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Eyüp Beledi e i nin il  e r a l ğrencilerine 
ır a i e mal eme i de eği em ğrencilerin 
em de e na ın n  ld rd   Beledi e 

Ba anı em i A dın  ğrencilerin  ıl da  
anlarında elileri ld ğ  alde  imli leri ile 

il ede i anla malı ır a i elere idere  i edi leri 
mal emeleri ala ildi lerini  am an anın em 

ğrencileri em de ır a i ecileri m l  e iğini 
ledi  4 AB  A   e   A A A 

Tüm  e ranlar  an alar e edari iler 
erneği  nderliğinde  an l B e ir 

Beledi e i e  a i liğinde er e le irilen 
l larara ı e e  an l e i ali ne  

Beledi e i  l an adın meği r ramı 
 e a ir a e ile a ıldı  li anımların 

a ığı r i  n ları mi a irlere i ram eden 
a ir a e nin el c ları e i alin il i dağı 
ld  4 AB  A    A A A 

e i ale Bilal rd ğan e  
ali a i  a in de a ıldı

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 3.5 yıl boyunca ilçede gerçekleştirdiği 
hizmetleri Eyüplülere anlattı. Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen özel 
gecede icraatlarını bir sunum eşliğinde aktaran Başkan Aydın, “Bir bakıma 
kendimizle yarışıyor, kendimizi aşmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Vaadlerinin büyük bir bölümünü Eyüplülerin desteğiyle gerçekleştirdiklerini 
kaydeden Başkan Remzi Aydın, “Eyüp Sultan’a her bir eser, her bir icraat, Eyüp 
sakinlerinindir. Eyüp’te iyi şeylerin olmaya devam etmesi için ilk günkü aşkla, her 
dem tazelenen heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

REMZi AYDIN
 Beledi e Ba anı

Günler birbirini 
kovalıyor. Temmuz, 
Ağustos derken 
bütün ihtişamıyla güz 
geldi. Yaz sıcaktı, 
içimizi kavurdu, 
güzle serinledik. 
Yeşiller, sarıya, 
sarılar turuncuya 
dönmeye başladı. Kaç 
mevsim gördü kim 
bilir bu topraklar, kaç 
sonbahar geçti, kaç 
ilkbahar?

Eyüp’te İyi 
Şeyler Oluyor

8Devamı: 3. sayfada

Destek Bizden 
Başarı Sizden! Lezzet Festivalinin  

Gözdesi Oldular

EYÜP'TE İYİ SEYLER OLUYOR

ESTAM

VUSLATA YOLCULUK

ZAHİR KAFE YURTDIŞI GEZİLERİ ALİ KUŞÇU UZAY EVİ EYSAM

4 A   e 

KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI
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EYÜP Sultan Meydanı'nda gerçekleştirilen 
programa bu yıl okula başlayacak çocuklar 
ile veliler katıldı. Programda kürsüye 

gelerek bir konuşma yapan Eyüp Belediye 
Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, Osmanlı 
döneminde yapılan Amin Alayları'nın amacının 
çocukları eğitime ısındırmak olduğunu söyledi.

Osmanlı'da 4 yaş, 4 ay ve 4 günlüğü dolduran 
çocukların okula başlangıç günlerinde merasimin 
sabah namazında başladığını belirten Başkan 
Yardımcısı Koçer, konuşmasına şöyle devam etti; 
“Aileler önceki günlerinde alışveriş yapıyor, hazırlık 
yapıyor. Okula başlayacak çocuklar için elbiseler 
alınıyor. Çocuğun okula başlayacağı gün, sabah 
namazından sonra bunları mahalleye dağıtıyorlar. 
Diğer çocukları da böylelikle sevindiriyorlar. 
Sonrasında şenlikli bir alay kuruluyor, okulun 
kapısına kadar çocuklar o şenlikli alayın önünde 
duran 'amin' diye bağıran kişilerin nezaretinde 
okula kadar gidiyorlar. O gün ilahiler söyleniyor, 
dualar okunuyor. Bitiminde 'amin' diye bağırıldığı 
için bu alaylara 'Amin Alayları' deniliyor. Bunun 
amacı çocuk okula ısınsın, öğretmenine ısınsın. 
Toplum, eğitim almış kişiye çok değer veriyor. Bu 
değerin de daha çocukken algılanmasını sağlamaya 
dönük bir etkinliktir. Biz bir asır sonra, unutulmuş 
bu geleneği tekrar yaşatıyoruz.”

Programda Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi 
Metin Çakar'ın okuduğu duaya, çocuklar 
ellerini açarak "amin" dedi. Hacivat ve Karagöz 
gösterisinin yapılmasının ardından çocuklar, 
Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Belediye binalarını ziyaret etti.

min layları  y ’te anlandı
Osmanlı'da eğitime yeni başlayan çocukların okul korkusunu gidermek, onlara okuma isteğini aşılamak ve arkadaşlarıyla 

kaynaştırmak amacıyla düzenlenen “Amin Alayları” Eyüp'te gerçekleştirilen programla yeniden hayata geçirildi.

OKÇULAR a ı e elli e e i e i 
Bilal rd ğan e an l ali i a i  

a in ara ından a ılı ı a ılan e i al  
eni a ı da l nan A ra a G eri e ana  
er e i nde er e le irildi  n a m ağından 

ir  le e in anı ıldığı e i alde ar lı 
l rlerin m a ları el an lar a ı  n mlar 

er e le irdi  d ll  e ler e di e i enlerin de 
da e li ld ğ   n ren  l larara ı 
e e  an l e i ali ne  Beledi e i de 

 e a ir a e ile a ıldı
 Beledi e i e i al alanında i andında  

 r ramına a ılan a a ğ r  e 
Be m derri ğl  a ı ları r i  n  
ları  a ir a e de alı an el c ların aracılığı la 
e i al alanına elen mi a irlere a ılar  

 Beledi e i nin al r ml l  
r elerinde er ır a a er alan  Beledi e 

Ba anı em i A dın ın e i la  A dın da  
Beledi e i nin andına ğra ara  a ir a e de 
alı an el c larla e  e i

BİLAL ERDOĞAN VE VALİ VASİP ŞAHİN  
EYÜP BELEDİYESİ STANDINA MİSAFİR OLDU

 e a ir a e andına mi a ir lan Bilal 
rd ğan e an l ali i a i  a in e li 
adınlar ara ından a ılan r i  n  lar e 
r  a e i  a ir a e de alı an d n endr ml  
el c lar ara ından i ram edildi  i are  

ıra ında  Beledi e i al e e  i me ler 
d r  r an An ın   Beledi e Ba anı em i 

A dın ın d ll  r elerinden lan  e a ir 
a e i Bilal rd ğan a e ali a in e anla ı  e e  
a ir a e nin d n endr ml  el c ları la 
irli e ğra  e irdiler

Eyüp Belediyesi Festival Standı İlgi Odağı Oldu!
Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) önderliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 

Uluslararası Lezzet İstanbul Festivali’ne Eyüp Belediyesi Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı (ESKEP) ve Zahir Kafe ile katıldı.
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2014’ün Mart’ında Eyüp Sultan’ın 

hizmetkarı olduk. Hizmet bayrağını 
devraldığımızdan bu yana yaklaşık 3.5 
yıl geçti. Her günü eser ve hizmetle dolu 
mevsimler, aylar, günler...

Her gün yeni bir heyecanla, yeni bir 
aşkla hizmet koşumuz devam ediyor.

HHH
Gençlerimizin, çocuklarımızın, 

kadınlarımızın, beli bükülmüş 
ihtiyarlarımızın, hayata biraz da geriden 
başlayan dezavantajlı yavrularımızın, 
kimsesizlerin, dar gelirlilerin, hasılı 
Eyüp’te yaşayan her bir kardeşimizin 
hayatını güzelleştirmek, yaşam kalitesini 
biraz daha yükseltmek için çok çalışıyoruz. 
Amacımız, derdimiz, hedefimiz; bu kutlu 
beldedeki güzellikleri çoğaltmak, Eyüp’te 
iyi şeyler yapmaktır. 

HHH
Hamdolsun, 3.5 yıl önce bir vaad 

olarak verdiğimiz sözlerin bugün eser, 
hizmet ve icraat olarak yükselmesinden 
çok bahtiyarım. Tarihin, kültürün, Eyüp 
Sultan’ın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
emaneti, medeniyetimizin en gözde 
vitrinine gözümüz gibi bakıyoruz. 

Nüfusumuz 400 bin. 400 bin kişilik 
bu büyük ailenin her bir ferdine çok daha 
nitelikli hizmetler sunmak için kendimizle 
yarışıyoruz. 

HHH
Vazifeye başladığımızda var olan 

hizmetlerimizi iyileştirmeye, geliştirmeye, 
mükemmelleştirmeye gayret ettik. İyi 
işleyen bir belediye sistemi kurmaya 
öncelik verdik. Sizinle aynı ufka bakan 
insanlar, aynı davayı omuzlayan varsa, 
işiniz kolay. Hamdolsun, kendini millete 

hizmete adayan insanlarla yoldaşız. Bunun 
için bu kadar kısa bir sürede kurumsal 
işleyişimizdeki aksaklıkları giderdik. 
Tüm belediye sistemlerimizi e- belediye 
ve e- devlet sistemlerine entegre ettik. 
Zamandan ve mekandan bağımsız 
7/24 esasıyla hizmet vermeye başladık. 
Bürokratik işlemleri nerdeyse sıfırladık,  
büyük bir kaynak ve zaman israfını 
engelledik.

HHH
Ulaşım, alt yapı, üst yapı, çevre, 

şehircilik, kültür, sanat, eğitim, spor, 
sosyal hizmetler...

Bütün hizmet başlıklarında 
olağanüstü bir gelişme gösterdik, eser 
ve hizmetlerimizle belediyeciliğe yeni 
bir soluk getirdik. Her bir mahallemizle, 
her bir caddemizle özel olarak ilgilendik. 
Her bir insanımızı sinemize sardık. 
29 yeni park inşa ettik, Eyüp’ün 
güzelliğine güzellik kattık. Kentsel 

Dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli 
sorunlar vardı, hükümet nezdindeki 
girişimlerimizle bu önemli sorunu aştık, 
hak sahiplerine ilk tapularını teslim 
etmeye başladık. Modern şehir yaşamının 
en önemli problemlerinden biri olan 
ulaşım konusu en önemli gündemimizdi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte 
geliştirdiğimiz ulaşım projeleriyle Eyüp’ü 
metro ve raylı sistemlerle donatacağız 
inşallah.  

HHH
Tüm hizmetlerde olduğu gibi 

belediyecilik  hizmetlerinde de devamlılığı, 
sürdürülebilirliği sağlamak, hizmetin 
kendisi kadar önemli. Bu maksatla çok 
önemli hizmet markaları ihdas ettik. 
Arz ettiğimiz hizmetlerimizin kurumsal 
yapısını tamamladık, tüm belediyelerimize 
model olduk. 

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi  
ESTAM, Engelliler Sürekli Eğitim ve 

Rehberlik Merkezi ESER, Eyüp Sultan 
Araştırma Merkezi EYSAM, Eyüp Sultan 
Kadın Emeği Programı ESKEP, Eyüp 
Sultan Afet Yönetimi ESAY, Simurg, 
Şehir ve Medeniyet Okulu, Şeker Hayat, 
Zahir Kafe, Ali Kuşçu Uzay Evi hizmet 
markalarımızdan sadece birkaçı.

HHH
2014’te dokunmadığımız hiçbir 

gencimiz kalmayacak demiştik. Simurg 
5-25 yaygın eğitim programlarını hizmete 
aldık, gençlerimizin hayatını sanatla, 
sporla, irfanla güzelleştirme imkanı 
sağladık. Çocuklarımız için var olan Bilgi 
Evlerimizin sayısını 10’a çıkardık.

HHH
Geriye dönüp baktığımızda şükür 

makamında söylüyorum vaadlerimizin 
%70’ini tamamlamayı başardık. 
Verdiğimiz sözlerin haricinde onlarca 
yatırıma hayat verdik. 

HHH
Yeni yatırım, eser ve hizmetlerle Eyüp 

Sultan’da yaşam kalitesi arttı, insanımızın 
belediyemizin arz ettiği hizmetlere erişimi 
çok daha kolaylaştı. Önümüzdeki dönemde 
plan ve projelerini tamamladığımız dev 
yatırımlar için bismillah diyeceğiz.

HHH
3. Havalimanının da tamamlanmasıyla 

birlikte Eyüp Sultan, ülkemizin ve 
dünyanın en önemli merkezlerinden 
biri haline gelecek. Eyüp Sultan’ın ışığı 
dünyanın dört bir yanından görünecek 
Geleceği şimdiden görüyor, tüm yatırım ve 
hizmetlerimizi buna göre planlıyoruz. 

Eyüp’te iyi şeyler olması için ilk günkü 
aşkla, ilk günkü heyecanla çalışmaya 
devam ediyoruz.

REMZi AYDIN
 Beledi e Ba anı

/remziaydin /avremziaydin /avremziaydin

Eyüp’te İyi Şeyler Oluyor

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimleriyle 
başlayan ve tüm ilçe genelinde uygulanacak olan havai 
elektrik hatlarının yer altına alınması ile aydınlatma 

direklerinin yenilenmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. 
BEDAŞ'ın 2017 sonuna kadar Eyüp'te yaklaşık 47 milyon TL'lik 
yatırım yapması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen 
Başkan Remzi Aydın “Hem yenileme hem güçlendirme hem 
de son teknolojiyi kullanma anlamında çok yönlü bir çalışma 
gerçekleşiyor.” dedi.

Başkan Aydın'ın, göreve geldiğinde önemli vaatlerinden biri, 
ilçe genelinde elektrik hatlarının yer altına alınması konusuydu.

İSTANBUL İLÇELERİ ARASINDAKİ  
EN YÜKSEK YATIRIM

Başkan Aydın, çalışmalarla ilgili yaptığı incelemelerin ardından 
şunları söyledi; “BEDAŞ, Eyüp'te özellikle üç-dört bölgede aynı 
anda elektrik hatlarının yer altına alınması konusunda çalışmalarına 
devam ediyor. Şu anda Yeşilpınar Girne Caddesi'ndeyiz. Girne 
Caddemizin dışında Yeşilpınar Mahallemizin önemli bir kısmında 
yer altına alma çalışması devam ediyor. Onun dışında Eyüp 
Merkez Mahallemiz, Rami Cuma Mahallemizde de birkaç gün 
içinde çalışmalarımız tekrar başlayacak. BEDAŞ ile yaptığımız 
görüşmelerde, ilçemizde çok önemli anlamda yatırımlar 
gerçekleşmesi yönünde söz almıştık. 2017 yılı ile birlikte 47 
Milyon TL civarında bir yatırım gerçekleşecek ilçemizde. Bu 
İstanbul ilçeleri arasındaki en yüksek rakam. Tabii elektrik 
hatlarının yer altına alınması ile birlikte kutu sistemine geçiş, 
trafo oluşturulması ve güçlendirilmesi, hatların ve kabloların 
değiştirilmesi, aydınlatma direklerinin revizyonu gibi birçok çalışma 
var. Yani hem yenileme hem güçlendirme hem de son teknolojiyi 
kullanma anlamında çok yönlü bir çalışma gerçekleşiyor.”

