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�SABAH namazını Eyüp Sultan
Camii’nde kılan Başbakan Ahmet
Davutoğlu Meydan’da vatandaş-
larla sohbet ederek simit ikram et-
ti. Eyüp Sultan Hazretleri’nin tür-
besini de ziyaret eden Başbakan’a
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl
Başkanı Selim Temurci ile Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın da
eşlik etti. Başbakan ve beraberin-
dekiler daha sonra birlikte Eyüp
Sultan’da kahvaltı yaptı.

Eyüp’te Eğitime Dev Yatırım
7 Okul ve 1 Konferans Salonu Törenle Açıldı

�EYÜP Belediyesi’nin Si-
yer Vakfı’nın katkılarıyla

düzenlediği 12. Uluslarara-
sı Eyüp Sempozyumu”na,
Yazar İskender Pala, Beşir
Ayvazoğlu, Prof. Fatih An-

dı’nın da aralarında bulun-
duğu birçok yerli ve yaban-
cı yazar, akademisyen katı-

lacak. Sempozyum, 6-7-8
Kasım 2015 tarihleri ara-

sında Eyüp Kültür ve Sanat
Merkezi’nde yapılacak.
DEVAMI 29. SAYFADA

12. Eyüp Sultan Sempozyumu EKSM'de Yapılıyor
‘En Tatlı Ortak Değerimiz’i Eyüp Sultan’da Paylaştık

Başbakan Davutoğlu
EYÜP SULTAN’DA

MUHARREM ayının 10’uncu gü-
nü, maneviyatın merkezi, Ebu
Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüp
Sultan Meydanı’nda aşure ka-
zanları sevgi ve kardeşliğimizin
pekiştirilmesi için kaynadı. Prog-
ramda vatandaşa aşure dağıtan
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın “Muharrem ayımız inşallah
birlik, beraberlik ve kardeşliği-
mize vesile olur” dedi. 23’TE

EYÜP Belediyesi’nin restore ettirdi-
ği Alibeyköy Ortaokulu Konferans
Salonu ve İstanbul İl Özel İdaresi ile
İSMEP tarafından inşa ettirilen 7
okul, Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, AB Eski Bakanı Volkan Bozkır,
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer
Yıldız ve Eyüp Kaymakamı Abdullah
Dölek’in katıldığı bir törenle açıldı.
HABERİN DEVAMI 23. SAYFADA
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EYÜP'TE bilgi evleri ve
gençlik merkezleri
yenilendi.  Yepyeni bir

felsefe ile projelendirilen Simurg
Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri
Eyüplülerin hizmetine girdi. 11
ayrı merkezde eğitim verecek
Simurg Bilgi Evleri ve Gençlik
Merkezleri, çocukları sınava değil
hayata hazırlayacak. 

Eyüp Belediyesi'nin çocuklara
ve gençlere yönelik sosyal
faaliyetlerinin en önemlisi olan
Simurg Bilgi Evleri ve Gençlik
Merkezleri farklı bir vizyon ile
Eyüplü gençlerle buluştu. 

5-25 yaş arası çocuk ve gençlere
farklı bir felsefe ve anlayış ile
hizmet verecek olan yaygın eğitim
programı, Yeşilpınar Simurg Bilgi
Evleri'nde Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın'ın da katıldığı açılış
töreni ile eğitim öğrenim hayatına

başladı. Tören sonrasında
ise Başkan Aydın sınıfları
gezerek öğrencilerle ve
öğretmenler ile sohbet
etti. Öğrencilerin yoğun
ilgisiyle karşılaşan Aydın,
öğrencilerle bol bol

fotoğraf çektirdi. 
Yeşilpınar Bilgi Evi’nde

gerçekleştirilen açılış töreninde bir
konuşma yapan ve Simurg Bilgi
Evleri'nin Eyüplü çocuklara büyük
katkı sağlayacağını belirten Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın,
"Simurg aslında bizim bir doğu
efsanemiz. Bizim
medeniyetimizde, geleneğimizde
var olan bir kavram. Zümrüd-ü
Anka kuşunun Kaf Dağı’nın
arkasına giderek bir hedefe
kilitlenmesi ve o hedef için
çalışması hepimizin bildiği bir
hikayedir. Biz bundan esinlenerek
çocuklarımıza başarabilecekleri
hedef koymak adına onlara o
refleksi kazandırmak istedik. Tabii
ki çocuklarımızın öncelikle
kendilerine güvenmeleri gerekiyor.
Onu sağlamaya çalışıyoruz.
Bununla beraber kendilerinde var
olan yeteneklerini keşfetmelerini
sağlıyoruz. Yeteneğini keşfeden,
kendilerine güvenen çocuklarımız
ve gençlerimiz için bu
projelerimizle çocuklarımızın
önlerini açıyoruz. Onlar da her
alanda ya da yetenekli oldukları
alanlarda kendilerini geliştiriyorlar.
Bu bir okul destek programı değil.
Bu tamamen çocuklarımızın
yeteneklerinin öne çıkarılmasıyla
kendilerine güvenmeleriyle her
alanda başarılı, erdemli, kendine
güvenen, ne istediğini, ne için
istediğini bilen, toplumla barışık
bireyler yetiştirme programı. Bu
anlamda Türkiye'de bir ilk
olduğunu düşünüyoruz. Projenin
örnek olduğunu düşünüyoruz"
dedi.

Simurg fırsat eşitliği 
sağlıyor

Geçen yıl göreve geldiklerinde
6 bilgi evi 1 gençlik merkezi
olduğunu ve şimdi ise bu rakamın
11’e çıktığını belirten Başkan
Remzi Aydın, “Bilgi Evlerinde
eğitim gören çocuk sayısı 700 iken
biz bu rakamı 3.500’e çıkardık.
Yoğun bir ilgi var. Gerçekten

Eyüp Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere yönelik Simurg Bilgi
Evleri ve Gençlik Merkezleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Programdan
ilk etapta 5-25 yaş arası  3.500 çocuk ve genç faydalanacak.
Belediyenin hedefi ise önümüzdeki yıl bu sayıyı 8 bine çıkarmak.

EYÜPLÜ ÇOCUKLAR
SİMURG’LA TANIŞTI



KASIM 2015
G Ü N C E L 3
öğrenci velilerimiz projeden son
derece memnun. Çocuklarımız son
derece memnunlar. Buradaki
çocuklarımızın gelişimleri onların
başarısını okulda da önemli ölçüde
etkiliyor. Başarıları da artıyor ve
aynı zamanda kişiliklerinin
gelişmesi, aile toplum ilişkileri,
arkadaş ilişkilerinde denge
sağlanıyor. Özlediğimiz, yarının
toplumunun önderleri olacak çok
sağlıklı nesiller yetiştirmek için iyi
adımlar attığımızı görüyorum. Bu
sürecimiz inşallah devam edecek"
diye konuştu.

Yetenek ve hedefe göre
eğitim

Simurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim
Programı’nın hem çocukların ve
gençlerin hem de velilerin özlemle
bekledikleri bir proje olduğuna
değinen Başkan Aydın, “Program,
7 ayrı dalda hizmet verecek.
Değerler Eğitimi Ev Okulları 5-9
yaş, Bilgi Evleri 10-14 yaş, Gençlik
Merkezleri 15-19 yaş, Genç
Akademisi 20-25 yaş,  Çalışan
Genç Akademisi ise 15-25 yaş
arasına hitap edecek. Ayrıca
Yedinci Vadi Akademisi öne çıkan
öğrencilerin eğitimi, Kılavuz
Akademisi ise Simurg
eğitmenlerinin eğitimi için
planlandı. Simurg Yaygın Eğitim
Programı’nın getirdiği yenilik,
eğitimde bilgiden çok öğrencinin
kişiliğine, özelliğine, yeteneğine,
hedefine öncelik vermesi. Kişiye,
her yerde kolaylıkla ulaşılacak
bilgiyi sunmak değil ona ancak
kendi çabasıyla elde edeceği
bilginin yolunu açmak. Simurg
sınava değil, hayata hazırlayacak.
Simurg kendi kanatlarıyla
uçmaktır” diye konuştu. Bu yaygın
eğitim projesinin örgün eğitimin
alternatifi olmadığını belirten
Başkan Aydın, “Simurg, bir yerel
yönetim tarafından, kişinin
kendisini keşfetmesi ve gelişimi
konusunda destek veren ilk ve
kapsamlı bir model” dedi.

Yeşilpınar Simurg Bilgi Evi’nde
gerçekleştirilen törene, Eyüp İlçe
Milli Eğitim Müdürü Murat
Öğütçü, mahalle muhtarları ile
çok sayıda öğrenci ve velileri
katıldı. 

Bir yerel yönetim tarafından
geliştirilmiş ilk sistemli yaygın
eğitim programı olan Simurg ile
gelir düzeyi farklı vatandaşlar
arasında bir fırsat eşitliği
sağlanmış oluyor. Biz dershane ya
da etüd merkezi olmamasına
rağmen, çocuğunu özel okula
gönderemeyen ya da özel ders ve
benzeri hizmetler için yeterli gelire
sahip olamayan ailelerin çocukları
için farklı ve önemli bir eğitim
veren Simurg, böylece her
öğrencinin becerisine göre kendini
geliştirmesini de sağlıyor. Zengin
fakir ayrımı yapmadan, her gelir ve
eğitim düzeyinden ailelerin
çocuklarının eğitim alabileceği
Simurg’da yapılan uygulamalarla
çocuklar hayatı öğrenirken,
hedeflerini özümsemesinin
yanında, bir ideal sağlamasına
hizmet ediyor. Simurg projesinden
bu yıl 5 bine yakın öğrencinin
yararlanması hedefleniyor.
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EYÜP Belediyesi’nin Mart ayında
başlattığı "Eyüp Sultan'dan Mevlana'ya,
YHT ile Konya'ya Vuslat Yolculuğu"

projesi büyük ilgi gördü. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, büyük beğeni toplayan
ve başka ilçelere de örnek olan projenin 2016
yılında da devam edeceğini, kültür yolculuğuna
götürülen kişi sayısında önemli bir rekora imza
atıldığını söyledi. 

Eyüp Belediyesi Basın Halkla İlişkiler
Müdürlüğü Beyaz Masa biriminden alınan
verilere göre, Eyüp Sultan’dan Mevlana’ya
Vuslat Yolculuğu için 31 Ekim 2015 tarihi
itibariyle 132  sefer gerçekleştirildi. Proje için 15
bin 617 kayıt alınırken, toplamda da 11 bin 633
Eyüplü,  Hazreti Mevlana’ya götürüldü. Bu yılın
son seferi 31 Ekim 2015 tarihinde
yapılacak. Yeni seferlere ise 2016 yılı
başında başlanacak. Eyüplüler yeni yılda
Vuslat yolculuğuna çıkmak için şimdiden
ön kayıtlarını yaptırmaya başladı. 

YHT ile yapılan ilk kültür gezisi
Eyüp Belediye Başkanı Remzi

Aydın’ın bizzat projelendirdiği Vuslat
Yolculuğu, aynı zamanda Yüksek Hızlı
Trenle yapılan ilk kültür gezisi olma
özelliği de taşıyor. 

Sabah kahvaltısını Eyüp
Belediyesi’nin ikramı olarak Yüksek
Hızlı Tren’de yapan Eyüplüler,
Konya’da Mevlana Türbesi, Şems-i
Tebrizi Türbesi ve diğer tarihi-kültürel
yerleri geziyor. Yine Eyüp Belediyesi’nin ikramı olan
öğle yemeğinde ise Konya’nın meşhur etli ekmeğinin de
yer aldığı zengin bir menü sunuluyor. Akşam dönüş
yolunda ise yine Yüksek Hızlı Tren’de Eyüplülere Eyüp
Belediyesi’nin ikramları yer alıyor. 

Aydın: “İki manevi iklimi birleştiriyoruz”
Belediyenin kültür gezisi kapsamında gerçekleştirilen

Konya’ya Vuslat Yolculuğu projesiyle İstanbul'un manevi
mimarı sayılan Eyüp Sultan'dan, Anadolu mimarı olarak
bilinen Hazreti Mevlana’ya bir bağlantı, bir vuslatı
gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Remzi Aydın,
“İstanbul ile Anadolu’yu iki manevi iklimi birleştiriyoruz.
Bir anlamda birliğimize bütünlüğümüze bir katkı sağlamış
oluyoruz. Gerçekten hem günümüzün teknolojisinden
faydalandığımız, hem manevi ihtiyaçlarımızı yerine
getirdiğimiz çok güzel kültür yolculukları yapıldı. Bu
güzel projemiz inşallah 2016 yılında da devam edecek.
Beyaz Masa birimimize müracaat eden Eyüplüler
önümüzdeki yıl için ön kayıt yaptırabilirler” dedi.

Eyüp Belediyesi’nin büyük beğeni
toplayan projesi, 2016 yılında da devam
edecek. Eyüp Sultan’dan Mevlana’ya
Vuslat Yolculuğu’na katılmak isteyen
Eyüplüler, Eyüp Belediyesi Beyaz Masa’ya
müracaat ederek ön kayıt yaptırabiliyor.

Eyüp Sultan’dan Mevlana’ya Hızlı
Trenle Vuslat 
Yolculuğu’nda 
Rekor Kırıldı



SURİYE’DEKİ iç savaş sırasında Beşar
Esed’e karşı muhaliflerin yanında yer alan
ve general rütbesine sahip havacı olan

Muhammed Fares 2012 yılında ailesi ile birlikte
Türkiye’ye sığındı. 1987 yılında Sovyetler Birliği
ile Suriye arasındaki ortak bir proje kapsamında
çeşitli kimyasal ve fiziksel deneyler
gerçekleştirmek için uzaya çıkan ve MİR Uzay
İstasyonu’nda 7 gün 23 saat kalan Muhammed
Fares, dönüşünde Hava Kuvvetleri’ndeki görevine
devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın özel isteği ile İstanbul’da yaşamını
sürdürmeye devam eden 64 yaşındaki Fares,
önceki gün Eyüp Belediyesi Ali Kuşçu Uzay
Evi’nde minik öğrencilerle bir araya geldi.
Uzayda yaşadığı deneyimleri çocuklarla paylaşan
ve öğrencilerin tüm sorularını içtenlikle
yanıtlayan Muhammed Fares, astronot olmak
isteyenlere de tavsiyelerde bulundu. 

Program sonrasında gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Fares, Suriye’deki zulme karşı
durmak için Türkiye’ye geldiğini belirterek, 
“3 buçuk yıldır Türkiye’deyim. Oradaki savaş
başladıktan sonra buraya geldim. Bu çocuklar
inşallah en yakın zamanda Türkiye’nin bilimsel
geleceğini kurarlar. Bilim adamları güçlü olursa
devlet o zaman güçlü olur. En önemli bilim
adamları uzaya çıkanlardır. Uzaya hakim olan
yere de hakim olur. İnşallah Eyüp’ün gençleri
çocukları da geleceğin bilim adamları olur. Bizim
uzaya çıkmamızın nedeni tamamen bilimsel çalışma
amaçlıydı” diye konuştu.

KASIM 2015
G Ü N C E L 5

Suriyeli Kozmonot Fares
eyuplu cocuklarla Bulustu

Uzaya çıkan 2’nci Müslüman olma özelliğini
taşıyan Suriyeli kozmonot Muhammed Fares, Ali
Kuşçu Uzay Evi’nde Eyüplü çocuklarla ve Belediye
Başkanı Remzi Aydın’la bir araya geldi. Çocukların
sorularını içtenlikle yanıtlayan Fares, alanı ile ilgili
olarak Türkiye’de çalışmak istediğini söyledi.

