
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
referandumun ‘evet’le sonuçlanmasının ardından
Eyüp Sultan Camii’nde şükür namazı kıldı. TBMM
Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak ve Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın ile birlikte Eyüp Sultan Türbesi'ni
ziyaret eden Erdoğan, dua etti. Meydanda toplanan
Eyüplüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Başkanım”
diye seslenerek sevgi gösterisinde bulundular. 

“Huzur Başkenti” Eyüp, “Onbir Ayın Sultanı”
Ramazan ayında yine binlerce kişiyi ağırlayacak.
İftarı Eyyüb El Ensari Hazretleri'nin mukaddes
mekanı Eyüp Sultan'da yapmak, teravih namazını
Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyenler, Eyüp
Belediyesi'nin hazırladığı özel Ramazan
programlarında buluşacak. Kardeşlik temalı bu
seneki etkinlikler, Eyüp Belediyesi’nin kültür
sanat merkezlerinde düzenlenecek.

Bakan Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada
önümüzdeki süreçte daha fazla derslik yapılacağını
vurgulayarak, “İstanbul’da 2019 yılına kadar ikili eğitime son
verelim, evlatlarımız sabah çok erken gelip koşturur gibi
teneffüslerde vakit geçirmesin” dedi. 
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, “3 yıldan bu yana 30
milyon Türk Lirası eğitim ve öğretime katkımız oldu. Yapmış
olduğumuz bu katkılar ve çalışma süreci devam edecek”
şeklinde konuştu. 4DEVAMI 3’ÜNCÜ SAYFADA

Eyüp Belediyesi, Eyüp Kaymakamlığı ve
Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
ortaklaşa inşa ettiği 2 okul ve 1 yaşam
merkezi, Milli Eğitim Bakanı İsmet
Yılmaz'ın katıldığı bir törenle açıldı.
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Eyüp'te Eğitime Büyük Destek

Eyüp Belediyesi, ilçede
gerçekleştirdiği yatırımlarında

sokak hayvanlarını unutmadı. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın,

sokak hayvanları için bugüne kadar
yaptığı pek çok yatırıma

Kemerburgaz Sokak Hayvanları
Kliniği ile bir yenisini daha ekledi.

4DEVAMI 2’NCİ SAYFADA

Kemerburgaz Sokak
Hayvanları Kliniği Açıldı

Eyüplü Çocuklar, Uçurtma Şenliği ve
birbirinden renkli etkinliklerin düzenlendiği

Eyüp Belediyesi Çocuk Sanat Festivali’nde
doyasıya eğlendi. Eyüp semalarında süzülen

uçurtmalar, gökyüzünde renk cümbüşü yaşattı.
22-23 Nisan tarihleri arasında Haliç Etkinlik
Alanı’nda yapılan festival, sadece çocuklara

değil yediden yetmişe tüm Eyüplülere keyifli
saatler yaşattı. 4DEVAMI 4’ÜNCÜ SAYFADA

Haliç Kıyısında Muhteşem
Çocuk ve Sanat Festivali

Eyüp Sultan’da
Şükür Namazı
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EYÜP Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği
yatırımlarında sokak hayvanlarını unutmadı. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, sokak hayvanları

için bugüne kadar yaptığı pek çok yatırıma Kemerburgaz
Sokak Hayvanları Kliniği ile bir yenisini daha ekledi.
Klinikte tedavi altına alınan ilk hasta ise ayağı kırılmış
halde bulunan 1.5 aylık yavru bir kedi oldu. Eyüp
Belediyesi tarafından Kemerburgaz'da yapılan hayvan
kliniğinin açılışını Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın
gerçekleştirdi.

Onlar bize emanet
Açılışta yaptığı konuşmada, sokak hayvanlarına

yönelik bir çok hizmet gerçekleştirildiğini belirten Başkan
Remzi Aydın, “Sokak hayvanlarına iyileştirme yapmak ve
onların yaşayacakları mekanlar oluşturmak, onların
sağlıklarını takip etmek hem onlar açısından hem de
diğer çevre ve insanlar açısından faydalı bir çalışma.
Hayvanlarımız bize emanet, bunların emanet olduğu
bilinciyle hareket ederek Eyüp Belediyesi yaklaşık 3
yıldan beri çok ciddi projeler gerçekleştiriyor. Hayvan
ambulansı, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz ve
nihayet Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğimizi resmi
olarak açmış bulunuyoruz. Bu çalışmamızla; kedilerimizi,
köpeklerimizi, kuşlarımızı ve diğer sokak hayvanlarımızın
sağlıklarını ve güvenli yaşamalarını sağlamaya
çalışıyoruz. Onların her türlü sağlık problemlerini
halletmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından ise veterinerlik çalışanları,
Başkan Remzi Aydın'ın 2015 yılında kucağına alıp sevdiği
Garip isimli yavru köpeği kürsünün yanına getirerek bir
sürpriz yaptılar. Kemerburgaz'da 170 metrekare alan
üzerinde kurulu olan Eyüp Belediye Başkanlığı Veteriner
İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kliniği önünde sürekli
olarak bir hayvan ambulansı bulunacak. 

Muayene odası, ilaç odası, ameliyathane gibi alanları
bünyesinde barındıran klinikte, 3 veteriner hekim ve bir
yardımcı personel görev alarak haftanın her günü ilçedeki
hayvanlara yönelik sağlık hizmeti verecek.

Kemerburgaz Sokak
Hayvanları Kliniği Açıldı

EYÜP’TE HER CAN KIYMETLİ

Çocuklar Okul Şenliklerinde Eğlendi
Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği okul

şenlikleri öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.
Çocukların eğlencesine ortak olan Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, miniklerle bol
bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Eyüp Belediyesi
tarafından ilçedeki ilk ve ortaokullarda
geleneksel olarak her yıl düzenlenen okul
şenlikleri büyük bir coşkuyla geçti. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, okulda minik

öğrencilerle bir araya gelerek mutluluklarını
paylaştı.Minik öğrenciler okulun bahçesine
kurulan oyun alanlarında gönüllerince
oynayarak keyifli bir gün geçirdiler. Ders
stresinden uzaklaşan öğrencilere pamuk
şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Okul
bahçesine gelerek minik öğrencilerin
mutluluklarına ortak olan Başkan Aydın,
miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

15 Temmuz'un En Küçük Gazisi Anlattı
15 Temmuz hain darbe girişiminde
kahramanlık destanı sergileyerek darbeye
“dur” diyen gazi ve şehit yakınları, Eyüp
Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle
bir araya gelerek “o geceyi” anlattı. Eyüplü
gaziler Ergin Yapıcı, İskender Çadırcıer ve Fatih
Beder, 15 Temmuz hain darbe girişimini ve o
gün neler yaşadıklarını, nasıl gazi olduklarını
ve gençlerden bu ülkenin neler beklediğini

anlattıkları programa, 8 yaşında gazi olan 15
Temmuz'un en küçük gazisi Batuhan Çetinel
damga vurdu. Çetinel, o gece yaşadıklarını
şöyle anlattı; “Annem ve babamla beraber
hainlerin karşısında durmak için dışarı çıktık.
Elimizde bayraklarla Vatan Caddesi'ne doğru
gitmeye başladık. Başımızın üstünden
helikopterler geçiyordu. O anda kolumda bir acı
hissettim sol kolumdan vurulmuştum.”
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EYÜP Belediyesi, Eyüp Kaymakamlığı ve Eyüp
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa inşa
ettiği 2 okul ve 1 yaşam merkezi, Milli Eğitim

Bakanı İsmet Yılmaz'ın katıldığı bir törenle açıldı.
Bakan Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada
önümüzdeki süreçte daha fazla derslik yapılacağını
vurgulayarak, “İstanbul’da 2019 yılına kadar ikili
eğitime son verelim, evlatlarımız sabah çok erken
gelip koşturur gibi teneffüslerde vakit geçirmesin”
dedi. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, 
“3 yıldan bu yana 30 milyon Türk Lirası eğitim ve
öğretime katkımız oldu. Yapmış olduğumuz bu
katkılar ve çalışma süreci devam edecek” 
şeklinde konuştu.

33 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi
Eyüp Belediyesi, Eyüp Kaymakamlığı ve Eyüp

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa
gerçekleştirdiği Topçular Mahallesi Dede Korkut
Ortaokulu, Karadolap Mahallesi Prof. Kaya Gürsel
Ortaokulu ve Yaşam Merkezi düzenlenen tören ile
açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet
Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Kaymakamı Abdullah
Dölek, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç,
öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Şahin, 
Başkan Aydın ve beraberindeki heyet 33 adet 
ağaç dikimi gerçekleştirdi.

“30 okul depreme karşı güçlendirildi”
İstanbul Valisi Vasip Şahin ise Eyüp ilçesinde 

30 okulun deprem riskine karşı güçlendirildiğini
belirterek şunları söyledi, “14 okul yıkılıp yeniden
yapılarak, diğer 16 okul da güçlendirme şeklinde
olarak 30 okulumuzu deprem riskine karşı hazır 
bir şekilde hizmete sokmuş olduk. İstanbul 
deprem riski noktasında tehdit altında olan
illerimizden bir tanesidir” dedi.

EYÜP'TE EğİTİME DEv YATıRıM

Dede Korkut Ortaokulu

8FOTOĞRAFLAR: 
T. ALPER 
GÖKDEMİR
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EKSM’DE ÇOCUK
vE GENÇLİK
KİTAP FUARı

Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nin
Büyük Salon’da 18 Nisan'da
açılan Çocuk ve Gençlik Kitap

Fuarı ise 28 Nisan Cuma
gününe kadar devam etti.

Çocuklar bu fuarda
düzenlenen imza günlerinde

çocuk yazarlarla biraraya
geldiler ve kitap dünyasının

birbirinden güzel örnekleriyle
tanışma imkanı buldular.

22-23 Nisan tarihleri arasındaki Eyüp Belediyesi
Çocuk Sanat Festivali’nde çocukların uçurtmaları
gökyüzünde renk cümbüşü yaşattı. Festivalde Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, uçurtma yarışmasında
dereceye girenlere ödüllerini verirken, Makedonya'dan
gelen misafir çocuklara tarihi Eyüp oyuncaklarından
hediye etti. Başkan Aydın Eyüplü çocuklarla birlikte
uçurtma uçurdu ve renkli aktivitelerinde onlara eşlik etti. 

Festival çerçevesinde, alanda çocuklara yönelik kukla
gösterisi, şişme oyun parkurları, illüzyon gösterisi,
masalcı dede ile masal okumaları, Minikler Mehter 1453
konseri, ip ve çuval yarışları gibi etkinlikler düzenlendi.
Ayrıca yine festival alanına kurulan Eyüp oyuncakları
atölyesi, boyama atölyesi, ağaç oyma atölyesi, minyatür
atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi gibi atölyelerde
çocuklar eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulundular.
Festivalde, öğrencilerden oluşan Eyüp Kaymakamlığı
Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu da sahne alarak
birbirinden güzel şarkılar seslendirdiler.

Eyüp'te Muhteşem Çocuk Festivali
Eyüp Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Haliç Etkinlik Alanı’nda düzenlenen muhteşem bir festivalle kutladı.

Çocukların doyasıya eğlendiği, Simurg Uçurtma Şenliği’nin de yapıldığı festivale Makedonya’dan misafir öğrenciler de katıldı.

8FOTOĞRAFLAR: T. ALPER GÖKDEMİR
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Giresunlular Yenikapı'da Buluştu

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eşi
Tülay Aydın, ilçedeki yeni doğan
bebekleri ziyaret ederek onlara hediyeler

sunmaya devam ediyor. Ziyaret ettiği ailelere
ESER ve Şeker Hayat projesinde eğitim gören
engelli çocuklar tarafından hazırlanan
"Hoşgeldin Bebek" sepetleri hediye ediliyor. 

Tülay Aydın, bu ay Silahtarağa
Mahallesi'nde ikiz bebekler Miray ve Miraç
bebekle anne Şenay Mutlu ile baba Abdullah
Mutlu'yu, Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde Elif
Ada bebekle anne Merve Öztürk'ü,
Akşemsettin Mahallesi'nde İkra Simara
bebekle anne Bedriye Aytan'ı, yine
Akşemsettin Mahallesi'nde Kaan Ali bebekle
annesi Ebru Akgül'ü, Silahtarağa
Mahallesi'nde Batuhan bebekle anne Derya
Cındır'ı ve yine Silahtarağa Mahallesi'nde Ayaz
Bulut bebekle anne Cansu Şimşek'i ziyaret etti. 

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

“YAŞLıLAR 
BAŞıMıZıN TACı”
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eşi Tülay
Aydın, ilçedeki yaşlı ve hasta ziyaretlerine
devam ediyor. Tülay Aydın bu ay Silahtarağa
Mahallesi'nde hasta Yaşar Turan ve eşi Kadriye
Turan'ı ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde hasta
vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten,
onların taleplerini dinleyerek  moral veren
Aydın, “Yaşlılarımız bizim başımızın tacı. Onları
her zaman ziyaret ederek her şeyleriyle birebir
ilgilenmek bizim görevimiz” dedi.

Tul̈ay Aydın, hasta
Yasa̧r Turan ve eşi

Kadriye Turan

Tülay Aydın, Miray ve Mirac ̧bebek, anne
Şenay ve baba Abdullah Mutlu, anneanne
Güler Kalafat, hemsi̧re Gülcan Daşdemir.

Tülay Aydın, İkra Simara bebek, 
anne Bedriye Aytan, doktor Behice Samastı.

Tul̈ay Aydın, Batuhan bebek, anne Derya Cındır, 
hemsi̧re Hatice Acara.

Tülay Aydın, Elif Ada bebek, anne Merve Öztur̈k,
babaanne Müyesser Öztürk, doktor Gülsen Aydın.

Tülay Aydın, Ayaz Bulut bebek, anne Cansu
Şimşek, hemşire Hatice Acara.

Tülay Aydın, Kaan Ali bebek, anne Ebru Akgül, anneanne Nisa Sıbıc,̧
doktor Behice Samastı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Giresun
Tanıtım Günleri” açılış töreninde binlerce
hemşehrisiyle bir araya geldi.

Giresun Federasyonu tarafından bu yıl 11.’si
düzenlenen “Giresun Tanıtım Günleri”
Yenikapı’da düzenlenen coşkulu bir programla
yapıldı. Doğal, kültürel zenginliklerin
sergilendiği ve adeta açık hava müzesine
dönüşen etkinlikte Giresun her yönüyle tanıtıldı. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da
Yenikapı'da düzenlenen etkinliğe katılarak
hemşehrileri ile bir araya geldi. Koz helvası
keserek vatandaşlara dağıtan ve Giresun yöresine
has ürünlerin sergilendiği etkinlik alanını gezen
Başkan Remzi Aydın, alanı dolduran binlerce
Giresunlunun yoğun ilgisi ile karşılaştı.

EYÜPLÜ BEBEKLERE
“Hoşgeldin” Ziyareti

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Yöresel Tatlar Festivali'nde
yaptığı konuşmada, Yeşilpınar'da
gerçekleştireceği yatırımları
anlattı. Başta pancar çorbası olmak
üzere köy ekmeği, karayemiş gibi
Giresun'a has yöresel lezzetlerin
sunulduğu festivalde vatandaşlar,
sanatçıların seslendirdiği

birbirinden güzel Karadeniz
türküleri ve kemençe eşliğinde
saatlerce horonlar oynadı. Genç
yaşlı tüm vatandaşlar, kendi
yörelerine ait birbirinden lezzetli
yiyecekleri yiyerek bir anlamda
özlem giderdiler. Programa AK
Parti İstanbul Milletvekili Hasan
Turan da katıldı.

Yeşilpınar’da Yöresel Tatlar Festivali

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan Kaya, Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın ile birlikte,
genel merkezini Eyüp'e taşıyan Cide
Dernekler Federasyonu'nun açılışını
yaptı. Bakan Kaya açılışta yaptığı
konuşmada, “Kastamonular;
Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda en

ön safta oldular. Ülkesi için yapılan
her çağrıya maddi ve manevi gücüyle
iştirak ettiler” dedi. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın ise
federasyonun Eyüp'e gelmesinin,
federasyon açısından yeni 
heyecanlar, yeni ufuklar demek
olduğunu kaydetti.