SAATLER SÜREN KESİNTİLERE SON
Başkan Aydın ayrıca BEDAŞ'ın ilçede elektrik kesintilerini sona 

erdirecek bir çalışmayı da yaptığını belirterek; “Yine BEDAŞ'ın 
ilçemizde yaptığı yeni bir sistem var. 'Ring Sistemi' deniyor. 
Akşemsettin, Yeşilpınar, Karadolap ve Çırçır Mahallelerimizi 
kapsayan bir alanda önemli ölçüde elektrik kesintilerinin sona 
ereceği bir çalışma. Yani elektrik kesilse bile sistem 1-2 saniye 
sonra elektrik verebilecek hale getirilecek.” şeklinde konuştu.

e B A an  il nl  a ırım
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BAŞKAN Aydın, Dil Evi ile ilgili 

şunları söyledi: “Çocuk, genç 
ve her Eyüplü yepyeni eğitim 

imkânlarına sahip olacak demiştik. 
'Mutlu olan çocuk öğrenir' ilkesinden 
yola çıkarak oluşturduğumuz eğitim 
sistemimizle öğrencilerimizin yabancı dili 
severek, isteyerek öğrenmelerini sağlamayı 
amaçlamaktayız. Simurg Dil Evi’nde 
öğrenciler, yabancı hocaların eşliğinde yeni 
bir dili eğlenerek öğrenecek. İngilizceyi 
konuşan, anlayan bireyler yetiştireceğiz.”

Eyüp'te Düğmeciler Bilgi Evi'nin üst 
katında bulunan Simurg Dil Evi'nde yabancı 

öğretmen ile uygulamalı eğitimler yapılıyor. 
Simurg Dil Evi’nde oyunla öğrenme, 

gezerek öğrenme, iç güdüsel ve duygusal 
öğrenme, öğretirken öğrenme (rehberlik), 
yarışırken öğrenme, izleyerek ve dinleyerek 
öğrenme, tematik eğitimle öğrenme, müzikle 
öğrenme teknikleri kullanılacak.

Dil Evi’nde eğitim modeli iki 
kısımdan oluşuyor. İlki ‘Speaking Club’ 
(konuşma kulübü) konuşabileceğiniz, 
tartışabileceğiniz, müzakere edebileceğiniz 
bir ortam olacak. İkincisi ise aktivite bölümü. 
Haftada 2 ders saati konuşma odasında, 2 
ders saati de etkinlik sınıfında geçecek.

Eyüp Belediye 
 R  

A  E  
   

   
   

  D  E  
   

  Eyüp Eyüp Eyüp Eyüp Eyüp 
Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi 
Simurg Dil Simurg Dil Simurg Dil Simurg Dil Simurg Dil Simurg Dil Simurg Dil Simurg Dil Simurg Dil Simurg Dil Simurg Dil 
E  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  A

İstanbul'un açık hava 
müzesi olarak anılan 
Eyüp'te profesyonel 
turist rehberlere 5 
günlük özel eğitim 
verildi. Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi 
Aydın'ın onayıyla Eyüp 
Sultan Tarihi Merkez 
(ESTAM) Rehberliği tarafından 
düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimler 
İstanbul Rehberler Odası (İRO) katkılarıyla 
gerçekleştirildi. İstanbul'un 'Huzur 
Başkenti' Eyüp'te profesyonel turist 
rehberleri için Eyüp Belediye Başkanlığı 

himayesinde düzenlenen 
eğitimler Kültür ve 

Turizm Bakanlığı 
denetiminde oldu. 
Eyüp’ü ziyaret edecek 
turizm tüketicilerinin 

taleplerinin layıkıyla 
karşılanabilmesi, seyahat 

acentalarının konusunda 
uzman rehberleri bulmalarının 

kolaylaştırılması ve profesyonel turist 
rehberliği mesleğini icra edenlerin mesleki 
faaliyetlerini geliştirebilmesi amaçlarıyla 
düzenlenen eğitimlerde uzmanlar, tarihçiler 
ve sanatçılar seminerler verdi.

Eyüp’te Nitelikli  
Rehberler Hizmet Verecek

ALİBEYKÖY’E YENİ PAZAR 
ALANI VE OTOPARK

 Beledi e Ba anı em i A dın  il e 
a inlerinin a adığı r nları iderme  

adına aralı ı  lara  alı malar 
a ı r  alı malar n c  
r a a ı an r eler a i  
a e meden a a a 
e irili r   Ba an A dın  

il ede i ar  r n n  
me a rma  

amacı la da ir di i alı ma 
a la ı  B  alı malar a amında 

Ali e e eni ar  e a ar alanı 

a andırıldı   Ali e  e i a ar erinin 
emen ar ı ında l nan de  alan  a ılan 

d enlemelerden nra ar ı  
a anın  n  ar  

 n de a ar lara  
llanılaca  Ali e  

ere a  e in  
adde i e are al e i 

a ma  caddeleri ara ında 
l nan eni Ali e  a arı 

e ar  alanı  e i a arın  a ından 
da a  ir alana a i

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 
ödüllü projelerinden biri olan Engelliler 
Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nde 
(ESER) bulunan seramik atölyesinde, özel 
öğrenciler çamurdan eserler üretiyorlar.

Atölye çalışmaları haftada 5 gün 
yapılıyor, çalışmalara her gün değişimli 
olarak 10 farklı öğrenci katılıyor. Atölyede 
özel öğrencilere öncelikle çamura şekil 
verme öğretiliyor. Plaka açma, figür 
çıkarma gibi çalışmaların yanısıra elle, 

kalıpla şekillendirme ve kalıba baskı ile 
şekillendirme yöntemleri gösteriliyor.

Aldıkları eğitimle becerileri gelişen 
öğrenciler marifetli elleriyle çamuru 
işleyerek kupa, bardak, tabak, peçetelik, 
bardak altlığı ve hayvan tasvirleri gibi farklı 
şekillerde eserler üretiyorlar. Bu işlemin 
ardından eserler, özel fırında pişiriliyor, 
boyanıyor ve süsleniyor. Son olarak ise 
birbirinden güzel rengarenk eserler 
raflardaki yerlerini alarak satışa çıkarılıyor.

Mari etli 
lleriyle n el 
anımıyorlar
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2017 – 2018 KIŞ SPOR 
OKULLARI AÇILIYOR

 Beledi e i nin  c ların e en lerin r a malarını ağlama  i in er ıl eri di  lara  d enlediği 
ı  r lları  im mar e i n  a ılarını a ı r   Beledi e Ba anı em i A dın ın eği ime e 

ra a ığı a ırımlardan iri lan ı  r lları nda  ne adar  in  ğrenci eği im aldı

9 farklı branşta, eğitimlerin ücretsiz olarak verildiği 
Kış Spor Okulları’nda bu yıl da futbol, basketbol, 
voleybol, Uzakdoğu sporları, tenis, okçuluk, 

su sporları, masa tenisi, atletizm branşları yer alıyor. 
Eğitimlerin Göktürk – Kemerburgaz, Yeşilpınar, Rami – 
Topçular ve Alibeyköy Spor Kompleksi dahil olmak üzere 
dört farklı bölgede verildiği Kış Spor Okulları’nda her 
öğrencinin iki branş seçme hakkı bulunuyor. 

Futbol, basketbol, voleybol, Uzakdoğu sporları, tenis 
ve atletizm 7-14 yaş arası çocuklara, su sporları ve okçuluk 
ise 10-18 yaş arası çocuk ve gençlere hitap eden Kış Spor 
Okulları’nda eğitim 22 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.

Gençliğe, eğitime ve spora önem verdiklerini, ailelerden 
spor okullarına yönelik olumlu dönüşler aldıklarını 
söyleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Spor sadece 
boş zamanlarda yapılan faaliyet değildir, biz sporu hem 
yazın hem de kışın yapılan bir çalışma olarak gördük. 
Spor çocuklarımızın hem fiziksel gelişimini hem de ruhsal 
gelişimini sağlayan bir aktivitedir. Biz de belediye olarak 
yaz ve kış spor çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlıklı 
yaşam için spor yapmak şart. Her fırsatta çocuklarımızı ve 
gençlerimizi spor yapmaları için teşvik ediyoruz. Enerjilerini 
atamayan çocuklar, zararlı alışkanlıklara yönelebiliyor. 
Bu sebepten çocuklarımızın spor yapması, faydalı işlerle 
meşgul olması gerekiyor” dedi.

10 - 18 yaş arasındaki gençlere 
okçuluk eğitiminin verildiği  Eyüp 

Okçuluk Okulu'nda 168 kayıtlı 
öğrenci bulunuyor.

Eyüp Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan Eyüp Su Sporları 
Merkezi'nde gençlere hem teorik hem pratik eğitimler veriliyor.

Kış Spor Okulları’nda bu güne 
kadar 5 bin 920 öğrenci eğitim aldı.

A  i i Kayıtların Eyüpspor Stadı yanındaki Spor Okulları 
Merkezi'nde yapılacağı Kış Spor Okulları için detaylı bilgiye 
0212 417 86 11 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
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KATILIMIN her sene katlanarak arttığı,"Eğitim Evde 
Başlar" bilinciyle hareket eden Evde Değerler Eğitimi ile 
Eyüplü çocuklar sorumluluk sahibi, özgüvenli, bilinçli 

ve güzel ahlaklı bireyler olarak yetişiyor. Çocukların sosyal ve 
kültürel gelişimleri, kişilikli bir birey olma yolculuğunda onlara 
klavuzluk eden, temel dini bilgiler, iyi ahlak, uyum, fedakarlık 
gibi eğitimlerin öne çıktığı EDE ile çocuklar sosyalleşirken kişisel 
gelişimlerini en güzel şekilde tamamlama fırsatı buluyorlar. 

Her hafta farklı bir öğrencinin evinde 6 ve 10 kişilik gruplar 
halinde toplanan çocuklar, 4 saatlik eğitimleri sırasında  el 
sanatları, boyama, akıl oyunları, karakter gelişimi, ibadet, 
siyer, peygamberlerin hikayeleri ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri 
alıyorlar. 3 Yılda toplam 96 grupta 610 öğrenciye değer katan 
Evde Değerler Eğitimi, Akşemsettin, Düğmeciler, Emniyettepe, 
Esentepe, Güzeltepe, Işıklar, İmar Blokları, Nişanca, 
İslambey, Otakçılar, Rami, Silahtarağa, Göktürk, Yeşilpınar, 
Defterdar, Alibeyköy, Sakarya ve Eyüp Merkez Mahalleleri'nde 
yürütülüyor.  Her grup üyesinin belirli aralıklarla sırayla 
birbirlerini kendi evlerine davet ettiği Evde Değerler Eğitimi, 
mahalle kültürünün yeniden canlanması ve güçlenmesine de 
katkıda bulunuyor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da, 
eğitim verilen öğrencilerin evlerine konuk olarak çocuklarla 
sohbet edip, yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyor. Aydın, 
yaptığı ziyaretler sırasında öğrenci velileri ile de görüşerek fikir 
alışverişinde bulunmayı ihmal etmiyor.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın 
ödüllü projesi Simurg Yaygın Eğitim 
Programı'nın ilkokul öğrencilerine 
yönelik bir birimi olan EDE (Evde 
Değerler Eğitimi” 4.yılına girdi.

Evde Değerler Eğitimiyle Eyüplü Çocuklar Bilinçli ve Güzel Ahlaklı Bireyler Olarak Yetişiyor...
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Şehir ve 
Medeniyet 
Okulu’nda
2. Dönem 
Başlıyor...
Eyüp Belediyesi Genç Akademi ve yine 
Eyüp Belediyesi bünyesindeki Eyüp Sultan 
Tarihi Merkez (ESTAM) ile EYSAM'ın (Eyüp 
Sultan Araştırma Merkezi) katkılarıyla 
düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu'nda  
2. dönem Ekim ayı içinde başlıyor...

S
EHİR ve Medeniyet 
Okulu'nun Eyüp 
Sultan'ın, caddelerinde, 
sokaklarında, avlularında, 
arastalarında, açık ve gizli 

olan medeniyet tasavvurumuzun 
ihya edilmesi; şehircilik 
geleneğimizin modern bir şekilde 
yorumlanması amacıyla 2.dönemde 
de faaliyetlerini sürdüreceğini 
belirten Başkan Remzi Aydın 
“Amacımız; medeniyet 
mefkuremizi, bütün boyutlarıyla 
Eyüp Sultan'dan başlayarak 
tüm şehirlerimize yaymak. 
Yüksek estetik standartlarımızı 
yeniden açığa çıkarmak ve yerel 
yönetimlerimize entelektüel katkı 
sunmaktır. Maksadımız; yeryüzünü 
biraz daha güzelleştirmek, 
gönülleri fethetmektir” dedi. 

5 Farklı Atölyeyle  
Eğitimler Verilecek

Eyüp Sultan'da yaşayan 
medeniyet mirası ve kültürel 
hazinelerimizin izinde yeni 
strateji ve yaklaşımlar geliştirmeyi 
amaçlayan Şehir ve Medeniyet 
okulu , şehir, şehirlilik ve şehircilik 
alanında uzmanlaşmak isteyenler 
için tasarlandı. Geçtiğimiz dönem 
okulda eğitim alan 60 öğrencinin 
sertifika alacağı Şehir ve Medeniyet 
Okulu'nda bu sene yüz yüze 
yapılacak değerlendirmeler sonrası 

100'e yakın öğrenci eğitimlerine 
başlayacak. Şehir planlama atölyesi, 
kentsel tasarım atölyesi, şehir 
yönetimi atölyesi, şehrin geleceği 
atölyesi ve bu sene eklenen Şehir 
Estetiği atölyesi olmak üzere 
öğrenciler 8 ay boyunca 5 ana 
disiplinde çeşitli sosyal ve kültürel 
faaliyetler gerçekleştirecekler.

ESTAM'ın tecrübe paylaşımı 
ve EYSAM'ın saha araştırmaları 
desteği ile öğrencilere zengin 
bir içerik ve pratiğin sağlandığı 
Genç Akademi Şehir ve Medeniyet 
Okulu'nda aynı zamanda 
çeşitli seminer ve etkinlikler, 
dönem içerisinde çeşitli 
konferans, toplantı ve geziler de 
düzenlenecek. Katılımcıların 
seçtiği bir atölye üzerinden katılım 
sağlayarak bir yıllık süreçte aktif 
bir öğrenim gerçekleştirdiği 
program ücretsiz olmakla birlikte 

etkinlik boyunca tüm giderler 
Eyüp Belediyesi tarafından 
karşılanacak.