Eyüp’te Ailelere Bebek Hediyesi
EYÜP Belediyesi, “Doğum Yardımı”

projesi kapsamında yürüttüğü ça-
lışma ile herhangi bir sosyal güven-
cesi bulunmayan ihtiyaç sahibi va-
tandaşlarının özel hastane konforun-
da doğum yapmalarına destek olu-
yor. Yılda yüzü aşkın aile Eyüp Bele-
diyesi’nin desteğiyle bebeğini kuca-
ğına alıyor. Doğum yardımına uy-
gun bulunan aileler, doğum esna-
sındaki hastane masraflarının yanı
sıra aylık kontrollerini de ücretsiz
olarak yaptırabiliyor. Yardımların ya-
nı sıra, kendileri için en güzel hediye
olan evlatlarının mutluluğunu yaşa-
yan ailelere doğum sonrası sürpriz-
ler de yapılıyor. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın’ın Eşi Tülay Aydın ve Belediye
Başkan Yardımcısı Şengül Kocabaş,
2015 itibariyle Eyüp ilçesi sınırların-
da doğan bebekleri evlerinde ziyaret
ederek Şeker Hayat’ın özel çocukları
tarafından hazırlanan “Hoş Geldin
Bebek” sepetlerini hediye ediyor.

Eyüp Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, zor günlerinde yanında ol-
duğu ihtiyaç sahibi vatandaşlarına, en özel ve mutlu günlerinde de destek oluyor.

SURİYELİ kozmonot Muhammed Fares, Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın’ın özel davetlisi olarak Vuslat Yolcu-
luğu’nda Konya’da Mevlana’yı ziyaret etti. Yüksek Hızlı
Tren ile Konya’ya ulaşan Fares, “Mevlana’ya ziyarete gitti-
ğim için uzaya çıktığım kadar büyük heyecan içindeyim”
dedi. Eyüplülerle birlikte Yüksek Hızlı Tren’in konforu ve
hızı ile kısa sürede Konya’ya ulaşan Fares, burada Arapça
bilen rehberler eşliğinde Mevlana Müzesi ve türbesi ile
Şems-i Tebrizi Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti. Mevla-
na Müzesi’nde dua eden Muhammed Fares, Peygamber
Efendimizin Sakal-ı Şerif’i ile el yazması Kur’an-ı Kerim’le-
rin bulunduğu bölümü de büyük bir ilgi ile gezdi. 

Suriyeli Kozmonot 
Vuslat Yolculuğu’nda

Tülay Aydın,
"Hoşgeldin
Bebek"
ziyaretinde.
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Hanımeli’de El Emeği Göz Nuru
EYÜP Belediye Başkanı Remzi

Aydın öncülüğünde geçen yıl
hizmete açılan Hanımeli Nakış

Kursu bu yıl da Eyüplü kadınlardan büyük
ilgi görüyor. Bu yıl toplamda 70 kadının
kursa başvuru yaptığını söyleyen Hanımeli
Nakış Kursu hocası Semra Taşcıoğlu,
başvuruların hala devam ettiğini belirtti. 

Semra Taşcıoğlu, basit nakış iğne
tekniklerinden iğne oyasına, makinada
kum işinden Maraş işine kadar birden fazla
alanda eğitim verdiklerini açıkladı.
Taşcıoğlu ayrıca kadınların öğrendikleri el
işlerini belediyenin desteği ile hem
sergilediklerini hem de pazarlama imkanı
buldukları notunu düştü. 

Kadınlar Ramazanda satış yaptı
Semra Taşcıoğlu, “Belediyemiz, el

emeklerini gelire çevirmek isteyen
kadınlarımıza sergi açma imkanı sağlıyor.
Ramazan ayında belediyenin küçük
evlerinde kadınlarımız satış yaptı ve
bütçelerine katkı sağlayabildi” dedi.

Başka alanlarda da kurslar açılacak
Taşçıoğlu ayrıca ilerleyen zamanlarda

fantezi yaka çiçeği, hurç dikimi, farklı özel
gün ve nikah şekeri adı altında kursların da
açılacağını söyledi.

Haber ve Röportajlar: Mücahide KİBAR
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR - Merve UZUN
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Elmas Yılmaz: 
“Kursa yeni başladım.
Hevesle çok hızlı
çalışıyorum.
Zamanımı faydalı bir
şekilde geçirmek için
geldim. İnşallah
ileride bunu gelire
çeviririm. Bu güzel
hizmeti için Belediye
Başkanımıza çok
teşekkür ediyorum.”

Gökçen Kaya:
“Kursa arkadaşımın
tavsiyesi ile bu
dönem başladım. Şu
an nakış tekniklerini
öğreniyorum. Ayrıca
havlu kenarına nakış
işliyorum. Çok zevkli
geçiyor. Tüm
bayanlara tavsiye
ederim.”

Havva Döner:
“Kursa geçen yıl
arkadaş vasıtasıyla
kayıt oldum. Çok
memnunum. Burada
boncuk işleme,
kurdele nakışı ve
Brezilya nakışını
öğrendim.
Ürünlerimizi
belediyemizin sergi
salonunda görücüye
çıkardık. Sergiyi
ziyarete gelenler
tarafından beğeni
almak çok hoşuma
gitti. Yaptığım el
işlerini çocuklarımın
çeyizi için de
saklıyorum.”

Nevin Yalçın:
“Kursun açıldığı
günden bugüne
devam ediyorum.
Burada bulunmaktan
çok mutluyum. El
nakışı, iğne oyası,
makine nakışı ve
Maraş işi yapıyorum.
Bütün teknikleri
öğrendim.
Çocuklarımın
çeyizlerini de bu
sayede tamamladım.
Üç tane oğlum var.
Hepsinin bohça
takımlarını kendim
yaptım. Kursun çok
faydası var. Ayrıca
dışarıya bohça takımı
da yapıyorum.
Oradan kazandığım
parayla evimin
ihtiyaçlarını
karşılıyorum.
Belediyemiz
sayesinde elimizde
bir meslek oldu.”

HANIMELİ KURSİYERLERİ ANLATIYOR:



Maşallah Yıldız:
“18 senedir pazarcılık
yapıyorum. Müşteri bazen
fiyatlardan yakınır. Ama
fiyatlarımız her zaman
marketlere göre daha uygun
oluyor.”

Ayhan Bakioğlu:
“15 senedir pazarcılık yapıyorum.

Fiyatlarımız iyi, pazarda en ucuz fiyat
bende olur. Belediyemiz iyi çalışıyor.

Başkanımızdan ve belediyemizden bir
şikayetimiz yok.”
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ESENTEPE PAZARINDA ESNAF DA MEMNUN VATANDAŞ DA

Dursun Alkın:
“40 yıldır pazarcılık yapıyorum.
Pancar, lahana, kıvırcık
satıyorum. Satışlarımız çok iyi
gidiyor. Ekmek paramızı
çıkarıyoruz.”

EYÜP Esentepe Mahallesi’nde
her hafta Perşembe günleri
kurulan Esentepe Pazarı’nı

ziyaret ederek, esnafın ve alışveriş
yapan vatandaşların nabzını tuttuk.
Esnaflara, meyve ve sebze
fiyatlarındaki değişimi, sorunlarını ve
isteklerini sorduk. Fiyatların
düştüğünü belirten Esentepe Pazarı
esnafları, satışlardan memnun
olduklarını söylerken, alışveriş yapan
Eyüplü hanımlar fiyatların
yüksekliğinden yakındı. 

Eyüp Belediyesi’nden ve Başkan
Remzi Aydın’dan memnun
olduklarını da dile getiren esnaflar,
başkandan kendileri için yağışlı ve
soğuk havalara karşı kapalı pazar
alanı yapılması ricasında bulundu.
Esnaflar ayrıca pazar alanlarına
denetimin sıklaştırılmasını istedi.

“Müşteri fiyatlardan yakınır
ama her zaman marketlere
göre daha ucuzuz”

Emete Uysal:
“Ürün azlığından pazarlar çok
pahalılandı. Pazarcılarda da suç
yok. Piyasa çok iyi değil, bu da
fiyatlara yansıyor. Alışveriş
yaparken zorlanıyoruz.” Hamza Gül:

“Ispanak yemeğini çok
seviyorum. Ispanak alıp eve
gideceğiz.”

Hatice Güneş Gül:
“Okula yeni başladım. Ders
bitiminde annem bizi aldı ve
alışverişe geldik. Birazcık
ıspanak alacağız. “

Ömer Gül:
Ömer Gül: 
“Ispanakla patatesi çok
seviyorum. Annemle onları
almaya geldik.”

Haber ve Röportaj: Mücahide KİBAR
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR
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Ferhan Sezen:
“İstanbul Aydın Üniversitesi
Adalet Bölümü’nde okuyorum.
12 yaşından beri de babama
yardım ediyorum. Domates,
biber, patlıcan satıyoruz. Kışları
da yeşillik tarzı satışlarımız
oluyor. Fiyatlar şu an uygun. Bu
meslekte çiftçi kazanmaz.
Aracılar kazanır. Belediyeden
memnunuz. Çok şükür bir
sıkıntımız da yok.”

Nedim Fişek:
“45 yıldan beri pazarda peynir
satıyorum. Peynire getirilecek
yeni sistem konusunda
endişeliyiz. Vatandaş peynirin
tadına bakarak almak
isteyecek, parası kadar peynir
almayacaklar, nasıl olacak
bilemiyorum. Bence bu
uygulamanın pazarlara değil
marketlere getirilmesi daha
iyi olur.”

Zehra Dursun:
“Sebze meyve biraz pahalı
ama yapacak bir şey yok.
Dönem dönem fiyatlarda
oynama oluyor. Fiyatların
böyle olması bize çok normal
geliyor. Ucuz da olsa pahalı da
olsa alışveriş yapıyoruz.”

Gürşat Bulut:
“35 yıldır pazarcılık yapıyorum.
Limon satıyorum. Limon
fiyatları mevsime göre
değişiyor. Bol olduğu zamanlar
fiyatlar düşüyor. Bir de eski
limon var. Yatak zamanı
dediğimiz. O vakitlerde de
fiyatlar yükseliyor. Şu an taze
limonun en bol olduğu dönem.
Başkanımızdan ve
belediyemizden, denetimlerin
sıklaştırılmasını rica ediyoruz”

Ömer Karasungur:
“17 yıldır pazarcılık yapıyorum. 8 yaşımdan beri bu mesleği
icra ediyorum. Kısacası çekirdekten yetişmeyiz. Fasulyelerin
artık sonu, fiyatlarımız da gayet uygun. Yağışlı ve soğuk
havalarda zorlanıyoruz. Belediyemizden isteğimiz bütün
pazarların kapalı sistem olması.”
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Şeker Hayat Atölyesi’ne İlgi Seli
Şeker Hayat Atölyesi’nde yetişen Down Sendromlu ve mental gençlere iş

imkanı da doğuyor... Atölye’de eğitim gören gençler aynı yerde çalışabiliyor.

EYÜP Belediyesi’nin büyük
ilgi gören sosyal
sorumluluk projelerinden

Şeker Hayat Atölyesi’ne
İstanbul’un dört bir yanından
kayıt isteği geliyor. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın,
“Şeker Hayat Atölyesi ve ESER
projemize kentin dört bir
yanından büyük ilgi var. Son bir
senedir kayıt alamıyoruz ancak
ihtiyaca cevap verecek yeni
atölyeler kurmak için de
çalışmalarımız sürüyor” dedi. 

İlk açıldığında sadece Down
Sendromlu gençlere hizmet
veren Şeker Hayat Atölyesi daha
sonra mental, otizmli çocuklara
ve gençlere de kucak açtı. Şu
anda Şeker Hayat Atölyesi’nde
toplam 159 kayıtlı öğrenci var.
Burada haftanın 5 günü eğitim
veriliyor. Sadece Eyüp ilçesinden
değil, çevre ilçelerden de çok
fazla talep var atölyeye. 

Son bir senedir 200 kişinin
talebini geri çevirdiklerini ve bir
kısmını da yine Eyüp

Haber ve Röportaj: Merve UZUN
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR
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Belediyesi’nin Piyer Loti’deki
ESER projesine
yönlendirdiklerini belirten
Şeker Hayat Atölyesi
Koordinatörü Ebru Akgül,
“Atölyemize ilk nikah ve bebek
şekeri yapımı eğitimi ile
başladık. Sonradan ev tekstil
ürünleri, resim dersleri,
hoşgeldin bebek sepetleri
yapımı dersleri de eklendi.
Eyüplü olan ve buraya ilk
eğitime gelenlerden üç
öğrencimiz engelli personel
kadrosuna alındı. Bunlardan biri
Down Sendromlu diğer ikisi de
mental. “ dedi.

Şeker Hayat Atölyesi’ne gelen
çocukların el kaslarını
geliştirmek ve kendilerine olan
özgüvenlerini artırmak için
atölye bahçesine kurulan serada
çiçek ve bahçe bakımı, sebze
yetiştiriciliğini de öğrendiklerini
kaydeden Akgül, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bizim çocuklarımıza
motor gücü deniyor. Yani buraya
geldiklerinde el kasları
gelişmemişti. Toprakla, minik
minik kurdele ile uğraşırken el
kasları çok iyi derecede
çalışmaya başladı. İlk
geldiklerinde topraktan çok
korkan çocuklarımız vardı. Şimdi
seradan çıkamıyor bu
öğrencilerimiz. Çocuklarımızın
önce bütün bölümlerde
bulunmalarını sağlıyoruz. Daha
sonra kendisi hangi branşta
olmak istiyorsa o bölümde
çalışıyor.  Bazı çocuklarımız hiç
seradan çıkmıyor. Bazıları da
yukarıdan seraya inmiyorlar.
Atölyemizde beş öğretmenimiz
çalışıyor.  Senede iki kez
kermesimiz oluyor binamızın
bahçesinde. Yaptığımız ürünleri
orada sergiliyoruz. Yeni
evlenecek çiftler tarafından
Türkiye’nin her yerine nikah
şekerleri satışımız oluyor. Geçen
hafta Antalya’dan gelen nikah
şekeri siparişimizi tamamlayıp
gönderdik. Ekim ayında
kermesimiz olacak. Kermesten
ve nikah şekerlerinden
kazandığımız geliri buraya aktif
olarak gelen çocuklarımıza
paylaştırıyoruz.”

Şeker Hayat’ta
Öğrencilikten

Öğretmenliğe...
Onlar Şeker Hayat’ın ilk öğrencileri... Heyecanları daha ilk

günkü gibi devam ediyor... Gözlerinden pırıltı, dudaklarından
gülümseme eksik olmuyor. Duygu Onur ve Nagihan Yılmazer,

öğrenci olarak geldikleri Atölye’de geçtiğimiz günlerde engelli
kadrosundan işe başladılar. Şeker Hayat Atölyesi hocalarına
yardım ediyorlar artık. Ev tekstili ve nikah şekeri yapımında

yeni başlayan kardeşlerine destek oluyor ve bitmek tükenmek
bilmeyen yaşam enerjilerini onlara aşılıyorlar.
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“EYÜP Sultan’ı hissetmek bir
meydanda yemlenen
güvercine, bir cami

gölgesinde soluklanan köpeğe, bir
meydanda güneşlenen kediye
merhametle bakmayı, onları koruyup
kollamayı gerektirir. İslam
medeniyetinin bu önemli merkezinde
insanlarımız kadar diğer canlılara da
verdiğimiz önem büyüktür” diyen
Başkan Aydın, “Sokak Hayvanları
Eyüp’te Yalnız Değildir” sloganı ile
çok sayıda projeyi gerçekleştirdi.
Kemerburgaz, Göktürk ve Ağaçlı’da
ormanlık alana terk edilen
hayvanların yerinde bakımı, tedavisi,
barınma ve rehabilitesi için beslenme
ve barınma noktaları oluşturuldu. Çok
sayıdaki barınma ve beslenme
noktasında, sokak hayvanlarına
periyodik aralıklarla Veterinerlik
İşleri birimine bağlı ekipler tarafından
su ve mama desteğinin yanında sağlık
hizmeti de veriliyor. Bunun yanı sıra
sokaktaki kediler için de “Kedi
Evleri” oluşturan Eyüp Belediyesi,
ayrıca Türkiye’de ilk kez içinde su
ünitesi ve lavabosu bulunan Hayvan
Ambulansı ile Sokak Hayvanları
Koruma Aracı’nı hizmete aldı.
Hayvan sevgisi ile birlikte çevre bilinci

Bu çalışmaların dışında Göktürk’te
4 ayrı noktada sokak hayvanlarını
besleyen geri dönüşüm üniteleri
hizmete alındı. Bu ünitelere pet şişe ya
da atık piller atıldığında sokak
hayvanları için özel bölüme mama
dökülüyor. Ayrıca isteyen vatandaşlar
aynı ünitede hayvanlara su da
verebiliyorlar. Böylece bireysel olarak
vatandaşların sokak hayvanlarının
besleme ya da su vermelerinin yanı
sıra bu üniteler sayesinde sokak
hayvanları daha hijyenik bir ortamda
açlık ve susuzluklarını gidermiş
oluyorlar. Aynı zamanda atık pil ve pet
şişeler de tek bir noktada toplanarak,
özellikle çocuklar ve gençlere çevre
bilincinin ilerletilmesi sağlanıyor.

