
Eyüp’te bilgi evleri yenilendi. Simurg 5-25 Yaş
Yaygın Eğitim Programı Ekim ayında ilçe gene-
linde hayata geçiriliyor. Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, “Projemiz 5-25 yaş arası dileyen
her Eyüplüye, ihtiyacına göre eğitim hizmeti
sunmayı amaçlıyor. Hazırlıklarımızı yaklaşık 100
kişiden oluşan uzman ve akademisyen grubuy-

la 10 aylık çalışma sonu-
cunda tamamladık. Prog-
ramın adına Simurg dedik.
Yeni sistemde öğrenci bir
yolculuğa çıkıyor. Aradığı
kendisi, keşfedeceği ye-
tenekleri” dedi. SAYFA11
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SAHAFLIK EYÜP SULTAN’DA
YENİDEN CANLANIYOR

�EYÜP Belediyesi,
restorasyon çalışmala-

rı biten Zal Mahmut Pa-
şa Külliyesi’nde Eyüp

Kitap Kültürü Merkezi
kuruyor. SAYFA 22

�EYÜP Belediyesi ilk ve or-
ta öğretim öğrencilerine kır-
tasiye destek kuponları dağı-
tıyor. Öğrenciler Eyüplü kır-
tasiyecilerden dilediği mal-
zemeyi alabiliyor. SAYFA 3

�EYÜP Belediyesi bünyesinde hizmete
açılan İş ve Kariyer Geliştirme Birimi,
Eyüplüleri iş ve meslek sahibi yapmaya
devam ediyor. Başkan Remzi Aydın öncü-
lüğünde aralık ayında açılan birim, bugü-
ne dek 250 kişiyi işe yerleştirdi. S20-21

EYÜP BELEDİYESİ’NDEN
KIRTASİYE DESTEĞİ

İŞ VE KARİYER GELİŞTİRME
BİRİMİ’NE BÜYÜK İLGİ

SİMURG 5-25 YAŞ ARASI YAYGIN EĞİTİM PROGRAMI EKİMDE BAŞLIYOR

Eyüp’te Bilgi Evleri’nde Büyük Reform

Eyüplü Başarılı Öğrencilere ENDÜLÜS
ve BALKANLAR’da RÜYA GİBİ BİR TATİL
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki okullarda dereceye giren öğrencileri rüya gibi bir gezi ile
ödüllendirdi. 40 kişiden oluşan iki kafile, Balkanlar ve Endülüs’te ücretsiz tatil yapma imkanına kavuştu.

Öğrenciler, beş gün süren
Bosna – Hersek, Makedonya,
Arnavutluk ve Karadağ gezi-
sinde bol bol eğlenerek gezdi-
ler ve tarihi ve kültürel eserleri
ziyaret ettiler.  Geziye giden
öğrencileri Atatürk Havalima-
nı’ndan Belediye Başkanı Rem-
zi Aydın ve aileleri uğurladı. 
5 - 10 Ağustos arası ise İspan-
ya Endülüs’e giden gençler
unutulmaz bir tatil geçirmenin
yanı sıra dünya ve kültür mira-
sına önemli eserler bırakmış
medeniyetin izlerini sürdüler.

� EYÜP Belediyesi’nin Mayıs
ayında başlattığı “Bebeklere
Sepetlerle Hediye” projesi bü-
yük ilgi görüyor. Şeker Hayat
Atölyesi’nin özel çocuklarının
ürettiği pembe ve mavi renkli
şirin sepetler içinde hazırlanan
birbirinden güzel hediyeler, Eyüplü miniklere ev-
lerine yapılan özel ziyaretlerle veriliyor. S18-19

SEPETLERLE HEDİYE
Eyüp’teki Minik Bebeklere

DEVAMI SAYFA 4 ve 9’da
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Haber: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir EYÜP ve Eyüplüler için birçok

hizmeti hayata geçiren Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın,

Belediye bünyesinde, AR-GE Proje
Birimi’nin oluşturulduğunu söyledi.

Eyüp Belediyesi Ar-Ge ve Proje Birimi
ESAR Birim Yöneticisi Hasan Güllük,
sosyal ve kültürel anlamda araştırma ve
geliştirme yönünde çalışmalara
başladıklarını ifade etti. Bunun için
sosyolog, mimar, ilahiyatçı, ekonomist ve
bilişimci gibi kendi alanlarında uzman
dokuz kişilik bir ekiple araştırmalarını ve
proje değerlendirmelerini, profesyonel bir
şekilde ele aldıklarını kaydetti. 

“Projeler hayat bulmaya başladı”
Hasan Güllük, Eyüp’e yapılması gereken

en iyi projelerin hayata geçebilmesi için
ilgili birimlerle görüşmelere başladıklarını
açıkladı. Eyüp Belediyesi Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
kadınların iş istihdamına yönelik “Üreten
Eller” projesinin hayat bulduğunu söyleyen
Güllük, uygulamayı fikirsel anlamda
desteklemeye devam ettiklerini belirtti.
Bunun yanı sıra ‘Bağımlılıkla Mücadele’yle
ilgili de proje oluşturulduğu ve en kısa
zamanda rehabilitasyon merkezinin Eyüp’e
açılabileceğini ifade etti. Benzer birçok
fikrin ESAR tarafından projelendirilerek
Eyüp Belediyesi’ne sunulduğunu söyleyen
Güllük, Alibeyköy Bilge Vadi ve Bilim
Parkı, çocuk sokağı, Düğmeciler Tema
Parkı, Göktürk’e yapılması planlanan
köpek park ve eğitim alanı gibi birçok
projenin üzerinde çalışıldığını kaydetti.
Güllük ayrıca, engelli vatandaşların Eyüp
sokaklarında hayatlarını kolaylaştıracak
projelerin de içinde yer aldığı 150’ye yakın
projenin tamamını değerlendirip
arşivlediklerini belirtti. 

“Eyüp oyuncakları gençlerle Avrupa’da”
“Eyüp oyuncakları gençlerle

Avrupa’da” isimli projeyi de bir kuruma
sunduklarını ve onların desteği ile en kısa
zamanda hayat bulabileceğini dile getiren
Güllük, bu projeyle Eyüp’ün kültürel
mirasının hem gençlere hem de Avrupa’ya
tanıtılmasının hedeflendiğini söyledi.
Hasan Güllük, Kara Süleyman Tekkesi
içerisinde, bu ay Eyüp Araştırma Merkezi
ve Genç Akademi gibi akademik
birimlerin hizmete gireceğini konuştu.

“Projem var, fikrim var”
Ar-Ge ve Proje Birimi Danışmanı Hakan

Memur ise, “Eyüp için fikrim var” adı
altında online tabanlı proje başvuru ve
değerlendirme sistemi oluşturduklarını, en
kısa zamanda herkesin web sitesi
üzerinden proje ve fikirlerini
paylaşabileceklerini söyledi.

Eyüp Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) fonlarına proje üreterek hibe fonlarından yararlanabilmek ve belediyeye gelen projele-
ri incelemeye alıp değerlendirmek için ESAR Ar-Ge ve Proje Birimi’ni kurdu. Dokuz kişilik ekip proje çalışmalarına başladı.

Eyüp Belediyesi AR-GE ve Proje
Geliştirme Birimi ESAR Kuruldu
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GEÇTİĞİMİZ yıllarda 20 bin
öğrenciye verilen destek bu yıl 45
bin öğrenciye ulaştırılacak.

Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eylül ayının
20’sinden itibaren ilköğretim öğrencilerine
30 TL ortaöğretim öğrencilerine 45 TL
tutarındaki ücretsiz kırtasiye kuponlarının
öğrencilere verilmek üzere ilk ve orta
dereceli okullara dağıtılacağını söyledi.
İlköğretim 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile
Ortaöğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri
bu hediye kuponlarını Eyüp’te anlaşma
yapılan kırtasiyelerden kullanarak
diledikleri malzemeyi seçerek alma imkanı
bulacaklar. Eyüplü kırtasiyeciler ve
velilerin bu uygulamadan geçtiğimiz sene
de çok memnun kaldığını belirten Başkan
Remzi Aydın, “Okul kitaplarını hükümetimiz
ücretsiz olarak çocuklarımıza dağıtıyor. Biz
de geçtiğimiz sene başlatıp çok büyük ilgi
gören hatta diğer ilçelere de örnek olan
Eyüplü kırtasiyecilerde harcanmak üzere
kırtasiye kuponu vereceğiz. Bu sosyal
hizmetimiz büyük ilgi gördü.
Çocuklarımıza, gençlerimize desteklerimiz
yıl boyunca da devam edecek.  Ben
şimdiden tüm çocuklarımızın,
gençlerimizin yeni öğretim yılını kutluyor,
hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bu arada Eyüp’te anlaşma yapılan kırta-
siyeciler, Eyüp Belediyesi Meclis Salo-
nu’nda yapılan bir toplantıya katılarak bu
sene gerçekleştirilecek çalışma hakkında
görüş alışverişinde bulundular. 

Eyüp Belediyesi okulların açılmasıyla
birlikte ilçedeki öğrencilere yine ilçe sınır-
ları içindeki anlaşma sağlanan kırtasiyeler-
den alınmak üzere kırtasiye malzeme des-
teği kuponu hediye ediyor. Böylece hem
öğrencilerin ailelerine katkıda bulunulur-
ken aynı zamanda da ilçede konuyla ilgili
faaliyet gösteren esnafın kazanç elde etme-
si sağlanıyor.

İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine
Ücretsiz Kırtasiye Kuponu Dağıtılıyor
Eyüp Belediyesi, her yıl ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştir-

diği kırtasiye malzemesi kupon desteğini bu yıl ortaokul öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletiyor. 

Bayramoğlu Dönüşüm Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor
EYÜP Belediye Başka-

nı Remzi Aydın,
Eyüp’e yepyeni bir çehre
kazandıracak Bayramoğ-
lu Dönüşüm Projesi ile il-
gili düzenlenen toplantı-
ya katılarak gelinen son
durumla ilgili bir brifing
aldı. 