Şehir ve Medeniyet 
Okulu'nun Ana 
Ekseninde Eyüp var

Eyüp'ün tarihsel ve medeniyet 
birikimine atıf yapmak ve bu 
birikimden istifade etmek için 
kurulan Şehir ve Medeniyet 
Okulu'nun ana eksenini Eyüp'ün 
oluşturduğunu söyleyen Genç 
Akademi Eğitim Danışmanı ve 
Şehrin Geleceği Atölyesi hocası 
Ali Özcan “Bu beldedeki hem 
mekansal, mimari ve çevresel 
unsurlar hem de tarihi alanın 
analizi, tanıtılması, anlaşılmasına 
yönelik bir çalışma yaptığımız 
için ESTAM ve EYSAM ana 
paydaşlarımız. ESTAM'ın tarihi 

alanla ilgili yapmış olduğu 
çalışmalar, atölye konuları için 
temel malzemeyi oluştururken 
EYSAM'la daha çok araştırma, 
inceleme ve raporlamaya 
dönük programlarda ortak 
yürütebileceğimiz çalışmalar 
ve konular olacak. Bu sene 
Şehir Estetiği atölyesi ile atölye 
sayımızı beşe çıkardık. Ayrıca 
öğrenci sayısına göre her 
atölye kendi içerisinde de ikiye 
ayrılabilecek. Ağırlıklı olarak 
bu sene de Eyüp'te üniversite 
okuyan ve üniversite mezunu olup 
konuya ilgi gösteren öğrencileri 
mülakatla seçeceğiz. Yine geçen 
sene olduğu gibi iki haftada bir 
şehir ve medeniyet ekseninde 
akademisyenlerin, sanatçıların, 
bürokraside ve diplomaside 
etkin isimlerin dahil olacağı 
seminerlerimiz olacak” diyor.

Başkan Remzi Aydın'ın da konuk 
olduğu seminerler, 2.dönemde de 
iki haftada bir, şehir ve medeniyet 
ekseninde yapılmaya devam edecek.

Genç Akademi Eğitim 
Danışmanı ve Şehrin 

Geleceği Atölyesi 
hocası Ali Özcan.

Üniversite öğrencileri bu sene sayısı 5'e çıkarılan atölyelerde 8 ay boyunca eğitim alıp, 
çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirecekler.

8Haber: Serkan Duygu
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 4          EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ile birlikte, Asım'ın 
Nesli İmam Hatip Ortaokulu'nda kampanya ile ilgili 

düzenlenen programa katıldı. Programda, öğrencilerin bu yıl da, 
yanlarında velileri olduğu halde, kimlikleri ile ilçedeki anlaşmalı 
kırtasiyelere giderek istedikleri malzemeleri alabileceklerini 
söyledi.

4 yılda 150 bin öğrenciye kırtasiye desteği
Konuşmasına, belediye olarak eğitime özel önem verdiklerini 

belirterek başlayan Başkan Remzi Aydın şöyle devam etti; 
“Eğitimle Asım'ın nesillerini, sağlam nesiller yetiştiriyoruz. 
Eyüp'teki her okulumuzda sayısız çalışma yapıyoruz. Kırtasiye 
desteği projemizle de hem şehir ekonomisine katkıda 
bulunuyoruz, hem de öğrencilerimizin istedikleri kırtasiyeden 
dilediği malzemeleri almalarını sağlıyoruz. Bu sene yine 
ilkokullarımız için 30 TL, ortaokullarımız için de 45 TL limit 
belirledik. İlçemizdeki 61 okulda okuyan 37 bin öğrencimiz bu 
destekten faydalandı. 4 senede yaklaşık 150 bin öğrencimizin 
kırtasiye ihtiyacını da karşılamış oluyoruz."

Öğrencilere seçme özgürlüğü sunuyor
Kırtasiye destek projesinin özgün ve ilk defa uygulanan bir 

sistem olduğunu da vurgulayan Başkan Aydın “Bu kampanyanın 
iki olumlu yönü var. Velilere ve öğrencilere gerçek ihtiyaçları 
olmayan malzemeler vermek yerine, onlara seçme özgürlüğü 
sunarak gerçek anlamda ihtiyaçlarını karşılayacak malzeleri 
alma imkanı sağlıyoruz. İlçemizdeki, belediyemiz ile anlaşmalı, 
herhangi bir kırtasiyeye giderek malzemeleri alabiliyorlar. İkinci 
boyutu da kırtasiye esnafımızın kalkınmasını sağlıyor. İlçemizin 
parası ilçemizde kalıyor. Bu da şehir ekonomisine, esnafımıza 
ciddi anlamda destek oluyor. Bu projemiz örnek proje seçildi, 
ödüllendirildi. İşlemler tamamen online sistem üzerinden 
yapılıyor. TC kimlik numaranızı girdiğinizde alışverişinizi 
yapabiliyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 
İnşallah kapsamını lise öğrencileriyle genişletmeyi planlıyoruz.”

Bir kırtasiyeyi ziyaret edip bilgisayar başına geçen Başkan Aydın, 
öğrencilerin kayıtlarını alıp kırtasiye malzemelerini verdi.İlçemizdeki 61 okulda okuyan 37 bin öğrencimiz bu destekten faydalandı. 4 senede yaklaşık 150 bin öğrencimizin kırtasiye ihtiyacı karşılandı.



Nesibe Sarıhan (Veli) 
“Bence Belediyemiz çok 

başarılı bir kampanya 
gerçekleştiriyor. Biz 
velilerin en önemli 

masraflarından birisi 
de eğitim giderleri. Bu 

kampanya ile ihtiyaç 
sahibi ailelerin ufak da 

olsa eğitim masrafları 
karşılanıyor. Bu başarılı 

uygulama için Başkanımız 
Remzi Aydın'a ve emeği 

geçen herkese çok 
teşekkür ediyoruz.”
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Abdulkadir Kaya: 
“6.sınıf öğrencisiyim. 
Desteklerinden dolayı 

başkanımız Remzi Aydın'a çok 
teşekkür ediyoruz. Öğrenciler 
için böyle bir kırtasiye destek 
programı düzenlenmesinden 

çok memnunuz. Bu 
sayede eksik olan kırtasiye 

malzemelerimizi tamamlamış 
oluyoruz.”

Ahmet Koçak: 
“8.sınıf öğrencisiyim. 

Başkanımız çok iyi 
düşünmüş. Çok hayırlı bir 
iş yapıyor. Artık T.C kimlik 

numaralarımızla rahatlıkla 
kırtasiye alışverişlerimizi 
yapabiliyoruz. Kırtasiye 
destek kampanyasının 

uzun yıllar devam etmesini 
istiyoruz.”

Burak Enes Demir: 
“7.sınıf öğrencisiyim. 

Öncelikle Belediye 
Başkanımız Remzi Aydın'a bu 
hizmetinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Okul alışverişimi 

yaptım ve bütün ihtiyaçlarımı 
karşıladım.” 

Sevcan Olcay (Veli): 
“Çok güzel bir uygulama. 

Ben üç tane çocuk 
okutuyorum. Dolayısıyla 

kırtasiye masraflarımız fazla 
oluyor. Çocuklar da her 

şeyin alınmasını istiyor; 
bizler de onları kıramıyoruz. 

Kitaplarımızı zaten okul 
veriyor. Verilen destekle 

de defter, kalem, silgi, 
boya kalemi gibi diğer 

ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz. 
Ben Başkanımıza bu güzel 

uygulamayı her sene yaptığı 
için teşekkür ediyorum.”

Muhammet Enes Aygün: 
“8.sınıf öğrencisiyim. Bu 

uygulamanın ihtiyaç sahibi 
öğrenciler için çok faydalı 
olduğunu düşünüyorum. 

Önemli ölçüde aileleri 
rahatlatıyor; çünkü bazı 

evlerde iki üç çocuk 
eğitim görüyor. Bizlere 

hem maddi hem manevi 
olarak her zaman destek 

olan başkanımıza teşekkür 
ediyorum.”

Ali Hamza: 
“6.sınıf öğrencisiyim. 

Biz öğrencilerin eğitim 
masrafları çok fazla oluyor. 

Ailelere destek olması 
açısından çok güzel 

düşünülmüş bir kampanya 
olduğunu düşünüyorum. Biz 
öğrencilere her zaman destek 

olduğu için Başkanımız 
Remzi Aydın'a çok teşekkür 

ediyoruz. Ayrıca buraya gelip 
bizlerle olması da çok büyük 

bir incelikti.”

Betül Eski (Kırtasiyeci): 
“Bence gayet güzel bir uygulama. Marketler kırtasiyeleri 
öldürmeden sağolsun belediyemiz imdadımıza yetişti. 

Bu uygulamadan hem kırtasiyeler, hem de veliler 
yararlanıyor. Bir hayli ilgi var. Umarım bu uygulama uzun 

yıllar devam eder. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Merve Kutlu (Kırtasiyeci): 
“Belediyemizin vermiş olduğu bu destekten dolayı çok 

teşekkür ediyoruz; çok memnunuz. Aynı şekilde veliler de 
çok memnunlar. Bu kampanyadan yararlanan birçok kişi 
kırtasiyemize geliyor. Kırtasiye piyasası çok durgundu, bu 

sayede bir hareketlilikte geldi.”

Muhammed Usame Yazgı: 
“7.sınıf öğrencisiyim. Bu 
kampanya ile kırtasiye 
ihtiyaçlarımızın karşılanması 
bence çok önemli bir hizmet. 
Bu sayede tüm öğrenciler 
eksiksiz bir şekilde kırtasiye 
malzemelerini temin 

edebiliyorlar. 
Başkanımıza 
her zaman 
yanımızda 
olduğu için 
teşekkür 
ediyoruz.”

Özkan Altunoğlu (Kırtasiyeci): 
“12 senedir kırtasiyecilik yapıyorum. 

Kırtasiyeciler olarak bu destek 
kampanyasından çok memnunuz. Biz esnaflar 

yaz bittikten sonra Eylül, Ekim aylarını bahar 
havasında bekleriz. Bundan 4 sene önce 

gerçekten durumlar kötüydü. Bu kampanya 
sayesinde Eyüp'teki kırtasiyelere bahar geldi. 

Başkanımızdan Allah razı olsun diyorum."

İsmail Yıldıran (Veli): 
“Az önce Eyüp Belediyesi'nin kırtasiye yardımını kullanarak kırtasiye alışverişimizi 

yaptık. Uygulamadan çok memnunuz. Bu uygulamayı bir kaç yıldır biliyoruz 
ve kullanıyoruz. Eyüp Belediyemize ve Başkanımız Remzi Aydın'a çok teşekkür 

ediyoruz. Umarız bu uygulama diğer ilçe belediyelere de örnek olur.”

8Röportajlar: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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EYÜP Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 
programa, Başkan Aydın'ın eşi Tülay Aydın, 
AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, 

İSKİ Eyüp Şube Müdürü Abdüsselam Altunkaynak, 
muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak Eyüp'te gerçekleştirilen 
çalışmalarla ilgili kısa bir film gösterildi. Ardından 
kürsüye gelen Başkan Aydın, görseller eşliğinde 
sunumunu gerçekleştirdi.

“HER HİZMETTE SİZLERİN İMZASI VAR”
Konuşmasına, salonda bulunan davetlilere 

hitaben; “Her bir eserde, her bir hizmette, her bir 
yatırımda sizlerin imzası var.” diyerek başlayan 
Başkan Aydın şöyle devam etti; “Hangi konuda 
kimin için ne hizmet üretiyorsak sizlerin taleplerini 
ve uyarılarını dinleyerek yönlendirmelerimiz 
sonucu gerçekleştirdik. Altyapı yatırımları, kentsel 
dönüşüm, parklar-bahçeler, otoparklar, ulaşım 
projeleri, tarihi merkez yönetimi, mahallelerin 
ihtiyaçları, afet yönetimi, gençlere yönelik 
hizmetler, kadınlara, dezavantajlılara, yoksul ve 
kimsesizlere verilen hizmetler gibi çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz.”

 “Vaatlerimizin gerçekleşme oranı bugün 
itibarıyla %70 civarındadır. Önce belediye ve 
belediye hizmetlerinin planlamasından işe 
başladık. Belediye bünyesinde görev yapan 
her bir birimin görev tanımlarını netleştirdik. 3 
yeni müdürlük kurduk. Bunlar; Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü. Bilgi 
Evleri, spor tesisleri, sosyal projeler, sosyal yardım 
hizmetlerini, ilgili birimlerin kurumsal hizmetlerine 
dönüştürdük. Eyüp Belediyesi’nin e-belediye 
sistemini kurarak e-devlet sistemine entegre 

ettik. Belediye binamızı, hizmeti kolaylaştıracak 
teknolojilerle donattık. Milli işletim sistemi Pardus'u 
kullanan ilk belediye olduk.”

YÜZLERCE YOL HARİTASI OLUŞTURDUK
“Eyüp Sultan Tarihi Merkezin yönetimi (ESTAM), 

kadınların emeklerinin değerlendirilmesi (ESKEP), 
Eyüp Sultan’ın hafızasının oluşturulması (EYSAM), 
ulaşım ve erişim projelerinin İBB nezdinde yapımı 
ve takibi, hizmet merkezlerinin inşaası, çevre 
sağlığının korunması ve geliştirilmesi, okullarımızın 
bakımı, parklar, bahçeler, yollar, otoparklar, 
kentsel dönüşüm gibi yüzlerce konuda takip 
edilecek temel yol haritamızı oluşturduk. ESTAM 
kapsamında yaptığımız planda şu an itibarıyla 67 
proje bulunuyor. İstanbul'da resmi bir kuruma ait 
tek araştırma merkezi olan Eyüp Sultan Araştırmalar 
Merkezi’ni kurduk. Bütün gençlik hizmetlerini tek 
çatı altında topladık, programa Simurg adını verdik.”

EĞİTİM DESTEKLERİ
Eyüp Sultan sınırlarında oturan, ilkokul, ortaokul 

ve lise son sınıf öğrencilerine, eğitim hayatlarını 
kolaylaştırmak için, nakdi ve ayni destek sağlıyoruz. 
Özgün ve Türkiye'de ilk defa uygulanan bir sistem 
ile 150 bin çocuğa kırtasiye desteği sağladık. 
Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine 
bu güne kadar 4 milyon 800 bin TL eğitim desteği 
sağladık. Gençlerimize destek bizden, başarı sizden 
diyoruz. Askere giden gençlerimizin, bize müracaat 
eden ailelerine 2014 yılından başlayarak nakdi 
destekte bulunuyoruz.”

 “25 YILLIK TAPU SORUNUNU ÇÖZDÜK”
Tapu ve ruhsat konularında, 25 yıldır kangren 

olmuş bu problemi çözmek için 3194 sayılı 
Kanunu’nda düzenlenen, 18. madde uygulamasını 
gerçekleştirdik. Kemerburgaz, köy içi ve köy dışı 
tapularını dağıttık. Alibeyköy Merkez Mahallesi, 
Çırçır Mahallesi ve Güzeltepe Mahallelerinde 
vakıflar üzerinde bulunan 1319 taşınmazın 
tapularını, zorlu işlemler sonunda hazırlayarak, hak 
sahiplerine teslim ettik. Çırçır Mahallesi’nde yer 
alan, vakıflar üzerinde görülen parsellere ilişkin 
yasal hazırlıkları tamamladık. Yasanın çıkmasına 
katkıda bulunduk.”