SAĞLIK İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlik
birimi personeli, Eyüp Belediyesi tarafından
oluşturulan beslenme ve barınma noktaların-
da 15 günlük periyodlarla düzenli olarak de-
zenfekte çalışmaları yapıyor. Kemerburgaz ve
Göktürk bölgesinde beslenme ve barınma
noktalarında sokak hayvanlarının düzenli ola-
rak bakımının yapılması, su ve mama ihtiyaç-
larının giderilmesi dışında iki haftalık periyod-
larla hayvanları hastalıklardan korumak, kulü-
belerini ve çevreyi dezenfekte etmek amacı ile
hayvan ve insan sağlına zararsız maddelerle
ilaçlama yapılıyor. Akşam vakitlerinde ise uç-
kuna (sivrisinek) karşı ilaçlama yapılarak böl-
ge her yönden dezenfekte edilmiş oluyor.

EYÜP

BAŞKAN AYDIN: 
“Sokak Hayvanları 
Bize Birer Emanet”

Eyüplü Atlet Elif Tozlu’dan
GEÇTİĞİMİZ günlerde Eyüp Beledi-
ye Başkanı Remzi Aydın’ın Eyüp’e
kazandırdığı milli atlet Elif Tozlu,
Balkan Yarı Maratonu’nda 2’nci ol-
du. Türkiye, Balkan Yarı Marato-
nu'nda 2 birincilik, 2 ikincilik elde
etti. Sırbistan'ın Apatin kentinde
yapılan Balkan Yarı Maratonu'nda
Türkiye'yi temsil eden 4 atlet de
dereceye girmeyi başardı. Marato-
nun kadınlar kategorisinde Burcu
Büyükbezgin 1:17.51'lik derece-
siyle birinci, Elif Tozlu da 1:18.07
derecesi ile 2’nci oldu. Rumen Bal-
toli Adela Paulina, 1:20.40 ile ma-
ratonu üçüncü tamamladı. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
Eyüp’e kazandırdığı bir isim olan
Elif Tozlu elde ettiği başarının çok
çalışmanın sonucunda geldiğini
belirterek, “Çok çalışıyoruz ve bu-
nun karşılığını da dereceye girerek
alıyoruz. Hedefim bundan sonraki
yarışmalarda altın madalya” dedi. 

Eyüp Merkez’e
Dev İstinat Duvarı
EYÜP Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

ekipleri, Eyüp Merkez Mahallesi,
Bestekar Hafız Hüsnü Efendi Sokak’ta istinat
duvarı çalışmasına başladı. Yüzde 50’si
tamamlanan istinat duvarının bitirilmesiyle
birlikte hem yol genişlemiş olacak hem de
bölge daha güvenli hale gelecek.
Gümüşsuyu Anaokulu’nun hemen yanına,
toprak kaymalarının önüne geçmek ve
vatandaşların güvenliğini en üst seviyeye
çıkartmak için istinat duvarı yapımı
çalışmalarına başlandı. 

Uzun yıllardır mahalleli için bir sorun
olan duruma Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın talimatıyla el koyan Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri istinat duvarının en
kısa sürede tamamlanması için çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Bölgedeki güvenliği
en üst düzeye çıkaracak olan çalışmada, 58
metre uzunluğunda ve 7 metre
yüksekliğinde istinat duvarı yapılıyor.
Duvarın tamamlanmasıyla birlikte yol da
genişlemiş olacak ve trafikte de büyük bir
rahatlama sağlanacak.

İETT’den Eyüplüler
için yeni hat
VATANDAŞLARIN isteği üzerine Eyüp

Yenikapı seferine yeni bir hat daha
eklendi. Eyüp Belediyesi’nin girişimiyle
açılan hat, Binevler peronundan kalkarak
Yenikapı’ya gidecek. 

Vatandaşların talebi üzerine harekete
geçen Eyüp Belediyesi’nin, İETT Genel
Müdürlüğü’ne talep sunmasıyla açılan ek
sefer Eyüplü vatandaşların hizmetine girdi.
Binevler- Karadolap’tan kalkan 39K seferi
Alibeyköy, Eyüp, Edirnekapı, Vatan Caddesi
ve Aksaray’dan geçerek Yenikapı’da sona
erecek.  İş günlerinde 9 sefer yapacak olan
39K hattında Cumartesi 6, Pazar günleri ise 4
sefer yapılacak.

BÜYÜK BAŞARI

‘İnsana Yatırım’ sloganıyla birbirinden değerli projelere imza atan Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, sokak hayvanları için de önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.
“Sokak hayvanları bize birer emanet” diyen ve göreve geldiği günden bu yana so-
kaktaki dostlarımız için çeşitli projeleri hayata geçiren Başkan Aydın, sokak hayvan-
ları ile yapılacak çalışmalarda hayvanseverlerle iş birliğine de büyük önem veriyor. 

Hayvan Barınma Noktaları
Dezenfekte Ediliyor
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Eyüp Belediyesi,
İstanbul’un en eski
ve tarihi
ilçelerinden
Eyüp’ün tarihi
mirasının
korunması ve
yurtiçi-dışında çok
daha iyi tanıtılarak
değerinin
anlaşılması için
Tarihi Merkez
Yönetim Planı’nı
çıkarıyor.

EYÜP Belediye Başkanı
Remzi Aydın’ın
öncülüğünde Bilgi

Üniversitesi işbirliğinde
yapılan çalıştay ve
toplantılara, konusunda
uzman tarihçiler,
akademisyenler, yazarlar,
şairler, edebiyatçılar, STK
temsilcileri ve İBB ile Eyüp
Belediyesi yöneticileri
katıldı. 

Bu toplantılarda, Eyüp
Sultan Meydan ve ilçenin
tarihi miras değerlerini
bünyesinde barındıran
kentsel sit alanının
kültürel kimliğinin
korunması, bölgenin
değerinin hem yerel halk,
hem de yurtiçi ve dışından
gelen ziyaretçiler
tarafından daha iyi
anlaşılmasını sağlamak
amacıyla yönetim planı
hazırlanması gerektiği
ortaya çıktı. 

Başkan Remzi Aydın,
yapılan bu çalışmalar
eşliğinde hazırlanacak
planın İBB Kültür,
Planlama ve Alan
Yönetimi Daire
Başkanlıklarıyla da
paylaşılarak Eyüp
Sultan’ın tarihi mirasının
korunması ve gelecek
nesillere en iyi şekilde
aktarılması, dünyaya
duyurulması aşamasında
gereken her şeyin
yapılacağını belirtti.

EYÜP Sultan Tarihi Merkez Yöne-
tim Planı’nda yapılan araştırma-
lar ve anketler eşliğinde yapıl-
ması gerekenler maddeler ha-
linde sunuluyor. Özellikle ula-
şım, ziyaretçi yönetimi, mekan-
sal planlama, kültür programla-
ması konularına değiniliyor. 
�Ulaşım planlama yaklaşımı 
�Tarihi merkezde yayalaştır-
ma, merkezde yeni otoparklar
yapılması, raylı toplu taşıma
sistemi. Deniz yollarının toplu
taşımada etkin bir şekilde kul-
lanılması. 
�Bütün mahallelerde ulaşım,
trafik ve otopark sorunlarının

çözülmesi.
�Açılmamış imar yollarının
tespit edilip açılması ve mevcut
bozuk yolların onarımı.
�Yaya ve araç trafiğinin tan-
zim edilmesi.
�Tarihi merkezin yayalaştırıl-
ması.
�Eyüp’ün ve Haliç’in yaya ola-
rak birleştirilmesi.
�Eyüp’e denizden gelen ula-
şım güzergâhların oluşturul-
ması.
�Eyüp Sultan Meydan ve çev-
resine yeni yapılacak ticaret,
geleneksel ticaret ve sosyal kül-
türel tesislerle ilgili çalışmalar.

Eski tesislerin restorasyonu. 
�Günübirlik Tesis Alanları ya-
pımı. (Amcazade Vakıf Alanı ve
Adalar)
�Nişanca Mahallesi ve Meyda-
nı Kentsel Üst ve Altyapının
Güçlendirilmesi çalışması. 
�Park ve yeşil alanların arttırıl-
ması.
�Tarihi yapıya uygun kentsel
dönüşüm ve estetik ışıklan-
dırma projeleri yürütme ve 
kültürel alan yönetim planı
oluşturma.
�Kent yönlendirme sistemleri
oluşturma.
�Tarihe ve Doğaya Duyarlılık

�Mevcut tarihi yapının koru-
nabilmesi adına tespit, yenile-
me ve koruma çalışmaları ya-
pılması.
�Doğal ve tarihi yapı korun-
ması, halkın bu konuda rehber-
ler ve interaktif rehberler eşli-
ğinde eğitim kurumlarındaki
özel dersler ile bilinçlendiril-
mesi.
�Geri dönüştürülebilir atık yö-
netimi ve şehir şantiyeciliği.
� Sosyal Belediyecilik.
�Dezavantajlı gruplar için ye-
terli donanım sağlanması, top-
luma kazandırılması.
�İlçedeki vatandaşların kent-

sel yaşam standartlarının yük-
seltilmesi.
�Kültürel, sanatsal, eğitsel,
sosyal ve sportif faaliyetlerin ve
kurumların tanıtılması, arttırıl-
ması ve sürdürülebilir kılınma-
sı (üniversiteli öğrencilere yö-
nelik akademi, bilgi evleri,
parklar, spor, sinema ve sosyal
tesis ve festival alanları, yarış-
malar, kurslar ve geziler)
�Sokak plaketleri ve tabelalar
ve yön levhaların tasarlanması.
�Eyüp’ün İstanbul’un master
planının içerisinde yer bulması
mülkiyet dokusunun ortaya çı-
kartılıp çözümlerin belirlenmesi.

Eyüp Sultan’ın Tarihi Merkez 
Yönetim Planı Çıkarılıyor
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İSTANBUL’UN en büyük Müslüman
mezarlığı olan  Eyüp Mezarlığı’nı da
içinde barındıran Eyüp İlçesi, Osmanlı

döneminin birbirinden önemli
şahsiyetlerinin ebedi istirahatgahı olmuştur.
Aralarında Sultan V. Mehmed Reşad,
Sokollu Mehmed Paşa, Hüsrev Paşa,
Ferhad Paşa, Şah Sultan, Şair Fitnat
Hanım, Mihrişah Valide Sultan, Dede
Efendi, Ali Kuşçu gibi sultanların,
sadrazamların, vezirlerin, şeyhülislamların,
saray mensuplarının, fikir ve sanat
insanlarının da bulunduğu Eyüp Mezarlığı,
Eyüp Sultan, Üç Şehitler, İslam bey, Cezeri
Kasım ve Gümüşsuyu mahallelerini de
içine alır.  İtalyan seyyah ve yazar Edmondo
de Amicis de 1874’de geldiği Eyüp
Mezarlığı’nı şöyle tarif eder: “İstanbul’un
başka hiçbir yerinde, ölüm tasvirini
güzelleştiren ve korkmadan seyrettiren
Müslüman sanatı bu kadar zarafetle gözler
önüne serilemez. Dudaklarda hem dua
hem tebessüm uyandıran hüzün ve zarafet
dolu bir kabristan, bir saray, bir bahçe, 
bir mabettir bu.”

Eyüp’te yatan önemli isimler arasında
Sultan II. Mahmud’un kızı, Sultan
Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz’in kız
kardeşleri olan Âdile Sultan (1826-1899) da
bulunmaktadır. Türbesi Bostan İskelesi
Caddesi’nde bulunan ve  Osmanlı tarihinin
en ilgi çeken kadınlarından biri olan Âdile
Sultan, çok iyi eğitim almış ve beş padişah
dönemine tanıklık etmiştir (II. Mahmud,
Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad,

Abdülhamid). 73 yıllık
ömrü büyük hayır işleri ile
anılan Âdile Sultan,
Osmanlı Hanedanı’na
mensup divan sahibi tek
kadın şairdir.  

Tanzimat ve Meşrutiyet
dönemi boyunca
İstanbul’da saray
çevresinin ünlü isimleri
arasında yer aldı, saray
kadınlarının haremin
dışında sosyal yaşama
katılmaları için örnek
oldu. Ayrıca Ağabeyi
Abdülmecid, kardeşi
Abdülaziz ve yeğeni II.
Abdülhamid

Adile Sultan
Türbesi Eyüp
Sultan'daki
tarihi Cülus
Yolu'nda
bulunuyor.

Eyüp’te kabri
bulunan önemli
Osmanlı şahsiyetleri
arasında bulunan
Âdile Sultan, dindar ve
mütevazı bir Osmanlı
kadını olmasının yanı
sıra, kadınların
haremden dışa
açılmalarına öncülük
etmiş, hayırseverliği
ile şehir halkı
tarafından çok
sevilmişti.

EYÜP’TE 
YATAN BÜYÜK

HAYIRSEVER

Âdile Sultan

Derleyen: Kansu ŞARMAN
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dönemlerinde bazı siyasi ve toplumsal
kararların ortaya çıkışında da etkisi vardı. 

Düğünü muhteşem oldu
Âdile Sultan annesi Zernigâr Kadın’ın

erken yaşta ölümünden sonra sarayda özel
hocalardan din, edebiyat, müzik, hat dersleri
aldı. 1845’te Tophane Müşiri Mehmet Ali
Paşa (Hemşinli, sonraki yıllarda kaptan-ı
derya, serasker ve sadrazam) ile Haydarpaşa
çayırında 7 gün süren muhteşem bir düğünle
evlendi. Düğüne Sultan Abdülmecid’in yanı
sıra vezirler, yabancı ülkelerin sefirleri ve
davetliler katıldı. Düğün sırasında
gösterilerin yanında baloncu Komaski
tarafından da balon havalandırıldı. Gece
Boğaziçi’ndeki yalılarda düğünün şerefine
kandiller yakıldı. Âdile Sultan’ın çeyizi için
Hazine-i Hassa’dan önemli bir miktarda
ödenek ayrılmıştı. Âdile Sultan ve Mehmet
Ali Paşa’nın ikameti için Fındıklı Sarayı
(Bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi ana binası) tahsis edildi.   

Hayatının 1868 yılına kadarki döneminde
Fındıklı Sarayı’nda oturdu. Eşi Mehmet Ali
Paşa’nın ölümünden sonra ise Fındıklı
Sarayı ile birlikte kendi adını taşıyan
Kandilli’deki saray, Kuruçeşme’deki Esma
Sultan Yalısı, Küçük Çamlıca’daki Validebağ
Köşkü’nde de sıklıkla zaman geçirdi. Sık sık
kent gezisine çıkar, mesirelere yakın
çevresindeki kadınları da götürürdü.
Ramazan davetlerinde sarayına hanım
sultanları, devlet yetkililerinin ve elçilerin
eşlerini de çağırırdı. 

Padişah kardeşleri ve yeğeninden
hep saygı gördü

Özellikle hayırsever kimliğiyle Osmanlı
kadınının saygınlık kazanmasını sağladı.
Saray ve köşklerinde halkın dertlerini dinler,
fakir insanlara yardımda bulunur, zengin
kesimlerden, din ve tarikat çevrelerinden
insanlarla toplantılar düzenlerdi. Bu
toplantılarda dönemin önemli edebiyatçıları,
müzisyenleri, siyasetçileri de bulunurdu.
Otoriter bir kişiliğe sahip olduğu söylenen
Âdile Sultan’ın kardeşi Sultan Abdülaziz’e
uyarılarda bulunduğu ve “Unutma ki erkek
olsaydım, şimdi padişah bendim!”, yeğeni II.
Abdülhamid’e de “Neden dediğimi
yapmıyorsun, halanım ve yaşça büyüğünüm”
dediği nakledilir. 

