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2015 tarihinde yenilenmiş haliyle yayın hayatına başlayan
ve her ay basılarak Eyüplülere ücretsiz dağıtılan gazetemiz

kısa sürede ilgi odağı oldu, tiryakilik yarattı. SAYFA 21’DE

EYÜP

EYÜP’E
ÇOCUK SOKAĞI
KURULUYOR

EYÜP Belediyesi Ar-Ge ve Proje Birimi (ESAR),
sosyal ve kültürel birçok projenin
hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye Başkanı
Remzi Aydın, Çocuk Sokağı projesinin en kısa
zamanda hayata geçirilmesi için çalışmalar
yapıldığını söyledi. DEVAMI SAYFA 15’TE

�Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda,
ilçe başkanları ve belediye başkanlarına 1 Kasım seçimlerindeki başarılarından
dolayı teşekkür plaketi verdi. Davutoğlu, Eyüp'teki uyumlu ve verimli
çalışmalarından dolayı Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve AK Parti Eyüp İlçe
Başkanı Süleyman Aykaç'ı da kutlayarak teşekkür plaketini takdim etti.

İstanbul
Büyükşehir

Belediye Başkanı
Kadir Topbaş ve

AK Parti İstanbul
İl Başkanı Selim

Temurci de Aydın
ve Aykaç’ı tebrik

etti.

BAŞBAKAN'DAN
TEŞEKKUR PLAKETİ

KEMERBURGAZ turşusunun tanıtılması ve
markalaşması yönünde Kemerburgaz esnafı ile

birlikte önemli çalışmalar yürüten Eyüp
Belediyesi, bu doyumsuz lezzeti İstanbullularla

buluşturdu. Kemerburgaz'da düzenlenen
festivalde yöresel halk dansları ekibi ve ünlü

sanatçı Arif Şentürk de sahne aldı. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, katılımcılara turşunun

yanısıra kuru fasulye ve pilav da ikram edilen
festivalin her yıl tekrarlanacağını söyledi. 2’DE

Eyüp’lü Gençler
Sömestr Kış Kampında
EYÜP Belediyesi’nin Simurg 2016

Sömestr Kış Kampı 23 Ocak
Cumartesi günü başladı.

�HABERİN DEVAMI SAYFA 11’DE

İstanbullular, Kemerburgaz
Turşu Festivali’nde Buluştu
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Vuslat Yolculuğu Projesi’ne Ödül
Proje üzerine proje üreten Eyüp Belediyesi’ne ödül üstüne ödül geliyor. Eyüp Belediyesi bu
kez de Başkan Remzi Aydın’ın bizzat projelendirdiği “Vuslat Yolculuğu” Projesi ile ödül aldı.

ZAL Mahmut Paşa Camii Restorasyonu ile Tarihi
Kentler Birliği'nden, Geleneksel El Sanatları
Kursları ile de Kültür Bakanlığı'ndan ödül alan

Eyüp Belediyesi bu kez de "Eyüp Sultan'dan
Mevlana'ya Vuslat Yolculuğu" Projesi ile ödüle layık
görüldü.

Belhaber.com ‘un bu sene 9. kez düzenlediği
“Belediye Oscarları” Yılın Belediye ve Yerel Yönetim
Projeleri Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı temsilen Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Sanlav'ın katıldığı
tören, Taksim CVK Bosphorus Park Resort Hotel'de
gerçekleştirildi. Eyüp Belediyesi’nin ödülünü,
Mimarlar Mühendisler Grubu (MMG) Genel Sekreteri
Murat Alpay takdim etti. 

Eyüp Belediyesi adına ödülü alan Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Sanlav tören
sonrasında, "Yüzde 97 memnuniyetle
gerçekleştirdiğimiz çalışma, Eyüp Belediye
Başkanımız Remzi Aydın'ın bizzat projelendirdiği,
projelendirmekten öte satır aralarını da doldurduğu
bir organizasyon oldu. Beyaz Masa ve Çağrı
Merkezi'ndeki arkadaşlarımızla birlikte sahadaki
uygulamayı gerçekleştirdik. Çok başarılı bir proje
oldu. 11 bin 657 vatandaşımızı götürdük, yaklaşık 4
bin kişi de sıra bekliyor. Onları da nisan ayı ile
birlikte Konya'ya götürmeye devam edeceğiz" diye
konuştu. 

Eyüp Belediyesi’ne ve Başkan 
Aydın’a tebrikler

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Genel
Sekreteri Mehmet Duman da verdiği röportajda,
Eyüp Belediyesi'nin aldığı ödülü değerlendirirken,
"Yerel yönetimler sadece temizlik, yol bakım,
kaldırım, asfalt yapan değil, aynı zamanda
vatandaşların ruhuna hitap eden yönetimlerdir. Eyüp
Sultan'a ev sahipliği yapan Eyüp Belediyesi, yine
Konya'da bulunan Mevlana Hazretleri’ne vuslat
yolculuğu düzenleyerek çok önemli bir hizmet
sunmuştur. Başkan Remzi Aydın’ı ve sonrasında
emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. 

KEMERBURGAZ'IN geleneksel lezzeti
turşu muhteşem bir festivalle

İstanbullularla buluştu. Eyüp Belediyesi
tarafından düzenlenen Türkiye'nin en
büyük Turşu Festivali renkli görüntülere
de sahne oldu. Kemerburgaz
turşusunun tanıtılması ve markalaşması
yönünde Kemerburgaz esnafı ile birlikte
önemli çalışmalar yürüten Eyüp
Belediyesi, bu doyumsuz lezzeti
İstanbullularla buluşturdu.  Yüzyıldan
fazla bir süredir Kemerburgaz'da
üretilen ve satışı yapılan lezzetli

turşuların sergilendiği ve ikram edildiği
festivale, vatandaşlar da büyük ilgi
gösterdi. Kemerburgaz'da düzenlenen
festivalde yöresel halk dansları ekibi ve
ünlü sanatçı Arif Şentürk de sahne aldı.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın
da katıldığı festivalde vatandaşlara
turşunun yanı sıra kuru fasulye ve pilav
da ikram edildi. Başkan Aydın, sadece
Kemerburgazlıların değil,
İstanbulluların da büyük ilgi gösterdiği
festivalin önümüzdeki yıllarda da
yapılacağını söyledi.

Kemerburgaz’da Turşu Festivali Yapıldı
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Başkan “Genç Kürsü”de
Soruları Cevaplandırdı
GENÇLER, ulaşımdan tapu sorununa,

güvenlik konusundan toplu ulaşıma
kadar merak ettikleri birçok soruyu

Başkan Aydın’a  yöneltti. 

“Yeşilpınar güzel bir camiye 
sahip olacak”

Başkan Aydın, Yeşilpınar Merkez Camii
inşaatı ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya
şu cevabı verdi: “Yeşilpınar mükemmel bir
ibadethaneye ve tesise sahip olacak. 12 bin
500 metre kare kapalı alanda, en altta
otoparkı olmak üzere spor salonu, yüzme
havuzu, lojmanı, Kuran kursu, çarşısı, sağlık
ocağı, muhtarlık, öğrenci yurdu, gençlik
merkezi, sosyal tesis, kafe gibi mekanları
barındıran bir merkez olacak. En kısa zamanda
tamamlanacak olan tesis hem kadınların hem
de erkeklerin rahatlıkla vakit geçirebilecekleri
bir yer olacak.” 

Başkan Remzi Aydın, gençlerle sohbetinde
hem ilçede gerçekleştirilen hizmetlerden hem
de yeni projelerden bahsetti. Aydın, gençlerle
sohbetinde özetle şu mesajları verdi: 

Karadolap’a ve Karadolap Camii’ne
sahip çıkacağız

- Göreve gelir gelmez ilk ziyaret ettiğim yer
Karadolap Camii’ydi. Karadolap gönül
insanlarının bol olduğu bir yer. Karadolap’a ve
bu camiye sahip çıkmamız lazım dedim ve
arkadaşlara talimat verdim. Camiyi külliye
şeklinde yeniden yapacağız. Geçen 10 gün
içinde bu alanda bulunan Ağız Diş Sağlığı
Hastanesi’nin ve Alibeyköy Anadolu
Hastanesi’nin ruhsatını verdik. Cami için de
planlarda bir düzenleme yapmamız lazım.”

“Tapu sorunu kalmayacak”
- Hiç kimse merak etmesin, tapusunu

alamamış hiçbir vatandaş Eyüp’te mağdur
edilmeyecek. Tapu ve mülkiyet sorununu
Allah’ın izniyle çözeceğimizi söyledim.  Yine
söylüyorum; Allah’ın izniyle Eyüp’te hiçbir
yerde tapu sorunu kalmayacak, hiçbir
vatandaşımız mağdur olmayacak.

-Ulaşım ve trafiğe gelecek olursak, Eyüp iki
yıl içerisinde iki tane metro ve bir tane
tramvay hattına kavuşacak. Bunlar
tamamlandığı zaman Eyüp’te ulaşım
rahatlayacak, trafik sorunu ortadan kalkacak.
2019 yılından sonra ise Kağıthane -
Sağmalcılar Metrosu, Fatih - Rami Metrosu ve
yeni teleferik hattı gelecek. Eyüp’te
önümüzdeki 5 yıl içerisinde mükemmel bir
ulaşım ağı oluşacak.

Toplantıda Simurg Gençlik Merkezleri,
belediyecilik ve belediyelerin çalışmaları
hakkında da gençleri bilgilendiren Başkan
Remzi Aydın, gençlerin gündeme dair
sorularını da yanıtladı. 

Toplantıda bazı taleplerini de dile getiren
Eyüplü gençler, Belediye Başkanı Remzi
Aydın’a kendilerini yalnız bırakmadığı
teşekkür etti.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Yağlıdere Sosyal Tesisleri’nde AK Parti Eyüp İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği
‘Genç Kürsü’ programında gençlerle bir araya geldi. AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç ve Gençlik Kolları
Başkanı Eyüp Sultan Karal’ın da katıldığı programda Başkan Remzi Aydın gençlerin sorularını yanıtladı.

Özgecan'ın ailesinden
Başkan Aydın'a ziyaret

GEÇTİĞİMİZ yıl öldürülen üniversite
öğrencisi Özgecan Aslan’ın annesi

Songül ve babası Mehmet Aslan, Eyüp
İlçesi’nde ‘Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve
Yürüyüş Parkuru’nu hizmete açacak olan
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ı
makamında ziyaret etti. Başkan Aydın’ın
makamında ağırladığı aile, duyarlı
davranışlarından ötürü başkan Aydın’a
teşekkür etti.

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde öldürülen
üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın,
annesi  Songül ve babası Mehmet Aslan,
Eyüp İlçesi’nde, 20 bin metrekarelik alan
üzerine inşa edilecek olan ‘Özgecan Aslan
Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkuru’u
hizmete açacak olan Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın’ı  makamında ziyaret
etti. Yaşadıkları acıya duyarlılık göstererek
yaptıkları tesise kızlarının verilmesinden
dolayı Başkan Aydın’a teşekkür eden anne
Songül ve baba Mehmet Aslan, ziyaretleri
sonrası Eyüp Sultan Hazretleri'nin
türbesini ziyaret ederek dua etti.

“Dostluğumuz, ilişkimiz bundan
sonra da devam edecek”

Ailenin ziyaretlerinden dolayı çok mutlu
olduğunu belirten Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, “ Biz geçen yaz Büyükşehir
Belediye Başkan’ımız Kadir Topbaş ile
Göktürk beldemizde yürüyüş parkurumuzun
temelini atmıştık. O zaman Kadir beyle
beraber karar vermiştik. Parkurumuzun
adını "Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve
Yürüyüş Parkuru" yaptık ve çalışmamız
devam ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra
açacağız. Çok güzel bir yatırım olacak. Bu
vesileyle ailemiz İstanbul’a gelmişlerdi.
Gelmişken de bizleri ziyaret ettiler. Tanıştık
kendileriyle. Biraz sohbet ettik, dertleştik.
İnşallah bundan sonrada ilişkimiz,
dostluğumuz devam edecek” diye konuştu.
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‘OKUMA-yazma’, mesleki teknik,
sosyal-kültürel, sanatsal, eğitsel
kurslar, birçok dalda eğitim

verilen halk eğitim merkezleri yurt çapında
büyük ilgi görüyor. Yılın 12 ayında da
eğitim verilen bu kurumlardan Eyüp ilçe-
sinde hizmet veren bir kursu ziyaret ederek
öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ettik.

Eyüp Halk Eğitim Merkezi’nde birçok
dalda düzenlenen kurslara Eyüplülerin,
özellikle de hanımların büyük ilgi
gösterdiğini belirten Eyüp Halk Eğitim
Müdür Yardımcısı Mine Orhan, kursların 12
kişilik bir grup oluşturulduğunda
açılabildiğini belirtti. 

Eyüp’te Topçular Mahallesi’ndeki
merkez bina dışında Eyüp Merkez’deki
Şeker Hayat Atölyesi’nde, Pierre Loti’deki
ESER’de, Kemerburgaz ve Alibeyköy
ÇODEM (Çocuk Destek Merkezi)’de
eğitimler verildiğini ifade eden Orhan,
“Kurum binamız ilkokuldan halk eğitim
merkezi haline dönüştürüldü. Üç bine
yakın kurs modülümüz var. Kursiyer
talebine göre sınıflarımızı ve branşlarımızı
açıyoruz. Önce talep formu alıyoruz. 12 kişi
tamamlandığında öğretmenlerimiz

eşliğinde derslerimiz başlıyor. Kurum
binamız küçük olduğu için burada çok fazla
kurs açma durumumuz maalesef olmuyor.
Bu konuda okullardan destek alıyoruz.
Eyüp Belediyesi’nin ESER ve Şeker Hayat
binasında kurslarımız var. Kemerburgaz’da
ÇODEM (Çocuk Destek Merkezi), Alibeyköy
ÇODEM, Ayvansaray ÇODEM’de de ‘Okullar
Hayat Olsun’ projesi kapsamında
kurslarımızı düzenliyoruz” dedi. 

2014 yılı Ocak ayı sonunda, Halit Derviş
İlköğretim Okulu sınıf öğretmenliğinden
Eyüp Halk Eğitim Merkezi’ne geçiş yapan
Mine Orhan, kurumda verilen hizmetleri
ise şöyle özetledi: 

“Gelen talepler üzerine dersliklerimizi
açıyor, kurslarımızın sayısını belirliyoruz.
Halk oyunlarımız, ebru sanatı, atletizm,
badmington, masa tenisi, satranç, Arapça,
Tecvidli Kur’an, ahşap boyama, bilgisayar
kullanımı, İngilizce, emlakçılık, nakış,
kuaförlük, yağlı boya resim, takı tasarım,

web tasarım, açık öğretim sınavlarına
hazırlanma kurslarımız bulunuyor.
Kurslarımıza kayıt olacak öğrencilerimizin
14 yaşını doldurmuş olması yeterli. Tabii ki
bazı kurs modüllerine göre yaş aralığı
değişiyor örneğin satranç kurslarımızda
yedi yaşında kayıtlı öğrencilerimiz var.
Öğrencilerimiz kurslarımızda ilk
sertifikalarını aldıktan sonra bizim bir üst
kurumumuz olan meslek eğitim
merkezlerimizde çıraklık, kalfalık ve usta
öğreticilik belgelerini de alırlar. Usta
öğreticilik belgesi alan öğrencilerimiz
bizim bünyemizde öğretmen olarak
çalışabilir. Kurumumuzda 12 kadrolu
öğretmenimiz var. Onun haricinde usta
öğretici olarak 2 arkadaşımız çalışmakta.
Okullara açtığımız kurslarda birçok daha
öğretmenimiz ve usta öğreticilerimiz var.
Eğitimlerimiz yılın 365 günü devam
ediyor. Öğrenci talebine göre istedikleri
branştaki kursu 12 kişiyi tamamlayınca
eğitime başlıyoruz.  Okuma yazma
kurslarımızda sadece kişi sayısını
tamamlama gibi bir sınır yok. Ayrıca engelli
bireylerimize de öğrenci sayısı önemli
değil. Diğer mesleki kursiyerlerimizde 12
kişi sınırı var.”

