozmetik dünyasının 
şatafatlı dünyasına karşı varlığını sürdürmeye çalışıyor. İşte 
onlardan biri de Eyüp Sultan’daki Do Re Kolonyaları… Eyüp’ün 
tarihi sokaklarından birinde yarım asrı aşkın bir süredir koku 
dünyasının güzelliklerini satışa sunan kolonya dükkanı, benzerini 
göremeyeceğiniz antika cam kolonya şişeleriyle de dikkat çekiyor.
“Yaşlı Amcalar Teyzeler Kolonyadan Vazgeçemiyor”

Do Re,  toptan ve perakende satışları ile 1963 yılından 
beri klasik ve yeni kokuları ile kolonyadan vazgeçemeyen 
müşterilerine  hizmet vermeye devam ediyor. Bundan 54 sene 
önce bir Fransız kimyager ve Sefer Alparslan tarafından açılan 
kolonyacı şimdilerde Hasan Ali Yıldırım ve Ali Gül tarafından 
işletiliyor. İş arayışında olan ve kendi işlerini yapmak isteyen 
Yıldırım ve Gül, dükkanın ikinci sahibi olan Aziz Kabaoğlu'ndan 
aldıkları bu küçük kolonyacı dükkanını tam 17 yıldır birlikte 
işletiyor. Ürettikleri kolonyaları daha çok otobüs firmalarına 
ve Esenler'de ikram malzemesi satan toptancılara verdiklerini 
söyleyen Hasan Ali Yıldırım “Üretimi biz burada yapıyoruz. 
Limon, zambak, tütün gibi klasik kokularımızın yanısıra bize 
özel olan Dore Sin, Dore Alg, Doreko, Dore Esinti, Mersin gibi 
kokularda üretiyoruz. Daha çok toptan satış yapıyoruz. Ürettiğimiz 
kolonyalar Anadolu'nun her yerine gidiyor” diyor.

Kolonyanın Türk insanı için önemli bir kültür olduğunu 
belirten Ali Gül “Evinize gelen misafire parfüm ikram edemezsiniz 
ama kolonya dökersiniz, yine bayramlarda çikolatanın yanında 
muhakkak bir kolonya ikram edersiniz, hasta ziyaretine giderken 
götürürsünüz. Parfümü herkes sevmez, bazı kokular insanlara 
ağır gelebilir ama sizi ferahlatacak bir limon kolonyasını herkes 
kullanabilir. Biz toptan satışın yanısıra perakende satış da 
yapıyoruz. Yaşlı amcalar, teyzeler, kolonyadan vazgeçmeyen bir 
çok insan buraya gelip kolonya alır. Beykoz'dan, Ümraniye'den, 
Avcılar'dan, Beylikdüzü'nden buraya kolonya almaya gelen 
müşterilerimiz var. Hatta bunların arasında Sarıyer'den 
bisikletiyle gelen, Fatih'ten sırf 50cc kolonya almak için 
yürüyerek gelen müşterilerimiz dahi var. Misafirperverlik sona 
ermediği sürece insanlar kolonya kullanmaya devam edecektir” 
açıklamasını yapıyor.
“Birkaç  Marka Dışında Islak Mendili Tavsiye Etmiyoruz”

Kolonyanın önemli bir dezenfektan olduğunu ve Avrupa'da 
da yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Yıldırım “Kolonya 
elinizdeki mikrobu öldürür. İnsanlar şimdi el temizliği için 
daha çok ıslak mendil kullanıyor ama o mendiller içinde birçok 
kimyasal madde var. Bu mendiller için en ucuz kolonyayı 
kullanıyorlar. Örneğin kolonya 80 derece ise, mendilde 30 
derecelik bir şey kullanılıyor ve siz sadece onun kokusunu 
alıyorsunuz. Birkaç güvenilir markanın dışında ben ıslak mendil 
kullanmayı kimseye tavsiye etmiyorum. Çantalarında ufak 
limon kolonyası taşısınlar, gerektiğinde kullansınlar” şeklinde 
konuşuyor.

