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n İSTANBul Adliyesi'ndeki terör saldı-
rısında şehit olan Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz, Eyüp Sultan Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazının ar-
dından Eyüp’te toprağa verildi. Cenaze
töreni öncesi devlet erkanı Eyüp Bele-
diyesi’nde biraraya geldi. Eyüp Beledi-
ye Başkanı Remzi Aydın, aralarında

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan
yardımcıları Bülent Arınç ve Numan
Kurtulmuş, Adalet Bakanı Kenan İpek,
Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Ayşe-
nur İslam, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık ve milletvekilleri Bekir
Bozdağ ve Ahmet Aydın’ın da bulundu-
ğu protokolü makamında ağırladı.

Savcı Kiraz için düzenlenen cenaze törenine, eşi yasemin Kiraz, oğlu
Muhammet Hakkı Kiraz, kızı pelin Kiraz ile babası Muhammet Hak-
kı Kiraz’ın yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başka-
nı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve çok sayıda bakan,
milletvekili ve siyasetçi ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının
ardından Kiraz'ın cenazesi, Eyüp Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eyüp sultan

n Eyüp Belediyesi Ramazan
ayı hazırlıklarını sürdürüyor.
Eyüp Belediyesi, ‘Onbir Ayın
Sultanı’nın ruhuna ve manevi-
yatına uygun, birbirinden
farklı etkinlikler düzenleye-
cek. Vatandaşların Eyüp ve
çevresinde rahat bir ortamda
ibadetlerini gerçekleştirip et-
kinliklere katılabilmelerinin
sağlanması için bir çalıştay dü-
zenlendi ve ilgili kurumlarla fi-
kir alışverişi yapıldı. Belediye
Başkanı Aydın, her yıl binlerce
kişinin buluştuğu, Eyüp’te Ra-
mazan’ın sevgi, hoşgörü, birlik
ve dayanışma duyguları içeri-
sinde geçirilmesi için her türlü
önlemin alınacağını söyledi.

n Eyüp Belediyesi Geleneksel
Çocuk Şenliği başlıyor. Çocuk-
lar okullarının bahçesine kuru-
lan mobil parkta doyasıya eğ-
lenip baharın tadını çıkaracak.
Animasyon gösterileri, şarkılar
ve oyunlarla şenlik yapacak
minikler bir yılın yorgunluğu-
nu da çıkarmış olacaklar.

ramazan’a
Hazırlanıyor

ÇoCuK
ŞEnliĞi

BaŞlıyor

uĞurladıK

n EYÜP Belediyesi ile İŞ-
KUR arasında “İstihdam Hiz-
metlerine İlişkin Hizmet
Noktası Protokolü” imzalan-
dı. Belediye Başkanı Aydın
ile İŞKUR İl Müdürü Muam-
mer Coşkun’un imzaladığı
protokolle vatandaşlar, iş ve
işsizlikle ilgili konularda
oluşturulacak hizmet nokta-
sına başvurabilecekler. 

n AYRICA işverenin talebi
doğrultusunda oluşturulacak
kurslarla vasıfsız kişilere
meslek edindirilerek işe gir-
meleri sağlanacak. Nitelikli
eleman sıkıntısını ortadan
kaldıracak proje ile vasıfsız
kişiler, işverenin talebi doğ-
rultusunda meslek edindir-
me kursları açılarak eğitim
alacaklar. DEVAMI 15’TE
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Remzi Aydın

Eyüp Belediyesi’nin, huzurun
başkenti Eyüp’ten, Konya Mev-
lana’ya Vuslat yolculuğu sefer-

leri ile Bursa, Çanakkale ve Edirne
gezileri büyük ilgi gördü. Kısa sürede
binlerce Eyüplü, Eyüp’ten Konya’ya

“Vuslat yolculuğu”na çıktı. Eyüp Sul-
tan’da sabah namazını eda ederek
yüksek Hızlı Trenle Konya’ya giden
Eyüplüler, bu güzel organizasyon ne-
deniyle Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’a teşekkür ettiler. Eyüp Beledi-

yesi, Çanakkale, Bursa ve Edirne kül-
tür turlarını da 1 Nisan’da başlattı.
İstanbul’daki diğer ilçeler de Eyüp’ü
örnek alarak Konya Mevlana’ya yHT
ile kültür turu başlatma hazırlıkları-
na başladı. DEVAMI 6 - 7’DE

Eyüp sultan’dan Mevlana’ya

Şehidimizi Eyüp sultan’dan

Eyüp Belediyesi-İŞKUR, İstihdam Protokolü İmzalandı

VuslaT yolCuluĞu

Eyüp’E yEpyEni 
TEsislEr 

Kazandırıyoruz

SAYFA 2
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Eyüp Belediyesi, yapımı
devam eden yeni tesisle-
rinin açılışlarını Nisan ve

mayıs aylarında gerçekleştire-
rek Eyüplülerin hizmetine su-
nacak... Yeni Belediye Hizmet
Binası, Engelliler Sürekli Eğitim
ve Rehabilitasyon merkezi
(ESER) , Kemerburgaz Spor
Kompleksi mayıs’ta, Kemerbur-
gaz Semt Polikliniği ise 17 Ni-
san Cuma günü Sağlık Bakanı
mehmet müezzinoğlu’nun katı-
lacağı bir törenle hizmete açıla-
cak. Ayrıca Pirinççi-Habibler
Bilgi Evi, Park ve Stad açılışları
da yine Nisan ayı içerisinde
gerçekleştirilecek. Bu tesislerle
Eyüp daha da çok güzelleşecek,
ilçe halkı yaşamlarını kolaylaş-
tıracak hizmet ünitelerine ka-
vuşmuş olacak... 

Yeni Belediye Hizmet
Binası Mayıs’ta Açılıyor

Eyüp Belediyesi Yeni Hiz-
met Binası, mayıs ayında hiz-
mete açılıyor. Nişanca mahalle-
si Eyüp Sultan Bulvarı’nda gü-
nümüz koşullarına uygun, çağ-
daş standartlarda inşa edilen
Belediye Hizmet Binası, istan-
bul’un örnek yapılarından biri
olacak... modern çalışma ofisle-
ri, online hizmet veren birimle-
ri, sosyal donatı alanları, oto-
parklarıyla bina, Eyüplülerin iş-
lerini kolaylaştırıp kaliteli hiz-
metin değişmez noktası olacak. 

Kemerburgaz 
Spor Kompleksi

Kemerburgazlılar yakında
muhteşem bir spor kompleksi-
ne kavuşuyor... 520 seyirci ka-
pasiteli tribünüyle profesyonel
futbol sahası, 160 seyirci kap-
asiteli kapalı spor salonu, yarı
olimpik yüzme havuzu, soyun-
ma odaları, kafeteryaları ve çe-
şitli etkinliklerin yapılabileceği
bahçesiyle Kemerburgaz Spor
Kompleksi, bölgedeki önemli
bir ihtiyacı karşılamış olacak.
Kemerburgazlıların uzun süre-
dir hayalini kurdukları modern
spor tesisi, sosyal yaşam mer-
kezi konseptini birarada bulun-
duran kompleks, çağdaş mima-
risi, kullanışlı salonları, spor, fit-
ness merkezi, sosyal tesisleriyle
büyük beğeni toplayacak. 

ESER (Engelliler
Sürekli Eğitim ve
Rehabilitasyon
Merkezi)

Eyüp Belediyesi ESER (En-
gelliler Sürekli Eğitim ve Reha-
bilitasyon merkezi) Eyüp Pierre
Loti’de önümüzdeki günlerde
açılacak. Eyüp Belediyesi’nin is-
tanbul Kalkınma Ajansı deste-
ğiyle hayata geçirdiği, Eyüp
Kaymakamlığı ile ortak yürüt-
tüğü, iŞKUR, mEB Eyüp Halk
Eğitim merkezi müdürlüğü ve
iSmEK’in iştirakçi olarak yer al-
dığı ESER projesinde,  engelli
çocuklara ve gençlere istihdam
garantili iş eğitimleri, gelenek-
sel sanatlar, müzik ve sahne sa-
natları ve spor eğitimleri olmak
üzere, toplam 16 dalda eğitim
olanağı sağlanacak. ESER proje-
si kapsamında eğitimlere başla-
yan engelli gençler, yeni mer-
kezlerinde hem eğitim hem de
güzel sanatlar ve spor etkinlik-
lerini yapma imkanı bulacak. 

Eyüp ve çevresinde yaşayan
engelli gençlerin meslek edin-
melerini, ekonomik hayata ak-
tif bireyler olarak katılımlarını
sağlamak, iş gücüne katılımları-
nın önündeki engelleri ortadan
kaldırmak, mesleki rehberlik
ve yönlendirme faaliyetlerini
geliştirmek amacıyla kurulan
ESER büyük ilgi görecek ve di-
ğer ilçelere örnek olacak.

KOmPLEKSi
KEmERBURGAZ SPOR

kemerburgaz semt polikliniği

yeni Belediye Hizmet Binası

EsEr

Eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor,
çevre ve sosyal yaşam gibi ha-
yatın her alanında hızlı çözümler

üreten  Eyüp Belediyesi, Kemerburgaz
Semt Polikliniği’nin açılışını 17 Nisan
Cuma günü saat 14:30’da gerçekleşti-
riyor. 550 metrekarelik bir alana ku-
rulan Kemerburgaz Semt Polikliniği,
mini bir hastane olarak bölgede sağlık
konusunda yaşanan sorunların büyük
bir kısmını çözmüş olacak. Başta ge-
nel cerrahi olmak üzere, Dahiliye, Ço-
cuk Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve
Doğum, Kulak-Burun-Boğaz, Göz has-

talıkları, Diş Hastalıkları ve Üroloji bö-
lümlerinden oluşacak semt poliklini-
ğinde ayrıca, röntgen, ultrason, labo-
ratuvar, EKG, enjeksiyon, pansuman
hizmetleri de verilecek. “Acil müdaha-
le Odası” ise 7 gün 24 saat Eyüplü va-
tandaşların hizmetinde olacak.  Her
türlü ayakta tedavinin uygulanacağı
Kemerburgaz Semt Polikliniği’nde her
birimin kendine ait bir doktoru bulu-
nacak. Hasta iletişim Birimi, Sorumlu
Hekim ve Sorumlu Hemşire hastaların
poliklinik içerisindeki yaşadığı sorun-
lara yardımcı olacaklar.

EyüplülEr 
yEnİ tEsİslErE

kavuşuyor



EyÜP Belediyesi ilçedeki ta-
rihi dokuyu koruyarak eski
eserleri restore ettirme ça-

lışmalarına devam ediyor. Eyüp
Merkez’deki Üçgen Ada ve çev-
resindeki tarihi eserleri, tarihi do-
kuyu koruyarak restore ettiren
Eyüp Belediyesi, Zal Mahmut Pa-
şa Külliyesi’nin restorasyon çalış-
masını da tamamladı. Şu anda
Külliye içerisindeki ince kalem iş-
lerinin yapıldığı, tarihi eserin ye-
nilenmiş haliyle önümüzdeki bir-
kaç ay içerisinde hizmete açıla-
cağı bildirildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mül-
kiyetindeki 5 asırlık külliyenin
Eyüp Belediyesi'ne tahsisi sağlan-
dıktan sonra Koruma Kurulu onaylı
projeleri doğrultusunda restoras-
yon uygulamasına, 2011 yılı sonun-
da başlandı.

Restorasyon çalışmaları kapsa-
mında medrese, türbe, çeşme ve
caminin beden duvarlarının sıva
raspaları yapılarak, özgün detaylar
ortaya çıkarıldı. Niteliksiz eklenti-
lerden arındırılarak özgün yapım
tekniğine uygun olarak yeniden ih-
ya edilen külliyenin, ahşap künde-
kari kapıları, ocakları, pencerele-
ri, kurşun kaplamaları, zemin kap-
lamaları yenilendi, özgün kalem iş-
lerinin projeleri hazırlanarak yapı-
ma hazır hale getirildi.

Eyüp'te Defterdar Caddesi ile
Zal Paşa Caddesi arasında yer
alan Zal Mahmut Paşa Külliyesi,
cami, medrese, türbe ve çeşme-
den oluşuyor. Külliyenin merkezini
oluşturan cami, heybetli duvarla-
rıyla Haliç Sütlüce'den bile görüle-
biliyor.

Duvarları taş ve tuğla karışımı
olan cami tek şerefeli. Büyük bir
kubbeyle örtülü olan caminin çini
mihrabı ve minberi kalem işleriy-
le süslü. Evliya Çelebi'nin çok
methettiği minber, mihrap ve mü-
ezzin mahfilindeki ince işçilikler,
16. yüzyılın en güzel örneklerin-
den. İç avlu, son cemaat yeriyle
birlikte 17 sütun ve 15 kubbeyle
çevrili olan külliyenin ortasında, 8

sütunlu şadırvan yer alıyor. Kuzey-
de yer alan merdivenle, alt med-
reseye ve avluya iniliyor.

Caminin içinde üç yanda, dör-
der sütunlu düz tavanlı revaklar
bulunuyor. Caminin yan duvarla-
rında sık aralıklarla görülen iki sı-
ra pencere, Mimar Sinan'ın diğer
eserlerinde görülmemiş bir uygu-
lama olarak dikkati çekiyor.

Sekizgen, tek kubbeli, girişi 6
sütunlu revaktan olan türbede Ka-
nuni Sultan Süleyman'ın veziri Zal
Mahmut Paşa ile Sultan 2. Selim'ın
kızı olan eşi Şah Sultan'ın kabri
bulunuyor.

Aslen Boşnak olan ve devşiri-
lerek enderuna giren Zal Mahmut
Paşa, kapıcıbaşılık, dördüncü ve
beşinci vezirlik, Halep ve Anado-
lu Beylerbeyliği gibi önemli gö-
revlerde bulundu.

Zal Mahmut Paşa'ya, ''Zal'' laka-
bı çok kuvvetli bir güreşçi olması
dolayısıyla Kanuni Sultan Süley-
man tarafından verildi. Bazı tarihi
kaynaklara göre, Zal Mahmut Pa-
şa, Kanuni Sultan Süleyman'ın bü-
yük oğlu Şehzade Mustafa'nın öl-
dürülmesi trajedisinde önemli rol
oynadı. Tarihçilerin anlatımlarına
göre; ''Kanuni Sultan Süleyman oğ-

lu Şehzade Mustafa'yı çadırında
kabul edeceğini haber verdi. 

Şehzade Mustafa uzun süredir
görüşmediği babasının huzuruna
çıkmak ümidiyle girdiği çadırda,
yedi dilsiz celladın saldırısına uğ-
radı. Kendisini boğmak için üzeri-
ne saldıran cellatlara karşı koyan
Şehzade Mustafa bir taraftan da
babasını yardıma çağırdı. Çadıra
giren Kapıcıbaşı Mahmut Ağa,
Şehzade Mustafa'yı arkasından
kavrayarak boyunduruk vurdu.
Zal Mahmut Ağa, Şehzade Musta-
fa'nın dilsizler tarafından boynuna
kement atılarak boğulmasına yar-

dım etti.
Kanuni Sultan Süleyman'ın ar-

dından tahta çıkan 2. Selim, Zal
Mahmut Ağa'yı hizmetinin karşılı-
ğı olarak paşalığa yükseltti, vezir-
liğe getirdi. Zal Mahmut Paşa, Sul-
tan 2. Selim'in kızı Şah Sultan ile
evlendi. Zal Mahmut Paşa'nın bu
evlilikten ismi tespit edilemeyen
bir kızı ile oğlu Köse Hüsrev Paşa
dünyaya geldi.