Sultan II. Abdülhamid, O’nu her zaman
büyük bir saygıyla karşılar, fikirlerine
hürmet gösterirdi. Sultan II. Abdülhamid’in
kızı Ayşe Osmanoğlu anılarında büyük
halası Âdile Sultan’ın güzel yüzlü, ince
yapılı, ela gözlü, kumral olduğunu, alaturka
giyindiğini, çok nazik olduğunu ve saray
kurallarına titizlikle uyduğunu, başındaki
hotozun üzerine oyalı ipek yemeni
örttüğünü anlatır: “ Babamla görüşmek
istediği zaman haber gönderir, sarayda
hususî hazırlıklar yapılır, bu suretle saraya
gelirdi. Babam hürmetle halasının elini öper,
büyük kanepeye halasını oturtup kendisi de
karşısına otururdu. Hazinedarlar, askılar
içinde kahvesini getirirler, babam eliyle
tepsiden alıp halasına verirdi. Bizler içeriye
girip elini öper, yerden bir temenna ederek
padişaha yaptığımız resmî tazimi ifa eder,
çıkardık. Babama, oğlum hitabında bulunur,
babam da kendisine; “Emredersiniz
halacığım” cevabını verirdi.” Saray
hekimlerinden İsmail Paşa’nın kızı Leyla Saz
Hanım da anılarında Âdile Sultan’ı dindar,
çok nazik ve güler yüzlü, iyilik etmekten ve
ibadetten başka bir şeyle uğraşmadığından
söz eder. 

Âdile Sultan 1868’de kocası Mehmet
Ali Paşa’nın 1869’da da kızı Hayriye
Hanımsultan’ın ölümleriyle sarsıldı.
Yaşlılığında türbe ziyaretlerine yöneldi ve
tasavvufa ilgi duydu. Silivrikapı’daki Bâlâ

Tekkesi’ni yeniden yaptırdı. Âdile
Sultan 1899’daki ölümüne kadar
kurumuş çeşmeleri, bakımsız mahalle
mekteplerini onarttı, yoksul çocukları
okuttu, Muharrem aylarında
kazanlarla aşure dağıttırdı. Âdile
Sultan, Osmanlı hanedanının divan
sahibi tek kadın şairiydi. Ayrıca
Muhibbi Divanı'nın basılmasını
sağlamıştı. Şiirlerinde Fuzuli, Yunus
Emre ve Şeyh Galip gibi ünlü şairlerin
etkisi görülür. Kültür Bakanlığı
şiirlerini 1996 yılında “Âdile Sultan

Divanı” ismiyle yayımladı. 
12 Ocak 1899 tarihinde Fındıklı

Sarayı’nda ölümünden sonra vasiyeti
gereği cenaze namazı Eyüp Sultan’da
kılınarak eşi Mehmet Ali Paşa’nın, kızı
Hayriye Hanımsultan’ın, küçükken ölen
çocukları Sıdıka, Aliye Hanımsultanlar
ve oğlu İsmail Bey’in gömülü oldukları
Bostan İskelesi caddesindeki aile
türbesine defnedildi. 

Sağlığında 14 ayrı vakıf kurarak
sahibi olduğu arsa, dükkân, konak,
kasır gibi taşınmazları ile nakit servetini

bağışladı. Arap Camii Şadırvanı’nın
yenilenmesi, Galata Mevlevihanesi’ne
şadırvan, Seyyid Nizameddin
Dergâhı’na sarnıç, Beylerbeyi Bedevî
Dergâhı’na sarnıç, Dudullu çeşmeleri
ve namazgâhının yenilenmesi, Arap
Camii’nin yanında ve
Küçükmustafapaşa’da sıbyan
mektepleri başlıca hayratlarıdır.
Ölümünden sonra Kandilli’deki sarayı
kız lisesi, Koşuyolu’ndaki köşkü ve
korusu, öğretmenler için öğretmenevi
ve sağlık kurumu yapıldı.

Kaynakça
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Timaş Yayınları, 2013

Osmanlılar Ansiklopedisi, “Âdile Sultan” maddesi,
Necdet Sakaoğlu, YKY, Shf: 81
Elif Naci, Türk Sarayında Müstesna Bir Prenses
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Âdile
Sultan’ın Eyüp’teki
türbesi Eyüp Bostan

İskelesi Caddesi’nde Âdile
Sultan’ın adını taşıyan türbenin
sultanın ölümünden önce 1849

yılında inşa edildi. Sağ kısımdaki türbe
odasında Adile Sultan, eşi ve genç yaşta

ölen çocukları da yatmaktadır. Sol
taraftaki odada Sultan V. Murad’ın eşi

Resan Hanım ve kızı Fatma Aliye
Sultan medfundur. Türbenin

duvarlarında 19. yüzyılın
barok tarzında kalem

işleri bulunur.

Sultan Abdülaziz
(Adile Sultan'ın kardeşi)

Sultan
Abdülmecid
(Adile 
Sultan'ın
kardeşi)

Sultan Abdülmecid'in oğulları
Şehzade Mehmed Reşad, Şehzade
Murad ve Şehzade Kemaleddin

Adile Sultan'ın eşi
Mehmet Ali Paşa

Adile Sultan'ın kızı
Hayriye Hanımsultan

Sultan Abdülmecid Eyüp Sultan'a giderken

19. yüzyılda denizden Eyüp

20. yüzyıl başında Eyüp

Adile Sultan'ın
düğün töreni

Adile Sultan
Sahilhanesi
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G
ÖRENLER ayrılmak istemez, her yeri fotoğraflamak
bu muhteşem görüntüleri hafızasında
ölümsüzleştirmek için çaba gösterir... Kimi zaman
sadece kuş cıvıltılarının sesiyle yeşil, sarı ve kahve
tonlarının müthiş uyumunu saatlerce
seyredersiniz... Göllerin üzerinde adeta bir sal gibi
gezinen yaprakların güneşle dansı ve  çevreye

yaydığı o büyüleyici ambians gerçekten muhteşem bir tablodur. Bu
duygularla hareket eden binlerce gezgin her sonbahar Bolu
Yedigöller’i ziyaret eder... Yürüyüş yapar, fotoğraf çeker, doğanın
bağrında geçirdiği zamanın nasıl akıp geçtiğini anlamaz... 

Biz de Eyüp Postası okuyucularını Kasımda güz mevsiminin tüm
güzelliğini gözler önüne seren Bolu Yedigöller’e doğru bir yolculuğa
çıkarmak istedik. 

BOLU YEDİGÖLLER’E NASIL ULAŞIRIZ?
Bolu – Yedigöller’e ulaşmamızın üç yolu var. İster Bolu

merkezden-Hamzabey yolunu (42km), ister Mengen-Yazıcık (50km)
yolunu, isterseniz de Düzce-Yığılca (72km) yolunu kullanabilirsiniz. 

Bolu Yedigöller Milli Parkı, konum itibariyle Bolu, Düzce,
Zonguldak üçgenindeki ormanlık bölgenin içerisinde, Bolu İl
sınırlarında yer alıyor. 1.623 hektarlık bir alanda planlaması
yapılmış olan milli park, ilçe olarak Mengen’e bağlı. 29 Nisan 1965
tarihinde Milli Park olarak ilan edilen Yedigöller, tam bir doğa
harikası.

Yedigöller, topoğrafya olarak oldukça engebeli bir bölge. Hangi
yoldan gitmeyi seçerseniz seçin, zirvesi 2.000 metreyi bulan dağ
silsilesinin vadilerinde iniş çıkış yapacaksınız. Yükseldikçe
Göknarların arasına dalıp, vadi tabanlarına indikçe, muhteşem
yaprak dökümlerine şahit olacağınız kayın ormanlarında
dolaşacaksınız. Gözünüz biraz aşinaysa ve ağaçlar hakkında bilginiz
varsa, zaman zaman karşınıza sarıçam, karaçam, meşe ve porsuk

gibi ağaçlar da çıkacak. 
Yedigöller’e Bolu–Hamzabey-Çuk

yaklaşık 40 dakika boyunca 1.600 me
17. km’de, 1.650 metre yükseklikte, 
boğazda yer alan Gurbettaşı dediğim
Burada satış yapan teyzelerin tezgah
kimi zaman kurutulmuş kuşburnu ve

Dünyanın 
8. Harikası
Yedigöller’e
Sonbahar
Gezisi

Sonbaharın tüm
güzelliklerini bir
arada görmek ve
yaşamak
istiyorsanız
sizlere Bolu
Yedigöller’e gezi
öneriyoruz...
Sonbaharın
keyfini sürmek,
doğanın
mucizelerine
tanıklık etmek
isteyenlerin
mutlaka gitmesi
gereken
cennetten bir
köşedir
Yedigöller...
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y-Çukurören tarafından geldiğinizde,
00 metrelere kadar yükseleceksiniz.
ikte, iki tepenin arasındaki dar

diğimiz noktaya ulaşmış olacaksınız.
zgahında kimi zaman marmelat,
nu ve diğer organik ürünler bulunur.

Ayrıca burada vereceğiniz bir çay molasının ardından 4,5 km sonra
soldaki vadinin karşısında gördüğünüz kayalıklar “Ayı kayası” olarak
adlandırılıyor. 5. Km’de ise sağınızda güzel, tam fotoğraflık bir yayla
bulunuyor. Ağaçların arasından geçmek bile insanı her zaman şehir
stresinden uzaklaştırır. 

Ayı kayasından sonra artık yavaş yavaş inişe geçiyoruz. 7,5 km
sonra hemen sağda Kapankaya seyir terası tabelasını atlamayın. Sol

yamaçtaki basamaklı patikadan 5 dakika tırmanırsanız, en üstte,
gözlem kulübesine ulaşacaksınız. Yedigöller ormanlarının
muhteşem manzarasını doya doya seyretme ve fotoğraf çekme
imkanınız olacak. Kuzey yönüne baktığınızda
göllerden ikisini rahatlıkla göreceksiniz.
“Büyükgöl” ve “Deringöl ”. 

Kapankaya’dan 500 metre sonra solda,
küçük bir teras daha var. Onun da adı Atmaca
Seyir Terası. Atmaca’dan 1,5 km sonra ise
sağda “Anıt Çam” tabelasını kaçırmayın. 

Anıtçam tabelasından 4 km sonunda,
karşınıza bungalovlar çıkacak. 7 gölün 4’ü
burada. İlk karşınıza çıkan, “İnce Göl” veya
diğer adıyla “Uzungöl”. Sonbaharda üstünü
tamamen örten yapraklarla size harika bir
görüntü sunacak. İnce Göl’ün hemen sağından patikadan devam
ederseniz, 100 metre içinde karşınıza diğer bir göl “Sazlı Göl”
çıkacak. 

Yolun 30 metre aşağısında,
Nazlıgöl’ün bir ucunda, kuru bir
çukur alan göreceksiniz. Burası
Kurugöl. Yağışların yüksek olduğu
dönemde Nazlıgöl’ün taşkınıyla
beslenen bir göl olduğu için
çoğunlukla kurudur.

Yedigöller’de genelde hafta
sonu kalabalığı sabah 10 gibi
başlar. Piknik alanına indiğinizde
solunuzda kalan göl Büyükgöl,
sağdaki ise Deringöl. Büyükgöl’ün
devamında, Seringöl bulunur. Az
daha giderseniz, alabalık üretim istasyonu, genel kullanım alanının
son noktası. Büyükgöl’ün kenarı hem çok güzel bir piknik alanıdır
hem de çadırlarınızı kurup keyif
yapacağınız bir yerdir. 

DİLEK ÇEŞMESİNDE DİLEK
TUTMAYI UNUTMAYIN!

Piknik masanızı veya çadır alanınızı
belirledikten sonra bir şeyler yiyip içtikten
sonra, Büyükgöl’ün etrafını
dolaşabilirsiniz veya Deringöl yanından
başlayan yürüyüş yoluna dalabilirsiniz.
Bunların hepsi 1-2 km’lik kısa kısa
yürüyüşler ama tabii elinizde fotoğraf
makinaları varsa, bu yürüyüş saatler
sürebiliyor. Patika girişinden içeriye doğru, Deringöl ’den
uzaklaşacak şekilde ilerlediğinizde, solunuzda küçük bir bataklık
bulunuyor. Yol sizi şelaleye götürecek. Minik köprünün üzerinden
şelaleyi fotoğraflayın. 

Şelalenin oradan
yukarıya doğru ağaçtan
basamaklar devam ediyor.
Tepeye doğru 100 metre
sonra, dilek çeşmesi denilen,
7 borudan suların aktığı yere
geleceksiniz. Burada dilek
tutmayı sakın unutmayın... 

Yedigöller içinde tek
konaklama imkanı, hemen
girişteki, Milli Parklar’a ait
bungalovlar. Ancak oldukça
uzun bir süre önce
rezervasyon gerekiyor. Yakın
köyleri de konaklamak için araştırabilirsiniz.
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MODESA ESNAFINDAN
Başkan Aydın’a Teşekkür

Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Mobilya Dekorasyon ve Sanayi Sitesi’ni (MODESA) ziyaret etti. Ziyaret sırasında
MODESA Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Taruz Başkan Aydın’a sitelerine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

GEÇTİĞİMİZ aylarda
gerçekleşen ziyarette
MODESA yönetiminin Başkan

Aydın’dan talepleri olmuştu. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın da,
ilgili birimlere talimat vererek
çalışmaların hızlandırılmasını ve bir an
önce tamamlanmasını istemişti. Bu
ziyarette ise MODESA yönetimi
Başkan Aydın’a sitede yaptığı
çalışmalar ve kendilerine verdiği
destek için teşekkür ettiler. 

MODESA Mobilyacılar Sitesi’nde
Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından Değirmen Sokak ve
Mobilyacılar Sokak’ta yağmur suyu
kanalı çalışması gerçekleştirildi. Aynı
zamanda sitenin tamamında asfalt
yenileme çalışması yapıldı. Yine
mobilyacılar sitesinin tamamında
kaldırım çalışması gerçekleştirildi. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın da MODESA ile ilgili
çalışmaların devam edeceğini
belirterek, “Esnaflarımızın otopark
ihtiyaçları, sitenin tanıtımına yönelik
gerekli proje çalışmalarını
gerçekleştireceğiz. MODESA, çok
yakın bir zamanda çok daha fazla
tanınan bir mobilyacılar sitesi olacak”
diye konuştu.

ENVER ÜZEHAN (KRAL MOBİLYA)
MODESA  Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Enver Üzehan, Başkan
Remzi Aydın’ın göreve gelmesinin ardından
ilk defa yol ve kaldırım çalışmasının
gerçekleştirildiğini belirterek, diğer eksiklerin
de Belediye tarafından giderileceğine
inandıklarını söyledi.

MUSTAFA KOLON 
(SİTE SAKİNİ)
MODESA’da otopark
konusunda sıkıntı
yaşadıklarını ifade eden site
sakinlerinden Mustafa Kolon,
“MODESA içerisinde temizlik
sorunu da yaşanıyordu.
Belediyemiz temizlik
işlerinden elemanlar
göndererek sorunu çözdü.
İnşallah otopark konusunda
da Remzi Başkan gereken tüm
çalışmaları yapacaktır.
Kendisinden, Belediyemizden
Allah razı olsun” dedi.
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CEŞİTLİ sivil toplum
kuruluşlarından temsilciler,
vatandaşlar, çok sayıda genç

ve öğrencilerin katılımıyla
gerçekleştirilen Aşure Günü’ne
Cuma’nın bereketi de eklenince
dualar, sevgi, barış ve kardeşlik için
yapıldı. Programda vatandaşlara
aşure dağıtan Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın “Her sene
hatırlamak ve hatırlatmak için
yaptığımız bu geleneğimizle istedik
ki Muharremin onuncu gününde
manevi dünyamızla hemhal olalım.
Muharrem ayımız inşallah birlik,
beraberlik ve kardeşliğimize vesile
olur. Muharrem ayı ve aşure günü
medeniyetimizde önemli bir yer
kaplıyor. Hz. Hüseyin’in çöldeki
mücadelesinde aç ve susuz
kalmasından doğan bu geleneği,
Eyüp Belediyesi olarak yaşatmaya
devam ediyoruz. Bunu yaparken
oluşturduğumuz sosyal sinerjiyle de
memleketimizde birlik ve
kardeşliğimizi pekiştirerek
paylaşmayı tekrar hatırlatıyoruz”
dedi.