Eyüp Sultan’da Yarım 
Asırlık Koku Fabrikası

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Do Re, 1963'ten Beri Eyüp'te Kolonya'dan Vazgeçmeyen Müşterilerine Hizmet Veriyor...

Yıldırım ve Gül, klasik 
kolonya kokularının yanısıra 
Dore Sin, Dore Alg, Doreko, 
Dore Esinti, Mersin gibi 
kendi kolonyalarını da 
üretiyorlar.

Hasan Ali Yıldırım 
ve Ali Gül, ürettikleri 
kolonyaları 
Anadolu'nun her 
yerine gönderiyor.
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DEDESİ ve babası da terzilik yapmış olan Ahmet Erkan, 
oğlu Mahmut Semih Erkan'la birilikte Yeşilpınar'daki 
dükkanında baba mesleğini devam ettiriyor. Dört kuşaktır 

ölçüp biçip diktiklerini söyleyen Ahmet Erkan “Dedem Ahmet 
Erkan 70 yaşına kadar bu işi yapmış, babam Melih Erkan'ı 
yetiştirmiş. Babam askerliğini bitirdikten sonra Denizli'de 
dedemle birlikte dükkan açmak istemiş ama dedem yine 
kendisi gibi terzilik yapan ve ortağı olan kardeşinden ayrılmak 
istemeyince babam da İstanbul'a gelmeye karar vermiş. 
İstanbul'a yerleştikten sonra terzilik kurslarına gitmiş. Daha 
sonra kendine dükkan açıp tamamen yerleşince bizi de yanına 
aldı. Ben ise bu işe 17 yaşında başladım. Vefa Lisesi 2.sınıfta 
okurken, okulu bırakıp baba mesleğini yapmaya karar verdim. 
Yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyorum; şimdi de oğlum Mahmut 
Semih Erkan'ı yetiştiriyorum. O da benim gibi baba mesleğini 
yapmayı tercih etti” diyor. 
“Paça Yapıp, Kemer Daraltma ile Terzi Olunmaz”

Yıllardır usta çırak ilişkisi ile devam eden terzilik mesleği 
için “usta kalmadı ki çırak yetişsin” diyen Ahmet Amca “Eskiden 
insanlar çocuklarını bir meslek sahibi olsun diye getirir 
yanımıza verirlerdi şimdi işe aldıklarımız bile işi öğrenmeden 
ne kadar maaş vereceksin diye soruyorlar. Diğer taraftan şartlar 
da artık çok değişti. Bilgisayarın bir düğmesine basıyorsunuz 
size her şeyi veriyor. Önceden her şey elle dikiliyordu, şimdi ise 
yarı ısmarlama yarı atölye çalışıyoruz. Öyle eskiden elde yapılan 
işleri yapacak bir Allahın kulu yok şu anda piyasada. Terzi 
tabelasını asmış ama ne pantolon ne ceket dikmesini biliyor, 
sadece paça yapıp kemer daraltma ile terzi olunmuyor. Onlar 
sadece tamirat yapıyorlar. O yüzden bu işin gerçek ustaları 
da çok fazla kalmadığı için çırakta yetişmiyor. Şimdi oğlumu 
yetiştiriyorum. Yaklaşık 13 yıldır bu işi yapıyor. Bildiğim herşeyi 
ona öğrettim, benden çok az bir eksiği kaldı. Benden sonra 
mesleği o devam ettirecek; belki ondan sonrada çocukları.. Her 
şey nasip kısmet” açıklamasını yapıyor. 
“İnsanlar Giyindiği Sürece Bu Meslek Bitmez”

Her ne kadar eskisi gibi çırak yetişmese de gelişen teknoloji 
ile işlerin daha da kolaylaştığını sözlerine ekleyen usta terzi 
“Terzilik mesleği bitti bitecek diye senelerdir söylenir; ama 
insanlar giyindiği sürece bu meslek bitmez. Herkes her 
istediğini hazırda bulamıyor, çünkü vücutlar standart değil. 
Kiminin üstü gelişik altı zayıf, kiminin de altı geniş üstü zayıf 
ama satılan mallar standart. Mecburen terziye geleceksin. Diğer 
taraftan nüfus sürekli artıyor. O yüzden bu meslek kolay kolay 
bitmez” diyor.