Başkan Remzi Aydın,
KİPTAŞ Genel Müdürü İs-
met Yıldırım ve Torunlar
GYO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aziz Torun’un katıl-
dığı toplantıda Bayra-
moğlu Dönüşüm Projesi
ile ilgili son durum konu-
şuldu. Projenin Eyüp için
iyi bir vizyon proje olaca-
ğı görüşünün paylaşıldığı
toplantıda, çalışmaların
hangi noktaya geldiği de
gündem konuları arasın-
daydı. Toplantıda ayrıca
proje ile ilgili teknik so-
runlar tüm detaylarıyla
masaya yatırıldı.
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EYÜP Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Eyüp’teki liselerde 9., 10.
ve 11. sınıflarda okuyan ve

dereceye giren öğrencilere en güzel
karne hediyesini verdi. Her fırsatta
eğitime ve öğrencilere verdiği önemi
dile getiren Başkan Aydın, başarılı
öğrencileri 5 gün süren Bosna –
Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve
Karadağ gezisine gönderdi. Tüm
masrafları Eyüp Belediyesi tarafından
karşılanan gezide öğrencilere Eyüp
Belediyesi personeli ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından
görevlendirilen personel refakat etti. 

Öğrencilerden teşekkür
pankartı

Geziye giden öğrencileri Atatürk
Havalimanı’ndan Belediye Başkanı
Remzi Aydın ve aileleri uğurladı.
Uğurlama öncesi işlemleri tamamlanan
öğrencilere pasaportlarını veren
Başkan Aydın daha sonra da
öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı
çektirdi. Bu arada öğrenciler Başkan
Remzi Aydın’a havalimanında bir
sürpriz yaparak “Gençliğe değer veren
Başkanımız Remzi Aydın’a teşekkür
ederiz” yazılı pankart açtılar.

Başarıyı ödüllendiriyoruz
Atatürk Havalimanı’nda konu ile

ilgili olarak bilgi veren Başkan Aydın,
“Başarıyı ödüllendiriyoruz. İlk defa
gençlerimizi 4 ülkeyi kapsayan bir
geziye gönderiyoruz. İkinci bir
grubumuz da İspanya Endülüs’e gitti.
Göreve geldiğimizden beri gençlere,
eğitime katkı vereceğimizi
söylemiştik. Söylediklerimizi sırayla
gerçekleştiriyoruz. Gençlerle
görüştüm, hemen hemen hepsi ilk
defa yurtdışına çıkıyor. Onların ufukları
genişleyecek, çok şey öğrenme ve
yerinde gözlemleme şansına
kavuşacaklar” dedi.

Saraybosna’da 
unutulmaz bir gün

Balkanlar gezisi Eyüplü gençleri,
tarihi ve manevi miraslarıyla buluşturdu.
6 gün süren Bosna Hersek, Karadağ,
Arnavutluk ve Makedonya ile Balkanlar
turunu tamamlayan gençler, şehirlerin
mimari yapısını incelediler ve İslam
kültürüyle yoğrulmuş Osmanlı
Devleti’nin izlerine tanık oldular.

Öğrenciler Balkanların kalbi olan ilk
durak Saraybosna’da unutulmaz bir gün
geçirdiler. Tarihi ve turistik mekanları
gezen gençler, oldukça mutluydu.
Şehrin önemli merkezlerini dolaşan
öğrenciler, rehberler eşliğinde aldıkları
tarihi bilgiler ışığında, ata yadigarı
eserleri yakından tanıma fırsatı
buldular. 40 kişilik grup, Saraybosna'nın
merkezi olan 16. yüzyılda kurulmuş,
Osmanlı yadigarı Başçarşı başta olmak
üzere, Saraybosna'nın en önemli
simgelerinden Gazi Hüsrev Bey'e ait
camileri, sebilleri, hanları ve
medreseleri gezdiler. Sırp
kuşatmasının olmadığı tek nokta olan
havaalanına yakın bir konumda bulunan
ulaşım, gıda ve ilaç gibi hayati
ihtiyaçların giderilmesi için açılan
Umut, diğer adıyla Hayat Tüneli’ni
incelediler. Bilge Kral Aliyev’in de
kabrini ziyaret eden öğrenciler, burada
Aliyev ve diğer şehitler için Fatihalar
okudular ve oldukça duygusal anlar
yaşadılar. 

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE RÜYA GİBİ BİR GEZİ...

Balkan Turunda Hüzün
ve Mutluluk Birarada

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ilçedeki okullarda dereceye giren öğrenci-
leri rüya gibi bir gezi ile ödüllendirdi. 40 kişiden oluşan ilk kafile, Bosna Hersek

başta olmak üzere Balkan ülkelerini kapsayan muhteşem bir geziye katıldı.

Postnişin
Abdullatif

Bekiri

Harabati Baba Tekkesi - Kalkandelen / Makedonya

Üsküp
Taş Köprü
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Saraybosna gezisi sırasında ecdat

yadigarı eserlerden biri olan Mostar
Köprüsü’nü ziyaret eden liseliler, 2005
yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan
köprünün tarihçesini öğrenerek bol bol
fotoğraf çekti. 250 bin kişinin hayatını
kaybettiği, 1 milyondan fazla kişinin
zorunlu göçe tabi tutulduğu savaş
yıllarını tanıklarından dinleyen Eyüplü
gençler, dünya Müslümanlarının baskı
ve zulümden kurtularak huzura
kavuşması için dualar etti. 

Danıştay Başkanı’ndan
teşekkür

Makedonya turu sırasında Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 yıl
öğrenim gördüğü Manastır Askeri
Lisesi’ni ziyaret eden öğrenciler,
burada bir sürprizle karşılaştı. Çeşitli
temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak
amacıyla Manastır’da bulunan
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör
burada Eyüplü öğrencileri yalnız
bırakmadı. 

Öğrencilerle uzun süre sohbet
eden ve artık bir müze olan askeri
liseyi onlarla birlikte gezen Danıştay
Başkanı Zerrin Güngör, Başkan Remzi
Aydın’ın bu çalışmasını büyük bir
takdirle karşıladığını dönüşte bizzat
kendisine teşekkür edeceğini söyledi.

Karadağ’da keyifli bir gün
Bosna’dan sonra dünyanın en genç

devletlerinden Karadağ’a geçen
öğrenciler burada tarih, doğa cenneti
ve turistik cazibe merkezi durumunda
bulunan Kotor panaromik turunun
ardından, muhteşem sahilleri ile
Balkanlar’ın en ünlü tatil
merkezlerinden Budva’ya geldiler.
Budva’da içi labirente benzeyen Budva
Kalesi’ni gezdikten sonra Starigrad’da
(Eski Şehir-Kale) yürüyerek şehir turu
yaptılar. Bu şirin beldeyi tanıdıktan
sonra balıkçıların yerleşim alanı olan,
kamulaştırılarak Singapur’lu bir
multimilyardere satılan ve
restorasyonu devam eden St. Stefan’ı
panaromik olarak tepeden seyrettiler.
Daha sonra Karadağ’ın şirin sahil
kasabası Bar’a hareket eden gençler,
Stari Bar Kalesi’ni dolaştıktan sonra iki
bin yıldır meyve veren zeytin ağacının
önünde fotoğraf çektirdiler.

Arnavutluk’ta özel anlar
Eyüplü başarılı gençler, Balkan

ziyaretlerine, Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlığı’na bağlı TİKA tarafından
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ihya
edilen iki minareli camiyi görüp
Murigan Arnavutluk sınır kapısına
doğru yola çıktılar. Arnavutluk’un
başkenti Tiran’a ulaşan gençler,
gerçekleştirdikleri panoramik Tiran
şehir turunda, Ethem Bey Camii, Saat
Kulesi, İskender Bey Heykeli ve
meydanı ile Janna Nehri’ni gördüler.
Kısa bir yolculuğun ardından Kafasan
Arnavutluk sınır kapısından
Makedonya Ohrid Gölü’ne geçtiler.
Liseli gençler akşam yemeklerini ise
Ohrid Gölü’nün muhteşem
manzarasına karşı yediler.

Üsküp Meydanı 
Makedonya

Bosna Hersek
Yaşam Tüneli

Mostar / Bosna Hersek

Bosna Hersek Kovaçi Şehitliği
(Aliya İzzetbegoviç’in Kabri)

Alaca Camii – Makedonya
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“Türklüğümüzle Gurur Duyduk”
CELALEDDİN KAPUSUZ:
(Eyüp İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü)

�“Balkan gezisinin düşünce safhasından uygulama
aşamasına geçene kadar bütün fikir ve emeklerinden
dolayı başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm
değerli ekibine teşekkür ediyoruz. Milli eğitim olarak
böyle bir faaliyetin içerisinde yer almaktan sevinç
duyduk. Bu gezinin öğrencilerimiz açısından çok fay-
dalı olduğunu gözlemledim. Ecdadımızın insanlığa,
Balkanlar’a, kısacası medeniyete neler kattığını bizzat
yerinde gözlem yaparak öğrenmiş oldular.”

OĞUZHAN BOZBEY: 
�“Eyüp İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bu sene
gençlik merkezinde eğitim gördüm. Öncellikle Baş-
kanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.
Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kara-
dağ’a manevi bağlarımızın olduğu yerlere gittik.
Orada farklı ırktan, farklı dilden insanlarla kaynaş-
tık ve namaz kıldık. Ecdadımızın sancağı çok ileriye
götürdüğünü bizlerinse o sancağı daha da ileriye
götürmemiz gerektiğini farkettik. Bizlere bunları
anlatan, gösteren hocalarımıza, belediyemize ve
rehber hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

CAN GÜVEN:
�“Bu gezinin hiç bitmesini istemedim. Burada bu-
lunduğum beş gün boyunca hayatımın en güzel gün-
lerini yaşadım. Buradaki insanlar o kadar bizdendi
ki hiç yabancılık çekmedim. Başkanımızın sunmuş
olduğu bu gezi ödülünü iyi ki kazanmışım. Şimdi git-
me vakti geldi. Her veda yeni bir başlangıç getire-
cek olsa da sevmiyorum vedaları. Gezide bizimle il-
gilenen herkese çok teşekkür ediyorum.