 R  
A   Y  
İ  
A

Eyüp 
Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, 3.5 

senelik icraatını, ilçeye 
verdiği hizmetleri, yaptığı eser 
ve projelerini, gerçekleştirdiği 

yatırımları “Eyüp'te İyi 
Şeyler Oluyor” sloganıyla 
düzenlediği programda 

anlattı.
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Belediyemizi Adeta Yeniden Kurduk

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM)

SİMURG 5 – 25 Yaygın Eğitim Programı

2014'te göreve geldiğimizde Eyüp 
Belediyesi'ni etkin hizmetler üretir hale 
getirdik. Görev tanımlarını netleştirdik ve 
dağılımlarını düzenledik. Bilgi Evleri, spor 
tesisleri, Kadın Konuk Evi, Şeker Hayat, sosyal 
yardımlar gibi alanları gerekli birimlere 
bağladık. Belediyemizi, e-devlet sistemine 
entegre ettik. Son teknolojiyle donatılan 
yeni binamızda belediye otomasyon sistemi, 
dijital arşiv sistemi ve elektronik imza 
uygulamalarını da başlattık. 

Kurumsal hafızayı ouşturduk. Kişisel 
yetenekler üzerinden devam eden işlere 
kurumsal bir işleyiş kazandırdık. Belediyemizi 
kaliteli hizmet üretebilir hale getirebilmek 
için adeta yeniden kurduk. 

Hizmet Markaları
Sunduğumuz marka hizmetlerle 

şehrimizin marka değerini yükseltiyoruz. 
Hayatın tamamına dokunan nitelikli ve 
kaliteli hizmetlerle Eyüp markası büyümeye 
devam ediyor.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi; Eyüp 
Sultan Tarihi Merkez içerisinde bulunan eşsiz 
eserlerimizin restorasyonundan yolların 
yayalaştırılmasına; yeni otoparklardan, gezi 
rotalamalarına, metro ve raylı sistem hatlarına 
kadar 67 ayrı projenin yürütüldüğü çok kapsamlı 

bir ihya ve gelişim programıdır. Kısa adı ESTAM 
olan projemiz Eyüp'ün 2023 vizyonudur. 
Projemizin tüm unsurlarını tamamladığımızda 
Eyüp Sultan Meydanı'nın Haliç'le bağlantısı 
yeniden kurulacak, şehrimizin sosyal ve kültürel 
gelişimi kesintisiz devam edecek.

Belediyemiz bünyesinde yürütülen 
bütün eğitim faaliyetlerini Simurg'la 
kurumsallaştırdık. Simurg eğitimde 
bütünlüğün ve sürekliliğin sağlanabilmesi 
için hayata geçirilmiş bir program olarak 

gençlerin hayatına değer katıyor. Simurg 
Eğitim Programları kapsamında; 15-25 arası 
gençlerimiz Gençlik Merkezlerimizde, 10-15 
yaş arası çocuklarımız Bilgi Evlerimizde 
eğitimlerine devam ediyor.

Engelliler Sürekli Eğitim Merkezi'miz (ESER) Eyüp ve çevre 
ilçelerde ikamet eden zihinsel ve fiziksel engellilere özel 
hizmetler sunmak amacıyla Ocak 2015'te İstanbul Kalkınma 
Ajansı'nın desteğiyle faaliyetlerine başladı. Eğitim, üretim, atölye 
çalışmaları, iyileştirme ve meslek edindirme faaliyetlerinin birlikte 
sürdürüldüğü ESER'den; 15 yaşını doldurmuşsa en az %40 
engelli raporuna sahip her yavrumuz faydalanabiliyor. Toplam 
650 metrekare alana kurulu ESER'de, sertifikalı yönetici asistanlığı, 
bilgisayar destekli muhasebe, fotoğrafçılık, el yapımı kokulu sabun, 
bendir ve kudüm, ney, seramik, ahşap boyama, ebru, tespih süsleme, 
bahçe eğitimi, kekemelik, sertifikalı işaret dili ve Kuran-ı Kerim kursu 
gibi alanlarda 252 engelli kardeşimize eğitimler veriyoruz.

Engelliler 
Sürekli Eğitim  
ve  Rehberlik 
Merkezi (ESER)

Eyüp Sultan Kadın Emeği 
Programı (ESKEP)

Eyüp Film Akademisi (EFA)
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Zahir Kafe
Engelli kardeşlerimize birçok hizmet sunduk. Eğitim – öğretim 
hayatlarını kolaylaştıracak birçok girişimde bulunduk. Maruz kaldıkları 
fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaya çalıştık. Bu çalışmalarımızdan 
bir tanesi de Zahir Kafe. İsmini, engelli bir sahabe olan Zahir Bin 
Haram'dan alan Zahir Kafe'de engelli kardeşlerimiz istihdam ediliyor. 
85 metrekare alana sahip kafe aynı anda 40 müşteriye hizmet 
verebilecek kapasiteye sahip. Kafede gün içerisinde, 3 eğitim almış 
engelli öğrenci, iki de stajyer engelli öğrenci çalışıyor. Çalışan engelli 
öğrencilere usta öğreticiler ve psikologlar eşlik ediyor.

Şeker Hayat, down sendromlu ve otizmli gençler için geliştirerek 
devam ettiğimiz özel bir rehabilitasyon programıdır. Merkezimizde 
gençlerimiz; hediyelik eşyalar, nikah şekerleri, Eyüp oyuncakları 
yapmayı öğreniyor, bahçıvanlık konusunda eğitimler alıyor. Marmara 
Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik 
Ödülleri'nde “En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilen Şeker 
Hayat, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından da ödüllendirilmiştir. 

Şeker Hayat

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM)
Eyüp Sultan Araştırma 
Merkezi'miz (EYSAM), Eyüp 
Sultan'ın hafızasını korumak ve 
geleceğe transfer etmek, Eyüp 
tarihiyle ilgili çeşitli kaynaklarda 
bulunan bilgi ve belgeleri bir 
araya toplamak, Eyüp'ün tarihi 

ve kültürel mirasını kayıt altına almak, kaynak çeşitliliği ve kaynaklara 
kolay erişim sağlamak amacıyla hizmet veriyor.
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izmet erkez eri
 Yı da var o an izmet merkez erimizin bakım ve onarım arını 

d zen i o arak ya tık  n ar a yeni izmet merkezini y e 
kazandırdık  k izmet bina arı i e izmet ka itemizi g endirdik

Haliç Su Sporları Merkezi

Esentepe Camii ve Külliyesi

Esentepe Aktif Yaşam Merkezi

Esentepe Gençlik Merkezi

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği

Sertarikzade 
Kültür ve 

Sanat Merkezi

Caferpaşa 
Kültür ve 
Sanat Merkezi

2008 – 2010 yılları arasında 
rekonstrüksiyonu tamamlanarak 

kültür dünyamıza geri 
kazandırılan bu önemli yapı, 
kültür ve sanat eğitimlerinin 

gerçekleştirildiği özel bir mekan 
olarak sanatseverlere hizmet 

veriyor.

Caferpaşa Medresesi Kültür 
Sanat Merkezi 10 adet küçük 
sınıf ve “meşkhane” diye 
tabir edilen bir adet büyük 
salona sahiptir. 10 adet sınıf, 
avlunun etrafında “U” şeklinde 
sıralanmıştır. Restore edilerek 
yeniden işlevlendirdiğimiz 
Caferpaşa Kültür ve Sanat 
Merkezi Eyüp'te kültür sanat 
hayatına yeni bir renk kattı.

Eyüp'te su sporlarının gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı 
sağlamak amacıyla Haliç Su Sporları Merkezi'ni kurduk. Merkezimiz, su 
sporlarında kendini geliştirmek isteyen Eyüplülere hizmet veriyor.

Kemerburgaz Hayvan Kliniği ile sokak hayvanlarının tedavi ve 
bakımlarını yapıyoruz. Klinikte, uzman veterinerler ve hayvan 
ambulansı da hizmet veriyor. Ayrıca “Eyüp'te Sokak Hayvanları Yalnız 
Değil” projesiyle, bugüne kadar 9624 sokak hayvanını tedavi ettik. 
Sokak hayvanları için 84 ton köpek, 15 ton kedi maması servis ettik.

Hasan Nail Canat Sanat Akademisi'ni 2015 yılında Rami Parkı'nın 
içinde inşa ettik. Akademide sinema, tiyatro, edebiyat ve müzik 
alanlarında derslikler yer alıyor.

Gençlik Merkezleri

den  ana  Gen li  er e i  e il ınar Gen li  
er e i  G el e e Gen li  er e i  irin i Gen li  er e i 

e G r  Gen li  e l r ana  er e i lma  ere  eni 
en li  mer e ini i me e aldı  B  mer e lerde  l a i e 

der leri  a l e alı maları e değerler eği imi a lı ları al ında 
 a larında i en lerimi e al  r i  e eği im 

i me leri n l r  Bil i i e Gen li  er e lerimi den 
ne adar  ğrencimi  eği im aldı   

ğrencimi  a l e e e inli lerden a dalandı   
ğrencimi  r i i e r dı ı e ilerine a ıldı

Kültür Sanat Merkezlerimiz

Hasan Nail Canat Sanat Akademisi
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   a  ara ı c larımı ın e ri  il i e eden eli imini 
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emer r a  i anca  irin i  ila arağa  e il ınar e 
G el e e ma allelerimi de aali e  eren Bil i lerimi  

c larımı a al erna i  eği imler nma a de am edi r

lam e  Gen li  r e i  en lerimi e  eği ici  al e l rel 
im anlar nma  nları ararlı alı anlı lardan r ma  

amacı la r emalı ir en li  mer e i lara  r landı  
er e in i le lendirme i e ina a arım re leri amamlandı

G el e e A i  a am er e imi in lanlama alı malarını 
amamladı  i ara l ina ını re re edere  i me e 

nd ğ m   mer e de  i ne  a  d ğ  rları  ila e  
e aer i  al nları  adın l r i  c  a i ler ği im 

A l e i   ama lı al n e a e er a alanları a rıca  
a a  B  ğrenme er e i l naca

Bilgi Evleri

İslambey 
Gençlik 
Merkezi

Güzeltepe Aktif Yaşam Merkezi

Esentepe Camii projemizi tamamladık. Yakında inşaata başlıyoruz. 
Proje kapsamında; sosyal aktivite ve spor alanlarının yanı sıra katlı 
otopark ve yatılı kuran kursu bulunuyor.

Esentepe Aktif Yaşam Merkezi'nin planlama çalışmalarını 
tamamladık. Aktif Yaşam Merkezimizde ; Kadın Kültür Evi, spor 

salonları, İSMEK Hayat 
Boyu Öğrenme Merkezi, 
kafe ve sosyal alanlar, 
eğitim sınıfları ve Çocuk 
Yetenek Evi bulunacak. 
Merkezimiz, çocuklarımıza, 
gençlerimize ve kadınlara 
özel hizmetler sunacak.

Esentepe 
Gençlik Merkezini 

projelendirdik. 
Merkezimiz; fitness 

salonundan atölyelere; 
kütüphaneden çok 

amaçlı salonlara kadar 
birçok sosyal ve sportif 

imkanlarla hizmet 
verecek.

Esentepe Sağlık Ocağı ve Bilgi Evi'ne Kavuşuyor
Acil müdahaleden, 
laboratuvara kadar 
birçok farklı konuda 
Esentepelilere hizmet 
verecek olan Esentepe 
Aile Sağlık Ocağı ve 
Bilgi Evi Projesi en kısa 
sürede tamamlanacak 
ve halkımızın 
hizmetine sunulacak.

Eyüp Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu
Hayatın bütün alanlarını kuşatan hizmetlerimiz okullarımızda 
da devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen projelerden biri de 

Eyüp Anadolu Lisesi 
Kapalı Spor Salonu. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile ortaklaşa 
yürüttüğümüz çalışmalar 
sonunda inşa edilen 
tesis; gençlerimizin 
hizmetinde.

Yeşilpınar Merkez Camii ve Külliye projemizi tamamladık. Camii, 
hem ibadethane olarak, hem de sosyal ve sportif tesislerle çok amaçlı 
bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

Yeşilpınar Merkez Camii ve Külliye Projesi
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Tapular Dağıtıldı

Ketsel Dönüşüm Ofisi

Elektrik Hatlarını Yeraltına Aldırıyoruz

Çöp Konteynerlarımızı Yeniliyoruz

Eyüp'te 50 yıldır süren tapu sorununu çözdük. Eyüplüler tapularına kavuştu. Son üç yıllık 
dönemde 3194 Sayılı Kanun'un 18.madde uygulamasını yaptık. Kemerburgaz köy içi ve köy 
dışı tapularının tamamını dağıttık. Alibeyköy Merkez Mahallesi, Çırçır Mahallesi ve Güzeltepe 
Mahallesi'nde vakıf mülklerinin trampası sonucu; 2013 – 2014 – 2015 – 2016 yılları arasında, 
peşin satışı yapılan 542 adet, taksitli satışı yapılan 777 adet olmak üzere toplam 1319 
taşınmazın satışını gerçekleştirdik. Çırçır Mahallesi'nde yer alan Vakıf Parsellerine ilişkin yasal 
altlığı hazırladık. 2000'den sonra yapılan binaların tapularına 850 hak sahibi kavuştu.

Kentsel Dönüşüm Ofisimiz, 2016 yılında kuruldu. 40 alanda kentsel dönüşüm etüd 
çalışmalarını tamamladık. İslambey, Çırçır ve Karadolap Mahallelerinde kentsel dönüşüm 
çalışmalarını başlattık.

BEDAŞ ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarla havai elektrik hatlarını yeraltına aldırıyoruz.

Caddelerimiz 
Sokaklarımız Güzelleşiyor
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Geri Dönüşüm  
Hareketi
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alı malarımı  de am edi r

İSKİ ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarla; 4 bin 500 metre 
kanalizasyon hattı inşa ettik. Ayrıca; Rami'ye 2 bin metre isale hattı, 
Akşemsettin'e de 800 metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yaptık.
SAĞLIKLI ÇEVRE VE GÜVENLİK

Mahallelerimiz, sokaklarımız; buraları güzelleştiren park ve 
bahçelerimiz... Sayamadığımız yüzlerce eser ve hizmet, Eyüp'te 
güzellikleri çoğaltmak için... Eyüp'te güzellikler çoğalsın ki Türkiye 
güzelleşsin.

Yavrumuzun adını yaşatmak için Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş 
Parkuru'nu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 13.000 metrekare alan 
üzerine kurulan parkurda, 1200 metrekare aktivite ve 400 ağaçlık bir mini 
koru da yer alıyor. Parkurda köpek eğitim alanı da hizmet veriyor.

3 yılda 29 yeni park hizmete aldık. 7 tanesini yeniledik. 
3 parkımızın yapımı devam ediyor. Toplamda 45 bin 
metrekare alana yayılan parklarımızla, neşe ve güzellik 
Eyüp'ün her köşesine yayılıyor. 