Cide Dernekler Federasyonu Eyüp'e Taşındı



Kutlu Doğum Haftası, Eyüp Sultan'ın manevi
atmosferinde özel bir programla kutlandı. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın programa eşi Tülay Aydın ile birlikte
katıldı. Konuşmacı olarak Yazar Mahmut Topbaş'ın
katıldığı gecede, Şair Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle
Peygamber ve sahabe sevgisini dinleyicilerle paylaştı.
Program sonunda davetlilere lokma ikramı yapıldı.
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Eyüplü işsizlere yeni iş imkanı, inşaatı süren yeni İstanbul
Havaalanı projesinden geldi. Eyüp Belediyesi Kariyer Geliştirme
Birimi’nin girişimleriyle Eyüplü 49 işsiz vatandaş, İstanbul
Havalimanı’nda işe kabul edildi. İstanbul’un 3’üncü Havalimanı
yetkilileri, temizlik personeli alımı için Eyüp Kariyer Geliştirme
Birimi ile işbirliği yaparak Eyüp’teki işsiz 116 kişi ile iş
görüşmesi yaptı. Yapılan görüşmeler sonunda uygun bulunan
49 kişi İstanbul Havalimanı’nda çalışmak üzere işe kabul edildi.

Eyüplülere İstanbul
Havalimanı’ndan iş imkanı

Eyüp Belediyesi Simurg Kılavuz Akademi biriminde hizmetiçi
programlara katılanlara eğitim sertifikaları, Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın tarafından verildi. Hizmetiçi Eğitim programları
kapsamında öğretmenlere, üniversitelerde görevli akademisyen ve
hocalar davet edilerek; akıllı tahta kullanımı, eğitimde araştırma ve
proje hazırlama teknikleri, akıl ve zeka oyunları uygulayıcı eğitimi,
oyunla öğrenme eğitimi, etkili Türkçe konuşma ve beden dili eğitimi,
çatışma ve stres yönetiminden oluşan dersler verildi.

Simurg Klavuz Akademi’den Sertifika

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 15
Temmuz hain darbe girişimi sırasında
İstanbul'da en şiddetli üç çatışmanın
yaşandığı yerlerden birisi olan Çengelköy
Polis Merkezi ve bölgenin gazi esnafını
ziyaret etti. Başkan Aydın, 15 Temmuz
gecesi darbeci askerler ile çatışmaya giren
ilk 3 polis memuru Grup Amiri Polis
Memuru Tuncay Akçay, Çarşı Mahalle
Bekçisi Kadir Torun ve Polis Memuru Arif
Yaman ile görüştü. Polis memurları o gece
yaşadıklarını, karakolu darbeci askerlere
teslim etmeyip yaklaşık 3 saat süren
çatışmayı Başkan Aydın ile paylaştı.

15 Temmuz
Çengelköy
Gazilerine Ziyaret

Eyüp Belediyesi Yaygın Eğitim programı
Simurg kapsamında Bilgi evleri ve Gençlik
merkezlerine devam eden öğrencilerin
velilerine sağlıklı yaşam hizmeti veriliyor.
Sağlıklı Yaşam ve Diyet Programı
çerçevesinde Bilgi Evleri ve Gençlik
merkezlerindeki  öğrencilerin velilerine
vücut kitle endeksi yapılıyor ve kişiye özel
beslenme programları  oluşturuluyor.
Velilere, 8 hafta boyunca diyetisyen ve
beslenme uzmanları denetiminde diyet ve
sağlıklı yaşam programı uygulanıyor.

Simurg Anneleri
Sağlıklı
Besleniyor

Simurg Nişanca Bilgi Evi öğrencileri, 5 Nisan Avukatlar Günü
nedeniyle Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı makamında ziyaret
ederek sürpriz yaptılar. Öğrenciler ziyaret sırasında minik elleriyle
hazırladıkları hediyeleri de verdiler.Üzerlerine avukat cübbesi
giyerek Başkan Aydın'ın makamına gelen minikler, asıl mesleği
avukatlık olan Başkan Remzi Aydın'ın gününü tebrik ettiler.

Minik Öğrencilerden 
'Avukatlar Günü' Sürprizi

Eyüp Sultan'da 'Kutlu Doğum Haftası'

Eyüp çocuklar yeni ‘vitamin deposu’na kavuştu. Eyüp Belediyesi’nin
yaygın eğitim programı Simurg bilgi evlerine devam eden çocuklar için
özel ‘vitamin deposu’ kuruldu. Mevsimine uygun meyvelerin bulunduğu
depodan istediği meyveyi alıp yiyen çocuklar vitamin ihtiyaçlarını da
buradan sağlamış oluyor. Çocukların büyük ilgi gösterdiği "Vitamin
Deposu"dan öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Çocukların Yeni “vitamin Deposu”

Öğrencilerden
Şehidimizin
Ailesine Ziyaret
Eyüp Belediyesi Simurg Nişanca
Bilgi Evi öğrencileri, 15 Temmuz
şehidimiz, merhum Erkan
Pala'nın evini ziyaret etti. Şehitler
Haftası’nda ziyaret ettikleri ailenin
acılarını paylaşan, başsağlığı
dileklerini ileten öğrenciler, “Tüm
şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyoruz” dediler.

Eyüp Belediyesi kursiyerlerinin
resimlerinden oluşan “Sulh ve Sükun
Sergisi” açıldı. Sergiyi dolaşan Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, eserleri
yapan kursiyerlerle tebrik etti.
Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi ile
Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde
2016-2017 eğitim-öğretim döneminde
eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden
oluşan sergi Eyüp Belediyesi Fuaye
alanında açıldı.

Eyüp’te “Sulh ve
Sükun” Resim
Sergisi



TÜRKİYE Beyazay Derneği’nin, Eyüp
Belediyesi ve Eyüp İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü

"Makedonya'dan Eyüp'e Dostluk Köprüsü"
projesi kapsamında, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
Doğu Makedonya'nın Valandova
bölgesinde yaşayan 20 Yörük
Türkü ile 5 Makedon öğrenci
İstanbul'a geldi.

Kafileyle gelen 5
yaşındaki mikrosefali
hastası 5 yaşındaki
Alimov'a yardım eli de
Eyüp Belediyesi
tarafından uzandı.

Gerekli tetkiklerinin
yapılması ardından, tedavisi
gerçekleştirilecek olan Alimov
ile bir araya gelen Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, projenin bereketli
ve anlamlı olduğunu belirterek, bu
kapsamda 25 çocuğun İstanbul'a
getirildiğini, şehirdeki tarihi ve kültürel

mekanların gezdirildiğini söyledi.
Bu kapsamda projeyi çok anlamlı

bulduğunu dile getiren Aydın, şöyle
devam etti:

"Bu projenin ayrı bir anlamı ve
bereketi oldu. O da Hasan. Hasan'ın
hastalığını tesadüfen öğrendim. Son gece

düzenlenen veda yemeğinde
tesadüfen, doğuştan gelen

bir amansız hastalığa
yakalanmış olduğunu
öğrendik. Bir tomografi
çekilmesi gerektiğinden
ama çekilemediğinden
bahsedildi. Bir talep

olarak da gelmedi bize
ama biz tetkik ve

tedavilerini kendimiz
yaptırmak istedik. İnşallah 10

gün sonra tetkik sonuçlarını alacaklar ve
doktorlar çözümle ilgili daha somut şeyler
söyleyebilecek. Biz o süreçleri takip
edeceğiz ve elimizden ne geliyorsa
yapacağız.”
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Başkan Aydın, Asan'a Yardım Elini Uzattı
Balkanlardaki Evlad-ı Fatihan'ı hiç bir zaman yalnız bırakmayan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, bu kez 5 yaşındaki Asan Alimova'ya yardım elini

uzattı. Doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle konuşma bozukluğu yaşayan küçük Asan'ın tedavisini Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın üstlendi.

Eyüplülere Tapu Müjdesi

Eyüp'ün Genç Astronomları

Mülkiyet sorunu yaşayan Eyüplüler, yapılan
yasal düzenlemeyle tapu sorunu konusunda
önemli bir kazanım elde etti. Eyüp genelinde
mülkiyeti hazineye ve vakıflara ait olan
arsalardaki 19.07.2003 tarihinden önce
yapılanması bulunan vatandaşlar Eyüp
Belediyesine tapu alımı için
başvurabilecekler.  Son yapılan kanun
düzenlemesi, Eyüp'te bir çok vatandaşın tapu
alma noktasında önüne çıkan engelleri kaldırdı.
Düzenlemede, mülkiyeti hazineye ait olan
arsaların üzerinde bulunan yapılarla ilgili, 4706
sayılı kanunda “31.12.2000 öncesi yapılar”
ibaresi “19.07.2003'ten önce yapılanması

bulunanlar” olarak değiştirildi.
Daha önce 31.12.2000 tarihinden sonra

hazine arazisine yapılan yapılara tapu
verilemiyordu. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle
bu tarih 19.07.2003 tarihine çekildi. Böylece
binlerce Eyüplünün daha tapu almasının yolu
açılmış oldu.  Bu düzenleme ile Eyüp İlçesinde,
mülkiyeti hazineye ait olan arsaların üzerinde,
4706 sayılı kanuna göre 19.07.2003 öncesi
yapısı bulanan vatandaşlar tapu alımı için Eyüp
Belediyesine başvuruda bulunabilecekler.  Ayrıca
vakıflara ait olan arsaların ise hazine ile takasları
yapılarak, söz konusu 4706 sayılı kanundan
yararlanılması da mümkün olabilecek.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ali Kuşçu Uzay
Evi'nde amatör astronomi programını tamamlayan 28
kursiyere düzenlenen bir törenle sertifikalarını verdi.

Başkan Remzi Aydın'ın
“Önce İnsan” düsturuyla
sürdürdüğü çalışmalardan biri
olan, çocuklara ve gençlere
yönelik eğitim hizmeti veren
Ali Kuşçu Uzay Evi'nin, 2016 –
2017 Eğitim Öğretim yılında
düzenlediği Amatör Astronomi
Programı tamamlandı. 14
hafta süren eğitimi başarıyla

tamamlayan genç astronomlara sertifikalarını
düzenlenen törenle Başkan Aydın verdi.

Törene İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Talât Saygaç, Usturlab
Çocuk Atölyeleri kurucu
ortakları Sümeyye Ceylan ve
Zeynep Aydoğan, Ali Kuşçu
Uzay Evi'nin de üyesi olduğu
Türk Astronomi Derneği
Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ayşegül Yelkenci, öğrenciler
ve çok sayıda veli katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Eyüp
Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen “57. Alay
Çanakkale Vefa Yürüyüşü” programında, İstanbul'un
dört bir yanından gelen gençler Çanakkale ruhunun
sönmediği, hiç bir zaman da sönmeyeceği mesajını
vermek için sabah namazı öncesi Eyüp Sultan
Meydanı'nda buluştu. Eyüp Sultan Camii'nde
kılınan sabah namazı sonrası Eyüp Belediyesi
gençlere, 57'nci Alay askerlerinin son yemeği olan
ekmek ve yarma çorbası ikramında bulundu.

Çorba ikramının ardından gençler 100 metre

uzunluğunda Türk Bayrağı ve dev Atatürk posteri
açarak Edirnekapı Şehitliği'ne yürüyüşe geçti.
Yürüyüş sırasında polis geniş güvenlik önlemleri
aldı. Yürüyüş güzergahı araç trafiğine kapatıldı.
Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından grup,
Edirnekapı Şehitliği'ne ulaştı Edirnekapı Şehitliği'ne
gelindiğinde ise burada bir tören düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki törende Eyüp Sultan
Camii İmamı Erhan Mete Kur'an-ı Kerim okudu.
Törene katılan gençler hep birlikte ellerini açarak
dualara eşlik ettiler.

Eyüp Sultan Meydanı her gün
Türkiye'nin hatta dünyanın farklı
bölgelerinden misafirleri ağırlıyor.
Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri de misafirlerin,

Eyüp Sultan'ın maneviyatına yakışır bir
şekilde,daha temiz bir ortamda
ağırlanması için aralıksız çalışmalar
yapıyorlar. Meydan sabahları sabunlu
su ile yıkanarak temizleniyor.

Çanakkale Savaşı'nda Anzak Çıkarmasına karşı verdiği mücadele sonrası
destanlaşan 57. Alay, savaşın 102. yılında düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Gençler Eyüp’te 57’inci Alay için yürüdü

Eyüp Sultan Meydanı hergün yıkanıyor
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BU ayki sayfalarımıza misafir ettiğimiz Rami
Atatürk Anadolu Lisesi, 1957 yılında “Rami
Ortaokulu” adıyla eğitim öğretime başlamış.

Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması ile ilköğretim
kurumuna dönüştürülen ve Rami Atatürk İlköğretim
Okulu olarak eğitimine devam eden lise, 2005-2006
öğretim yılında Genel Liseye dönüştürülmüş.

Okul En Çok Üniversitelerin Mühendislik
Bölümlerine Öğrenci Yerleştiriyor

2010-2011 öğretim yılında Anadolu Lisesi olan
ve bugünkü ismini alan lise, 18 dersliği, 43
öğretmeni ve 700 civarında öğrencisi ile eğitimine
devam ediyor. Sosyal, kültürel etkinlikleri ve sportif
başarılarıyla öne çıkan Rami Atatürk Anadolu Lisesi,
Eyüp'te en yüksek TEOG puanıyla öğrenci kaydeden
liseler arasında yer alıyor. Anadolu lisesi olduktan
sonra 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ilk mezunlarını
veren lisenin Eyüp ilçesinde dört yıllık üniversiteye
öğrenci yerleştirme oranı bakımından başı
çektiklerini söyleyen Okul Müdürü Zekeriye Demir
“Öğrencilerimiz genelde sayısal ve eşit ağırlık
puanıyla alan üniversiteleri tercih etmekte. Başta
mühendislik bölümleri ağırlıklı olmak üzere tıp,
eczacılık, diş hekimliği, hukuk gibi farklı bölümleri
kazanan birçok öğrencimiz var.” diyor.

Okulun Basketbol ve Voleybol Takımları
Birçok Kez Kupa Kazanmış

Dört yıllık üniversitelere öğrenci yerleştirmesinin
dışında sportif başarılarıyla da öne çıkan okulun kız -
erkek basketbol, voleybol takımları ilçe içerisinde
birçok şampiyonluklara imza atmış. Masa tenisi
takımı ve satranç kulübünün başarılarıyla da ilçede
öne çıktıklarını belirten Zekeriya Demir halk oyunları
ekiplerinin de her yıl uluslararası festivallere
katıldığını belirtiyor. 

Spor dışında kültürel ve sosyal faaliyetleriyle de
öğrencileri farklı alanlara yönlendiren okulun 2010
yılından beri çıkan “RAALİST” adında öğrenciler
tarafından hazırlanan yıllık kültür ve edebiyat dergisi
ile “BİYORAAL” adında biyoloji dergisi bulunuyor.

İstanbul'un en güzide ilçelerinden Eyüp, birbirinden güzel
sosyal sorumluluk ve yurt dışı projeleriyle, spor, bilim ve
sanatta önemli başarılarıyla göz dolduran liselere sahip. Eyüp
Postası olarak bizler de farklı kulvarlarda önemli başarılara
imza atan liselerimizi ziyaret ederek sizlere tanıtıyoruz.

Okul
Müdürü
Zekeriye
Demir
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EYÜP’TE BAŞARININ ADRESİ:

Rami Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencileri Anlattı:

Rami Atatürk Anadolu Lisesi

Okulun erkek voleybol takımı son olarak Eyüp İlçesi Gençler
Kategorisinde birinciliği, kızlarda ise ikinciliği kazandı.

Rami Atatürk Anadolu Lisesi'nin halk oyunları ekibi her yıl
Avrupa'nın farklı kentlerinde yapılan Uluslararası Halk

Oyunları festivallerine katılıyor.
Okulun öğrencileri “RAALİST” adında yıllık

kültür ve edebiyat dergisini çıkarıyor.

Oğuzhan Balkan: “18 yaşındayım
12.sınıf öğrencisiyim. Okulun

basketbol takımında 4. sınıftan beri
oynuyorum. Geçmişinde birçok

başarıları olan başarılı bir basketbol
takımımız var.  Okulumuz spora

önem veren bir okul. Sportif
başarılarının yanısıra üniversiteye

yerleştirme konusunda da
okulumuz Eyüp ilçesindeki sayılı

okullardan birisi.”

Eren Alkın: “15 yaşındayım 10.
sınıf öğrencisiyim. Okulun Satranç
Kulübü'nde başkanlık yapıyorum.
En son 2016 Eyüp Spor Şenlikleri

kapsamında düzenlenen İlçe
Satranç Turnuvası’nda okul satranç
takımımız Gençler Kategorisi’nde

İlçe Birincisi oldu. Okulumuz bize bu
konuda her türlü desteği sağlıyor.

Rami Atatürk Anadolu Lisesi, sportif
başarılarıyla, sosyal ve kültürel

faaliyetleriyle öne çıkan bir okul.”