1580 yılında 50 yaşındayken
hayatını kaybeden Zal Mahmut Pa-
şa, aynı yıl vefat eden eşi Şah Sul-
tan ile birlikte inşa ettirdiği külli-
yeye defnedildi.
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MİMar Sİnan eSerİ Zal MahMut 
Paşa küllİyeSİ reStore edİldİ

Eyüp Merkez’deki
Üçgen Ada ve

çevresindeki tarihi
eserleri, tarihi dokuyu

koruyarak restore
ettiren Eyüp

Belediyesi, Zal Mahmut
Paşa Külliyesi’nin

restorasyon
çalışmasını da

tamamladı.
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Yıllar önce kahramanlıkları, cesareti ve yürekleriyle tüm dünyaya ders veren
Mehmetçiklerimiz, 100 yıl sonra Eyüp Belediyesi’nin organize ettiği, Haliç

kıyısında kurulan Çanakkale Savaşı Platosu’nda yapılan etkinliklerle anıldı.

Çanakkale Destanı 
100. YılınDa eYüp’te 

YeniDen YazılDı
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CANAKKALE’DE 100 yıl önce şanlı ordumu-
zun gerçekleştirdiği destan, 40 kişilik sa-
natçı grubuyla tiyatral bir şekilde canlandı-

rıldı. Murat Doğru’nun sunduğu, Beyaz Düşler Ti-
yatro grubunun oynadığı Çanakkale Destanı tiyat-
ral gösterisini bir hafta boyunca binlerce Eyüplü ve
İstanbullu büyük bir ilgiyle izledi. Platoyu ziyarete
gelenler, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tu-
tamadı ve Çanakkale Destanı’nı İstanbul’a taşıyan
Eyüp Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Gösterilere ilgi büyüktü
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 17 Mart

Salı günü başlayıp 24 Mart Salı gününe kadar se-
anslar halinde devam eden Çanakkale Destanı
özel programında, Çanakkale’de savaşan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman
Türk Mehmetçiklerinin, Anzak askerlerinin, sa-
vaştaki olayların ve ailelerin yaşadığı duygusal
anların son derece başarılı bir şekilde canlandı-
rıldığını söyledi.

Çanakkale Destanı Özel Programı, Mehteran
ekibinin, Çanakkale platosunu ziyarete gelen iz-
leyicilere verdiği konserle başladı. Konserin ar-
dından yapılan canlandırmalarla gösteriyi izle-
yenler tarihimize doğru nostaljik bir yolculuğa
çıktılar. Şehit annelerinin feryatlarını, Seyid Onba-
şı ve kahraman Mehmetçiklerin savaşını izleyen-
ler gözyaşlarını tutamadılar.

Başkan Aydın; “dedelerine layık
torunlar olarak dua edeceğiz”

Bu önemli ve büyük organizasyonun, Çanakkale
Zaferi’nin 100. Yıldönümünde büyük ilgi gördüğünü
belirten Başkan Remzi Aydın, “Burada sergilenen
silahlar mermiler ve diğer eşyalar orijinal. Ayrıca
bir uçak maketi de var. Türkiye’de ilk defa Çanak-
kale’de askerlerimiz üzerine tüfek kurdukları uça-
ğı kullanmışlar, düşmanlarla savaşmışlar. O uçağın
aynısının maketini burada sergiledik. Askerler, sa-
hilden yapılan çıkarma ve çarpışmaları canlandır-
dılar. Alandaki sahra çadırı, ikram edilen buğday
çorbası, annelerin feryatları, kahraman Mehmet-
çiklerimizin heyecanı hepimize yansıdı. Askerleri-
mizin hissiyatını burada yaşadık... Bundan 100 yıl
önce bizim için, yurdumuz için, geleceğimiz için
savaşan dedelerimizi iyi hatırlayalım” diye konuştu.

Eyüp’teki İlköğretim okullarındaki tüm öğrenci-
lerin, Eyüplülerin ve çevre ilçelerden gelenlerin
bir hafta boyunca seanslar halinde izlediği Çanak-
kale Destanı gösterisi, Osmanlı dönemi motifleri
ile yapılan Zafer Takı’nın ardından, 3 direkli sahra
çadırı formunda tasarlanan sergi çadırı, Soğanlıde-
re Şehitliği, Çıkarma Harekatı, Osmanlı Teyyaresi,
Seyit Onbaşı, Sıhhiye Çadırı bölümlerinden oluştu.
Ziyaretçiler çadıra kurulan surround ses sistemi
sayesinde Çanakkale belgeselini, sanki içerisinde
yaşıyormuş gibi izlediler.

Sergi ve müze bölümleri
Belgesel sayesinde Çanakkale Savaşı hakkın-

da genel bir bilgiye sahip olan ziyaretçiler, sergi
ve müze bölümüne geçtiler. Bu bölüm çift direkli
6 adet sahra çadırı içerisine kuruldu. Özel olarak
hazırlanan 50 adet büyük boy Çanakkale Savaşı
resmi, savaştan günümüze kalan yüzlerce yıllık
tarihi kalıntı, yüksek camekanlar içerisinde ziya-
retçilere sergilendi.

Çanakkale Destanı tiyatral canlandırmasında,
Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Soğanlıdere Şe-
hitliği de tasvir edildi. Savaş sırasında babasını ve
amcasını aynı yerde şehit veren yaşlı bir ninenin to-
rununu şehitliğe getirmesi canlandırıldı.

Seyit Onbaşı’ya tanıklık ettiler
Mehmetçiklerimizin, şehit olmadan annelerine

yazdıkları mektuplar, annelerin oğullarıyla konuş-
ması canlandırıldığında misafirler gözyaşlarını tu-
tamadı. Şehitlik’te gözyaşlarına boğulan izleyiciler
buradan coşku ortamına geçerek Seyit Onbaşı’nın
276 kiloluk mermiyi kaldırıp Ocean gemisini vuru-
şuna tanıklık ettiler. Seyit Onbaşı savaşın gidişatını
değiştirirken Çanakkale’nin geçilmeyeceğini de
tüm dünyaya ilan etti. Cephe gerisinde “Sargı yeri”
olarak adlandırılan Sıhhiye Çadırları’nda ise ölüm-
süz hikayeler, dilden dile anlatılması gereken feda-
karlıklara şahit olundu. Gözü yaşlı analara, telli du-
vaklı eşlere yazılan mektuplar ise yatakhanelerin-
de bir araya gelen Mehmetçiğin söyleyeceği türkü-
ler eşliğinde okundu. Oyunu izlemeye gelenler, sıh-
hiye çadırındaki finalde oyuncularla birlikte Ça-
nakkale türküsünü seslendirdiler.

17 Mart-24 Mart tarihleri arasında seanslar halinde
canlandırılan Çanakkale Zaferi özel gösterisini, Çevre ve
Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yanı sıra, aK Parti İstan-
bul Milletvekili Hüseyin Bürge,  Eyüp Kaymakamı abdul-
lah Dölek, Eyüp Belediye Başkanı remzi aydın, Eyüp aK
Parti İlçe Başkanı Süleyman aykaç ile öğrenciler katıldı.
Bakan İdris Güllüce ve diğer konuklar,  Eyüp’te yapılacak
beş yıldızlı otel açılışına katılmadan önce geldikleri plato-
da, Büyük Çanakkale Destanı gösterimini zaman zaman
gururla, zaman zaman da duygu dolu bakışlarla izlediler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Eyüp Beledi-
ye Başkanı remzi aydın’ı bu güzel organizasyon için teb-
rik ederek, Çanakkale ve aziziye’nin unutulmaması gere-
ken zaferler olduğunu belirtti.

Her iki savaşın da zırhlara karşı bedenle, ruhla, iman-
la yapılan savaşlar olduğunu söyleyen Güllüce, “Çanakka-
le’de her 13 insanımızdan biri canını vermiştir. Bu önemli
bir sayıdır. Orada bütün yetişmiş insanlarımız, genç insan-
larımız yitip gitmiştir. Yok edilip, silinmeye çalışılan bir ül-
kenin insanlarıyız biz. Yeni yeni toparlanıp ayağa kalkıyo-
ruz, kendimize geliyoruz. Çanakkale emperyalizmin yüz
karası bir savaştır. Öksüz kalan çocuklara bakmak zorunda
kalan analar vardı. O yüzden anadolu anaların sırtında
ayağa kalktı. Dünya coğrafyasında ana ile anılan tek ülke
biziz. Hepimiz biriz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.
Buradaki gençlere sesleniyorum. Çanakkale’yi unutmayın
ve çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın” diye konuştu.

Bakan Güllüce’yi Duygulandıran Canlandırma
Eyüp Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıldönümünde, Haliç Etkinlik Alanı’nda ku-
rulan Çanakkale Platosu’nu, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de ziyaret etti.
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Sabah namazının ardından oto-
büslerle Eyüp Meydanı’ndan
Pendik’e hareket eden konuklar

YhT ile Konya’ya ulaştı. Eyüp beledi-
ye başkanı Remzi aydın ve berabe-
rindekiler Konya’da İhh Şubesi’ni zi-
yaret ederek başarılar dilediler.

Vuslat Yolculuğu’nun Konya’daki
ilk durağı ise Şems-i Tebrizi Türbesi
oldu. burada gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Eyüp belediye başkanı
Remzi aydın, “aslında tarihi bir gün,
Eyüp Sultan’dan vuslat yolculuğumu-
zu başlattık. huzurlu bir yolculuktan
sonra tam vaktinde Konyamıza indik.
Sayın Valimiz de bize katıldı. Meşhur
etli ekmeğimizi de yedik. Şimdi Şems-
i Tebrizi Türbesi’ndeyiz. buradan da
Mevlana hazretleri’ni ziyaret edece-
ğiz. ben de ilk defa geldim. İlk defa
hızlı trene bindim. İlk defa Konya’ya
geldim. başka ilkler de yaşayacağız
sanırım. birlikte göreceğiz’ dedi. 

Konya Valisi Muammer 
Erol da katıldı

Konya Valisi Muammer Erol da,
yaptığı açıklamada, “Eyüp’ten gelen
misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum.
Konya içinde yaşadıkça güzellikleri
keşfedilen bir il. bilmediğiniz ve tanı-
dıkça insanlarını ve mekanlarını sev-
diğiniz ve bağlandığınız bir şehir. Ko-
lay alışılan ve rahat yaşanan bir şehir.
aynı zamanda çok ciddi bir sanayi ve
turizm şehri olma yolunda bir şehir.
bu gezilerin de çok önemli bir katkısı
olacağını düşünüyorum. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın ve başbakanımızın
da 2023 hedefleri var bildiğiniz gibi.
Çok da uzak olmayan hedefler gibi
geliyor artık. bu vesile ile hepinize
tekrar hoşgeldiniz diyorum” dedi.

EYÜP SULTAN’DAN



Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek
ise Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın’a teşekkür ederek, “Biz de Pey-
gamber Efendimizi 7 ay misafir etmiş
Eyüp Sultan’ın selamını getirdik. Sayın
Konya Valimize teşekkür ediyoruz. Bi-
ze burada güzel bir ev sahipliği yaptı”
şeklinde konuştu. Vuslat Yolculuğu’nda
Şems-i Tebrizi Türbesi’nin ardından
Mevlana Türbesi ziyaret edildi. Burada
konuklara rehberler tarafından Hazreti
Mevlana ile birlikte türbe ve mevlevi-
lik hakkında bilgiler aktarıldı. 

Tavus Baba Türbesi de 
ziyaret edilen mekanlardan

Eyüp Sultan’dan Mevlana’ya Vus-
lat Yolculuğu’nun ilk seferine katılan-
lar, ilk kez Yüksek Hızlı Tren ile hayata
geçirilen projeyi çok önemli ve değer-
li bulduklarını belirterek, “İlk kez hızlı
trenle böyle bir etkinliğe katıldık. Ke-
yifli bir yolculuk oldu. Hazreti Mevla-
na’yı ziyaret etmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. ‘Ne olursan ol gel’ diyen
Mevlana’nın davetine icabet etmiş ol-
duk. Bu güzelliğe vesile olan Eyüp Be-
lediyesi’ne ve Başkan Remzi Aydın’a
teşekkür ediyoruz” dediler.

Eyüp Belediyesi tarafından Türki-
ye’de ilk kez organizasyonu yapılan
YHT ile Vuslat Yolculuğu’na bugüne
kadar 10 binin üzerinde başvuru ya-
pıldı. Eyüp Belediyesi her gün onlarca
Eyüplüyü Mevlana ile buluşturacak.
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Eyüp BElEdiyEsi tarafından düzenlenen Eyüp sultan’dan Mevlana’ya Vuslat yolculuğu’nun ilk seferi gerçekleştirildi. 
yüksek Hızlı Trenle yapılan bu büyük organizasyonun ilk seferine, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Kaymaka-
mı Abdullah dölek’in yanı sıra Eyüp Müftüsü dr. Muammer Ayan ile ilçe protokolü ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

MEVLANA’YA

VUSLAT YOLCULUĞU!..
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MİHMANDAR-ı Nebi Miladi
622 yılında Hz. Peygamber
en yakın arkadaşı Hz. Ebu

Bekir ile birlikte Mekke’den Medi-
ne’ye doğru yola çıktı. Hicret olarak
isimlendirilen bu yolculuk Medine’de
duyulduktan sonra şehirde bir çalkantı
meydana geldi. Halkı büyük bir heye-
can kaplamıştı. Gözler yollara dikildi
ve bir bekleyiş başladı. Herkes Hz.
Muhammed (SAV)’i evinde görmek ve
O’na hizmet etmek düşüncesinde idi.
Bu heyecanı yaşayanlar arasında Ebu
Eyyub el-Ensari ile hanımı Ümmü Ey-
yub de vardı. Nihayet beklenen gün
geldi. Kutlu misafir Hz. Peygamber Me-
dine’ye ulaştı. Medineli Müslümanlar
onu karşılamak için yollara düştü.

Evlerinin en iyi yerlerini onu misafir
etmek için hazırlamışlardı. Kimseyi kır-
mak istemeyen Efendimiz, devesi Kus-
va’yı serbest bırakarak kapısına çöktü-
ğü evin misafiri olacağını duyurdu. Bu
esnada duygulu anlar yaşandı. Bazı
Medineliler devenin dikkatini çekip
onu evlerine yönlendirmek için gayret
gösteriyordu. Ancak Kusa, hiçbir yere
takılmadan yürüdü. Ebu Eyyub ile Üm-
mü Eyyub çiftinin kapısına geldi ve
çöktü. Böylece Hz. Peygamber Ebu Ey-
yub el-Ensari’nin evine indi.

Hazreti Peygamber’i evinde aylar-
ca misafir eden Eyüp Sultan, bugün de
ebedi istirahatgahında dünyanın dört
bir yanından gelen misafirlerine kapı-
larını açıyor. Bu mübarek mekan her
yıl yüzbinlerce insanın uğrak yeri ol-
maya devam ediyor. Yüzyıllardır İslam
aleminin en önemli mekanlarından biri
olan Eyüp, artık Mekke, Medine ve Ku-
düs’ün hemen ardından anılan bir yer.

Biz de bu önemli, mübarek ve bir o
kadar da huzur dolu mekana gelenler-
le sohbet ettik. Onların gelişindeki se-
bepleri sorduk. Hissettiklerini anlatma-
larını istedik.

4Villy Stihl

Fadime Can: Bayrampaşa’da
akrabalarımı ziyarete geldim.
Aslında Giresun’da ikamet
ediyorum. Torunumla birlikte
Eyüp Sultan’ı ziyaret edip dua
ettik. 80 yaşındayım. Geldi-
ğim için çok mutlu oldum.
Çok şükür ziyaret etmek kıs-
met oldu. Herkes gelsin gör-
sün, namazını kılıp duasını et-
sin isterim. Rabbim herkese
nasip etsin inşallah.

Yunus Güçlü: Toprak Mahsulleri
Ofisi’nden emekliyim. Bir yakını-
mız rahatsızdı onun için İstan-
bul’dayız. Samsun’dan geldim.
Hava güzeldi bugün Eyüp Sultan’ı
ziyaret etmek istedim. 2003 yılın-
dan bu yana geliyorum. Oğlum

ve kızım İstanbul’da yaşıyor, onların sayesinde Eyüp Sultan’a sık sık geli-
yorum. Buraya geldiğimde huzur hissediyorum, rahatlık hissediyorum. Ge-
zip dolaşıyoruz. Namazımızı kılıp ibadetimizi yapıyoruz. Bu bizim için ayrı
bir mutluluk. Burası ve çevresi çok güzel olmuş. Her yer tertemiz. Çok ho-
şumuza gitti bu durum. Allah herkese gelip görmeyi nasip etsin inşallah.