“BAŞKANIMIZA DESTEKLERİNDEN
DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Eyüp Belediye Başkanı’nın hem
merkezi hem de diğer kurumlarda verilen
kursları ziyaret ettiğini ve özellikle açılacak
sergiler konusunda destek verdiğini
vurgulayan Mine Orhan şunları söyledi:
“Sağolsun Belediye Başkanımız Remzi
Aydın geçen Ramazan’da bizlere çok güzel
bir fırsat tanıdı, tarihi Osmanlı evlerinin
olduğu bölümde stant açtık. Feshane’nin
karşısındaki standımızda ahşap boyama,
alüminyum folyo kabartma ürünlerimizi
sergiledik. Eyüp Sultan Meydanı tarihi
Oyuncakçılar Çarşısı’ndaki Eyüp Belediyesi
El Emeği Göz Nuru standında da el iş
ürünlerimizi sergiledik, satış yaptık.
Belediyemiz bu sene de bizlere böyle bir
imkan sağlarsa çok mutlu oluruz.
Geçenlerde Alibeyköy Ortaokulu’ndaydım.
Orada da nakış kursumuz var.
Kursiyerlerimiz şimdiden yaptıkları
ürünleri sergileyip satmaya başladılar.
Göktürk’te de öğrencilerimizin ürünlerini
sergileyecekleri bir yer açılırsa çok
memnun olacağız. Onun dışında her sene
Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen
HEMFEST’te de ürünlerimizi sergileyip
satabiliyoruz.  Geçtiğimiz yıl Eyüp
Belediyemizin Kültür Sanat Merkezi’nde
açtığımız üç günlük sergiye büyük ilgi
olunca Belediye Başkanımız serginin 4.
güne uzatılmasını istedi. Kendisi de
gezerek çok beğendi ürünlerimizi. 
Yine bu sene de inşallah genel bir
sergimiz olacak.”

Ülkemizde kuruluşu 1956 yılına dayanan halk eğitim merkezleri yurt çapında eğitim,
öğretim, üretim, rehberlik, danışma, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet veriyor.

Haber: Merve UZUN
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR

Mine 
Orhan
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Gizem Mamuk: “Daha önceden
kuaförlük yapmıştım. Burada
alacağım ustalık belgem ile
kendi dükkanımı açmak için
geldim.”

Gülümser Alan: “Üç yıldır
öğretmenlik yapıyorum. Gazi
Üniversitesi mezunuyum.
Öğrencilerin sadece bir dalda bir
şeyler öğrenmelerini değil,
kendileri için faydalı hobilere, el
sanatlarına, güzel sanatlara
eğilmelerini istiyoruz. Burada çok
güzel bir arkadaş grubu oluştu.
Nakış ve el işinin yanında sosyal
faaliyetlerimiz de çok renkli geçiyor.
Sinemaya, tiyatroya gidiyoruz.
Belediyemizin desteği ile hep
beraber Çanakkale’ye gittik,

Emirgan’a gezi yaptık.
Kursiyerlerimizin görmedikleri,
gezmedikleri yerleri keşfetmelerini,
birlikte hoşça vakit geçirmelerini
istiyoruz. Öğrencilerimizin büyük
bir bölümü burayı bir terapi olarak
görüyor. Sağlık sorunu olan,
kemoterapi tedavisi gören
öğrencilerim var.  Herkese tavsiye
ederim, haftanın birkaç günü hem
kendini geliştirip hem de arkadaş
çevresiyle keyifli bir şekilde vakit
geçirebilecekleri güzel bir yaygın
eğitim merkezi Halk Eğitimler.”

Gülender Varol: “İki senedir
nakış kursuna geliyorum.
Emekliyim, evde boş vakitlerini
değerlendirmek isteyen herkese
tavsiye ederim. İnsanın arkadaş
çevresi artıyor; hem de kendileri
için bir şeyler yaptıklarının
farkına varıyorlar. 

Emine Genç: “Eylül ayından beri
kuaförlük bölümüne geliyorum.
İnşallah kurs bittikten sonra
kendi dükkanımı açmayı
düşünüyorum. Kuaförlükle ilgili
bütün dersler hakkında
uygulamalı bilgiler alıyoruz.
Saçın yapısı, saç bakımı, fön,
topuz, gelin başı, maşa ile saç
yapımı vb. konularda eğitimler
aldık. Daha öğreneceğimiz
birçok şey var. Burada olmaktan
çok mutluyum.”

Yasemin Kılıç: “Üç yıldır kursa
devam ediyorum. Bu dönem
Bartın işi olan  tel kırma
konusunda eğitim alıyorum.
Ürünlerimizin düzenli olarak
satışını  gerçekleştiriyoruz. Ev
hanımıyım ama evimi atölye
gibi kullanıyorum. Çeyiz için,
mevlütler için, bohçalar için el
işi yapıyorum.

Gönül Şenyüz: “İki senedir
resim kursuna geliyorum.
Emekliyim, buraya gelecek
bayanlara tavsiye ederim;
insanın içindeki bütün
özgürlük ruhu ortaya çıkıyor.
Tamamen dinlendiriyor.
Haftanın üç günü geliyoruz. İki
gün tam, bir gün yarım gün
olarak geliyoruz.  Hocalarımız
çok güzel şeyler öğretiyorlar.”

Resmiye Erol: “Kuaförlük ile hiç
ilgim yoktu ve buraya geldim iyi
ki de gelmişim çok güzel ve
zevkli bir yer, inşallah ileride
kendi kuaför salonumu açmayı
düşünüyorum.”

Sevdiye Çavuşoğlu: “Üç senedir resim kursuna
geliyorum. Emekliyim evde boş boş oturmaktansa
sevdiğim bir sanat üzerinde kendimi geliştirmek
istedim ve resim kursuna başladım. Evde boş vakti
olan bayanlara tavsiye ederim.”

Nilgün Erek: “Ev hanımıyım, üç senedir resim
kursuna geliyorum. Resim yapmayı çok seviyorum.
Beni rahatlatıyor, terapi gibi oluyor. Daha önceden
çocukların resim ödevlerini yapıyordum. Resim
benim hayatım oldu.”

Hülya Yılmaz: “İki
senedir resim kursuna
gelmekteyim. Ev
hanımıyım, stres
atmak isteyen bütün
bayanların resim
kursuna gelmesini
tavsiye ederim.”

Arife Boğahan:
Emekliyim, resim
kursuna bu dönem
başladım ve burada
olmaktan çok
memnunum. Diğer
branşlardaki kurslara
gitmeyi de
düşünüyorum.”
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BAŞKAN Remzi Aydın’ın katılımıyla
Titanic Otel’de yapılan ve iki gün süren
Değerlendirme Çalıştayı’nda tasarım

firmaları ve mimarlık ofisleri kurumsal
kimlik ve görsel tasarım ile Kentsel Tasarım
Fikir Projesi ile ilgili sunumlar yaptı. 

Eyüp’ün kendine özgü kimliğinin
korunarak nitelikli bir kentsel alan özelliği
kazanması amacıyla sunulan projeleri,
danışma kurulu ve jüri üyeleri
değerlendirmeye alarak, Eyüp Meydan ve
yakın çevresine konsept olarak uygun
görülen çalışmayı belirledi.

Eyüp medeniyetimizin önemli
semtlerinden biri

Eyüp Sultan için farklı ve ikna edici
çeşitli projelerin görsel ve yazılı olarak

sunulduğu Değerlendirme Çalıştayı’nda
Başkan Remzi Aydın, belediye personeli,
firmalar ve mekan sahiplerinin göstermiş
olduğu çabalar için teşekkür ederek,  “1.5
yıldır süren çabalarımız ve bu
değerlendirme çalıştayı sonucunda ne
kadar doğru ve güzel bir çalışma
sürdürdüğümüzü tekrar görmüş olduk.
Liyakat ehli ve iş ahlakına sahip insanlarla
çalışmak çok hoştu. Eyüp büyük bir
medeniyetin numune semtlerinden biridir.
Dolayısıyla korunması, yaşatılması ve ondan
istifade edilmesi gerekir. Eyüp’ün temsil
ettiği medeniyete uygun bir estetik, vizyon
ve perspektifle hareket etmeye çalışıyoruz.
Sunulan projelerin hepsi de birbirinden
güzeldi. Bir medeniyet yürüyüşü olarak
sürdürdüğümüz bu süreçte sizlerin de
katkısını görmek bizi mutlu etti” dedi.

Eyüp Kentsel Sit
Alanı Tarihi Merkez
Yönetim Planı ve
Yakın Çevresinin
Düzenlenmesi ile
Tarihi Merkez
Kurumsal Kimlik ve
Görsel Tasarım
Çalışması, Kentsel
Tasarım Fikir
Projesi’ne yönelik
Değerlendirme
Çalıştayı
düzenlendi.

BAŞKAN Remzi Aydın, Eyüplü
muhtarlarla istişare toplantısında bir
araya gelerek görüş alışverişinde
bulundu. Alibeyköy’de Hacı Ahmet
Restaurant’ta düzenlenen toplantıda
mahallelerin sorunları, yapılan
yatırımlar ve Eyüp için
gerçekleştirilen projeler
değerlendirildi. Toplantıda
muhtarların mahalle sorunlarının
tespiti ve çözümüne yönelik
önerilerde bulunduğunu belirten
Başkan Aydın, “Muhtarlarımız,
mahallelerimizdeki
vatandaşlarımızın sözcüsüdür.
Sorunların tespiti ve çözüm
önerilerinde her zaman onlarla
istişare halinde olacağız. Eyüp’e daha
kaliteli hizmet verebilmek için el
birliği ile çalışacağız” dedi. Yapılan
konuşmanın ardından muhtarlar,
mahallelerine ilişkin sıkıntıları dile
getirerek taleplerini bildirdi.
Muhtarlar ayrıca Başkan Aydın’a şu
ana kadar mahallelerinde yapılan
hizmetler için de teşekkür etti.

Başkan Aydın
Muhtarlarla
Buluştu

“Eyüp’ün Tarihi Mirasını Gelecek Nesillere
Aktarmayı Hedefledik”
Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen panele
katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki
tarihi ve kültürel eserler için “gelecek nesil’ vurgusu
yaparak, “Elle tutulur mirasın hissedilmesini sağlayacak
çağdaş koruma ve kullanma yaklaşımlarını benimseyerek
bunları hayata geçirmeyi hedefledik” dedi.

TARİHİ Kentler Birliği(TKB) tarafın düzenlenen ‘2016
Hedefleri Doğrultusunda Marmara Bölgesi Tarihi Kentler

Birliği Üyeleri Deneyim Paylaşımları’ toplantısı
gerçekleştirildi. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da
İstanbul’un tarihi ve turistik bölgelerinden olan Eyüp’ü
temsilen panele katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan
Başkan Aydın, yaptığı sunumda Eyüp’ün tarihi yönleriyle
birlikte manevi boyutunun da dikkat çektiğini dile getirdi.
Çok sayıda tarihi yapı günyüzüne çıkarıldı

Eyüp’ün tarihi yapılarının restorasyon çalışmaları
hakkında katılımcıları görsel sunumlarla bilgilendiren Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Özellikle Haliç sahillerinde
ciddi bir temizlik yapılmış ve Eyüp tarihi merkez dediğimiz
SİT alanı içerisine 1970’li yılların sonundan itibaren Bakanlar
Kurulu kararıyla ilan edilmiş. Bu alan içerisinde tarihi mirası
teşkil eden yapılar yeniden süreç dahilinde restore edilerek
kamuya ve özel kurumlara kazandırılmıştır. Bu süreçte
onlarca tekke, cami, türbe, çeşme, medrese, hamam gibi
eserler titiz çalışmalarla belediyemizin öncülüğünde,
İstanbul Büyükşehir Belediye’miz, Vakıflar Genel
Müdürlüğümüz ve İstanbul İl Özel İdaresiyle işbirlikleri
neticesinde güzel sonuçlar alındı” şeklinde konuştu.
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Eyüp Ordulular Derneği
Başkanı Şenol Gündüz ve
Yönetim Kurulu üyeleri
Başkan Remzi Aydın’a
teşekkür ziyareti
gerçekleştirdi. 

Başkanlık makamında
gerçekleşen ziyaret sırasında
Dernek Başkanı Gündüz ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Eyüp
Ordulular Derneği’ne verdiği
destek ve katkılardan dolayı
Başkan Remzi Aydın’a
teşekkür etti. 

Ziyaret sonunda ise
Gündüz ve yönetim kurulu
üyeleri Başkan Aydın’a
üzerinde “Derneğimize
yaptığınız katkılardan dolayı
teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar
dileriz” yazılı plaket verdi.

EYÜPLÜLER yepyeni bir sağlık tesisine
daha kavuşuyor. Eyüp’te bu ay
içerisinde hizmete açılması planlanan

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi için
son hazırlıklar tamamlandı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nin Alibeyköy’de açılacak
olan kampüsünde, Beslenme ve Diyetetik,
Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
Hemşirelik, Odyoloji ve Sağlık Yönetimi
olmak üzere altı bölümle hizmet verilecek.
Merkezde poliklinik, ücretsiz Aile
Danışmanlığı hizmeti de sunulacak.

Konu ile ilgili olarak Üniversite Genel
Sekreteri Zeynep Gökçen ve Rektör
Danışmanı Prof. Dr. Erdal Tekarslan, Başkan
Remzi Aydın'ı ziyaret ederek, hastane açılışı
ile ilgili bilgi verdi. 

Vakıf’ın eğitim birimlerinin bulunduğu
fakülte,  meslek yüksekokulu ve poliklinik
açılışının son hazırlıklarını aktaran heyet,
Başkan Remzi Aydın’a da desteklerinden
dolayı teşekkür etti. Başkan Aydın da Eyüp
için çok önemli bir sağlık yatırımı olan
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nin,
ilçede bu konudaki önemli bir açığı
kapatacağını, sağlık hizmetleri hakkında yeni
proje hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Açılıyor

Yılın İlk Meclis Toplantısı
Yeni Binada Yapıldı

EYÜP Belediyesi yeni yılın ilk meclis
toplantısını, yeni hizmet binasında Remzi

Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirdi. 
2016 yılının ilk meclis toplantısında,

belediye gündem maddeleri görüşüldü.
Başkan Aydın toplantı öncesi yaptığı

konuşmada, "2016 yılının ilk meclis
toplantısını yeni akıllı hizmet binamızda

yapıyoruz. Çok güzel bir bina oldu. Şubat ayı
içerisinde birimlerimiz yavaş yavaş taşınmaya
başlayacak. Bundan sonra Eyüp'e yeni
binamızda daha kaliteli hizmetler sunacağız.
Hayırlı olsun" dedi. Meclis toplantısına AK
Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç ve CHP
Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek de katılarak
hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Ordulular
Derneği’nden
Teşekkür
Plaketi

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Başkan
Yardımcısı Ahmet Tüfekçi ile birlikte
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevine atanan Kenan Süzgün’ü de
makamında ziyaret etti. 