Eyüp Belediyesi, Eyüp Sultan
Camii, Rami Tantavi Camii,
Alibeyköy Merkez Camii, Veysel
Karani Camii, Yeşilpınar Camii,
Kemerburgaz Camii ve Göktürk
Camii’yle beraber 7 Camide 7 bin
aşure dağıttı. Program yabancı
turistlerin de ilgisini çekti.
Kazanların önünde hatıra fotoğrafı
çektirenler, yağmura aldırmadan
aşurelerini yediler, bazı
vatandaşlarsa evlerine götürerek
aileleriyle paylaşmayı tercih etti.

‘En Tatlı Ortak Değerimiz’i
Eyüp Sultan’da Dağıttık
Maneviyatın merkezi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüp Sultan Meydanı’nda Muharrem ayı-
nın 10’uncu gününde, aşure kazanları sevgi ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için kaynadı.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Eyüp’e hizmet veren te-

mizlik işçileri ile yemekte buluştu.
Yüzlerce temizlik işçisini,
“Eyüp’ün gizli kahraman-
ları” olarak niteleyen
Başkan Aydın, prog-
ram sonunda başarılı
personele de plaket
verdi. 

Onur Ödülü’nü
Nurettin Şahin alır-
ken, şoför grubunda
yılın personeli Sinan
Bekdemir, süpürme
grubunda yılın perso-

neli Derya Uliç, temizlik grubunda yı-
lın personeli Semyan Ürper, kamyon
grubunda ise yılın personeli Cafer

Karaçelik oldu. Plaketleri sa-
hiplerine Eyüp Belediye

Başkanı Remzi Ay-
dın’ın yanı sıra, AK

Parti Eyüp İlçe Baş-
kanı Süleyman Ay-
kaç, Eyüp Belediye
Başkan Yardımcısı
Ahmet Tüfekçi ve
TAŞSAN Yönetim
Kurulu Başkanı

Kamil Cihan tak-
dim etti.

Eyüp’ün Gizli Kahramanları

MAKEDONYA’DAN
TEŞEKKÜR PLAKETİ
EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, Make-
donya Üsküp’te bulunan Zeri Brezes Derne-
ği Başkanı Ramiz Nuhiu ile Eyüp Dünya
Balkan Dernekleri Federasyon Başkanı Re-
cep Varol’u makamında ağırladı. Zeri Bre-
zes Derneği Başkanı Nuhiu, Başkan Remzi
Aydın’a Üsküp’te düzenlediği iftar yemeği
nedeniyle bir teşekkür plaketi takdim etti.
Nuhiu ayrıca, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Sü-
leyman Aykaç’a da bir teşekkür plaketi ver-
di. Ziyaret sırasında, Eyüp ile Makedonya
arasında kurulan dostluk köprüsü konu-
şuldu, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi
amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı.



Jale Savaş (Kadir Efe Savaş’ın Annesi):
“Oğlum bu sene okula başladı.

İhtiyaçlarını almaya geldik.
Başkanımızın verdiği çeklerle de

üzerini tamamlayıp ihtiyaçlarımızı aldık.
Kuponları yeterli buluyorum. Belediyemize

ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Kadir Efe Savaş
(Öğrenci): 
“Okula yeni
başladım.
Heyecanlıyım. 
Hediye için
Başkanımıza çok
teşekkür ediyorum.”
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KIRTASİYE
HEDİYE

ÇEKLERİ
YÜZLERİ

GÜLDÜRDÜ
EĞITIM ve öğretim

yılının başlamasıyla
Eyüp Belediyesi

tarafından öğrencilere
dağıtılan hediye çekleri,
okul alışverişinde hem
öğrencilerin ve velilerin
hem de kırtasiyecilerin
yüzünü güldürdü. Kalem,
defter, sözlük gibi temel
ihtiyaçlarını karşılayan
veliler ve öğrenciler, verilen
çekler için Başkan Remzi
Aydın’a çok teşekkür etti.

Neriman Özer (Öğrenci) - Zeynep Naz Selçin (Öğrenci)
“Eyüp Belediye Başkanı’na çok teşekkür ederiz. Geçen sene ilkokullara
veriliyordu. Bu sene ortaokullara da başladı. 45 tl. yetecek artacak bile.
Çok güzel bir hediye oldu bizim için. Yeni öğretim yılına mutlu olarak
başladık. Başkanımız bizi sevindirdi.”

Hemira Muhammet Ali (Suriyeli Öğrenci):
“12 yaşındayım. Suriyeliyim. Türkçe
okuma yazma öğreneceğim için birinci
sınıftan başlayacağım. Verilen çeklerden
çok memnun kaldım. Kalem, defter
aldım. Remzi Aydın’a teşekkür ediyorum.”

Serdar Aykut Kurt (Öğrenci):
“13 yaşındayım. Bu sene yedinci sınıfa
geçtim. Bu sene belediyemizin verdiği
çekle kırtasiye alışverişini yaptım. Defter,
sözlük, imla kılavuzu ve kalem aldım.
Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.
İleride iç mimar olmak istiyorum.”

Ö Ğ R E N C İ L E R  V E  V E L İ L E R  N E  D E D İ ?

Selçuk Kurt (Serdar Kurt’un Babası):
“Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İhtiyacı
olan insanlar için bu çekler çok güzel bir
şey oldu. Sıkıntımızı giderebilecek kadar
bir şeyler alabildik. İnşallah bir sonraki
dönem çeklerdeki fiyat artar. Biraz daha
fazla olursa herkes daha çok mutlu olur.”
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EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın,
işitme sorunu olan 6 yaşındaki Ayşe Bensu
Kalay isimli kız çocuğuna verdiği sözü

yerine getirdi. Başkan Aydın’ın hediye ettiği FM
işitme cihazı sayesinde artık küçük Ayşe,
derslerini daha iyi dinleyecek. FM cihazını teslim
alan küçük kızın annesi İlknur Kalay, “Bu cihaza
çok ihtiyacımız vardı. Remzi Başkanımızdan Allah
razı olsun” dedi.

Eyüp Rami Yeni Mahalle’de ikamet eden
Kalay ailesinin küçük kızı Ayşe Bensu’nun işitme
sorunu vardı. Okula başlayacak olan Ayşe için
ailesinin aldığı işitme cihazı sınıfında ders
dinlemesi için yeterli değildi. Kullandığı işitme
cihazı, çevredeki tüm sesleri ve gürültüyü
algıladığı için, ders sırasında öğretmeninin
anlattıklarını duyması zorlaşacaktı. Bu da
okuldaki başarısını olumsuz yönde etkileyecekti.
Küçük kızın bu sorununun çaresi ise, iki parçadan
oluşan FM işitme cihazıydı. Bu cihazın mikrofon
görevi gören parçası dersi anlatan öğretmeninde
olacak, duymasını saylayan ikinci parçası ise Ayşe
Bensu’nun kulağına takılacaktı. Küçük kızın ailesi
pahalı olduğu ve maddi durumları imkan
vermediği için bu cihazı alamadılar. Anne İlknur
Kalay, bu durumun okula başlayacak kızının
derslerini etkileyeceği için üzüntü içindeydi.
Başkan Aydın küçük kıza umut oldu

Anne İlknur Kalay, Eyüp Belediyesi’nin
düzenlediği bir Ramazan etkinliğinde Başkan
Remzi Aydın’ı görerek yanına gitti ve çocuğuyla
ilgili yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Başkan Aydın,
göz yaşları içinde küçük kızının sorununu anlatan
anneyi dinlediğinde hiç üzülmemesini söyleyerek
gereken cihazı temin edecekleri sözünü verdi.
Hayalleri gerçek oldu

Bu arada Kalay ailesi yaklaşık 1 ay önce maddi
sebeplerden dolayı Konya’nın Ereğli ilçesine
taşınmak zorunda kaldı. Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın’a ailenin Konya’ya taşındığı haberi
verildiğinde “Ben söz verdim. Nereye gitmiş
olurlarsa olsunlar bu cihaz ulaştırılacak” diyerek
talimat verdi. Eyüp Belediyesi personeli de
Konya’da aileye ulaşarak FM cihazını teslim etti.

Küçük Ayşe derslerini daha iyi dinleyecek
Eyüp Sultan’dan Konya’ya ‘Hayır’ Takibi

CAFERPAŞA’NIN EN 
MİNİK KURSİYERİ
EYÜP Belediyesi Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi,

sanat eğitimlerinde 7’den 70’e herkese kapısını
açıyor. Merkezin yeni sezondaki en küçük öğrencisi
ise 7 yaşındaki Ecrin Kaya. Minik Ecrin, resim alanın-
daki yeteneğini kursta yaptığı çalışmalarla sergili-
yor ve öğretmenlerinden de büyük takdir topluyor.
Çocukken kalemlerle çizim yapmayı ve boyama ki-
taplarıyla uğraşmayı çok sevdiğini görünce onu re-
sim sanatına yönlendirdiğini ifade eden anne Özlem
Kaya, 7 yaşındaki Ecrin’in hayal gücünü resimle ifa-
de etme sürecinin davranış ve karakter olarak dö-
nemsel gelişiminde de önemli etkiler bıraktığını
söylüyor. Ecrin ise, “resim senin için ne ifade ediyor”
diye sorulduğunda “mutluluk” karşılığını veriyor.

EYÜP Belediyesi Sosyal
Destek Hizmetleri

Müdürlüğü bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren Şefkateli
Mağazası, ihtiyaç sahibi
vatandaşlar için hizmet verirken,
çocukların yüzünü güldürmeyi

de ihmal etmiyor.
Hayırsever vatandaşlar ile

ihtiyaç sahipleri arasında
köprü olan mağaza, bağış
olarak getirilen üç tekerlekli
bisikletleri, aileleriyle birlikte
giyim ihtiyaçları için mağazaya

gelen çocuklara yaşlarına
uygun olarak hediye ediyor. Bu
sürpriz karşısında çocukların
mutluluğu yüzlerinden
okunuyor. Vatandaşlarının
yüzlerinde bir tebessüm
olabilmek amacıyla hizmetlerini
sürdüren mağazada her gün yüzü
aşkın vatandaş giyim ihtiyacını
da karşılıyor. Bunun yanında
yine hayırsever vatandaşlar
tarafından bağışlanan ikinci el
mobilya ve beyaz eşyalar ekipler
tarafından araçlarla evlerden
alınarak tespit edilen ihtiyaç
sahibi vatandaşların evlerine
kadar teslim ediliyor. Şefkateli
Mağazası’nın hizmetlerinden,
Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’nün Alibeyköy’de
bulunan merkezine başvuru
yapılarak faydalanılabiliyor.

Şefkateli’nden Çocuklara Sürpriz
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EYÜP Belediyesi’nin ilçe dışında
Türkiye’nin dört bir yanındaki
gençlere ve çocuklara yönelik

destekleri sürüyor. Balkanlardan Suri-
ye’ye kadar ihtiyacı olan herkese, her
kesime pek çok konuda destek verme-
ye çalışan Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, bu kez de Soma için ha-
rekete geçti. Başkan Aydın, Mayıs
ayında şehit madencilerin çocuklarını

Eyüp’te misafir
ederek onlar için
Vialand gezisi dü-
zenlemişti. Soma
Zaferspor’da for-
ma giyen çocuklar
ayrıca Eyüp Spor
ile bir dostluk maçı
gerçekleştirmişti. 

Spor malzemesi desteği
43 şehit ile en çok şehit veren 2 ma-

halle olan Zafer ve İstasyon Mahalle-
leri sakinleri tarafından kurulan Soma
Zaferspor’da top koşturan gençlerin
çoğunluğunu da, şehit madencilerin
çocukları oluşturuyor. Kulüp Başkanı
Hakan Arslancan, kulüp müdürü İbra-
him Çalışkan ve antrenör Oktay Ça-
buk Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ı makamında ziyaret ederek
verdiği destekten dolayı teşekkür etti-
ler. Soma Belediye Başkanı Hasan Er-
gene’nin selamlarını ve hediyesini Baş-
kan Remzi Aydın’a takdim eden Ku-
lüp Başkanı Hakan Arslancan, ayrıca
Başkan Aydın’ı da Soma’ya davet etti. 

Kulüp Başkanı Hakan Arslancan,
yardımların motivasyonlarını arttırdı-
ğını belirterek, “Biz Soma’da bir pro-
jeyi yönetmeye çalışıyoruz. Projemizin
adı ‘İstasyon ve Zafer Mahalleleri Sos-
yal Gelişim Projesi’. 3 bin öğrencimiz
var bu proje kapsamında. 43 şehit ile
en çok şehit veren mahalleyiz. Çocuk-
larımızın tamamı maden çalışanlarının
ve emeklilerinin çocukları. Buradan
aldığımız küçük ama gönlümüz için
çok büyük olan bu yardımları çocukla-
rımıza ulaştırıyoruz. Çok da mutlu
oluyoruz. Bizleri fark etmeniz çok ho-
şumuza gidiyor. Kazanın sene-i devri-
yesinde madenci çocuklarımızı Eyüp’e
getirdik. Başkanımız bizi misafir etti.
Şimdi böyle güzel köprüler oluşturu-
yoruz. Çünkü acılar paylaştıkça azalı-
yor” diye konuştu.

Özel Öğrencilere Eğitim Seti Hediyesi
EĞİTİME ve gençlere yaptığı yatırımla

önemli çalışmalara imza atan Eyüp
Belediyesi, bu kez de özel öğrencilere
eğitim materyalleri hediye etti.
Üçşehitler İlköğretim Okulu Zihinsel
Engelli Özel Alt Sınıf öğrencileri hediyeler
karşısında büyük mutluluk yaşadılar. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
özel öğrencilere, aralarında zeka
geliştirmeye yarayan setler, hafıza ve
dikkat geliştirmeye yarayan kartlar ile
öğrencilerin oynarken öğrenmelerini,
algılarını arttırmalarını ve kavramları
öğrenmelerini sağlayacak eğitim setleri
hediye etti. 

Başkan Aydın, eğitim setlerini
Üçşehitler İlköğretim Okulu Zihinsel
Engelli Özel Alt Sınıf öğrencileri adına 7.
sınıf öğrencisi Abdülsamet Üzümcü ve 8.
sınıf öğrencisi Süleyman Doğa’ya verdi.
Öğrencilerle birlikte Üçşehitler
İlköğretim Okul Müdürü Eyüp Toprak,
Zihinsel Engelli Özel Alt Sınıf
öğretmenleri Yeliz Demirkıran ve Gülbin
Kabataş ile Okul Aile Birliği Başkanı İclal
Demir ve Okul Aile Birliği Başkan
Yardımcısı Nihal Erbir de ziyarette hazır
bulundular.

Eyüp’te gençlere ve spora olan yatırımlarını aralıksız sürdüren Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, bu kez de Soma’daki gençlere anlamlı bir destek
sağladı. Başkan Aydın, çoğunluğunu Soma’da şehit düşen madenci çocuklarının oluşturduğu Soma Zaferspor’a spor malzemesi yardımında bulundu.

Başkan Aydın’dan Soma’ya Anlamlı Destek

PIERRE Loti’de özel olarak
inşa edilen ve Temmuz

ayında eğitimlerin başladığı
ESER’de açılan çağrı merkezi
personeli yetiştirme kursuna
kayıt yaptıran 7 özel öğrenci-
den 4’ü, sosyal hayatta ve iş
hayatında iletişim, diksiyon,
problem çözme, telefonda
doğru konuşma teknikleri, te-
mel bilgisayar bilgisi ve be-
den dili derslerini kapsayan
544 saatlik eğitimin sonunda
çağrı merkezi elemanı olarak
işe başladı. 