Seda Güler: Eyüp Yeşilpınar’da otu-
ruyorum ve sık sık Eyüp Sultan’a geli-
yorum. İbadet anlamında çok fazla
bir şey yapan biri değilim sadece

oruç tutabiliyorum. Ama buraya geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum.
Vakit buldukça gelmeye çalışıyorum. Hatta adağım vardı onun için şimdi lo-
kum dağıtmaya geldim. Burası ne durumda olursanız olun huzur bulabilece-
ğiniz bir yer. Buranın manevi ikliminden herkes yararlansın isterim.
Elif Akın: Eyüp Yeşilpınar’da oturuyorum. Ben de çok ibadet eden biri
değilim. Geldikçe dua ediyorum burada. Burayı seviyorum, burası hu-
zur dolu bir yer. Burası çok güzel, burada herkes bir kez mutlaka iftar
açmalı. Herkesin görmesi gereken bir yer Eyüp Sultan Hazretleri.

Büşra Karadeniz: Ben sık sık
gelirim buraya. Hatta cumarte-
si günleri sohbetimiz olur,
onun için de geliyorum. Onla-
ra katılırım. Yalnız başıma gel-
meyi daha çok tercih ediyo-
rum. Çünkü burası ziyaret
amaçlı gezme amaçlı değil.
Dua etmek için huzur bulmak
için gelinen bir yer. Yani bura-
sı bence İslam medeniyetinde
Mekke, Medine ve Kudüs’ten
sonraki 4. Kutsal mekan. Eyüp
Sultan kesinlikle her zaman
gelip ziyaret edilmesi gereken
bir yer. İnsanlar evlerinde hu-
zur istiyorlarsa, bereket isti-
yorlarsa kesinlikle buraya ge-
lip Eyyub El Ensari Hazretle-
ri’ni ziyaret etmeliler.

Mine Çalık: Ev hanımıyım,
Alibeyköy’de oturuyorum. Sık
olmasa da mutlaka geliyorum
Eyüp Sultan’a. Özellikle türbe
ziyareti için geliyorum. Aynı
zamanda belediyede işlerimiz
oluyor onun için de geliyorum.
Gazeteniz geçtiğimiz günlerde
evimize kadar getirilmiş. Kon-
ya Vuslat Yolculuğu’nu da ora-
da gördüm. Ben de az önce
hem Vuslat Yolculuğu hem de
Çanakkale Gezisi için Beyaz
Masa’ya müracaat ettim. Çok
beğendim, 4 ayrı şehre gezi
varmış. Hemen gelip başvur-
dum. Nisan’da Çanakkale’ye,
Kasım ayında da Konya’ya gi-
deceğiz kısmet olursa. Özel-
likle Beyaz Masa’da işimizi
kolayca hallettik. Sıra numa-
rası aldık, oradaki görevliler
hemen işimizi hallettiler. Çok
memnun olduk.

Hatice Uysal: İzmir’den gel-
dim ben. Akrabalarımızı ziya-
ret etmek için İstanbul’dayız.
Daha önce bir kez gençliğim-
de gelmiştim. Uzun yıllardır
gelmek istiyordum ama gele-
memiştim bir türlü. Kısmet
bugüneymiş. Buralar çok de-
ğişmiş, çevre düzenlemesi ve
temizliğini çok beğendim.
TV’de izliyoruz tabii ama
Eyüp Sultan’ı bu şekilde gör-
mek çok daha heyecan ve hu-
zur verici bir durum.

Alman Turist Villy Stihl: Daha önce bilmiyorduk
burayı. İstanbul’a geldiğimizde rehberimiz anlattı
Eyüp Sultan’ın kim olduğunu ve önemini. Biz de ol-
dukça memnun kaldık, buraya gelmek bizim için
de sürpriz oldu. Buradaki ortamı çok olumlu bul-
dum. Her şey açık ve çok samimi bir hava var.
Özellikle bazı ülkelerde kutsal alanlara giriş her-
kese açık değildir. Buranın açık olmasını çok
olumlu buldum. Burası çok etkileyici bir mekan.

‘Huzur Başkenti’nin 
Huzur İçin Gelen Misafirleri

Haber: Mustafa YILDIZ
Fotoğraflar: Enes ÇATALKAYA
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Fahri Rehberler
Eyüp Sultan’da
Göreve Başladı

Eyüp Belediyesi’nin önemli ve farklı projelerinden biri olan On Yirmi 
Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrenciler, “Adım Adım Eyüp” sloganıyla
yola çıkarak Eyüp Camii ve çevresindeki turistlere rehberlik yapıyor.

E
yüp Belediyesi On yirmi Bilgi
Evleri’nin İngilizce sınıflarında
eğitim gören öğrenciler farklı

ve özel bir projeyi hayata geçirdi.
Öğrenciler hem İngilizcelerini geliş-
tirmek hem de Eyüp ve Eyüp Sul-
tan’ı ziyaretçilere daha iyi anlatabil-
mek adına tarihi meydana ziyarete
gelen yerli ve yabancı turistlere

rehberlik yapıyorlar. Ellerindeki
tabletler vasıtasıyla Eyüp’ün man-
evi ve turistik değerlerini yabancı
misafirlere tek tek anlatan öğrenci-
lerin bu çabası turistler tarafından
da takdirle karşılanıyor.

Turistler oldukça memnun
İlk kez böyle bir durumla karşı-

laştıklarını belirten turistler minik
öğrencilerin daha da başarılı olacak-
larını söyleyerek, “Çok sevindik. Ar-
kadaşlarımız bize bilmediğimiz yer-
leri de anlattılar. Çok faydalı bir uy-
gulama olmuş. Hem bizler için hem
de onların yabancı dillerini geliştir-
meleri için bu proje önemli” diye ko-
nuştular. proje kapsamında On yirmi

Bilgi Evleri öğrencileri haftanın be-
lirli günlerinde ve özellikle hafta
sonları Eyüp Camii ve çevresinde
rehberlik faaliyetlerine devam ede-
cekler. Öğrencilerin turistlere görsel
ve yazılı olarak bilgi aktarmalarını
sağlayan tabletlerde 3 farklı dilde
Eyüp ve çevresindeki manevi ve tu-
ristik değerler anlatılıyor.

Haber ve Fotoğraflar:
Serdar CANİPEK
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Eyüplü Gençlerin Objektifinden
Nisan Ayı Etkinlikleri

DerSlerDe ve atölye çalış-
malarında birbirinden ilginç
ve güzel ürünler üreten, bilgi

dağarcıklarını geliştiren, sosyal ve
sportif etkinliklere katılıp geleceğe
sağlam ve emin adımlarla ilerleyen
gençlere, zaman yetmiyor. Eyüp’teki
10-20 Bilgievleri, Gençlik Merkezle-
ri’nde Nisan ayı etkinlikleri yine dolu
dolu geçiyor… Sınav heyecanı ve yo-
ğun ders programına ara verdikleri
sosyal ve sanatsal etkinlikleri hiç ka-
çırmayan gençler, bu güzel anlarını
fotoğraflayarak aileleri ve sevdikle-
riyle de paylaşıyorlar. İşte, Eyüp Bele-
diyesi’nin 10-20 Bilgievleri ve Gençlik
Merkezleri’ne devam eden gençlerin
objektifinden Nisan ayı etkinlikleri…

eyüp Belediyesi’nin 10-20 Bilgievleri ve gençlik Merkezleri’ne devam eden gençler, yaşıtlarına hatta bü-
yüklere örnek olacak projelere imza atıyorlar. Bilimsel, sanatsal, kültürel, sosyal etkinliklere katılan genç-
ler, bu etkinlikleri ve atölye çalışmalarını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmiyorlar.

Büyükleri ‘Kitap 
Okumaya Çağırdılar’

8eyüp Belediyesi Bilgievi öğrencileri, düzenledikleri bir etkinlik-
le büyükleri “Kitap Okumaya” davet etti… Gençler Türkçe dersi

kapsamında Kemerburgaz Meydanı’na giderek, yerlere oturup ki-
tap okudular. Ellerinde herkesi kitap okumaya davet eden pankart-

lar taşıyan çocuklar, büyüklere de kitap dağıtarak ‘bizimle okur mu-
sunuz’ diye sordular. “Kitapla hayatı okuyun” pankartı taşıyan Eyüp-

lü çocukların bu projesi büyük ilgi gördü.

Darülaceze 
Ziyaretlerinde
neşe Saçtılar

8eyüplü gençler, Nisan ayında Darüla-
ceze’yi de ziyaret ettiler. Buradaki teyzele-
rin, amcaların, ninelerin, dedelerin ellerini
öperek onlara çiçekler veren gençler, bol
bol hatıra fotoğrafı da çekerek, başımızın
tacı büyüklerimizin hayır duasını aldılar.

8ÇOcuKlArın
dikkatini yoğunlaştı-

ran, estetik bakış açı-
sı kazandıran ve ha-
yal dünyasını gelişti-
ren origami, Eyüplü
çocukların vazgeçe-
medikleri bir uğraşı

oldu. Bilgievlerindeki
çocuklar, hem sınıflar-

da hem de güzel ha-
valarda bahçede ori-
gami yaparak keyifli

saatler geçiriyor.

takı yapmayı
Bilgievinde
Öğrendiler

8eyüplü gençler,
bilgievleri ve gençlik
merkezlerinde yeteneklerini
ortaya çıkaran birbirinden
keyifli hobiler de ediniyorlar.
Takı tasarım atölyesine
devam eden çocuklar burada
çok basit malzemelerle
kreatif ürünler üretmeyi
öğreniyorlar.

Miniatürk’ü 
gezdiler

8eyüplü gençler, İstan-
bul’un tarihi, kültürel ve turis-
tik eserlerini de sık sık ziya-
ret ediyorlar. Kağıthane’deki
Miniatürk’ü gezen Eyüplü
gençler, burada gidip görme
şansı bulamadıkları şehirleri
de keşfetme imkanı buldular.

Doğal Sirkeler eyüplü
Çocuklardan

8eyüplü anne babalar çok şanslı. Bilgievlerine gi-
den çocuklar, artık sağlığa yararlı ve ev ekonomisine
katkıda bulunacak malzemeler üretiyor. Bin derde
deva olan sirkeyi, doğal yollarla bilgievindeki labora-
tuvar dersinde yapmayı öğrenen gençler, organik sir-
kelerini evlerine götürürken mutluluktan uçuyor.

10-20 Bilgievleri
Öğrencilerinin
Objektifinden

eyüp

“gölgesinde hayat
bulduğumuz 

çınarlarımızla 
birlikte...”

8eyüp’teKi bilgievlerine ve
gençlik merkezlerine devam eden
gençler, örnek davranışlarıyla bü-
yüklere de ders veriyor. İşte o an-
lardan biri; huzurevini ziyaret
eden gençler, çektikleri fotoğraf
karesinin altına şu notu düştüler:
‘Gölgesinde hayat bulduğumuz çı-
narlarımızla birlikteyiz...’

8Bilgievlerinin Fotoğ-
raf Atölyesi’ne devam eden
öğrenciler, güneşin kendisini
iyice hissettirdiği ılık bahar
havasını fırsat bilip makinala-
rıyla ilçe turuna çıktılar. Haliç
kıyısında, Pierre Loti’de, tarih
ve kültür kokan Eyüp sokak-
larında deklanşöre basarak
hem güzel havanın keyfini çı-
kardılar hem de birbirinden
güzel kareler yakalamanın
mutluluğunu yaşadılar.

Açıkhavada Origami Keyfi
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İtalyan Profesör Daniele Pini’den Eyüp Belediyesi’ne Tebrik

“KORUMA ÖNLEMLERİNİN ÖNCELİĞİ 
KÜLTÜREL MİRAS OLMALIDIR”

“Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetimi Planı Çalışması” toplantıları devam ediyor. Eyüp Belediyesi
Ensar Konağı'ndaki toplantının bu kez sürpriz bir konuğu vardı; italyan Prof. dr. daniele Pini. Eyüp Beledi-

yesi’nin Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü çalışmayı inceleyerek çok beğenen Pini, tarihi ve kültürel
eserleriyle adeta bir açıkhava müzesi görünümünde olan Eyüp için çok faydalı olacağına inandığını söyledi.

Venedik Üniversitesi Mimarlık Bölü-
mü mezunu Prof. Dr. Daniele Pini
1992 yılından itibaren "Kentsel Plan-

lama" alanında profesörlük yapmış önemli
bir isim. İtalya ve Ortadoğu'da farklı ülkeler-
de kentsel tasarım, koruma, kentsel planla-
ma alanlarında kamu ve özel iş birliği proje-
lerinde çalışan Pini, UNESCO, Dünya Ban-
kası, UNDP gibi uluslararası organizasyon-
larda da yer almış bir isim. Mimar ve kent-
sel tasarımcı olan Daniele Pini'nin kentsel
dönüşüm, kentsel yenileme, kentsel kültü-
rel miras, dünya miras alanları, kültürel mi-
rasın korunması ve yönetimi gibi konularda
önemli çalışmaları bulunuyor.

“koruma önlemlerinin önceliği
kültürel miras olmalıdır”

Toplantıda bir konuşma yapan Prof. Dr.
Daniele Pini, "Mimari ve kentsel miras, kül-
türel kimlik ve sosyal bağlılık ilişkilerini
güçlendirmek ve yanı sıra koruma planla-
ması ve yönetim stratejilerini benimseyerek
yerel gelişmeyi teşvik etmek ve geliştirmek
açısından bir değer olarak görülmelidir. Ko-
ruma önlemlerinin öncelikli ve zaruri adımı
kültürel miras değerinin korunmasıdır. Bu-

na rağmen bu koruma
önlemlerinin sürdürüle-
bilir olmasını sağla-
mak için daha kapsam-
lı ve öngörülü bir yak-
laşım gerekmektedir.
Kültürel miras sadece
kentsel dönüşüm ve re-
habilitasyon programları-
nın en önemli bileşenlerin-
den biri olarak değil aynı za-
manda muhtemel gelişim projeleri-
nin de kaynağı olarak ele alınmalıdır." dedi.

Pini, kentsel korumanın, sadece anıtsal
eserlere ya da bilinen, ayırt edilebilir yapı-
lara ve alanlara işaret etmediğini aynı za-

manda somut olmayan
değerleri ile bütün
kentsel doku ile daha
geniş bir bağlamda il-
gilenmek gerektiğini
belirtti.