Dört Kuşaktır 
Ölçüyor, Biçiyor 

ve Dikiyorlar
Eyüp Postası olarak, yıllardır Eyüp’te yaşayan, burada esnaflık yapan Eyüplüleri 

her ay sayfalarımıza konuk ediyoruz. Bu isimlerden birisi de Yeşilpınar 
Mahallesi'nde herkes tarafından Denizlili terzi olarak tanınan Ahmet Erkan.

Adres: Yeşilpınar Mahallesi Çilingir Sok. No 7/A

Ahmet Erkan, 13 yıldır 
birlikte çalıştığı oğlu 

Mahmut Semih Erkan'a 
işin inceliklerini öğretiyor.

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir
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Ömer Saib 
Baysal ve 
Emre Kara, 
Genç Erkek 
Türkiye 2.’si 
oldu.

Haliç'in Altın Gençleri
Gençlerin su sporlarına olan ilgisini artırmak ve profesyonel yarışmacılar yetiştirmek amacıyla Haliç kıyısında Eyüp Belediyesi 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan Eyüp Su Sporları Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler ilk madalyalarını aldılar.

Haber: Serkan Duygu

EYÜP Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde 
teorik ve pratik eğitimler alan Eyüp 
Anadolu Lisesi öğrencileri Sapanca'da 

gerçekleştirilen Kürek Türkiye Birinciliği 
Okullararası Yarışmaları' nda Genç Erkek Türkiye 
2.si, Genç Kız A kategorisi Türkiye 2.si ve Genç Kız 
B Kategorisinde'de Türkiye 3.’sü oldu.

Simurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı 
kapsamında faaliyetlerine devam eden Eyüp Su 
Sporları Merkezi'nde dragon, kürek ve yelken 
branşlarında 15 okulda 450'ye yakın öğrenciye 
eğitim veriliyor. Merkezde  tekneye nasıl oturulur, 
kürek nasıl tutulur, vücut hareketleri nasıl olmalı 
konularında dersler alan öğrencilere sonrasında 
Haliç'te suya indirilen teknelerde eğitim veriliyor.

Hilal Fırın: 
“16 yaşındayım, 10.sınıf öğrencisiyim. Bir 

yıldır kürek sporu yapıyorum. Okulumuzun 
bahçesinde Eyüp Su Sporları Merkezi 

açılınca ilk olarak dragonla başlamıştım. 
Kürek sporuna ise takım arkadaşı arayan 
bir arkadaşım vasıtasıyla başladım. Yeni 

olduğumuz için Sapanca'da yapılan yarışlarda 
açıkçası bir derece beklemiyorduk ama 

hepimizde bir hırs ve istek vardı. Okulum 
ve kendi adıma bir şeyler yapabildiğim 

için, su sporları merkezinde bizlere emek 
veren hocalarımızın da emeklerini de boşa 

çıkarmadığımız için mutluyum."

Merve Esma Yavuz: 
“16 yaşındayım, 10 sınıf öğrencisiyim. 

Küreğe ben de arkadaşım vasıtasıyla 
başladım. Zaten su sporlarına karşı bir 

ilgim, merakım vardı. Sonuçta Haliç 
kenarında bir okuldayız, bir kürek takımı 

olması gerekiyordu zaten. İlk kez bir 
yarışmaya katıldık ve ben de açıkçası bir 
derece yapacağımızı düşünmüyordum. 

Özellikle bizden daha büyük olan 
rakiplerimizi görünce gözümüz 

de korkmuştu ama biz Genç Kız B 
Kategorisinde 3.olduk. Emeklerimizin 

karşılığını aldığımız için mutluyum."

Emre Kara: 
“17 yaşındayım, 11.sınıf 

öğrencisiyim. Eyüp Anadolu 
Lisesi'ne dört ay önce nakil 

olarak geldim. Eyüp Su 
Sporları Merkezi'ni görünce 
eğitimlere katılmak istedim. 