Parklar: Yonca Sokak Parkı (Alibeyköy), Aylin Sokak 
Parkı (Çırçır), Hafız Tanık Parkı (Karadolap), Işıklar 
Mah. Parkı (Işıklar), Dergah Sokak Parkı (Emniyettepe), 
Neyzen Sokak Parkı (Emniyettepe), Orkide Parkı 
(Mithatpaşa), Baba Haydar Camii Sokak Parkı (Nişanca), 
Miraç Parkı (Pirinççi), Ağaçlı Parkı (Ağaçlı), Şafak Sokak 
Parkı (Akşemsettin), Dönmez Sokak Parkı (Çırçır), İş 

Okulu Parkı (Emniyettepe), Nejat Sabuncu İlkokulu 
Parkı (Göktürk), Üsküp Parkı (Alibeyköy), Kaynak Sokak 
Parkı (Göktürk), Münzevi Parkı (Defterdar), Fatih Sultan 
Mehmet İlkokulu Parkı (Yeşilpınar), Şair Şirzat Parkı 
(Esentepe), ESER Bahçesi (Eyüp Merkez), Özgecan 
Aslan Sağlıklı Yaşam ve Spor Parkuru (Göktürk), Fethi 
Sekin Parkı (Göktürk), Göktürk Nehir Sokak Parkı 
(Göktürk), Bir Nefes Parkı (Rami), Akşemsettin Parkı 
(Akşemsettin), Erkılıç Parkı (Karadolap), 8.Gül Sokak 
Parkı (Düğmeciler), Gamze Sokak Parkı (Karadolap), 
Şehit Cemal Demir Parkı (Topçular)

Atık Su Problemini Çözüyoruz

Özgecan Aslan'ın  
Hatırasını Yaşatıyoruz

29 
Yeni  
Park

Eyüp'e 2.110 adet 
yeni nesil konteyner 

kazandırdık. 
Periyodik olarak 

bakım, onarım ve 
hijyen çalışmalarımız 

aralıksız devam ediyor.



EKİM 201714

en ik  ğitim ve or
ite ik i ve donanım ı bir gen ik i in eğitime ve s ora ze  bir 
nem veriyoruz  y  gen eri s orti  aa iyet er e tanı tırıyor 

on ara s or u a akı kazandırmayı ede iyoruz  ğitim ve s or 
aa iyet eriy e y te er yı  bin er e gen imize u a ıyoruz

Genç Akademi

Yaz ve Kış Kampları

Yaz ve Kış Spor Okulları

Yelken ve Dragon Yarışları

Okullarımız Pırıl Pırıl

Simurg Genç Akademi, üniversite öğrencileri için geliştirdiğimiz özel 
bir birim. Genç Akademi, 8 farklı atölyede, 20 – 25 yaş arasında 559 
öğrencimize hizmet veriyor. Yeni dönem itibariyle Şehir ve Medeniyet 
Okulu kapsamında 100 öğrenci eğitim alacak.

Evde Değerler Eğitimi (EDE)

9 Okulumuza Spor Salonu

   a  aralığında i c larımı  i in  en a la ar 
i ili  r lar alinde  e  r amında al e l rel 

eli imlerini de e le ici de eğerler ği imi r emi i 
e lama a aldı  B ne adar  ar lı r a  

a r m a değerler eği imi erdi

r i  aali e lerin a  ı  de am ede ilme i i in me c  
im anları i ile irdi  a a nce demir el e adır randalarla 

a lı lan r al nlarında ere li adila lar a ı  r 
al nlarını el randa e and i  anellerle a ladı  emin 

d emelerinden ı ı landırmalarına adar de a lı ir a ımdan 
e irere  ğrenciler i in da a llanı lı ir ale e irdi  

e rimi  ınırları i inde i  l n r al nlarını eniledi  
Ali e  l ğre im l  erid n mer l ğre im l  

ila arağa l ğre im l  mni e e e l ğre im l  
a i  l an e me  mam a i  r a l  G el e e 

Anad l  mam a i  i e i  Ali ı a derici Anad l  i e i  
e an mer Anad l  i e i

Yarıyıl tatilinde kış, yıl sonu tatilinde yaz kampları olmak üzere kız 
ve erkek gruplara ayrı ayrı yılda 4 kez gençlik kampı düzenliyoruz. 
Yaz kampları Kefken'de, kış kampları Antalya Duacı Kampı'nda 
yapılıyor. Kamplarla; gençlerimizin ekip ruhunu benimsemelerini ve 
sosyalleşmelerini amaçlıyoruz. Yaz ve kış kamplarımıza 2014 – 2017 
yılları arasında toplam 3.820 öğrencimiz katıldı.

Eyüp'te Yaz ve Kış dönemi olmak üzere faaliyet veren okullarda 
7 – 14 yaş grubu gençlere sportif aktivite, psikolojik yardım, özgüven 
eksikliğini giderme; yeteneğe göre yönlendirme ve spor ahlakını 
önceleyen eğitimler veriliyor. Yaz ve Kış Spor Okullarına 2014 – 2017 
yılları arasında toplam 22.315 öğrencimiz katılmıştır.

Gençlik ve Fetih haftasında Haliç'i yelken ve dragon yarışlarıyla 
şenlendirdik. Eyüp Anadolu Lisesi'nin bahçesine kurulan Su Sporları 
Merkezi faaliyetlerine devam ediyor. Şimdilik 32 takıma ayrılan 512 
sporcumuz kendi branşlarında rekabet ediyor.

Eyüp bünyesindeki 67 devlet okulumuzu, 125 kişilik büyük bir 
ekiple periyodik olarak temizliyoruz. Ayrıca 115 kişilik temizlik 
ekibimiz okullarımızın günlük temizliklerini özenle takip ediyor.

Gençlik Şöleni
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 

kapsamında her yıl 18 – 21 Mayıs 
tarihleri arasında “Eyüp Belediyesi 

Simurg Gençlik Şöleni” düzenliyoruz.

Eyüp'te eğitim hayatına devam eden; akademik, spor, kültür ve 
sanat alanlarında başarılı olan öğrencilerimizi ödüllendirmek ve diğer 
öğrencilerimizi de başarıya teşvik etmek amacıyla 250 öğrencimizi 
İspanya ve Balkan ülkelerine götürdük.

Yurtdışı Gezileri

67 Okulumuzun Tadilatını Yaptık
Eyüp'te faaliyet gösteren 67 okulumuzun boya, tadilat, onarım ve 
bakımlarını düzenli olarak 
gerçekleştiriyoruz. Yüksek hijyen 
ve temizlik standartlarını yerine 
getirerek alınabilen Mavi Bayrak 
flamasını Eyüp'te 40 okulumuz 
almaya hak kazandı.
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K t r  
ve anat

y te birbirinden renk i  k t r  
sanat etkin ik eri sunmanın gururunu 

ya ıyoruz  kt rk  y  asan ai  anat  
ertarikzade  a er a a  A i e atun ve 
ze te e k t r sanat merkez erimizde 

yı  boyun a  seminer er  s y e i er  tiyatro 
oyun arı  i m g sterim eri  konser er  ane er 

gibi bin er e ze  etkin ik ger ek e tiriyoruz

Eyüp Yazı Akademisi

Eyüp Tiyatro Okulu

Eyüp Sultan Sempozyumu

Eyüp Yazı Akademisi, lise çağındaki genç yetenekleri edebiyatımıza kazandırmak 
amacıyla başlattığımız proje. İlçe Milli Eğitim işbirliğiyle uygulamaya aldığımız 
proje; seminerler, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları ve yayıncılık gibi birçok 
etkinlikle genç yeteneklerin edebiyat hayatına kazandırılmasını amaçlıyor. Eyüp 
Yazı Akademisi'ne 2017 yılında 80 kişi katıldı.

Eyüp Tiyatro Okulu deneyimli tiyatro oyuncularının yönetiminde hizmet 
veriyor. Tiyatro Okulumuz, titiz elemelerden sonra kursiyer kabul ediyor. 
700'e yakın başvurudan, yetişkin grubunda 40, genç - çocuk grubunda ise 
70 kursiyer Tiyatro Okulumuzda eğitim alıyor.

Eyüp Sultan'ın tarihi potansiyelini akademik çerçevede kayıt altına almak 
ve gün yüzüne çıkarmak için başlatılan Eyüp Sultan Sempozyumu’nu devam 
ettirdik. Her yıl ulusal ve uluslararası akademik çevrelerden yoğun bir katılımla 
düzenlediğimiz sempozyumun bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirdik. Eyüp'ün 
şehircilik, mimari, kültür, sanat ve medeniyet birikimini kayıt altına alan dev bir 
külliyat oluşturduk.

“Eyüp Sultan'dan Mevlana'ya 
Vuslat Yolculuğu”

ana ale  dirne  B l  G n  e 
B r a l r e ilerimi e   

l an dan e lana a la  
lc l ğ  ile n a ı da e ledi  
e  ı lı renle er e le irdiğimi  

la  lc l ğ ndan  in 
a anda ımı  a dalandı  r i e nin il  
e e  e  ı lı renle a ılan l r 

e i i r e i lan la  lc l ğ  
r emi  Beledi e carları  adı la 

d enlenen  ılın Beledi e e erel 
ne im r eleri arı ma ı nda  ld

Eyüp İstihdam Merkezi 
1.500 İnsanımıza İş 

İmkanı Sağladı

Yaşlılarımız Başımızın Tacı

İyi Günde Kötü Günde

 i dam er e imi i e 
i me e aldı   a anda ımı ın 

i  lma ına ardımcı ld  e i li 
i lere nlendirdiğimi  i i a ı ı 

i e i  i dam er e imi de 
r i erlerimi  c  eği imi e i  

mimari e de ra n eği imi alı r

 Beledi e Ba anı em i A dın ın 
e i la  A dın ı  ı  en elli  a a il e 
a inleri e a ımı ın acı a lılarımı ı 
i are  edere  nların dile  i a e  e 

i e lerini dinli r  ere en de eği ağlı r

e ağlı  i me lerine la ma a 
rlanan dar elirli a anda larımı a  

 ane i ele ri li andal e lma  
ere  ade  medi al mal eme  

 a anda ımı a li lini  
m a ene e e de a ım i me leri  

 a anda ımı a  a a na il 
e am lan ı   a anda ımı a 

i l i  danı manlı  de eği 
ağladı  m nların anı ıra e de 

a ım i me leri nd

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren kültür sanat merkezlerimizde uzman 
eğitmenler eşliğinde geleneksel el sanatları ve müzik kursları veriyoruz. Kültür 
sanat merkezlerimizde; Çini, Hat, Osmanlıca, Seramik, Çömlekçilik, Tezhip, Minyatür, 
Ebru, Bilimsel Bitki Çizimi, Kanun, Türk Müziği Repartuvarı, Ney, Tanbur, İstanbul 
Kemençesi, Bendir, Ud, Keman, Gitar, Piyano gibi birçok kurslar verilmektedir.

36 Farklı Branşta 
Kültür Sanat Eğitimleri

 Beledi e i lara  ari i 
nem ar  eden illere cre i  l r 

rları d enledi  dirne e  ıl 
i eri inde  i i  B r a a  ıl 

lamında  i i  ana ale e 
 i i  B l  G n e i e 

lam  i i nderildi

Kültür Turları

15 Temmuz Belgeseli
Ülkemizin yaşadığı, belki de en acı günlerden birisi olan 15 Temmuz'un anlatıldığı 

bir belgesel film çektik. 2193 vatandaşımızın yaralandığı, 250 insanımızın şehit 
olduğu ve başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere birçok kamu kuruluşunun 

ağır tahribata uğradığı o hain geceyi, şahitlik edenlerin gözlerinden anlattık. Toplumda 
kalıcı bir hafıza oluşturmak ve bu ihanetin ilelebet hatırlanmasını sağlamak için 

çekilen bu belgesel aynı zamanda bir kitap haline de getirildi.

 

E  
   

 
 

  
 

  
  

   
 

2014'TE Başlattığımız “Hoş 
Geldin Bebek” projesiyle, yaklaşık 
1000 aile ziyaret edildi. Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 
eşi Tülay Aydın'ın katılımıyla 
gerçekleşen ziyaretlerde yeni 
doğan yavrularımıza hediyeler 
takdim ettik. Hediye sepetleri 
Şeker Hayat atölyesinde, Şeker 
Hayat'ın özel çocukları tarafından 
üretildi. Ayrıca 1500 yavrumuza 
sünnet ve annelerimize doğum 
desteği verdik. Sosyal güvencesi 
olmayan ailelerimizin hastane 
giderlerini karşıladık.

Hoş Geldin Bebek



EKİM 201716

 ayda ığındaki Yatırım ar
y n bir ok yerine uzanan metro ve tramvay at arıy a 
y e u a mak da a da ko ay a a ak  k metimiz ve stanbu  

y k e ir e ediyesi bu izmet erde en b y k destek imiz

Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı

Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı

Kabataş–Mecidiyeköy–Mahmutbey Metro Hattı

e neciler  l an a i e r  a ı r emi  ile ari i 
arımada ı  l an a ağlı r   il e inde i 

d ra lar  A an ara  a n   l an a n  ami 
ı la ı a n  2021'DE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

a a a ecidi e a m e  e r  a ı r emi  ile 
n la ım ağını eni le i r   il e inde i d ra lar  

r e e  Ali e  ır ır a alle i  e el arani  A em e in  
e il ınar i a nları  2019'DA TAMAMLANIYOR

Silahtarağa İGDAŞ karşısındaki bölgede İstanbul 
Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız dev hizmetle trafik 
sorununa köklü çözüm üretiyoruz.

Çırçır'da 10.381 metrekare alanda, öğrencilerimizin tüm 
sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak dev öğrenci yurdu 
ve kapalı spor salonu inşa ediyoruz.

Alibeyköy'de 530 hektar üstünde, hayvanat bahçesi, tematik 
oyun parkurları, organik pazar ve etkinlik merkezleriyle 
uluslararası kent ormanını Eyüp'e kazandırıyoruz.

 ayda ığındaki Yatırım ar

12 km hat uzunluğu, 18 istasyon, saatte 15 bin yolcu taşıma kapasitesiyle 
Eminönü – Eyüp – Alibeyköy Tramvay hattı projesi ilerliyor. Eyüp ilçesindeki 
duraklar: Alibeyköy Cep Otagarı İstasyonu, Alibeyköy Metro İstasyonu, 

Alibeyköy Mahallesi İstasyonu, Sakarya Mahallesi İstasyonu, Silahtarağa 
Mahallesi İstasyonu, Eyüp Devlet Hastanesi İstasyonu, Eyüp Teleferik 
İstasyonu, Feshane İstasyonu. 2019'DA TAMAMLANIYOR

 m a  nl ğ  aa e  
lc  a ıma a a i e i le i erl i  
inia r  ara ı  da i a a inece

2019'DA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

en i  el adde i  ır ır a alle i  Adil ı  ar ı e 
A ı a ı amii a  lma  ere d r  ar lı l a na 

 eminal ı ar ları in a edi r  lamda 
 me re are li  alana r laca  lan  ar lar 

 ara lı  a a i e i le l lere i me  erece

Piyerloti – Miniatürk Eyüp'e 4 Yeni Zeminaltı Otoparkı
TELEFERiĞi

Silahtarağa Tüneli

Eyüp'e Uluslararası Kent 
Ormanı Kazandırıyoruz

Çırçır Öğrenci Yurdu  
ve Kapalı Spor Salonu

Feshane, Tasavvuf  
ve Hicret Müzesi
n e ane ina ı  d n anın en 

 a a  e icre  e ine 
d n r  

Eyüp Sultan Meydanını  
Yeniden Düzenliyoruz
n  l an e danını  
a lına e ari i d na 

n lara  enili r  
i are ilerimi in i i a larını ra a a 
ar ıla a ilece leri ir mer e  lara  

d enli r  

Eyüp'e İkinci Seyir 
Tepesi
n A ıl d r mda l nan Amca ade 
ara i ini  al e i ler e ema i  ar  
alanı lara  d enli r  l lerin 

a am alanlarını eni le i r  

Tarihi Eserlerimizi  
Restore Ediyoruz
n  l an da l nan m ari i 
e erlerimi i re re edi r  ari i 
mira ımı ı r r  n ne 
ı arı r

Çömlekçiler Hamamını  
Yeniden İnşa Ediyoruz
n imar inan ın adi arı mle iler 

amamını a lına n lara  
eniden in a edi r  

Mihrişah Valide Sultan 
Sıbyan Mektebi Ahşap 
Oymacılığı ve Hat Okulu 
Oluyor
n i ri a  alide l an ı an 

e e ini re re edi r  A a  
macılığı e a  l  lara  

i me e a ı r

Nişanca Mustafa Paşa Sıbyan Mektebi 
Kuran Kursu Olarak Yaşayacak

Defterdar ve Cezri Kasım Camileri 
Restore Ediliyor

Nişanca Mustafa Paşa Sıbyan Mektebi'ni restore 
ediyor, Kuran Kursu olarak yaşatıyoruz.