Eğitim süresince büyük

bir şevkle derslere katılan öğ-
rencilerden olan ve hafif
mental engeli bulunan Emir-
can Pekçetin, işe yerleştirildi-
ği için duyduğu memnuniye-
ti dile getirirken, “Bu okul
açılmadan önce sürekli ev-
deydik, mahalledeki çocuklar
okula gittiği için çevremizde
iletişim kuracağımız pek kim-
se olmuyordu. ESER sayesin-
de bir sürü arkadaşımız oldu.
Hele de bundan kısa bir süre
önce çalışmaya başlayacaksın
deseler inanmazdım, şimdi
bir de iş sahibi oldum” dedi.

Eyüp Belediye-
si’nin İstanbul

Kalkınma Ajan-
sı desteğiyle

engelli vatan-
daşları için pro-

jelendirdiği
ESER (Engelliler

Sürekli Eğitim
ve Rehberlik
Merkezi)’nde

eğitim alan öğ-
renciler işe yer-

leştirildi.

ESER İş Sahibi Yaptı
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Eyüp 2 Yeni Parka Kavuştu

7 Okul ve 1 Konferans Salonu Törenle Açıldı

Eyüp’te Eğitime Dev Yatırım

İSTANBUL Valiliği İl Özel İda-
resi ve İSMEP tarafından inşası
gerçekleştirilen 7 okul ve resto-

rasyonu Eyüp Belediyesi tarafın-
dan yapılan 1 konferans salonu,
AB Eski Bakanı Volkan Bozkır,
Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü
Muammer Yıldız ve Eyüp
Kaymakamı Abdullah Dölek’in
katıldığı bir törenle hizmete açıldı. 

Alibeyköy Anadolu Lisesi
bahçesinde düzenlenen törenle 6
dersliği bulunan Düğmeciler
Anaokulu, 29 dersliği ve 4
laboratuvarı bulunan Karadolap
İlkokulu, 32 dersliği ve 6
laboratuvarı bulunan Alibeyköy
Anadolu Lisesi, 19 dersliği ve 4
laboratuvarı bulunan İslambey
İlkokulu, 24 dersliği ve 4
laboratuvarı bulunan Göktürk
İmam Hatip Ortaokulu, 26 dersliği
ve 4 laboratuvarı bulunan Şehit
Furkan Doğan Anadolu İmam
Hatip Lisesi ile 12 dersliği bulunan
Ahmet Edip Önder Özel Eğitim
Mesleki Eğitim Merkezi hizmete
alındı. Bu okullardan 3’ü mevcut
bina yıkılarak depreme dayanıklı
olarak yeniden inşa edilirken 4’ü
ise yeni inşa edildi.

Açılış törenine Başkan Remzi
Aydın, Bakan Bozkır ve İl Milli
Eğitim Müdürü Yıldız’ın yanı sıra
Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek,
AK Parti İstanbul Milletvekili
Fatma Benli, AK Parti Eyüp İlçe
Başkanı Süleyman Aykaç, Eyüp
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat
Öğütçü ve çok sayıda vatandaş ile
öğrenciler katıldı. 

“Bu okullar benim birer
yavrum, birer çocuğum”

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın törende yaptığı konuşmada,
“Bugün çok gururluyum, çok
mutluyum. Geçen dönem
İstanbul’da İl Genel Meclisi
üyesiydim ve ilçemizin eğitim
ihtiyacının giderilmesi, okulların
yapılması anlamında çok büyük
çalışmalarım ve gayretlerim oldu.
Bugün açılışını yapacağımız
okullardan 5 tane devlet okulu ve 1
anaokulunun yapılmasında önerge
sahibiyim, tüm süreçleri takip
eden, süreç tıkandığı zaman
müdahale eden bir kardeşinizim.
Dolayısıyla bu okullar benim birer
yavrum, birer çocuğum. Bu
okulların yapılmasında bütün
süreçleri biliyorum. Rabbime
şükürler olsun diyorum. Eğitim,
gençlik, çocuklar bizim baş tacımız.
Sizlerden aldığımız desteklerle bu
çalışmalarımız yürüyecek, devam
edecek.” şeklinde konuştu. Törene
katılan protokol sahnede
öğrencilerle birlikte kurdele
keserek açılışı gerçekleştirdi.

Alibeyköy Ortaokulu’na Yeni
Konferans Salonu

Eyüp Belediyesi tarafından
restore edilen Alibeyköy
Ortaokulu Konferans Salonu da
okul açılışlarının ardından hizmete
girdi. Yenilenen konferans
salonunun açılışını AB eski Bakanı
Volkan Bozkır ve Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın birlikte
gerçekleştirdi.

EYÜP Belediyesi tarafından yapımı tamamla-
nan Şair Şirzat ve Dergah Parkı düzenlenen

törenle hizmete açıldı. Başkan Aydın, parkların
açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti.

Gençlere ve çocuklara yönelik önemli çalış-
malara imza atan Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, son olarak minikleri 2 yeni park ile bu-
luşturdu. Eyüp Belediyesi Esentepe'de bulunan
Şair Şirzat ve Emniyettepe'deki Dergah Parkı'nı
hizmete açtı.  Açılış törenlerine, Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra, AK Parti İstan-
bul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Hamdi
Çamlı, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Ay-
kaç ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Çocukların ve gençlerin vakitlerini geçire-

bileceği mekanlar için çalışmaların aralıksız
devam ettiğini belirten Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, "Göreve geldiğimizde ilk masa-
ya yatırdığımız bölgelerimizden bir tanesi bu
konuydu. Esentepe'de yeşil alan yoktu. Bu
alanların yokluğuna bağlı olarak çocuklarımı-
zın gençlerimizin vakit geçireceği bir alan yok-
tu. Bunun için çaba gösterdik. Burası esasında
bir konut alanıdır. Büyükşehir'e ait bir yerdi.
Burayı uzun uğraşlar sonucu aldık ve Esente-
pe'ye bir park kazandırdık. Emniyettepe de
Esentepe gibi yeşil alanların sıkıntılı olduğu
bir bölge. Burada yapısı bozuk bir arazi vardı.
Ama biz mücadele ettik ve zor da olsa bir park
oluşturduk. Hayırlı olsun" dedi.

Hastalarımızın Her 
Zaman Yanındayız

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
eşi Tülay Aydın, Eyüp’teki tüm mahallele-
ri dolaşarak Sağlık Müdürlüğü ekipleriy-
le birlikte hasta ziyaretleri yapmaya de-
vam ediyor. Hastalara geçmiş olsun di-
leklerini ileten Aydın, onlara sorunlarını
çözmeleri için destekte bulunuyor. Tülay
Aydın, geçtiğimiz hafta Eyüplü Yasemin
İnan’ın hasta çocuğu Recep Yasin İnan’ı
da ziyaret etti. 3.5 yaşındaki Yasin’in bey-
nindeki ödem nedeniyle sürekli bir alete
bağlı kalması gerektiğini, ancak elektrik
kesintisi olduğunda sıkıntı yaşadıklarını
belirten İnan ailesi Aydın’dan yardım is-
tedi. Tülay Aydın, aileye jeneratör alıp
teslim ederken, Sağlık Müdürlüğü dok-
torları da çocuğun biten ilaçlarını yazarak
mama ihtiyacını karşıladılar.



Malzemeler
1 kg. barbunya, 4 dal taze
soğan, yarım dolmalık
kırmızı biber, yarım dolmalık
sarı biber, yarım demet
maydanoz, 2-3 dal dereotu,
2-3 dal nane, 8 kornişon
turşu, tuz, karabiber.
Sosu için: 2 yemek kaşığı

zeytinyağı, 2 yemek kaşığı
balzamik sirke, 1 yemek
kaşığı taneli hardal, yarım
çay kaşığı zerdeçal.
Üzeri için: 1 su bardağı
süzme yoğurt, 1 diş
sarmısak, 1 yemek kaşığı
mayonez, 1 çay kaşığı
kırmızı pul biber.

Yapılışı:
Barbunyayı ayıklayıp yıkayın. Tuzlu suda haşlayıp soğuması
için kenara alın. İnce kıydığınız taze soğan, yeşillikler, küp
doğradığınız biberler ve kornişon turşuları ilave edin.
Soğuyan barbunyaları da ekleyip tuz ve karabiberle
tatlandırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede
çırpıp salatanızın üzerine dökün. Üzeri için süzme yoğurdu
bir kasede hafif çırpın. Ezdiğiniz sarımsağı ve mayonezi
ekleyip karıştırdıktan sonra salatanın üzerine gezdirin.
Kırmızı pul biberle süsleyip servis yapın.

YOĞURTLU BARBUNYA SALATASI

Malzemeler
4 yaprak milföy hamuru
Karamel için:
1/3 su bardağı su, 2/3 su
bardağı toz şeker

Üzeri için:
10-12 kayısı, yarım su
bardağı file badem
Süslemek için:
Taze kekik

Yapılışı:
Karamel için su ve toz şekeri bir sos tenceresine alın. Şeker
eriyip kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtın. Kaynadıktan
sonra renginin koyulaşması için 5 dakika daha kaynatıp
ocaktan alın. Karameli 20 cm’lik bir kek kalıbının tabanına
iyice yayın. Karamelin üzerine ortadan ikiye kestiğiniz
kayısıları yerleştirip file badem serpin. Üzerini birleştirip
açtığınız milföy hamuru ile kapatın. Hamurun üzerine çatalla
delikler açın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföy
hamuru kızana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin. Taze kekik
ile süsleyerek servis yapın.

KAYISILI TART

Malzemeler
6 yufka, 200 gr kuzu eti,1 su
bardağı yeşil mercimek, 2
orta boy patates,  1 orta boy

soğan, 1 yemek kaşığı
tereyağı, tuz, karabiber, 1
çay bardağı ayçiçek yağı, 1
çay bardağı süt

Yapılışı:
Yufkaları üst üste dizip pasta tabağı büyüklüğünde
yuvarlaklar kesin. Kalan yufkaları bir kenarda bekletin.
Tereyağını tencereye alıp eritin. Soğanı yemeklik doğrayın ve
küçük kesilmiş et ile birlikte kısık ateşte kavurun. Patates ve
yeşil mercimeği haşlayın. Haşlanmış patatesleri ezip
mercimek ve et ile karıştırın. Tuz ve baharatla tatlandırın.
Hazırladığınız yufkaların ortasına kestiğiniz yufka
parçalarından biraz ekleyin. Yağ ve süt karışımı sos ile ıslatıp
etli harçtan ekleyin. Yufkanın kenarlarını büzerek birleştirin
ve açılmaması için alüminyum folyodan yapılmış bağcıklar
ile bağlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak
dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında her tarafı
kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

BOHÇA BÖREK

L E Z Z E T L İ  TA R İ F L E R D E N  S E Ç M E L E R

SON günlerde beslenmenize dikkat ettiğiniz halde kilo
aldıysanız ve kendinizi günün her saati yorgun
hissediyorsanız bir uzman doktora başvurarak tiroit

hormonlarınızla ilgili test yaptırmanızda fayda var. 
Az ya da çok çalışması durumunda vücuttaki birçok

sistemi olumsuz etkileyebilen tiroit hormonlarının yaşam
boyu kontrol altında tutulması gerekiyor.

Kiloda dengesizlik, geçmeyen yorgunluk ve uyku
problemleri gibi belirtiler tiroitin tipine göre değiştiği için
bu rahatsızlıklarla mücadelede erken tanı, tedavi ve düzenli
takip öne çıkıyor. 

Tiroit bezi, vücutta hayati fonksiyonları olan organların
çalışma hızlarını düzenleyen, bu faaliyetlerin yerine
getirilmesinde yardımcı olan bir organımızdır. Vücuttaki
tüm sistemleri ve dokuları etkileyebilmektedir. Saçlardan
kalbe, beyne kadar hemen her doku, tiroit tarafından
salgılanan T3 (triiodotironin) ve T4 (tiroksin) adı verilen
hormonlar tarafından etkili bir şekilde kontrol edilmektedir.
Tiroit bezinin çalışma durumu ruh sağlığını da yakından
ilgilendirir. Günlük enerjiyi, ruh halini ve uyku düzenini
etkilemektedir. Tiroit boyun bölgesinde “adem elması”
olarak tanımlanan bölgenin altında bulunur. Normal
boyutunda iken gözle görülmesi ya da elle hissedilmesi
mümkün değildir. 

Tiroide bağlı pek çok hastalık bulunmaktadır. Buna ek
olarak çoğu tiroit hastası var olan hastalığının farkında
değildir. Çoğu kişi var olan şikayetlerinin tiroit kaynaklı
olduğundan habersizdir. Halsizlik, yorgunluk, saç
dökülmesi, çarpıntı, kilo alma, kabızlık, adet düzensizlikleri,
uyku problemleri, mide ve bağırsak şikayetleri, hafıza
zayıflığı, hatta tansiyon, şeker, kolesterol gibi hastalıkların
yeterli derecede kontrol altına alınamaması, ilaçların
yetersiz kalması veya zehirli etki göstermesi bile tiroid
rahatsızlıklarından kaynaklanabilmektedir.

Kilo Artışı ve Halsizliğin Nedeni Bu Olabilir?

SONBAHARI yaşadığımız ve kış için
geriye sayımın başladığı şu günlerde

hastalıklardan korunmak ve formumuzu
korumak için uzmanlar çeşitli önerilerde
bulunuyor. Eyüp Postası olarak uzmanlara
kulak verdik ve bu önerileri sizlerle
paylaşmak istedik...
�Hava durumunu takip edin: Uygun
kıyafet tercihleri yapın. 
�Size özel sonbahar diyeti uygulayın:

Mevsim sebze ve meyvelerini tüketin. Tuz,
şeker, kızartma yağlı gıdalardan sakının.
�Hareket edin: İnsan hareket ettikçe
sağlıklı kalabilen bir canlıdır unutmayın.
Hareket azalırsa kilo artar. Uygunsa açık
hava, değilse kapalı ortamlarda günde en
az 30 dakika hareket edecek sebepler
yaratın.
�Grip ve zatürre aşısı olun: Sonbaharda
kapalı ortamlara girişle birlikte solunum

yolu hastalıkları da artıyor. Solunum yolu
enfeksiyonları kalp hastalıklarını tetikliyor.
Bu nedenle özellikle bu dönemlerde çok
kalabalık ortamlara girmeyin, ellerinizi sık
sık yıkayın. 
�Depresyona karşı önlem alın.
Depresyondan kaçınmak için mümkünse
gün ışığına çıkın ve spor yapın. 
�Kalp hastasıysanız kontrollerinizi
aksatmayın. 

Yoğun iş hayatı, stres, yorgunluk, uykusuzluk,
sigara, sağlıksız beslenme... Günlük hayatta
karşımıza çıkan pek çok etken cilt problemleri
yaşamamıza neden oluyor. Başımıza bela cilt
kusurlarını azaltmanın ve cildimizi yenilemenin
pratik yolları ise şöyle:
�Peeling yaptırarak cildinizi yenileyin.
�C vitamini bakımından zengin besinler yiyin.

�Günde 10 adet fındık veya bir kaşık sıvı yağ
tüketin.
�Cildiniz yağlı ise su bazlı ürünleri tercih edin.
�Haftada 3 gün yürüyüş yapın.
�Nemli bir cilt için günde 1 bardak süt için.
�Sarkmaları önlemek için 8-10 bardak su için.
Günde 2-3 fincan yeşil çay için.
Benlerinizi düzenli olarak kontrol edin.

Cildinizi Yenilemenin 10 Kolay Yolu

Sağlıklı Bir SONB HA Geçirmek İçin Öneriler
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Sosu için:

Üzeri için:

Karamel için:

Üzeri için:

Süslemek için:

Okul çağındaki çocukların beslenme düzenleri çocukların sağlıklı fiziksel ve zihinsel
gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Tatil döneminde, beslenme alışkanlığı oturan
çocuklar, okul dönemindeki beslenme düzenine uyum sağlamakta zorlanıyor.