Başkan Aydın gerçekleştirdiği ziyarette,
Eyüp’te uzun yıllar Emniyet Müdürlüğü
görevini yürüten Kenan Süzgün’le sohbet
ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Eyüp Eski Emniyet
Müdürü’ne Ziyaret
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NİŞANCA MAHALLESİ AKARÇEŞME ESNAFI:

Röportaj: Merve UZUN Fotoğraflar: Tamay Alper GÖKDEMİR

İSTANBUL’UN en eski ve tarihi yerleşim bölgelerinden
Eyüp’ün Nişanca Mahallesi Akarçeşme Sokağı
esnaflarıyla sohbet ettik. Her zaman çok hareketli ve
kalabalık olan sokak, tarihi ve kültürel eserleri, arnavut
kaldırımları ve eski mahalle havasını yaşatan sevimli
dükkanlarıyla Eyüp’ün en güzel bölgelerinden biri.

Halit Açar (Akarçeşme Balıkçısı): 
“10 yıldır Nişanca Mahallesi’nde esnaflık
yapıyorum. Günlük balık getirip satış yapıyorum.
Mevsiminde her çeşit balığı getiriyorum.
Dükkanımızda balıklarımızı pişirip kilo ve
porsiyon şeklinde de satışını yapıyoruz.  Devamlı
balık sezonu olmadığı için yazın kapatıyoruz.
İşlerimiz bu sene sıkıntılı,  balık fiyatları yüksek.
Bizim esnaf olarak seyyar satıcılardan sıkıntımız
var. Biz vergimizi, stopajı, su paramızı, elektriği,
kiramızı veriyoruz. Diğer seyyar satıcılar ne
yapıyor, bizimle aynı malı satıp hiçbir şey
vermiyor. Dolayısı ile bizden daha düşük fiyatta
satıyor ürününü. Müşteri de ucuz olduğu için onu
tercih ediyor.  Belediyemizin çalışmalarından çok
memnunum ama bu haksız kazancın önüne
geçmek için, esnafları desteklemek için çalışma
yapmalarını rica ediyorum.”

Selamet Çalışkan (Çıtır İşkembe):  
“İki buçuk seneden beri Nişanca Mahallesi’nde esnaflık

yapıyorum. Daha önceden Eyüp Meydan’da
çalışıyordum. İşlerimizin pek tadı tuzu yok. Dışarıdan

kalabalık gibi gözüküyor ama çok fazla bir kazanç elde
edemiyoruz. Feshane etkinliklerinin kalkması kötü

oldu. Bizim için çok güzel bir gelir kaynağıydı buraya
gelen ziyaretçiler. Belediyemiz gittikten sonra buradaki
hareketlilik daha da çok azalacak. Belediyemizin yaptığı

çalışmalardan memnunuz. Dükkanımızda her damak
tadına hitap eden menülerimiz bulunuyor. Her gün

sabit çorba ve tencere yemeğimiz oluyor. İsmini ‘tako’
koyduğumuz, dönerden yaptığımız yeni ürünümüze

çocuklar gençler büyük ilgi gösteriyor. Bu tür yeni
ürünler sunarak satışları artırmayı düşünüyoruz.”

Hasan Keskin (Güven Kuru Temizleme):
“1983’den beri Nişanca Mahallesi’nde esnaflık yapıyorum.
Belediyenin buraya taşınmasıyla birlikte ben de dükkanımı
açmıştım. 1983 yılında Eyüp Belediye binası
Bayrampaşa’dan buraya nakledilmişti. İşlerimiz şu aralar
biraz durgun. Malum Belediyemiz yeni yerine taşınacak,
bizler de esnaf olarak kara kara düşünüyoruz. Belediyeye
gelen vatandaşların, burada çalışanların mahalle esnafına
katkısı çok büyüktü. Gerçi kısmet, Allah bir kapıyı kapar
öbürünü açar, inşallah yeni yılda işlerimiz daha iyiye gider.”

Eyüp’ün Tarihi Mirası
AKARÇEŞME’DE YAŞIYOR
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Abdullah Bektaş (Akarçeşme Halk Pazarı): 
“15 senedir esnaflık yapıyorum. Dükkanımızda görüldüğü gibi
sebze meyve satmaktayım. Ürünlerimizin fiyatı pazardakinin aynı.
Müşteriler alacakları ürünü istedikleri gibi seçebiliyorlar, kredi kartı
da dükkanımızda geçerlidir. Belediyemiz gayet güzel çalışıyor.
Çalışmalarından memnunuz.”

Uğur Karaarslan  (Uğur Market):
“15 yıldır esnaflık yapıyorum. Belediyemizin çalışmalarından

memnunum, Belediyemiz otopark sorununu hallederse çok daha
memnun olacağız.”

Ferhat Yıldız (Nişanca Gözlük): 
“İki senedir Akarçeşme Sokak’ta esnaflık  yapıyorum. Nişanca Mahallesi
sakin bir muhit, işlerimiz de sakin gidiyor. Dükkanımızda bütün gözlük

markalarının orijinalleri bulunuyor. Yüzde elliye yakın bir indirimimiz var.
Buraya gelen müşterilerimizin gözlük tamirlerini de yapıyorum.

Belediyemizin çalışmalarından memnunuz.”

Kahraman Taşdelen 
(Kahraman Kasap):
“1966 yılından beri Nişanca
Mahallesi’nde esnaflık yapıyorum.
Beş yıldan beri market kasap
gibiyiz, daha önceleri sadece
kasaptık. Etlerimiz Afyon’dan
geliyor ve büyük talep görüyor.
Belediyemizin çalışmalarından çok
memnunuz ve devamını
bekliyoruz. “

Adem Akgün
(Akgün Et ve
Tavukçuluk):
“2010 dan beri Nişanca
Mahallesi’nde esnaflık
yapıyorum. İşlerimiz bu
aralar biraz azaldı. Etlerimiz
Afyon, tavuklarımız
İzmir’den  geliyor.
Dükkanımızın karşısında
etlerimizi pişirip kilo veya
porsiyon ile sattığımız
diğer dükkanımız da
bulunuyor. İki dükkanı da
idare ediyoruz.”

Recep Aksu (Pak Fırın):
"45 senedir Nişanca Mahallesi'nde oturuyorum. Kısa bir
süre önce buradaki işime başladım. Fırınımız  sekiz yıldır
Nişanca Mahallesi'nde  bulunuyor, bütün ürünlerimizi
imalathanemizde kendimiz yapıyoruz. Mahalle sakinleri
fırınımızı beğenir ve ekmek alışverişini genelden bizim
fırından yaparlar. Belediyemizin çalışmalarından da çok
memnunuz teşekkür ediyoruz.”
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Eyüp Belediyesi’nin Simurg Yaygın Eğitim Kış Okulları’na devam eden öğ-
renciler, hem sağlıklı yaşam için spor yapıyor hem de birbirinden renkli ak-
tivitelerle eğlenceli saatler geçiriyor. Eyüp Belediyesi Spor Merkezleri’nde
düzenlenen kış spor okullarına Eyüp’te oturan 1870 çocuk devam ediyor.

EYÜP Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü’ne
bağlı olarak açılan Eyüp Kış

Spor Okulları’nda futbol,
basketbol, voleybol, tenis,
Uzakdoğu sporları, atletizm, su
sporları ve okçuluk dallarında
eğitim ve etkinlikler düzenleniyor.
Belediye, bu okullara kayıt
yaptıran tüm öğrencilere, eşfoman
ve spor çantası hediye ediyor.

Eyüp Belediyesi’nin Yaz
Okulları  gibi Kış Okulları’nın da
ilgi odağı olduğunu kaydeden
Başkan Remzi Aydın,
“Çocuklarımızın yaz kış demeden
sporu yaşamlarının bir parçası,
olmazsa olmaz bir alışkanlık, bir
eğitim modeli olarak almalarını
istiyoruz. Belediyemiz de
ilçemizdeki çocuklarımıza ve
gençlerimize spor yapmalarını
sağlayacak yerleri, eğitimi ve
uygulama alanlarını sunuyor. Kış
Spor Okullarımıza devam
edemeyen çocuklarımız ve
gençlerimiz için Kış Spor
Kamplarımız da organize ediliyor.
Bu sene Bolu Aladağ ve Bursa
Karacabey’deki kış kamplarımız da
büyük ilgi gördü” dedi.

Eyüp Belediyesi Kış Spor
Okulları çerçevesinde, Alibeyköy
Spor Kompleksi’nde futbol-
basketbol-voleybol-tenis-Uzakdoğu
sporları,  Akşemsettin, Göktürk ve
Rami’de Uzakdoğu sporları, Eyüp
Stadı’nda ise Halk Eğitim Merkezi
tarafından atletizm dersleri
veriliyor.

KIŞ OKULLARI TARİHLERİ UYGULAMA GÜNLERİ VE SAATLERİ
ALİBEYKÖY SPOR KOMPLEKSİ 1. GRUP SALI-PERŞEMBE 09:00/18:00

2. GRUP C.TESİ-PAZAR 09:00/18:00
AKŞEMSETTİN SPOR SALONU 1.GRUP P.TESİ-ÇRŞ-CUMA 18:00/21:00

2.GRUP SALI-PRŞ-C.TESİ 18:00/21:00
GÖKTÜRK SPOR SALONU P.TESİ-ÇRŞ-CUMA 18:00/21:00
RAMİ SPOR SALONU SALI-PRŞ-C.TESİ 18:00/21:00
EYÜP STADI P.TESİ-SALI-ÇRŞ-PRŞ-CUMA 09:00/18:00
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BOLU Aladağ’a gönderilen ilk öğrenci
grubunun ardından kampla ilgili konuşma
yapan Başkan Remzi Aydın, “İlk

grubumuzu Bolu Aladağ’a uğurladık. Bolu Aladağ
uluslararası sporcuların tercih ettiği kamp bölgesi.
Temiz havası, bol oksijeni, doğal yapısıyla
çocuklarımızın ilgisini çekecek bir yer. Daha önce
yaz kampı için çocuklarımızı göndermiştik. Şimdi
de kış kampı için yolcu ediyoruz” dedi. Başkan
Aydın sözlerine şöyle devam etti: 

“264 gencimizi, kız öğrenciler ve erkek
öğrenciler olarak Bursa ve Bolu’ya kampa
gönderiyoruz. Onları her fırsatta bu tür
etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz.
Orada spor, eğitim, sosyal ilişkiler gibi
birçok dalda etkinlikler
gerçekleştirecekler. Dolu dolu bir
kamp olacak. Çok memnun
kalacaklarına inanıyorum. Bu
kampta edinecekleri
arkadaşlıkları daha sonra da
devam ettirecekler, bu
arkadaşlıklar etkinliğe ayrı
bir güzellik katacak.”

Eyüp Belediyesi’nin
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Bursa Karacaali Gençlik
Kampı Alanı’na Eyüplü kız
öğrenciler 01 Şubat-05
Şubat 2016 tarihleri
arasında gidiyorlar. Bolu
Aladağ’daki diğer kampa
ise erkek öğrencilerin ilk
grubu 23-26 Ocak 2016, ikinci
grubu 26-29 Ocak 2016, üçüncü
grubu ise 29 Ocak-01 Şubat 2016
tarihleri arasında katılıyor. 

Bursa Karacaali Kış Kampı’ndaki
kız öğrenciler 10 kişilik gruplar halinde
yapılan etkinliklere liderleri eşliğinde
katılıyorlar. Burada öğrenciler için, her gün 1
seminer, 1 sinema izletisi, masa-akıl oyunları,
grup içi iletişim oyunları, origami-elişi çalışmaları,
strateji oyunları, tiyatro, skeç, drama, koro
etkinlikleri, meslek tanıtımları, ilk yardım dersleri
ve Yeşilay bağımlılık semineri düzenlenecek. 

Bolu Aladağ Kampı’na katılan erkek öğrenciler
de  masa, saha oyunları, kar yürüyüşü, kızak
binme, kar yarışları, kartopu oynama, kardan
adam yapma, seminer, zipline, ekip oyunları, gece
ateş yakma ve gece programı vb. etkinliklere
iştirak edecekler. Erkek öğrencilere de yine atkı,
bere ve kamp sonunda sertifika dağıtılacak.

EYÜPLÜ GENÇLER, SİMURG 2016
SÖMESTR KIŞ KAMPINDA
Eyüp Belediyesi’nin Simurg 2016 Sömestr Kış Kampı 23 Ocak Cumartesi günü başladı. Bolu Aladağ ve Bursa Karacaali’de yapılacak kış

kamplarına gidecek ilk öğrenci grubunu Başkan Remzi Aydın  uğurladı. Başkan Aydın, kampa giden öğrencilere atkı ve bere hediye etti.
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Osmanlı döneminde
padişahların tahta
çıkma merasimi
olan Cülus Törenleri
Eyüp Belediyesi
tarafından özel bir
tiyatral gösteriyle
canlandırıldı. Eyüp
Belediyesi’nin,
tarihi ilçede
bulunan ve restore
edilen “Cülus
Yolu”nda
düzenlediği Cülus
Töreni gösterilerine
Eyüplüler kadar
ilçeye gelen yerli ve
yabancı turistler de
büyük ilgi gösterdi. 
Proje, Eyüp Sultan
Camii’nin arka
sokağında bulunan
ve İBB tarafından
restorasyonu
gerçekleştirilen
tarihi Cülus
Yolu’nda yapıldı. 
Eyüp Belediye
Başkanı Remzi
Aydın, projenin
unutulan bir
geleneği yeniden
dünyaya tanıtmak
için hazırlandığını
belirterek,
“Milletlerarası
boyutta kaliteli bir
sunum yapmak için
hazırladığımız bu
projemiz büyük ilgi
gördü. Bu tarihi
projemizi daha da
geliştirecek ve
medeniyetimize ait
bir ritüeli hem
Türkiye ile hem de
dünya ile
buluşturmuş
olacağız” diye
konuştu.

Kılıç
Kuşanma
Merasimi
Dünyaya
Tanıtılacak

Eyüp Cülus Yolu’nda
Tarihe Yolculuk

EYÜP Sultan Camii’nin arka sırasında yer
alan Cülus Yolu, tarihimize doğru
nostaljik bir yolculuk yapmak

isteyenleri derinden etkilemeye devam
ediyor. Her yıl Eyüp Sultan Camii ve
Türbesi’ni ziyaret eden binlerce
kişi, arka sokakta bulunan bu
çıkmaz sokakta yürüyerek
Haliç kıyısına ulaşıyor. 

Fatih Sultan
Mehmet’ten Vahdettin’e
kadar Osmanlı
padişahlarının tahta
çıktıklarında kılıç kuşanıp ata
bindikleri, cülus törenlerinin
yapıldığı tarihi yolda, halen gezilip
görülecek birçok tarihi eser
bulunmaktadır.  

Geleneğe göre, Sultan kayık ile Eyüp’e
gelir, vezirler ve devlet adamları yolun
başında kendisini selamlar, o ise binek
taşının oradan atına binerek Eyüp Sultan
Hazretleri’ni ziyaret ederdi. Daha sonra Türbe
ile Eyüp Sultan Camii arasındaki avluya geçer
ve böylece asıl Cülus Töreni başlardı.
Sultan’ın bir işareti üzerine Şeyhülislam

gelip beline dört halifeye ait kılıçlardan birini
kuşatır ve Allah’ın yardımıyla din ve devlet
düşmanları üzerine muzaffer olması için dua
ederdi. Törenden sonra Sultan yeniden atına

biner ve Edirnekapı yolundan toplanan
ahaliye Cülus bahşişi dağıta

dağıta ve atalarının türbelerini
ziyaret ede ede Topkapı

Sarayı’na geri dönerdi. 
Bir döneme damgasını

vurmuş Osmanlı
padişahlarının iktidara ilk
adımı attıkları Cülus

Yolu’nda sultanların ata
bindikleri tarihi ‘binek taşı’

halen çok sayıda kişi tarafından
ziyaret edilmektedir. 