Mimar Pini "Kentsel
koruma, kentsel çevre-

nin bütün tarihsel ve kültü-
rel katmanlarının yanı sıra

koruma ve yeniden kullanım
müdahalelerinin farklı sosyal-eko-

nomik ve işlevsel çıkarımlarını göz önünde
bulundurmak zorundadır. Kentsel koruma,
alanının miras değerlerini korurken yaşa-
nabilirliğini ve çekiciliğini arttırmayı hedef-

leyen kentsel planlama stratejisinin bile-
şenlerinden biri olmak zorundadır. Bu top-
lantının kapsamı İtalya ve Ortadoğu'daki
dünya mirası şehirlerinin farklı deneyimleri
üzerinden, koruma planlaması ve yönetimi-
nin çok yönlü taraflarını ve engelleyici fak-
törlerini tartışmaktır" dedi.

kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez 
Yönetimi Planı projesi Bilgi 
Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor

Eyüp Belediyesi'nin önemli projelerden
biri olan Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Mer-
kez Yönetimi Planı projesi İstanbul Bilgi Üni-
versitesi ile birlikte yürütülüyor. Proje ile
Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevre-
si Yönetim Planı çalışması Eyüp ilçesinin ta-
rihi miras değerlerini bünyesinde barındı-
ran kentsel sit alanının kültürel kimliğinin,
koruma-kullanım dengesi çerçevesinde da-
ha fazla görülür, anlaşılır ve deneyimlenebi-
lir olmasını sağlayarak; bu tarihi alanın de-
ğerlerinin yerel halk, geniş İstanbul kesim-
leri ve gerek yurt içinden gerekse de yurt
dışından gelen ziyaretçiler tarafından daha
iyi anlaşılmasını mümkün kılmak amacıyla
yönetim planı hazırlanması amaçlanıyor.
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EYÜP Belediyesi’nin 15 Mart tarihinde başlayan ve Yük-
sek Hızlı Trenle yapılan Eyüp’ten Mevlana’ya Vuslat
Yolculuğu’nun ardından bir diğer organizasyonu Bursa,

Çanakkale ve Edirne gezileri 1 Nisan tarihi itibari ile başladı.
Bursa’ya düzenlenen ilk geziye vatandaşların ilgisi oldukça
büyüktü. Sabah erken saatlerde Eyüp Belediyesi önünde bu-
luşan vatandaşlar otobüsle gittikleri Bursa’da Ulu Cami, Os-
mangazi Türbesi, Orhangazi Türbesi, Çelebi Sultan Mehmet
Türbesi ve Camisi, Doğu çınarının yanı sıra Bursa’nın ünlü

ipek dokuma ürünlerinin satıldığı Koza Han ile Bursa Çarşı-
sı’nı gezdiler. Keyifli bir gün geçiren vatandaşlara gidiş ve
dönüşte yol boyunca yapılan ikramların yanı sıra Bursa’da öğ-
le yemeği de verildi. Eyüp Belediyesi’nin kültür gezilerindeki
organizasyon başarısını da takdir eden vatandaşlar hiçbir
problem ya da aksilikle karşılaşmadıklarını belirterek, Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür ettiler. Bursa’nın ya-
nı sıra Çanakkale ve Edirne’ye de yapılan Kültür gezilerine
müracaatlar Beyaz Masa aracılığıyla yapılıyor.

Eyüp Belediyesi Kültür Turları 1 Nisan itibariyle Bursa gezisi ile başladı. Sabah erken saatlerde Eyüp Belediyesi önünde bu-
luşan vatandaşlar otobüsle gerçekleşen gezide tarihi, turistik ve manevi mekanları gezerek, gönüllerince bir gün geçirdiler.

Kültür Gezileri Bursa ile Başladı

Fotoğraflar: Şenol YİĞİT
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“Huzur Başkenti Eyüp”te, Eyüplülere yönelik düzenlenen Kültür Turları devam ediyor. Turların ikinci gününde
istikamet Çanakkale’ydi. Eyüplüler, Çanakkale’de, en yoğun muharebelerin gerçekleştiği, her karışı şehit kan-
larıyla sulanmış yerleri Fatihalar okuyarak, dualar ederek dolaştılar. Eyüplüler, her köşesinde bir kahramanlık

öyküsü bulunan, dedelerimizin, atalarımızın şehit düştüğü toprakları dolaşırken duygu dolu anlar yaşadılar.

Eyüp Belediyesi tarafından
düzenlenen ve 1 Nisan’da
Bursa gezisi ile başlayan

Kültür Turları, ikinci günün-
de Çanakkale ile devam etti.

Eyüplüler, Çanakkale’de,
tüm dünyaya örnek olan bir
mücadelenin verildiği ve

kahramanlık destanlarının ya-
zıldığı toprakları gezdiler.

Gezi kapsamında, Seyit Onba-
şı’nın destan yazdığı Mecidiye
Tabyaları, Alçıtepe, Kerevizde-
re Cephesi, Cesetler Tepesi,
253 bin şehidin anısına yapıl-
mış olan Şehitler Abidesi’nin
bulunduğu bölge, Meçhul As-
ker Anıtı, Ölüm Koyu, 62 şehi-

din mezarının bulunduğu Yahya
Çavuş Şehitliği, Kanlı Dere, Sed-
dülbahir, bir gecede 15 bin civa-
rında şehit verilen Zığındere Şe-
hitliği, 57. Alay’ın konuşlandığı

Kuzey Cephesi’nin de aralarında
bulunduğu yerler ziyaret edildi.

Keyifli ve duygu dolu bir gün ge-
çiren vatandaşlara gidiş ve dö-

nüşte yol boyunca yapılan ikram-
ların yanı sıra öğle yemeği de ve-
rildi. Eyüp Belediyesi’nin kültür

gezilerindeki organizasyon başa-
rısını da takdir eden vatandaşlar

hiçbir problem ya da aksilikle
karşılaşmadıklarını belirterek,

“Daha önce Gelibolu yarımadası-
na gelebilme imkanı bulamamış-

tık, bize bu mutluluğu yaşatan Baş-
kanımız Remzi Aydın’a çok teşek-
kür ediyoruz” diye konuştular. Kül-
tür gezilerine müracaatlar Beyaz

Masa aracılığıyla yapılıyor.

Çanakkale’de Duygu Dolu Bir Gün

Haber ve Fotoğraflar:
Serdar CANİPEK



Eyüp’ün ve İstanbul’un,
şimdiki ve gelecekteki en
önemli sorunlarından biri-

nin sokak hayvanları konusu ol-
duğunu belirten Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, “Bu konu
ile ilgili farklı partnerler, kişi ve
kurumlarla bir araya gelerek
toplantılar yaptık, çalıştaylar
düzenledik. Raporlamalar oluş-
turuldu. Konuyla ilgili tüm taraf-
ları bir araya getirdik, arkadaş-
larımız çok detaylı çalışmalar
yaptılar. Tüm bunların sonucun-
da bir eylem planı hazırlandı. ne
yapılması gerektiğini içeren bu
eylem planını artık uygulamaya
başladık. Bu konunun güvenlik
boyutunda adaptasyon boyutu-
na kadar, çok geniş bir alanda
yapılması gereken işlemler, uy-
gulamalar var. Hatta belki Türki-
ye’de bir ilk yaparak; sokak
hayvanları için 4 tane ambulans
tahsis ettik;  ekipler kurduk;
beslenme ve barınma noktaları
oluşturduk. Böylece, bize ema-
net olan varlıkları korumak ve
onların sağlıklı bir biçimde ya-
şamlarını sürdürmelerini sağla-
mak; varsa çevreye zararları,
bu sorunları ortadan kaldırmak
için bir sistem oluşturduk” dedi. 

Gönüllülere ve hayvansever-
lere de bir çağrıda bulunan Baş-
kan Aydın, “Gelin siz de bu çalış-
malarımıza katılın, destek olun.
Bu belediyemiz ve vatandaşları-
mızın beraber yürüteceği bir sü-
reçtir. Bu konuda herkese kapı-
mız açıktır. Gerçi bazı hayvanse-
verlerimiz bizim yaptığımız ça-
lışmaları takip ediyor ve çok ilgi-
leniyor ancak bu sayının daha da
artmasını bekliyoruz” dedi. 

“Sokak Hayvanları Eyüp’te
yanız Değil” sloganıyla başlayan
proje çerçevesinde beslenme ve
barınma noktalarının, Göktürk,
Kemerburgaz ve Ağaçlı kırsalın-
dan başlanarak bölge merkezle-
rine kadar  yerleştirildiğini ifade
eden Aydın, “Şu an yaptığımız
çalışmalar küçük beslenme nok-
taları. Bunların standartları da
Orman Bakanlığı tarafından be-
lirlendi. Önü açık ama yanları
kapalı beslenme odakları 20
noktada aktif olarak yerleştiril-
di. Özel bir ekip kurduk. Bu ekip
o noktalara sürekli mama, su ve
temizlik hizmeti  veriyor.”
diye konuştu. 

Remzi Aydın,
Eyüp Belediye-
si’nin yaptığı
hayvan çalış-
taylarından
sonra oluşturu-
lan eylem pla-
nında yer alan
diğer çalışmaları
da şöyle özetledi: 

“Kısırlaştırma
noktasında tedbirleri
almaya çalışıyoruz. Büyük-
şehirin, emniyetin ve jandarma-
nın desteğiyle bölge girişlerine
denetleme yapılmasını planlıyo-
ruz. Hasdal’daki Rehabilitasyon
Merkezi’ndaki kısırlaştırma bö-
lümü gidip hastane olarak, tam
donanımlı ambulansımızla bir-

likte hizmet
verecek.
Kadromuza
da yeni ve-
teriner ar-
kadaşlarımı-

zı kattık. İn-
sanların hay-

vanlardan kork-
tuğu noktalardaki

hayvanlarımızı toplayıp
beslenme odaklarımızı çoğaltıp
hayvanlarımızı oraya taşıyaca-
ğız. Böylece hayvanlarımız şid-
detten uzak yaşayacak.

Bizim yapmak istediğimiz
sahiplendirme üzerine aslında. 
6 bin tane köpeğimiz var, insan-

lar niçin dışarıdan köpek alsın?
Biz düzenlemelerimizi tamamla-
dıktan sonra hayvanlarımızı
kimliklendirme ve sahiplendir-
me aşamasına geçeceğiz. Avru-
pa’daki gibi hayvan alındığında
kimlik çıkartılacak ve sahipleri
onları bırakamayacak. pilot böl-
ge olarak Göktürk’te bu uygula-
mayı yapacağız.

Ayrıca hayvanların tuvalet-
lerini yaptıktan sonra yönetme-
likte olduğu gibi sahipleri çöpe
atmak zorunda olacak. Ana cad-
deye uyarılar yerleştireceğiz.
Gönüllülerin ulaşabileceği irti-
bat numarası: 0 212 440 04 98
www.eyup.bel.tr”
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Eyüp’te Sokak
Hayvanları
Yalnız Değil!

Eyüp Belediyesi’nin sokak hayvanları için başlattığı çalışmalar ve birbiri ardına hayata geçirdiği
yeni projeler dikkat çekiyor ve diğer ilçelere örnek oluyor. Sokak hayvanları için beslenme ve barın-
ma üniteleri kurarak tüm ilçeye dağıtan, onların mama ve su ihtiyacını karşılayan Eyüp Belediyesi
Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hayvan toplama araçları ve hayvan ambulanslarını da hizmete sundu.
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EyüP Belediyesi İŞKUR ile
imzaladığı protokolle işsiz-
likle ilgili çok önemli bir

projeyi hayata geçiriyor. Nitelikli
eleman sıkıntısını ortadan kaldıra-
cak proje ile vasıfsız kişiler, işve-
renin talebi doğrultusunda mes-
lek edindirme kursları açılarak
eğitim alacaklar. Eğitim alan per-
sonelin bir meslek edinerek böy-
lece bir işe girmesi sağlanacak. 

Proje ile ilgili olarak Eyüp Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde imza tö-
reni düzenlendi. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın ve İŞKUR İs-
tanbul İl Müdürü Muammer Coş-
kun’un imzaladığı protokolle,
Eyüp’te işsizlik sorununun orta-
dan kaldırılması hedefleniyor. İm-
za töreni öncesinde gazetecilerin
sorularını cevaplayan İŞKUR İstan-
bul İl Müdürü Muammer Coşkun,
ülkemizde genç bir nüfus olduğu-
nu ancak bu genç nüfusun arasın-
da işsizlik oranının da oldukça
yüksek olduğunu belirterek,
“Eyüp Belediyesi ile İŞKUR’un or-
tak bir çalışmasına protokolle res-
miyet kazandıracağız. Bizim ülke-
mizde genç bir nüfus var ancak
gençlerimiz arasında işsizlik de
yüksek. İşverenlerimiz eleman bu-
lamıyorum diyor ama işsizlik ordu-
su var. Bu işi yerelden çözmek
için harekete geçtik ve Eyüp Bele-
diyesi‘nin sınırları içerisinde ika-
met eden kimselerin eğer bir iş
arıyorlarsa ilk başvurdukları yer
belediyeler oluyor. Biz hem bele-
diyemizle İŞKUR Hizmet Nokta-
sı’nı oluşturup, önce bu insanların
resmi kayıtlarını oluşturacağız,
onun ardından da bu insanlara bir
vasıf kazandıracağız” dedi

“5 işletmeden 1’i eleman
bulamıyorum diyor”

Nitelikli eleman konusunda ya-
şanan sıkıntılara da değinen Coş-
kun, “İstanbul’daki her 5 işletme-

den 1’i ‘Ben eleman bulamıyorum’
diyor ama her 3 iş yerinden biri de
‘Ben istediğim nitelikte eleman
bulamıyorum’ diyor. Bizde işsiz
var, yoğun bir başvuru var ama iş-
verenin talebini karşılayan iş gücü
olmadığından dolayı sıkıntı yaşıyo-
ruz. Eyüp Belediyemizle, Eyüplü-
lerle Eyüp Belediyesi’nin belirle-
miş olduğu merkezlerde insanları
eğitimlerden yararlandırıp onlara
destek sağlayacağız. Eyüp Beledi-
yesi’nin hizmet noktasında çalışan
personele, İŞKUR hizmet noktasın-
daki personelin bütün yetkilerini
vereceğiz. İstanbul’da hangi mes-
lekte iş var, işveren hangi elemanı
arıyor bunların tamamını görecek

ve yardımcı olacaklar. İşverenlere
yönlendirmeler yapacaklar. İşve-
renin istediği nitelikte elemanların
bu kurslarda yetiştirilip onlara tak-
dim edilmesi hususu da var. Baş-
kanımız Remzi Aydın da bu işin al-
tına elini koydu. Kendi imkanlarını,
personelini bu iş için ortaya koy-
du. Kendisine çok teşekkür ediyo-
rum. Bu noktalarda işsiz kalmış ki-
şiler de bu noktamızda kendisiyle
ilgili hakları, işsizlik maaşı gibi ko-
nuları başka bir yere gitmeden öğ-
renmiş olacak. Eyüplü bu hizmet
noktamıza başvurduğunda tüm bil-
gilere sahip olmuş olacak. İŞ-
KUR’un bütün projelerinden 15 ya-
şını doldurmuş herkes yararlana-

bilir. Sadece emekliler yararlana-
mıyor. Eğitimle ilgili bir belirleme-
miz yok, lise ya da üniversite diye.
O husus işverenle işçi arasındaki
konu” şeklinde konuştu.

Başkan Aydın; “İstihdama
ve sosyoekonomik yapıya
destek olmaya çalışıyoruz

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın da yaptığı açıklamada, in-
sanların pek çok konuda ilk ola-
rak belediyelere başvurduğuna
dikkat çekerek, “Gerçekten insa-
nımız belediye başkanlarına, be-
lediyemize başvurup her konuda
sıkıntılarına çözüm istiyorlar. İşsiz-
lik de bu konulardan bir tanesi.

Her gün onlarca taleple karşılaşı-
yoruz. Takdir edilir ki, bizim bele-
diye imkanları ile bu taleplerin
hepsini karşılamamız mümkün de-
ğil. Belki gizli işsizlik diyebilece-
ğimiz nitelikli iş gücü eksikliğini
hissediyoruz. O anlamda bir ele-
man arayışı da var. Bu konuda hü-
kümetimizin ve İŞKUR’un çok
önemli çalışmaları var. Biz bir köp-
rü vazifesi göreceğiz. İstihdama
ve sosyoekonomik yapıya destek
olmaya çalışıyoruz. En önemli kıy-
metimiz olan insan kaynağını,
efektif ve proaktif bir şekilde ha-
rekete geçirerek istihdamı arttıra-
cağız. Umarım hep birlikte bere-
ketli çalışmalar yaparız” dedi.

EyüP BElEdİyEsİ-İŞkUr,
İstİhdam Protokolü İmzalandı

Eyüp Belediyesi ile
İŞKUR arasında “İs-
tihdam Hizmetlerine
İlişkin Hizmet Nok-
tası Protokolü” imza-
landı. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Ay-
dın ile İŞKUR İstan-
bul İl Müdürü Mu-
ammer Coşkun’un
imzaladığı protokol-
le vatandaşlar, iş ve
işsizlikle ilgili konu-
larda bundan böyle
Eyüp’te oluşturula-
cak hizmet noktası-
na başvurabilecek-
ler. Ayrıca işverenin
talebi doğrultusunda
oluşturulacak kurs-
larla vasıfsız kişile-
re meslek edindirile-
rek işe girmeleri
sağlanacak.