Zaten denizi ve yüzmeyi 
sevdiğim için kürek sporu 
hoşuma gitti. Normalde 

futbol oynuyordum 
ama artık küreğe ağırlık 
verip futbolu bırakmayı 
düşünüyorum. Burada 
arkadaş ortamı, takım 

uyumu çok güzel. Bu başarı 
bizleri bundan sonraki 
yarışmalar için daha da 

heveslendirdi.”

Zeynep Sena Şener: 
“17 yaşındayım, 11. sınıf öğrencisiyim. Bir 

senedir Eyüp Su Sporları Merkezi'nde kürek 
eğitimi alıyorum. Su sporlarını, denizi sevdiğim 

için kürek sporunu seçtim. Ben açıkçası 
yarışmada başarılı olacağımıza inanıyordum, 
özellikle son bir ay çok sıkı çalıştık. Bundan 

sonra da kürek sporu ile ilgilenmeyi ve 
profesyonel olarak yapmayı düşünüyorum."

 “Eyüp'ü ve Okulumuzu Başarıyla Temsil Ettiğimiz İçin Mutluyuz”

Ömer Saib Baysal: 
“17 yaşındayım, 11.sınıf 
öğrencisiyim. Ben bir senedir 
kürekle ilgileniyorum. Eyüp 
Su Sporları Merkezi açılınca 
okulumuza yakın olduğu için 
daha çok yapma imkanım oldu. 
Başka bir sporla ilgilenirken 
bacağımdan sakatlanınca, daha 
çok kol gücü gerektirdiğini 
düşündüğüm için bu spora 
başladım. Suyun üstünde olmak 
hoşuma gidiyor. Yarışmada bir 
derece beklemiyorduk çünkü 
yarış tecrübemiz yoktu, ama hırs 
yaptık ve 2. olduk. Okulumuzun 
ve Eyüp'ün ismini orada 
duyurmak istedik ve bunu 
Allah'ın izniyle başardık.”

Tuğba Çalışkan: 
“17 yaşındayım, 11 sınıf öğrencisiyim. Ben 

küçüklüğümden beri başka sporları da çok denedim. 
Basketbol, voleybol, futsal denediğim sporlar 

arasındaydı ama benim de su sporlarına karşı bir ilgim 
vardı, o yüzden kürek sporuna başladım. Zaten daha 

önce 9.sınıfta dragon takımındaydım. Bu sene de 
Zeynep sayesinde küreğe başladım, Kürek gerçekten 

çok zevkli bir spor. Yarışa ise aslında bu işten daha çok 
keyif alalım, güzel zaman geçirelim diye katıldık. Tabii 

derece aldığımız için ayrıca mutlu olduk."

Zeynep Sena Şener ve 
Tuğba Çalışkan, Genç Kız A 

Kategorisinde Türkiye 2.’si oldu.

Hilal Fırın ve Merve Esma 
Yavuz, Genç Kız B Kategorisinde 

Türkiye 3.’sü oldu.
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Eyüp'te Bir Avrupa 
Şampiyonu: 
Uğur Aktaş

Eyüp'te gençlerimiz birçok spor dalında aldıkları madalyalarla göğsümüzü kabartmaya devam 
ediyor. Bu isimlerden birisi de ülkemizde düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda 
altın madalya alarak bayrağımızı göndere çeken 21 yaşındaki Milli Karateci Uğur Aktaş...

G EÇEN sene Fransa'nın Montpellier 
şehrinde düzenlenen 51. Avrupa 
Karate Şampiyonası'nda da altın 

madalya kazanarak Türk spor tarihine 
adını altın harfl erle yazdıran Uğur Aktaş'ın 
ümitler kategorisinde de birçok Avrupa 
Şampiyonlukları bulunuyor. Doğma büyüme 
Eyüplü olan ve Yeşilpınar Mahallesi'nde oturan 
Uğur Aktaş, milli takıma 15 yaşında seçilmiş. 
Altı yıldır karate milli takımında yer alan genç 
sporcu, İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik 
Elektonik Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi. 