RAMAZANDA MÜSLÜMANLAR CÜLUS
YOLU’NDAKİ İFTARDA BULUŞUR

Ramazan ayında Eyüp Belediyesi
tarafından Cülus Yolu’na iftar sofraları
kurulmaktadır. Bu yol üzerinde kültürel,
sanatsal etkinlikleriyle Sıbyan Mektebi ve
İstanbul’un Osmanlı’dan kalan tek imareti
ziyaretçileri karşılamaktadır. 

Binek taşının sol yanında III. Selim’in
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Eyüp Sultan'da Osmanlı
padişahlarının tahta çıkmadan önce
kılıç kuşanıp ata bindikleri ve cülus
dağıttıkları tarihi Cülus Yolu’nun
restorasyonu 2015 yılında yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı
İşleri Müdürlüğü ve İSKİ’nin
tamamladığı restorasyonda, yol
yapımının yanında atıksu ve
yağmursuyu hattı imalat çalışmaları,
tarihi dokuya uygun cephelerin
rehabilitasyonu işlemleri yapıldı. 

Cülus Yolu'nda yaklaşık olarak bin
100 metrekare döşeme taşı kaplaması
yapıldı. Tarihi fotoğraflardan
yararlanılarak orijinaline uygun
olarak rehabilite edilen yolda, granit
taşlar, itinalı olarak elle söküldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı
İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışma
çerçevesinde yoldaki aydınlatma
sistemini de yeniledi.

CÜLUS YOLU
2015’TE
RESTORE
EDİLDİ

validesi Mihrişah Valide Sultan Türbesi,
türbenin tam karşısındaysa Eyüp Sultan
Türbesi’nin arka tarafında yer alan
hazirenin içinde Mihrişah Valide Sultan
Mektebi, diğer adıyla Sıbyan Mektebi
bulunmaktadır. Yapı 1995 yılında Eyüp
Sultan Camii ve Çevresini Koruma Projesi
kapsamında restore edilmiştir. 

Yolun sonlarına doğru Hüsrev Paşa
Kütüphanesi’ni, Sultan II. Mahmut’un kızı
Adile Sultan Türbesi’ni, Büyük Dede Efendi
ve Eyyubi Mehmed Bey, Zekai Dede gibi
devrin ünlü müzisyenlerinin sanatlarını
sergiledikleri, Mihrişah Valide Sultan’ın
yaptırdığı, tarihi dokusu korunarak
yeniden inşa edilen tarihi Müzisyenler
Kahvesi’ni görürsünüz. Yolun bitiminde
Haliç Sahili’ne ulaştığınızda sağ yanınızda
son Osmanlı padişahlarından Sultan
Mehmet Reşat Türbesi’yle karşılaşırsınız.
Türbenin hemen yanında Sultan Reşat
Mektebi bulunmaktadır. 1910 yılında
yapılan mektep, Mimar Kemaleddin
Bey’in eseridir. Osmanlı’nın eğitime
verdiği önemin adeta simgesi
durumundaki yapı, günümüzde Ebussuud
İlköğretim Okulu olarak eğitim ve öğretim
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ŞUBAT 201613
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, Eyüp
Sultan Türbesi
açılışına, Haliç
kıyısından tarihi
Cülus Yolu’nu
yürüyerek gitmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.
Hayri Baraçlı, Eyüp Sultan tarihi Cülus Yolu restore
çalışmalarını Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’la
birlikte sık sık ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



ŞUBAT 2016
G Ü N C E L14

EYÜP Belediyesi ‘Hoş Geldin
Bebek’ ziyaretleri, 2016
yılında da devam ediyor.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın eşi Tülay Aydın,
Eyüp’teki bebeklerin ailelerini
ziyaret ederek onlara Şeker
Hayat’ın özel
çocukları
tarafından
hazırlanan “Hoş
Geldin Bebek”
sepetlerini hediye ediyor. 

Bebekler, bu ziyaretler
sırasında Eyüp Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü
bünyesinde çalışan doktorlar
tarafından da muayene ediliyor.

Tülay Aydın Ocak ayında,
Akşemsettin Mahallesi’nde
Serra-Berra kardeşler, Çağrı ve
Çağan kardeşler, Göktürk
Mahallesi’nde Yusuf Arda bebek

ve Yeşilpınar Mahallesi’ndeki
Yusuf İsmail bebek ile ailesini
ziyaret etti. 

Akşemsettin Mahallesi’nde
anne Yasemin Muti, minik Serra
ve ablası Berra’ya hediye veren
Tülay Aydın’a çok teşekkür etti.

Çağrı ve Çağan
kardeşlerin annesi
Burcu Kodaş ise
Eyüp

Belediyesi’nin bu
güzel hizmetinin çocukları

ve aileleri çok mutlu ettiğini
söyledi. 

Göktürklü Selma
Sekmenoğlu ve Yeşilpınar

Mahallesi’nde oturan Burçin
Akyol da “Hoş Geldin Bebek”
sepetleri ve Sağlık
Müdürlüğü’nün tüm çalışmaları
için Başkan Remzi Aydın ve eşi
Tülay Aydın’a teşekkür ettiler.

Eyüplü
Bebeklere

Belediyeden
Hediye
Sepeti

�Yusuf Arda bebek �Yusuf İsmail bebek

�Berra Muti

�Çağrı - Çağan bebekler

�Serra bebek

KARADOLAP Mahallesi’nde çocukları bir sokak
köpeği tarafından ısırılan Argın ailesine Eyüp

Belediyesi sahip çıktı. Başkan Remzi Aydın’ın
talimatıyla küçük Nehir’in babası Turgay Argın
Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde
işbaşı yaptı. Sağlığı düzelen küçük Elif ise
mutluluğunu ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşarak
Başkan Remzi Aydın’a teşekkür etti. 

Nehir’in, tedavi sürecini de yakından takip
eden ve babası Turgay Argın’a Belediyede çalışma
imkanı sağlayan Başkan Aydın, taburcu olan küçük
kıza oyuncak hediye etti. Tedavisinin devamında
da ailenin sürekli yanında olacaklarını vurgulayan
Aydın, kendisini makamında ziyaret ederek
teşekkür eden Turgay Argın’a da başarılar diledi. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’a yaptığı
tüm destekler için teşekkür eden Argın, “Sayın
Başkanımız kızımın sağlığı ile yakından ilgilendi.
Bize bir baba gibi sahip çıktı. İhtiyacımız
olduğunda yanımızdaydı. Kendisinden Allah razı
olsun. Şükürler olsun artık bir işim de var.
Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

MAREŞAL Fevzi Çakmak Lisesi öğrencileri, okulun
arka sokağında ayağından yaralı olarak buldukları

yavru köpeği Eyüp Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri’ne

getirerek tedavi edilmesini sağladı. Yavru köpeği
teslim alan Veterinerlik, köpeğin tedavi ve

bakımını yaparak tekrar eski sağlığına kavuşturdu.
Tedavi sonrasında tüm aşıları ve bakımı yapılmış

olan yavru köpeği öğrenciler sahiplendi.

EYÜP Belediyesi, sokak hayvanla-
rının soğuk havalarda zor du-

rumda kalmaması için bir dizi ted-
bir aldı. Ormanlık alana terk edilen
ve sokakta yaşayan hayvanlar için
Eyüp Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü Veterinerlik Hizmetleri'ne bağ-
lı ekipler, Eyüp ilçesinde yaşayan
hayvanseverler ile özel bir çalışma
gerçekleştirdi. 

Eyüp Belediye Başkan Yardımcı-
sı Şengül Kocabaş'ın da katıldığı ça-
lışmada, Veterinerlik Hizmetleri
ekipleri ve hayvanseverler tarafın-
dan Kemerburgaz, Göktürk ve Ağaç-
lı’nın da aralarında bulunduğu bir-
çok noktaya mama bırakıldı. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, “Göktürk, Kemerburgaz,
Ağaçlı gibi bölgelerde yiyecek bul-
makta zorluk çeken sokakta yaşa-
yan hayvanları unutmadık. Sahipsiz
sokak hayvanlarının aç kalmaması
için ekiplerimiz gün içinde belirli
periyotlarla sokak hayvanlarını bes-
lemeye devam edecek. Bu çalışma-
larımız aralıksız sürüyor. Zaman za-
man hayvansever vatandaşlarımız
da bu çalışmalara iştirak ederek biz-
lere destek veriyorlar. El birliği ile
aç açık sokak hayvanımız kalmama-
sı için mücadele ediyoruz” dedi.

Tedavisi Yapılan Minik Dostlarını Sahiplendiler

Soğuk Havalarda
Sokak Hayvanları

Unutulmadı

Küçük Nehir İyileşti
Babası İş Sahibi Oldu
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EYÜP Belediyesi Ar-Ge ve Proje Birimi
(ESAR)’nin, sosyal ve kültürel anlamda
birçok projeyi hazırladığını belirten

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, sosyolog,
mimar, ilahiyatçı, ekonomist ve
bilişimcilerden oluşan uzman kadroyla
tamamen profesyonel bir çalışma
gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Başkan Remzi Aydın’la ESAR’da yapılan
son çalışmaları ve yeni projeleri konuştuk. 

Eyüp Belediyesi ESAR AR-GE ve Proje
Birimi geçtiğimiz yıl kuruldu ve birçok proje
hazırlığına başladı. ESAR tarafından
hazırlanan ve Belediye tarafından
uygulanan projeler nelerdir?

Belediyemizin ESAR AR-GE ve Proje Birimi,
saha taramaları, ilgili kurumlarla yaptıkları
görüş alışverişleri  ve web araştırmaları
sonucunda elde ettikleri bilgiler
doğrultusunda fikirler geliştirip bunları ilgili
müdürlüklerimize iletiyorlar. Müdürlükler de
bu projelerle ilgili uygulama aşamasında
neler yapılmalı, bu fikir nasıl hayata
geçirilebilir, raporlar hazırlayarak benimle
paylaşıyorlar. Araştırma, etüd, bütçe vb.
konular masaya yatırılıyor ve tamamlanan
çalışmalarımızı ilgili müdürlüklerimiz
uyguluyor. 

Kadın emeğini değerlendirmek ve
kadınlarımıza maddi katkı sağlayabilmek için
ESAR birimimiz tarafından oluşturulan “ESKEP
Projesi” halen devam ediyor. 

ESAR projelerinden başka örnekler vermek
gerekirse, Yeşilpınar Bilgievi’mizin yanındaki
Çiçek Suyu Parkı’nda, stencilex zemin
uygulamaları yapıldı. Bu projeyi
ilkokullarımızda da uygulamak için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında,
yakında Eyüp’te açılacak olan “Çocuk Sokağı
Projesi” için çalışmalarımız devam ediyor.

Şu an Rami Bir Nefes Parkı için
geliştirdiğimiz “Köpek Parkı Projesi” Park ve
Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından inşa
ediliyor. Proje tamamlandıktan sonra
halkımızın hizmetine sunacağız.  Yine aynı
parkta yer alan Hasan Nail Canat Sanat
Akademisi’nin dış cephe tasarımı,
bilgievlerimizin dış cephelerinin
güzelleştirilmesi çalışmaları da ESAR
tarafından gerçekleştiriliyor. 

Bu arada “Genç Akademi” adında bir proje
geliştirdik ve kurumsal yapısını oluşturduk.
Şuan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz
tarafından yürütülen projede, üniversite
öğrencilerine yönelik seminer faaliyetleri
yürütülüyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında Eyüp İlçesindeki
gençlere yönelik profil araştırması yaptırdık.
Bu araştırmadan çıkan sonuçların halkımıza
yapılacak olan hizmetlerde fayda
sağlayacağını umuyoruz. Bunun yanı sıra,
Simurg Projesi’nin bilinebilirliğinin ölçülmesi,
nikah ve cenaze işlemlerinden vatandaşın
duyduğu memnuniyetin ölçümlenmesi için
de anket çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

Belediyemizin kurumsal yapılanması için
de birçok çalışma yürüttük ve hala
yürütüyoruz. Örneğin; Belediyemizin tüm
müdürlüklerine ışık tutacak ve Belediye’nin

hizmet  politikası geliştirmesine
katkı sağlayacak olan “Mahalle
Kimliği” çalışması yaptık. Bu çalışmayla,
Eyüp’te bulunan mahallelerimizdeki ihtiyaç ve
eksiklikleri tespit ettik. Tüm bunların yanında
Eyüp’te “engellilere yönelik yapılan
hizmetler”, “sokak hayvanlarıyla ilgili
uygulamalar” ve “madde bağımlılığı ile
mücadelede eylem planı” gibi birçok farklı
konuda raporlar hazırladık. Bu raporların, bu
konular hakkında proje oluşturup hizmet
vermek isteyen tüm kurumlara ışık tutacağını
düşünüyoruz.

ESAR’da şu anda kaç kişi görev yapıyor,
ekip bu yıl içerisinde daha çok genişleyecek
mi? Eyüplüler, ilçeleri için ürettikleri
projeleri sizinle paylaşabilirler mi?

Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine ve
proje çalışmalarına destek veren
danışmanımız, proje hazırlayan ve bu
projelere kaynak geliştiren arkadaşlarımız,
yapılan projeleri 3D halinde görselleştiren
uzmanımız, İstatiksel verileri toparlayıp
raporlayan ve çalışmalarımıza yön veren
İstatistikçi arkadaşımız var. Ekip,  şimdilik yedi
kişi olarak çalışıyor. 

Hem belediye çalışanlarının hem de
halkımızın kurguladığı projeleri bizimle
paylaşabilmesi için bir öneri sistemi
geliştirdik. Yakın bir zamanda hizmete
açacağız. Ayrıca her hafta Salı günleri
Göktürk’te Çarşamba günleri ise Eyüp
Belediye Binamızda Eyüplülerle görüşüyoruz.
Onların değerli fikirlerine her zaman açığız. 

AB ve İSTKA fonlarının desteğini alan ya
da önümüzdeki aylarda alması için çalışma
yürüttüğünüz, planladığınız yeni projeler
var mı?

“Camilerde Etkin İşitme Mekanizmasının
Oluşturulması ve Sesli Rehberlik Sistemi” adlı
projemiz İSTKA tarafından fonlanmış bir
projedir. Bu proje, Bahariye
Mevlevihanesi’nde ve Eyüp Camii’nde
uygulamaya konuldu. 

İSTKA tarafından geçtiğimiz haftalarda
proje çağrıları yapıldı. Ekip olarak bazı
paydaşlar belirleyip birçok konuda proje
hazırlama gayreti içerisindeyiz. Bunun dışında
AB Fonları, Tübitak Fonları vb. için de ESAR
ekibimiz projeler hazırlıyor. 

2016 yılında hayata geçirilmesi
kesinleşen, gençlere, kadınlara, işsizlere,
çocuklara yönelik projeler neler? Bu
projelerin hayata geçirilmesinde, uygulama
aşamasında sıkıntılar yaşanıyor mu? Eyüp
Postası okurlarına anlatabilir misiniz? 