ÇOCUKLAR tatil döneminde, geç uyandığı ve geç
kahvaltı ettiği gibi, ara öğünleri de daha sık

tüketebiliyor. Bunun yanı sıra, akşam yemekleri yaz
aylarında genellikle daha geç saatlerde yeniyor.
Okulların açılmasıyla çocukların beslenme düzeni
değişiklik gösterdiği gibi, bazı çocuklar bu duruma
uyum sağlayamıyor.

Çocuklar okul dönemindeki beslenme şekline
uyum sağlasa da, zamanının önemli bölümünü
okulda geçiren çocuklar, sağlıklı beslenme
düzeninden uzaklaşabiliyor. Kahvaltı etme
alışkanlığının azalması, öğlen öğününde yağlı
yiyeceklerin tüketilmesi, fast food tüketiminin
artması gibi durumlar, çocukların hem yeterli
enerjiyi alamamasına neden oluyor, hem de obezite
tehlikesini artırıyor.

Çocuklara Kahvaltı Etme Alışkanlığı Kazandırın
Okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesini

sağlayabilmek için, çocuklara okula gitmeden önce
kahvaltı etme alışkanlığı kazandırılması gerekiyor.

Kahvaltı etmeden okula giden çocukların
odaklama seviyesi, diğer çocuklardan daha düşük
olabildiği gibi, kahvaltı etmeyen çocukların ara
öğünde çok fazla yiyecek tüketmesine yol
açabiliyor. Bu durum da, çocuğun ara öğünden
sonraki derslere yoğunlaşamamasına neden oluyor.

SON günlerde beslenmenize dikkat ettiğiniz halde kilo
aldıysanız ve kendinizi günün her saati yorgun
hissediyorsanız bir uzman doktora başvurarak tiroit

hormonlarınızla ilgili test yaptırmanızda fayda var. 
Az ya da çok çalışması durumunda vücuttaki birçok

sistemi olumsuz etkileyebilen tiroit hormonlarının yaşam
boyu kontrol altında tutulması gerekiyor.

Kiloda dengesizlik, geçmeyen yorgunluk ve uyku
problemleri gibi belirtiler tiroitin tipine göre değiştiği için
bu rahatsızlıklarla mücadelede erken tanı, tedavi ve düzenli
takip öne çıkıyor. 

Tiroit bezi, vücutta hayati fonksiyonları olan organların
çalışma hızlarını düzenleyen, bu faaliyetlerin yerine
getirilmesinde yardımcı olan bir organımızdır. Vücuttaki
tüm sistemleri ve dokuları etkileyebilmektedir. Saçlardan
kalbe, beyne kadar hemen her doku, tiroit tarafından
salgılanan T3 (triiodotironin) ve T4 (tiroksin) adı verilen
hormonlar tarafından etkili bir şekilde kontrol edilmektedir.
Tiroit bezinin çalışma durumu ruh sağlığını da yakından
ilgilendirir. Günlük enerjiyi, ruh halini ve uyku düzenini
etkilemektedir. Tiroit boyun bölgesinde “adem elması”
olarak tanımlanan bölgenin altında bulunur. Normal
boyutunda iken gözle görülmesi ya da elle hissedilmesi
mümkün değildir. 

Tiroide bağlı pek çok hastalık bulunmaktadır. Buna ek
olarak çoğu tiroit hastası var olan hastalığının farkında
değildir. Çoğu kişi var olan şikayetlerinin tiroit kaynaklı
olduğundan habersizdir. Halsizlik, yorgunluk, saç
dökülmesi, çarpıntı, kilo alma, kabızlık, adet düzensizlikleri,
uyku problemleri, mide ve bağırsak şikayetleri, hafıza
zayıflığı, hatta tansiyon, şeker, kolesterol gibi hastalıkların
yeterli derecede kontrol altına alınamaması, ilaçların
yetersiz kalması veya zehirli etki göstermesi bile tiroid
rahatsızlıklarından kaynaklanabilmektedir.

DÜNYADA her geçen yıl ev kazalarında
yaralanan ve zarar gören çocuk sayısı artıyor.
Ülkemizde de uzmanlar bu tür kazalara karşı

anne babaları uyarıyorlar. Eyüp Postası olarak
çocuklarımızı ev kazalarına karşı koruyabilmek için
alınacak önlemler konusunda uzmanlardan bilgi
aldık. 

Düşme ve çarpmalar
Bu tür kazalar iyi izlenmeli, hekime

danışmadan kazanın önemsiz olduğuna karar
verilmemelidir.

Düşme ve çarpmalara karşı alınabilecek
önlemler:
�5 aylıktan itibaren bebekler yattıkları yerde
dönebildiklerinden yüksek ve yanları çocuğun
düşebileceği şekilde açık olan masa üzerinde,
sedirde veya salıncakta uyutmayın ve yalnız
bırakmayın.
�Balkon demirlerini bebeklerin sığamayacağı
yükseklikte ve aralarından geçemeyeceği genişlikte
yaptırın.
�Emekleyen ve yeni yürümeye başlayan bebekleri
balkon, duvar üstü, merdiven başı veya dam
üzerinde tek başına bırakmayın.
�Bebekler takılıp düşeceğinden, odalarda halı
uçlarının kıvrık olmamasına, zeminin ayağa
takılacak bir şeyler içermemesine dikkat edin.
�Mutfak, tuvalet, banyo gibi kaygan zeminleri
ıslak tutmayın.
�Merdiven başları ve kapı girişlerini iyi
ışıklandırın.
�Bebeğinize küçük veya büyük olmayan, uygun
ayakkabılar giydirin.
�Bebeğinizin yatağının yanlarına uygun
yükseklikte, düşmesini önleyecek parmaklık
yaptırın.

Düşme ve çarpmalarda yapılacak ilk yardım:
�Kaza geçiren bebek ağlamıyorsa, şuuru

yerindeyse ve ellerini, kollarını normal hareket
ettiriyorsa hiçbir müdahalede bulunmayın. Fakat
24 saat hareketlerini gözlemleyin.
�Kazadan sonra 24 saat zarfında, yarım saat, 2 ya
da 1 saat içinde 3’ten fazla fışkırır tarzda kusma,
dalgınlık, sürekli uyku hali, solunum sıkıntısı, karın
ağrısı, renk solukluğu veya havale geçirme gibi
bulgular olursa mutlaka bir sağlık kuruluşuna
götürün.
�Yüksekten düşmelerde yukarıda sayılan belirtiler
olmasa bile kırık çıkık veya bir iç kanama ihtimali
olacağından en yakın sağlık kuruluşuna götürün.
�Kaza sonucu vücutta şişlik veya morluk
oluşmuşsa üzerine buz veya soğuk suyla ıslatılmış
bez koyarak daha fazla şişmesini önleyiniz.

Yanıklara karşı alınabilecek önlemler:
�Bebeğin yiyecek ve içeceklerini sıcak olarak
önüne koymayınız, yerken yanında bulununuz.
�Soba ve ocak üzerindeki su dolu kapların

saplarını bebeklerin erişemeyeceği şekilde içeriye
dönük koyunuz.
�Elektrikli aletlerinizi çalıştırırken, kabloların
sarkmamasına dikkat ediniz.
�Bebeğinizi banyo yaptırırken banyo suyunun
sıcaklığını mutlaka kontrol ediniz.
�Yanıcı maddeleri bebeklerin erişemeyeceği
kapalı yerlerde muhafaza ediniz.

Yanıklarda yapılacak ilk yardım:
�Su kabarcıklarının oluşmadığı, derinin hafif
kızardığı birinci derece yanıkları 5-10 dakika soğuk
suyun altında tutunuz.
�Yanığın üzerini temiz bir bezle kapatınız.
�Yanan kişinin elbiselerini çıkarmanız
gerekiyorsa, elbiselerini yanık etrafından keserek
çıkarınız.
�Hemen bir sağlık kuruluşuna götürünüz.
�Yanığın kabarcıklarını patlatmayınız.
�Yanık üzerine hiçbir şey sürmeyiniz.

Kesikler:
�Evlerde en çok karşılaşılan kazalardan biri de
kesiklerdir. Kesikler, bıçak, makas, gibi kesici ve
delici aletlerin deri üzerinde meydana getirdikleri
hasarlardır.
�Kesiklere karşı alınabilecek önlemler:
�Bıçak, makas gibi kesici aletleri bebeklerin
erişemeyeceği şekilde yüksek yerlerde veya kapalı
dolaplarda bulundurun.
�Bebeklerin yiyecek ve içecek kaplarını plastik
veya kırılmaz maddelerden oluşturun.
�Konserve ve yağ tenekelerinin kapaklarını kesiğe
sebep olmayacak şekilde açın.
�Kesiklerde yapılması gereken ilk yardım,
kanayan bölgenin üstüne temiz bir bezle bastırarak
kanamayı durdurmaktır.
�Daha sonra en yakın sağlık kuruluna
başvurulmalıdır.

Zehirlenmeler
Zehirlenmeler emekleme çağı ile 5 yaş

arasındaki çocuklarda sık görülen ev kazalarıdır. Bu
yaştaki bebek ve çocuklarda fazla merak ve
öğrenme tutkusu, buldukları her şeyi ağızlarına
götürme isteğinden dolayı zehirlenme olaylarında
artış görülür.

Zehirlenmeye karşı alınabilecek önlemler:
�Tarihi geçmiş, uygun koşullarda saklanmamış
gıdaları tüketmeyin.
�Tarihi geçmiş ilaçları atın.
�Doktora danışmadan ilaç kullanmayın.
�Tüm ilaçları, kimyasal maddeleri, temizlik
maddelerini bebeklerin ulaşamayacağı yerlerde
saklayın.
�Bu tür maddeleri kendi kaplarında tutun.
�İlaçları, kimyasal maddeleri, temizlik
malzemelerini su ya da süt veya meşrubat şişesine,
yoğurt kabına veya bir başka yiyecek kabına
koymayın.

Bebeklerimizi Ev Kazalarına
Karşı Nasıl Koruyabiliriz?

Okul Çocukları için Beslenme Önerileri
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EYÜP KÜLTÜR SANAT MERKEZİ KASIM AYI

AİLE SAADETİ (TİYATRO OYUNU)
OYUN, iki çocuklu zengin ve sosyetik bir
ailenin huzur ve aile içi birlik arayışını
konu ediniyor. Lüks bir yaşam süren
aile fertlerinin yaşamı, bütünüyle
değişime uğrar. Maddi kayıpları
yanında çevrelerini, lüks alışkanlıklarını
da kaybederler. Yeni hayatları ve
taşındıkları fakir semt, onları

geçmişlerini ve bugüne dek inandıkları
değerleri sorgulamanın eşiğine getirir.
YAZAN: Mustafa Alp
YÖNETEN: Ebru Kara
OYNAYANLAR: Gamze Özalan, Yakup
Yavru, Hüseyin Yaman, Zuhal Öztürk,
Başak Öztürk. 
ETKİNLİK TARİHİ: 13 Kasım Cuma 20:00

ANADOLU’DA bir köy; Aslıların köyü...
İstanbul’da üniversite öğrenimi
gören Aslı, sınıf arkadaşlarını yaz

tatili için kendi köyüne getirir. Gençlerin
tatil için konaklayacakları köy evinde, felçli,
yatalak bir ihtiyar vardır: Aslı’nın dedesi.
Gençler, onu görmekten ve onunla aynı
evde kalmaktan pek hoşlanmasalar da,
tatili başlamadan bitirmeyi göze alamazlar.
Görmeyi beklemedikleri bu garip ihtiyarın
fikir dünyası ve Necip Fazıl Kısakürek
hayranlığı üzerine gelişen olaylar örgüsü,
gençlerin yaşadıkları hayatı sorgulamasına
neden olacaktır.
TEMEL METİN: Selim Gürselgil
YÖNETEN: Şafak Tok
OYUNCULAR: Toygun Ateş, Merve İpek
Güzel, Fatih Altun, Ali Haydar Akgün, 
Duygu Kum
ETKİNLİK TARİHİ: 6 Kasım Cuma Saat: 20.00

OYUNUMUZ; Karınca, Ağustos
Böceği, Kara Karga, Leylek, Kınalı
Kuzu, Horoz ve Tilki’den oluşan
orman sakinlerinin türlü
maceralarını anlatıyor. Adından da
anlaşılacağı üzere
kahramanlarımızın yaşadığı bu
orman, oldukça renkli ve neşeli bir
orman... Başroldeki Tilki, kurnazca
oyunlarıyla her zaman neşeli ve
eğlenceli... Kahramanlarımız bu
ormanda paylaşmayı, dostluğu
vurgulayarak oldukça neşeli
günler geçiriyorlar. İzleyicilere de
dostluğun ve paylaşmanın ne
kadar önemli olduğunu
öğütlüyorlar.

YAZAN-YÖNETEN: Reha Bilgen
OYUNCULAR: Eyüp Can, Gül

Arda, Gökçe Kaya, Cem Doğruluk,
Tuğba Cebe. 

ETKİNLİK TARİHİ: 8 Kasım Pazar
12:00 

NEŞELİ ORMAN
(ÇOCUK 
TİYATROSU)

ÖMER Atay'ın yazdığı yönetmenliği-
ni Uğraş Atay'ın yaptığı 12 Eylül at-
mosferinde bir idam mahkumunun
ruhuna ayna tutan "Mehmet Ali 'Zin-
danda Açan Karanfil' " büyük ilgi gö-
recek. 

İnsan kendi kalbiyle konuşabilir
mi? İstanbul’a çocuklarını okutmak
için gelmiş bir aile. Adaletsizliklere,
karmaşaya başkaldıran bir evlat, suçlu-
ların cezalarından daha fazlasını çekti-
ği bir hapishane. Ve… Gönüllerin Sul-
tanı Mevlana Celaleddin Rumi. Tüm
dünyayı değiştirmek isteyen idama mahkum Ali ken-
disini değiştirmeyi başarabilecek mi?

Çocuklarının okumasını isteyen baskıcı bir baba

ile manevi duyguları güçlü anne arasında
sıkışmış fakir bir ailenin çocuğudur Meh-
met Ali. Mevlevi dervişi annesi sayesinde
manevi duyguları ilk gençlik yıllarında
tatmış, fakat dünyayı değiştirme isteği
ve ilk aşkı onu hiç beklemediği bir hayat
istikametine yönlendirmiştir. Bu istika-
mette yasa dışı bir oluşumun ideolojisi-
ni benimsemiş ve o yönde eylemlere
katılmıştır.