KEmERBuRgAz’dA bulunan
Ragıp Kutmangil İlköğretim
Okulu bahçesinde sabah sa-

atlerinde fidan dağıtım töreni düzen-
lendi. Düzenlenen törene Eyüp Bele-
diye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra
Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek ve
Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat
Öğütçü ile çok sayıda öğretmen ve

öğrenci katıldı. Öğrencilere, yaşana-
bilir yeşil ve sağlıklı çevre bilincini
aşılamak amacıyla düzenlenen tören-
de yapılan konuşmalarda doğanın,
yeşilin ve ağacın insan hayatındaki
önemi vurgulandı. Düzenlenen bu tür
etkinliklerle, doğa ve ağaç sevgisi-
nin gelecek nesillere aktarılması ge-
rektiğinin altı çizildi. Eyüp Belediye

Başkanı Remzi Aydın yaptığı konuş-
mada, “Güzel bir etkinlik yapıldı biz
de seve seve geldik. Ormanların,
ağaçların önemini fazla anlatmaya
gerek yok. Ağaçlar gerçekten Yaratı-
cımızın insanın hayatının en rahat bi-
çimde gerçekleşmesi için yarattığı
varlıklardan bir tanesidir. Ağacın
meyvesinden faydalanıyoruz, gövde-
sinden faydalanıyoruz, gölgesinden
faydalanıyoruz, oksijeninden faydala-
nıyoruz. Fotosentez yapıyor. Ağacın
her şeyinden faydalanıyoruz. Büyük
faydaları olan bir varlık. Bize böyle
bir varlık hediye ettiği için Allah’a
hamd ediyoruz” dedi. 

Başkan Remzi Aydın; 
“60 bin hibe fidan alacağız”

Tören sonrası ise Kemerburgaz,
Göktürk ve çevre mahallelerden ge-
len öğrencilerle birlikte, Kemerbur-
gaz yolu üzerinde bulunan dikim ala-
nına geçildi. Burada gerçekleştirilen
fidan dikiminin ardından öğrenciler
Başkan Aydın’la hatıra fotoğrafı çek-
tirdiler. Gazetecilerin kampanya ile il-
gili sorularını cevaplayan Eyüp Bele-
diye Başkanı Remzi Aydın, “Ormanla-
rımızın, ağaçlarımızın önemi, hayatı-
mıza katkısı ve onların hayatımızdaki
anlamı, bunlar bu farkındalığı çocuk-
larımıza hissettirmek adına yapılıyor.
Biz de bugün geldik ve katkıda bu-
lunmak istedik. Umarım göle güzel
bir maya çalmış oluruz. Biz de Eyüp
Belediyesi olarak Büyükşehir Beledi-
yemiz Ağaç A.Ş. ile yaptığımız anlaş-
maya göre 60 bin fidan hibe alacağız
ve bu fidanları ilçemizin muhtelif yer-
lerine dikeceğiz. Eyüp’te kişi başına
12 metrekare yeşil alan ile çok üst
derecede bir ilçe yeşil alan bakımın-
dan. Biz bunu daha da yukarı çekmek
istiyoruz. Yeşilin insan hayatındaki
önemini biliyoruz ve buna katkı sağla-
mak istiyoruz” şeklinde konuştu.
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Başkan remzi Aydın’dan 
öğrencilere Hediye yağmuru

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki çok sayı-
da okulu ziyaret ederek öğrencilerine hediye verdi.

Başkan Aydın ilk olarak, Eyüp Kaymakamı Abdullah Dö-
lek ve Eyüp ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ile be-
raber Serdar Aksun Anaokulu’nu ziyaret ederek, burada
bulunan miniklere satranç takımı hediye etti. Anaokulun
büyük yaş grubunda bulunan öğrencilere 80 adet satranç
takımı hediye eden Başkan Aydın, minik bir öğrenci ile de
satranç oynadı. Bu ziyaretin ardından Eyüp İş Okulu’na
geçen Başkan Aydın, burada da öğrencilere çok sayıda
futbol, voleybol ve masa tenisi topu ile voleybol fileleri,
kaleci eldivenleri, eşofmanlarla, farklı spor branşlarına
ait aktivitelerde kullanılmak üzere malzeme hediye etti.

Eyüp’tE FiDAnlAr
AğAcA, AğAçlAr
ormAnA DönEcEK
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ragıp Kutmangil İlköğretim Okulu’nda Or-
man Haftası ve Ağaç Bayramı için düzenlenen fidan dağıtım törenine katıldı. Tö-
renin ardından Başkan Aydın ve öğrenciler fidanlarını dikerek can suyu verdiler.

Başkan Aydın, Bilgi Evi  Veli Toplantısına Katıldı
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
bilgi evleri veli toplantısına katıldı.
Başkan yardımcısı Ahmet Turan Koçer
ve bilgi evleri öğretmenleriyle bera-
ber  çocukların gelişimi ve bilgi evleri-
nin faaliyetleri
hakkında bilgi
alan Başkan  Ay-
dın, 10-20 yaş bil-
gi evleri, gençlik
merkezleriyle ilgi-
li hazırlanan slaytı
da izledi. Veliler,
Başkan Remzi Ay-

dın’a gençlerin eğitimine verdiği des-
tekler için teşekkür ettiler. 10-20 yaş
bilgi evleri ve gençlik merkezleriyle
ilgili yapılan çalışmaları anlatan Baş-
kan Aydın, “Çok yakın zamanda başka

mahallelerimizde
de bilgi evleri ve
gençlik merkezleri
açacağız, özellikle
kültür ve sanat
ağırlıklı çalışmalar
yapacağımız yeni
merkezler açaca-
ğız” dedi.

Sporcu Başkan Aydın’dan
Sporcu Gençlere Destek Sözü
Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın bugünkü misafirleri
arasında prof. Kaya Gürsel Or-
taokulu Kız Futbol Takımı ile
Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi
Futbol Takımı vardı. Her iki
okulun müdürleri, önümüzdeki
günlerde il dışında oynayacak-
ları Türkiye Şampiyonası maç-
ları için Başkan Aydın’dan des-
tek istedi. Başkan Remzi Aydın

her iki okul takımını başarıla-
rından dolayı tebrik ederek,
“Biz gençliğin, sporun, eğitimin
yanındayız. Sizlere destek ola-
cağız. Madem başarılar kazan-
mışınız, yeni başarılar kazan-
manız için her zaman sizlerin
yanındayız” dedi. Başkan Ay-
dın ayrıca her iki takıma da
eşofman ve futbol topu hediye
edeceğini belirtti.

Eyüp İlçesi Okullararası Voleybol
Turnuvası’na katılan Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, dereceye gi-
ren okulların sporcularına kupaları-
nı ve madalyalarını verdi. Törenin
ardından ise Başkan Aydın, tüm
sporcularla fotoğraf çektirdi. Başkan
Remzi Aydın bir ara salonda bulu-
nan öğrencilerle top oynadı.

Turnuva sonucu dereceye giren
okullar şunlar oldu;

Küçük Kızlar:  1. Eyüp Sultan Or-
taokulu, 2. Hisar Eğitim Vakfı Okulları,
3. Eyüboğlu Eğitim Kurumları.

Küçük Erkekler: 1. Cumhuriyet

Ortaokulu, 2. Çırçır Ortaokulu.
yıldız Kızlar:  1. Eyüp Sultan

Ortaokulu, 2. Hisar Eğitim Vakfı
Okulları, 3. Çırçır Ortaokulu.

yıldız Erkekler 1. Çırçır Orta-
okulu, 2. Kılıçaslan Ortaokulu, 3.
Cumhuriyet Ortaokulu.

Genç Kızlar 1. Hisar Eğitim
Vakfı Okulları, 2. Oğuz Canpolat
Anadolu Lisesi, 3. Ali Rıza Özderici
Lisesi.

Genç Erkekler 1. Rami Atatürk
Anadolu Lisesi, 2. Alibeyköy Anado-
lu Lisesi, 3. Refhan Tümer Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi.

Kupalarını Başkan Aydın’dan Aldılar
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EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, açılış-
ta yaptığı konuşmada, “Bölgemizde açılan
Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn, il-

çemize ve misafirlerimize hayırlı olsun. Güzel Ha-
liç-imiz temizlendikten sonra iş amadamlarının ya-
tırımları arttı, bu da bizleri çok memnun ediyor.
Kendileri bize geldiklerinde bölgenin kalkınması
ve yatırımların artması için elimizden gelen ne
varsa yapıyoruz” dedi.  

İstanbul’un görkemli geçmişinin çağdaş bir
yansıması olarak tasarlanan Mövenpick Hotel Is-
tanbul Golden Horn, Haliç kıyılarına nazır nefes
kesen bir manzaraya sahip ferah odaları, gurme
lezzetler sunan restoranı, son teknoloji ekipman-
larla donatılmış toplantı salonları ve arındırıcı
spa’sıyla misafirlerine ev sahipliği yapacak. 

Toplam 136 odası bulunuyor
Mövenpick Hotel Istanbul Golden Horn,

hem iş hem de tatil amaçlı seyahat eden misafir-
lerin beklentilerine cevap verebilecek şekilde ta-
sarlanmış 45 Classic, 65 Superior, 13 Deluxe, 6
Premium oda, 7 Suit ve Golden Horn Suit’in de da-
hil olduğu toplam 136 odasında modernizm ve ze-
rafeti bir araya getiriyor. Her detayında sade, şık
ve huzur verici bir ortam yaratılan 30 metrekare-
lik odalarda geniş çalışma masası, diz üstü bilgi-
sayarınızı dahi muhafaza edebileceğiniz kasanın
yanı sıra kablosuz internet erişimi de sunuluyor.

İleri teknoloji ekipmanlar ile donatılmış 440 ki-
şilik 7 adet toplantı salonu, Akdeniz, İsviçre ve
Modern Türk Mutfağı‘ndan eşsiz lezzetler su-
nan Pruva Swiss Grill Restaurant’ı, zinde kalmak
için mükemmel bir atmosfer sunan Wellness Cen-
tre’ı ile Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn,
kısa sürede sadece Eyüp’ün değil, İstanbul’un en
gözde konaklama tesislerinden biri olacak.

Mövenpick hotel istanbul Golden
horn, eyüp Silahtarağa açıldı
Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn, Eyüp Silahtarağa Mahallesi’nde açıldı. Açılışa, Çev-
re ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, İçişleri Eski Bakanı
Efkan Ala, İstanbul Valisi Vasip Şahin,  İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Öztürk, Eyüp Be-
lediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç ve Eyüplüler katıldı.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, Karadağ’ın Ulçin şehrinden

gelen heyeti makamında ağırladı. Ara-
larında Karadağ Ulçin Müftüsü Ali
Bardhi’nin de bulunduğu heyet ile bir
süre görüşen Başkan Aydın “Önümüz-
deki günlerde Ulçin şehrimizin Beledi-
ye Başkanı da davetlimiz olarak
Eyüp’e gelecek ve nasip olursa bir
kardeşlik protokolü imzalayacağız”
dedi. Karadağ Ulçin Müftüsü Ali Bard-

hi, Türk Dili ve Edebiyatı Derneği Ge-
nel Koordinatörü Salih Güzel,  İstanbul
Kültür Eğitim ve Dostluk Derneği (İS-
KED) Başkan Yardımcısı Sani Dinleyici
ve beraberlerindeki heyet, Eyüp Bele-
diye Başkanı Remzi Aydın’ı makamın-
da ziyaret etti. 

Başkan Remzi Aydın konu ile ilgili
bir açıklama yaparak, “İki şehir arasın-
da kardeş şehir ilişkisi kurulmasını ko-
nuştuk. Bunun yanında kültürel, tarihi

ve geçmişimize dayalı ilişkilerimizi ye-
niden canlandırma anlamında niyetle-
rimizi karşılıklı beyan ettik. İnşallah
önümüzdeki günlerde şehrimizin Bele-
diye Başkanı da davetlimiz olarak
Eyüp’e gelecek ve nasip olursa bir
kardeşlik protokolü imzalayacağız.
Hem belediyeler arasında hem de
Türk Dili ve Edebiyatı Derneğimizin 
sivil desteği ile bu kültürel iş birliği-
miz devam edecek” dedi.

Başkan aydın,
“Geleceğin
eyüp’ü”nü anlattı
Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Akşemsettin Mahalle-
si’ndeki sitelerin yöneticileri
ve okul müdürleri ile biraraya
gelerek sorunlarını dinledi. Ak-
şemsettin Spor Kulübü tesisle-
rinde düzenlenen toplantıda,
Belediye Başkanı Remzi Aydın,
site yöneticileri ve okul mü-
dürlerine, sosyal hizmetlerden
spora, eğitimden altyapıya ve
kültüre kadar Eyüp’e yapılan
tüm hizmetleri ve hazırlanan
projeleri anlattı. Konuşmasın-
da, insana yatırım yapan bir
belediye olduklarını vurgula-
yan Başkan Aydın şunları söy-

ledi; “Sosyal yardım Müdürlü-
ğümüzü kurduk. Son derece
güçlü, son derece profesyonel,
hepsi branşlarında ayrı ayrı
uzman arkadaşlardan oluşan
bir ekip kurduk. Ekipte sosyo-
loglar, psikologlar, sosyal hiz-
met uzmanları ve istatistikçiler
görev alıyor. Müdürlük bünye-
sinde 23 ayrı departman var.
Akla gelebilecek her ihtiyaç
kalemine çare bulmaya çalışılı-
yor. İlçe Belediyemiz, Büyük-
şehir Belediyesi, Aile ve Sosyal
politikalar Bakanlığı ile Kay-
makamlık fonu birbiri ile en-
tegre bir şekilde çalışıyorlar”

Kemerburgaz
itfaiye Ziyareti
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ke-
merburgaz İtfaiye Merkezi’ni ziyaret etti. 

İtfaiye ekipleri Başkan Aydın’a hem
merkezi gezdirdiler hem de yapılan çalış-
malarla ilgili bilgiler verdiler.

İtfaiyecilerin mesai dışında sosyal ak-
tivitelere katıldığı alanları da gezen Baş-
kan Aydın, itfaiyecilerin ısrarı üzerine on-
larla bilardo oynadı. Kemerburgaz İtfaiye
Merkezi çalışanları Başkan Aydın’a ziyare-
tinden dolayı teşekkür ederek bir de hatı-
ra fotoğrafı da çektirdiler.

Karadağ’ın Ulçin Şehri
eyüp’e Kardeş Şehir Oluyor
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Bir zamanlar, Eyüp’ün tarihi
ve manevi değerlerinin en
önemli simgelerinden biri

olan çiçekçilik  günümüzde varlığı-
nı birkaç  esnafla sürdürmeye çalı-
şıyor... Geçmişte yurt içi - yurt dışı
pazarının önemli bir bölümünü üre-
tip satış yapan Eyüplü çiçekçiler,
zaman içerisinde bir bir kapan-
mış... Kalan esnaflardan biri de
Arslan Çiçekçilik...  Eyüp Merkez’e
yakın bir yerde varlığını sürdürme-
ye çalışan şirketin sahibi Burak Pa-

labekiroğlu, “Çiçeklerimi-
zin çoğu Av-

rupa’dan
geliyor.

Yurt içinden

aldığımız çiçekler yok denecek
kadar az diyebilirim” dedi. 

Eyüp’ün vaktiyle çiçek üretimi-
nin yapıldığı önemli bir yer olduğu-
nu hatırlatan Burak Palabekiroğlu,
o dönemlerde ormanlık bitkilerinin
çok revaçta olduğunu, kendilerinin
ise daha çok saksı çiçeklerine
ağırlık verdiklerini belirtti.

işim huzur veriyor
Çiçekleri sevdiği için bu mes-

leği seçtiğini söyleyen Palabeki-
roğlu, “Para kazanmak için bu işi
seçmedim. Çiçeklere olan mera-
kım ve sevgim beni bu mesleğe
yönlendirdi” dedi. Çiçeklerle vakit
geçirmenin insan ruhuna çok iyi

geldiğini de sözlerine ekleyen Pa-
labekiroğlu, işinin stres değil hu-
zur verdiğini ifade etti.