2016 yılında gençlere, çocuklara,
kadınlara yönelik çok birçok projeyi hayata
geçireceğiz. Düğmeciler’de bulunan Şeyh
Raşid Parkı’nı atıllıktan kurtarmak, ıslah
etmek ve halkımız için güzel vakit geçirilecek
bir ortam haline getirmek için bir fikir projesi
hazırladık. 

“Bilge Vadi” adında gençlerin
yeteneklerinin artırılması ve keşfedilmesi,
onların bilime olan ilgi ve merakını açığa
çıkararak toplumda bilimin sevdirilmesi
amacına hizmet eden bir projeyi de hayata
geçireceğiz. 

Spor, sanat ve eğitim faaliyetlerini her
mahallede kurulacak olan merkezlerde bir
araya getiren bir proje hazırladık. Bunun
yanında, İstanbul’da bir ilk olacak olan
Eyüp’de bir “Afet Eğitim Merkezi ve Trafik
Eğitim Parkuru” kurguladık. Dezavantajlı
çocuklara yönelik, kadın istihdamına yönelik,
yetimlere yönelik vb. konularda çok sayıda
projelerimiz var. Ar-Ge ekibimiz, bu projeleri
tamamlayıp çeşitli kaynaklardan da fon bulma
gayretlerini sürdürüyor.

EYÜP’E ‘ÇOCUK SOKAĞI’ KURULUYOR
Eyüp Belediyesi, Eyüplüler için Ar-Ge ve Proje Birimi kurdu. Yedi kişilik ekiple çalışmalarına 2015 yılında başlayan birim, proje hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
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SERHAD
ŞEHRİ
BURSA’YA
MUHTEŞEM
BİR GEZİ

Eyüp Postası, sizlere gezip görmeniz
ve büyüleyici güzellikleri keşfetmeniz

için rehberlik etmeye devam ediyor.
Bu sayımızda sizleri, ‘Serhad

Şehrimiz’, Osmanlı’nın ilk başkenti
Bursa’ya doğru bir geziye çıkarıyoruz.

bağlı ve entegre olan üç ana
binadan oluşuyor. Alışveriş
merkezinde birçok ünlü
markayı bir arada bulmak
mümkündür. 

Tophane Meydanı: Bursa
merkezinde ve kente hakim
olan bu yüksek tepede bir
taraftan çayınızı yudumlarken
diğer yandan Bursa’nın
panoramik görüntüsünü
seyredebilirsiniz. Meydanda
1905 yılından günümüze gelen
bir saat kulesi var. 

Bursa Kalesi, Hisar Kapı ve
Surlar: Bursa’da Osmanlılar
öncesinden kalan en önemli
eser surlardır. Günümüzde
surların en belirgin olarak
görülebildiği kısım,
Tophane’deki Hisar Kapı
(Saltanat Kapısı) denilen
kısımdır. Bölgedeki anıtsal
yapılar Osman Gazi ve Orhan

Gazi Türbeleri, Saat Kulesi,
Şehadet Camii, Kurtuluş Savaşı
anıtıdır.Özellikle bu bölgedeki
Osmanlı mimarisi içinde özgün
bir yere sahip olan Bursa
evlerinin çoğu restore edilmiştir.
En güzel örnek Kale Sokak’tır.

Osman Gazi ve Orhan Gazi
Türbeleri: Tophane Meydanı’nda,
Tophane Parkı’nın içinde yer alır. 

Kurtuluş Sav
Anıtı: Tophane P
girişinde Osman
parkı çevreleyen
parmaklıklar ara
Bursa’nın kurtul
şehit düşen aske
yapılmıştır. 

Muradiye Kü
Muradiye semtin

BURSA’DA bizleri köklü bir
tarih ve damak
şenlendiren lezzetler

bekliyor. Evliyaları , türbeleri,
külliyeleri, hanları, yüzyıllık
evleri, tarihi Kapalıçarşı’sı,
teleferiği, camileri, mimari
yapıları, 600 yıllık çınarları,
kaplıcaları, çinisi, ipeği, havlusu,
kestane şekeri, İskender Kebabı,
Mudanya’sı, Trilye’si,
Cumalıkızık’ı ve Uludağ’ı ile
Bursa’yı çok beğenecek ve bu
güzel şehrimize tekrar tekrar
gelmek için can atacaksınız. 

ULAŞIM
Otobüsle İstanbul’dan 3

saatlik bir mesafede bulunan
Bursa’ya Yenikapı’dan deniz
otobüsüyle  Mudanya aktarmalı
da ulaşabilirsiniz. Çok rahat
edeceğiniz bu yolculuk 1.5 saat
sürüyor.

KONAKLAMA
Bursa’da konaklayabileceğiniz

birçok otel bulunuyor. 4 ve 5
yıldızlı otellerin yanı sıra butik
oteller de oldukça güzel ve
konforlu. Merkeze yakın bir butik
otelde konaklamayı tercih
ederseniz kenti daha rahat
gezerek keşfedebilirsiniz.

GEZİLECEK YERLER,
TARİHİ MEKANLAR

Bursa Kent Meydanı: Bursa
Kent Meydanı, 10.000
metrekarelik bir alana yayılan,
geniş gezinti alanları bulunan
bir bölge. Buradaki alışveriş
merkezi, yeraltında birbirine
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girdiğimizde dikkati ilk çeken,
caminin ortasında camekanlı
kubbenin altında büyük bir
şadırvanın olmasıdır. Çok zengin
Hat Sanatı örneklerine sahiptir. 

Türk İslam Eserleri Müzesi:
Önceleri Arkeoloji Müzesi
yapıtlarının sergilendiği Yeşil
Medrese, 1975 yılından itibaren
Türk-İslam Eserleri Müzesi
olarak hizmete girmiştir. 

Yeşil Camii: Yeşil semtinde
bulunan cami, 1419 yılında,
Çelebi Sultan Mehmet
tarafından yaptırılmıştır. Yeşil
Cami, Bursa’nın olduğu kadar
Türkiye’nin en güzel tarihsel
yapılarından biridir. 

Yeşil Türbe: Yıldırım
Bayezıt’ın oğlu Çelebi Sultan
Mehmet’in kendisi için
yaptırdığı türbe, ölümünden 40
gün önce bitmiştir.Kendisine
haz vakarı ile duran ve
tamamen çini dekorasyona
sahip sandukası Türbenin
içindedir. 

Emir Han: Bursa’ya yapılan
ilk bedesten olması bakımından
önemli olan han, Bursa
çarşısının çekirdeğini oluşturur.
Günümüzde handa, alt katta 36,
üst katta 37 olmak üzere 73
dükkan vardır. 

Kapalıçarşı: Bursalılar için
geleneksel alışveriş mekanıdır.
Burada her türlü ihtiyacı
kolaylıkla karşılayabilmek ve
hanların ortasındaki avlularda
soluklanabilmek mümkündür. 

Koza Han: ‘’Koza’’ ipek
böceğinin içinde büyüdüğü,
ipek kılıfının adıdır. Tarihte ipek
yolunun Anadolu’daki en
önemli duraklarından biri olan
handır. Koza Han’ın iç
avlusunun ortasında altı
şadırvan olan kubbeli bir
mescit,mescidin civarında da
çay bahçeleri bulunur.

Cumalı Kızık Köyü: Osmanlı
yerleşimlerinin yavaş yavaş
Bursa civarına kaydırıldığı
dönemde kurulmuş 700 yıllık
bir vakıf köyüdür. Osmanlı’nın
erken dönemine ilişkin sivil
mimarinin en güzel örneklerini
barındıran, tarihi dokusunu
günümüze dek koruyabilmiş bir
açık hava müzesi gibidir.
Bursa’ya 20 dakika
mesafededir. 

Atatürk Müzesi: Çelik Palas

Oteli’nin hemen yanında , 19
yüzyıl sonlarında yapıldığı
sanılan bir köşktür. Bursa’yı
ikinci ziyareti sırasında satın
alınarak, Atatürk’e armağan
edilmiştir. Köşk 1973 yılında
Atatürk Müzesi olarak açılmıştır. 

Süleyman Çelebi Anıt
Mezarı: Yıldırım Bayezıd’ın
divan imamı iken Ulu Camii
açılınca orada imamlık yapan
Süleyman Çelebi için yaptırılan
anıt mezar. 

Karagöz Müzesi: Karagöz
evinde Prof. Dr. Metin And’ın 61
parçadan oluşan, Karagöz
figürleri koleksiyonunu
gezebilir ve gölge oyunu
ustalarından gösteri
izleyebilirsiniz. 

Mudanya: Bursa’ya 20 km
uzaklıktaki Mudanya, Bursa’nın
en eski liman kentlerinden
biridir. Rumlardan kalma
mahalleleriyle ve sahilindeki
deniz turizmi ile dikkati çeken
Mudanya’dan sahilyolu ile
batıya doğru gidilirse bölgenin
en şirin beldelerinden
Trilye/Zeytinbağı Siği/Kumyaka
köylerine gelinir. 

Uludağ: Bursa’dan 36 km
uzaklıkta olan Uludağ’a karayolu
ile çıkmayı düşünüyorsanız,
kentin batısındaki Çekirge yolu
3. km’deki İnkaya Köyü’nde,
600 yıllık tarihi İnkaya Çınar
Ağacı’nın gölgesinde, köylülerin
en güzel ürünlerinin servis
edildiği nefis bir kahvaltı
yapabilirsiniz. Yola devam
ettiğinizde “Geyik Çiftliği”
dikkatinizi çekecektir. Geyik
Çiftliği’nden sonra Uludağ Milli
Park sınırlarına da girmiş
oluyorsunuz.  Uludağ teleferiği,
Türkiye’nin en uzun
teleferiğidir. Yıldırım’daki
Teleferik semti ile Uludağ’daki
Sarıalanyaylası arasında
bulunan teleferik,  4766 metre
uzunluğundadır.

vaşı Şehitleri
Parkı’nın
n Gazi Türbesi ile
n demir
asındadır. Anıt
luşu sırasında
erler anısına

ülliyesi:
nde, II.Murad

tarafından yaptırılan, cami,
hamam, medrese, imaret ile
hanedana ait 12 türbeden
oluşur. 

Osmanlı Evi Müzesi:
Muradiye Medresesi’nin
karşısına denk gelir. Osmanlı
evi, plan ve süslemeler
açısından XVII. yy. Osmanlı
hayat tarzını sergilemektedir. 

Ulu Umay Osmanlı Halk
Kıyafetleri ve Takıları Müzesi:
Müzede, Osmanlı dönemine ait
70 kıyafet, 400 parça takı ve
değişik etnografik eserler
sergilenmektedir. 

Ulu Camii: Bursa merkezde ,
Atatürk Caddesi üzerinde yer
alan Ulu Cami 1399 yılında
ibadete açılmıştır. Ulu Camii’ye

BURSA
Lezzetleri
Kebapçı İskender
Merkezde; hanlar ve
Kapalıçarşı bölgesine
çok yakındır.
İskender Fahri Yavuz
İskenderoğlu Bursa
merkezdedir.  

Küçük Saray Pideli
Köfte
Pideli köfte, Bursa’nın en
eski lezzetlerinden
birisidir. İskenderden
farkı, pidelerin üzerinde
döner yerine küçük
köftelerin bulunmasıdır. 
Aynalı Çarşı Pide ve
Cantık Salonu
Kapalıçarşı esnafının
uğrak yeri olan, cantık
ve pide salonudur.
Cantık pide hamuruna
yuvarlak ve daha küçük
olarak biçim
verip,ortasına kıyma
veya kaşar, kuşbaşı, lor
konulması ile yapılır. 
Çiçek Izgara
Bursa’nın en güzel
ızgara mekanlarından
birisidir. 
Kafkas Kestane Şekeri
ve Pastanesi 
Kestane şekeri Bursa’nın
özgün tatlarındandır.
Eskiden Uludağ
eteklerinde çokça
yetişen kestane
meyvesinden üretilen
bu şeker günümüzde
dünyanın dört bir yanına
Bursa’nın adını taşıyan
bir öz değer olmuştur.
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EYÜP Belediyesi’nin, Simurg
Yaygın Eğitim Programı
kapsamında,  başta lisans,

yüksek lisans ve doktora öğrencileri
olmak üzere ilmi çerçevede kendisini
geliştirmek isteyenler için açtığı Genç
Akademi çalışmalarına başladı. 

Akademik, sosyal ve kültürel
etkinliklerin düzenlendiği Eyüp Genç
Akademi, Eyüp Kara Süleyman
Tekkesi’nde hizmet veriyor.

Genç Akademi’de, yaş, konu ve
zaman sınırlaması olmadan, başta
Eyüp olmak üzere birçok alanda
derslerin, araştırmaların, analiz ve
raporlamanın yanında sosyal ve
kültürel etkinlikler de düzenleniyor. 

Manevi Atmosferde Gençler
İçin Akademi 

Eyüp Sultan Meydanı’na yakın bir
yerde, ulaşımın rahatlıkla sağlandığı
Kara Süleyman Tekkesi’ndeki Genç
Akademi’ye katılanlar, zamanlarını
etkin bir şekilde değerlendiriyorlar.
Araştırma, ders, sosyal etkinlikler
mekanı olarak işlevlendirilen Genç
Akademi’de, derslik, kütüphane, kafe,
seminer salonu ve sohbet alanları
bulunuyor. 

Akademi Kütüphanesi
Araştırmacıları Bekliyor! 

Çok sayıda eserin bulunduğu
Eyüp, İstanbul ve Türkiye
araştırmalarında kaynakların
kullanıma sunulduğu Akademi
Kütüphanesi’nde temel araştırmalar
için ansiklopediler, dünya tarihi, yerel
yönetimler, yazma eserler, albümler
ve romanlar da araştırmacıların ve
öğrencilerin istifadesine sunuluyor.
Akademi Kütüphanesi’nin online
taban ve spesifik genişlemeler ile
daha da büyüyeceğini dile getiren
Genç Akademi Koordinatörü Yunus
Emre Deli, yakın zamanda Genç
Akademi’nin araştırmacılar için yoğun
bir uğrak noktası olacağını ifade etti. 

Genç Akademi’den Günün Her
Saatinde Haberdar Olun! 

Etkinliklerine kısa bir süre önce
başlayan Genç Akademi,  Kara
Süleyman Tekkesi’nde her an açık
kapısı ve sürekli yayında olan internet
sitesi www.eyupgencakademi.org’da
duyurularını, bilgilendirmelerini ve
bültenlerini yayınlıyor.
Araştırmacıların “Bize Katılın”
bölümünden başvuru yapabilecekleri
sitede, çeşitli ders ve programların
başvuruları da yer alıyor. Eyüplüler,
Eyüp Genç Akademi sitesine girerek,
hem etkinliklere katılabilme hem de
Akademi çalışmaları ve projelerinden
bilgi sahibi olma şansına kavuşuyorlar.

GERÇEK HAYAT FAKÜLTESİ
Eyüp Genç Akademi’ye Büyük İlgi 
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EYÜP GENÇ AKADEMİ’DEN HABERLER

Türkiye’de ilk defa Eyüp Genç Akademi’de
öğrenciler ile buluşan “İktisadi İlahiyat” ders
programı Dr. Melih Oktay’ın eğitmenliğinde 21
Kasım 2015 tarihinde başladı. Toplamda 16 hafta
süren ve her hafta Cumartesi günü akşam 18:45 –
20:00 saatleri arasında işlenen dersler öğrencilerin

sosyal etkinlikleri, çeşitli toplantı ve gezi
programları ile gerçekleşiyor. Program sonunda bir
İktisadi İlahiyat kitapçığının yayınlanması ve konu
hakkında yetkin araştırmacıların araştırma masası
halinde bir araya geleceği İktisadi İlahiyat böylece
ilk defa disiplinel bir bakış açısı ile ele alınıyor.