EYÜPLÜ GENÇLER BALKANLAR’I FETHETTİ

St. Naum Manastırı
Ohrid / Makedonya

Karadağ
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ENSAR YILDIZ: 
�“Alibeyköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden
mezun oldum bu sene. Balkan gezisinin bize kattığı çok
şey oldu. Atalarımızı, Osmanlı’nın yaşadığı, savaştığı,
kahramanlık destanı yazdığı yerleri bu gezide daha iyi
öğrendik. Ayrıca milletimizin başında olan Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan sevgisini, Balkanlar’daki
insanların bize karşı görüşlerini, siyasi bakışları ve Tür-
kiye'nin Balkanlar’daki etkisini öğrendik. Türklüğümüz-
le gurur duyduk... Bu gezide kendimizi çok geliştirdik.
Bu geziyi düzenleyen Belediye Başkanımız Remzi Ay-
dın’a ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz.” 

YUDUM ARAS: 
�“Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi’nden katılıyorum.
12. sınıfa geçtim. Geziye ilk başladığımda çok heye-
canlıydım. Çünkü bir sürü arkadaş var ve nasıl kayna-
şacağımı bilemiyordum. Ama çok sıcak bir ortam oldu.
Çok iyi insanlar tanıdım. Arkadaşım ağladığı zaman
ben de duygulandım. Gideceğim için çok üzgünüm.
Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bize bu fırsat veril-
diği için çok şanslıyım, çok teşekkür ederim. Hayatım
boyunca hiç unutmayacağım. Tanıştığım arkadaşla-
rımla da hep birlikte olacağım, onları sürekli ziyaret
edeceğim. Çok mutluyum ama çok üzgünüm de ayrıla-
cağım için... Herkese teşekkür ediyorum.”

CANSU İPEK:
�“Tanımadığım insanlarla geziye çıkacağım için
başta endişeliydim. Ama ortama alışıp arkadaşlarla
kaynaşmaya başlayınca çok eğlenmeye başladım.
Başkanımıza ve bu gezide bizimle ilgilenen hocala-
rıma teşekkür ediyorum.”

DERYA ÖZBEY:
�“Çok güzel bir gezi turuydu. Gezideki herkes çok
iyi ve sıcaktı. O kadar eğlendik ki gezinin bitmesini
hiç istemedim. Bize bu şansı tanıyan başkanımıza
ve belediyemize çok teşekkür ederim.”

HASAN ÇENDİK:
�“Bu gezide emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
Çok güzel yerleri görme, bilme fırsatı yakaladık. Haya-
tımızda yer edinecek anılar edindik.”

AHMET ZÜBEYİR NURSOY:
�“Öncelikle başta Başkanımız Remzi Aydın olmak
üzere bizimle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum.
Balkan gezisinde ecdadımızı tanıma fırsatı bulduk. Geç-
mişimiz hakkında hiçbir şey bilmiyormuşuz. Buradaki
Müslümanlara ecdadımız evlad-ı fatihan demiş. Balkan-
lar’daki Müslümanlar da kendilerini Türk olarak görü-
yor. Aslında Müslüman olan her insana Türk denmiş.
Türklük İslam’ın sancaktarlığı hükmüne geçmiş. Bundan
sonraki yıllarda inanıyorum ki İslam’ın sancaktarlığını
Türkiye yapacak. Bizi buralara getirerek bunu anlama-
mıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum.”

KÜBRA GÖNÜLTAŞ:
�“Bu gezide yer aldığım için çok mutluyum. Önce-
likle Başkanımız Remzi Aydın’a çok teşekkür ede-
rim. Ecdadımızı tanıma fırsatı bulduk. Duygusal an-
lar yaşadık. Her şey çok güzeldi. Tekrar emeği ge-
çen herkese teşekkür ederim.”

AHMET EMİN KIR:
�“Bu turda her şeyi dolu dolu yaşadık. Bazen güldük
bazen hüzünlendik. Ayrıca gezisi sırasında Karadağ’ın
manzarasını, güzelliklerini görünce içimi bir huzur
kapladı. Herkese teşekkür ederim.”

YAĞMUR ERDOĞAN:
�“Çok güzel bir hafta geçirmiş olduk. Bize bu imkanı
tanıdığı için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyo-
rum. Mis gibi tarih kokan bir tatil geçirdik. Atalarımızın
zamanında bu topraklara bıraktıkları eserleri gördük.
Bosna Hersek’te yaşanan acılar acılarımız oldu. Bu gezi-
de emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” 

OĞUZHAN BOZBEY:
�“Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ
gibi manevi bağlarımızın olduğu yerlere gittik. Orada
farklı ırktan farklı dilden insanlarla namaz kıldık. Onlar-
la beraber gezdik. Buraya geldikten sonra ecdadımızın
İslamiyet’le birlikte sancağı nerelere kadar getirmiş ol-
duklarına şahit olduk. Bizlerin de o sancağı daha da ile-
riye götürmemiz gerektiğini anladık.”

Celalettin Kapusuz Ahmet Zübeyir Nursoy Yudum Araz Ensar Yıldız Ahmet Emin Kır Gülcan Güven

Hasan Çendik Kübra Gönültaş Oğuzhan Bozbey Serkan Akgöl Yağmur Erdoğan

Makedonya

Manastır Meydanı

Mostar 
Köprüsü



Eyüplü gençler, 750 yıl boyunca İber Yarımadası’na hükmetmiş, dünya kültür ve
bilim mirasına önemli eserler bırakmış kadim medeniyeti hayranlıkla gezdi...
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Endülüs’te Eyüp
Sultan Rüzgarı

EYÜP Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın, Balkanlar ve Endülüs’teki
kadim medeniyetimizi keşfetmeleri

ve şanlı tarihimizin eşsiz izlerini görmek
için başarılı gençlere sunduğu yurt dışı
gezileri büyük ilgi gördü. 31 Temmuz - 5
Ağustos arası Balkanlar, 5-10 Ağustos
arası ise Endülüs turuna çıkan gençler
unutulmaz bir tatil geçirmenin yanı sıra
dünya ve kültür mirasına önemli eserler
bırakmış medeniyetin izlerini sürdüler.
Gezip görerek, keşfederek bilgi
dağarcıklarını geliştiren başarılı gençler,
tur sonrası orada yaşadıklarını ve
unutulmaz anılarını da bir hatıra
defterinde kaleme aldılar. 

Eyüp’ten Endülüs’e gidecek
öğrencileri Atatürk Havalimanı’ndan
bizzat Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın uğurladı. 

İspanya’da Endülüs tarihini gezip
görecek olan 40 öğrenciyi, havaalanında
Başkan Aydın’ın yanı sıra aileleri de
yalnız bırakmadı. Uğurlama sırasında
duygusal anlar yaşandı. Gençler Başkan
Remzi Aydın’a bu güzel seyahat için, hem
sözlü hem de bir pankartla teşekkür
ettiler. 

“Tarihleriyle, medeniyetleriyle
gurur duyacaklar”

Öğrencileri uğurlamaya gelen Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın,
“Çocuklarımız bu gezide, Avrupa’yı,
Endülüs Medeniyeti’ni görecekler,
tarihleriyle, medeniyetleriyle gurur
duyacaklar. Bu gezi onların gelecek
yaşamlarına gerçekten çok kalıcı etkiler
bırakacak. İnşallah yaşamlarına çok
güzel ufuklar açarız, kendilerine
ailelerine, vatanlarına, milletine faydalı
birer birey olma yolunda bir parça da
olsa katkımız olur” dedi.

Sevilla, Ronda ve Malaga’da
unutulmaz anlar...

Eyüplü başarılı gençler, Endülüs’te
Elhamra Sarayı başta olmak üzere İslam
tarihi ile ilgili önemli merkezleri gezdiler.
Sevilla, Ronda ve Malaga’da da
unutulmaz anlar yaşadılar.

Gençlerin İspanya-Endülüs gezisi
Malaga şehrinden başladı. Öğrenciler,
ilk gün Paseo de Parque (Park Caddesi),
Plaze de la Merced, Cervantes Tiyatrosu,
Puerto Marina, La Alcazaba ve Gibralfaro
Kalesi’ni gezdiler.  Renkli ve unutulmaz
şehir turundan sonra Granada’ya hareket
eden öğrenciler geceyi burada
geçirdiler. 

Elhamra Sarayı’na hayran kaldılar
Sabah erken saatlerde otelde

kahvaltılarını yapan Eyüplü gençler, daha
sonra Granada’nın tarihi ve turistik
mekanlarını gezdiler. Rehber eşliğinde
Elhamra Sarayı’nı ziyaret eden
öğrenciler, sarayın tarihçesi hakkında da
bilgi aldılar. Ardından Granada’da
panoramik bir sehir turu gerçekleştiren
liseli gençler, Granada sokaklarında
Emevi ve Abbasi dönemlerinden kalma
eserleri yakından tanıma fırsatı buldular.
Grand Via, La Rambla Meydanı ve
Belediye Meydanı’nı ziyaret eden
gençler gezinin ilk iki gününde
unutulmaz saatler yaşadılar. 

İlk iki gün Malaga, Granada ve
Cordoba’yı tanıma fırsatı bulan gençler
daha sonra Sevilla’ya gaçtiler. Sevilla
gezisinde Alcazar, Katedral, İspanya
Meydanı, Columbus mezarı, Altın
Kule’nin yanı sıra bahçeleri ve
havuzlarıyla ünlü Maria Luisa Parkı ile
Santa Cruz Meydanı’nı gezen gençler bol
bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Malaga, şehir seyir terası.