Ömer Faruk Şık: “16
yaşındayım 10. sınıf

öğrencisiyim. Okulun masa
tenisi takımındayım. Yakın

zamanda düzenlenen bir
müsabakada ilçe ikincisi

olduk. Hafta içi sürekli
antrenmanlarımız oluyor.

Ben 7.sınıftan beri masa
tenisi oynuyorum.

Okulumuz sosyal faliyetleri
üst düzeyde olan bir okul.”

Gizem Demir: “15
yaşındayım 10. sınıf

öğrencisiyim. Okulun kız
voleybol takımında 2

senedir oynuyorum. Aynı
zamanda profesyonel

olarakta bir kulüpte halen
oynamaktayım. İyi bir

voleybol takımımız var.
İlçede almış olduğumuz bir
çok şampiyonluklarımız var.

Sporun dışında sosyal,
kültürel alanlarda da

okulumuzda birçok aktivite
düzenlenmekte.”
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Eyüp Belediyesi, "Gücümüz Gençliğimiz" temasıyla 18-21 Mayıs tarihleri arasında muhteşem bir gençlik şöleni düzenliyor. Eyüp Belediyesi
tarafından Haliç Etkinlik Alanı’nda yapılacak şölende gençler birbirinden renkli etkinlik ve konserlerle unutamayacakları dört gün geçirecek.

ETKİNLİK, 18 Mayıs Perşembe günü Eyüp Stadı'ndan
Mehter Takımı eşliğinde Fahri Korutürk Caddesi, Eyüp
Sultan Meydanı, Cülus Yolu ve Haliç Etkinlik Alanı'na

kadar uzanan Gençlik Yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüşün
ardından Haliç Etkinlik Alanı’nda yapılacak açılış konuşmaları
sonrası şölenin startı verilecek.

Survivordan Sumoya; Canlı Langırttan, Balon
Futboluna Kadar Birçok Farklı Aktivite Yer Alacak

Eyüplü gençler, 3x3 Basketbol turnuvaları, tırmanma
duvarı, dev salıncak, rodeo gibi sportif faaliyetlerin dışında
etkinlik alanına kurulacak dev eğlence platformlarıyla da
şölenin keyfini çıkaracak. Gençlik Şöleni’nde, toplamda 12
parkurdan oluşan gençlerin bireysel ve takım halinde
yarışabilecekleri “Survivor”, sabunla kayganlaştırılmış minder
zemin üzerinde suma kıyafetleriyle yarışılacak “Yağlı Sumo”,
5’er kişilik takımlar halinde oynanan, katılımcıların göğüs
hizasında bulunan çubuklara bağlı olarak birlikte sadece sağa
sola hareket ederek futbol oynadıkları “Canlı Langırt”, klasik
futbol oynamaktan sıkılanlar için, yarışmacıların futbol topuna
benzer büyük bir balonun içine girerek oynayacakları “Balon
Futbolu”gibi birçok eğlenceli ve farklı aktivite yer alacak. 

Gençler Haliç Üzerinde Su Sporları Yapacak
Bir zamanlar balçık içinde olan ve kokudan yanına

yaklaşılmayan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
döneminde temizlenerek eski günlerine kavuşan, Başkan
Remzi Aydın’ın katkılarıyla su sporları merkezi haline gelen
Haliç, şölen kapsamında bir çok etkinliğe sahne olacak.
Gençlerin takım halinde yarışacakları Dragon Boat, Yelken
(Optimis) ve yarışmacıların dev bir şeffaf balon içine girerek
Haliç üzerinde belirlenen bir parkurda oynayacakları “Su
Balonu” ile gençler su sporlarının keyfini çıkaracak.

Gençler Eğlencenin Doruğuna Çıkacak!
Eyüp’te Muhteşem Gençlik Şöleni

Canlı Langırt

3 x 3 basketbol

Su Balonu

Survivor

DragonSumo

Rodeo
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EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın büyük ilgi gören
sosyal projelerinden Zahir Cafe'de huzur ve mutluluk
eksik olmuyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu

Farkındalık Günü'nde hizmete açılan Kafede çalışan down
sendromlu ve engelli çocuklarımızın mutlulukları gözlerinden
okunuyor.  En az onlar kadar mutlu olan aileler ise çocuklarının
sosyalleşmelerine  ve onların öz güven kazanmalarına olanak
sağlayan Zahir Cafe'nin açılmasından dolayı büyük bir
mutluluk duyduklarını dile getiriyorlar. Çocuklarının Zahir
Cafe'ye severek ve isteyerek geldiklerini söyleyen aileler
“Burası sayesinde çocuklarımız faydalı bir şeyler yapmanın
mutluluğunu yaşıyorlar. Bu Kafe onlara hayat verdi” diyorlar.

Gün içerisinde  3 eğitim almış engelli öğrenci, iki de
stajyer engelli öğrencinin çalıştığı kafede  engelli öğrencilere
usta öğreticiler ve psikologlar eşlik ediyor. Çalışma saatlerinin
09.00 – 17.00 arası olduğu Zahir Cafe'nin menüsünde çay,
Türk kahvesi, cappuccino, Nescafe, nar şerbeti, meyve suyu
gibi sıcak ve soğuk içeceklerin yanısıra , sandviçler, sütlü
tatlılar, çorbalar, aperatif yemekler de yer alıyor. Kendine özgü
tatlısı ve Osmanlı şerbeti de bulunan Zahir Cafe, aynı anda 40
müşteriye hizmet edebilecek kapasiteye sahip.

“Zahir Cafe Onlara Hayat verdi”

8RÖPORTAJLAR: SERKAN DUYGU
8FOTOĞRAFLAR: T. ALPER GÖKDEMİR

Şeker Hayat ve ESER'in özel çocukları,
İstanbul Gastoronomi Merkezi'nde aldıkları

eğitimler sonrası kendi elleriyle hazırladıkları
kap kekleri Zahir Cafe'de satıyorlar.

ENGELLER SEVGİYLE AŞILIYOR
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Sevilay Öğ (veli): 
“Buraya çocuğumla birlikte haftanın iki günü

geliyorum. Çocuğum da mutlu, ben de
mutluyum. Kafede güzel zaman geçiriyorlar,

sosyalleşiyorlar. Çocuklar evde kapalı
kalmıyor. Çocuklarımız bir şeyler yapmanın

mutluluğunu yaşıyorlar. Belediyemizin
yapmış olduğu çalışmalardan ve Başkanımız
Remzi Aydın'dan çok memnunuz. Biz engelli
çocuk sahibi aileler için çok güzel  çalışmalar

yaptılar. ESER olsun, Şeker Hayat olsun
bizleri ve çocuklarımızı hayata bağlayan

önemli kuruluşlar. Bu kafenin açılması da
ayrı bir güzellik. Emeği geçen herkesten

Allah razı olsun diyorum.”

Canan Demirtaş (veli): 
“Bence çok anlamlı bir proje. Yer, mekan olarak çok güzel.
Özellikle çocuklar çok mutlu, kardeşim çok mutlu. Bugün

onun günü olmamasına rağmen burada olmak istedi. Her
zaman kafeye gelmek istiyor. Çocuklar kendilerince faydalı

olduklarını hissediyorlar. Sonuçta buraya gelmeseler bütün
gün evde uyuyacaklar. Burada sosyalleşiyorlar. Kardeşim

Murat aslında çok sosyal birisi, fakat belli korkuları var,
burada o korkularını yenmeye de başladı. Benim mesleğim

işletme olduğu için Zahir Cafe'yi henüz çok yeni olmasına
rağmen işletme anlamında da başarılı buldum. Tabii

engelli çocuklarla bunu yürütmek zor, destek gerekiyor
ama gördüğüm kadarıyla destek zaten fazlasıyla var.”

Safiye Çolak ve Kızı Özlem Çolak (veli): 
“Burası gerçekten çok güzel bir yer oldu. Benim

çocuğum ilk açıldığından beri geliyor. Burası ona
hayat verdi. Ben işe gidiyorum diye canını veriyor

burası için. Uyku uyumuyor. Burdan başka bir yere
götüremiyorum.Bana  sen çalışma anne ben sana

bakacağım diyor. Önceden çocuklarımız hep
içerdeydi. Biz yine parklara götürüyorduk ama

buranın yerini asla tutmaz. Bu çevrede böyle bir yer
daha yok. Burayı açan belediyemizden ve

başkanımız Remzi Aydın'dan Allah razı olsun.
Kafeyi de açtılar çok daha memnun olduk.

Çocuklarımıza hayat verdiler, onların kendilerine
güven duymalarını sağladılar.”

Erdal Murat Demirtaş: 
“Zahir Cafe'yi seviyorum,

mutluyum. Burada zaman
geçirmek hoşuma gidiyor,

her zaman gelmek
istiyorum. Arkadaşlarımı

seviyorum. Buraya insanların
gelmesi hoşuma gidiyor.

Çalışmak çok güzel. Bir de
ESER'de dabruka çalıyorum.”

“BURADA ÇALIŞMAYI SEVİYORUZ...”
Eda Sezer: 

“Burada çok mutluyum, çok güzel
oldu. Burada çalışmayı seviyoruz,

eğleniyoruz. İnsanlar geliyor. Ekmek
paramızı kazanıyoruz. Müşteriler

gelince çok mutlu oluyorum. Çay,
tatlı, börek, pasta onların hepsini

veriyoruz. Burada iyi vakit
geçiriyorum. Annem de burada

çalışmamdan çok mutlu oluyor.”

Safiye Öğ: 
“Burada olmaktan dolayı mutluyum,

çok seviyorum. Toplumla birlikte
olmak güzel. Zahir Cafe'nin her şeyini

çok seviyorum. Pasta ve kurabiye
yapıyorum. Çay götürüyorum.”

Recep Karakan: 
“Bu kafeyi biz yaptık o
yüzden çok
seviyorum. İnşallah
daha iyi olur. Burada
pasta kurabiye
yapıyoruz. Çay ve
kahve götürüyorum.
Burada çalışmayı
seviyorum. Herkesi
kafemize bekliyoruz.”

“Çocuklarımız Zahir Cafe’yi Çok Seviyor,
Buraya Gelmek İçin Can Atıyor”
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SULTAN Süleyman’ın sekiz oğlunun  yaşça ikincisi
olan Şehzade Mustafa, babasının Saruhan (Manisa)
sancak beyliği esnasında Manisa’da doğmuştur

(921/1515). Annesi, Gülbahar Sultan  olarak da anılan
Sultan Süleyman’ın ilk gözdesi Mahidevran  Hatun’dur.

Dürüst kişiliği, adil yönetimiyle halkın beğenisini
kazanan Şehzâde Mustafa’nın ölümü, Türk tarihinde
büyük yankı ve üzüntü yaratmıştır. Kanuni Sultan
Süleyman’ın oğulları arasında yaşça en büyük olan
şehzadenin babasından sonra Osmanlı tahtının en büyük
adayı oluşu ve nizâm-ı ‘âlem için babasının isteği ile
öldürülmesi de bu yankı ve üzüntüyü artıran
nedenlerdendi.

Peki Zal Mahmut Paşa Külliyesi ile Şehzade
Mustafa’nın ölümünün ne alakası var
diyebilirsiniz.  Külliyenin banisi  Zal
Mahmut Paşa  bu elim olaydaki   en
önemli kahramanlardan biridir. 

Sultan Süleyman, Ramazan
960/28 Ağustos 1553’de Nahcivan
seferi için İstanbul’dan hareket
etmiştir. Karaman Sancakbeyi
Bayezid’i Rumeli muhafazası için
Edirne’ye gönderen, diğer
şehzadeleri Selim ve Cihangir’i de
yanında götüren Sultan Süleyman,
26 Şevval 960/5 Ekim 1553’de Konya
Ereğlisi yakınındaki Aktepe/Akhöyük’de
ordugahını kurmuştur.

Şehzade Mustafa’yı da İran şahı Tahmasb’ın
Erzurum yönünde girişeceği bir saldırıyı önlemek için
göndermek istediğinden ordugaha çağırmıştır.
Amasya’dan iyi  donatılmış 5.000 kişilik bir kuvvetle
hareket eden Şehzade Mustafa, babası ile aynı gün
Aktepe mevkiine gelmiş ve otağını babasının otağının
yakınına kurdurmuştur. Daha  sonraki gün de geleneksel
vezir ve devlet erkanı ziyaretlerini kabul etmiştir.

Bütün uyarılara rağmen babası ile görüşmek için
otağa gitmeye karar veren Şehzade Mustafa, askerlerin
alkışları arasında otağın önüne gelmiş ve kılıcı ile
hançerini kendisini karşılayan çavuşa teslim ederek içeri
girmiştir. İçeride yedi dilsiz celladın saldırısına uğrayan
şehzade, bir süre onlarla mücadele etmiş, ancak sonunda
şehzadeyi  öldürmede gösterdiği beceriden dolayı
sonradan Zal lakabı verilen Mahmud Ağa’nın  kemendi ile
can vermiştir.

İstanbul’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen

külliye,  Sultan III. Murad devri (1574-1595) vezirlerinden
Zal Mahmud Paşa ile II. Selim’in kızı olan hanımı Şah
Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Külliye
bugün cami, iki medrese, türbe ve çeşmeden
oluşmaktadır. Türbede Zal Mahmud Paşa ile beraber aynı
gün içinde vefat ettiği rivayet edilen eşi Şah Sultan’ın
ahşap sandukaları yer almaktadır. Üçüncü sandukanın
kime ait olduğu bilinmemektedir. Külliyenin son yapısını
teşkil ettiği anlaşılan ve kesme taştan inşa edilen çeşme
geniş hazneli, klasik düzende sivri kemerli nişlidir. Ayna
kısmı ile iki yanına tas yuvaları yerleştirilmiş basit musluk
aynasından meydana gelir. 

Zal Mahmud Paşa Camii ve Külliyesi  günümüzde
Eyüp Kitabiyat Merkezi  olarak işlevlendirilmiştir. 

Restorasyonun ardından kulliyenin
medrese birimleri Eyup Kitabiyat Merkezi

olarak planlanmıştır. Proje kapsamında
üst kattaki medrese  odalarında,

kitap sanatlarımızın ana unsurları
olan hat, tezhib, minyatür, kağıt,
ebru, cilt sanatları, her odada ayrı
bir sanat olmak üzere, alanında
günümüzde yaşayan ustaları
tarafından öğretilecektir. 

Üst medrese odaları  sadece bir
öğretim merkezi olmakla kalmayıp,

üretim yapılan ve bunları pazarlayan
bir fonksiyon da icra edecektir. Burası,

sipariş üzerine yeni yazma kitap üretilen
veya eski eserleri usta hattatlara istinsah ettiren

bir merkeze de dönüştürülecektir. 
Üst medresenin en geniş odasında ise kitap kültürü

konulu konferanslar, sohbetler ve toplantılar
düzenlenecek, atölye çalışmaları yapılacaktır.

Alt kattaki medrese odalarında  ise Sahaflık
geleneğimizin usul ve erkanının yeniden canlandıracak
şekilde bir düzenleme yapılacaktır. Odalardan yedisi; biri
Sahaflar Kethüdası’nın kullanacağı şekilde ülkemizin
yaşayan duayen sahaflarına tahsis edilecektir. Caminin
altında kalan 5 oda ise tematik sahaflık yapılacak şekilde
düzenlenecektir. 

Her cuma günü Zal Mahmut Türbesi önünde
düzenlenecek tören ve dua ile Sahaflık geleneği
yaşatılacaktır.

Eyüp Kitabiyat Merkezi’nde Ramazan ayında Sahaf
Festivali düzenleniyor, kitap muzayedeleri, sergiler ve
unlu yazarlarla Kitap Kulturu Sohbetleri gerçekleştiriliyor.

ZAL MAHMUT PAŞA KÜLLİYESİ, KİTABİYAT MERKEZİ OLUYOR

Şehzade Mustafa’nın Dramı
Ne zaman  her iki yanı çınar ağaçları ile bezenmiş  Feshane  Caddesi’nden  Eyüp Sultan’a doğru  yürüsem  aklıma  Şehzade

Mustafa’nın dramı gelir. Bunun sebebi de bu caddenin kenarında bütün heybetiyle yükselen Zal Mahmut Paşa Külliyesi’dir.

8YAZI: HÜLYA YALÇıN 8FOTOĞRAFLAR: T. ALPER GÖKDEMİR
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SİYAvUŞ Paşa, Sultan II. Selim’in damadıdır. Osmanlı
Devleti’nde belirli aralıklarla üç kez sadrazamlık
yapmış büyük bir devlet adamı olan Paşa, II. Selim

ve Nurbânû Sultan’ın kızları Fatma Sultan’la 982 (1574)
yılında evlenerek saraya damat olmuştur.  