İktisadi İlahiyat İlk Defa Eyüp Genç Akademi’de!

Medeniyetin Manevi Kalbi Eyüp’te “Tarihi Yeniden Düşünmek”
Modern tarih düşüncesi ve yazımının yeniden ele alındığı “Tarihi Yeniden
Düşünmek” ders programı Ocak ayında Ali Özcan’ın sunumu ile başladı.
Prof. Dr. Tahsin Görgün, Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, Prof. Dr.
Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Ramazan Şeşen, Prof. Dr. Mahfuz Söylemez ve Prof.
Dr. İsmail Kara gibi yetkin şahsiyetlerin bilgiler vereceği “Tarihi Yeniden
Düşünmek” ders programı yoğun bir katılım ile başladı. Sınırlı
kontenjandan dolayı başvuru ve mülakat süreci ile belirlenen katılımlarda
devam zorunluluğu ve ders takibi gözetiliyor.

Şehir Akademisi; “Şehri ve Şehirliliği” Yeniden Tasarlıyor
Genç Akademi bünyesinde kurulan araştırma birimlerinden olan Yerel
Yönetimler Araştırma Masası, şehrin sorunları başta olmak üzere
hayatımızda büyük bir yer tutan yerel yönetimlerin derinliklerine iniyor.
Araştırma Masası’nın üyesi ve İstanbul
Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler
üzerine yüksek lisans eğitimini
sürdüren Sena Polat, Genç Akademi’nin
özellikle araştırmacılar için bulunmaz
imkanlar sunduğunu söyledi.
Kütüphanesi, seminer salonu,
derslikleri, kafesi ve sohbet alanları ile
Genç Akademi’nin hem öğrencilerin
hem de akademisyenlerin buluşma
noktası olacağını kaydeden Polat,
“Genç Akademi’de Yerel Yönetimler
Araştırma Masası oluşturduk. Her biri
konu hakkında çalışan veya çalışmak isteyenler olmak üzere; okumalar,
toplantılar ve yetkin kişiler ile istişareler gerçekleştiriyoruz. Genç
Akademi’nin sitesinde de duyurularımızı görebilirsiniz” dedi.

“Medeniyet Mimarları” Eyüp Genç Akademi’de Hayat Buluyor
Doç. Dr. Müstakim Arıcı’nın eğitmenliğini gerçekleştirdiği ‘Medeniyet
Mimarları’ ders programının başvuruları www.eyupgencakademi.org

sitesinde başladı. Toplamda 12 hafta sürüp İslam bilim tarihinin önemli
şahsiyetlerinin
hayatlarının ve
çalışmalarının

inceleneceği program
süresince katılımcılar

çeşitli sosyal ve
kültürel etkinliklere de

iştirak ederek
interaktif bir program

gerçekleştirmiş
olacaklar.

Her Cuma Kara Süleyman’da “Asır Sohbetleri” İle Buluşuyoruz!
Genç Akademi’de her Cuma akşam 18:30’da başlayan “Asır Sohbetleri” ile
gündeme ilişkin istişareler yetkin kişiler ile masaya yatırılıyor. Gündeme
ilişkin konuların değerlendirildiği “Asır Sohbetleri” ile gündemin kalbi
Eyüp’te atacak. Ortadoğu’nun gündeminden yeni anayasa sürecine, kültür
ve sanat konularından eğitim, spor ve bilimsel meselelere kadar birçok
konu başlığı istişare ortamında ele alınacak.
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EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüplü
öğrencilerin karne sevincine ortak olarak
onları tebrik etti. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Eyüp
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, İslambey
İlkokulu ve Eyüp Merkez Ortaokulu’na
gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilerin karne ve
okuma belgesi teslim törenine katıldı. 

Okulda bulunan spor salonu, laboratuvar ve
ana sınıfı yemekhanesi gibi bölümleri de dolaşan
Başkanı Aydın, buralardaki eksikliklerin
giderilmesi için gerekenlerin yapılacağını belirtti.
Başkan Çırçır Ortaokulu ve Şehit Başçavuş
Murat Taş İlkokulu’nda Karne Dağıttı

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,  Eyüp
Çırçır Ortaokulu ve Şehit Başçavuş Murat Taş
İlkokulu öğrencileriyle de buluşarak onlara
karnelerini dağıttı.

Sosyal medya üzerinden “Başkanım, karne
sevincimizde sizi de aramızda görmek isteriz”
mesajını gönderen Çırçır Ortaokulu 7-B sınıfı
öğrencisi Muhammed Berat Akbey'in ricasını
kırmayan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
karne gününde öğrencilerin yanında oldu. 

Eyüp Çırçır Ortaokulu’nun ardından Şehit
Başçavuş Murat Taş İlkokulu’na da ziyaret
gerçekleştiren Başkan Remzi Aydın, karnelerini
alan öğrencileri tebrik ederek hatıra fotoğrafı
çektirdi.

EYÜP’TE
KARNE
SEVİNCİ

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Eyüp İlçe Milli Eğitim
Müdürü Murat Öğütçü, İslambey İlkokulu ve Eyüp Merkez
Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttılar.

Göktürklü Cemaatle Sabah Kahvaltısı
GÖKTÜRK Merkez Camii Dernek

Yönetimi ve cami imamı
Mehmet Fevzi Gülün’ün de
bulunduğu kahvaltı programında
konuşan Başkan Remzi Aydın,
“Dertlerimizi, sevinçlerimizi,
ekmeğimizi paylaşacağız. Cemaat
olmanın anlamı budur” dedi.

Kahvaltıda, Göktürklü cemaatle
sohbet ederek taleplerini dinleyen
Başkan Aydın, Eyüp’te herkese eşit
mesafede olduğunu ve hizmetin
herkese eşit olarak götürüldüğünü
söyledi.

Kahvaltı sonrasında,
restorasyonu yeni tamamlanan
camide incelemelerde de bulunan
Başkan Aydın, cami imamı
Gülün’den bilgi aldı. Gülün ve cami
dernek yönetimi, Başkan Aydın’a
camiye bakımında ve onarımında
verdiği desteklerden ve yaptığı
yardımlardan dolayı teşekkür etti.
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YÜPLÜLERİN gazetesi EYÜP POSTASI 1
yaşında...

1 Şubat 2015 tarihinde yenilenmiş haliyle
yayın hayatına başlayan ve her basılarak
Eyüplülere ücretsiz dağıtılan gazetemiz kısa
sürede ilgi odağı oldu, tiryakilik yarattı. 

Kadın, erkek, çocuk, genç, öğrenci, esnaf,
memur, emekli vb. kısacası her meslekten,
her yaştan binlerce kişinin severek okuduğu
Eyüp Postası’nda Eyüp’le ilgili güncel
haberler, röportajlar, Eyüp Belediyesi’nin
yaptığı çalışmalar ve gerçekleştireceği yeni
projeler; gençlere, çocuklara, kadınlara, her
meslek grubuna yönelik haberler yer alıyor.
Doğru, gerçek, objektif, ilkeli yayıncılığıyla
yerel habercilikte de önemli bir mesafe
kaydeden Eyüp Postası; gerek içeriği,
gerekse tasarımıyla diğer il ve ilçe
belediye yayın organlarına da örnek
teşkil ediyor.

1. yaşını kutlayan Eyüp Postası
Şubat Sayısı yine dopdolu... Eyüp
Belediyesi’nin çalışmaları...
Hanımlar için adeta bir terapi
merkezi olan Eyüp Halk Eğitim
Merkezi... Simurg Genç
Akademi... Eyüp Belediyesi’nin
Bolu Aladağ ve Bursa
Karacaali’deki  ücretsiz gençlik
kış kampları... Nişanca Mahallesi
Akarçeşme Sokak’taki esnafların
sorunları ve dilekleri... MODESA
esnafından Eyüp Belediyesi’ne mesaj
var... Serhad şehrimiz, Bursa’ya güzel bir
yolculuk... Eyüp Belediyesi yeni kültür
merkezleri... 2016 Şubat Kültür Sanat

Ajandası’ndan
seçmeler... Kadın
sayfasında zayıflamaya
yardımcı mucize
besinler ve gribi
atlatamayanlara
öneriler... Çocuklar için
Şubat etkinlikleri... Ve
fanları her geçen gün
artan Eyüp Postası
bulmacaları... 

Eyüp Postası’nda,
artık sizlerin de
haberlerine yer
vermek istiyoruz.
Haber, röportaj
yapılmasını arzu

ettiğiniz konuları,  Eyüp’le ilgili çektiğiniz
güzel bir fotoğraf ve resimaltını, yazdığınız bir
şiiri ya da makaleyi, kısacası sizin
gazetenizde görmek istediklerinizi bize yazın
(aylaeyuboglu@gmail.com) biz de
yayınlayalım.

Eyüp Postası’nın yeni sayılarında buluşmak
dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

E
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Yolları Yenilenen MODESA Esnafından Başkan Aydın'a Teşekkür

MODESA (Mobilya Dekorasyon ve Sanayi
Sitesi) esnafları sokak ve caddelerini
yenileyerek asfalt yaptıran, bakım ve

onarımını gerçekleştiren Eyüp Belediyesi’ne
teşekkür ettiler. MODESA Yönetim Kurulu Başkanı
Alaaddin Taruz, göreve geldikten sonra kendileriyle
sık sık bir araya gelen sorun ve isteklerini dinleyen,
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan
Remzi Aydın’a teşekkür etti ve “Sitemizdeki
esnaflarımız çok ciddi kampanyalar düzenliyorlar.
İndirimli ve kaliteli mobilya almak isteyen Eyüplüleri
MODESA’ya belkiyoruz” dedi. 

MODESA Yönetim Kurulu, geçtiğimiz aylarda
gerçekleştirdikleri bir ziyarette Başkan Aydın’ı ziyaret
ederek cadde ve sokaklarının bakımsızlığından
yakınmış ve asfalt yapılması için destek istemişti.
Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine
talimat veren Başkan Aydın, MODESA’nın tüm sokak
ve caddelerini yeniletti. 

MODESA Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Taruz,
“Belediye Başkanımız Remzi Aydın’a ve mobilyacı
esnafımıza verdikleri destekler için çok teşekkür
ederiz. Bu kadar kısa sürede bu çalışmaların
tamamlanması hem bizi hem de esnafımızı mutlu
etti” diye konuştu.

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.

“Belediyemizin
Çarşımızı
Tanıtmasını
İstiyoruz”

MODESA ESNAFLARI:

MODESA esnaflarından Kadir
Erten ve Sedat Arslan da yapılan

çalışmalarla ilgili Eyüp Belediyesi’ne
çok teşekkür ederek, sitelerinin
reklam ve tanıtımında destek
istediler. 

MODESA kurulduğundan bu yana
sitede esnaflık yaptığını belirten
Kadir Erten, “Buranın asfaltı 20
senedir harap durumdaydı. Hep
yama yapılarak idare edildi. Sitenin
zemini de kum olduğu için asfalt çok
uzun vadeli dayanmıyordu. Ama
Belediyemiz sokakları komple
yeniledi. Dolgu ve asfaltlar muazzam
oldu. Zeminin bir daha çökeceğini
zannetmiyorum. Biz bütün esnaflar
olarak Eyüp Belediyesi’nin yaptığı
hizmetlerden çok memnunuz” dedi. 

MODESA’nın tanıtıma ihtiyacı
olduğunu kaydeden Sedat Arslan ise
şunları söyledi: “Yollarımız yenilendi,
pırıl pırıl asfalt oldu. Eskiden çok
zorluk çekiyorduk. Belediyemizden
çarşımızı tanıtması için destek
olmasını da rica ediyoruz. Sizlerin
gelip bizlerle haber yapmanız bile
aslında bir tanıtım. Başkanımızdan bu
çalışmaları daha da arttırmasını rica
ediyoruz. Burası çok eski mobilyacılar
çarşısı, işlerimiz durgun, esnaflarımız
çok uygun kampanyalar
düzenliyorlar. Tanıtıcı reklam
yapılmadığından Eyüplülerin haberi
olmuyor. Bu konuda destek istiyoruz.”

MODESA Yollarıyla Yepyeni Bir Görünüme Kavuştu

Kadir
Erten

Sedat
Arslan

Haber: Merve UZUN
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR
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Evlenene 10 Bin Lira

Evlenecek gençlere devlet desteği
uygulaması için geri sayım başladı. 16 Nisan
2016’da başlayacak  uygulama ile 3 yıl
boyunca çeyiz hesabına para yatıran ve 27
yaşını doldurmadan evlenenler, 10 bin liraya
varan devlet desteği alacak. 

İşte çeyiz hesabının şartları:
�Hesap, bankaların yurt içi şubelerinde TL. cinsinden mevduat hesabı

veya katılım fonu olarak açılabilecek. 
�Çeyiz hesabına katılımcının düzenli ödeme yapması gerekiyor.

Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 100 lira, üst sınır bin lira.
�Katılımcı aylık ödeme planını seçmişse 1 dönem içinde 3 defadan

fazla düzenli ödemeyi aksatmaması gerekiyor. 
�1 dönem içinde çeyiz hesabından en fazla 2 defa çekim hakkı

tanınacak.
�Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının

yüzde 10’u kadar katkı alacak.
�Devlet katkısı çeyiz hesabının bulunduğu banka aracılığıyla alınacak.
�Katılımcılara sadece tek çeyiz hesabı için devlet katkısı ödenecek.

Birden fazla hesap açılması halinde bunlar birleştirilemeyecek,
katılımcının başvurduğu ilk hesabı devlet katkısı verilecek.

Markalardan
70 Bin Kişiye İş
TÜRKİYE’DE 2.5-3 milyon kişiye istihdam sağlayan

perakende sektörünün, 2016’da yüzde 7-9’luk bir
artışla 175-270 bin kişiye daha istihdam sağlaması
bekleniyor. 73 bin mağaza ve 380 binin üzerinde
kişiye istihdam sağlayan Birleşmiş Markalar
Derneği’nin hedefi ise 2017 sonunda 70 bin yeni
istihdam yaratmak. BMD Başkanı Sami Kariyo,
“Hesaplamalarımıza göre iki yıl içinde, yani 2017’nin
sonuna kadar Türkiye’de 44 yeni AVM açılacak. Bir
başka deyişle 2.3 milyon metrekare ek satış alanı
ortaya çıkacak. Söz konusu alanın en az yarısını BMD
üyelerinin kapsayacağını öngörüyoruz. Bu da en
azından 70 bin yeni istihdam anlamına geliyor.
Sektörde işe alımların çok büyük bir kısmı satış
danışmanı pozisyonuna olacak” dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri
Ocak ayındaki yüzde 3.86
+ 100 TL artışa ek olarak

Temmuz'da da enflasyon
zammı alacak. 

11 milyona yakın emekli
Ocak ayında zamlı maaş
heyecanı yaşadı. Hem SSK ve
Bağ-Kur emeklilerinin hem de
memur emeklilerinin Ocak
maaşlarında çifte zam birden
vardı. Ancak emeklilerin 2016
zamları bununla da
kalmayacak. Temmuz ayında
da maaşlar artırılacak. 