Eyüplü gençler, Granada Şehrinde
ziyaret ettikleri  El-Hamra Sarayı 
Cennet Bahçeleri Bölümünde bol 

bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Granada Şehri Babür
Remle Meydanı.
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Eyüplü Gençlerin Endülüs Çıkarması
Eyüplü gençler, İslam medeniyetinin en önemli kültürel mirasını barındıran Endülüs bölgesini Eyüp Belediyesi’nin hediyesi olarak gezdiler. 5 Ağustos-10

Ağustos arası düzenlenen gezide, hem eğlenceli hem de bilgilendirici, zaman zaman hüzünlü anlar geçiren gençlere Endülüs turu izlenimlerini sorduk.

Fatma İslamoğlu:

“Bu yıl başkanımızın
ve onun sayesinde
bizim de yılımız ol-

du. Böyle bir gezi bi-
zim için hayaldi. Ama
başkanımız sayesin-
de gerçekleşti. Önce
Başkanımız Remzi
Aydın’a sonrasında

emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyo-

rum.”

Aybüke Kılıç:

“Endülüs”ü gezmek
hayalimdi. Çok güzel
bir tur oldu. Tarihi ve
kültürel yerleri ziya-
ret etme imkanı bul-
duk. Başkanımıza, bu

gezide bize destek
olan Belediye perso-
neline, her şeyi bü-
yük bir titizlikle an-
latan rehberimize te-

şekkür ediyoruz.”

Muhammed Fatih Yıldız:

“Gezi dolu dolu geçti.
İslam mimarisini ge-
zip görmek bizi he-

yecanlandırdı. İspan-
ya bize manevi an-
lamda çok şey kattı.
Başkanımız Remzi

Aydın’a çok teşekkür
ediyorum. Buraya
tekrar gelmek iste-

rim. İslam mimarisini
burada görünce çok

gurur duydum.”

Merve İplik: 

“Gerçekten çok güzel
bir gezi oldu. Endülüs
çok güzel. 3 dine ait
kalıntıların bulundu-
ğu bir yer. Geldiğim
için çok mutluyum.

Bu fırsatı bize verdi-
ği için Eyüp Beledi-

yesi’ne, Başkanımıza
çok teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca rehberi-
miz İlknur hanıma

değerli bilgileri ver-
diği için teşekkür

ediyorum.”

Esengül Bilgin:

“İlk defa yurt dışına
çıktım. İlk defa uçağa
bindim. Avrupa gibi
bir yerde İslam me-
deniyetinin mimarisi
içerisinde kendimi
buranın bir parçası

gibi hissettim. Ayrıca
burada çok iyi arka-
daşlıklar edindim.

Gezdiğim yerler sa-
yesinde kendime gü-

venim geldi.”

Büşra Bilgeç:

“Öğrenciler için ya-
pılan en iyi fırsat-
lardan biriydi. Be-

nim için nitelikli bir
gezi oldu. Hem eğ-
lendim hem öğren-
dim. Hocalarımız ve

rehberimiz çok
iyiydi. Bizlere geç-
mişten günümüze
bir tarih yolculuğu

yaptırdılar.”

Buse Ay:

“Bu gezi için başka-
nımız Remzi Ay-

dın’a çok teşekkür
ediyorum. Her şey
çok mükemmeldi.”

Elif Dinç:

“Her şey en ince
ayrıntısına kadar

düşünülmüştü. Baş-
kanımıza teşekkür

ediyorum.”

Gamze Çetin:

“Böyle bir geziyi bi-
ze sunduğu için

Başkanımız Remzi
Aydın’a çok teşek-

kür ediyorum.”

Esin Ak:

“Bu gezi imkanını
bize sunduğu için
Başkanımız Remzi
Aydın’a çok teşek-

kür ediyorum.”

Demet Akgül:

“Sayın başkanımıza
çok teşekkür ediyo-

rum. Onun sayesinde
burada tarihimizi öğ-
renme fırsatı bulmuş
olduk. Bir daha belki
bu fırsatı yakalaya-
mayabiliriz. Her şey
en ince ayrıntısına
kadar düşünülmüş.

Ayrıca bunun için de
teşekkür ederim.”

Beyza Bayrak:

“Endülüs’teki İslam
mimarisini gördük ve
İspanya’ya olan etki-
sini gözlemlemiş ol-

duk. Başkanımıza çok
teşekkür ediyorum.
Tarih gezimizin yanı
sıra sayesinde çok
güzel arkadaşlıklar

da edinmiş olduk. Her
şey çok ince detayına
kadar düşünülmüştü.
Bizimle ilgilenen ho-
calarımıza ve rehbe-
rimize de çok teşek-

kür ediyorum.”

Selma Dinç:

“Hayallerimden biri
olan İspanya’ya gel-
dim. Buralar çok gü-
zel. Bol bol fotoğraf
çekerek bu güzel ta-
tilimizi ölümsüzleş-
tirmek istedik. Baş-
kanımıza çok teşek-

kür ediyorum.”

Özgür Erkuş:

“Başkanımız saye-
sinde İspanya’yı gör-

me fırsatı bulduk.
Bize geçmiş tarihi-
mizi yerinde göz-

lemleme ve incele-
me imkanı sunduğu
için kendisine çok

teşekkür ediyorum.”

Samet Kurt:

“Herkese teşekkür
ederim. Rehberimiz-
den kaldığımız otele
kadar hiçbir masraf-
tan kaçınılmamış. Bol

bol öğrenme ve İs-
lam tarihinin bilme-
diğim izlerini keşfet-
me imkanı buldum.”

Veli Bayramoğlu:

“Arkadaşlarımızla İs-
panya’da çok güzel

günler geçirdik. Tari-
hi yerleri gördük.
Başkanımız Remzi

Aydın’a çok teşekkür
ediyorum. Bu tür

faaliyetlerin devamı-
nı istiyorum.”

El-Hamra Sarayı'nın
yazlık bölümü.

Sevilla Meydanı.
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Amatör Spora Profesyonel Destek
EYÜP Belediye Başkanı Remzi Ay-

dın’ın spora ve sporcuya olan deste-
ği sürüyor. Son olarak “Amatör spo-

ra profesyonel destek” sloganıyla gerçek-
leştirilen programda, ilçedeki profesyonel
ve amatör kulüplere malzeme ve nakdi
destek verildi. Organizasyona Eyüp Bele-
diye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra Eyüp
Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüp İlçe Em-
niyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ile ku-
lüplerin başkan ve temsilcileri de katıldı.

Eyüp Spor Kulübü’nün Ürdün Ümit Milli
Takımı ile yaptığı sezon açılışı hazırlık ma-
çı öncesinde Eyüp Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen organizasyonla ilçedeki
amatör ve profesyonel spor kulüplerine
malzeme desteği ve maddi yardım yapıldı.
Eyüp Belediyesi Mehter Takımı’nın konse-
ri ile başlayan organizasyonda Başkan Ay-
dın, ilçede bulunan toplam 22 kulübe, for-
ma, eşofman, yağmurluk, ayakkabı gibi 15
farklı çeşitten oluşan 5 bin adet malzeme
ile 200 bin TL’lik maddi destekte bulundu.

KURTULUŞ Savaşı sırasında Gire-
sun’dan yola çıkan ve 2 alay gönüllü

askerle vatanı savunurken Afyon’da şe-
hit düşen Giresunlu kahramanların to-
runları, atalarını Afyon’daki şehitlikte
yad etti. Etkinliğe, Giresunlu Eyüp Bele-
diye Başkanı Remzi Aydın’ın yanısıra
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı
Murat Aydın da katıldı. 

Vatan savunmasına Giresun’dan katı-
lan 42. ve 47. gönüllü alaylarından Topal
Osman emrindeki 47. alayın Afyon Dede-
sivri tepesinde verdiği 14 şehit, Afyon’un
İscehisar ilçesindeki Giresun şehitliğin-
de her yıl, başta Giresun ve İstanbul ol-
mak üzere Türkiye’nin her yerinden ge-
len ziyaretçiler tarafından anılıyor. EYÜP Belediyesi sanatseverler

için önemli bir projeyi yakın-
da hayata geçiriyor. Eyüp Bele-
diyesi tarafından Rami’de inşa
edilen sanat akademisine, 2004
yılında vefat eden merhum şair,
yazar ve tiyatrocu Hasan Nail Canat'ın ismi verildi. Eyüp
Belediyesi tarafından Rami Parkı'nın içinde inşa edilen ve
içerisinde sinema, tiyatro, edebiyat ve müzik alanlarında
dersliklerin yer alacağı sanat akademisi çok yakında açılışı
yapılarak halkın hizmetine sunulacak. Eyüp Belediye Baş-
kanı Remzi Aydın, ilçede kültür ve sanata her kesim tara-
fından büyük önem verildiğini belirterek, “Merhum Hasan
Nail Canat, bizim önemli değerlerimizden. Onun ismini ya-
şatmak ve gelecek nesillere anlatmak için böyle bir merke-
zi Eyüplülerin hizmetine sunmayı istedik. Yakın bir tarihte
inşallah açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Eyüp Belediyesi’nden
VEFA ÖRNEĞİ

EYÜP Belediyesi Bolu Aladağ
Yaz Kampı’na katılan gençler fi-

dan dikti. Eyüplü gençlerin bu an-
lamlı etkinliğine Bolu Valisi Aydın
Baruş da katıldı. Eyüp Belediye-
si’nin Yaz Kampı’na katılan bin
genç için bin fidan dikilecek. Eyüp-
lü gençler bu fırsatı kendilerine su-
nan Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’a da teşekkür ettiler. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
Eyüplü gençler için özel olarak
planladığı önemli aktivitelerden bi-
ri olan Bolu Aladağ Yaz Kampı’nı zi-
yaret eden Bolu Valisi Baruş, öğren-
ciler ile birlikte çam fidanı dikti ve
onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bin Genç Bin Fidan

Eyüp Sultan’da Şehit Aileleri için Kurban Kesimi
EYÜP Belediyesi  her sene olduğu

gibi bu yıl da ilçedeki şehit aileleri
için kurban kesimi gerçekleştirecek. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, Bayramın 1. Günü Eyüp Sultan Ca-
mii’nde kılınan bayram namazının ar-
dından vatandaşlarla ve Eyüplü şehit-
lerimizin aileleri ile bayramlaşacak,
ardından şehit aileleri için kurban ke-

simi yapılacak. Başkan Aydın, müba-
rek Kurban Bayramı’nın hayırlara vesi-
le olmasını dileyerek “Tüm İslam ale-
mine huzur, ve barış getirir inşallah.
Dualarımız her zaman olduğu gibi bay-
ramda da mekanı cennet olan şehitle-
rimiz için…. Eyüplü şehitlerimizin aile-
leri için bu sene de yine kurban kesi-
mi gerçekleştireceğiz.” dedi.