Üst Üste İki Kez Avrupa Şampiyonu Oldu
Karateye 10 yaşında başladığını 

söyleyen Aktaş “Küçükken çok hiperaktif 
bir çocuktum, sürekli bir yerlerimi 
yaralıyordum. Kuzenlerim yurt dışında 
karate yapıyorlardı. Onlardan gören ailem 
enerjimi atmam için beni de karateye 
yazdırmaya karar verdi. İlk sarı kemeri 
aldığımda hocam ailemi çağırdı ve bu 
çocuk karateyi bırakmasın, devam etsin 
ileride bir yerlere gelebilir dedi. Devam 
ettikçe bu spora karşı yeteneğim olduğu 
ortaya çıktı. İlk olarak 2009 yılında Türkiye 
Şampiyonası'na katıldım ve 3. oldum. 
2010 yılında ise Türkiye Şampiyonu oldum. 
2011 yılında milli takıma girdim ve Avrupa 
Şampiyonası'nda Ümitler kategorisinde 70 
kiloda 3. oldum. Daha sonra 21 yaş altına 

geçtim ve İki Avrupa ve bir Dünya 
Şampiyonluğu kazandım. Şimdi 

de büyüklerde aktif olarak 
yarışıyorum. Bu seneyle 

birlikte üst üste ikinci 
kez Avrupa Şampiyonu 
oldum” diyor.

2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatlar için 2018 yılının başında 
yapılacak olan elemeler için  şimdiden hazırlıklara başlayan Uğur Aktaş'ın en büyük 
hedefi  ise olimpiyat şampiyonu olmak. Ara verdikleri çalışmalara Ramazan ayından sonra 
tekrar başlayacaklarını belirten şampiyon sporcu “Olimpiyatlarda karate branşında toplam 
üç kategori ve her kategoride 10’ar sporcu olacak. Bunlardan bir tanesi ev sahibi, iki üç 
ülkede beyaz bayrak dediğimiz kontenjandan giren zayıf ülkeler. O yüzden seçilecek kişi 
sayısı azaldığından elemeler çok zorlu geçecek. Elemeleri geçmek için elimizden geleni 
yapacağız. Elemeleri geçtikten sonra başarı elde etme oranı çok daha fazla. Seçmelerden 
sonra da 2018 Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları başlayacak” açıklaması yapıyor.

Uğur Aktaş, Beş 
Kıtanın Şampiyonları 

ve Dünya 
Şampiyonlarıyla 

Dünya Oyunlarında 
Tatamiye Çıkacak

Başarıdan başarıya koşan Milli Karateci şimdi de Temmuz ayında Polonya'da 
düzenlencek Dünya Oyunları'na hazırlanıyor. Uğur Aktaş, dört senede bir düzenlenen, 
beş kıtanın şampiyonlarının ve geçen seneki Dünya Şampiyonası'nda ilk üçe giren 
toplam 8 sporcunun bir araya geleceği bu önemli organizasyonda, Türkiye'yi temsil 
edecek. Dünya Karate Federasyonu tarafından davet edilen, dünyadaki en iyi sekiz 
sporcu ile karşılaşacak olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Aktaş, “Bu çok büyük, 
kaliteli ve Dünya Şampiyonası'ndan daha zor diyebileceğimiz bir turnuva. Beş 
kıtanın şampiyonları ve Dünya Şampiyonası'nda ilk üçe giren sporcular 
bu turnuvada bir araya geliyor. Türkiye'den erkek sporcu olarak ben 
ve bir bayan sporcumuz daha katılıyor. Burada da ülkemizi en iyi 
şekilde temsil etmek istiyorum” şeklinde konuşuyor.

geçtim ve İki Avrupa ve bir Dünya 
Şampiyonluğu kazandım. Şimdi 

de büyüklerde aktif olarak 
yarışıyorum. Bu seneyle 

birlikte üst üste ikinci 
kez Avrupa Şampiyonu 
oldum” diyor.

2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatlar için 2018 yılının başında 

kıtanın şampiyonları ve Dünya Şampiyonası'nda ilk üçe giren sporcular 
bu turnuvada bir araya geliyor. Türkiye'den erkek sporcu olarak ben 

Hedef Olimpiyat Şampiyonluğu

Başkan Remzi Aydın, 
madalyası ile birlikte 

kendisini ziyaret eden 
Uğur Aktaş'ı tebrik 

ederek başarılarının 
devamını diledi.