NASIL DEĞİŞECEK?
Böylece en düşük maaşlar;

Bağ-Kur tarım emeklilerinde

745.42 liradan 128.77 lira
artışla 874.19 liraya, Bağ-Kur
esnaf emeklilerinde 971.72
liradan 137.5 lira artışla 1109
liraya, 5510 Sayılı Kanun
sonrası emekli olan SSK'lılarda
839.23 liradan 132.39 lira
artışla 971.62 liraya, 5510
Sayılı Kanun öncesi emekli
olan SSK'lılarda 1122 liradan
143.33 lira artışla 1266 liraya
çıktı. Ocak ayında çifte zamma
kavuşan SSK ve Bağ-Kur
emeklilerine, yılın üçüncü
artışı Temmuz ayında
yapılacak. Temmuz'da,
maaşlara, yılın ilk 6 aylık
döneminde gerçekleşen
enflasyon kadar zam yapılacak.

Emekliye Yılın 3. Zammı Temmuz’da
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ÖĞRENCİLERLE birlikte
derse de katılan
Başkan Remzi

Aydın, “Geleceğin
sinemacıları artık
Eyüp’te yetişecek.
İnşallah bu güzel
eğitimler sonunda
Eyüp’ün niteliğine ve
özelliğine uygun
projeler üretilecek”
dedi.

Konuşmasında insana
yatırım yapmanın önemine
değinen Başkan Aydın,
sözlerine şöyle devam etti;
“Burada sinema eğitimlerimiz,
alanında uzman
arkadaşlarımızla, TRT ve Medya
Ajansı ile iş birliği çerçevesinde
veriliyor. Gençlerimiz burada
yönetmenlik, senaryo yazımı,
film eleştirmenliği vb.
branşlarda eğitim alıyorlar.
Dolayısıyla burada Türk
Sineması’na, kültürüne,

medeniyetine
katkı sağlayacak insanlarımız
yetişecektir. “
“Sinema eğitimini bir
belediyenin üstlenmesi
çok güzel”

Eyüp Film Akademisi’nin
çağa uygun bir hizmet
olduğunu belirten senaryo

eğitmeni Elif Eda Karagöz ise,
”Ben bir belediyenin böyle

bir projeyi hayata
geçirmesini çok faydalı

buluyorum. Burada
40’tan fazla öğrenci
var. Hepsi de
yetenekli. Sinema
zaten çağımızın en
güçlü dili ve bunun

bir şekilde gençlere
profesyoneller

tarafından aktarılması
lazım. Herkesin ulaşma

imkanı olmayabilir ve bir
belediyenin bunu üstleniyor
olması bence tam olarak çağa
uygun bir hizmet. Burada hem
senaristlikten hem de
yönetmenlikten bahsediyoruz,
kameranın dilinden
bahsediyoruz, tekniklerden
bahsediyoruz ve hep kendi
alanında uzman insanların
verdiği dersler bunlar” 
şeklinde konuştu.

“Geleceğin Sinemacıları Eyüp’te Yetişecek”
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın geçtiğimiz ay Rami Hasan Nail Canat Sanat
Akademisi'nde eğitime başlayan Film Akademisi’ni ziyaret etti.  Öğrenciler ve
eğitimcilerle sohbet eden Aydın, kültür ve sanata desteklerinin devam edeceğini söyledi.

ÖZ değerlerimizi, kültürel ve sanatsal
zenginliğimizi, geçmişten geleceğe

taşıyabilmek adına kültür ve sanat
faaliyetlerine hız veren Eyüp Belediyesi;
sempozyumlar, etkinlikler, sergiler,
konferanslar ve konserlerle Eyüplüleri
buluşturmaya devam ediyor. 

Son olarak 60 sanatçının görsel sanatlarla
ilgili eserlerinin yer aldığı "İl İl Türkiye" sergisi,
Eyüplü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Açılışa Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
yanı sıra sanatçılar ve çocuklarında aralarında
bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı. 

Azize Rodoplu'nun küratörlüğünde her ile
ait bir adet eserin yer aldığı sergi, özgün bir
dile sahip olup, Türkiye'de unutulmaya yüz
tutmuş kültür nesnelerini tekrar izleyiciyle
paylaşarak, somut olmayan kültürel mirasa
katkı sağlamayı amaçlıyor.

Eyüp'te "İl İl Türkiye" Sergisi

“İl İl Türkiye”
Sergisi, Eyüp

Belediyesi Sergi
Salonu’nda

açıldı. Açılışa
katılan Başkan

Remzi Aydın,
“Sanatçılarımızın

Türkiye’nin
çeşitli illerindeki

kültürü sanatla
buluşturduğunu

görüyoruz. Her
biri gerçekten

çok değerli”
dedi.

BAKIM ve onarımı yapılan Pir Sultan
Abdal Derneği Eyüp Şubesi'nin açılış

törenine katılan Belediye Başkanı Remzi
Aydın'a, teşekkür plaketi verildi.

Pir Sultan Abdal Derneği Eyüp Şubesi,
Alibeyköy Cemevi ve Kültür Merkezi
Konferans Salonu’nda düzenlenen törene
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK
Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Pir
Sultan Abdal Derneği yöneticileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

Törende Pir Sultan Abdal Derneği Eyüp
Şubesi ve Alibeyköy Cemevi Başkanı
Hüseyin Güzelgül, Başkan Remzi Aydın’a
dernek binasının tadilatı için verdiği
desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Pir Sultan Abdal
Derneği'nden Plaket
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EYÜP Belediyesi ve
Eyüp Musiki Vakfı
tarafından Eyüp

Kültür Sanat Merkezi’nde
Türk Sanat Müziğinin
kıymetli bestekarlarına
vefa örneği amacıyla
düzenlenen konserde,
Hacı Arif Bey’den
günümüze kadar icra
edilen besteler
seslendirildi. Eyüp’te
yaşamış olan Bestekar
Şakir Ağa ve Zekai
Dede’nin eserleri ile
başlayan konser neo-
klasik dönem bestekarları
ve yaşayan bestekarların

şarkılarıyla devam etti.
Musiki ustaları,

şairler, ses sanatçıları ve
bestekarların yer aldığı
konsere Cumhurbaşkanlı-
ğı Devlet Korusu Şefi
Mehmet Güntekin de
eşlik etti.

Klasik Musikimizi
yaşatmaya devam
edeceğiz

Gecede konuşma
yapan Eyüp Musiki Vakfı
Başkanı Nihat İncekara,
“Eyüp’ün Türk Müziği’nin
merkezi olma özelliğini
muhafaza ettiğini

söylemek Musiki
Vakfı’nın bu tür
çalışmalarıyla mümkün
oluyor. Eyüp’te geçmişte
yaşanan klasik
musikimizin izlerini
yaşatmaya devam
edeceğiz. 32. yılımızdaki
bu konserle Klasik
Musikimizin bizlere
bıraktığı büyük mirası
yad etmek bizler için
önemli bir görev.
Balıkesir, Kıbrıs ve Yalova
olmak üzere birçok şehir
ve semtten gelen
dostlara teşekkür
ediyorum” dedi.

Eyüp’te Türk Müziğine VefaKonseri
Eyüp Belediyesi
ve Eyüp Musiki

Vakfı’nın birlikte
düzenlediği
“Geçmişten
Günümüze

Bestekarlarımız”
adlı konser,

dinleyicilere
unutulmaz bir

gece yaşattı.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Kadir Topbaş'ın ev sahipliğinde
düzenlenen ilçe belediye başkanları
toplantısına katıldı.

Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te
düzenlenen ve 39 ilçe belediye
başkanının katılımıyla gerçekleşen
toplantıda Başkan Kadir Topbaş
İstanbul’da yapılan yatırımlardan
bahsederek, “Yaptığımız yatırımlar
İstanbul’u dünyanın gıpta ile izlediği bir
şehir haline getirdi. Bu bir ekip işi.
Sizlere ve sizlerin şahsında da tüm ekip
arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kadir Topbaş toplantıda yaptığı

konuşmada şunları söyledi:

“Övgünün Mimarları Sizlersiniz”
“İki dönemdir Birleşmiş Kentler ve

Yerel Yönetimler Başkanlığını da
yürütüyorum. Dünyanın birçok ülkesinde
programlara katılıyorum. Bu tür programlar
ülkemizin ve İstanbulumuzun bilinirliğini
arttırma yönünde önemli bir etkiye sahip.
Sohbet ettiğimiz dünya liderleri de
İstanbul’dan övgüyle bahsediyorlar. Bu
övgünün mimarları sizlersiniz.”

Toplantı sonunda sorulara da cevap
veren Başkan Topbaş, Beyaz Köşk önünde
ilçe belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı
çektirdi.

EYÜP Belediyesi, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’yle

birlikte  ilçedeki vatandaşlara
bisiklet alışkanlığı kazandırmak
ve ilçe trafiğini rahatlatmak
adına önemli bir projeyi daha
hayata geçiriyor. Bugüne kadar
sadece Göktürk'te yapılan
bisiklet yolları kademeli olarak
tüm Eyüp geneline yayılacak.

Göktürk'te İstanbul

Caddesi'nde 2 kilometrelik ring
yolu olarak hizmet veren bisiklet
yollarına yenileri ekleniyor.
Alibeyköy – Küçükköy arasındaki
yol ile Mareşal Fevzi Çakmak
Caddesi'nde bisiklet yolu
projelendirilecek. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın konuyla ilgili olarak, "Bu
çalışmalarımızda ana amaç
vatandaşlarımızın ulaşımda farklı

alternatifleri kullanmalarını
sağlamak. Bisiklet de bunlardan
biri. Önümüzdeki dönemde Eyüp
geneline yaymayı planladığımız
bu proje ile hem şehir için
trafikte rahatlama sağlamış
olacağız hem de bisiklet
alışkanlığını kazandımış
olacağız. Böylece aslında spora
da farklı bir teşvik sağlamış
olacağız" diye konuştu. 

İstanbul’un Mimarları Buluştu

Eyüp Yeni Bisiklet Yollarına Kavuşuyor
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Kış günlerinde
aldığımız
kilolardan

kurtulmanın yolu,
sağlıklı-dengeli

beslenme ve spor
yapmaktan

geçiyor. Ancak
uzmanlar

özellikle bazı
besinlerin kilo

vermede mucize
etkiler yarattığına
dikkat çekiyorlar.

Bu sayımızda
zayıflamaya
yardımcı bu

mucize
besinlerden

bahsedeceğiz.

Tavuk eti yağ yaktırır
Saf protein içeren tavuk eti,

vücut ısısını yükseltip
metabolizmayı hızlandırır, daha çok
kalori yakmayı sağlar. Diyette tavuk
ızgara, sulu tencere yemeği veya
haşlama olarak tüketilebilir. Bir
avuç içi tavuk, kilo vermek için
idealdir.

Muz tatlı isteğini keser
Şeker yani glikoz, vücudumuzun

temel ihtiyaçlarından biridir. Muz
gibi doğal şeker içeren
kaynaklardan bu ihtiyacı
karşılamamız gerekir. Ara öğünlerde
bir adet muzu dilimleyip üzerine toz
tarçın serpip bir bardak sıcak süt
içerek yerseniz, ayda 4 kiloya kadar
yağ yakabilirsiniz. Muz, şeker içeriği
yüksek bir meyvedir ve bu yüzden
günde en fazla iki tane yenmelidir.
Yanında ise, kan şekerini
dengeleyecek kefir, süt, yoğurt,
ayran gibi süt ürünü tüketilmelidir.

Yoğurt göbek eritir
Protein ve kalsiyum içeren

yoğurt, özellikle göbek ve
basendeki yağları eritir, tok tutar ve
bağırsakları temizler. Diyet
yaparken ara öğünlerde bir kase
yoğurda pulbiber, kekik, nane
ekleyip yiyebilirsiniz. Ana
öğünlerde yemeğin yanına
alabilirsiniz.

Yeşil mercimek tokluk verir
Bitkisel protein içeren yeşil

mercimek, uzun süre midede kalıp
tokluk verir, vücut ısısını yükseltir.
Bu sayede daha çok kalori yaktırıp
zayıflatır. Diyet yaparken yeşil
mercimeği salatalarınıza haşlanmış
olarak da ekleyebilirsiniz.

Brokoli yağ yakıcıdır
Brokolinin muhteşem bir yağ

yakıcı olduğunu biliyor musunuz?
Buharda pişirip üzerine zeytinyağı,
limon ve pulbiber hazırlanmış sos
döküp yiyebilirsiniz. Ayrıca, brokoli
çorbası yapıp içebilirsiniz.

Karnabahar bağırsakları
çalıştırır

Kilo vermeyi istiyorsanız, en
büyük yardımcılarınızdan biri
karnabahardır. Besin değeri
yüksektir ama kalorisi düşüktür.1
kilo karnabahar sadece 250
kaloridir. Karnabaharın mantısını da
yapabilirsiniz. Buharda haşlayıp
küçük parçalara bölün. Üzerine
kıymalı sos ve sarımsaklı yoğurt
dökün.

Türk kahvesi metabolizma
hızlandırır

Türk kahvesi de zayıflamaya
yardımcı mucize besinlerden biridir.
Çünkü içeriğinde kafein hem dinçlik
verir hem metabolizmayı hızlandırıp
daha çok kalori yakmayı sağlar.
Günde en fazla 2 fincan Türk kahvesi
içmelisiniz, şekersiz olmalıdır.
Yanında büyük bir bardak su
içmelisiniz. Dilerseniz, tarçınlı Türk
kahvesi yaparak tatlı isteğinizi
kesebilirsiniz.

Zencefil ödem söktürür
Zencefil, ödem söktürüp yağ

yakma hızını artıran muhteşem
baharatlardan biridir ve zayıflamak
isteyenlerin beslenmesinde mutlaka
olmalıdır.

A ve B vitaminleri açısından zengin olan ayva, kış mevsiminin
vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Şeker oranı oldukça düşük
olan meyve, aynı zamanda insanı rahatlatıcı ve sakinleştirici
özelliğe sahiptir. Mide ve bağırsakları güçlendiren ayva,
karaciğer tembelliğini giderir, kanı temizler. Çarpıntıya ili gelir,
öksürüğe faydalıdır. Cildi temizler, tırnakları güçlendirir. Varisi
önler, idrar yolları iltihaplarının iyileşmesini sağlar.

Şifa için Her Gün Bir 
AYVA TÜKETİN

Zayıflamaya Yardımcı
Mucize Besinler

"Bir ay önce grip oldum ama öksürüğüm bir
türlü geçmedi" , "Bu kez çok ağır grip oldum, ne
yaptıysam geçmiyor"... Son dönemlerde en çok
rastlanan, şikayetleri uzun süren ve arkasında
inatçı öksürükler bırakan grip havaların
soğuması ile hızla artış gösteriyor. Grip
öncelikle belirtileri benzerlik gösteren
hastalıklardan ayrılmalı ve doğru bir şekilde
tedavi edilmelidir.”

Yavaş yavaş gelişen halsizlik, hapşırık,
burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı,
balgamlı ya da kesik kesik öksürme, soğuk
algınlığının belirtileridir. Soğuk algınlığı ayakta
ve hafif olarak atlatılır.

Grip belirtileri ise, aniden ortaya çıkar. Hasta
sabah işe giderken iyidir, 3-6 saat içinde birden
üşüme, aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş
yükselmesi ortaya çıkar. Yaygın vücut ve baş
ağrısı, özellikle göğüste rahatsızlık (baskı, ağrı)
hisseder.

Virüs dış ortamda 2-8 saat varlığını
sürdürebilir. Bu özellikle hasta bir kişinin
dokunduğu yerlere (kapı kolu, telefon, masa,
merdiven korkulukları vs.) sağlıklı insanlar
temas ettiklerinde virüsü alır. Ellerini ağızlarına,

gözlerine götürdükleri zaman kendilerine
virüsü bulaştırmış olur.