Torunları Şehit Dedelerini Yad Etti
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EYÜP’TE bilgi evleri yenilendi. Simurg
5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı Ekim
ayında ilçe genelinde hayata geçirili-

yor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
“Projemiz 5-25 yaş arası dileyen her Eyüplüye,
ihtiyacına göre eğitim hizmeti sunmayı amaç-
lıyor. Hazırlıklarımızı yaklaşık 100 kişiden olu-
şan uzman ve akademisyen grubuyla 10 aylık
çalışma sonucunda tamamladık. Programın
adına Simurg dedik. Yeni sistemde öğrenci
bir yolculuğa çıkıyor. Aradığı kendisi, keşfe-
deceği yetenekleri” dedi.

Simurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Progra-
mı’nın hem çocukların ve gençlerin hem de
velilerin özlemle bekledikleri bir proje oldu-
ğuna değinen Başkan Aydın şunları söyledi:
“Program, 7 ayrı dalda hizmet verecek. De-
ğerler Eğitimi Ev Okulları 5-9 yaş, Bilgi Evleri
10-14 yaş, Gençlik Merkezleri 15-19 yaş, Oku-
yan Genç Akademisi 20-25 yaş, Çalışan Genç
Akademisi ise 20-25 yaş arasına hitap ede-
cek. Ayrıca Yedinci Vadi Akademisi öne çı-
kan öğrencilerin eğitimi, Kılavuz Akademisi
ise Simurg eğitmenlerinin eğitimi için plan-
landı. Simurg Yaygın Eğitim Programı’nın ge-
tirdiği yenilik, eğitimde bilgiden çok öğrenci-
nin kişiliğine, özelliğine, yeteneğine, hedefi-
ne öncelik vermesi. Kişiye, her yerde kolay-
lıkla ulaşılacak bilgiyi sunmak değil ona an-
cak kendi çabasıyla elde edeceği bilginin yo-
lunu açmak. Simurg sınava değil, hayata ha-
zırlıktır. Simurg kendi kanatlarıyla uçmaktır.”

Eyüp Belediyesi’nin yeni yaygın eğitim
programında düşünce becerisinin önü açılı-
yor. Öğrencinin soruya cevap vermesinden
çok soru sorması önemseniyor. Öğrencinin
kabiliyetine göre eğitimler veriliyor. Si-
murg’ta karar verici öğrenci oluyor.

‘Simurg Sınava Değil, Hayata Hazırlıktır’
SİMURG BİLGİ EVLERİ

EYÜP GENÇLİK MERKEZİ:
Fahri Korutürk Cad. No:14/3 
Eyüp Tel: 501 10 03

YEŞİLPINAR GENÇLİK MERKEZİ:
Yeşilpınar Mahallesi, Girne Cad. No:
163 Eyüp Tel: 537 66 38

AKŞEMSETTİN BİLGİ EVİ:
Akşemsettin Mah. Elmas Sok.No:2 / 2
Alibeyköy / Eyüp Tel: 427 77 50

ALİBEYKÖY BİLGİ EVİ:
Çırçır Mah. Namık Kemal Cad. No:74
Eyüp Tel: 625 74 25

DÜĞMECİLER BİLGİ EVİ:
Düğmeciler Mah. Düğmeciler Cad.
No: 61 Eyüp Tel: 674 48 09

KARADOLAP BİLGİ EVİ:
Karadolap Mah. Veysel Karani Cad.
No: 78 Alibeyköy / Eyüp Tel: 627 75 90

KEMERBURGAZ BİLGİ EVİ:
Mithat Paşa Mah. Abdülhamit Han
Cad. No: 49 Kemerburgaz / Eyüp
Tel: 360 09 11

NİŞANCA BİLGİ EVİ:
Nişanca Mah. Nimet Sok. No: 4 Kat: 2
Eyüp Tel: 613 73 14

PİRİNÇÇİ BİLGİ EVİ:
Pirinççi Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad.
No:2 Eyüp / İstanbul (Pirinççiköy
Muhtarlığı Üstü) Tel: 595 40 28

SİLAHTARAĞA BİLGİ EVİ:
Silahtarağa Mah.Yeni Cad.No:61
Eyüp Tel: 564 72 99

YEŞİLPINAR BİLGİ EVİ:
Yeşilpınar Mah. Çiceksuyu Cad. Köşk
Sok. No: 1 Çiçeksuyu Parkı İçinde
Alibeyköy / Eyüp Tel: 480 07 80

ALİ KUŞÇU UZAY EVİ:
Alibeyköy Spor Kompleksi İçi
Tel: 0549 794 73 23

SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ:
Sakarya Mah. Türbe Cad. No:12 Eyüp
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Yeşilpınar ve Eyüp Merkez Mahallesi
Esnafları Dilek ve Şikayetlerini Anlattı
Eyüplü esnaflarla sohbetimize, onların dilek ve şikayetlerini dinlemeye Eylül sayımızda da devam ediyo-

ruz. Bir mahallenin omurgasını oluşturan esnaflarımız anlattı, biz dinledik... Dilek, şikayet ve beklentilerini
dile getiren Yeşilpınar ve Eyüp Merkez Mahallesi esnaflarıyla sohbetimizi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

EYÜP MERKEZ MAHALLESİ ESNAFLARI

Hürmüz Seyhan: 
“13 yıldan beri Eyüp’te esnaflık yapmaktayım. Be-
lediyemizden bir sıkıntımız yok. Başkanımıza ça-

lışmalarından dolayı teşekkür ederim.”

Erdinç Kır:
“Doğma büyüme Eyüp Sultanlı’yım. 15 yıldan beri Fahri Koru-

türk’te esnaflık yapmaktayım. İşlerimiz iyi gidiyor. Belediye Baş-
kanımıza ve belediyemize çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Şeref Küçüksipahioğlu: 
“16 yıllık esnafım, işlerimiz fena değil inşallah da-
ha iyi olur. Işıklandırmada bir sıkıntı var. Sürekli

yanıp sönüyor. Belediyemize bildirdik hemen ilgi-
lenerek sorunu çözeceklerine inanıyoruz. Yapılan

çalışmalar için teşekkür ediyoruz.”

Mehmet Murat Eski:
“25 senedir Eyüp’te ikamet etmekteyim.
Yaklaşık olarak 20 yıldır kırtasiyecilik
yapmaktayım. Başak Kırtasiye’yi
işletiyorum. Başkanımızdan Allah bin kere
razı olsun, küçük esnafları her zaman
düşünüyor, bizlere güzel imkanlar sunuyor.
Hem milletimiz hem de Eyüplü küçük
esnaflar adına çok teşekkür ediyorum.
Küçük esnafların kalkınabilmesi için Eyüp
Belediyesi’nin öğrencilere Eyüplü
kırtasiyelerde harcanmak üzere kırtasiye
dağıtması projesi çok başarılı oldu. Gelen
müşterilerimiz de çok memnun, bizler de
çok memnunuz. Bu sene de aynı çalışma
yapılacakmış. İnsanlar belediyenin zorunlu
olarak dağıtmış olduğu ürünleri değil de
çocuklarının istediği, onların zevkine uygun
ürünleri aldıkları için çok memnun oldular.
Biz bunları gelen müşterilerimizin ağzından
da duyuyoruz. İş konusunda çok daha farklı
noktalara geldik. Kendimizi riskte
hissediyorduk. Bizim ikinci aylarda
kırtasiye fuarlarımız başlar biz fuarlara
iştirak ettiğimiz zaman önümüzü
göremiyorduk. Stoklu bir şekilde
davranıyorsun bir bakmışsın 7-8. aylarda
kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleriniz
Belediyeden deniliyor. Biz bu sefer çok
zorda kalıyorduk. Elimizdeki stokları
eritmekte çok sıkıntı yaşıyorduk.
Başkanımıza tekrar çok teşekkür eder
çalışmalarında başarılar dileriz.”

Röportaj: Merve Uzun
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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YEŞİLPINAR MAHALLESİ ESNAFLARI

Kemal Çalık: 
“17 yıldır Yeşilpınar’da esnafım. Başkanımızın çalışmalarından
memnunuz. Yağlıdere Parkı sosyal tesisleriyle birlikte çok gü-
zel oldu. Ayrıca Girne Caddesi yolunun düzenleme çalışması

ve yeni parklar yapılmasını rica ediyoruz.”

Selahattin Aydın : 
“24 senedir Yeşilpınar’da esnaflık yapmaktayım. Pınar Köfte Sa-
lonu’nu işletiyoruz. İşlerimiz Allaha çok  şükür çok iyi…  Beledi-
yemizden ve Başkanımızdan çok memnunuz çalışmalarının de-

vamını dileriz. “

Cemal Güner: 
“Otuz yıldır Yeşilpınar’da bal satıyorum. Erzincan doğal çiçek
balı… Müşterilerimiz bizi bilir. Eyüp Sultan gibi manevi değeri
çok büyük bir ilçede esnaflık yapmaktan dolayı gurur duyuyo-
rum. Belediye Başkanımızdan, belediyemizin çalışmalarından

çok memnunuz, hiçbir sıkıntımız yok teşekkür ediyoruz.”

Ali Erkan: 
“30 yıldan beri Yeşilpınarlı’yım. Emlak-
çılık yapıyorum. Mahalle olarak bir sı-
kıntımız olduğunda belediyemizden ri-

ca ediyoruz, sorunlarımız çözülüyor.
Yapılan bütün hizmetlerden memnu-
nuz. Başkanımızdan Allah razı olsun.”