Her keseye uygun çiçekler
En çok satılan çiçekleri sordu-

ğumuzda sezonuna göre değiştiği-
ni belirten Burak Palabekiroğlu,
sözlerine şöyle devam etti: “En çok
satılan çiçek diye bir şey yok aslın-
da. Sezonuna göre satılan çiçek
var. Mesela şu an en çok sattığımız
çuha çiçeğidir. Çünkü mevsimidir.
Tabii fiyatlarına göre de satışlar-
dan etkilenen çiçekler var. 5 lira
ile 10 bin arasında değişen çiçek-
ler bunlar. İthal çiçeklerin ücreti
haliyle biraz fazla oluyor.”

Osmanlı’nın çiçek üretiminde önemli bir yere sahip olan Eyüp, şimdilerde birkaç çiçekçi
dükkânıyla tarihteki yerini korumaya çalışıyor. Vaktiyle Türkiye’nin, Ortadoğu’nun hatta

Avrupa’nın herhangi bir yerine Eyüp’ten gönderilen çiçekler artık oradan ithal ediliyor.

EYÜP’TE 
çiçekçilik
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Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde düzen-
lenen yemekli toplantıda, sivil toplum

kuruluşlarının (STK) temsilcileri, muhtarlar,
spor kulüpleri temsilcileri ile biraraya geldi.
Başkan Aydın toplantıda, yaklaşık bir yıl önce
göreve geldiğini ve çok yoğun bir tempo ile
gece gündüz çalıştıklarını belirterek “Önü-
müzdeki dört yıl içerisinde bütün projelerin
bitmiş ve uygulamaya geçmiş halde hep be-
raber yaşayacağımızın müjdesini veriyorum.
Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Eyüp gıpta
edilen, içinde huzurla yaşayacağımız ilçe ola-
caktır. Bunun için de Eyüp’e ‘Huzur Başkenti’
adını koyduk” şeklinde konuştu.

Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının,
belediye ya da en genel anlamda toplumu yö-
neten idareler ile halk arasında bir köprü ol-
duğunu da vurgulayan Başkan Remzi Aydın
“Eyüp, İstanbul’un en merkezi ilçelerinden bi-
risi. Etrafından uluslararası karayolları geçi-
yor ve şimdi üçüncü bir otoban yapılacak.
Dünyanın en büyük havalimanının bir kısmı
Eyüp sınırlarında inşa ediliyor, üçüncü boğaz
köprüsünün yollarından bazıları Eyüp’ün sınır-
larından geçiyor. Bunlar Eyüp’ün sosyoekono-
mik yapısına ciddi anlamda olumlu katkılar
sağlayacak yatırımlar. Sadece bunlar da de-
ğil, biz Eyüp’ü İslam dünyasının dördüncü bü-
yük merkezi olma vasfını ortaya koyarken, bu
dokuyu, bu özelliği yeniden ihya edecek bir
çalışma içinde olacağımızı söylemiştik ve ça-
lışmalarımıza başladık. Önümüzdeki süreçte
özellikle Eyüp merkez, çok rahat ulaşım im-
kanları olan, ziyaretçilerin çok rahat bir şekil-
de gelebilecekleri, çok huzurlu çok sakin bir

şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilecekleri,
dilerlerse kalabilecekleri ve aynı rahatlıkla
dönebilecekleri bir mekan haline gelecek.
Buradan, ulaşım altyapısının çok ciddi anlam-
da rahatlatılacağını söylemek istiyorum. Eyüp
otoparklarıyla, yollarıyla, erişimiyle mükem-
mel bir beldemiz olacak..” diye konuştu.

Belediye Başkanı Remzi Aydın, belediye-
cilik anlamında sadece altyapı yatırımı ve bi-
nalar yapmakla kalmadıklarını sözlerine ek-
leyerek, Eyüp’te uygulanan belediyecilik an-
lamında insana yatırımın daha öncelikli oldu-
ğunu söyledi. Yatırımlarında önceliğin eğiti-
me verildiğinden bahseden Başkan Aydın
konuşmasında şunlara da değindi: “Son bir

yıl içerisinde Eyüp’teki tüm okulların temizli-
ğine devam ettik, tamir, bakım ve onarımları-
nı yaptık, hepsini elden geçirdik. Öğrencile-
rimize eğitime destek payı verdik, kırtasiye
yardımları yaptık. Bir çok alanda eğitime
ciddi katkılar sağladık, abartılacak kadar ra-
kamlara ulaştık. Bütçemizin çok önemli kı-
sımlarını eğitime ayırdık. Eğitime yatırımları-
mız sadece Milli Eğitim’e bağlı okullara des-
tekle sınırlı değil. Geldiğimizde 7 tane olan
bilgi evleri ve gençlik merkezleri 14’e yük-
seldi. Buralarda 3 bin 500 öğrencimiz okul-
larda alamadıkları, kültürel, sanatsal ve daha
pek çok eğitimleri alıyorlar. İnşallah Eyüp
bununla bir model olacaktır”

doğa sevgisinin tohumları 
“ŞEkEr HAYAt”ta Atılıyor

Şeker Hayat Atölyesi’nde, doğa sevgisinin tohumları atılıyor. Atölye bahçesinde oluşturulan serada en-

gelli gençlere tohum ekiminden başlayarak, çiçek yetiştirme hakkında gerekli temel eğitimler veriliyor.

Eyüp Belediyesi Sosyal yardım İşleri
Müdürlüğü'ne bağlı Rehabilitasyon Ko-
ordinasyonu bünyesindeki Şeker Hayat

Engelliler İş Atölyesi bahçesinde bulunan se-
rada engelli gençlere çiçek türleri, çiçek yetiş-
tirme ve bahçe bakımı gibi eğitimler veriliyor.  

Uzman eğitmenler gözetiminde verilen teo-
rik eğitimin yanı sıra, engelli gençlere serada
tohum ekiminden başlayarak, kendi çiçekleri-
ni yetiştirme imkanı sunuluyor. Serada her öğ-
renciye bir bitkinin sorumluluğu veriliyor ve
öğrencilerin yetiştirdiği bitkinin saksısına
isim etiketi yapıştırılıyor. Gençler bitkilerin
gelişimini periyodik olarak takip ediyor. Böy-
lelikle bir şeyler başarmış olmanın sevincini
yaşıyorlar. Ayrıca bu etkinlik onların hayata
daha sıkı bağlanmalarını sağlıyor. Eğitimler
sayesinde gençler bir taraftan doğayı sevme-
nin, doğayı korumanın önemini kavrıyor diğer
taraftan da sorumluluk bilinçleri artıyor. 

Şeker Hayat Atölyesi serasında şu anda çu-
ha çiçeği, hercai menekşesi, papatya, latin çi-
çeği, sardunya, lale ve sıklemen çiçeklerinin
de aralarında bulunduğu 15 çiçek türü var. Bu-
nun dışında turunçgillerden olan ve meyvesi
yenilebilen Kumkuat bitkisi de yetiştiriliyor.

“YAtırımlArdA ÖncElik 
insAn VE EğitimE”

Eyüp Belediyesi sosyal ve kültürel faa-
liyetlerine devam ediyor. Afife Hatun

Kültür Merkezi’nde de özellikle kadınla-
ra yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirili-
yor. Bu faaliyetlerden biri de Annelik
Akademisi. Annelik Akademisi ile Eyüplü
anneler çocukları ile nasıl iletişim halin-
de olmaları gerektiğini öğreniyorlar. 

Annelik Akademisi’nin 12 haftalık bir
eğitim süreci olduğunu belirten psikolog
ve çocuk ergen psikoterapisti Elif Demi-
rer, “İki ayrı grupla beraber başladık sa-
bah ve öğleden sonra olmak üzere her
hafta ayrı bir konuyu ele alıyoruz. Çocuk
psikolojisinden çocuk eğitimine, çocuk-
ların gelişim dönemi özelliklerine, ço-
cuklarda yaşanan uyum ve davranış so-
runlarına ve okul başarısında dikkat ek-
sikliğinin önemine varıncaya kadar bir-
çok konuyu ele alacağız” dedi.

Annelik Akademisi

Eyüplülere
Eğitim Veriyor

Fotoğraflar: Serdar CANİPEK
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Göktürk, Yürüyüş parkuruna kavuşuyor

GÖKtürKlülErİN Eyüp Be-
lediye Başkan Aydın’dan ta-
lepleri arasında yer alan yü-

rüyüş parkuru çalışmalarında sona
geliniyor. Eyüp Belediyesi’nin ger-
çekleştireceği proje, pek çok il ve il-
çeye de örnek olacak. Göktürk’teki
Fidanlık bölgesinde yapımına başla-
nacak olan “Sağlıklı Yaşam Yürüyüş
Parkuru”, 3 km uzunluğunda olacak.
Toplam 20 bin metrekarelik bir alana
yapılacak yürüyüş parkurunda yakla-
şık 10 bin metrekarelik bir peyzaj
gerçekleştirilecek.

Gölet, çocuk parkı, otopark, yürü-
yüş ve bisiklet parkuru, seyir terasla-
rı, köpek parkı, dinlenme alanları ve
kafeteryanın yanı sıra, refleksoloji
alanı, bir bitki tüneli ve çeşitli çiçek-
lerden oluşan bir alanın da bulunaca-
ğı tesiste ayrıca, ahşap bir köprü,
çeşme, güvenlik noktaları ve tuvalet-
ler de olacak.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın Nisan ayında yapımına başlana-
cak olan alanla ilgili olarak pek çok il
ve ilçeye örnek olacak bir projeyi ha-
yata geçireceklerini belirterek, “Bu-
rada biz bu alandaki çalışmalarımızı
Göktürklülerin desteği ile yapacağız.
Onların katkılarıyla, onlarla birlikte,
onlar için böyle bir tesisi gerçekleşti-
receğiz.  Katkıda bulunan site yöneti-
mi ya da şahıslar adına, bu alana bir-
likte fidan dikeceğiz. Birlikte yaptığı-
mız bu yürüyüş ve spor parkurumuz-
da yine birlikte sağlıklı bir yaşam
için buluşacağız” diye konuştu.

Göktürk bölgesinin en önemli ihtiyaçlarından biri daha Eyüp Belediyesi tarafından yakın bir tarihte hayata ge-
çiriliyor. 3 km.lik yürüyüş yolu ve çeşitli sosyal donatılardan oluşacak  “Sağlıklı Yaşam Yürüyüş Parkuru”nun
yapımına başlanıyor. Başkan Remzi Aydın bu projeyi Göktürklülerin desteği ile gerçekleştireceklerini söyledi.

otizMin Farkındalığı için elele
Eyüp Belediyesi “Dünya Otizm Far-

kındalık ayı”nda “Otizmin Farkın-
dalığı İçin El Ele” adıyla bir etkinlik
gerçekleştirdi.

Birleşmiş milletler tarafından Ni-
san ayının Dünya Otizm Farkındalık
ayı seçilmesiyle Kemerburgaz Kadın-
lar Kahvesi’nde bir etkinlik gerçekleş-
tiren Eyüp Belediyesi , “Otizmin Far-
kındayız Onların yanındayız” dedi. 

Eyüp Belediyesi’nin İstanbul üni-

versitesi Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü öğrencileri ve altın adımlar
Özel Eğitim ve rehabilitasyon merke-
zi’yle birlikte düzenlediği “Otizmin
Farkındalığı İçin El Ele” çalışmasın-
da, 20 otizmli çocuk, Kemerburgaz
Kadınlar Kahvesi bahçesine 20 fidan
dikti. Öğrenciler dikilen fidan çalış-
masını Eyüp Belediyesi desteği ile  kı-
sa film haline getirtip otizmli çocukla-
ra hediye edecekler.

eyüp Belediyesi ve iBB’den 
Ücretsiz internet Hizmeti
Eyüp Belediyesi ve İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi’nin (İBB) or-
tak çalışmasıyla, Eyüp Sultan Mey-
danı’nda ücretsiz kablosuz internet
(Wi-Fi) hizmeti verilmeye başlandı.

Eyüp Sultan Meydanı ve çevre-
sinde, özellikle yerli ve yabancı mi-
safirlerin internete kolay ve ücret-
siz erişimlerini sağlamak amacıyla
kurulan sistem 26 Mart’ta hizmete
alındı. Bu sayede Eyüp Sultan’a ge-
len yerli ve yabancı misafirler ile
Eyüplü vatandaşlar, ücretsiz Wi-Fi
internet sayesinde izlenimlerini,
anılarını veya fotoğraflarını inter-
net üzerinden kolayca sevdikleriy-
le, yakınlarıyla paylaşabilecekler.
İstedikleri takdirde online işlemle-
rini gerçekleştirebilecekler. Kuru-
lan sistem, Eyüp Sultan ve çevre-
sinde bulunan tarihi mekanların
bilgilerine internetten hızlıca ula-
şabilme imkanını da sunuyor.

Wi-Fi hizmeti, günlük 2Gb ko-
talı ve kişiye özel verilen şifre ile
kullanılabiliyor. Şifre almak ise ol-
dukça basit. Cep telefonunuzdan,
tabletinizden veya dizüstü bilgi-
sayarınızdan internete girdiğiniz-
de, sistem sizi otomatik olarak şif-
re edinme sayfasına yönlendiri-
yor. Buradan da sayfada görünen
yönlendirmeleri takip ederek
SMS ile şifre ediniyorsunuz. Bir
kez şifre aldığınızda bunu sürekli
olarak kullanabiliyorsunuz.

Kablosuz internet hizmeti şu
an Eyüp’te pilot bölge olarak seçi-
len Eyüp Sultan Meydanı’nda veri-
liyor. İlerleyen zamanlarda ise bu
hizmet yine Eyüp’te bulunan mer-
kez noktalarda da verilmeye baş-
lanacak. Bu sayede Eyüp’te öğren-
ciler ve vatandaşlar, kablosuz in-
ternet hizmetine çok kolay bir şe-
kilde erişebilecekler.

Şeker HaYat BasketBolcuları

Gösteri Maçı Yaptı
Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Komplek-

si’nde Dünya Otizm Farkındalık ayı etkinlikleri
çerçevesinde bir etkinlik düzenlendi. Eyüp Beledi-
yesi Şeker Hayat basketbolcuları da etkinlikte bir
gösteri maçı yaptı. Sultangazi AK Parti İlçe Teşkila-
tı’nın düzenlediği programda engelli çocuklar çeşit-
li gösteriler sundu. Tümü engellilerden oluşan meh-
ter takımının verdiği konser sonrasında, tekerlekli

sandalye basketbol takımı ve diğer engelli çocukla-
rın yaptıkları gösteriler büyük ilgi gördü. Eyüp Bele-
diyesi Şeker Hayat atölyesine devam eden özel ço-
cuklar da basketbol  gösteri maçı yaptı. Programın
sonunda Sultangazi Ak Parti İlçe Teşkilatı tarafından
Eyüp Belediyesi Şeker Hayat atölyesine devam
eden gençlere eşofman hediye edildi. Şeker Hayat
basketbolcuları etkinlikten çiçeklerle uğurlandı.
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Eyüp Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, ilçedeki okullarda sağ-

lık taramalarını sürdürüyor.
Eyüp ilçesinde öğrenim gören öğren-

cilere yönelik Sağlık İşleri Müdürlüğü
tarafından periyodik aralıklarla yapılan
sağlık taraması devam ediyor. Son ola-
rak Otakçılar İlköğretim Okulu ile Eyüp
Merkez İlköğretim Okulu öğrencileri
sağlık taramasından geçirildi.

Eyüp Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, sağlık taramasının yanı sı-
ra okullarda çeşitli seminerler de düzen-
liyor. Bu seminerlerde sağlık mesleğinin
anlatımı ve tanıtımının yanı sıra çeşitli
eğitimler de veriliyor. Eyüp Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleş-
tirdiği sağlık taramasından öğrenciler ve
velileri ile okul yönetimleri de memnuni-
yetlerini dile getiriyorlar.