Grip mevsimi başlamadan, özellikle risk
altındaki gruplar başta olmak üzere 6 ay ve
üzerindeki herkes aşılanabilir. Ekim ayı
aşılanmak için en uygun aydır. Fakat grip

mevsiminin Mayıs ayına kadar uzadığı
düşünüldüğünde kış sezonu içinde de aşılama
yapılabilir. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar,
65 yaş üzerindeki kişiler, bağışıklık sistemini
bozan, şeker, akciğer, kalp, böbrek gibi ikincil
bir hastalığı olan bireyler risk altındadır.

Uz. Dr. Gürkan
Yurteri, etkisi
uzun süre
devam eden
gribin tedavisi
hakkında bilgi
verdi ve
iyileşme
önerilerinde
bulundu.

Gribi Atlatamayanlara Hızlı İyileşme Önerileri!
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Türkiye’de 0-15
yaş grubundaki

her 100
çocuktan,

yaklaşık 3’ünde
şeker hastalığı

görülüyor.
Genetik

faktörlerin yanı
sıra, beslenme

düzeni de
çocuklarda

diyabet görülme
sıklığını
etkiliyor.

COCUK Sağlığı Hastalıkları ve Endokrinoloji
uzmanları, çocuklarda şeker hastalığı görülme
sıklığındaki artış doğrultusunda, 20 bin çocuğun

günde 4 kez insülin yapmak zorunda kaldığını söyledi.
Türkiye’de her 10 kişiden 1’inde diyabet sorunu

olduğuna dikkat çeken uzmanlar, diyabetin maliyeti
yüksek hastalıklar arasında yer aldığını belirterek,
ABD’de 13 yaş altındaki çocukların, yıllık sağlık
harcamalarının 1500 dolar, ülkemizde ise 9 bin dolar
olduğunu söylediler.

Diyabetli Çocuklarda Beslenme 
Büyük Önem Taşıyor

Diyabetli çocukların sağlıklı beslenmesi ve düzenli
egzersiz programları da önemli bir yer tutuyor. Şeker
hastalığı olan çocukların dengeli beslenmesi ve glikoz
oranı yüksek olan şeker, karbonhidratlı gıdalardan
uzak durması gerekiyor. Obeziteye yol açabilen şeker
hastalığının önüne geçebilmek için de çocuklara
dengeli ve düzenli beslenme ile spor yapma
alışkanlığının erken yaşta kazandırılması gerekiyor.

Çocuklarda Şeker Hastalığı
Görülme Sıklığı Artıyor

Ç O C U K L A R  İ Ç İ N  Ş U B A T  A Y I  E T K İ N L İ K  A J A N D A S I
İstanbul’u Dinliyorum 
İstanbul Modern Sanat Müzesi (Şubat ayında)
İstanbul’u Dinliyorum, Şubat ayında İstanbul Modern’de çocuklar ve
ebeveynlerle buluşacak. Etkinlik, parklarıyla, binalarıyla, yollarıyla ve sesleriyle
İstanbul’un ve İstanbul ile ilgili hayallerin konuşulduğu kısa bir söyleşi ile
başlayacak. Söyleşinin ardından çocuklar aileleri ile birlikte “Sanatçı ve Zamanı”
adlı koleksiyon sergisinde yer alan İstanbul manzaralarını yakından
inceleyecekler. Etkinliğin ikinci aşamasında atölyeye geçecek olan çocuklar,
burada ailelerinden yardım alarak, en sevdikleri yerleri ve gelecekle ilgili
hayallerini anlatan bir maketi hep beraber tasarlayacaklar. Etkinlik, 3-5 ve 6-10
yaş grubu çocuklu ailelere farklı seanslar şeklinde uygulanacak.

Masal Gerçek Tiyatrosu (27 Şubat Cumartesi) 
Mutluluk oyunu ile tanınan Pollyanna, Masal Gerçek Tiyatrosu
oyuncuları tarafından sahneleniyor. Pollyanna, teyzesinin
yanında yaşamak zorunda kalır. Polly Teyze oldukça aksi bir
ihtiyardır. Pollyanna’nın eğitimi konusunda titizlenmekte,
onun görgü kurallarını öğrenip bir hanımefendi gibi
yetişmesini istemektedir. Pollyanna, evin hizmetçisi Nancy ile
çok iyi arkadaş olur. Ona “mutluluk oyunu”nu öğretir.
Mutluluk oyunu Pollyanna’nın bulduğu bir oyundur. Olumsuz
bile olsa olaylardan mutlu olunabilecek bir şeyler çıkarmak
üzerine kurulu bir oyundur. Çocuklar Pollyanna oyununa
aynen kitabına olduğu gibi büyük ilgi gösterecekler.

Masal Gerçek Tiyatrosu (27 Şubat Cumartesi) 
CarrefourSA, çocukların taze gıdanın önemi
hakkında bilgilenmesi amacıyla Beşiktaş Kültür
Merkezi ile iş birliği yaparak, yeni bir proje başlattı.

“Gezegen C” adını taşıyan tiyatro oyunu ile
Türkiye’yi dolaşmaya başlayacak olan CarrefourSA,
BKM iş birliği ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde

yaşayan çocukları, taze gıdaların önemini anlatan
tiyatro oyunu ile buluşturacak. Ücretsiz olarak
gösterilecek olan Gezegen C tiyatro oyunu,
CarrefourSA kartı ile yapılan alışverişlerde
tüketicilere hediye edilecek.  “Gezegen C” tiyatro
oyunu, Türkiye turnesinin ardından 23 Nisan
2016’da İstanbul’da çocuklarla buluşacak.

Rapunzel 
Tiyatro Mie (4 Şubat Perşembe) 
Müzikli çocuk oyunu, "Rapunzel", Tiyatro Mie tarafından sahneleniyor. Salim
Dörtcan’ın yönettiği, müziklerini Tuğrul Aray’ın üstlendiği Rapunzel, çocukların
büyük bir ilgi ve merakla seyredecekleri bir oyun.  Güzeller güzeli Rapunzel, öyle
güzel öyle iyi yüreklidir ki, onu büyüten Cadı, kimseler görmesin diye erişilmez

bir kuleye hapseder. Bir gün ülkenin
Prens'i ormanda yürüyüş yaparken,
altın sarısı uzun saçlarıyla kulede
Rapunzel'i görür, göz kamaştıran
güzelliği karşısında büyülenir.
Cadının geldiğini fark eder ve
saklanır, cadı Rapunzel’e seslenir.
Rapunzel kuleden saçlarını sarkıtır
ve cadı Rapunzel'in saçlarına
tutunarak kaleye çıkar. Rapunzel'in
yaşadığı yüksek kule ve uzun
saçlarının muhteşem görseli
çocukların hayal dünyasında
kendine yer bulacaktır. Acaba
güzel Rapunzel cadının hapsettiği
kuleden kurtulup özgürlüğüne
kavuşabilecek midir?

Pollyanna

“Gezegen C” Tiyatro Oyunu Çocuklarla
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Eyüp Belediye Başkanı
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Genel Koordinatör: Ahmet Turan Koçer
Genel Yayın Yönetmeni: Ayla Eyüboğlu

Yazı İşleri Müdürü: Fatih Sanlav
Art Direktör: Murat Yıldız

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

Mustafa Kadir Çelik, Burak Yanargil
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Tamay Alper Gökdemir, Seva Süngü
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EYÜP Kültür Sanat Merkezi’nde 150
öğrenciye eğitimin verileceği tiyatro
okulunun açılışını, Eyüp Belediye Başkan'ı

Remzi Aydın, tiyatro sanatçısı Ulvi Alacakaptan ile
birlikte yaptı. Açılışta, Eyüp Belediyesi olarak
kültüre, sanata, gençliğe ayrı bir önem
verdiklerini yineleyen Başkan Remzi Aydın,
Eyüp'ün kültür alanında önemli bir merkez olması
adına, çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade etti.

“Gençlerimiz sanatla ilgilenmeli”
Açılışın ardından konuşma yapan Başkan

Remzi Aydın, “Medeniyet mefkuremizin
nesillerimize aktarılması gerektiği noktasında bir
vizyonumuzun olduğunu düşünüyoruz. Bunun da
Eyüp Belediyesi olarak ayrı bir sorumluluğu
olduğuna inanıyoruz. Hem medeniyetimizin
gençlere, nesillere aktarılması konusundaki
sorumluluğumuz, hem de gençlerimizin sanatla
meşgul olmaları noktasında faaliyetlerimiz devam
ediyor. Tiyatro okulumuz bunlardan biri ve önemli
bir uğraşı. Bu yüzden alanında usta bir isim olan
Ulvi Alacakaptan’la çalışmaya karar verdik. Bu
çalışmalarla beraber hem gençlerimizin bireysel
anlamda kişiliklerinin ve sosyal yönlerinin
gelişmesi sağlanacak hem de belki aralarından
ustalar, profesyoneller çıkacak” dedi.

Konuşmasında Eyüp Belediyesi bünyesinde
açtıkları tiyatro okulu için yüzlerce başvuru
aldıklarını da belirten Başkan Aydın sözlerine
şöyle devam etti: “Çok istekli arkadaşlarımız var.
Arkadaşlarımız ilk derslerini bugün yaptılar.
İnşallah çok daha güzel çalışmalarla bu
faaliyetler devam edecek ve artacak. İnanıyorum
ki çok kaliteli tiyatrocular ama hepsinden
önemlisi çok kaliteli gençlik yetişecek.” 

“Eyüp, tiyatro yapmamıza yardımcı olacak”
Sanatçı Ulvi Alacakaptan ise, “Benim kültür

üzerine bir benzetmem var. Kültür ibadet gibidir.
Az da olsa devamlı olması gerekiyor. Burada öyle
bir iklim var, öyle bir esinti var. Çünkü Eyüp
dediğiniz zaman bütün çevresiyle, mimari
yapılarıyla, dini hüviyetiyle size çok güzel bir
iklim sağlıyor. Bu iklimin özellikle kendi, yerli,
bizden olan bir tiyatroyu amaçladığımız şu
günlerde bize çok yardımcı olacağını sanıyorum.
Kendimiz gibi oynadığımız ürünümüz yok
denecek kadar az. Biz bu yolda beraber
yetiştirdiğimiz gençlerle ve yetişkinlerle birlikte
yeni ve yerli olan bir tiyatroyu yapmakta en güzel
ortama kavuşmuş olduk” diye konuştu.

TİYATRO DERSLERİEYÜPLÜLERE ULVİ
ALACAKAPTAN İLE
Eyüp Belediyesi tarafından,  çocuk ve gençlerin tiyatro alanında kendilerini geliştirmesi

ve yetiştirmesi amacıyla projelendirilen 'EYÜP TİYATRO OKULU’ hizmete açıldı.
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17 Şubat Çarşamba 19:00
Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi 
Musiki Sohbeti

Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli
Müzik ve onun anlam dünyasına

çıktığımız yolculuğun bu ayki
konuğu Doç. Dr. Ubeydullah
Sezikli. Musikimizin seçkin
eserlerinden örneklerin yanı sıra
onların anlamına dair incelikler
üzerine sohbetini dinleyeceğiz.

SIRADIŞI MARTI

07 Şubat Pazar 12:00
EKSM (Eyüp Belediyesi

Kültür Sanat M.)
Çocuk Tiyatrosu

Gölge Oyunu Karagöz
Kültür ve Turizm

Bakanlığı’na kayıtlı Kültürel
Miras Taşıyıcısı, Geleneksel

Türk Gölge Oyunu Karagöz ve
Hacivat ustası Hayali Suat

Veral’dan Türkiye’de ilk defa 1
metrelik Karagöz tasvirleriyle

büyük perdede izlenilebilecek
bir Karagöz-Hacivat klasiği.

06 Şubat Cumartesi  20:00 EKSM (Eyüp
Belediyesi Kültür Sanat M.)
Tiyatro
Sıradışı Martı
İki Perde / Yakaza Tiyatrosu
Yazan: Hale Canat Cürgül
Yöneten: Fatih Mehmet Koç
Oyuncular: Birol Cürgül, Erol Karaduman,
Fatih Mehmet Koç, Fatih Bulut, Mert Yıldırım 

ACILARLA baş edemeyip hayatın
kıyısında yaşamayı tercih eden bir arayış
yolcusu… Kendi içsel macerasını yaşarken
hayatın hırçın dalgalarıyla boğuşan;
rüzgârıyla savrulan, soğuğunda titreyen,
üşüyen ve kimliğini kaybedenlerle kesişir
yolları. Olanı değil, ardındaki hikmetin
perdelerini aralamaya çalışan bir “Sıradışı
Martı” o.

Gençlerle
Düşünce Atölyesi
13 Şubat Cumartesi 19:00 Caferpaşa
Kültür Sanat Merkezi / Söyleşi
Gençlerle Düşünce Atölyesi
Yusuf Özkan Özburun

SOSYOLOG ve Eğitimci, Yazar Yusuf
Özkan Özburun, Caferpaşa Kültür Sanat
Merkezi’nde gençlerle buluşuyor.
Okuma ve okuduğunu müzakere ederek
farklı perspektifler yakalamayı ve böylece
yeni düşünce metodları kazandırmayı
amaçlayan “Düşünce Atölyesi”ni gençler
büyük ilgiyle takip edecek.

Ubeydullah Sezikli ile 
Musiki Sohbetleri

İslam ahlakı, Kur’an ahlakı ve Efendimizin
ahlakı ile ahlaklanmanın yöntemi...

Her Perşembe 10:00  Afife
Hatun Kültür Evi/ Seminer

Kişisel Gelişim- Hacer Gündüz 
(Hanımlara Özel Etkinlik)

Peygamber ümmeti olarak
taşımamız gereken vasıfların

neler olduğunu öğrenmek, İslam
ahlakı, Kur’an ahlakı ve

Efendimizin ahlakı ile
ahlaklanmanın yol ve yöntemini

öğrenerek yaşamak için çıkılması
gereken kişisel yolculuğa

rehberlik etmek üzere
planlanmış bir ders programıdır.

Semir Aslanyürek’le
Sinema Söyleşisi

Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür ve Sanat
Merkezi’nde yönetmen Semir Aslanyürek ile
‘’Sinema Söyleşisi’’ düzenlendi.

Programda Semir Aslanyürek, sinemanın oluşum
tarihinden bahsederek, geçmişten günümüze sinemada
ne gibi değişiklikler olduğunu anlattı. Bir trenin istasyona
girişinin insanlara izletilmesini sinemanın ilk örneği
olarak veren Aslanyürek, “Ama bu bir belgedir. Sinemanın
sanat eseri olması ise bir yirmi yıl almıştır” dedi.

Önceleri 4 dakikalık filmlerin çekildiğine değinen
Aslanyürek, “İlk filmler günümüz kamera şakaları gibiydi
ve filmler 4 dakika idi. İzleyicilere bu süre çok kısa
geliyordu. Daha sonra birçok bobini uç uca eklemek ile
daha uzun filmler yapmaya başladılar. Fakat bu filmler de
birbirinden ayrı filmlerdi. İzleyiciler bu kamera şakaları
gibi olan görüntülerden zamanla sıkıldılar. Bundan sonra
ise tiyatroları kameraya alma dönemi başladı. Ama bu da
tiyatrocuların hoşuna gitmedi. Sinema salonları doluyor
tiyatro salonları boşalıyordu. Bundan sonra ise sinemacılar
kendi filmlerini yazma kararı aldılar ve kendi senaryoları
ile çekmeye başladılar” diye konuştu.

GÖLGE OYUNU KARAGÖZ VE HACİVAT
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BULMACALARIN CEVAPLARINI MART SAYIMIZDA BULABİLİRSİNİZ