Eskiden Eyüp oyuncakçılarının bulunduğu Cami-i Kebir
Caddesi üzerindeki türbeyi, başlangıçta henüz küçük yaşta
vefat eden çocukları için yaptırmıştır. Mimar Sinan eseri
olan bu muhteşem türbeye, vefatında kendisi de
defnedilmiştir. 

Siyavuş Paşa Türbesi’nin ortasında Paşa ve eşinin
devasa ahşap sandukaları yer alır. Onun iki yanında ise iki
oğlu ve iki kızının abidevi mermer kabirleri sıralanır. Arka
kısımda ise küçük yaşta vefat eden dört erkek ve bir kız
çocuğunun kabirleri aynı bant üzerine yerleştirilmiştir. 

İşte bu küçük çocuk kabirleri, adeta sevgi ile ilmek
ilmek işlenmiş, bir bebeği sarıp sarmalarcasına mermer
sandukalar ustaların elinde birer sanat şaheserine
dönüşmüştür. 

Her birinin üzerine özenle “Kelime-i Tevhid” örtüsü
serilmiş, yüreklerindeki sınırsız sevgiyle Yaradana havale
edilmişlerdir. Anne babanın çocuklara karşı sevgisi o kadar
güçlüdür ki, sandukalar çiçekler ve heybetli mücevveze
kavuklarla süslenmiş, her birinin palmet şeklinde oyulan
ayak taşlarının arka kısmına kalp motifleri işlenmiştir. 

Kabirlerin özelliği
Beş kabir de kapalı lahit formunda yapılmıştır. Çift

kademeli bir kaide üzerine mürekkep yahut kaş kemer
denilen ayaklara oturan mermer bir sehpa yerleştirilmiş,
onun üstüne de harpuşta denilen beşik çatılı tek parça bir
mermer lahit konulmuştur. Baş ve ayak şâhideleri lahit
gövdesine birleşik, yekpare olarak yapılmıştır. 

Sandukaların beşik çatı yahut harpuşta şeklindeki üst
kısmının iki yan cephesine kelime-i tevhid, yani “Lâ ilâhe
illallah, Muhammedün Resulullah” yazılmıştır. Gövdenin
kenarları palmet motifleri ile süslenmiştir. Baş
şahidelerinin ön kısmına gülbezek, onun iki yanına ise
vazo içinde gonca gül, lale ve karanfil motifleri
yerleştirilmiştir. Dört erkek çocuğun kabrinde de kitabe
vardır. Üç kardeşin kitabeleri celi sülüsle, İbrahim Bey’in
kitabesi celi talikle yazılmıştır. Baş şahidelerini mücevveze
kavuk süslemektedir.

Sorguçlu başlık
Kardeşlerden Süleyman’ın kavuğuna tuğ olarak da

bildiğimiz sorguç işlenmiştir. Küçük yaşta vefat eden kız
çocuğunun kabrinde ise gonca gül ve sorguçla süslenmiş
kadın başlığına yer verilmiştir. 

Beş kabrin de ayak taşı, mermerden palmet motifi
şeklinde oyulmuştur. Ayak taşlarının ön kısmı sadedir.
Arka kısımları ise Rumî ve palmet motifleri ile süslenmiştir.
Ayak taşının ortasındaki yaprak bezemesinin orta kısmına
yerleştirilen kalp şekli, çocuklara duyulan büyük sevginin
sembolü olarak beş sandukaya da işlenmiştir.

Dört erkek çocuk kabrinde de isimleri ve vefat tarihleri
yazılıdır. Baş şahidelerinde, konsolun hemen altında yer
alan kitabelerden ilk üçü tek satır halinde, İbrahim Bey’in
kitabesi iki sıra halinde yazılmış; dört satırlık şiirin son
mısrasında vefatı için ebcedle tarih düşülmüştür. 

Siyavuş Paşa çocukların isimleri ve vefat tarihleri
şöyledir: 

l Ahmet Bey, 989 (1581)
l Abdulkadir Bey, 995 (1587)
l Süleyman Bey, 994 (1586)
l İbrahim Bey, 996 (1588)
l Siyavuş Paşa’nın kızı
Siyavuş Paşa, türbeyi Ahmet’in küçük yaşta vefatından

sonra yaptırmaya başlamıştır. Sağ başta yer alan kız
çocuğunun mermer sandukasında isim ve tarih yoktur.
Yolunuz Eyüp Sultan Meydanı’na düştüğünde, Siyavuş
Paşa Türbesi’ni mutlaka gezmeli, ‘sevginin mermerde
sembolleştiği’ bu çocuk kabirlerini görmelisiniz.

Sevginin Sembolleri
Siyavuş Paşa ve Fatma Sultan’ın küçük yaşta vefat eden çocukları için yaptırdıkları mermer sandukalar, küçük

yaşta vefat eden çocuklara gösterilen sevginin sembolleri olarak çiçekler ve kalplerle özene bezene süslenmiştir.

Siyavuş Paşa’nın küçük yaşta 
vefat eden üç oğlu, (soldan itibaren),

Ahmet Bey, Abdulkadir Bey ve
Süleyman Bey’in kabirleri.

Beş sandukanın sağ başında Siyavuş Paşa’nın küçük yaşta vefat eden kızının kabri yer alır.
Mermer sandukaların harpuşta denilen beşik çatılı üst kısımlarına kelime-i tevhid yazılmıştır.
Baş ve ayak şahideleri ince ince tezyin edilmiş olan sandukalar, Eyüp Sultan’da hayata
geçirilmiş taş işçiliğinin mükemmel örneklerini oluşturur.

Kemerli kaide üzerine yerleştirilen kaş kemerli bir sehpa ve onun üzerine konulan kapalı mermer
sandukalar, birer çocuk kabrinin ötesinde, kendisi küçük değeri büyük birer sanat şaheseridir.

8YAZI ve FOTOĞRAFLAR: ALİ İHSAN GÜLCÜ
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Eyüp’lü Öğrencilere Dev Proje Turu
Gençlere eğitim, spor ve kültürel
alanlarda her zaman destek olan

Başkan Remzi Aydın, farklı bir
projeye daha imza attı. Eyüp

Belediyesi tarafından uygulanan
“Hükümet Yatırımları Tanıtım

Projesi” ile lise son sınıf
öğrencileri, Türkiye'nin vizyon

projeleri Yavuz Sultan Selim
Köprüsü ve İstanbul Yeni

Havalimanı'nı yakından görme
fırsatı buldu.

8HABER ve RÖPORTAJLAR:
SERKAN DUYGU
8FOTOĞRAFLAR: 

TAMAY ALPER GÖKDEMİR

EYÜP’TE bulunan 15 lisenin bin 300 12. sınıf
öğrencisi, Mart ve Nisan ayı içerisinde otobüslerle 90
kişilik gruplar halinde haftanın iki günü Yavuz Sultan

Selim Köprüsü’nü ve İstanbul Yeni Havalimanı'nı gezerek,
bu dev projeler hakkında bilgi sahibi oldu. Otobüsleriyle
okullarından alınan öğrenciler, üç saatlik turda ilk olarak
İstanbul'un iki yakasını 3.kez bir araya getiren Yavuz Sultan
Selim Köprüsü’nden geçtiler. Yolculuk sırasında rehberler
tarafından bilgilendirilen öğrenciler, yolda Kuzey Marmara
Otoyolu üzerinde bulunan 22 metre genişliğindeki
Türkiye'nin ilk Ekolojik Yaban Hayatı Köprüsü’nü de görme
fırsatı buldular. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında yapılan
çalışmalarla hayata geçirilen köprü sayesinde karaca,
domuz, çakal, tilki, kurt gibi yaban hayvanları otoyolu
karşıdan karşıya rahatlıkla geçebiliyor. 

Kısa bir molanın ardından yıllık 150 milyon yolcu
kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı olmaya aday
İstanbul Havalimanı'nın şantiyesini otobüslerle dolaşan
öğrencilere burada maket üzerinde bilgilendirme yapıldı.
76.5 milyon m2'lik inşaat alanına sahip havalimanının
büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen öğrenciler,
bol bol hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.

Lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık ödülüne layık
görülen İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol

Kulesi, 90 metre yüksekliğinde olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
322 metre kule yüksekliği

ile eğik askılı
köprü

sınıfında
dünyanın
en yüksek

kulesine
sahip.

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde
bulunan 22 metre genişliğindeki

Türkiye'nin ilk Ekolojik Yaban
Hayatı Köprüsü.
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İstanbul
Havalimanı'nın

1.Etabının
tamamlanması
için geri sayım
devam ediyor.

Otakçılar İmam Hatip Anadolu Lisesi Öğrencileri:

Asuman Gölpınar 
(Tarih Öğretmeni): 
“Ben de bu iki önemli projeyi ilk defa
görüyorum. İnsan tabii etkileniyor ve
ülkesiyle gurur duyuyor. Gönül
istiyor ki çok daha fazla yatırımlara
imza atalım, bunlar bizim ülkemizin
gücüdür. Umuyorum daha da sayısı
artar ve vaktinde biter. Allah sayısını
artırsın, çalışan insanlarımıza güç
kuvvet versin. Öğrenciler için de son
derece faydalı bir gezi oldu. Ülke için
yapılan bu önemli projeleri yakından
görme fırsatı buldular.”

Merve Uçar: 
“Bizim için çok verimli bir gezi oldu.
Bence ülkemizde yapılan bu tür
büyük projelerin, bu gezilerle
gençlere tanıtılması, anlatılması
gerekiyor. Bize bu fırsatı sunan
Belediye Başkanımız Remzi Aydın'a
teşekkür ediyoruz. Hepsi de
kendine özgü özellikleri olan güzel
projeler. Ülkemizi geliştirecek,
büyümesini sağlayacak, biz
gençlere iş imkanı sağlayacak bu
projelerin devam etmesini
devletimizden bekliyoruz.”

“Ülkemizle Gurur Duyduk, Avrupa’nın
Rahatsızlığını Daha İyi Anladık...”

Bilal Demir: 
“Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve

İstanbul Yeni Havalimanı
hakkında basından takip

ettiğimiz kadarıyla birçok şey
duymuştuk. Bugün burada bu
gezi sayesinde birebir görme
imkanımız oldu. Havalimanı

gerçekten de beklediğimizden
daha büyük çıktı. Hükümetimizin

yapmış olduğu bu devasa
projeleri görünce gurur duyduk.

Özellikle havalimanı faaliyete
geçtiğinde biz gençler için çok

büyük iş fırsatları doğacak.
Hükümetimizden bu tarz

projeleri devam ettirmesini ve
biz gençler için yeni iş kapıları

açmalarını istiyoruz.”

Cemil Keleş: 
“Bizim için çok faydalı bir gezi

oldu. Bu projeleri gördüğümüzde
ülkemizin ne kadar ileri seviyelere

geldiğini gördük. Özellikle
havalimanının büyüklüğünü

gördüğümüzde ve  bize verilen
bilgileri dinlediğimizde

Avrupa'nın, bu havalimanıyla
ilgili rahatsızlığını daha iyi

anladık. Sadece bu iki proje değil
Avrasya Tüneli, Marmaray,

Osmangazi Köprüsü ve yeni
temelleri atılan Çanakkale 1915
köprüsü ile ülkemiz her geçen

gün daha da büyüyor ve gelişiyor.
Bu projeleri hayata geçiren

hükümetimizden ve emeği geçen
herkesten Allah razı olsun.”

Nisanur Demirkıyık: 
“Güzel bir geziydi; olması

gerektiği gibiydi.
Devletimizin yaptığı

yatırımları daha yakından
görme fırsatı bulduk. Kendi

imkanlarımızla buralara
gelme ya da havalimanının
şantiyesini görme imkanı

bulamazdık. Aslında bir nevi
tarihe tanıklık ettik diyebiliriz,
çünkü şantiyesini gezdiğimiz

İstanbul Yeni Havalimanı
bittiğinde dünyanın en büyük
havalimanı olacak. Bizim için
diğer kültür gezilerinden çok
farklı bir gezi oldu. Ülkemizle
bir kez daha gurur duyduk.”

Onur Muhammed Atay: 
“Gezi çok keyifli geçti. Devletimizin yaptığı
yatırımların gençlerimize tanıtılması güzel bir şey.
Biz de bu projeleri görerek gençler olarak biz neler
yapabiliriz kısmında kendi adımıza pay çıkardık.
Bu projeler biz gençler için hem bir istihdam kapısı
olacak hem de milletimizin hedeflerine
ulaşmasına yardımcı olacak. Gençler olarak bu
ülkenin geleceğinde, devletin yönetiminde önemli
roller oynayacağız. İnşallah biz de bu projeleri
görerek daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız.”

Anılcan Polatlar: 
“Geziden çok memnun kaldım. Böyle bir şeyin

olmasını çok isterdim, o da Eyüp Belediyesi
sayesinde gerçekleşti. İlerideki hedefim inşaat

mühendisi olmak. Bu gezi benim açımdan o yüzden
çok faydalı oldu. Yapılan işler gerçekten de

mühendislik harikası. Devletimiz çok güzel işler
yapmış ve yapmaya devam ediyor. Her iki proje de

ülkemizi ileri seviyelere taşıyacak nitelikte işler. Zaten
bunu bizim güçlenmemizi ve büyümemizi istemeyen

Avrupa ülkelerinin tepkilerinden de anlıyoruz.”
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ilk&Cashmere 25 yıl önce 1992
yılında kuruldu. Kuruluş
öyküsünü siz 2012’de çıkan
“Kaşmir Yolu” adlı kitabınızda
anlattınız. Müthiş bir
girişimcilik öyküsü… Eyüp

Postası okuyucularına da şirketin
kuruluşundan bugüne öyküsünü kısaca
özetleyebilir misiniz?

n 1992 yılında başlayan bir yolculuktu bu.
25 yılı, çeyrek asrı geride bıraktık. Şu an 26
ülkeye fatura kesiyoruz. Dünyanın dört bir
yanında mağazalarımız bulunuyor. Markamız
çok büyük ilgi görüyor. Google’da kaşmir ipek
yazın hangi dilde olursa olsun biz çıkıyoruz.
Rusça, Japonca, Çince, Slovakça yazın bu
değişmiyor. Artık çok sevilen ve dünyanın her
tarafında bilinen bir markayız.

-Satışlar nasıl gidiyor? 2017
değerlendirmesi yapsanız…

n Özellikle online satışta çok güzel sonuçlar
alıyoruz. Dünyada dijital online satışlar,
perakendenin yüzde 3’ü ila 10’u arasındadır. Biz
yüzde 4 civarındaydık. Ancak şu anda yüzde 10’a
yaklaştı online satışlarımız. Yeni cornerlar
kuruyoruz şu sıralar. Yurtdışında çok ünlü
markaları satan sitelere girdik. Örneğin Touch of
Mother alışveriş sitesi var dünya çapında çok
ünlü, oraya girme başarısını gösterdik, Amazon’a
girdik. Eskiden insanlar kaşmiri dokunarak alırlar
denirdi ya, artık markamız biliniyor, tüketici
birçok kez kullandığı için markamıza güveniyor
ve online satışı tercih ediyor.

-Silk&Cashmere markasının yönetiminde
şu anda hem siz hem de çocuklarınız görev
yapıyor. Nasıl bir görev dağılımı yaptınız?

n Oğlum Ferhat 6 yıldır satış ve
pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
görevini yürütüyor. Kızım Yasemin de iki yıldır
bizimle birlikte, şu anda Yurtdışı Mağazalar
Koordinatörü olarak çalışıyor. Gençlerin
dokunuşuyla birlikte şirkette tam anlamıyla bir
rönesans yaşandı.