Eyüp'te tarihi eserlerin restorasyonu tüm hızıyla 
devam ediyor. Bu kapsamda Defterdar ve Cezri 
Kasım Camileri de projelendirilip restore edilecek.

Göktürk Yaşam 
Merkezi

Çırçır Mahallesi Kültür 
Kompleksi Projesi

an l n en ne i  erle im mer e lerinden 
iri lan G r e a ı aca  a am 

mer e imi in r e ini a ırladı  BB ara ından 
r elendirilen mer e de  a  i ne  alanı  

l r mer e i   ama lı r al n  a ar 
eri  d anlar e ar  l naca

an l B e ir Beledi e i ile irli e ır ır a alle i nde r ğ m  l r m le i 
r emi i  in  me re areli  ir alan ne in a edeceği  r e  ma alle a inlerinin n 

i i a larına ce a  erece  e ilde a arlandı  ar ı  r i  aali e lerin er e le irileceği 
alanlar  en li  mer e i  il i e i  l r mer e i  c  a e i i i ir  ar lı i i aca ce a  

ere ilece  am a neli  i me ler nan a ılar da m le e erini alaca
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d erimiz
y  e ediyesi o arak  sosya  be ediye i ik  k t r sanat  eğitim ve 

restorasyon a anında uygu amaya a dığımız ro e ve izmet er e on ar a 
d  kazandık  A dığımız d erin teme inde insan odak ı  ayda ve değer 
reten ro e er var  izim i in er ne kadar en b y k d  a kımızın 

g n n  kazanmak o sa da a dığımız d er e rnek o mak mut u uk veri i

Ali Kuşçu Uzay Evi'mize  
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Sokullu Mehmet Paşa 
Camii Restorasyonuyla 

Süreklilik Ödülü

Marmara Belediyeler Birliği, Altın Karınca Belediyecilik 
Yarışması'nda 4 ana kategori ve 3 özel kategoride üç yüzün 
üzerinde yarışan proje arasında Ali Kuşçu Uzay Evi, Kültür 

ve Sanat kategorisinde birinciliği göğüsledi.

Eyüp merkezinde devam eden canlandırma ve anıtsal 
eser koruma çalışmalarımızın devamı niteliğinde olan 
Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin restorasyonunu 
tamamladık. Bu titiz çalışmalarımızla, Tarihi Kentler 

Birliği Tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme 

Yarışması'nda Süreklilik Ödülü'nü kazandık.

AK Parti Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda gerçekleştirilen Yerel 
Yönetimler Gençlik ve Belediye Ödülleri kapsamında, Eyüp Belediyesi 
olarak Simurg projemiz, jüri özel ödülüne layık görüldü.

Özel gençlerimizin eğitim, gelişim ve rehabilitesi için faaliyet gösteren 
Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezimiz (ESER), Marmara 
Belediyeler Birliği, Altın Karınca Belediyecilik Yarışması'nda; Toplum 
Düzeni ve Sosyal Hizmetler kategorisinde 3. oldu.

9.'su düzenlenen Yılın Belediye ve Yerel Yönetim Projeleri Ödülleri 
töreninde, Konya Mevlana Vuslat Yolculuğu ile ödüle layık görüldük. 
Belediye Oscarları adı altında düzenlenen bu yarışmada belediyemize 
bir oscar kazandırdık.

d erimiz

Simurg'a Özel Ödül

Konya Mevlana Vuslat 
Yolculuğu'na Belediye Oscar'ı

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MiARGEM) 
Etkin Belediye Proje Yarışması'nda; tamamen Türk mühendisler 
tarafından geliştirilen ve Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından 
kullanılan PARDUS işletim sistemi ile İyi Yönetim kategorisinde 
ödül aldık. PARDUS'la işlerimizi hem daha hızlı yürütüyor hem de 
müktesebatımızı en doğru şekilde koruyoruz. Tüm bunların yanısıra 
inşa ettiğimiz sistem ile belediyemizin yılda 2 milyon TL gibi bir 
rakamda tasarruf etmesini sağlıyoruz.

İyi Yönetim ve Tarihi ve 
Kültürel Miras Ödülleri

Zal Mahmut Paşa Camii 
Restorasyon Ödülü
Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Zal Mahmut Paşa 
tarafından, 1577 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan Zal Mahmut 
Paşa Camii belediyemiz tarafından restore edildi. Yapılan 
restorasyon çalışmaları sonucunda eski ihtişamına kavuşan 
cami, Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 
Süreklilik Ödülü'ne layık görüldü.

Büyük Bir ESER 
Büyük Bir Ödül

an l B e ir Beledi e i l r A nin mar alarından 
iri lan edi em an l ile imar inan G el ana lar 
ni er i e i nin i  irliği ile d enlenen Gelene el 
r  ana ları arı ma ı na eledi emi in r i erleri 

dam a rd  Beledi emi in er ari ade l r e ana  
r i erleri  ll ra n Gelene el r  ana ları 

arı ma ı d l reninde min a r a e ri inde  d l  
irden alara   ir a arı a im a a ı

3 Birincilik Birden

İki Birincilik İki Sergileme Ödülü
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 

düzenlenen “18.Devlet Türk 
Sanatları Yarışması”nda 

belediyemizin açtığı geleneksel 
sanatlar kursiyerlerimizden ikisi 

birincilik, ikisi de sergileme 
ödülüne layık görüldü.
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8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt Katkısız Yoğurt 
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Yoğurt

Yoğurt dünya çapında 
belki de en fazla tüketilen 
süt ürünlerinin başında 
geliyor. Çok eski çağlardan 
beri hastalıkları tedavi 
amaçlı olarak kullanılan 
ve sağlıklı yaşamın iksiri 
olarak gösterilen yoğurdun 
faydaları saymakla bitmez. 
Kilo vermeye yardımcı 
olan, zararlı bakterileri 
etkisiz hale getiren, bünyeyi 
kuvvetlendiren, yüksek 
tansiyonu önleyen yoğurt 
özellikle kemik ve iskelet 
sağlığına iyi gelen besinleri 
zengin miktarda içerir. Tabii 
fabrikalarda üretilen ve bir 
takım işlemlerden geçtiği 
için bazı vitamin ve mineral 
değerlerini kaybettiği için 
yoğurdun katkısız olanını 
tercih etmek gerekiyor.

ÖMRÜ uzatan yiyecekler arasında da 
gösterilen, katkısız ve doğal yöntemlerle 
üretilen yoğurt dendiği zaman ilk akla gelen 

adreslerden birisi de Kemerburgaz'daki Çiçek 
Yoğurtçusu... Kemerburgaz'da yıllardır geleneksel 
yöntemlerle yoğurt üretimi yapan Çiçek Yoğurt 
Yoğurt ve Süt Ürünleri, ürünlerinde katkı maddesi 
kullanmıyor. Tam 27 senedir Kemerburgaz'da 
hizmet veren Çiçek Yoğurt’un geçmişi aslında 
çok eskilere dayanıyor. Yoğurtçulukla uğraşan 
bir ailenin 3.kuşağını temsil eden Fırat Adıgüzel, 
“Bizim sülalede yoğurtçuluk işine ilk olarak 
amcalarım başlamış. Giresun'dan gelerek 
Kemerburgaz'a yerleşen amcam bir Ermeni'nin 
yanında bu işi öğrenmiş. O dönemde sokaklarda 
ağaç bir askılıkla iki büyük bakraçta taşıdıkları 
yoğurdu satarmış. Sonrasında kendi dükkanını 
açmış. Ben de 21 senedir yoğurtçuluk yapıyorum. 
Biz Çiçek Yoğurt markasını ise 1990 yılında 
açtığımız dükkanla kullanmaya başladık” diyor.

Çiftçilerden ve çevre köylerden aldıkları sütlerle 
tamamen katkısız ve doğal yoğurt imal ettiklerini, 
inek ve manda yoğurdunun yanısıra tereyağı, 
kaymak, ayran ve kefir de yaptıklarını söyleyen 
Adıgüzel “Kemerburgaz'ın yanısıra İstanbul'un 
birçok farklı semtinden müşterimiz bizden yoğurt 
almaya gelir. Gebze'den bile yoğurt almaya gelenler 
oluyor. Buradaki satışımızın yanısıra Kemerburgaz 
ve Göktürk bölgesindeki marketlere de ürünlerimizi 
veriyoruz. İnsanlar ucuz olduğu için daha çok 
inek sütünden yapılan yoğurdu tercih ediyor. 
Manda yoğurdu iki üç kat daha pahalıdır ama yağ 
ve kalsiyum oranı yüksek olduğu için faydası çok 
daha fazladır. Ben manda sütünden yapılan yoğurdu 
tavsiye ediyorum. Manda sütünde yağ, protein ve 
mineral oranları diğer çiftlik hayvanlarına göre daha 
yüksektir. Yağ oranı nedeniyle özellikle çocukların 
beslenmesinde önerilmekte. Kolestrol miktarı da 
inek sütüne göre daha düşüktür” diyor.

n Adres: Mimar Sinan Mah. Okul 
     Cadddesi No:12/A Kemerburgaz
n Tel: (0212) 360 11 14

ÇİÇEK YOĞURT
Fırat Adıgüzel 

“tüm 
ürünlerimizi 
katkısız ve 

doğaldır” diyor.
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Adana, Antep, Urfa Kebap, Beyti, 
İskender, Patlıcanlı Kebap, Kuzu Şiş, 
dillere destandır kebaplarımız… 
Ne kadar tok olursanız olun iyi 
bir kebaba her zaman midemizde 
ayıracak bir yerimiz vardır… 
Türk mutfağının bu vazgeçilmez 
yöresel lezzetlerini elbetteki 
yerinde yemek daha makbul olsa 
da İstanbul'un farklı semtlerinde 
usta ellerden çıkan, birbirinden 
lezzetli kebap çeşitleri ile hem göze 
hem mideye hitap eden bir çok 
farklı mekan var. Bu mekanlardan 
birisi de Eyüp merkezde bulunan 
özellikle “Sac Tavası” ile meşhur 
olan Öz Saray Sac Tava...

Mekanın en iddialı olduğu 
yemeklerin başında Sac Tava 

geliyor.

Yaşar Güzel, “Etleri mezbahadan, ben seçip alırım” diyor.

Yemek sektörüne küçük yaşlarda komi olarak giren 
Yaşar Güzel'in şimdi farklı semtlerde abileriyle 

birlikte açtığı dört şubesi bulunuyor.

Adres: İslambey Mahallesi, Halitpaşa Caddesi,  
No 9/A – Eyüp Tel: (0212) 614 11 23 – 614 11 79

8Röportaj: Serkan Duygu 8Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir
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B İLİM Herkesi Birleştirir 
Projesi 2017 etkinlikleri, 
29-30 Eylül tarihlerinde Haliç 

Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. 
Şenliğin Eyüp Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen açılış törenine Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet 
Önal, ilçe protokolü, yurt içi ve yurt 
dışından gelen öğrenciler katıldı. 

Programın açılış töreni Eyüp 
Kaymakamlığı Gönülden Gönüle 
Müzik Topluluğu'nun mini konseri 
ile başladı. Genç sanatçılar farklı 
dil ve kültürlerden seslendirdikleri 
eserlerle salondakileri mest ederken, 
15 Temmuz direnişi ilgili eser 
davetlileri duygulandırdı. Programda 
bir konuşma yapan Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, bilimi, gençleri 
ve eğitimi önemsediklerine vurgu 
yaparak şunları söyledi: “Biz; ilim 
Çin'de dahi olsa gidin alın diyen bir 
medeniyetin evlatlarıyız. Dolayısıyla 
ilimin, bilimin bizim hayatımızda her 
zaman önemi olmuştur. Bugün de 
öyle, geçmişte de öyle, gelecekte de 
öyle olacaktır. İlimin, bilimin ışığında 
irfanımızla beraber yürüyüşümüze 
devam edeceğiz. Kainat ile, insan 
ile, çevre ile ilişkilerimizi dengeli 
bir şekilde, olması gerektiği şekilde 
sürdüreceğiz.. Umarım bu şenlik, bu 
festival bilime, topluma, insanlığa 
ciddi katkılar sağlayacak bir nokta 
olur.” diyorum, tekrar hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.”

İki Nobel Ödüllü bilim insanı 
Marie Curie adına, 25 Avrupa 
şehrinde eş zamanlı olarak 
düzenlenen 'Bilim Herkesi Birleştirir 
Projesi'; toplumu, özellikle gençleri 
bilimsel çalışmalarla, bilim insanları 
ile buluşturmayı amaçlıyor. 29-30 
Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini  
ağırlayan  Uluslararası Bilim 
Şenliği'nde; robotlardan sağlık 
alanındaki yeniliklere, bilimsel 
deneylerden ilginç icatlara kadar 
birçok çalışma İstanbullularla 
buluştu. Proje kapsamında birçok 
konferans, söyleşi ve atölye 
çalışmaları da gerçekleştirildi. 
Bilimsel faaliyetlerin yanı sıra 
kültürel etkinlikler de unutulmadı. 
Proje kapsamında özel konserler de 
verildi.

Bilimin Kalbi Eyüp'te Attı
Başkan Aydın, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet  Önal'a Eyüp'e özel 

çini tabak hediye etti.

Eyüp Kaymakamlığı Gönülden 
Gönüle Müzik Topluluğu'nun 
mini konserinde sahneye çıkan 
küçük Efe büyük alkış aldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal ve Eyüp Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, açılış sonrası etkinlik alanındaki standları tek tek 

gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

 Beledi e i e  a i liğinde d enlenen  Bilim er e i Birle irir  l larara ı Bilim enliği   A r a e ri ile 
e  amanlı lara  a ıldı  A ılı  reninde n an  Beledi e Ba anı em i A dın  Bilim e imi i irle iri r 
er e en d ğr  ir l an  limin ı ığında  ilimin ı ığında ir anımı la era er r m e de am edeceği  dedi



GÜNCELEKİM 201721

Okan Başoğlu - (Zeytinburnu Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi – Zeytinburnu): 

“Projemizin adı şarzlı peçetelik. Kafeteryalarda, 
restaurantlarda çeşitli şarj sorunlarımız olur. 