Milli Karateci 2016 yılında Fransa'nın Montpellier şehrinde 
düzenlenen 51. Avrupa Karate Şampiyonası'nda ülkemize bir altın 

madalya daha kazandırmıştı.

Uğur Aktaş son olarak ülkemizde düzenlenen 52. 
Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya 

kazandı.

Eyüp'te Bir Avrupa 

Eyüp'te gençlerimiz birçok spor dalında aldıkları madalyalarla göğsümüzü kabartmaya devam 
ediyor. Bu isimlerden birisi de ülkemizde düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda 
altın madalya alarak bayrağımızı göndere çeken 21 yaşındaki Milli Karateci Uğur Aktaş...

Röportaj: 
Serkan Duygu
Fotoğraflar: 
Tamay Alper 
Gökdemir

Aktaş'ın en büyük hedefi  
2020 yılında Tokyo'da 
düzenlenecek Olimpiyatlarda 
altın madalya kazanmak.
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Sıcak yaz günlerinde dengeli beslenmek, vücudun terle birlikte kaybettiği su ve elektrolitleri 
yerine koymak oldukça önemli. Bunun için her gün mutlaka 1.5 – 2 litre su içmeye dikkat 
edilmeli. Suyunuzun içerisine limon dilimleri eklemek asitlik derecesini düzenlemeye yardım 
eder. Hem de serin serin limonata tadında bol su içebilirsiniz. İsterseniz çubuk tarçın, taze 
meyveler ve taze nane yaprağı da koyarak su içmeyi keyi� i hale getirebilirsiniz. Sıcak havalarda 
en ideal içecek  soda-ayran’dır. Hem tuz, hem mineral hem de protein ihtiyacınızı karşılar.

SAĞLIĞIN korunması ve geliştirilmesi için 
günde 9 porsiyon sebze -meyve tüketimi 
bugün tüm dünyada önerilmektedir. 

Özellikle mevsiminde olan sebze ve meyveler  
antioksidan bileşenler ile vitamin ve mineraller 
için en iyi kaynaktır. Vitamin ve minerallerin 
besinlerden doğal yollarla alınması vücuttaki 
biyo yararlılığını arttırır. O nedenle mevsiminde 
olan sebze- meyvelere günlük beslenmenizde 
yer vermek hem sıvı ihtiyacınızı karşılamak hem 
de vitamin-mineral depolarınızı doldurmak için 
oldukça önemli...

Domates
Yazın en sevilen ve tüketilen 

sebze olan domates A, C ve K 
vitaminlerinden zengin. İçeriğinde kanser 
riskini azaltmada potansiyel role sahip güçlü 
bir antioksidan olan 'laykopen' barındırıyor. 
Laykopenin kanser tedavisinde oksidatif stresi 
önlemek, DNA hasarını azaltmak, metastazı 
azaltmak ve kanser hücre döngüsünü bozmak 
gibi çok hedefli aktiviteleri bulunmakta. 
Bunun yanında kalp ve damar hastalıklarına 
karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. 
Domatese ısıl işlem uygulanması  laykopenin 
kullanılabilirliğini arttırır ve böylece antoksidan 
potansiyelini yükseltir. Yazın kahvaltıda 
domatesi menemen olarak tüketebilirsiniz ya 
da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile pişirebilirsiniz. 
Bunun yanında yemeklerinizde bol bol 
domates kullanın.  Kış içinse mevsimindeki 
domateslerden  konserve hazırlamak için 
Eylül'e kadar vaktiniz var.

Siyah – Mor Üzüm
Ağustosta bağ bozumuyla beraber yemeye 

doyamadığımız siyah üzüm tam bir kalp dostu! 
Üzümdeki flavonoid bileşikler güçlü birer 
antioksidan olmanın yanı sıra anti-mikrobiyal 
ve anti inflamatuar etkiye sahiptirler yani 
hem vücuda zarar veren maddelere karşı 
hem de damar içindeki iltihaplanmaya karşı 
savaşırlar. Özellikle üzüm kabuğunda bulunan 
resveratrol’ün kalp damar hastalıkları riskini 
düşürdüğünü kanıtlayan çalışmalar son 
yıllarda oldukça artmış durumda.  Günlük 
tüketilmesi gereken 3 – 4 porsiyon meyve 
hakkınızın bir tanesini üzümden yana 
kullanabilirsiniz. 1 küçük salkım üzüm 70 
kaloridir.