-Girişim konusunda uzun yıllardır
konferanslar veriyorsunuz. Genç girişimçilere
neler tavsiye ediyorsunuz, başarı ve markayı
yakalamak isteyenlere...

n Girişimcilik çok önemli. Sık sık hem

yurtiçinde hem de yurtdışında girişimcilikle ilgili
konferanslara katılıyorum. Gençlerimizde
girişimcilik ruhunu, o heyecanı görüyorum ve bu
beni çok mutlu ediyor. Gençlere ve kendi işini
kurmayı düşleyenlere dünyayı yakından
izlemelerini öneririm. Dünyayı izlemezseniz çok
lokal kalırsınız. Hele internet denilen bir mucize
var elimizin altında. Bilimsel bir araştırma 6 ay
boyunca günde bir saatinizi bir konuya
ayırdığınızda o konuda uzman olacağınızı
gösteriyor. Örneğin denizaltı üretiminde
kullanılan metallerin cinsini merak etseniz ve bu
konudaki filmleri, videoları, bilgileri internette
her gün bir saat takip etseniz 6 ayda uzman
oluyorsunuz. Yani günde bir saatimizi
ayıramayacak mıyız? Dünyayı izlemeden lokal
fikir bulmak mümkün değil. Online fikirler
dünyayı izleyerek çıktı. İngilizceyi
bileceksiniz, bilgiyi kullanacak
ve hayatın içine sokacaksınız,
uygulayacaksınız,
yaptıklarınızdan ders
alacaksınız. Bizim
gençlerimizin
genellikle
özgüvenleri yüksek,
heyecanlılar
girişimcilik yönleri
de iyi, ancak
eleştiriye çok
kapalılar. Yüz tane
güzel laf söyleyelim bir
eleştiri yapalım o zaman
her şey bitiyor onlar için, çok

bozuluyorlar. Eleştiriye kapalı olursanız
gelişemezsiniz. Ben seni eleştirmiyorsam ben
senden vazgeçtim, senden ümidi kestim
demektir. Gençlere bunu söylüyorum.
Eleştiriyorsa bana değer veriyor, hatalarımı
söylüyorsa beni önemsiyor demektir.
Eleştirilmek, hata yapıp öğrenmek başarının tek
yoludur. Başarı dediğin sey başarısızlıkların
sonucudur. Şimdi siz bana başarı öykünüzü
anlatın deseniz 5 dakikada anlatırım ancak
başarısızlıkları anlatamam üç günümü alır. Risk
alacaksın hayatta. Hayat sana verilmiş büyük bir
fırsat. Hayatta olmak çok büyük şans. Atak, risk
alan, maceracı, cesaretli, dünyaya açık, yaratıcı
gençlerin başarıyı yakalamaması mümkün değil.
Eğitim sisteminde ezberciliğe de çok karşıyım,
yaratıcılığın ön planda olduğu bir sisteme ihtiyaç

var. İnsanların fikir üretmesi, birşeyler
başarması için yaratıcılık şart.

Geçenlerde bir film izledim.
Amerika’da 5-10 yaş arası

çocukları topluyorlar ve
bir şey üretin diyorlar.
Kimi bir şekil yapıyor,
kimi anahtar deliği
yapıyor. Tamamen
yapmakla ilgili,
öğretmekle ilgili
değil. Öğretmen yok

başlarında. Gençlere
ben her zaman

güvenirim. Ülkemizde
girişimcilik bakanlığının

kurulması gerektiğini

düşünüyorum. Değişiklik yapacak, fark
yaratacaksın. Dünyayla kendini geliştireceksin,
okuyacaksın.

-Türkiye tarih boyu bir ipek ülkesi
olmuştur… Şu anda ipek üretimi ne durumda
hangi şehirlerde yapılıyor? Sizce yeterli mi?
Üretimin artması için önerileriniz neler?

n Türkiye’de ipek üretimi yok denecek kadar
azaldı. Çok yetersiz. Halıcılığa bile yetemeyen
ipekçilik var… Bu benim teşviğimle olacak birşey
değil. Hem kaşmiri, hem ipeği ben ülkemden
almak istemez miyim? Niye Çin’e, Moğolistan’a
gideyim. Niye ithalatla uğraşayım… Bütün
Türkiye’yi gezdim, kaşmir var ama çok kalitesiz,
ipek çok az. Biz yine de bir-iki yerden ipek
alıyoruz. Örneğin çift taraflı ipek şallarımızı biz
Diyarbakır’da yaptırıyoruz kadınlara. Kulp
ilçesinde sekiz hanım bizim çift taraflı ipek
şallarımızı üretiyor.

-Çin’in daha dünyaya açılmadığı yıllarda
özel bir keçinin nadir yünü kaşmirin peşinde
yüzlerce seyahat yaptınız, binlerce kilometre
yol gittiniz. Şimdi iş yoğunluğu arasında
seyahatlere vakit ayırabiliyor musunuz?

n Dünyayla bağımı hiç kopartmadım çok
geziyorum. Hem işimle ilgili hem de özel
seyahatlare çıkıyorum çok sık. Yurtdışındaki
mağazalarımızı geziyor, yeni yerler bakıyoruz.
Tatillerimizde de genelde yurtdışına gideriz.

-Siz ekip ruhuna da çok inanan ve uzun
yıllar birlikte çalıştığınız ekibinizle önemli
başarılara imza atmış bir iş kadınısınız.
Çalışanlarınız arasında kadınların oranı ne
kadar yer tutuyor?

n Şirketimizde kadınların oranı çok yüksek.
Pozitif ayrımcılık yapıyorum.  Kadınları tercih
ediyorum çoğunlukla. Kadınlara çok haksızlık
yapılmış asırlardır…

-Siz uzun yıllardır Kemerburgaz’da
oturuyorsunuz. Eskiden Kemerburgaz’da hem
butik hem de fabrika satış mağazanız vardı.
Dünden bugüne Kemerburgaz-Göktürk’teki
değişim için neler söyleyeceksiniz?

n 1995 yılından bu yana Kemerburgaz’da
oturuyorum. Kemerburgaz’daki satış noktamızı
kapattık ancak Göktürk’te çok daha büyük bir
butik ve fabrika satış noktası açtık. Çok uygun
fiyatlarla ürünlerimizi burada bulabilir
Eyüplüler.. Kemerburgaz ve Göktürk’te bu uzun
yıllar içerisinde çok büyük bir değişim ve gelişim
oldu. Çok da güzel gelişti Göktürk. Eskiden
Kemerburgaz’da çöp kokusundan geçilmezdi.
Şimdi muhteşem bir doğa içerisine modern
mimariyle kurulmuş nezih bir yerleşim oldu
burası. Sadece biraz otopark sıkıntısı yaşıyoruz.
Eskiden hiç yaşamadığımız bir sorundu bu.

“Gençlerin
Dokunuşuyla

Birlikte Şirkette
Rönesans Yaşandı”

Çeyrek Asırlık 
Silk & Cashmere’in 

Başarı Öyküsü...

S

Türkiye’den İç Moğolistan’a uzanan bir tutku yolculuğunu anlattığı “Kaşmir
Yolu” isimli kitabı büyük ses getirdi... Kitabında da dile getirdiği girişimci ruhu,

ona sadece Türk iş dünyasının değil dünyanın kapılarını açtı. Dünyanın farklı
ülkelerinden sayısız ödül kazandı, başarı öyküsü üniversitelerde ders olarak

okutulmaya başlandı. Bu sene 25. Yılını kutlayacak Silk&Cashmere’in hikâyesini,
Türkiye’nin en önemli girişimcilerinden Ayşen Zamanpur’la konuştuk. 1995

yılından bu yana Kemerburgaz’da oturan Zamanpur, sohbetimizde gençlere de
kariyer ve yaşam dersi verecek önemli tavsiyelerde bulundu.

8RÖPORTAJ:
AYLA EYÜBOğLU

“Kaşmiri ve İpeği Ülkemden
Almak İstemez miyim?”

Ayşen
Zamanpur’un
oğlu Ferhat
Zamanpur,
şirketin Genel
Müdür Yardımcısı
olarak başarılı
projelere 
imza 
atıyor.
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DONDURMA ve kahveyi çok seven,
bilinçli tüketici olmak adına dondurma
üzerine İtalya'da eğitimler alan çift için

bu işin profesörleri desek yanılmış olmayız.
Farklı zamanlarda gittikleri İtalya'da iki yıl

boyunca özel hocalardan dondurma
üzerine eğitimler alan Yasemin ve Tuncel
Toprak çifti, kahve için de Amsterdam,
İsveç ve Londra'da eğitimlere
katılmışlar. Her şeyin dondurma

sevgisiyle başladığını söyleyen çift
“Dondurma ve kahveyi iyi tüketen iki

kişiyiz. İtalya seyahatimiz sırasında
dondurma ile ilgili bir eğitimin verildiğini
öğrenince bu kursa gittik. Sonrasında basit gibi
gözüken ama çok derinlikli bir konu olan
dondurma üzerine her İtalya seyahatimizde özel
hocalardan dersler almaya başladık. Aslında
sanayileşmeden önce dondurmanın nasıl
yapıldığına dair çok eski bilgilere ulaşmaya
çalıştık. Dondurmanın raf ömrünü uzatan katkı
maddeleri kullanılmadan, tamamen doğal
ürünler kullanarak ve sadece tada odaklanarak
bu işi öğrenmeye çalıştık. Tabii işin sırlarını
öğrendikten sonra eve gelen misafirlerle
paylaştık ama sonuçta onlardan tarafsız bir
yorum bekleyemezdik. Biz de dürüstçe herkesin
fikrini söyleyeceği ve bizim de bilgi ve
birkimimizi insanlarla paylaşabileceğimiz bir yer
açmaya karar verdik” diyorlar. 

Dondurmalar Yasemin Hanımdan,
Kahveler Tuncer Beyden

Yasemin & Tuncel'i açtıktan sonra iş bölümü
yaptıklarını söyleyen Yasemin Hanım “Ben dondurmanın
başına Tuncel de kahvenin başına geçti. Kendi tadımızı
bulana kadar ne dondurmalar ne kahveler atıldı. Halen de
birbirimize tattırırız ve olmamışsa müşterimize sunmayız.
Dondurmalarımızı günlük olarak ve mevsimine göre
yaparız. Benim belli bir menüm yok. Mesela çikolata ve
vanilya her gün çıkabilir ama çilek her zaman olmaz.
Çilekli dondurmayı yeni yeni hazırlamaya başladık.
Ürünlerimizi seradan değil de bahçeden almaya

çalışıyoruz. Biz zaten meyve ülkesiyiz o yüzden
çilekli dondurma içim çilek aroması kullanmanın
bir anlamı yok. Örneğin naneli dondurma
yapacaksam naneyi sütün içine koyup, nane süt
tarafından emilene kadar beklerim; çünkü nane
kendi esansını o kadar kolay bırakmaz. Fındıklı
dondurma için fındığımızı Giresun'dan getirtip
önce kavuruyoruz ve o dondurmayı tattığınızda
rahatlıkla fındığın tadını alabilirsiniz. Aslında o
gün canım ne istiyorsa o dondurmayı yapıyorum.
Nasil ki bir restauranta gittiğinizde şefin o günkü
yemeği neyse biz de de öyledir. O yüzden buraya
gelmeden önce insanlar ararlar ve dondurma
çeşitlerini sorarlar” açıklamasını yapıyor.

Göktürk’te Dondurma
ve Kahve Profesörleri:

Yazın sıcaklığını hissetmeye başladığımız şu günlerde, yediden yetmişe herkesin ilgi gösterdiği, yazın müjdecisi
dondurma sezonu açıldı. Her ne kadar artık yılın 12 ayı yense de doğal taze meyvelerden yapılan topların

külahları süslediği yaz aylarında dondurma en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor. Doğal, günlük ve
lezzetli dondurma dendiği zaman ilk akla gelen yerlerden birisi de Eyüp Göktürk'te bulunan Yasemin&Tuncel...

Yasemin & Tuncel

Yazın 18 çeşit dondurmanın yer aldığı Yasemin
& Tuncel,  kışın ise müşterilerine yine mevsime
uygun farklı tatlarda dondurma çeşitleri
sunuyor. Artık jenerasyonun değiştiğini
annelerin kışın da çocuklarına dondurma
yedirdiklerini söyleyen Tuncel Bey “Kışın
insanlar daha çok süt ürünlerine yöneliyorlar
biz de tahin pekmezli, fındıklı, greyfurt ve
limon gibi kışın daha çok tüketilebilecek

dondurmalar hazırlıyoruz. Ayrıca buraya özgü
Yasemin'in hazırladığı acı biberli, tuzlu yer
fıstıklı alternatif tatlarda dondurmalarımız da
var. Bizim dondurmalarımızın şeker ve yağ
oranı düşüktür. Bu şekilde çilek, greyfurt veya
muz neyi kullanıyorsak o ürünün tadı öne
çıkıyor. Tabii bu pahalı bir üretim ama butik bir
yer işletiyorsanız bu şekilde yapmak
zorundasınız” şeklinde konuşuyor.

Acı Biberli, Tahin Pekmezli ve Tuzlu Yer Fıstıklı Dondurma

Yasemin & Tuncel'den 
Alternatif Tatlar:

8RÖPORTAJ: SERKAN DUYGU
8FOTOĞRAFLAR: T. ALPER GÖKDEMİR
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EYÜP’TE ikamet eden kadınların yoksunluk
ve yoksulluk durumundan çıkmalarına
yardımcı olmak; nitelikli ve düzenli gelir

getiren meslek kollarında mesleki eğitim ve
istihdam rehberliği hizmeti sunarak işe
girmelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan ESKEP,
kadınlarımızın  bilgi ve becerileri geliştikçe
kendilerine olan özgüvenlerinin artmasını da
sağlıyor. Eyüp'te ikamet eden 550 kadının kayıtlı
buluduğu ESKEP sayesinde, 350 kadın evden
istihdam edilerek evde yaptıkları el emeği ürünleri
ESKEP mağazalarında satışa sunarak elde ettikleri
kazanç ile aile bütçelerine katkıda bulunuyor. 

Kadın istihdamını desteklemek amacı ile 200
kadına İğne Oyası, Makine Nakışı, Maraş İşi, El
Nakışı, Kurdela işi, Otantik Takı Kursu, Kuaförlük
Eğitimi, Aşçılık Eğitimi vb eğitimlerin verildiği
ESKEP'te eğitimini tamamlayanlar Eyüp Halk
Eğtim Merkezi tarafından sertifikalandırılarak iş
hayatına atılmaları sağlanıyor.

ESKEP'le Eyüplü Kadınların Yüzleri Gülüyor
Eyüp’te ikamet eden, yaşam alanları ve koşulları çalışmasına engel olan kadınların emeklerinin değerlendirilerek, ekonomik

ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlamak amacıyla kurulan ESKEP'te (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı) yüzler gülüyor.

ESKEP'te verilen aşçılık kursu eğitimi sonucunda
kadınların yaptıkları yiyecekleri Zahir Cafe'de özel

çocuklarımız satışa sunacak. Hem ev kadınları hem özel
çocuklarımız kazanacak.

Oyuncakçılar Çarşısı'nda 1 adet dükkanı bulunan ESKEP için farklı noktalarda 4 adet daha satış noktası planlanıyor.

ESKEP: Nişanca mahallesi Zalpaşa caddesi No: 61 Eyüp Tel: 0549 794 73 38

8RÖPORTAJ: SERKAN DUYGU
8FOTOĞRAFLAR: T. ALPER GÖKDEMİR

Eğitim
Koordinasyon

ve Kadın
İstihdamı

Sorumlusu
Neslihan

Gümüşhisar.
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“Eyüplü Ev Hanımları İçin ESKEP Büyük Bir Şans“

Nezahat İşbilen: “Buraya
Düğmeciler Mahallesi'nden

geliyorum. Üç yıldır ESKEP'teyim.
Hırka, şapka, patik, yelek gibi

bebek malzemeleri yapıyorum.
Yaptığım işleri burası sayesinde
değerlendirebiliyorum. Evime

maddi anlamda katkıda
bulunabiliyorum. ESKEP'te şu anda
iğne oyası kursuna gidiyorum. Bu
sayede farklı ürünler de hazırlayıp

satabilme şansım oldu. Eyüp
Belediyesi'nden ve başkanımız

Remzi Aydın'dan Allah razı olsun.”

Demet Karakaşoğlu: “Esentepe
Mahallesi'nden geliyorum. Aşçılık
yapıyordum ama şu anda iki aydır

işsizim. Ben üç senedir
ESKEP'teyim. Örgü yapıyorum.
Bebek yelekleri, anne yelekleri,

lifler, takke örüyorum. Belediyenin
ve halk eğitimin açmış olduğu

kurslarla kendimi geliştirdim. Şu
anda satışlarım çok iyi gidiyor.

Yaptığım işler beğeniliyor ve şu
ana kadar hiçbir malım iade

olmadı. ESKEP sayesinde evimin
geçimine faydam oluyor, bunun
için de mutluyum. ESKEP'le ilgili

daha çok satış noktası olursa
özellikle Ramazan ayında daha
fazla yer verilirse satışlarımızın

daha fazla olacağını tahmin
ediyorum. Ev hanımlarına böyle

bir imkan sunduğu için
belediyemize teşekkür ediyoruz.”

Selma Yavuzcan: “Rami'den geliyorum. Ev hanımıyım, üç
yıldır ESKEP'teyim.  Ben bez bebekler dikiyorum, bebek

battaniyeleri ve sabunluklar yapıyorum. Eşimize dostumuza
sattığımızda sanki bir eziklik hissediyorduk, acaba alacaklar mı

almayacaklar mı sırtımdan ter dökülüyordu. ESKEP sayesinde
bu sıkıntılardan kurtulduk, şimdi ürünümüzü yapıp buraya

getiriyoruz, satılınca ürünlerimizin parasını alıyoruz. ESKEP'ten
çok memnunuz. Burası evimiz gibi oldu. Eşime bana para ver

şunu alayım demiyorum, kendi ihtiyacımı kendim karşılıyorum.
Mesela iki oğlumun dersane ücretini ben ödedim. Kızımın bu

sene dersanesi var, onu da ben vereceğim inşallah. Ev hanımları
olarak ESKEP sayesinde ekonomik özgürlüğümüzü kazandık.

Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

Sevgi Gül: “Düğmeciler Mahallesi'nden geliyorum. Bir
senedir ESKEP'teyim. Buraya komşularım tavsiyesiyle
geldim. Kirada oturuyorum, dört çocuk var. Aralarında

üniversiteye gidenler var. Buraya gelerek aile bütçesine
katkıda bulunuyorum. Kumaş üzerine örgü ve takı

yapıyorum. Takı yapmayı burada öğrendim. Şimdi de
yemek kursuna katılacağım. ESKEP gibi yerlerin bence

her semtte açılması gerek. Evde oturan hanımların
değerlendirilmesi açısından önemli. Ben el emeği göz

nuru ürünlerini değerlendirmek isteyen tüm ev
hanımlarına ESKEP'i tavsiye ediyorum. Evde boş boş

oturmak yerine ESKEP'in kurslarına katılarak kendilerini
geliştirsinler ve aile bütçesine katkıda bulunsunlar.”

Eda Nacar: “Eyüp Merkez
Mahallesi'nden geliyorum. Ev

hanımıyım, ESKEP'le tanışalı bir
sene oldu. Ben lif yapıp

getiriyorum. ESKEP'ten çok
memnunum, çok başarılı bir

proje. Bayanlara değer
verilmesi, onlara istihdam

sağlanması çok önemli. ESKEP
sayesinde el emeğimin

karşılığını alıyorum, harçlığım
çıkıyor. ESKEP'in farklı

noktalarda da satış noktalarının
olmasını, daha da çoğaltılmasını

istiyoruz. Ben başka illerde
böyle bir çalışma görmedim.

Çoğu çevremde yaptıkları işleri
buraya getirip vermek istiyor
ama burası sadece Eyüp'lü ev
hanımlar için açılmış bir yer.

Onlar da kendi belediyelerine
müracat edip, ESKEP gibi bir
yerin açılması için başvuruda

bulunmaya başladılar. Biz
Eyüplü ev hanımları için ESKEP

büyük bir şans.”
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DAHA çocuk yaşlardayken
marangoz atölyesiyle, ağaç
tozuyla tanışan Kadir amca,

10 yaşındayken bir komşusunun
teşvikiyle marangozluğa başlıyor.
Marangozluğun o yıllarda çok
kıymetli ve saygın bir meslek
olduğunu söyleyen Kadir Usta
“Bizim zamanımızda Kayseri'de
çocukları ya bir el zanaatına
yönlendirirler ya da ticarete
atılacaksa bir bakkalın yanına çırak
olarak verirlerdi. Beni de bir
marangoz ustasının yanına
soktular. Çırak olarak başladığım
mesleğe askerden geldikten sonra
da devam ettim ve kendi atölyemi
açtım.  O zamanlar tabii şartlar daha
zordu ne alet vardı, ne edavat. Alet
iş görür el övünür derler ya, biz her
şeyi el yordamıyla yapardık, alın
teri akıtırdık, şimdi teknoloji gelişti.
Ama yine de elin verdiği güzelliği
hiçbir şey veremez” diyor.

“Dünyaya Bir Daha Gelsem, 
Yine Bu İşi Yapardım”

Teknoloji ile birlikte
tükenmekte olan mesleğini
yaşatmak için direnen Kadir amca,
zamanında altın bilezik olarak
rağbet gören mesleğini anlatırken
duygulanıyor ve sözlerine şöyle
devam ediyor: “Meslek can
çekişiyor, artık çırak gelmiyor.

Herkes kolay işleri tercih ediyor,
kimse bu işe ehemmiyet vermiyor.
Çocuğunu çırak olarak getiren
zaten yok, bir de getirse bile ne
kadar haftalık vereceksin diye
soruyor. Zaten artık öyle çok fazla
da usta kalmadı. Bence devletin bu
işe el atması, kaybolmaya yüz
tutmuş bu mesleklere sahip
çıkması gerek. Benim iki oğlum var
onları yetiştirdim, benden sonra bu
mesleği onlar devam ettirecekler.”

Tüm maddi zorluklara rağmen
mesleğini hep sevdiğini ve

“Dünyaya bir daha gelsem, yine bu
işi yapardım” diyerek özetleyen,
işini aşkla yapan, her motife
sevgisini ve gönlünü katan Kadir
Usta “Bu işten hiçbir zaman çok
büyük paralar kazanmadım,
kısmetten ziyadesi olmaz ama
zaten marangozluk sevilmeden
yapılacak bir iş değildir. Biz
peygamber mesleği olan bu işe
gönlümüzü de verdik. Bazen bize
yıkılmış samanlıklar arasında
pislikten gözükmeyen ağaçlar
geliyor. Bu ağacı temizlediğinizde

meydana altın değerinde bir ceviz
ağacı çıkıyor. Sonra siz o ağacı alıp
işliyorsunuz ve ortaya çok güzel bir
eser çıkartıyorsunuz. İşte o an tarif
edilemez bir huzur ve mutluluk
yaşıyorsunuz” diyor. 

“Marangozluk Sosyete 
Mesleği Olmuş”

Marangozluğun artık maddi
durumu iyi olan kişiler tarafından
yapılan bir hobi haline geldiğini
sözlerine ekleyen Kadir Amca, yıllar
önce yaşadığı bir anısını da bizlerle
paylaşıyor  “Bizim meslek artık
sosyetenin mesleği olmuş benim
haberim yok. Yıllar önce genel
müdür seviyesinde, zengin bir
müşterimin evine iş için gittim. Ben
işimi yapıyorum o bana tarif ediyor,
işime karışıyor. Tabii ben
sinirlendim. İş bitince
sinirlendiğimi anladı ‘Gel bir kahve
içelim sana evimi gezdireyim Kadir
Usta’  dedi. Beni teras katına
çıkardı. Teras katında kendine bir
atölye kurmuş hayret ettim. Bende
ondaki alet edavat yoktur, o derece
güzel bir marangoz tezgahı kurmuş
kendine. Valla sonra kendisinden
özür dilemek zorunda kaldım”

Kadir İçin

Eyüp Postası olarak, yıllardır Eyüp’te yaşayan, burada esnaflık yapan birçok renkli 
karakteri her ay sayfalarımıza konuk ediyoruz. Bu isimlerden birisi de 50 yılı aşkın süredir

ahşap oymacılığı yapan yılların ustası Kadir İçin... Onun hikayesi 50 yıl öncesine dayanıyor.

Kadir İçin, yanında
yetiştirdiği iki oğlu

Fatih ve Yücel İçin'le
birlikte çalışıyor... 

Kadir 
İçin

Fatih 
İçin

8RÖPORTAJ: SERKAN DUYGU
8FOTOĞRAFLAR: T. ALPER GÖKDEMİR

“Marangozluk Sosyete Mesleği Olmuş”
Adres: Eyüp Bulvarı no: 36 Telefon: 0212 612 98 66
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vELİLERİN eğitim sürecine etkin katılım
sağlamaları amacıyla hayata geçirilen “Simurg
Veli Programı"yla tüm velilerin sosyal,

kültürel etkinliklere ve atölye çalışmalarına
katılmaları sağlanıyor. Bilgi Evleri ve Gençlik
Merkezlerindeki öğrencilerin sanat atölyelerinde
veliler de kendi uğraşları ve emekleriyle çeşitli eserler
ortaya koyup, faydalı çalışmalara imza atıyorlar. 

Sanat atölyelerinde ebru, sepet örme, resim,
ahşap şekillendirme kurslarıyla el becerilerini
geliştiren veliler bağlama, İngilizce Dil Atölyesi,
Osmanlıca Dil Atölyesi, Tefsir ve Siyer dersleriyle de
sosyal ve kültürel anlamda kendilerini yetiştirme
fırsatı buluyor. “Simurg Veli Programı”yla atölye
çalışmaları ve kursların yanısıra alanında uzman
kişilerin sunumlarıyla gerçekleştirilen seminerlerle
velilerin bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Simurg Kapılarını velilere de Açtı

8RÖPORTAJ: SERKAN DUYGU
8FOTOĞRAFLAR: T. ALPER GÖKDEMİR

Veliler Programı Faydalı ve Başarılı Buluyorlar...

Birgül Genlik (Bağlama): 
“Karadolap Mahallesi'nden kursa
geliyorum. Simurg Bilgi Evlerine

çocuklarım geliyor. Onlar çok
memnunlar. Bağlama bizim

kültürümüzde olan bir şey ve ben de
bağlama çalmayı öğrenmek

istiyordum. Burada veliler için böyle
bir kurs açılınca gelip bu fırsatı

değerlendirmek istedim.”

Semra Yoğurtçu (Resim): 
“Kursa Yeşilpınar Mahallesi'nden
katılıyorum. Ev hanımıyım. Daha
önce resim yapmıyordum ama bir
şey gördüğüm zaman onun çizme
yeteneğim vardı. Simurg'da veliler

için böyle bir program açılınca
katılmaya karar verdim. Burada

kendimizi geliştiriyoruz. Programın
çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

Resmin dışında bağlama kursuna
katılmayı da çok istiyorum.

Çocuklarımız için faydalı çalışmalar
yapan Simurg'un velileri de

düşünmesi çok güzel. Ben Eyüp
Belediyesi'ne ve Başkanımız Remzi
Aydın'a bu güzel uygulama için çok

teşekkür ediyorum ve bu tarz
çalışmaların devam etmesini

diliyorum.”

Şükrü Özkan (Bağlama): 
“Sırf bağlama kursu için buraya Göktürk'ten
geliyorum. Bağlama benim için bir dert ortağı
sırdaş oluyor. Dertlerimi sırlarımı bağlamayla
paylaşıyorum. Türkü bizim hayatımızın bir
parçası, çünkü her türkü yaşanan bir olayın
saza aktarılmasıdır. Bağlama çalmayı çok
seviyorum. İki yıldır bağlamayla uğraşıyorum.
Veliler düşünülerek hayata geçirilen bu
kursları çok faydalı buluyorum. Bize emek
verdiği için hocamıza ve böyle yerler açarak
bizlere bu imkanları sunan Eyüp
Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.”

Turan Erol (Resim): 
“Ben kursa Sultangazi'den

katılıyorum aynı zamanda Yeşilpınar
Bilgi Evi'nde matematik

öğretmenliği yapıyorum. Burada
kara kalem, perspektif gibi resim

çalışmaları yapıyoruz. Velilerimizin
boş vakitlerini değerlendirmeleri ve

keşfedemedikleri yönlerini
keşfetmeleri açısından çok güzel bir
çalışma yapılıyor. Mesela benim de

resme karşı bir ilgim yeteneğim
varmış, bunu keşfettim. ‘Simurg Veli

Programı’ velilerimizin içlerindeki
yeteneklerini dışarıya çıkartmaları
sağlayan, aynı zamanda ücretsiz
olarak faydalanabilecekleri bir

program. Ben bir eğitimci olarak tüm
ev hanımlarına evde oturmaları

yerine kendilerini geliştirebilecekleri
bu kurslara katılmalarını tavsiye

ediyorum.”

Derya Karalikli (Ebru Atölyesi):
“Buraya Karadolap Mahallesi'nden
geliyorum. Ev hanımıyım. Burada

güzel ve kaliteli zaman geçiriyoruz.
Evden dışarı çıkıp kendimize vakit

ayırarak, faydalı bir şeyler öğrenmek
hoşumuza gidiyor. ‘Simurg Veli
Programı’ sayesinde kendimizi

geliştirebiliyoruz. Ben ebru dışında
İngilizce kursuna ve bağlama

atölyesine gidiyorum. Bu projeyi
hayata geçirenlerden Allah razı

olsun.”

Gonca Gamlı (Ebru Atölyesi): 
“Karadolap Mahallesi'nden geliyorum. Ev hanımıyım. Ben ebru

sanatını çok merak ediyordum. Hem merakımı gidermek hem de
faydalı bir şeyler yapmak için kurslara katıldım. İyi ki de katılmışım.
Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ebrunun dışında İngilizce

kursuna ve bağlama derslerine katılıyorum. Özellikle İngilizce
derslerinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bize bu imkanı sunan

Eyüp Belediyesi'ne ve Başkan Remzi Aydın'a teşekkür ediyoruz.”

Nursel Usta (Ahşap): 
“Ben kursa Kemerburgaz'dan
katılıyorum. Ev hanımıyım. Simurg,
hem çocuklar hem de veliler için
muhteşem bir proje. Ahşap
atölyesine katılarak hem stres
atıyorum hem de faydalı bir şeyler
yapmanın keyfini yaşıyorum. Bu
atölye sayesinde el becerilerimi
geliştiriyorum. Özellikle çok fazla bir
şey yapma şansı olmayan biz ev
hanımları için bu kursların açılmasını
çok faydalı buluyorum. Bizlere bu
imkanları sunan ve emeği geçen
herkesten Allah razı olsun diyorum.”

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü projesi Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı, velilere yönelik yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekledi. 
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MÜGE 
ÖZYURT ŞAFAK

MÜGE 
ÖZYURT ŞAFAK

MÜGE 
ÖZYURT ŞAFAK

MÜGE 
ÖZYURT ŞAFAK

Beslenme ve Diyet Uzmanı
0549 426 20 16 
Abdi İpekçi Cad. Arman Palas
No: 7/11 Kat: 4 Nişantaşı - İST

1. Günde 3 öğün
beslenin
Gün içinde ihtiyacınız olan enerjiyi
yeterli ve dengeli bir şekilde sahur,
iftar ile ara öğününüze paylaştırın. Bu
şekilde bir öğünde fazla alınan
enerjinin yağ olarak depolanmasını
önler ve kilo almamış olursunuz.. 

2. Sahura kalkın
Kahvaltının günün en önemli öğünü
olduğunu hatırlayın. Oruç boyunca
kendinizi tok ve enerjik hissetmek
istiyorsanız mutlaka sahura
kalkmalısınız. Sahurda sindirimi
kolay, enerjisi yüksek, posalı ve
proteinli besinleri tercih edin.

3. 1 avuç badem veya fındık gün
boyu tok tutar
Badem, fındık, ceviz gibi yağlı
tohumlar içerdikleri faydalı yağ asitleri
sayesinde hem kalp sağlığını koruyor,
hem de midede uzun süre kalarak

tokluk süresini uzatıyor. Sahurda
yiyeceğiniz 1 avuç badem veya fındık
sizi gün boyu tok tutacaktır. 

4. Sıvı ihtiyacını karşılamak için
şekersiz komposto
Havaların sıcak olması nedeniyle
vücuttan sıvı kaybı artıyor.
Vücudunuzun kaybettiği suyu yerine
koymak için de sahur ve iftarda yeterli
sıvı alımına mutlaka dikkat
etmelisiniz. İftardan sahura kadar olan
süreçte sık aralıklarla su, vişne, erik,
kayısı gibi mevsim meyveleriyle
yapacağınız az şekerli veya şekersiz
komposto, ayran, cacık gibi içecekler
tüketin. 

5. Mutlaka tam buğday ekmeği!
Ramazanın olmazsa olmazı pide açlık
hissini tetikliyor! İftar ve sahurda
çavdar, yulaf ve tam buğday gibi

esmer ekmek tüketmeyi tercih edin.
6. İftarda hızlı yemek yemeyin
Uzun süre açlıktan sonra hızlı ve

fazla miktarda yemek yemek gaz,
şişkinlik, hazımsızlık ve reflü

gibi mide-sindirim sistemi
rahatsızlıklarına neden

olur. İftarda su ve hurma
ile orucunuzu açtıktan

sonra yemeğe çorba
ve salata ile devam
edin. En az 15-20
dakika ara
verdikten sonra
ana yemeğe geçin. 

7. Sahurda 1
yumurta yiyin
Eğer kolesterol ve

kan yağları
değerleriniz yüksek

değilse her sahurda 1
adet haşlanmış yumurta

tüketin. Yumurta en
kaliteli protein kaynağıdır. 

8. Sahurda pide, pirinç pilavı
ve tatlıdan uzak durun! 

Besinlerin kan şekerini yükseltme
eğilimine 'glisemik indeks' deniliyor.
Glisemik indeksi yüksek besinler
tüketildiklerinde kan şekeri hızla
yükseliyor ve ardından aynı hızla
düşüyor. Glisemik indeksi yüksek

besinler: Beyaz ekmek, pirinç,
ramazan pidesi, mısır gevreği, yufka,
beyaz un ve şekerle hazırlanmış her
türlü yiyecek, muz, kavun, incir, üzüm
gibi meyveler olarak sıralanabilir.
Glisemik indeksi düşük besinler: Tam
tahıllı besinler, çavdar ekmeği,
bulgur, kuru baklagiller, elma,
portakal, erik gibi meyveler örnek
verilebilir.