Aydın İbiç: 
“17 yıldan beri Yeşilpınar’da ikamet ediyorum.
Emekliyim. Yeşilpınar Merkez Camii’nin erkekler
tuvaletinin işletmesini 3 yıldır yapıyorum. Camimi-
zin yeniden yapım çalışmaları devam ediyor. Birbu-
çuk yıldır camimiz ibadete kapalı. Çay ocağında kü-
çük bir mescidimiz var. Biz namazımızı burada kılı-
yoruz. Başkanımız bu konuyla sağolsun ilgileniyor.
Ama biz Yeşilpınar sakinleri olarak cami yapımının
biran önce bitirilip ibadete açılmasını bekliyoruz.”

Hamit Güzeliş: 
“40 yıllık Yeşilpınar sa-
kiniyim. Emekliyim. Ye-
şilpınar her geçen gün
daha çok gelişiyor ve
güzelleşiyor. Belediye-
mizden Yeşilpınar
Merkez Camii’nin bi-
ran evvel inşaat çalış-
masının bitirilmesini ri-
ca ediyoruz. Bir soru-
numuz olduğunda Be-
yaz Masa’ya ya da Çar-
şamba günleri bizzat
Başkanımıza çıkarak
sorunumuzu iletiyoruz
sağolsunlar ilgileniyor
ve hemen çözüyorlar.
Teşekkür ediyoruz.”

Cihat Aydın: 
“Bir yıldır  Yeşilpınar Merkez Camii çay

ocağını işletiyorum. Ben de diğer arkadaş-
larımız gibi biran evvel camimizin yapılma-

sını istiyorum.”

Okan Bayram: 
“Telefon ve tüp satışı yapıyoruz. Tüpçülüğü
1973 yılından beri Yeşilpınar Mahallesi’nde
yapıyoruz. Tüpçülük dedemden babama,

babamdan da bizlere kaldı. Bu şekilde de-
vam ediyoruz. Yeşilpınar çok güzel, mahal-
lemizi seviyoruz. Başkanımızdan ricamız
yeni parkların yapılması. Başka bir isteği-
miz yok. Yapılan çalışmalar, gerçekleştiri-

len projeler çok başarılı”
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Eyüp Sultan’a Teşekkür Ziyaretleri
İ

STANBUL’DAKI ziyaretleri
sırasında Eyüp Sultan’a gelen ve
Eyüp Belediyesi ile Eyüp AK Parti

İlçe Teşkilatı’na uğrayan Volkan
Bozkır, Başkan Aydın’la ve AK Parti
Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç’la
sohbet etti. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, kapıda karşıladığı Bakan
Bozkır’ı bir süre makamında ağırladı.
AK Parti İlçe Başkanı Süleyman
Aykaç’ın da hazır bulunduğu ziyarette,
gündeme dair konular hakkında fikir
alış verişinde bulunuldu. AB Bakanı
Volkan Bozkır, “Eyüp Belediyesi’ni
gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar
nedeniyle tebrik ediyor, başta
Başkanımız Remzi Aydın olmak üzere
tüm personele teşekkür ediyorum”
dedi.

Ziyaret sonunda Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, AB Bakanı
Volkan Bozkır’a üzerinde Eyüp’ün
anlatıldığı gravürler bulunan çini bir
tablo hediye etti.

Sarıkaya: “Eyüp’teki çalışmaları 
memnuniyetle izliyorum.” 

Başbakan Başdanışmanı Ali
Sarıkaya da, Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Sarıkaya, Başkan
Aydın’a Eyüp’te gerçekleştirilen
çalışmaları yakından takip ettiğini ve
hayata geçirilen başarılı projeler
nedeniyle kendisini tebrik ettiğini
söyledi. 

Eyüp Sultan’da hayata geçirilen
projelerde bizzat yer alarak destek
olan AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz
Babuşçu da Eyüp’ün bu ayki siyasi
ziyaretçilerinden biriydi. 

AK Parti İstanbul 2. Bölge
Milletvekili Aziz Babuşçu, Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın’a
nezaket ziyaretinde bulundu. 

Görüşmede Başkan Remzi Aydın,
Babuşçu’ya Eyüp’te gerçekleştirilen
çalışmaları anlattı ve Eyüp için
hazırlanan vizyon projeleri tanıttı.

AB Bakanı Volkan Bozkır, Eyüp Sultan’ı ziyaret ederek, Başkan Aydın’ı, başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Başbakan Başdanışmanı Ali Sarıkaya Eyüp”te gerçekleştirilen çalışmaları ve projeleri yakından takip ettiğini belirtti.

AK Parti İstanbul 2.
Bölge Milletvekili Aziz

Babuşçu da Eyüp
Belediye Başkanı

Remzi Aydın’ı ziyaret
ederek gerçekleştirdiği

başarılı çalışmaları
nedeniyle kendisine

teşekkür etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve AB Bakanı Volkan Bozkır,  Başbakan Başdanışmanı Ali Sarıkaya ve İstanbul Millet-
vekili Aziz Babuşçu, Eyüp Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Aydın’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
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BAŞKAN Aydın, Cuma
namazını İslambey’de
bulunan Kasım Çavuş

Camii’nde kıldıktan sonra Eyüp
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
bahçesine Eyüp Belediyesi
tarafından kurulan Yaz Spor
Okulu’nu ziyaret etti. Burada spor
okulu öğretmenleri ile konuşan
Başkan Aydın çalışmalarla ilgili
bilgi aldı. Daha sonra yaya olarak
İslambey Mahallesi’ni dolaşan
Başkan Remzi Aydın, mahalle
esnafı ile sohbet etti. Cuma
Pazarı’nı da ziyaret eden ve
tezgâhları dolaşan Başkan Aydın,
esnaftan pazarın durumu ile ilgili
bilgi aldı.

Başkan Aydın Cuma Pazarı’nı ziyaret etti
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, İslambey’de bulunan Cuma Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarda esnaf ve vatan-
daşlarla sohbet eden Başkan Aydın, ardından belediye ekiplerinin İslambey’de yaptığı çalışmaları inceledi.

Eyüp’te Kışa Hazırlık 
Çalışmaları Başladı...
EYÜP Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü

ekipleri ilçedeki sokakların merdi-
ven, duvar ve bekleme yerlerinin ba-

kım-onarımını gerçekleştirdi. 
İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden

Eyüp sokaklarını birbirine bağlayan tarihi
merdivenleri, renklendirilmiş yeni merdi-
venleri, duvar ve bekleme noktalarını ba-
kımdan geçiren Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, kış hazırlıklarına şimdiden başladı. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
özel ilgi gösterdiği mahalle ve sokaklar
için geceli gündüzlü çalışan ekipler,  Eyüp
Merkez, Rami, Alibeyköy, İslambey ve bir-
çok bölgede duvar,  merdivenlerin yanı sıra
baca ve ızgaraların çevresinin de bakım

ve onarımını yaptı. Tamir edilen eski
merdivenlerle mahallelerin tarihi yapı-

sını koruyan Belediye ekipleri, olgu,
drenaj, bombe, kaplama, yarma,
brükner ve mescitlerin bakımını da
gerçekleştirdi.

EYÜP Belediyesi Beyaz Masa
Birimi, gelen şikayet ve talepleri

hemen işleme alarak sorunları ilgili
birimlere ulaştırıp çok kısa sürede
çözüme kavuşturuyor. Beyaz
Masa’ya gelerek sokağındaki yol
çökme sorununu ileten Eyüplü Ünay
Şükrü isimli vatandaşın isteği 24
saat içinde çözüldü. Konuyu Fen
İşleri Müdürlüğü’ne ileten Beyaz
Masa birimi, sokakta yapılacak
çalışmalar hakkında vatandaşları da
bilgilendirdi. Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri de en kısa sürede

Alibeyköy Mahallesi’ndeki Turan
Sokak’a giderek ön incelemenin
ardından konuyla ilgili ekibi
görevlendirdi. Sokaktaki asfaltta
meydana gelen çökmeyi doldurup
temizleyen ekipler ayrıca sokakta
tarama yaparak meydana
gelebilecek problemleri de
inceledi. Bu arada Eyüp Belediyesi
Beyaz Masa birimine gelerek şah-
sen müracaatta bulunan Murtaza
Yüksel isimli vatandaş, sorunu 4 sa-
atte çözüme kavuşturulunca yetkili-
lere teşekkür etti.

Beyaz Masa’dan Hızlı Çözüm
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Pamukkale: Ege’n

Pamukkale’de Alışveriş Denizli ve Pamukkale’nin çarşısından sevdikleri-
nize ve kendinize hediyelikler, yöresel el dokumaları satın alabilirsiniz. Eve
döndüğünüzde de tatilinizin en güzel anlarını hatırlamak istiyorsanız; horoz
heykeli, Pamukkale magnetleri, el dokumaları, el işi halı, Pamukkale kartpos-
talları ve el sanatı cam ürünleri satın alabilirsiniz. Buldan’a özgü renkli, simli
giysiler, çeyizlik ürünler, muhteşem dokuma örnekleri de çok popülerdir.
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DENİZLİ, sadece ülkenin
değil, dünyanın en güzel,
büyüleyici tarihi, kültürel

özelliklerine sahip bir ildir. Eğer
bugüne kadar gidip gezme şan-
sı bulamadıysanız, yazın ya da
sonbaharda mutlaka bu güzel
kenti, Pamukkale’yi ve çevresin-
deki tarihi-kültürel zenginlikleri
keşfetmenizi öneririz... 

Denizli’nin meşhur horo-
zundan sonra hatta belki de akla
ilk bembeyaz ve pamuk gibi
olan ‘Pamukkkale Travertenleri’
gelir. Şehrin en renkli ve en ta-
rih kokan ilçesidir Pamukkale.
Tüm yıl boyunca yerli ve yabancı
turistler tarafından ziyaretçi akı-
nına uğrar ılıman bir iklime sa-
hip olan bu şirin ilçe. Ege Bölge-

si’nin turizm cennetlerinden biri
olan Pamukkale, bir masalın ete
kemiğe bürünmüş hali gibidir
sanki.