Uğraş Atay’ın yönettiği Ömer Özgür
Atay’ın kaleme aldığı bu oyunda; İşte

bu sorulara yanıt aranıyor.
YAZAN: Ömer Özgür Atay YÖNETEN: Uğraş Atay
OYNAYANLAR: Boğaziçi Oyuncuları. 
ETKİNLİK TARİHİ: 20 Kasım Cuma 20:00

MEHMET ALİ (ZİNDANDA AÇAN KARANFİL)

BEN ÇÖP DEĞİLİM (ÇOCUK TİYATROSU)
BU oyunda ne yok ki! Kuklalar, canlı orkestra, komedi,

birbirinden yetenekli değerli oyuncular, danslar ve şarkı-
lar. Çocuklar, interaktif bir şekilde katıldıkları bu oyunu

çok sevecek. Kutu kola, pet şişe, plastik poşet ve gazete...
Her gün görmeye alıştığımız bu çöpler. Çöp Tenekesi,

kargaların en komiği Kara Karga çocukların sayesinde bir
daha yerlere asla atılmayacaklar. Her birinin birbirinden

güzel eşyalara dönüştüğünü hayretlerle izleyeceksiniz.
YAZAN-YÖNETEN: Oktay Şenol

OYNAYANLAR: Tiyatro Alkış oyuncuları
ETKİNLİK TARİHİ: 14 Kasım Cumartesi 12.00

Sanat dozu
yüksek, fikir
ve estetikle

işlenmiş
nitelikli bir

oyun: NÜZUL
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OBEZ ÇOCUK (ÇOCUK TİYATROSU)
ÇAĞIMIZIN ilerleyen sorunlarından biri
olan obezite ile mücadele etmek, sosyal
farkındalık oluşturmak, çocukların ve ai-
lelerin bu konuya karşı tedbir almaları-
nı sağlamak üzere sahneye uyarlanan
Obez Çocuk, yediden yetmişe herkesin
ilgisini çekecek. Obezite’ye karşı sağlıklı
beslenmeyi öğütleyen, eğitici ve eğlen-

celi çocuk oyununu Eyüplü çocuklar da
çok sevecek.  
YAZAN: Şebnem Güler Karacan
YÖNETEN: Osman Doğan
OYUNCULAR: Kayhan Binnetoğlu, Hasret
Uysal, Mehmet Mayda,
Fesih Özalhas, Merve Yılmaz.
ETKİNLİK TARİHİ:  22 Kasım Pazar 12:00

YAZAR-şair Şerafettin Kaya, panik
atak hastası. Kendi öyküsünü
anlattığı Panik Atak Mahir Atak eseri,
Cibali Oyuncuları tarafından
sahneleniyor. Kaya, eserinde bir
panik atak hastasının yaşadıklarını
birbirinden ilginç olaylar eşliğinde
tiyatroya uyarlıyor. Oyundaki
kahraman perişan bir tip. Tıpkı
yazarı gibi uyumsuz, tedirgin,
parçalanmış bir karakter. Hayatın
kıyısında geziniyor ama çok da
komik aynı zamanda. Çıkmaza
girmiş ilişkiler, parçalanmış bir
ailenin kızının etrafında dönen
trajikomik öyküler, bencilliğin
sınırında gezinen aşırı
bireyselleşmiş bir garson kızın
Mahir Atak'ın çevresinde dönen
maceralarını Eyüplü tiyatroseverler
ilgiyle izleyecek. 

YAZAN: Şerafettin Kaya
OYNAYANLAR:  Hacı Ali Konuk,

Gül Gülsün Yıldız, Defne Gürsoy,
Sena Arcın, Gülşah Pekpak,
Hayrettin Özdemir, Tuğba Zambak,
Ömür Ak ve Dilara Hocaoğlu. 

ETKİNLİK TARİHİ:  6 Kasım Cuma
20:00

PANİK ATAK
MAHİR ATAK
(TİYATRO OYUNU)

AH şu bizim çocuklar. Her fırsatta bü-
yüklerine küser, kızar ve bazen “Bizi
anlamıyorlar” diye yakınırlar. Bir
akıllarına gelse sormak: Anne-Baba
olmak kolay mı acaba ? Bunu anla-
manın bir tek yolu var galiba. Şu rol-
leri değiştirmek, bir defalığına. Hay-
di bakalım, denemesi bedava!

YAZAN: Fatih Yıldız
YÖNETEN: Ercüment Doğan
ETKİNLİK TARİHİ: 7 Kasım Cu-

martesi 12:00

AH BİR BÜYÜK OLSAM
(ÇOCUK TİYATROSU)

CIVILTI ormanında yaşayan hayvanlar inanılmaz
değişiklikler yaşıyor. Ormanın en yaramaz böceği Uğur
beneklerini kaybetti, vızbız arı Bızıldak iğnesini

bulamıyor, Tırtıl Kıtır bir türlü kelebeğe dönüşemiyor. Kuş
gölünün kirliliğini, güneş tarlasının kuraklığını gören üç
arkadaş, cıvıltı ormanı temizlenmezse yaşayacak yerleri
kalmayacağını anlıyor. Kendilerinden çok büyük olan poşetleri,
pet şişeleri, tenekeleri güçlerini birleştirerek temizlemeye
başladıklarında her şey düzelmeye başlıyor; ama Beneksiz
Böcek Uğur’un benekleri bulunamıyor. Eyüplü çocuklar bu
oyuna bayılacak!..

YAZAN YÖNETEN:  İlknur Demir
OYUNCULAR:  Onur Sarıaltın, Nihan Aypolat, Melek

Küçükdağ, Berke Şanlı, Zeynep Filizci
ETKİNLİK TARİHİ:  8 Kasım Pazar 12:00

Çocuklar zamanda yolculuğa hazır mısınız? O
zaman sizleri 14 Kasım Cumartesi günü Gök-

türk Kültür Merkezi’ne bekliyoruz. Eğlence,
heyecan bir arada. Hepinizi bekliyoruz.

YAZAN: Alper Selan YÖNETEN: Ugraş Atay
OYUNCULAR: Ekin Gökgöz, Bülent Gençak, Ye-

şim Kalkan, Fatoş Baş, Alev Şengül, Osman Kaan
Giritn. ETKİNLİK TARİHİ: 14 Kasım Cumartesi 12:00

BENEKSİZ BÖCEK UĞUR (ÇOCUK TİYATROSU)
ZAMANDA YOLCULUK-1 

(ÇOCUK TİYATROSU)

İSTANBUL Temaşa Tiyatrosu tarafından
sahnelenen oyunda Ercüment Doğan, İr-
fan Kargı, Hande Katipoğlu ve Deniz
Özerman oynuyor. Adem'le Havva'dan
bu yana. Bir Bilinmez Muamma! Kadın-
lar mı haklıdır. Erkekleri mi acaba? Bir
savaştır adeta kadın ve erkeğin düello-
su. Binlerce yıldır devam eden, gizliden
gizliye süren bir mücadeledir! Tıpkı bir
savaş gibidir kadın ve erkeğin var olma
mücadelesi. Neyi ispatlamaya çalıştıkla-
rını bile anlamadan sürer gider bu sa-
vaş. Bir haklı olma mücadelesidir.
YAZAN: Fatih Kılıç
YÖNETMEN: Tülay Doğan
OYUNCULAR: Ercüment Doğan, İrfan
Kargı, Hande Katipoğlu, Deniz Özerman
ETKİNLİK TARİHİ: 20 Kasım Cuma 20:00

SORMA SÖYLEMEM 
(TİYATRO OYUNU)

BİRDİRBİR Çocuk Tiyatrosu’nun hazırladığı, Bilal
Aydoğdu’nun yazdığı  Şeker Pan’ı Sena Karaman
yönetiyor. Oyun, sihirli bir taşın hikayesini anlatı-
yor. Peter Pan ve Wendy şehrin en meşhur luna-
parkına gelmişlerdir. Var olmayan ülkede yaşa-
yanların çocuk olarak kalmasını sağlayan sihirli ta-
şı kaybederler. Bu taş dünyada kötü bir yetişkinin
eline geçerse çocukların bütün yaşam isteğini ala-
caktır. Bu yüzden taşı aramaya başlarlar. Peter Pan
ve Wendy arasında geçen konuşmaları duyan Se-
lim de bu taşın peşine düşer.

YAZAN: Bilal Aydoğdu
YÖNETEN:  Sena Karaman
OYNAYANLAR: Burcu Taş, Eren Akova, Esra Ay-

sal, D.Fatih Yücebağ ve Mertcan Kaplan. 
ETKİNLİK TARİHİ:  21 Kasım Cumartesi 12:00

ŞEKER PAN (ÇOCUK TİYATROSU)

SİHİRLİ AĞAÇLAR (ÇOCUK TİYATROSU)
PELİN, Özge ve Emrecan çok iyi arkadaşlardır ve
sürekli evlerinin yakınındaki ormanda oyun
oynamaktadırlar. Hayatları gayet güzel giderken, bir
gün 2 kötü adamın ormandaki ağaçları kestiklerini
görünce, onlara bir oyun oynarlar. Ağaçların
kesilmesini önlemekle birlikte bu adamların ormanın
hayatımızdaki önemini anlamalarını sağlarlar.

ETKİNLİK TARİHİ: 15 Kasım Pazar 12:00
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ALİ URAL’LA
Edebiyat Söyleşisi
ALİ Ural, Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi’ndeki söyleşisinde yazar ve
şairlerin yazı yazarken geçirdikleri evrelerden ve zorluklardan örnekler
vererek, ilham alma yöntemlerini anlatacak, olayları nasıl faklı bir bakış
açısına dönüştürdüklerine dair fikirlerini paylaşacak. 
ETKİNLİK TARİHİ:  7 Kasım Cumartesi 19:00

(Prof. Dr. Turan Koç.
Konuk: Nazif
Gürdoğan)
Prof. Turan Koç, Nazif
Gürdoğan ile birlikte
Şehir ve Medeniyet
Sohbetleri’nde
Eyüplülerle
Caferpaşa Kültür
Sanat Merkezi’nde
buluşacak. 

ETKİNLİK TARİHİ: 14 Kasım Cumartesi 19:00

ŞEHİR VE
MEDENİYET
SOHBETLERİ

Afife Hatun Kültür Merkezi’ndeki
etkinlikler Kasım ayında da devam edecek.
Psikolog Elif Demirer, her Çarşamba
düzenlenecek “Annelik Akademisi” isimli
seminerlerde, annelere rehberlik edecek
bilgiler paylaşacak.  Annelikte teorik
bilgiye duyulan ihtiyaç doğrultusunda
oluşturulan  Annelik Akademisi
seminerleri, hanımlara hem yol gösterecek

hem de
onların merak
ettikleri
konuları
uzmanlardan
öğrenmelerini
sağlayacak. 
ETKİNLİK
TARİHİ: Her
Çarşamba
10:00

AFİFE HATUN KÜLTÜR MERKEZİ

ANNELİK
AKADEMİSİ

MUSİKİ SOHBETLERİ (Ahmet Hakkı Turabi)

SERTARİKZADE KÜLTÜR MERKEZİ 
EYÜP Belediyesi’nin Sertarikzade Kültür Merke-
zi’ndeki irfan sohbetleri Kasım ayında yine Eyüplüle-
rin buluşma noktası olacak. 11 Kasım Çarşamba ak-
şamı 19:00’da Mustafa Tatçı, 20 Kasım Cuma
19:00’da Mustafa Özdamar’la irfan sohbetleri Eyüp-
lüleri bekliyor. 28 Kasım Cumartesi günü saat
15:00’de ise Yurdal Tokcan, Sertarikzade Kültür Mer-
kezi’nde “Ustalarla Hasbihal” programına katılacak. 
ETKİNLİK TARİHİ: 11 Kasım Çarşamba 19:00 (Mus-
tafa Tatçı)
20 Kasım Cuma 19:00 (Mustafa Özdamar)
28 Kasım Cumartesi 15:00 (Yurdal Tokcan)

İRFAN SOHBETLERİ – USTALARLA HASBİHAL

Yurdal
Tokcan

Mustafa
Tatçı

Mustafa
Özdamar

CAFERPAŞA Kültür Sanat Merkezi’nde Kasım
ayında düzenlenecek programa, “Müzik,
kültür ve medeniyetin bir göstergesidir” di-
yen  Profesör Ahmet Hakkı Turabi konuk olu-
yor. Turabi, hem musiki sohbeti hem de ses-
lendireceği ilahilerle Eyüplülere seslenecek. 
ETKİNLİK TARİHİ: 21 Kasım Cumartesi 19:00
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EYÜP Belediyesi’nin, Siyer Vakfı’nın katkılarıyla
düzenlediği 12. Uluslararası Eyüp
Sempozyumu, 6- 7- 8 Kasım 2015 Kasım

tarihleri arasında Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde
yapılacak. 

Sempozyumda “İslam Fetihleri ve Fetih Olgusu”,
“Fetih-Tebliğ İlişkisi”, “Edebiyatımızda Ebu Eyyub El-
Ensari ve Fetih”, “Eyüp Sultan Camii, Türbesi ve Tarihi
Merkezi”, “Anadolu’ya Yönelik Fetih Hareketleri”
başlıklı tebliğler sunulacak.

Sempozyum, 6 Kasım Cuma günü saat 10:00’da
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Siyer Vakfı
Kurucusu ve İslam Tarihi Araştırmacısı Muhammed
Emin Yıldırım’ın konuşmasıyla başlayacak. 3 gün
sürecek ve 7 oturumdan oluşacak sempozyuma,
akademisyenler, yazarlar, gazeteciler, uzmanlar ve
Eyüplüler katılacak. 

6 Kasım Cuma günü 10:00-11:30 saatleri
arasında düzenlenecek ilk oturumda “İslam Fetihleri
ve Fetih Olgusu” masaya yatırılacak, başkanlığı ise
Prof. Dr. Dr. Mustafa Fayda üstlenecek. Bu oturumun
konuşmacıları ise, Muhammed Emin Yıldırım, Prof.
Dr. Cağfer Karadaş, Doç. Dr. Mehmet Akbaş ve Dr.
Abdulhakim Quikck olacak. 

Cuma günkü ikinci oturumda “Fetih-Tebliğ
İlişkisi” ele alınacak. 13:00-19:30 saatleri arasında
düzenlenecek oturumun başkanlığını Prof. Dr. İhsan
Süreyya Sırma yapacak. Seminerde, Prof. Dr. Ahmet
Önkal, Prof. Dr. Mustafa Fayda ve Prof. Dr. Mustafa
Ağırman tebliğ sunacaklar. 

7 Kasım Cumartesi günü toplam 3 oturum
yapılacak. 10:00’da başlayıp 19:00’a kadar devam
edecek seminerin ilk oturumunda başkanlığı Yazar
İskender Pala yapacak. “Edebiyatımızda Ebu Eyyub
el-Ensari ve Fetih” konusunun ele alınacağı
oturumun konuşmacıları ise Gazeteci Yazar Beşir
Ayvazoğlu, Prof. Dr. Fatih Andı, Doç. Dr. Ali Öztürk,
İtalyan Yazar Ahmad Vincenzo olacak. 

Cumartesi günü yapılacak ikinci oturumda “Eyüp
Sultan Camii, Türbesi ve Tarihi Merkezi” konusu ele
alınacak. Başkanlığı’nı Prof. Dr. Örcün Barışdağ’ın
üstleneceği oturumda, Mimar Hilmi Şenalp, 
Yard. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
tebliğler sunacaklar. 

Cumartesi günkü son oturumda “Anadolu’ya
Yönelik Fetih Hareketleri” masaya yatırılacak.
Oturum Başkanlığı’nı Prof. Dr. Mehmet Şeker’in
üstleneceği sempozyumda, Prof. Dr. Levent Öztürk,
Prof. Dr. Adem Apak, Prof. Dr. Adnan Demircan ve
Sami Abdullah El-Mağlus konuşma yapacaklar. 

8 Kasım Pazar günü Sempozyumun son günü
“İstanbul’un Fethi” konusu mercek altına alınacak.
Prof. Dr. Mahmut Kaya’nın oturum başkanlığını
üstlendiği sabahki toplantıda, Prof. Dr. Ziya Kazıcı,
Dr. Ahmet Şaban, Muhammed Harb, Halid Bakkar
tebliğ sunacaklar. 

İkinci oturumun konu başlığı ise “Halid b. Zeyd’in
Türk İslam Kültüründeki Yeri” olacak. Prof. Dr. Salih
Tuğ’un yöneteceği çalıştayda Prof. Dr. Ünal Kılıç,
Ahmed Turan Arslan, Doç. Dr. Metin Yılmaz ve Prof.
Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı konuşma yapacaklar. 

Pazar günkü kapanış ve değerlendirme
oturumunda başkanlıkları Prof. Dr. Raşit Küçük ve
Prof. Dr. Adnan Demircan üstlenecek. 

Muhammed Emin Yıldırım, Prof. Dr. İsmail Lütfi
Çakan, Prof. Dr. Mustafa Fayda ve Prof. Dr. Sadettin
Ökten ise kapanış  değerlendirmesini yapacaklar.

DÜNYACA ÜNLÜ TARİHÇİ, YAZAR VE GAZETECİLER 
12. EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU’NDA BULUŞUYOR
Eyüp Belediyesi’nin Siyer Vakfı’nın katkılarıyla düzenlediği “12. Uluslararası Eyüp Sempozyumu” değerli tarihçi, yazar

ve akademisyenlerin katılımıyla 6-7-8 Kasım 2015 tarihleri arasında Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Beşir
Ayvazoğlu

Ahmad
Vincenzo

İskender
Pala

Prof. 
Sadettin 
Ökten

Fatih
Andi
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