9. Yoğurdu sofranızdan eksik
etmeyin 
Ramazan ayı boyunca uzun süre
herhangi bir şey yenilmeyeceği için
sindirim sisteminin düzeni değişiyor
ve bağırsak hareketleri azalıyor. Bu da
kabızlık gibi problemlerin ortaya
çıkmasına neden oluyor. Sindirim
sisteminizin sağlığı için iftar ve
sahurda doğal probiyotik olan
yoğurdu ihmal etmeyin. 

10. İftardan sonra 20-30 dakika
yürüyün 
Ramazan ayında yavaşlayan
metabolizmayı hızlandırmak, bağırsak
hareketlerini düzenlemek ve kan
şekeri dengesini sağlamak için
egzersizi ihmal etmeyin. İftardan 1,5
saat sonra orta tempoda 20 – 30
dakika yürüyüş yapmak sindirime ve
yediklerinizin enerji olarak
harcanmasında faydalı oluyor.

Sağlıklı, bedenen güçlü bir Ramazan geçirmek için özellikle
iftar ve sahurda beslenme tarzınıza çok dikkat etmelisiniz.

Ramazan ayında iftar ve sahurlarda beslenme
tarzı uzun süreli açlık ve öğün sayısının
azalması gibi nedenlerle metabolizma hızı
yavaşlıyor. Aynı zamanda uzun süreli açlık
nedeniyle kan şekeri düzeylerindeki iniş ve
çıkışlar tatlıya olan düşkünlüğü de arttırıyor.
İftarda birden hızlıca tüketilen yağlı, soslu

yemekler midede gaz, şişkinlik gibi sorunları
da beraberinde getiriyor. Buna azalan fiziksel
aktivitenin de eklenmesiyle birlikte
ramazanda kilo almak adeta kaçınılmaz hale
geliyor. Aslında alınacak basit önlemlerle
oruç tutarken tok kalmak, sağlıklı beslenmek
ve kiloyu korumak mümkün!

Örnek Sahur ve
İftar Menüsü

SAHURDA 
2 dilim esmer ekmek ( tam
buğday, çavdar, yulaf gibi ) 
2 dilim az yağlı, tuzsuz
peynir çeşidi
1 adet haşlanmış yumurta, 
2 bütün ceviz içi 
Domates, salatalık, biber,
maydanoz gibi yeşillikler, 
1 su bardağı süt veya 1
kase yoğurt veya 1 su
bardağı kefir 
1 porsiyon taze/kuru
meyve ( 1 küçük elma veya
4 adet taze kayısı veya 1
orta boy şeftali gibi ) 
İFTARDA
1 bardak su ve 2 adet
hurma ile orucunuzu
açtıktan sonra;
1 dilim esmer ekmek veya
1 boğum ramazan pidesi
ve1 kase Çorba ile
başlangıç yapılabilir.
*Ana yemeğe geçmeden
önce 15 – 20 dakika ara
verin.
Çoban salata ( 1 tatlı kaşığı
zeytinyağı, limon, sirke,
nar ekşisi olabilir ) 
4 yemek kaşığı zeytinyağlı
sebze yemeği
3 adet ızgara köfte veya 1
adet fırınlanmış derisiz
tavuk but 
3 – 4 çorba kaşığı bulgur
pilavı
İftardan 1,5 – 2 saat sonra:
1 porsiyon taze meyve
1 çay bardağı kefir veya 1
küçük kase yoğurt 
Tatlı yemek istiyorsanız
meyve ve süt yerine 1
dilim güllaç veya 1 kase
sütlaç yiyebilirsiniz.

İFTAR vE
SAHURDA
SAğLıKLı

BESLENME
ÖNERİLERİ
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BİR yetişkin nasıl ki gününü
belli faaliyetlerle geçirir,
çocukların da oyun oynaması

beklenir.
Oyun; çocuğa hiç kimsenin

öğretemeyeceği konuları, çocuğun
kendi deneyimleriyle öğrenmesi
yöntemidir. Çağdaş bir yaklaşımla ise
oyun, çocuğun kendi kendini ifade
edebildiği, yeteneklerini fark ettiği,
yaratıcı potansiyelini kullanabildiği,
dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor
becerilerini geliştirebileceği önemli
bir fırsattır.

Çocuklarla iletişim kurmanın,
onların dünyasını paylaşmanın
birçok yolu vardır. Oyun bu yolların
en doğal olanı, en sık kullanılanı ve
en sağlıklı sonuç verenidir. Her
çocuğun gerçek yaşantısından daha
çok benimsediği, daha çok içinde
yaşadığı ve mutlu olduğu bir
dünyadır.

ÇOCUK vE OYUN
Bebeklik döneminde çocuklar

nesneleri ve çevreyi tanıma çabası
içerisindedirler. Emekleme ve
yürüme ile birlikte etrafta gördükleri
her şeyi dokunarak, atarak, ağızlarına
sokarak tanımaya çalışırlar. Daha
sonra buldukları nesneler ile taklit
oyunlarına başlarlar. Bir bardak ile su
içme, telefon ile konuşma taklitleri
yaparlar. Bu dönemde kendi
başlarına oynarlar. Etrafta başka
çocuk olsa bile onları sadece izler,
iletişim kurmaya çalışmazlar.

3-6 yaş dönemi oyun dönemi
olarak da adlandırılır. Çocuklar 3 yaşa
kadar nesneler ve çevreleri ile
deneyim kazanırlar ve 3 yaşından
sonra oyun kurmaya başlarlar. Fakat
çoğu 3 yaş çocuğu hala oyuncakları
paylaşmada, işbirliği yaparak oyun

oynamada problem
yaşar. Çocuklarda
birlikte oyun kurarak
oynama yaklaşık 5-6 yaş
civarında görülür. 3-6 yaş
dönemindeki çocuk gün boyu soru
sorar, konuşur, yorulmadan oyun
oynar. Toplumsal kuralları
öğrendikçe arkadaşlarıyla oyun
kurmaya ve birlikte vakit geçirmeye
başlar.

4-5 yaş çocukları çoğunlukla
evcilik, askercilik gibi hayali oyunlar

oynamayı
tercih ederler,
izledikleri filmlerdeki karakterleri
taklit ederler. Ahşap bloklar ve
legolarla çeşitli inşa oyunları oynarlar.

5-6 yaş çocukları masa oyunlarına
daha çok ilgi duyarlar. Kesme
yapıştırma, resim yapma, rakamları
yazma, yapbozlar ile oynamayı tercih
ederler. Oyun, insanoğlunun
kazandığı ve kazanacağı
deneyimlerin en büyük
tamamlayıcısıdır. Çocuklar oyun
oynarken geçmişte kazandıkları
deneyimlerini daha üst seviyelere
çıkarır, yaptıklarını anlamlandırarak
kavrarlar. Çevrede, televizyonda
gördüklerini yeni oyunlarına
taşıyarak sürekli deneyim kazanmaya
devam ederler.

ANNE BABALARA ÖNERİLER
• Çocuğa oyun için uygun

ortamın ve yeterli malzemenin
sağlanması gerekir. Bunun için evin
bir köşesi, bir odası, evin bahçesi,
oyun parkları kullanılabilir.
Arkadaşları ile oyun oynayabileceği
ortamlar sağlayabilirsiniz.

• Oyun oynayan çocuğun oyunu
birdenbire kesilmemeli, oyununu
tamamlaması için önceden bilgi
verilmelidir.

• Oyuncakların hepsini bir kutuya
doldurmak yerine, oyuncaklar
özelliklerine göre
gruplandırılmalıdır. Çocuğun aynı
düzeni sağlaması istenmelidir.

• Benzer oyuncaklardan çok fazla

almak
yerine,

çocuğun farklı
oyunlar

kurabileceği çok
amaçlı oyuncaklar tercih

edilmelidir.
• Oyuncak alırken çocuğun

seçmesine izin verilmelidir. Her
hangi bir nedenle çocuğun seçtiği
oyuncak alınamıyorsa nedeni çocuğa
açıklanmalıdır.

• Oyuncak alırken farklı gelişim
alanlarına hitap etmesine dikkat
edilmelidir.

• Oyuncakların mutlaka satın
alınması gerekmez, çocuğunuz ile
birlikte çeşitli oyuncaklar
yapabilirsiniz.

• Çocuğunuzun oynadığı
oyuncaklara ilgisi azaldığı zaman bir
süre ortadan kaldırıp daha sonra
tekrar ortaya çıkarabilirsiniz.

• Çocuğunuzla oyun oynayarak
ona yaklaşma ve duygularını tanıma
imkanı bulabilirsiniz. Oyun çocukla
iletişim kurmanın en etkili yoludur.
İleri yıllarda iyi bir iletişiminiz olsun
istiyorsanız onunla oyun oynayarak
özel zamanlar paylaşınız.

PSiKOLOG
SEviL DEMiR

PSiKOLOG
SEviL DEMiR

PSiKOLOG
SEviL DEMiR

PSiKOLOG
SEviL DEMiR

PSiKOLOG
SEviL DEMiR

PSiKOLOG
SEviL DEMiR

Eyüp Belediyesi Aile ve
Psikolojik

Danışmanlık Merkezi

Yetişkinler Konuşur Çocuklar Oynar
Çocuklar niçin oyun oynar hiç düşündünüz
mü? Yapacak başka işleri olmadığı için
mi? Yoksa ayak altında dolanıp anne-
babalarını lüzumsuz yere meşgul
etmemek için mi? Elbette hayır!
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İSLAM aleminin maneviyat
merkezlerinden Eyüp Sultan'da "Onbir
Ayın Sultanı" Ramazan ayı bu sene de
yine dopdolu geçecek. Eyüp Belediyesi
hem ilçe çapında düzenleyeceği
birbirinden ilginç etkinlikler, hem de
sosyal tesislerinde hazırlayacağı iftar-
sahur menüleriyle misafirlerini en güzel
şekilde ağırlayacak. 

Eyüp Belediyesi ESBAŞ Sosyal
Tesisleri, Ramazanda Türk ve Osmanlı
mutfağının en seçkin lezzetlerini, fiks
menü ve açık büfe alternatifleri ile
misafirleriyle buluşturacak. Usta aşçı ve
sunum personeliyle kaliteli, lezzetli,
alternatifli iftar-sahur menüleri her sene
olduğu gibi bu yıl da Eyüp Sultan’a
gelen misafirlerin ilgi odağı olacak. 

Eyüp'e gelen ziyaretçiler, Ramazan
ayında Eyüp Sultan'ın manevi
atmosferinde Ramazan'ı huzur içinde
geçirirlerken,  sosyal tesisler ekibi
tarafından özenle hazırlanan iftar
sofralarında oruçlarını açabilecekler.
Türk ve Osmanlı mutfağının en seçkin
lezzetlerini birinci sınıf servis ve hizmet
kalitesiyle, bütçeye en uygun fiyatlarla
sunan ESBAŞ Sosyal Tesisleri’nde aynı
zamanda canlı tasavvuf müziği
eşliğinde iftarınızı yapabileceksiniz.
Eyüp Postası olarak Ramazan ayı
boyunca aileniz ve sevdiklerinizle
birlikte iftarınızı ve sahurunuzu
yapabileceğiniz Eyüp Belediyesi ESBAŞ
Sosyal Tesisleri’ni sizler için gezip
sunacakları alternatif menüleri
öğrendik.

Eyüp Merkez’de
Kalenderhane
Caddesi Müftülük
karşısına bulunan
Ensari Konağı Tesisleri
her sene olduğu gibi bu
Ramazan'da da iftar ve
sahurda misafirlerini zengin
bir menüyle karşılıyor. 550
kişilik kapasitesiyle Ramazan ayı boyunca
hizmet verecek olan sosyal tesiste Türk ve
Osmanlı mutfağının en seçkin lezzetlerinden
oluşan özel bir fiks menü hazırlandı. İftariye
tabağından çorbasına, ana yemeğinden tatlısına
ve meyvesine kadar doyurucu bir menü
misafirleri bekliyor. Domates, salatalık, peynir
çeşitleri, hurma, bal, tereyağ, kuru
meyveler, zeytin gibi
kahvaltılıkların bulunduğu
iftariye tabağının yer
alacağı fiks menüde
çorba olarak ise,
herkesin damak tadına
uygun olarak
düşünülerek hazırlanan
ezogelin veya mercimek
çorbası yer alıyor. Ara
sıcak olarak ise tesise özel,
Anadolu bezelyesi ve ballı
tulum peynirinden hazırlanan
Ballı Börek ile Kıymalı Börek servis
ediliyor. Ara sıcak sonrası
geleneksel olarak buharda
hazırlanan antrikot dilimleri,
Güneydoğuya haz sebzeli tavuk şiş
ve köfteden oluşan yanında pilavı,
közde domatesi, biberi ile servis
edilen ana yemeğe geçiliyor. Tatlı ve
meyvelerin açık büfe olarak ikram
edileceği menüde ayrıca dut suyu ve limonata
gibi içecekler yer alırken sınırsız çay ikramı da
olacak. Bazı akşamlar tasavvuf müziğinin en
güzel örneklerinin canlı olarak icra edileceği
tesiste  sahurda da hizmet verilecek. Sahurda
ise doyurucu bir kahvaltı tabağı, sigara böreği,
menemen ve sınırsız çay sunuluyor.

EYÜP SULTAN’DA RAMAZAN COŞKUSU
Eyüp Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde

Ensari Konağı
Sosyal Tesisleri

Ramazan Seçenekleri
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Eyüp Belediyesi'nin Kemerburgaz'da bulunan Kurtkemeri Sosyal Tesisleri
misafirlerini Ramazan ayında kebap ağırlıklı bir fiks menü ile ağırlayacak.  Ormanın
içinde muhteşem bir doğa manzarası eşliğinde iftarlarını açacak olan misafirler için

hazırlanan özel fiks menüde iftariye tabağı, Ezogelin Çorba, karışık pide, Adana
kebap, et şiş, tavuk şiş, salatalar ve tatlı çeşitleri yer alıyor. Kurtkemeri Sosyal

Tesisleri 275 kişilik kapasitesi ile Ramazan Ayı boyunca iftarda hizmet verecek.

Eyüp Belediyesi'nin Alibeyköy'deki Osmanlı Park
Sosyal Tesisleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan
ayında misafirlerine hizmet verecek. Yaz ve kış
bahçesi olarak adlandırılan açık ve kapalı alanlarıyla

400 kişiye kadar Ramazan ayında hizmet verecek
olan  Alibeyköy Osmanlı Parkı Sosyal Tesisleri'ne
gelen misafirler oruçlarını yemyeşil bir doğa
içerisine huzur içinde açabilecekler.

İftariyeliklerinden soğuk mezelerine, sıcak
yemeklerinden tatlılarına kadar zengin menüsü ve

birinci sınıf hizmet kalitesiyle sadece Eyüplülerin
değil tüm İstanbul'un gözde mekanlarından biri
haline gelen Osmanlı Parkı Sosyal Tesisleri'nde
Ramazan ayı boyunca bahçede servis yapılacak.

Osmanlı Park
Sosyal Tesisleri

Kurtkemeri
Sosyal Tesisleri
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YÜZME sporunda kırılmadık rekor
bırakmayan bedensel engelli
yüzücülerimiz 20 yaşındaki Gündem

Emine İntepe ve 16 yaşındaki Hatice Nane,
Türkiye'de ve Avrupa'da yapılan çok sayıda
yüzme yarışında aldıkları altın madalya ve
kırdıkları rekorlarla Eyüp'ün gururu oldu.