Gezdikçe bambaşka güzel-
likler keşfedeceksiniz Pamukka-
le’de; gürül gürül akan şelaleler,
yüzyıllara meydan okuyan antik
kentler, travertenler... Denizli’ye
19 kilometre mesafede olan Pa-
mukkale, UNESCO Dünya Miras
Listesi’nde yer alır. Tabii ki en
çok dikkatinizi çeken kar gibi
bembeyaz, pamuk gibi, bulut
gibi görünen travertenler ola-
cak. Özenerek yaratılan bu doğa
harikasını izlemeye ve fotoğrafı-
nı çekmeye doyamayacaksınız.

Pamukkale’de 
Gezilecek Yerler

Pamukkale Travertenleri:
Denizli Pamukkale Travertenleri,

gidip görenleri kendisine hay-
ran bırakan, büyüleyici güzellik-
teki doğa harikasıdır. Menderes
Nehri’nde yer alan travertenler,
su kaynaklarının içindeki kar-
bondioksitin uçması ve su içeri-
sindeki kalkerin çökmesi ile
kristalleşmiş bir alandır. Güzelli-
ği, albenisi ve harikulade atmos-
feri tescillenmiş olan Pamukkale
Travertenleri, UNESCO Dünya
Miras Listesi’nde yer alır. Gezi
boyunca fotoğraf makinenizi ya-
nınızdan ayırmayı unutmayın.

Yeşildere Şelalesi: Bölgenin
nefes alma alanlarından biri de
enfes bir görüntüye sahip olan
Yeşildere Şelalesi’dir. Şelale 55
metre yüksekliğe sahiptir. Şela-
le suları yukarıdan dökülürken
büyüleyici bir görüntü oluşur...
Buraya kadar gelmişken; şelale
kenarındaki tesislerde alabalık
yemeden dönmeyin.

St. Philippe Martyrion Kili-
sesi: Pamukkale Bölgesi’ndeki
en önemli ve en eski kalıntılar-
dan biridir yüzyıllara meydan
okuyan St. Philippe Martyrion
Kilisesi. ‘St. Philippe’ Hz. İsa’nın
12 havarisinden birinin ismidir.
Tahmini M.S. 80 yılında Hıristi-
yanlığı yaymak için bölgeye ge-
len St. Philippe, amacına ulaşa-
madan öldürülmüştür. Yerli ve
yabancı turistler tarafından ziya-
retçi akınına uğrayan kiliseyi de
Aziz Philippe’in anısına Martyri-
on’un inşa ettirdiği tahmin edil-
mektedir. Hierapolis’in en dik-
kat çeken yapılarından biri olan
St. Philippe Martyrion Kilisesi,
tarihin tozlu sayfalarını aralama-
nıza yardımcı olacak.

Hierapolis Antik Kenti: Ber-
gama Kralı 2. Eumenus tarafın-
dan kurulan ve UNESCO Dünya
Miras Listesi’nde yer alan Hiera-
polis Antik Kenti, bölgede en sık

ziyaretçi alan yerlerin başında
gelir. Yüzyıllara meydan okuyan
bu antik kent ismini Amazonlar
Kraliçesi Hiera’dan almıştır.

Laodikya Antik Kenti: Pa-
mukkale’de yer alan Laodikya
Antik Kenti’nin 2300 yıl önce-
sinde kurulduğu tahmin edil-
mektedir. Yapılan kazılar sonucu
antik kentin; geçmişte finans ve
ticaret merkezi konumunda bu-
lunduğu, bir zamanlar tekstil
alanında da büyük başarılara
sahne olduğu kanıtlanmıştır. 

Mağaralar ve Göller: Denizli
Pamukkale sadece tarihi değer-
leri ile değil, doğal güzellikleri
ile de bir yıldız gibi parlar. Böl-
gede en dikkat çeken ve mutla-
ka görmenizi önerdiğimiz yer-
lerden bazıları; Acıgöl, Kartal
Gölü, Kaklık Mağarası ve Keloğ-
lan Mağarası’dır.

Pamukkale’de 
Yapılacak Şeyler

Yamaç Paraşütü: Özellikle
son yıllarda yamaç paraşütü ko-
nusunda adından sıkça söz etti-
rir oldu Pamukkale ve çevresin-
de. Bu nefes kesen coğrafyanın
güzelliklerini tepeden izlemek
istiyorsanız mutlaka yamaç pa-
raşütü yapmalısınız. Çökelez Da-
ğı – Honoz Dağı ve Serinhisar il-
çesi bu renkli spor için elverişli
parkurlara ev sahipliği yapar.

Jeep Safari: Tatilinize renk,
eğlence ve adrenalin katmak is-
tiyorsanız jeep safari turları iyi
bir seçenek olabilir. Denizli, Pa-
mukkale ve çevresinde birçok
parkur var bu tur sayesinde keş-
fedebileceğiniz. En sık tercih
edilen parkurlar ise; Güney Şe-
lalesi, Kartal Gölü ve Çamlık – Af-
rodisias.

Su Sörfü: Pamukkale’de al-
ternatif spor arayanlar için su
sörfü güzel bir seçenek. Kartal
Gölü, Adı Güzel Barajı ve Işıklı
Gölü Su ‘su sörfü’ için en elveriş-
li parkurlar arasında gelir.

Dağ Yürüyüşü: Muhteşem
güzelliklere sahip bu coğrafyada
yapabileceğiniz renkli aktivite-
lerden biri de dağ yürüyüşüdür.
Beşparmak Dağı, Honaz Dağı ve
Babadağ dağ yürüyüşü yapabi-
leceğiniz parkurların başında
geliyor.

Bisiklet Turu: Derdinizi, ke-
derinizi unutmak, doğa ile iç içe
olmak,  rüzgarı saçlarınızın ara-
sında hissetmek ve huzur bul-
mak istiyorsanız bisiklet turu
güzel bir aktivite olabilir. Pa-
mukkale Örenyeri, Sarayköy,
Köprübaşı, Korucuk Kavşağı ve
Pamukkale kasabası bisiklet tu-
ru için elverişli parkurlar sunu-
yor ziyaretçilere.

’nin Beyaz Masalı
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EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın ve eşi
Tülay Aydın da bebek ziyaretlerine katılarak
aileleri tebrik ediyor ve onlarla miniklerle

ilgili sohbetlere katılıyor. 
Şeker Hayat’tın özel çocukları tarafından

üretilen pembe ve mavi olmak üzere iki ayrı renkte
hazırlanan bebek sepetlerinde Başkan Remzi
Aydın’ın bizzat imzaladığı bir de mesaj yer alıyor.
Pamuklu kumaş ve pamuklu saten kumaşlarla
kaplanan sepetlerin içinde oyuncak, biberon, zıbın,
yakalık, bebek bezi bulunuyor. Kız ve erkek
çocuklar için ayrı renklerde üretilen sepetlerde
Başkan Remzi Aydın’ın “Hoşgeldin Bebek… Rabbim
sana ve ailene hayırlı, sağlıklı uzun ömür versin.
Vatana, millete hayırlı bir evlat olman dileğiyle,
Sevgilerimle” yazılı bir notu da bulunuyor.

145 bebek ziyareti yapıldı
İlçede büyük ilgi gören ve diğer ilçelere de

örnek olan “Hoş Geldin Bebek” Projesinin 2015’in
Mayıs ayında başladığını ve şu ana kadar 145 bebek
ziyareti yapıldığını belirten Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, “Bu ziyaretler sırasında annelerin
bebek bakımıyla ilgili soruları da doktor ve diğer
sağlık görevlileri tarafından cevaplandırılıyor.
Ailelerimizin sorunları varsa yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Samimi güzel bir ortam oluyor.
Hedefimiz maksimim ölçekte bize gelen bilgiler
doğrultusunda bütün bebeklerimizi ziyaret etmek.
Ben elimden geldiğince bu ziyaretlere katılıyorum,
eşim Tülay hanım da başından beri bizzat bu
projenin içinde yeralıyor. Bu projemizi hayata
geçiren Sağlık İşleri Müdürlüğümüze çok teşekkür
ediyorum” dedi.

Eyüp’teki Minik Bebeklere

Eyüp Belediyesi’nin Mayıs ayında başlattığı “Bebeklere Hediye Sepeti” projesi büyük ilgi görüyor.
Şeker Hayat Atölyesi’nin özel çocuklarının ürettiği pembe ve mavi renkli şirin sepetler içinde ha-
zırlanan birbirinden güzel hediyeler, Eyüplü miniklere evlerine yapılan özel ziyaretlerle veriliyor.

HOŞGELDİN HEDİYESİ
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�Ahmet Emir

�Derin Uçar
�Melike Zeynep Öztürk

�Havva Melek
�Yusuf Esirkiş

�Uras Karataş Mutluer

�Büşra Canoğlu Dilek

�Elif Eylül Öztürk

�Berre Öykü Baran

�Duru Gündoğan

�Yusuf Duva

�Elif Hira

�Elif Gürpınar

�Ahmet Selim Görgülü

�Merve Akçan

�Elif Kandemir

�Ömer Efe - Yahya Mert Usta

�Atakan Çetinkaya

�Yiğit Burak Gül

�Ece Çınar

EYÜP BELEDİYESİ HOŞGELDİN BEBEK EKİBİNE ULAŞMAK İÇİN 
(0212 440 04 47) NUMARALI TELEFONU ARAYABİLİRSİNİZ
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İŞ VE KARİYER GELİŞTİRME BİRİMİNDEN
KISA ZAMANDA BÜYÜK BAŞARI
Eyüp Belediyesi bünyesinde hizmete açılan İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Eyüplülerin istihdamlarına karşılık vermeye devam
ediyor. Başkan Remzi Aydın öncülüğünde aralık ayında hizmete açılan birim, bugüne dek 250 kişiyi işe yerleştirerek başarı sağladı.