Bu proje o sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. 
Her masada ayrı bir şarj cihazı olarak tasarlandı. 

Üzerindeki güneş panelleri sayesinde içerisindeki 
2600 miliamperlik bataryamızı şarj ediyoruz. Daha 

sonra bu bataryayla telefonumuzu şarj ediyoruz. 
Üzerinde iki adet şarj çıkışı bulunmaktadır.”

Geleceğin Bilim Adamları
EYUP'TE BULUSTU

 Beledi emi in l i i  de e  erere  e  a i liğini a ığı Bilim er e i Birle irir  r e i a amında 
ali  inli  Alanı nda ir ara a elen en ler  ir irinden el e ar lı r elerini anı ma im anı ld

Ahmet Tunç (Ekrem 
Cevahir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi – Kağıthane): 
“Hidrolik lavabo tasarladık. 
Sıvı basıncıyla yukarı aşağı 
hareket ediyor. Engelliler, 
yaşlılar ve çocuklar için 
tasarladık. Onların boyuna 
göre ayarlayabiliyorsunuz. 
Bize ev sahipliği yaptığı 
için Eyüp Belediyesi'ne çok 
teşekkür ediyoruz."

Hasan Güner (Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Eyüp): 
“Biz daha çok mini robotlar tasarlıyoruz. Burada bluetooth 

kontrollü bir araç yaptık onu sergiliyoruz. Arduino sisteminde 
yaptığımız kodlama, lipo pil ve motor sürücülerle robotlarımızı 

yapıyoruz. Telefonumuzun bluetoothuyla eşleştirerek 
robotumuzu kontrol edebiliyoruz. Şu anda sadece android 

telefonlarla kontrol sağlayabiliyoruz. Bu tarz bilim şenliklerinin 
düzenlenmesini her zaman istiyor ve destekliyoruz."

İsmail Enis Akdemir (Asımın Nesli İmam Hatip Okulu – Eyüp): 
“Biz burada Maglev trenlerinin bir benzerini yaptık. Bu 

mıknatıslar sayesinde tren raylar üzerinde 1-10 cm arasında 
bir yükseklikte ilerliyor. Raylarla temas olmadığı için sürtünme 
büyük oranda azalmış oluyor. Maglev trenler, normal trenlere 

oranla daha hızlı ve ucuz olmalarına karşın, çok güçlü 
elektromıknatıslar ve çok duyarlı kontrol sistemleri gerektiriyor 

ve şu anki teknoloji, bu trenlerin yaygın kullanımına izin 
verecek kadar gelişmiş değil. Gelecekte bu trenler, özellikle ülke 

taşımacılığında havayolu taşımacılığının yerini alabilir. Bilim 
ve teknolojiyle yakından ilgilenen biri olarak bugün Eyüp'te 
yapılan bu bilim şenliğinde olmaktan dolayı çok mutluyum.”

Füsun Sünnetçi – Hamza Öztürk  
(Atışalanı Anadolu Lisesi – Esenler): 

“Projemizin adı ‘Okulumuz Elektriğini 
Üretir’. Projemizin amacı okulumuzun elde 

ettiği elektrik enerjisini hangi oranda güneş 
enerjisinden sağlayabiliriz, maliyeti ne kadar 

olabilir ve kaç tane güneş paneli gerekir bunun 
araştırmasını yaptık. Maliyetini hesapladık. 
Okul çatısına kurulacak güneş panelleri ile 

fazlasıyla okulumuzun elektrik ihtiyacını 
karşılayabileceğini gördük. 60 tane panelle 

okulumuza biz de kazanç sağlamak istiyoruz. 
Hem elektrik faturası olmayacak, hem de 

okulumuza kazanç sağlamış olacağız.”

Ömer Faruk Kayacan (Özde Bir Ortaokulu – Esenler): 
“Ülkemizdeki yangın kapılarının işlevsiz durumunu daha işlevli hale getirmek için akıllı yangın 

kapısı tasarladık. Bu kapının özelliği; herhangi bir gaz kaçağı veya yangın dumanı olmadığı sürece 
kapalıdır ve kilit yeri yoktur. Olası bir yangın veya yaşamı tehlikeye sokacak bir gaz kaçağı olduğunda 

kapı otomatik olarak açılır ve yangın bölgesindeki kişiler uzaklaştırılır. Projemizde duman sensörü 
dumanı algılar ve alarm ötmeye başlar. Adana'da kız yetiştirme yurdunda çıkan yangından dolayı kız 

kardeşlerimizi kaybetmiştik, bu tarz şeylerin bir daha yaşanmaması için bu projeyi tasarladık.”

Mehmet Kaygu (Otakçılar İmam Hatip Lisesi – Eyüp) 
“Çizgi izleyen bir robot tasarladık. Beyaz zeminde siyah çizgiyi, siyah zeminde beyaz çizgiyi takip 
edebiliyor. Bunun dışında başka robotlarımız da var. Okulda bir robot kulübümüz var. Gaziantep'te 
düzenlenen robot yarışmasında 3. olduk. Biz gençler bazı şeylerin hayallerle sınırlı olmadığını, 
destek ve fırsat verildiğinde neleri başarabileceğimizi gösterme fırsatı buluyoruz.”

8Röportaj: Serkan Duygu
8Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir
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T ÜRBEYİ küfeki taşından, cennetin sekiz kapısını 
sembolize edece şekilde sekizgen olarak inşa eden 
dönemin mimarları, türbe içini de dönemin çini 

ustalarının Eyüp Sultan Türbesi için özel olarak tasarladığı 
harika çinilerle döşemişlerdir. 

Türbe içi, alt pencerelerin üst silmesine kadar bütün 
duvarlar, mavi ve beyaz rengin hakim olduğu çiçek desenli 
çinilerle kaplanmıştır. Bu çinilerin üst tarafında türbenin 
iç kısmını dolaşan geniş çini kuşakta güzel bir istifle Tevbe 
Suresi’nin ayetleri yazılıdır. Bu kuşak, lacivert zemin 
üzerine beyaz celi sülüs hatla yazılmıştır. Türbenin iç 
duvarlarındaki boşluklar ise tablolar halinde Hz. Süleyman 
Mührü taşıyan çinilerle döşenmiştir. Türbe kubbesine 
madalyon olarak yazılan yazıda ise Besmele ile başlayan 
Âl-i İmrân Sûresi’nin 193. ayeti yer alır. Bu güzel hat da 
türbenin tamamlandığı 1456 tarihinde yazılmıştır. Meali 
şöyledir:  

“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana 
çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! 
Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle 
beraber al.”

ALTI KÖŞELİ YILDIZ
Mühr-ü Süleyman; birinin tepesi diğerinin tabanına 

geçirilmiş iki eşkenar üçgenin meydana getirdiği özel 
bir semboldür. Altı köşeli bir yıldız olan motifin, Hz. 
Süleyman’ın yüzüğünde yer aldığı, üzerinde ‘İsm-i Azam’ın 
yazılı olduğu rivayet edilir. 

Son yüzyılda Yahudiler’in sembol olarak seçtiği 
altı köşeli yıldızın Osmanlı Devleti’nde kullanımı bir 
hayli yaygındır. Devlet fikri ve hükmetme yetkisi Hz. 
Süleyman’da kemâle erdiği için, onu sağlayan mühür de 
aynı güç ve kudreti temsil etmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa, 
rüzgara hükmedebilmek için sancağına Mühr-ü Süleyman 
motifini nakşettirmiştir. İslam tezyini sanatlarında sık 
kullanılan mühür, Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu 
dönemlerde Eyüp Sultan’daki türbe ve kabirlerde bolluk, 
bereket ve güç sembolü olarak kullanılmıştır.

HACET PENCERESİ
Eyüp Sultan Türbesi hacet penceresi, Sultan I. Ahmed 

döneminde çok güzel Mühr-ü Süleyman motifleri ile 
süslenmiştir. Bir ara Mühr-ü Süleyman motifini bilmeyen 
cahil kişiler bunu İsrail yıldızı zannederek kesmeye 
kalkmışlar, son restorasyonda tamir edilerek orijinal hale 
getirilmiştir. 

Eyüp Sultan Camii iç avlusuna bakan Kıbrıs Fatihi Lala 
Mustafa Paşa türbesi sütunlarının üst tarafında yer alan 
motiflerin içinde de (pandantifler) birer Mühr-ü Süleyman 
motifi vardır. Lala Mustafa Paşa türbesinin bitişiğindeki 
kabirlerin dört tarafına da gülbezek motifi ile birleştirilmiş 
Mühr-ü Süleyman motifi işlenmiştir. Eyüp Sultan Türbe 
Haziresi’ndeki bazı kabirlerde Hz. Süleyman mührü dikkat 
çekici boyutlarda büyük kullanılmıştır. 

En belirgin Hz. Süleyman mühürlerden biri Hubbi Ayşe 
Hatun Türbesi’nde yer alır. Türbenin, alt pencerelerin 
sivri kemerli pencere alınlıklarındaki bordo - beyaz renkli, 
altıgen desenli geometrik taş dolgular Hz. Süleyman mührü 
şeklinde dekore edilmiştir. Dikkatli bakınca anlaşılan bu 
motif, ecdadımızın geçmiş tüm peygamberlere ait sembolleri 
ne kadar ustaca ve bilinçli şekilde kullandığının bir kanıtıdır.

E    
  M

Osmanlı Devleti, cihan 
imparatorluğu olmanın 

bilincini hayatın her 
safhasına yaymıştır. Başta 

Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed olmak 
üzere Cenab-ı Allah’ın 

insanları hidayete 
ulaştırmak için gönderdiği 

tüm peygamberlerin 
mirasına sahip çıkmıştır. 

Bunun en belirgin örneği, 
İstanbul’un fethinden 

sonra Fatih Sultan 
Mehmed’in emri ile yapılan 

ilk Osmanlı eseri olan 
Eyüp Sultan Türbesi’nde 

görülür. Türbenin içini 
sanat şaheseri çinilerle 

döşeyen ustalar, duvarlara 
Hz. Süleyman Mührünü 

ustalıkla işlemişlerdir. 
Türbenin içini gezenlerin 
ilk bakışta fark edemediği 

bu sembol birkaç 
çininin birleştirilmesi ile 

oluşmuştur.

Günümüzde Yahudiliğin sembolü gibi algılansa da 
Selçuklu ve Osmanlı döneminde ecdadımız altı köşeli 
yıldız olan ‘Mühr-ü Süleyman’ sembolünü mimari 
eserlerde ve mezar abidelerinde sık kullanmıştır.

İç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan 
altıgen yıldız şeklindeki Mühr-ü Süleyman motifi, 
başta Eyüp Sultan Türbesi olmak üzere türbe ve 
kabirlerde estetik şekilde kullanılmıştır.

Eyüp Sultan’daki en güzel Mühr-ü Süleyman 
motifi örnekleri, Eyüp Sultan Türbesi’nin çinileri ile 
Hubbi Ayşe Hatun Türbesi’nin pencere üstlerinde 
kullanılanlardır.

8Ali İhsan Gülcü
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EYÜP’TE yeni kültür sanat sezonu 1 Ekim itibariyle açıldı. Yeni sezonda yediden yetmişe tüm 
Eyüplülere seslenecek rengarenk etkinlikler gerçekleştirilecek. Belediyenin Eyüp, Göktürk, 

Caferpaşa, Sertarikzade, Rami ve Güzeltepe’deki kültür sanat merkezlerinde düzenlenecek 
etkinliklere Eyüplüler yine büyük ilgi gösterecek.Çocuklara, yetişkinlere özel tiyatro oyunları, 

konserler, paneller, seminerler Eyüplülerin buluşma noktası olacak. Kültür sanat merkezlerindeki 
etkinlikler haftasonları ücretsiz olarak sunulacak. Afife Hatun, Caferpaşa, Sertarikzade ve 

Rami’deki seminer, panel ve kurslar bu sene de büyük ilgi görecek.  
Eyüp Belediyesi bu seneki kültür sanat sezonunda Eyüp Film Akademisi, Eyüp Tiyatro 

Okulu, Eyüp Yazı Akademisi, Eyüp Sultan Sempozyumu, 15 Temmuz Gazileri Eyüplü Gençlerle 
Buluşuyor, Haliç Genç Edebiyat Günleri, Çocuk Sanat Festivali, Çocuk Kitap Fuarı, 

Mesnevi Sohbetleri ve Sema Meşki, Necip Fazıl Günleri, Masalcı Dede ve Tasavvuf Sohbetleri 
programlarını yine gerçekleştirecek.

Yeni sezonda yepyeni kültür sanat projeleri
Eyüp Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün hazırladığı birbirinden güzel yeni projeler bu seneki 

kültür sanat sezonunda hayata geçirilecek. Bu projelerden bazıları şöyle: “Medya Okulu, Bağımsız 
Hayat Projesi, Kavram Tanı-Yorum, Kültürel Mekanlaştırma Projesi, Eyüp Sultan Halk Oyunları 
Topluluğu Projesi, Eyüp Sultan Türk Müziği Topluluğu Projesi, Haliç Şiir Akşamları Projesi, Eyüp 
Sultan Ansiklopedisi, Balkan Festivali, Eyüp Sultan Kültür Sanat Ödülleri Projesi, Eyüp Kültür 
Sanat Cemiyeti, Eyüp Sultan Dersleri.”

E  D   
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anatın m 
enk eri Eyüp 
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EYÜP Belediyesi’nin kültür sanat 
merkezlerindeki eğitimler ilgi odağı 
oluyor. Ekim ayında başlayan ve 40 

ayrı branşta verilen eğitimlerden 10 yaş 
üzeri tüm Eyüplüler faydalanabiliyor. 

Eyüp Belediyesi kültür sanat eğitimleri, 
geleneksel ve modern sanatlar uyumlu 
bir şekilde birleştirilerek, mekanların 
tarihselliği gözardı edilmeden veriliyor. 
Eğitimler ayrıca Eyüp’le özdeşleşmiş musiki 
geleneğini sürdürerek, sanat dallarındaki 
branşların gelişimine katkı sağlayarak 
yeni sanatçıların yetiştirilmesine de zemin 
hazırlıyor. 

Eyüplülere yeteneklerini keşfetme 
ve becerilerini geliştirme imkanı sunmak 
amacıyla verilen kültür sanat eğitimleri, 
Göktürk Kültür Sanat Merkezi, Eyüp 
Kültür Sanat Merkezi, Sertarikzade Kültür 
Sanat Merkezi, Afife Hatun Kültür Evi, 
Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi 
ve Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştiriliyor.

 Kursların dönemlik olarak 
ücretlendirildiği kültür sanat merkezlerinde 
verilen branş eğitimleri ve adresleri şöyle:

CAFERPAŞA MEDRESESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

Kanuni Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden Cafer 
Paşa adına 16. Yüzyıl’da Mimar Sinan’a yaptırtılmıştır. 
Döneminde Hadis Medresesi olarak kullanılmıştır. Cafer 
Paşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi “hücre” tabir edilen 
on adet küçük sınıf ve “meşkhane” diye tabir edilen 
bir adet büyük salona sahiptir. On adet hücre avlunun 
etrafında “U” şeklinde sıralanmıştır. Hücreler ve meşkhane 
kesme küfeki taştan inşa edilmiştir. 