Kayısı
Özellikle sarı-turuncu renkli sebze ve 

meyvelerde bulunan beta-karoten serbest 
radikallerin neden olduğu oksidatif 
hücre hasarlarına karşı koruyucu etkinlik 
gösterir. Kayısı A vitamininin ön maddesi 
olan beta-karoten bakımından oldukça 
zengin bir meyvedir. Karaciğer ve sindirim 

sistemi kanserlerine karşı koruyucu olduğu 
belirtilmektedir. Bunun yanında kayısı tam 
bir potasyum deposudur. Potasyum kalp 
kasılmasında etkili olan önemli bir elektrolit. 
Sıcak havalarda terle birlikte kaybettiğimiz 
potasyumu yerine koymak için kayısı 
tüketebilirsiniz. 1 porsiyon meyve için 4 adet 
taze kayısı yeterli olacaktır. 

Çilek
C vitamini deyince akla ilk portakal gelir. 

Oysa ki 1 küçük boy portakal 50 mg C vitamini 
içerirken, 1 porsiyon  çilek ( 10 adet ) 150 mg 
C vitamini içerir. C vitamini bağışıklık sistemi 
için önemli antioksidan vitaminlerdendir.   
Maydanoz, yeşil biber, asma yaprağı,  portakal, 
kuşburnu, greyfurt, limon ve domates de 
C vitamini  kaynaklarıdır. Türk toplumunun 
günlük C vitamini ihtiyacı 90 mg olarak 
belirtilmiştir. Fakat C vitamininin emilim 
oranı % 85'dir ve aynı zamanda suda eriyen 
bir vitamin olduğu için besinlerin hazırlama 
ve pişirilmesi sırasında çok fazla kayba uğrar. 
O nedenle sebzeleri pişirirken su eklemeyin 
ve çiğ tüketilebilen sebzeleri çiğ tüketmeyi 
deneyin. Eğer sigara içiyorsanız C vitamini 
alımınızı arttırmalısınız.

Sakız Kabak
Yaz sofralarının vazgeçilmez sebzelerinden 

biri olan sakız ( yeşil ) kabak tam bir vitamin-
mineral deposudur. İçeriğindeki A ve C 
vitamini, folik asit, potasyum ve magnezyum 
ile diğer sebzelerden ayrı bir yerde tutuluyor. 
Kabak aynı zamanda çok iyi bir posa kaynağı. 
İçerisinde  'inülin' denilen bir tür  çözünür 
posa barındırıyor. İnülin midede tokluk hissi 
yaratarak acıkma hissini geciktirir, kan şekerini 
dengeler ve probiyotik özelliği sayesinde 
sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı 
olur. 1 orta boy kabak 30 kaloridir. Kabağı ister 
yemek olarak isterseniz çiğ olarak rendeleyip 
cacık içinde tüketebilirsiniz.

en ideal içecek  soda-ayran’dır. Hem tuz, hem mineral hem de protein ihtiyacınızı karşılar.

Yazın Tüketilmesi 
Gereken Mucizevi 
Besinler

Serinleten İçecek Tarifi ;
  SODALI OTLU KEFİR 
1 bardak Kefir 
1 adet soda
5-6 yaprak taze nane
1 adet salatalık 
5-6 adet buz 
Çok az tuz

** Tüm 
malzemeleri 
blendırdan 
geçirin, afi yetle 
için... Düşük 
kalorili, şekersiz, 
serinleten içecek.

Diyetisyen 
Müge Ö. Şafak

0549 426 20 16
Abdi İpekçi Cad. Arman 

Palas No: 7/11 Kat: 4 
Nişantaşı - İstanbul
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Mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek 
mümkün mü?

 Ebeveynlere “Çocuğunuz için ne 
istersiniz?” şeklinde sorular yönelttiğimizde, 
“Sadece mutlu olsun istiyorum” şeklinde 
cevaplarla sıklıkla karşılaşıyoruz.