Eyüp Belediyesi 
Okullarda Sağlık 
Taraması Yaptı

EYüp SulTAn’dA Huzur BuldulAr
Eyüp Belediyesi, İzzet Baysal Huzur-

evi sakinlerini ağırladı. Sabah nama-
zını Eyüp Sultan Camii’nde kılarak

avlu duasına katılan Huzurevi sakinleri da-
ha sonra Pierre Loti’de kendileri için özel
olarak hazırlanan programda hem kahvaltı
yaptı hem de Türk Sanat Müziği şarkılarına
eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdiler.

Eyüp Belediye Başkanlığı sosyal so-
rumluluk projeleri kapsamında gerçek-
leştirdiği etkinliklerinde yaşlılara yönelik
özel programlara devam ediyor. Eyüp Be-
lediyesi’nin misafirleri bu kez İzzet Baysal
Huzurevi sakinleriydi.  Sabah saatlerinde
huzurevinden alınarak Eyüp Sultan Ca-
mii’ne getirilen yaşlılar burada sabah na-

mazı kıldı. Ardından avlu duasına iştirak
eden Huzurevi sakinleri Ebu Eyyub El-En-
sari’nin kabrinin bulunduğu Türbe önün-
de de dualar ederek huzur buldular.

Haliç manzarasına karşı 
şarkılarla coştular

Namaz sonrasında huzurevi sakinleri
teleferikle Pierre Loti Tepesi’ne çıktılar.
Burada kendileri için hazırlanan program-
da kahvaltı eden yaşlılar fasıl heyetinin
şarkılarına da içtenlikle eşlik ettiler. Za-
man zaman mikrofonu alarak şarkılar söy-
leyen ve muhteşem Haliç manzarasına
karşı kahvelerini de yudumlayan yaşlılar
ile İzzet Baysal Huzurevi Müdürü Murat

Soylu, kendileri için böyle bir organizas-
yon gerçekleştiren Eyüp Belediye Başka-
nı Remzi Aydın’a teşekkür ettiler. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ı temsilen
organizasyonda ev sahipliğini Aydın’ın
eşi Tülay Aydın yaptı. Tülay Aydın, bu tür
organizasyonların devamının olacağını
belirterek, İzzet Baysal Huzurevi sakinle-
rine Başkan Aydın’ın selamlarını iletti.  Bu
farklı, keyifli ve huzur etkinliğine Eyüp
Belediyesi Başkan vekili ve aynı zamanda
Başkan Yardımcısı olan Ahmet Turan Ko-
çer, Başkan Yardımcıları Cemal Memiş,
Şengül Kocabaş ve Sinan Abdüsselamoğ-
lu ile eşleri de katılarak İzzet Baysal Hu-
zurevi sakinlerine refakat ettiler.

Fotoğraf Yarışması Ödülleri
Sahiplerini Buldu Eyüp Belediyesi tarafından dü-

zenlenen “Huzurun Başkenti
Eyüp, 4. Ulusal Fotoğraf yarış-

ması”nda ilk üçe girenlere ödüllerini
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın
verdi. yarışmada mansiyon ödülü ka-
zananlara da ödüllerini Eyüp İlçe Em-
niyet Müdürü Kenan Süzgün takdim et-
ti. Fotoğraf yarışması’nda ödül kaza-
nanların fotoğraflarını ise Eyüp Beledi-
ye Başkanı Remzi Aydın çekti. Aydın,
“Bu kez rolleri değiştik. Deklanşörün
önüne geçtiniz. Sizin fotoğraflarınızı
da ben çekeceğim” dedi. 

yarışmada birinciliği Eyüp Sultan
Camii’nde namaz kılan gelin damadı
gösteren fotoğrafıyla Koreli In Gyu park
kazanırken, ikinciliği İstanbul’dan İlk-
nur Uğur ve üçüncülüğü ise Kocae-
li’nden Cem Elbir kazandı. İlk üçe giren
yarışmacılar ödüllerini Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın’dan aldılar. Man-
siyon ödülü kazanan İsmail Aktaş, Cey-
da Eskin ve Meltem ünal’a ise ödülleri-
ni Eyüp İlçe Emniyet Müdürü Kenan
Süzgün verdi.yarışmada birinciye  5 bin
TL., ikinciye 3 bin TL., üçüncüye 2 bin
TL., üç adet mansiyon alan yarışmacıya
ise 750 TL. para ödülü verildi.

Asiye yılmaz isimli vatandaşın, eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın’dan, talep ettiği akülü

tekerlekli sandalyeyi, Başkan Aydın’ın eşi Tülay
Aydın teslim etti. Asiye yılmaz, Güzeltepe Pir sul-
tan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği'ndeki
Aşure Dağıtımı Programı’na katılan eyüp Beledi-
ye Başkanı Remzi Aydın'dan,  yüzde 80 ortopedik
engelli eşi Mehmet yılmaz için akülü tekerlekli
sandalye talebinde bulundu.  Asiye yılmaz'ın bu

dileği kısa sürede gerçekleşti. eyüp Belediye Baş-
kanı Remzi Aydın’ın eşi Tülay Aydın, sosyal yar-
dım işleri Koordinatörü yücel erence, Rehabilitas-
yon Koordinatörü sevgi Akoğlu’ndan oluşan he-
yet, yılmaz ailesinin evini ziyaret ederek akülü
tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Talepleri kısa sü-
rede Tülay Aydın tarafından karşılanan yılmaz ai-
lesi, Başkan Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın ve tüm
eyüp Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.

Başkan Aydın Söz Verdi, Eşi Tülay Aydın Teslim Etti
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aMİr ateş’in de hazır bulunduğu gece-
de Fehmi atay programın sunuculuğu-
nu üstlendi. Programda amir ateş’in

bestelediği İstanbul şarkılarına yer verildi.
Dr. Sezgin özdemir, Hülya atacan Yeşilata-
lay, Mehmet ali akben, Demet Pakyuz gibi
amir ateş’in öğrencileri ve arkadaşlarından
oluşan sanatçılar Sandallarımız Dolup taşar-

ken, Yağmurlu Bir Gündü Hatırlar mısın, kas-
rın açılan Penceresinden lebi Derya Görü-
nür, Değişmem İstanbul’u Hiçbir Şeyle Cihan-
da gibi İstanbul şarkılarını seslendirdiler. Bü-
yük beğeni ve alkış toplayan program hem
sohbet hem de konser havasında geçti. İstan-
bul şarkılarının söylendiği programın sonun-
da sanatçılar ve amir ateş ayakta alkışlandı.

amir aTeş’e sayGı konseri
Eyüp kültür ve Sanat Merkezi’nde
hafız, bestekar ve mevlidhan amir
ateş’e saygı konseri düzenlendi.

EvlİYa Çelebi’nin Seyahatna-
mesinden örnekler vererek yola

çıkan Tuğrul İnançer, kul olmanın
bilincini anlatarak İbrahim ve Nuh
Peygamber dönemi tarihsel süreci-
nin medeniyetler eksenindeki karşı-
lıklarına değindi. Hz. Nuh’un gemi-
siyle başlayan yeni bir insanlık süre-
cini, “İkinci Adem” dönemi olarak ta-
nımlayan İnançer, su tufanından son-
ra nefis tufanının başladığını belirte-
rek Besmele çekmenin sadece dua-
dan ibaret olmadığını Allah adına
bir işin sorumluluğunu yüklenmek
olduğunu ifade etti. Tuğrul İnançer
“Eski tarihlerde yaşayan insanlar
teknik, fikir ve sanatta çok geri kal-
dığı ifadesi yanlıştır. Biz hala Babil
ve Mısır Medeniyetlerinin yaptıkları
bazı şeyleri anlamış değiliz. Üstelik
aynı kaliteyi bile yakalayamıyoruz.
Hatim okuyup anlam ve mana ile il-
gilenmediğimizden birçok soruya
cevap bulamıyoruz. İbrahim Aleyhis-
selam’ın yaratıcıyı bulma serüveni
Allah tarafından insana anlama ve
sorgulama kabiliyeti verildiğinin bir
örneğidir. En az Hz. İbrahim’e su ta-
şıyan karıncanın sorumluluğu kadar
bilinç sahibi olmalıyız” dedi.

Tuğrul inançer: ‘sorumluluk
Bilincini Geliştirmeliyiz’
Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’ndeki söyleşiler ilgiyle takip edi-
liyor. Kültür merkezinin bu haftaki konuğu Ömer Tuğrul İnançer’di.

Göktürk kültür ve Sanat Merkezi, bir-
birinden güzel tiyatro oyunlarıyla ço-

cukları eğlendirmeye devam ediyor. kültür
Merkezi’nde bu hafta sonu çocuklar için yi-
ne harika bir tiyatro oyunu vardı, ‘’Beyaz Diş
ülkesi’’ İnteraktif olarak sahnelenen ve bir-
birinden neşeli şarkılarıyla çocukların beğe-
nisini kazanan oyun, kardeşliği, çalışkan ol-
mayı, paylaşmayı, insan ve hayvan sevgisini,
çevreyi kirletmemeyi, yalan söylememeyi
öğütlüyor. Oyunda Beyaz Diş ülkesi, sağlıklı
dişlerin yaşadığı bir kardeşlik ülkesidir. ül-
kenin gerçekte çürük bir diş olan vezirinin
kral olabilmek için yaptığı oyunları ve hilele-
ri öğretici bir üslupla aktararak çocuklara
doğruluğun önemini anlatıyor. Sinan ko-
şal’ın yazdığı Mehmet Nebioğlu, Duygu Şen-
can, tunay Çelik, Esra Parmaksız, Can Yıldı-
rım ve Merve köse’nin rol aldığı, ‘’Beyaz Diş
ülkesi’’ çocuklardan büyük alkış aldı.

Çocuklar
‘Beyaz Diş Ülkesi’ni 

Çok sevDi
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yörem Türkiyem’de kına
ve düğünler Canlandırıldı

UnUtULAn değerlerimizi hatırlatmak ve
yaşatmak, insana verilen önemin vurgu-
lanarak, toplumun değerleriyle bir ve

tek yürek oluş kıymetinin farkındalığını oluştur-
mak, gelenekselleşen kültürel yapının paylaşı-
mına imkan sağlamak amacıyla düzenlenen et-
kinlik Eyüplülerden büyük ilgi gördü.

İnteraktif katılımlı, sözel ve görsel sunumlu,
canlandırmalı, şarkılı, türkülü, bilgilendirici ve
eğlendirici bölümlerden oluşan moral ve eğlen-
ce programı Yörem Türkiyem’in 6. Etkinliğinde
“Kına ve Düğün Merasimlerindeki Ritüeller” ko-
nusu işlendi. Programda gelenek göreneklerimiz-

deki kız isteme merasiminden, kına merasimine
ve düğüne kadar pek çok konu şarkılar, türküler
eşliğinde anlatıldı. Seyirciler kına bölümüne ve
oyun havalarına coşku içinde eşlik etti. Eyüplü
kadınlar, Yörem Türkiyem etkinliğinde keyifli sa-
atler geçirdiler. Etkinlikte bir konuşma yapan
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın eşi Tülay
Aydın, Yörem Türkiyem ekibine teşekkür ede-
rek, “Geleneksel değerlerimizi ve kültürümüzü
bir nebze olsun bizlere yaşatan, bu iş için emek
veren bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime teşek-
kür ediyorum. Harika bir program izledik. Çok
duygulandım. Dört dörtlük bir programdı” dedi.

eyüp Belediyesi ve erdem-Der iş birliğiyle gerçekleştirilen Yörem türkiyem et-
kinliğinin 6.’sı eyüp Belediyesi kültür Sanat Merkezi’nde düzenlendi. kına ve
düğün merasimlerinin canlandırıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Saraydan SeSler

CAFer Paşa kültür ve Sanat Merkezi
edebi söyleşilerin adresi olmaya devam

ediyor. Son olarak yazar Şakir kurtulmuş’un
yönettiği Gökhan Serter’in konuk olduğu
söyleşiye ev sahipliği yaptı. eyüplüler Cafer
Paşa kültür ve Sanat Merkezi geçtiğimiz ak-
şam ‘’Mürekkebi kurumadan’’ isimli söyleşi-
de buluştu. “Mürekkebi kurumadan” isimli
etkinlik ilk kez şiir kitabı çıkan şairleri prog-
rama konuk ederek, yaşadıkları sıkıntıları,
atlattıkları badireleri, bu işin heyecanlı ve
zor yönlerini ve aynı zamanda güzelliklerini
de konuşarak bu yola çıkmak isteyen şairle-
re yardımcı olmak amacı ile başlatıldı. Halen
Yedi İklim Dergisinde yazarlık yapan Şakir
kurtulmuş’un yönettiği söyleşide ilk konuk
Gökhan Serter oldu. 1975 yılı Adıyaman do-
ğumlu olan Gökhan Serter’in Yedi İklim Der-
gisinde hikaye ve derlemeleri yayınlandı.
Gökhan Serter’in şiire olan sevdası ve şairlik
yolculuğunun konuşulduğu programda yeni
şairlere yol gösterici konuşmalar yapıldı.

“Mürekkebi 
kuruMadan”

Eyüp Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde, Osmanlı’dan
günümüze miras kalan eserlerden seçkiler, müzikseverlerle buluştu.

Göktürk
kültür ve Sanat
Merkezi’nde

gerçekleşen konserde,
sesi ile dinleyenleri
adeta büyüleyen
Yaprak Sayar,
birbirinden güzel
eserleri seslendirdi.
konserde Osmanlı
saray müziklerinden
Hicaz Mersiye, Hicaz
Sirto, Osmanlı Sergi
Marşı, İnvitation A La
Valse, Mecidiye
Marşı, Sevdim Yine Bir
Mehveşi, Mahmudiye
Marşı gibi bir çok eser
seslendirildi. keman
sanatçısı Ceylan
kararoğlu, Figen
Çetinkaya, Viyola
sanatçısı öykü
koçoğlu, Viyolansel
sanatçısı Feride öget,
kemençe sanatçısı
Aslıhan özel, kanun
sanatçısı Safinaz
rizeli’nin
performansları göz
doldurdu.
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YEDİDEN YETMİŞE TÜM
EYÜPLÜLER ALİBEYKÖY
SPOR KOMPLEKSİ’NDE

Alibeyköy Spor Kompleksi’nde bulunan 2 futbol sahası, 2 bas-
ketbol ve voleybol sahası ve 2 tenis kortu ile hem gençlere hem
çocuklara aynı anda spor yapabilme imkânı tanıyor. Bir günde
toplam 300 ile 400 kişiyi ağırlayabilecek alana ve imkâna sahip
olan spor kompleksinde yer ve zaman sıkıntısı yaşanmıyor.

Gençler okul saatleri dışında boş zaman-

larını Alibeyköy Spor Kompleksi’nde pa-

ten ve kaykay yaparak değerlendiriyor.

Alibeyköy Spor Kompleksi, hizmete açıldığından bu yana sağlıklı yaşam için spor 

yapan Eyüplüler’in ilgi odağı oluyor. Spor Kompleksi, Başkan Aydın’ın “Çocuklar Okula

Anneler Spora” projesi ve yaz-kış spor okullarıyla haftanın her günü dolup taşıyor.

Haber: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: Enes ÇATALKAYA
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EYÜP Belediyesi’nin Alibeyköy Spor Kom-
pleksi, sağlıklı yaşam için spor yapan
Eyüplülerin buluşma noktası oluyor. Mer-

kez, kış-yaz spor okulu ve “Çocuklar Okula, An-
neler Spora” projesiyle de hareketli ve renkli
günlere sahne oluyor... Tenis kortu, futbol saha-
sı, voleybol ve basketbol sahası ile mini golf ala-
nı bulunan Alibeyköy Spor Kompleksi’nde pa-
ten ve kaykay pistleri çocukların ve gençlerin
ilgi odağı oluyor. Bunların dışında fitness, pila-
tes, spinning, crossfit, sauna ve buhar salonu
Eyüplülerin tercih noktası oluyor. 