Emine, Boğazı Yüzerek Geçen İlk
Bedensel Engelli Yüzücü Olarak Adını
Tarihe Yazdırdı

Fiziksel tedavi amacıyla 7 yaşında yüzmeye
başlayan Emine İntepe,  2012 yılında 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi
Hayrunnisa Gül tarafından düzenlenen “81
İlden 81 Yıldız” projesinde  İstanbul Yıldızı
seçildi. 7 Temmuz 2013 tarihinde ise Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda 1. olup
Dünyada ve Türkiye'de boğazı geçen ilk
bedensel engelli bayan yüzücü olarak adını
tarihe yazdıran İntepe'ye, aynı tarihte Türkiye
Bedensel Engelliler Yüzme Federasyonu
tarafından Yılın Sporcusu ödülü verildi. İstanbul
Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf
öğrencisi olan Emine, 2016 yılında
Hırvatistan'da yapılan Üniversitelerarası Avrupa
oyunlarında Rije'daki yüzme ve paralimpik
yüzme yarışlarında 50 ve 100 metre serbest
stilde birer bronz, 50 metre kelebek stilinde ise
gümüş madalya alarak okulunu ve ülkemizi
başarıyla temsil etti.  Doğduğunda beyin felci
geçiren, doktorların 4 sene ömür biçtiği ve zeka
geriliği teşhisi koydukları Emine, yüzme
sporuyla hayata tutunur. Yüzmeye ilk antrenörü
Duran Arslan sayesinde başladığını söyleyen
başarılı yüzücü “Yüzmeye sağlık amacıyla
başlamıştım, daha sonra Duran Hocam beni
keşfetti ve Türkiye Şampiyonası’na götürdü.
Oradan 3 altın madalya ile dönünce kulübe
alındım ve spor hayatım başladı” diyor.

Hatice Nane'nin 15 Türkiye
Şampiyonluğu Bulunuyor

Eyüp'ün havuzlarda harikalar yaratan bir
diğer rekortmen kızı da 16 yaşındaki Hatice
Nane. Spina bifida ve skolyoz rahatsızlığı
nedeni ile yüzme sporuna başlayan Hatice,
50m Serbest Türkiye 1.liği -  100m Kurbağa
Türkiye 2.liği -100m Sırt Türkiye 2.liği - 100m
serbest Türkiye 1.liği -400m Serbest  Türkiye
1.liği sonrası 2013 tarihinde İstanbul’da
başlayan Milli takım Kampına çağrılmış.
Bugüne kadar Türkiye Şampiyonalarında
toplam 15 kez Türkiye Şampiyonu olan Hatice
Nane son düzenlenen  2017 Mersin  Bedensel
Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 4
branşta Türkiye rekoru kırdı. Rekortmen yüzücü
“En büyük hedefim 2020'de Tokyo'da
düzenlenecek olimpiyatlara katılıp fiziksel
engelin, engel değil bir şans olduğunu bütün
dünyaya kanıtlamak” diyor.

“Bize Destek Olacak Sponsorlara
İhtiyacımız Var”

Her türlü engeli aşan, rekor üstüne rekor
kıran Gündem Emine ve Hatice Nane'nin
karşılaştıkları en büyük zorluk ise yüzücü
malzemelerinin pahalılığı. Bu konuda destek
beklediklerini ve sponsora ihtiyaç duyduklarını
söyleyen başarılı yüzücüler “Eyüp Belediyesi
bize mayo, gözlük ve diğer yüzücü malzemeleri
konusunda destek verecek. Ziyaret ettiğimiz
Belediye Başkanımız Remzi Aydın da ellerinden
gelen desteği sağlayacaklarının sözünü verdi.
Bizim mayolarımız çok fazla antrenman
yaptığımız için klorlu havuz suyunda zamanla
eriyor. Bize en azından senede dört defa
profesyonel yüzme mayosu ve yılda bir tane de
olsa yarış mayosu alınması gerek. Bu konuda
bize destek olacak sponsorlara ihtiyacımız var”
şeklinde konuşuyorlar.

8RÖPORTAJ: SERKAN DUYGU
8FOTOĞRAFLAR: T. ALPER GÖKDEMİR

Eyüp’ün Engel Tanımayan Altın Kızları
Eyüp'te gençlerimiz birçok spor dalında başarıdan başarıya koşarak gururumuz olmaya devam ediyor. Bu gençler arasında iki

isim var ki tüm engelleri aşarak, aldıkları sayısız madalyalarla göğsümüzü kabartıyor:  Gündem Emine İntepe ve Hatice Nane...

Emine, 2016 yılında Hırvatistan'da yapılan Üniversitelerarası
Avrupa oyunlarında Rije'daki yüzme ve paralimpik yüzme

yarışlarında iki bronz ve bir gümüş madalya kazandı.

Gündem Emine
İntepe ve Hatice

Nane, Eyüp
Belediye Başkanı

Remzi Aydın'ı
ziyaret ederek

desteklerinden
dolayı teşekkür

etti".

Hatice Nane'nin en büyük hedefi 2020'de Tokyo'da
düzenlenecek olimpiyatlara katılıp ay yıldızlı

bayrağımızı göndere çekmek.
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‘10-20 yaş arasında spor yapmayan kimse
kalmasın’ sloganıyla yola çıkan, spora ve
sporculara her daim destek olan Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın'ın en önemli
projelerinden biri de Haliç’in su sporları
merkezi haline getirilmesi... Bu kapsamda
Haliç kıyısında açılan Eyüp Su Sporları
Merkezi'yle, gençlerin su sporlarına olan
ilgisini artırmak ve profesyonel yarışçılar
yetiştirmek hedefleniyor.

Eyüp Su Sporları Merkezi'nde dragon,
kürek ve yelken branşlarında eğitimler tüm
hızıyla devam ediyor. Havaların ısınması ile
birlikte dragon ve yelkenliler Altın Boynuz
Haliç'te suya inerken 15 okulda 450'ye yakın
öğrenci de eğitimlerine başladı. Eyüp Su
Sporları Merkezi'ne gelen öğrenciler aldıkları
teorik eğitim sonrası pratik eğitime geçiyorlar.
Teorik eğitimde tekneye nasıl oturulur, kürek
nasıl tutulur, vücut hareketleri nasıl olmalı
konularında dersler alan öğrenciler sonrasında
ise Haliç'te suya indirilen Dragonlarda
uygulamalı olarak eğitimlerine devam ediyor.

Dragonlar Altın Boynuz Haliç'e İndi
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Eyüp Su Sporları Merkezi'nde Eğitimler Devam Ediyor...

Eyüp Su Sporlar Merkezi'ne Gençler Büyük İlgi Gösteriyor

Eyüp Su Sporları Merkezi'nde öğrencilere
suya inmeden önce sınıflarda teorik

eğitimler veriliyor.

8RÖPORTAJ: SERKAN DUYGU
8FOTOĞRAFLAR: T. ALPER GÖKDEMİR

Aleyna Erdem: “16 yaşındayım Eyüp Anadolu
Lisesi 9.sınıf öğrencisiyim. Dragonla ilgili daha önce
hiçbir deneyim olmamıştı. Bu gün burada ilk kez
denedim ve çok sevdim. Eyüp Su Sporları
Merkezi'ne devam etmeyi kesinlikle düşünüyorum.
Eğlenceli ve keyifli bir spor olduğu düşünüyorum
ve tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.”

Ebrar Sena Kılıçkaya: “15
yaşındayım 9. sınıf öğrencisiyim.

Daha önce su sporları yapma fırsatım
olmadı. Eyüp Anadolu Lisesi'ne

başladıktan sonra burada Eyüp Su
Sporları Merkezi de açılınca bu fırsatı
değerlendirmek istedim ve kaydımı

yaptırdım. Şimdiye kadar bir iki
deneyimimiz oldu. Dragon'un zevkli

bir spor olduğunu düşünüyorum.
Sadece teorik olarak değil pratik

olarak da bir eğitim alıyoruz. Eyüp
Belediyesi'ne bize bu imkanı

verdikleri için teşekkür ediyorum.”

Salih Yalçın: “11.sınıf
öğrencisiyim, 17 yaşındayım.
Okulumuzun bahçesinde böyle
bir merkezin açılmış olması
bizim için büyük bir şans. Haliç'i
değerlendiriyoruz diyebilirim.
Eyüp Belediyesi zaten biz
gençlere gerek spor gerekse
eğitim konusunda her türlü
desteği veriyor.  Bu gün burada
Haliç'te kürek çekiyor olabilmek
insana ayrı bir keyif veriyor.”

Öykü Gül: “15 yaşındayım, 9.sınıf
öğrencisiyim. Eyüp Anadolu Lisesi'ne

geçince, okulumuzun da Haliç'in
kenarında olması nedeniyle su

sporlarına karşı ilgi duymaya başladım.
Eyüp Su Sporları Merkezi'de açılınca bu

merakımı giderme şansım oldu.
Başımızdaki hocalarımızda bizimle

yakından ilgilendiler ve hem teorik hem
de pratik olarak eğitim verdiler. Bize bu
imkanı verdiği için Belediye Başkanımız

Remzi Aydın'a teşekkür ediyoruz.”

Hüsna Çakıcı: “15 yaşındayım,
9. sınıf öğrencisiyim. Dragon,
gerçekten güzel bir spor.
Okulumuz Haliç'in kıyısında
olduğu için diğer okullara göre
daha şanslıyız, su sporlarıyla
daha yakından
ilgilenebiliyoruz. Tabii Eyüp Su
Sporları Merkezi’nin de burada
olması bizim için büyük bir şans
oldu. Biz de bu şansı
değerlendirip farklı bir sporla
tanışmak istedik.”

Muharrem Cacık: “11. sınıf
öğrencisiyim 17 yaşındayım. Yüzme
olsun, tekne yarışları olsun, su
sporları benim küçüklükten beri her
zaman ilgilendiğim bir alandı.
Dragon, dışardan kolay gözüken ama
gerçekten zor bir spor. Bu sporu

yaparken
vücudunuzdaki tüm

kasları
çalıştırıyorsunuz.
Burada Eyüp Su
Sporları
Merkezi'nin de

açılması bizim için
büyük bir şans oldu.”
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Eyüp'ün En Kıdemli
Muhtarlarından Ramazan Güven:

“Nişanca Mahallesi
Türkiye'nin Aynasıdır...”
Eyüp Postası, mahallelerdeki vatandaşların sözcüsü olan, halkla

devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören, mahalle
sakinlerinin dertlerine çözüm arayan, devletin gönüllü elçileri

muhtarlarımızı sayfalarına konuk etmeye devam ediyor.

MUHTARLARıMıZLA
mahallelerindeki sorunları ve
beklentileri konuştuğumuz

söyleşimizin bu ayki konuğu ise Nişanca
Mahallesi Muhtarı Ramazan Güven.
Eyüp'ün en kıdemli muhtarlarından olan
Ramazan Güven, üç dönem Nişanca
Mahallesi'ne hizmet etmiş tecrübeli bir
muhtar. 1960 senesinden beri Nişanca
Mahallesi'nde yaşayan ve uzun yıllar
esnaflık yapan Güven “Nişanca
Mahallesi'nde bulunan mobilya ve beyaz
eşya dükkanımızda uzun yıllar babamla
birlikte esnaflık yaptım. Bundan 25 sene
öncesine gidersek bu mahallede bizim
sattığımız eşyaların girmediği bir ev yoktur.
Babam 94 seçimlerinde muhtarlığa
adaylığını koydu ve az bir farkla kaybetti.
Ben o gün bir dahaki seçimlerde muhtarlığa
adaylığımı koymaya karar verdim. 99
yılındaki seçimlerde benle beraber 11 aday
daha vardı ve biz bin 100 küsur oy farkla
muhtarlığı kazandık.  Daha sonra 2004 ve
2014 seçimlerinde de aday oldum. Şu anda
üçüncü dönemimdeyim” diyor.
“Nişanca Tarih Kokan Bir Mahalledir”

Nişanca Mahallesi'nin İstanbul'un en
güzel mahallelerinden birisi olduğunu
söyleyen Ramazan Güven “En fazla tarihi
camisi, çeşmesi, türbesi ve hatta kilisesi ile
Nişanca tarih kokan bir mahalledir. Daha

çok Kastamonu, Giresun, Rize ve Sivaslı
vatandaşlarımızın yaşadığı mahallemiz,
aynı zamanda Türkiye'nin bir aynası
gibidir. Burada emeklisi, esnafı, çalışanı ile
her kesimden insan oturmaktadır. Ben
iddia ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin en
güzel muhtarlığı burasıdır. Bunu
muhtarlar toplantısında aynı masada
oturduğumuz Cumhurbaşkanımıza da
söyledim ve kendilerini davet ettim”
şeklinde konuşuyor. 
“Eyüp'ün Pilot Mahallelerinden birisiyiz”

Nişanca Mahallesi'nin Eyüp'ün pilot
mahallelerinden birisi olduğunu bu
anlamda da şanslı olduklarını sözlerine
ekleyen Güven “Eyüp'te yapılan her yenilik
ilk olarak burada uygulanır. Mesela
kabloların yer altına indirilmesi, kilit
taşlarının döşenmesi, tek yön uygulamasının
yapılması gibi. O yüzden mahalle olarak
hiçbir eksiğimiz yok. Sadece Yukarı Nişanca
dediğimiz kısımda tapu sorunu var. Burada
çok fazla hisseli bina var. Bununla ilgili bir
çalışma başlattık. Hane sahiplerinden ada
parsel numaralarını alıp, isim listeleri
oluşturduk. Bununla ilgili belediyemizin
Planlama Müdürlüğü'de bir avam projesi
hazırlıyor. Bu konuyla Remzi Aydın
Başkanımız da çok yakından ilgileniyor.
İnşallah en kısa zamanda bu sorunumuzu da
halledeceğiz” açıklamasını yapıyor.

Ramazan Güven, tarih
kokan sokakları ile
Nişanca'nın İstanbul'un
en güzel
mahallelerinden birisi
olduğunu söylüyor.
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Eyüp’te Dadaşların Buluşma Noktası:

Havası soğuk insanı sıcak
Erzurum’un kültürel değerleri

Eyüp’te Erzurumlular
Derneği’nde yaşatılıyor...

Eyüp Erzurumlular Derneği'nin davetlisi olarak geçen
sene Erzurum'a giden Başkan Remzi Aydın, Erzurum'un

meşhur Cağ Kebabı'nı hazırlayıp tadına baktı...

ERZURUMLULAR
DERNEGi

Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Mart ayında
düzenlenen “Erzurum Birlik Gecesi”ne Başkan Remzi Aydın da katıldı...

ERZURUM denince akla Evliya
Çelebi'nin şehrin soğunu anlatmak
için söylediği o meşhur sözü gelir…

“Kedi damdan dama atlarken buz tuttu
der” Evliya Çelebi... Havası soğuk, insanı
sıcaktır Dadaşlar diyarı Erzurum'un...
Semaverde kaynatılıp kıtlama şekerle
içtikleri çayı, oltu taşından yapılan süs
eşyaları, Palandöken Kayak Merkezi, Barı,
halk oyunuyla meşhurdur Erzurum.. Eyüp
Postası olarak Eyüp Erzurumlular
Derneği'ni ziyaret ettik ve Dernek Başkanı
Cahit Özaslan'la Eyüp’teki Erzurumluları ve
dernek çalışmalarını konuştuk. 

2006 yılında kurulan Eyüp Erzurumlular
Derneği'nin kurucu başkanı olan ve 11
yıldır da aralıksız başkanlık görevini
sürdüren Cahit Özaslan, aynı zamanda Eyüp
Belediyesi Meclis üyesi. Derneğin Erzurum
kültürünü Eyüp'te yaşatmak, buradaki
vatandaşlarına destek olmak ve bir
Erzurumlu gözüyle Eyüp'e katkı sağlamak
için kurulduğunu söyleyen Özaslan
“Eyüp'te genç nüfusun yoğunlukta olduğu
yaklaşık olarak 27 bin Erzurumlu

hemşehrimiz var. Genelde Erzurumluların
yoğunlukla yaşadığı mahalleler Karadolap,
Güzeltepe, Akşemsettin, Çırçır, İslambey ve
Merkez Mahallesi. Hemşerilerimiz inşaat
sektörü başta olmak üzere tekstil,
işletmecilik ve ticaretle uğraşmaktalar. Biz
her senenin başında Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanımızı Eyüp Sultan'da
ağırlarız ve Eyüp Belediye Başkanımız
Remzi Aydın'la bir çalıştay yaparız. Dernek
olarak her ay bir çalışmamız var. Buradan
bir derneğin yönetimini alarak Erzurum'da
üç gün misafir ediyoruz. Geçen sene
Giresunlu dostlarımızı götürmüştük ve sağ
olsun Remzi Aydın başkanımız da
katılmıştı. Bunun dışında Mayıs ayında tüm
Türkiye'de bulunan seçilmiş Erzurumlu
bürokratlarımızı Piyer Loti'de ağırlıyoruz. En
son olarak Mart ayında Eyüp Kültür Sanat
Merkezi'nde Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın'ın da katıldığı her yıl geleneksel
olarak düzenlediğimiz Erzurumlular Birlik
Gecesi'ni yapmıştık. Tabii bizim için asıl
önemli olan öğrencilerimize, ihtiyaç sahibi
ve işsiz hemşerilerimize sahip çıkmaktır.”

Eyüp Erzurumlular
Derneği Başkanı
Cahit Özaslan,
“Eyüp'te 27
bin Erzurumlu
var”
diyor.
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