Bütün aileler bunu istiyormuş gibi 
görünse de neden dünyada mutsuz insanların 
ve çocukların sayısı her geçen gün artıyor? 
Çünkü aileler akademik başarıyla mutluluğun 
geleceğine inanıyor.  Birçok aile akıllı ve 
başarılı çocuk yetiştirmeyi mutlu çocuk 
yetiştirmek sanıyor.

Aslında durum sanılanın tam tersi, mutlu 
çocuklar hayatta bir şekilde başarılı çocuklar 
haline geliyor. Çocukların mutlu olabilmesi 
hayatta elde edecekleri en büyük başarılardan 
biri.

Peki, mutlu çocuk yetiştirmenin yolları 
nelerdir?

1. İlk Adım Sizin Mutlu olmanız
Ebeveynin daha mutlu çocuk 

yetiştirebilmesi için en başta kendi 
mutluluğunu önemsemesi ve bunun için çaba 
sarf etmesi gerekiyor. Bu kendi ruh sağlığını ve 
sosyal hayatını daha iyi hale getirerek mümkün 
olabilir.

Stres nasıl bulaşıcı ise, mutluluk da aynı 
şekilde bulaşıcıdır.

2. İlişki kurmayı çocuğunuza öğretin
İlişki kurmak sosyalleşmenin temelini 

oluşturuyor ve aileler empati ve ilişki 
kurmayı çocuklarına öğretmek için zaman 
harcamıyorlar. Sadece sosyal öğrenme 
yoluyla kendiliğinden öğrenmesinin yeterli 
olacağını düşünüyorlar. Sosyal öğrenme bu 
süreçte kendiliğinden oluşsa da çocuğun bu 
konuda desteklenmesi sürecin daha sağlıklı 
ilerlemesini sağlıyor.

3. Bırakın Kendi Başarsın!
Karşılaştığı güçlükleri kendi başına 

aşmasını öğretin.
Ayakkabı bağlarını yavaş da olsa bekleyin 

kendi bağlasın, çamaşırları asmanızda yardım 
etmek istiyor, beraber asın.

Merdivenlerden kendi inmek istiyor, 
önünde yürümek şartıyla bırakın insin.

Üstünden gelemeyeceği bir problemle 
karşılaştığında size problemi anlatmasını 
söyleyin ve çözümüne beraber karar verin.

Bunları yaparak özgüvenli ve mutlu 
bir çocuk yetiştirebilirsiniz.

4. Övgü Dolu Sözler
Çocuğunuzu iyi bir iş 

yaptığında tebrik edin, 
ona hangi konularda 
başarılı olduğunu 
açıkça anlatın.

Mesela ödevini 
bitirdiğinde “Resminde 

kullandığın renkleri çok beğendim” gibi detay 
verin.

Yaptığı proje hakkında konuşun.
Çocuğunuzu hediye ile değil övgülerle 

ödüllendirin.

5. Çocuğunuzla Oyun Oynayın
Çocukla geçirilen oyun zamanı asla boşa 

geçirilmiş zaman değildir. Onların zihinsel 
ve duygusal gelişimlerinde önemli bir yere 
sahiptir. Bu sebeple onlarla geçirdiğiniz 

zamanı arttırmanız gerekir.
Bununla beraber onlarla 
geçirdiğiniz zaman 

onunla aynı odada 
olduğunuz zaman 

şeklinde değil, 
onun oyununun 
içinde olduğunuz, 
bir şeyler 
paylaştığınız 

şekliyle olmalıdır.

Psikolog 
Meltem Şenel

Eyüp Belediyesi 
Aile ve Psikolojik 

Danışmanlık Merkezi

“Mutlu Çocuklar 
Mutlu 
Ailelerde 
Büyür”

Aile çocuğun ilk 
yaşam okuludur ve bu 
okulda çocuk kendisine 
sunulan her şeyi olduğu 
gibi algılar. Bu yüzden 
çocuğunuza mutlu 
olmayı öğretmek için 
ilk önce siz mutlu olun!
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