Eyüp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğü Spor Koordinatörü Hayrettin Yazıcı,
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın sağlıklı ya-
şama önem verdiğini ifade ederek “Eyüp’te
yediden yetmişe herkesin spor yapması için
teşvik projeleri hazırlıyoruz. Başkanımız Rem-
zi Bey öncülüğünde başlatılan spor okulları
ve ‘Çocuklar Okula, Anneler Spora’ projeleri
büyük ilgi görüyor” dedi.

“Çocuklar Okula, Anneler Spora”
Spor koordinatörü Hayrettin Yazıcı, kadınları

spora teşvik etmek amaçlı başlatılan projeyle
kadınların da artık sağlıklarına zaman ayırabil-
diklerini belirtti. Yazıcı, “Belediye Başkanımız
Remzi Aydın, tüm Eyüplülerin sağlıklı yaşamala-
rının önemine dikkat çekiyor. Bizim de önceliği-
miz kadınların ve çocukların spor yapabileceği
imkânları oluşturabilmek. Rami, Akşemsettin,
Esentepe, Göktürk ve Kemerburgaz’daki spor
salonlarımızda kadınlar proje kapsamında her
türlü sporları yapabiliyorlar” diye ifade etti.

İhtiyaca göre spor
“Spor yapmaya gelen Eyüplüleri sağlık açı-

sından ihtiyaçlarına göre branşlara yönlendir-
diklerini” vurgulayan Hayrettin Yazıcı, “Özellikle
hafta sonları aileler çocuklarıyla birlikte Os-
manlı Parkı’na gelerek Spor Kompleksimizde
spor yapıyor, yine belediyemize ait Osmanlı
Parkı Sosyal Tesisleri’nde yemek yiyip çay içi-
yor, şehrin merkezindeki doğal ortamda spor
yapıp güzel ve sağlıklı bir gün geçirmenin key-
fini çıkarıyorlar” dedi. 

Kış spor okulu başladı
Belediyenin başlattığı 7-14 yaş kış spor oku-

lunun başladığını kaydeden Alibeyköy Spor
Kompleksi Sorumlusu Hüseyin Kara, çocukların
futbol, tenis, Uzakdoğu sporları ve voleybol öğ-
rendiklerini belirtti. Öğrencilerin kış okuluna
yoğun ilgi gösterdiğini ilave eden Kara, öğrenci-
lere alanında lisans yapmış uzman hocalarla
eğitim verdiklerinin de altını çizdi.

Kış spor okuluna katı-
lan çocuklar, hocalar eş-

liğinde golf öğreniyor.

Gençler okul saatleri dışında boş za-
manlarını basketbol oynayarak ve
kaykay yaparak değerlendiriyor.
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ŞEHİR MERKEZİNDEKİ
ORMAN İÇİNDE

MUHTEŞEM BİR TESİS:

ALİBEYKÖY OSMANLI PARK
SOSYAL TESİSLERİ

Sosyal Tesisler
Koordinatörü
Seçkin Koç

Mutfak Şefi
Mustafa 
Erdem

Haber: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: Enes ÇATALKAYA
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Alibeyköy’deki Osmanlı
Park Sosyal Tesisleri, Eyüp
Belediyesi güvencesiyle yaz

kış kaliteli hizmet vermeye devam
ediyor. Yaz ve kış bahçeleriyle hafta-
nın yedi günü ailece hoşça vakit ge-
çirilebilecek, dinlenip huzur buluna-
bilecek bir mekan olan Alibeyköy
Osmanlı Park Sosyal Tesisleri,  yem-
yeşil bir doğa içerisindeki konumu,
zengin menüsü, birinci sınıf servisi
ve hizmet kalitesiyle sadece bölge
sakinlerinin değil, tüm İstanbulluların
da gözde mekanı haline geldi. 

2012 yılında hizmete açılan Os-
manlı Park Sosyal Tesisleri, yaz ve
kış bahçesiyle Eyüp’te son dönemle-
rin rağbet gören mekânları arasında
yerini alıyor. Eyüp Belediyesi Sosyal
Tesisler Koordinatörü Seçkin Koç,
Osmanlı Park Sosyal Tesisleri’nin ba-
şarısının müşterilerin tercihlerine gö-
re belirlenen alternatifli  ve kaliteli
hizmetten kaynaklandığını söyledi. 

diğer Semtlerden de 
ilgi büyük

Kullandıkları ürünlerin piyasadaki
en iyi markalar olduğunu ifade eden
Seçkin Koç, hijyene de büyük önem
verdiklerini belirtti. Sağlıklı hizmetin
her zaman müşteri için güven oluştur-
duğunun altını çizen Koç, bu sebep-
ten İstanbul’un her yerinden Osmanlı
Park Sosyal Tesisleri’nin tercih edil-
diğini söyledi. 

Koç ayrıca; “Yaz ve kış bahçesi
olarak adlandırdığımız açık ve ka-
palı alanlarımızın 400 kişilik kapasi-
tesi var. Nişan, düğün organizasyon-
ları için gayet uygun. Menümüzün
zenginliği ve kaliteli hizmetimizle
misafirleri ağırlamamız müşterileri-
miz tarafından takdir edilmektedir.
Ramazanda açık büfe iftar veriyo-
ruz. Sosyal tesis olduğumuz için üc-
retlerimiz uygun. Çay 1 lira, tatlıları-
mız 4 lira. Başkanımız göreve geldi-
ğinde yaptığı ilk icraatlardan biriy-
di; 60 yaş üstü vatandaşlarımıza sı-
cak içecekler ücretsiz oldu. O da
büyük ilgi görüyor. Ayrıca  nişan dü-
ğün organizasyonlarımız da sadece
Eyüplülerin değil çevre ilçelerden
büyük talep görüyor.” dedi.

Memnuniyet bizim 
için önemli

Eyüp Belediyesi Alibeyköy Os-
manlı Park Sosyal Tesisleri  Mutfak
Şefi Mustafa Erdem ise, bölge halkı-
nın kültürel değerlerine önem vere-
rek konseptler hazırladığını belirte-
rek gelen müşterilerinin memnuniye-
tinin kendileri için önemli olduğunu
söyledi. Erdem, “25 yıldır aşçılık yapı-
yorum. Uluslararası derecelerim var.
Ama yemeği hazırlarken ve sunarken
aldığım keyif bir başka... Benim için
önemli olan müşterinin yemeği ta-
dımladıktan sonra yüzündeki o ifade.
Tebessümü gördükten sonra tamam-
dır diyorum” dedi.

kahvaltı Menüsü  ve Rumeli 
köfte Çok beğeniliyor

Çok çeşitli menüsü, eşsiz sunumu
ve birinci sınıf servisiyle hizmetinden
ödün vermeyen Alibeyköy Osmanlı
Park  Sosyal Tesisleri’nin, etli yemek-
lerinden tatlılara, zengin bir mutfağa
sahip olduğunu açıklayan Mustafa
Erdem, menüye yeni dâhil olan Ru-
meli köftesinin çok beğenildiğini ifa-
de etti. Bunların yanı sıra kahvaltı ta-
baklarının da rağbet gördüğünün altı-
nı çizen şef Erdem, “Kahvaltı menü-
müz taze sıkılmış portakal suyu eşli-
ğinde peynir çeşitlerinden, marmelat
çeşitlerine kadar toplam 17 üründen
oluşuyor. Sabah kahvaltısı herkes gi-
bi bizim için de önemli” diye konuştu.
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RESMi olarak 1990 yılında
kurulan Öz Alibeyköy Spor
Kulübü, liglere ilk defa

1994 – 1995 sezonunda başladı.
Her yıl değişik kategorilerde Tür-
kiye Şampiyonası’na katılan kulüp
en az 2 ya da 3 şampiyonluk kaza-
nıyor. Öz Alibeyköy Spor Kulübü
Başkanı Metin Çırpan, bu başarı-
larının arkasında Eyüp Belediye-
si’nin olduğunu belirterek “Beledi-
ye Başkanımız Remzi Aydın tesis-
lerimizi yeniledi, onardı. Kendile-
rine çok teşekkür ediyoruz” şek-
linde konuşuyor.

Öz Alibeyköy Spor Kulübü, Ka-
radolap Mahallesi’nde bulunuyor.
Ancak Çırçır, Alibeyköy Merkez
ve Yeşilpınar mahallelerine
de komşu bir kulüp.

Eski faal hakem
Kulüp Başkanı

Metin Çırpan ise
aynı zamanda İs-
tanbul Amatör
Spor Kulüpleri
Federasyonu
(İASKF) As Baş-
kanlığı görevini
sürdürüyor. Eyüp
Kulüpler Birliği Kuru-
cu Başkanı olan ve 1994
– 2004 yılları arası faal ola-
rak hakemlik yapan Çırpan’ın an-
trenör belgesi de bulunuyor. 

Her yıl 2-3 şampiyonluk
Kulüp kadrosunda Eyüp Mer-

kez ve Alibeyköy olmak üzere her
mahalleden futbolcu var. Kulübün
A takımı iki yıldır Süper Amatör
Küme’de mücadele ediyor. Altya-
pıda ise futbolda bütün kategori-
lerde mücadele veriyor. Futbolda
11 yaşından 19 yaşına kadar 9 ka-
tegoride mücadele veren kulübün

altyapısının her yıl Türkiye Şampi-
yonası’nda değişik kategorilerde
en az 2 ya da 3 şampiyonluğu var.
Kulübün altyapısı futbol liginde, 19
yaş grubunda, 14 yaş grubunda ve
12 yaş grubunda lider konumda. 

Kulübün futbol okulu ve okul-
da 11 - 12 yaş grubunda 60 öğren-
cisi var. Burada sporcu gençler 12

yaşına kadar eğitim alıyorlar, bu
yaştan sonra da lisansları çıkıyor
ve lig maçlarında oynuyorlar. 

Spor tesislerinde bir de halı
sahası olan Öz Alibeyköy Spor Ku-
lübü’nün Başkanı Metin Çırpan,
kulübün altyapıdan başarılı futbol-
cular yetiştirerek profesyonel ta-
kımlara verdiğini belirtiyor. 

Kulüp Başkanı Çırpan “Bu yıl
iki futbolcumuzu Galatasaray fut-
bol takımına verdik, iki futbolcu-
muzu Büyükşehir Belediyesi’ne
verdik. Şu anda Giresunspor’da
oynayan Özgür Yılmaz bizim ku-
lüpten gitmiştir, Kayserispor’un
kalecisi Umut yine bizim kulüp-
ten gitmiştir. 

Kulübümüzde her yıl sosyal
faaliyetler düzenleniyor. Daha ön-
ce kulübe emeği geçen vefat et-
miş üyeler için mevlüt okutulu-
yor, kandillerde geleneksel ola-
rak helva dağıtılıyor ve Rama-
zan’da 30 gün boyunca iftar sof-
raları kuruluyor. Tesislerde bulu-
nan lokalde mahalle sakinleriyle
toplantılar düzenleniyor. Amacı-
mız hem sportif hem sosyal bir
kulüp olmak.”

Spora yönlendirilen
gençler kötü
alışkanlıklardan uzak 

Gençlere karşı da bir kamusal
görevleri olduğunun altını çizen

Metin Çırpan, gençleri spora
yönlendirerek, kulüp ola-

rak sahip çıkarak za-
rarlı alışkanlıklar-

dan uzak tutma
amacı taşıdıkları-
nı belirtiyor. Çır-
pan, bu kamusal
görev çerçeve-
sinde yapılan ça-
lışmalar sonucun-

da yaklaşık 200 li-
sanslı sporcuları ol-

duğunu vurguluyor.

Bayan futbol takımı
kurmayı düşünüyoruz
Öz Alibeyköy Spor Kulübü

Başkanı Metin Çırpan, son olarak
hayata geçirmeyi planladıkları
projelerle ilgili bilgi vererek ba-
yan futbol takımı kurmayı planla-
dıklarını belirtiyor. Ayrıca atle-
tizm ve masa tenisi takımlarını
da faaliyette geçireceklerini söy-
leyen Çırpan bunun için gerekli
müracaatları yaptıklarını, salon
futbolunda hamle yapmaya hazır-
landıklarının altını çiziyor.

Öz alİBeykÖy sPor kulüBü Başkanı metİn ÇırPan:

Eyüp’ün 25 yıllık
amatör spor kulübü
Öz Alibeyköy Spor
Başkanı Metin
Çırpan, Eyüp
Postası’nın bu ay
konuğu oldu

Haber ve Fotoğraflar:
Serdar CANİPEK

“Bu yıl İkİ
futBolcumuzu
Galatasaray’a, 

İkİ futBolcumuzu
da Büyükşehİr
Beledİyesİ’ne

verdİk...”
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Eyüp Belediyesi Adına Sahibi
REMZİ AYDIN

(Eyüp Belediye Başkanı)

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

Yazıişleri Müdürü: Fatih Sanlav 
Art Direktör: Murat Yıldız

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

FOTOĞRAFLAR: Enes Çatalkaya, 
Şenol Yiyit, Seva Süngü.

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

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

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

Başkan ayDın sporun
ve sporcunun yanınDa

eyüp Belediye
Başkanı Remzi Ay-

dın Yeşilpınar Spor
Kulübü tarafından dü-
zenlenen “Birlik ve
Beraberlik Gecesi”ne
katıldı. Gecede Baş-
kan Aydın’a bir teşek-
kür plaketi ve Remzi
Aydın yazılı forma he-
diye edildi. Başkan
Aydın ise takım futbol-
cularına 1 yıllık Via-
land bileti hediye etti.

Çekişmeli 
sokak 

oyunları
turnuvası

Eyüp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Okullar-

arası Geleneksel Sokak Oyunları Turnuvası, bü-
yük çekişmeye sahne oldu. Oyunların finaline
katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın hem
mendil kapmaca oyununda mendil tuttu hem de
dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. 

Alibeyköy Spor Kompeksi’nde gerçekleşen,
54 okul takımı ve 684 öğrencinin yarıştığı tur-
nuvada, öğrenciler hem spor dolu hem de eğ-
lenceli bir gün geçirdi. Turnuva sonrasında bir
konuşma yapan Başkan Aydın, “Hepinizi tebrik
ediyorum. Bundan sonra bu oyunlarımıza de-
vam edeceğiz. Hatta okullarımızda da tekrarla-
mayı planlıyoruz. Derslerinizde de başarılar di-
liyorum hepinize” diye konuştu.

Destek BizDen
spor sizDen!

Eyüp Belediyesi’nin “Destek Bizden Spor Sizden” projesi kapmasında ilçedeki okul-
lara yönelik spor malzemesi yardımı devam ediyor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-

dın’ın da katılarak bizzat dağıttığı spor malzemeleri okul yetkililerine teslim edildi.

Geleceğin Türkiye’sinde
gençlerin sağlıklı ve aktif ol-
maları için spora büyük önem

veren Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, okullara spor malzeme yardım-
larına devam ediyor. Organizasyonda,
Şehit Öğretmenler ilköğretim Okulu,
Hacı İslam Ülker, Şakire Ülker İlköğ-
retim Okulu ve Eyüp Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nde spor malzemelerin
dağıtımını yapan Başkan Remzi Aydın,
Okul Müdürleri ve Öğretmenlerle de
görüşüp bilgi alışverişinde bulundu. 

Geleceğin yöneticilerinin yetişme-
sinde sporun önemine değinen Aydın
“Bilgi evlerimiz sizin için var. Bizimle
temasa geçin ki size yardımcı olabile-
lim. Siz bizim övünç kaynağımızsınız.
Sizi seviyoruz. Kendinizi iyi yetiştirme-
niz için Belediye olarak sunduğumuz
imkanlardan faydalanın. Hepinize ba-
şarılar diliyorum” dedi. Eyüp İmam
Hatip Lisesi’nde düzenlenen törene
katılan Başkan Remzi Aydın’ı burada
coşkulu bir öğrenci grubu alkışlarla
karşıladı. Yapılan törenin ardından öğ-
renciler Başkan Remzi Aydın’la fotoğ-
raf çektirmek için birbirleriyle yarıştı-
lar. Bazı öğrenciler de Başkan Ay-
dın’la bol bol selfie çekti.