Eğitim Branşları: Ebru Atölyesi, Minyatür Atölyesi, 
Katı’ Atölyesi, Çini Atölyesi, Seramik Atölyesi, Çömlekçilik 
Atölyesi, Cam Atölyesi, Osmanlıca Atölyesi, Eyüp Yazı 
Akademisi.

EYÜP YAZI AKADEMİSİ
Sinema alanında Eyüp Film Akademisi, sahne sanatları 

alanında Eyüp Tiyatro Okulu projemizle beraber edebiyat 
alanında 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Eyüp Yazı 
Akademisi, Eyüplü genç şair ve yazarları Türk edebiyatına 
kazandırma projesidir. 

Seminerler, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, dergi 
yayını gibi birçok etkinliğin gerçekleştirildiği akademi 
kapsamında ilçemizdeki liselerde okuyan öğrencilerle 
yürütülen projede, Yazı Atölyesi de yer alıyor. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle atölyeye katılan liseli 
gençler, ülkemizin önemli şair ve yazarlarının yönetiminde 
yazı hayatlarına ilk adımı attılar. Eyüp Yazı Akademisi 
okuma, düşünme ve yazma olarak üç temel aşamada 
yürütülüyor. Ayrıca proje kapsamında seminer, yazar 
buluşmaları, şiir okumaları gibi etkinlikler düzenleniyor.

Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi: 
Kalenderhane Caddesi No: 4 Eyüp/İstanbul

Tel: 0212 567 53 67 - 0212 613 59 54

2008-2010 yılları arasında rekonstrüksiyonu 
tamamlanarak kültür dünyamıza geri kazandırılan 
bu önemli yapı, Eyüp Belediyesi tarafından aslına 

yakışır bir şekilde kültür ve sanat eğitimlerinin 
gerçekleştirildiği güzide bir mekan olarak 

sanatseverlere hizmet vermektedir.
Eğitim Branşları: Ney, Tanbur, İstanbul 

Kemençesi, Çini Atölyesi, Kaligrafi Atölyesi, 
Bilimsel Bitki Çizimi, Ud, Tezhip Atölyesi, Minyatür 

Atölyesi, Ebru Atölyesi, Resim Atölyesi, Kanun, 
Bendir, Hat Atölyesi, Güzel Sanatlara Hazırlık.

Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi
Davutağa Cad. Nazperver Sokak No: 42 Eyüp/İstanbul Tel: 0212 501 05 21
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EYÜP KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

RAMİ HASAN NAİL CANAT 
SANAT AKADEMİSİ
Hasan Nail Canat Sanat Akademisi, 2015 yılında 
Eyüp Belediyesi tarafından Rami Parkı’nın içinde 
inşa edildi. İnşa edilen merkeze Hilal Tiyatrosu’nun 
kurucusu olan ünlü tiyatrocu Hasan Nail Canat’ın 
ismi verildi. Akademide sinema, tiyatro, edebiyat ve 
müzik alanlarında derslikler yer alıyor. 750 metrekare 
alan üzerine kurulu olan akademinin, 450 metrekare 
kapalı alanı ve 300 metrekare bahçesi bulunmaktadır. 
Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nin içerisinde 2 
derslik, 1 söyleşi salonu, 1 atölye sınıfı ve 1 ses odası 
bulunmaktadır. 

Eğitim Branşları: Gitar, Keman, Piyano, Yan Flüt, 
Eyüp Film Akademisi (EFA), Seslendirme, Resim 
Atölyesi, Fotoğrafçılık, Güzel Sanatlara Hazırlık.

EFA (Eyüp Film Akademisi)
TRT ve İstanbul Medya Akademisi’nin Eyüp 

Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü bir eğitim 
programıdır. TV ve sinema sektörüne teorik ve 
teknik donanımlara sahip yeni kuşak sinemacıların 
yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi 
Reşadiye Caddesi Rami Bir Nefes Parkı İçi 

Eyüp/İstanbul Tel: 0212 418 72 19

Eyüp Kültür Sanat Merkezi 
Merkez Mah. Silahtarağa Caddesi No: 18 Eyüp/İstanbul Tel: 0212 440 05 84

2015 yılında kadar Belediye Ek 
Hizmet Binası ile içiçe olan merkez, 

belediye birimlerinin yeni yerine 
taşınmasıyla tamamen Göktürk 

Gençlik ve Kültür Merkezi olarak 
faaliyete geçmiştir. Merkezde, 155 
kişi kapasiteli çok amaçlı bir tiyatro 

salonu bulunmaktadır. Bu salon 
vatandaşa kültürel faaliyetlerde 

hizmet vermektedir. Ayrıca 
merkezimizde faaliyet veren spor 

salonu, sergi salonu ve önümüzdeki 
dönemde faaliyet verecek olan bir 

kütüphane alanı da mevcuttur. 
Eğitim Branşları: Gitar, Keman, 

Drama, Halk Oyunları, Resim Atölyesi, 
Seramik Atölyesi, Piyano, Yan Flüt.

Eyüp Belediyesi tarafından 
Haliç’in kenarında yaptırılan 

Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi, 
650 kişilik büyük balo salonu, 

300 kişilik nikah salonu ve 
400 kişilik tiyatro salonundan 

oluşmaktadır. Ayrıca merkezde, 
sergi ve sanatsal etkinliklere ev 
sahipliği yapacak bölümler yer 
almaktadır. Mimar Emre Arolat 

imzalı Eyüp Kültür ve Sanat 
Merkezi projesi ArkiPARC2013 

Belediye Uygulama 
Kategorisinde ödüle layık 

görülmüştür. 
EYÜP TİYATRO OKULU (ETO)

Eyüp Belediyesi Tiyatro 
Okulu üçüncü yılında 

katılımcılarına dolu dolu ve 
kapsamlı bir program sunuyor. 

7-12 yaş, 12-18 yaş ve 18 
yaş üzeri olmak üzere 3 ayrı 
gruptan oluşan katılımcılar, 

Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde 
oyunculuk, doğaçlama, 

pandomim-beden hareket, 
konuşma teknikleri, diksiyon 
ve metin çözümleme dersleri 

veriliyor. 
Eğitim Branşları: Eyüp 

Tiyatro Okulu (ETO), Halk 
Oyunları, Türk Müziği 

Eğitimleri.

Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi 
G r  er e  a alle i A el a  

a   B an l
el     

AFİFE HATUN KÜLTÜR EVİ

TÜM MERKEZLERDE YAPILAN ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Fantastik Çizim, Gölge Oyunu, Maket, Origami, Eyüp Oyuncakları, Minyatür Bahçe Tasarımı.

Afife Hatun Tekkesi, Eyüp 
Belediyesi tarafından restore 
edilip 2014 yılından bu 
yana hanımlara özel kültür, 
sanat, edebiyat, tarih konulu 
etkinlik ve eğitim programları 
ile hizmet vermektedir. 

Eğitim Branşları: Diksiyon 
ve Drama, Annelik Akademisi, 
Mizaçları Tanıma Atölyesi, 
İslam Tarihi Okumaları.

Afife Hatun Kültür Evi 
Nişancı Mahallesi Balcı Yokuşu Caddesi No: 3 Eyüp/İstanbul Tel: 0212 613 46 90
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Diyetisyen  
Müge Ö. Şafak

0549 426 20 16
Abdi İpekçi Cad. Arman 

Palas No: 7/11 Kat: 4  
Nişantaşı - İstanbul

1. Muz ve ceviz 
Magnezyum ve potasyumdan zengin 

muz, ceviz, çiğ badem ile ara öğün ihtiyacınızı 
karşılarken kalbinizi de koruyabilirsiniz. Potasyum 

içeriği yüksek olan 
yiyecekler yüksek tansiyon 
ve yüksek kolesterolün 
düşmesinde etkilidir.

2. Turpgiller  
      (Brokoli – karnabahar – lahana) 

Brokoli, karnabahar, lahana gibi turpgiller 
grubundan olan sebzeler birçok antikanserojen 
fonksiyonel bileşikler içermelerinin yanı sıra 
antioksidan ve lif içerirler. Kalp hastalıklarına 
karşı korunmak için günde 25-40 gram kadar 
posa/lif alımı öneriliyor. 

3. Domates 
Domates çok güçlü potansiyel rollere 

sahip laykopen içerir. Mevsiminde tüketilen 
domatesin güçlü antioksidan etkisiyle kalp 
hastalıklarını riskini azaltmada daha etkin 
olduğu tespit edilmiştir.

4. Sarımsak
Sarımsak binlerce yıl boyunca birçok farklı 

tıbbi amaçla kullanılmıştır. Etkileri sarımsağa 
karakteristik koku ve tadını veren sülfür 
bileşiğinin varlığına bağlıdır. Sarımsaktaki 
sülfürlü bileşikler bağışıklık sistemini 
güçlendirir, kansere karşı koruyucu etki 
gösterir. 

5. Keten tohumu
Günde 10 gr. keten tohumu tüketiminin 

toplam ve LDL kolesterolü düşürdüğü ve 
damarlardaki birikimi azalttığı tesbit edilmiştir. 

r ner al  a alı ları  i er an i n  al  e me liği e ardi mi a i i i al  
a alı ları d n ada ld ğ  i i l emi de de en ı  ar ıla ılan l m nedenleri ara ında 
eli r  a a n e ağlı lı ir a am i in e lenme alı anlı larının d enlenme i 
e e er i in m la a a a ımı a da il edilme i ere i r  al  ağlığımı  i in di a  

e memi  ere en ir a a nemli n a da  al  d  lara  
ilinen a ı e inleri ramı dan e i  e meme

 A  A  A A A  A  A
6. Bal Kabağı 
Bal kabağı, güçlü bir antioksidan olan 

beta-karoten içerir. Beta-karoten kayısı, havuç, 
tatlı patates, Trabzon hurması ve turunçgiller 
gibi koyu sarı-turuncu renkli sebze ve 
meyvelerde bulunur. Beta – karotenlerden 
zengin beslenmenin özellikle kroner 
kalp hastalıklarına karşı önleyici olduğu 
çalışmalarla desteklenmektedir.

7. Yulaf Ezmesi  
Yulaf çözünebilir bir posa olan beta-glukan 

içerir. Betaglukan kandaki kolesterol seviyesini 
düşürerek, kalp damar hastalıkları riskini azaltır.

8. Avokado 
Tekli doymamış 
yağlardan zengin 
olan avocado 
kalp hastalığına 
yakalanma riskini 
azaltıyor.

9. Somon 
Somon, çoklu doymamış yağ asitlerinden 

omega-3 içerir. Bu elzem yağ asitleri yağın 
damarlardaki akıcılığı 
için gereklidir. Haftada 
en az 3 kez buğulama 
veya fırında balık 
yemeye özen gösterin.

10. Maş fasulyesi  
Bitkisel protein kaynağı olan maş fasulyesi, 

nohut, kuru fasulye gibi kurubaklagiller 
içerdikleri posa 
sayesinde kandaki 
kötü kolesterol LDL 
düzeyinin düşmesine 
yardımcı oluyor.
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• Eve döndüğünüzde mutlaka onunla zaman 
geçirin. Evde işleriniz varsa da, çocuğunuza kısa bir 
zaman ayırarak bile olsa mutlaka yapın.

• "Ben işlerimi yaparken uslu durursan seninle 
oynarım" şeklinde, sevgiyi koşula bağlamayın.

• Evden çıkarken geleceğiniz saati ona söyleyin. 
Çocuğunuzda saatle ilgili bilgi gelişmediğinden onun 
oyun ya da yemek saatine göre anlatmak daha uygun 
olacaktır.

• Eve giriş ve çıkış saatlerinizi hep aynı 
saatlere denk getirin ki; çocuğunuz 
sizinle ilgili kaygı yaşamasın.

• Evden ayrılırken geleceğiniz 
saatle ilgili yalan söylemeyin.

• Evden ayrı kaldığınız için, 
her seferinde ona hediye (rüşvet) 
vermeyin.

• Eğer çalışmıyorsanız, 
çocuğunuzu imkânınız varsa bir süre 
kreşe verin. Ayrılığa katlanabilmesini 

sağlamaya yardımcı olabilir.
• Çocuğunuzdan ayrı seyahat mecburiyetiniz varsa 

1-2 haftayı geçirmeyin.
• Çocuğunuzdan ayrı olduğunuz dönem için vicdan 

azabından dolayı, onu aşırı şımartmayın.
• Ve siz çalışan anneler, suçluluk değil gurur duyun.
Her şeyin ötesinde çocuğunuza güzel bir rol model 

olduğunuzu unutmayın. Üreten, kendi ekmeğini 
kazanan anne, çocuğuna da aynı mesajı 

verir. Çalışan annelerin çocukları 
gelecekle ilgili beklentileri fazla ve 

özgüveni yüksek bireyler olarak 
büyürler. Çocuklarımızın üstünde 
gözetimimizi ve desteğimizi 
aşamalı olarak kaldırmalı ve 
hayatta kendi başına var olabilecek 
bir birey haline getirmeliyiz. 

Çünkü çocukla gereğinden fazla 
ilgilenmek çocuk gelişimini olumsuz 

etkileyebiliyor.

alışan anneleri en ok 
orlayan ahnelerden iri 

a ahları işe itme’  o uktan 
ayrılma amanının eldi i 
anlardır... o u un nne 

işe itme  diyerek a lama ı  
okulun ka ı ında anneden 

ayrılmamak i in diretme i ok 
ık ör lmektedir... nnelerin 

i e u durumda ne ya a akları 
konu unda ka aları karışır  

kendilerini are i  hi ederler...
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Sevil Demir

alışan anneleri en ok 

“ANNE iŞE GiTME!”

SABAHLARI ‘ayrılık saatlerinde’ yaşanan 
sorunlar anneleri kaygılandırır “Acaba 
yanlış mı karar verdim?”, “Çalışmasam 

daha mı iyi olurdu?”, “İşi bıraksam mı?”, “Ben 
iyi bir anne miyim?” vb. düşüncelere dalar, içsel 
bir çatışma yaşarken sorunların üstesinden 
gelmeye çalışırlar. 

Peki anneler kendilerini suçlu hissetmekte 
haklı mı? Araştırmalar ne diyor?  

• Çalışan anneler ve çocukları üzerinde 
yapılan araştırmalarda elde edilen veriler, 
genellikle, annenin çalışmasının çocuğu 
olumsuz şekilde etkilemediği yönündedir.

• Araştırmalar her gün işe giden annelerin 
çocuklarının gelişiminin yavaş olmadığını ve 
zarar görmediklerini gösterir. 

• Çalışan annelerin çocuklarında herhangi 
bir gelişimsel sorun bulunamamıştır.

•  Annenin çocuğun bakımı için önemli 
bir kaynak olduğu ancak annenin çocuğu ile 
güçlü bir ilişki oluşturması için 24 saate ihtiyaç 
olmadığı saptanmıştır.

• Annenin dışarda çalışması çocuğun 
gelişimini geciktirmez.

• Önemli olan annenin  çocuğu ile geçirdiği 
sürenin kısa ya da uzun oluşu değil, çocuğu ile 
geçirdiği sürenin niteliğidir.

• İşinde mutlu olan ve çocuğunun bakımı 
konusunda endişe duymayan anneler iyi bir 
ebeveyn rolüne sahiptirler.
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