EYÜP Belediyesi tarafından
işsiz vatandaşların istih-
damlarını sağlamak ama-

cıyla hizmete açılan İş ve Kari-
yer Geliştirme Birimi, açıldığı
günden bugüne yoğun bir şekil-
de çalışmaya devam ediyor. Ali-
beyköy’de Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü binasında
bulunan İş ve Kariyer Geliştirme
Birimi, üç kişilik ekiple vatan-
daşların iş sıkıntısına yardımcı
olmaya çalışıyor. İş için birime
başvuran vatandaşlar, nitelikle-
rine göre işe yerleştiriliyor. İş-
Kur’la imzalanan protokolle bir-
likte Eyüp’teki işsizliğin ivedilik-
le azalacağına değinen Belediye
Başkanı Remzi Aydın, Eyüp’te iş-
siz insanın kalmaması için bele-
diye bünyesinde böyle bir birim
hizmetinin önemli olduğunu
söyledi.

Eyüp Belediyesi İş ve Kariyer
Geliştirme Birimi Koordinatörü
Eray Üstüntürk, yapılan çalışma-
larla işveren ve iş arayan arasın-
da köprü vazifesi gördüklerini
belirtti. Üstüntürk, iş arayan ki-
şilerin taraflarına yaptıkları baş-
vuru sonrasında anlaşmalı fir-
maların uygun bölümlerine işe
yerleştirdiklerini ifade etti. 

250 kişi işe yerleştirildi
Eray Üstüntürk, birimin Baş-

kan Remzi Aydın’ın talimatıyla
aralık ayında faaliyete geçtiğini

Haber: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: Merve Uzun

Tamay Alper Gökdemir
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kaydederek bu süre zarfında
250 kişiyi işe yerleştirdiklerini,
2011 kişiyi de işe yönlendirdik-
lerini söyledi. Üstüntürk, “Farklı
bir açıdan düşünüldüğünde 250
kişinin iş sahibi olması demek,
250 haneye ekonomik kazanç
sağlanıyor demektir” dedi.

150 firma destek veriyor
Eray Üstüntürk, İş-Kur ile ya-

pılan protokol sonucunda İş-Kur
ilanlarını da görerek vatandaşla-
rı bu ilanlara da yönlendirebil-
diklerini ifade etti. Ayrıca İş ve
Kariyer Geliştirme Birimi’ne 150
firmanın destek verdiğine dik-
kat çeken Eray Üstüntürk, firma-
lara nitelikli işçinin bulunmasın-
da ivedilik sağladıkları için bu
sayının gün geçtikçe artmakta
olduğunu söyledi.

Eğitim alarak da meslek
edinebiliyorlar

İş ve Kariyer Geliştirme Biri-
mi Eğitim Koordinasyon ve İstih-
dam Sorumlusu Neslihan Özcan,
“Yapılan iş başvurularında baş-
vuru yapan kişinin profiline uy-
gun olmayan alanlarda çalışmak
istediği de oluyor. O zaman o ki-
şiye hangi pozisyonda çalışmak
istediğini soruyoruz ya da ona
uygun olabilecek iş alternatifle-
rini sunuyoruz. Yaptığımız istişa-
re sonucu kendisini işin durumu-
na göre bir ile üç ay arası gibi
eğitime tabi tutuyoruz. İş hak-
kında bilgi ve donanıma yeterli
olması sonrasında da o kişiyi uy-
gun hale geldiği pozisyona işe
yerleştiriyoruz” dedi. Neslihan
Özcan, iş başvurusu yapan kişile-
rin bir fotoğraf ve kimlik fotoko-
pisiyle birlikte form doldurtarak
kayıtlarını yaptıklarını belirtti.

İşe yerleştirilen birkaç kişiyle Eyüp Postası adına kısa bir sohbette bulunduk. İşe yerleştirilenlerden;

Eyüp Karagül 
(İŞÇİ)
�HENÜZ işe yeni başlayan Eyüp
Karagül, “Eyüp Belediyesi sayesinde
bu işi buldum. İş başvurusu sırasında
ve sonrasında benimle çok ilgilendiler.
Başvurumdan hemen sonra aradılar
ve iplik fabrikasına işe yerleştirdiler.
Sekiz saat çalışıyorum. Servisim var.
Maaşım güzel. İşverenlerim iyi.
Belediyeye ve istihdam birimi
çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Döndü Özel
(HASTA BAKICI)
�DÖNDÜ Özel, daha
önceleri tekstil firmasında
çalıştığını ancak yol
sıkıntısından dolayı işi
bırakmak zorunda kaldığını
söyledi. Bir arkadaşının
tavsiyesi üzerine İş ve
Kariyer Geliştirme Birimi’ne
başvuru yaptığını ifade
eden Özel, başvurudan bir
ay sonra işe yerleştirildiğini
belirtti. Bir hastanede hasta
bakıcı olarak göreve
başladığını ve sekiz aydır
çalıştığını açıklayan Döndü
Özel, belediyeye ve birim
çalışanlarına çok 
teşekkür etti.

Hacer Işık
(İŞÇİ)
�ÜÇ ay önce Eyüp
Belediyesi’nin İş ve Kariyer
Geliştirme Biriminin
aracılığıyla iplik
fabrikasında işe
yerleştirildiğini belirten
Hacer Işık, sundukları işin
çalışma şartlarından da çok
memnun olduğunu söyledi.
Daha önce sigortasız bir
şekilde bayan kuaföründe
çalıştığına değinen Hacer
Işık, “Maaş konusunda da
oldukça sıkıntı yaşıyordum.
Buranın imkanları cazip
geldi. Burada çalışmaktan
çok memnunum” diye
konuştu.

Esin Demirbilek (YAŞLI BAKIMI
UZMANLIĞI EĞİTİMİ GÖRÜYOR)
�ŞIŞLI’DE özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşlı bakım uzmanlığıyla ilgili
eğitim aldığını ifade eden Demirbilek, Eyüp Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme
Birimi’nin vasıtasıyla bu eğitimi almaya başladığını belirtti. Demirbilek, “Daha
önceleri tekstil işinde çalışıyordum. Çalıştığım iş yerinde iş kazası sonucu tek
gözümde görme azlığı yaşamaya başladım. Çalışırken zorlanmalarım oldu.
2013’te çalıştığım firma kapandıktan sonra da çalışamadım. Bir tavsiye üzerine
iş ve kariyere başvuru yaptım. Başvurudan yaklaşık iki ay sonra beni aradılar.
Yaşlı bakımı uzmanlığından söz ettiler. Annemde yaşlı olduğundan bakımında
zorlanıyordum. Böyle bir eğitim almak benim ve annem için iyi olacaktı.
Eğitimde çok şey öğreniyorum. Ayrıca işimin garantisinin ve güvencesinin
olması da başka güzel” dedi.
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BİN yıllık Osmanlı-Türk medeniyetinin ih-
yası yeni bir medeniyetin inşası için kitap
kültürünü usul, erkan ve geleneğini günü-

müze uyarlayacak şekilde yeniden ihya etmek
ve yaşatmak amacıyla kurulan Kitap Kültür Mer-
kezi Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde açılıyor. 

Restorasyonu tamamlanan külliyenin iki bö-
lümden oluştuğunu belirten Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, “Eyüp Kitap Kültürü
Merkezi, Eyüp Camii’nin önündeki avlunun
çevresinde yer alan odalardan oluşan üst kül-
liye ile Haliç tarafındaki alt kısımda bulunan

avlunun çevresindeki odalardan meydana ge-
len alt külliye bölümlerini kapsayacak. Projemiz-
de külliyenin mimari yapasına uygun olarak kita-
bın İstanbul medeniyetindeki serüvenini temsil
edecek şekilde ‘Tabyurdu’ ve ‘Sahafyurdu’ bö-
lümleri bulunacak” dedi. 

“Tabyurdu’nda Geleneksel El Sanatları”
Üst Külliye’nin kullanılacağı Tabyurdu’ndaki

odalarda, kitap sanatlarımızın ana unsurları olan
hat, tezhib, tasvir, kağıt, ebru, cilt sanatlarının her
odada ayrı bir sanat olmak üzere ustaları tarafın-
dan öğretileceğini ifade eden Aydın, şunları söy-
ledi: “Bu yolla yeniden bir usta-çırak ilişkisi kuru-
larak geleneksel kitap sanatlarımızın dirilip günü-
müz sanatçılarına da ilham verecek şekilde ken-
dilerini yenileyerek yaşaması sağlanacak. Tabyur-
du sadece bir öğretim merkezi olmakla kalmayıp,
üretim yapılan ve bunları pazarlayan bir fonksiyon
da icra edecek. Sanatlar yaşanan gündelik hayat-
ta bir değer ifade ettikleri ve bir karşılığı olduğu
müddetçe yaşar. Burası Sahaflar Çarşısı’nın ilk
fonksiyonunda olduğu gibi, yazma kitap üretilen
bir merkeze dönüştürülecek. Bu merkez ülkemiz-
de olduğu gibi yurt dışında da çok büyük ilgi çe-
kecek. Medresenin 7 odası, kitapla ilgili 7 sanat
veya zenaat dalının ustalarının icra-i sanat eyleye-
ceği, usta çırak ilişkisi çerçevesinde öğrenci ye-
tiştireceği odalar olarak kullanılacak. Usta hafta-
da 6 gün ve günlük en az 4 saat atölyeyi açık tuta-
cak ve öğrencileriyle çalışacak. Her yılın sonunda
ustaların uygun gördüğü öğrencilere törenle serti-
fikaları verilecek. Tabyurdu’nun büyük odası ise
Maarif Kıraathanesi adı ile kitap sanatları ile ilgili
ders ve atölye çalışmalarında kullanılan bir salon
haline getirilecek.”

Tezhiphane - Yazıhane
Eyüp Belediyesi Kitap Kültürü Merkezi’nde ay-

rıca kitap, levha ve fermanların süslenmesi için
kullanılan tezhip sanatının usta bir müzehhip veya
nakkaş tarafından usta-çırak ilişkisinin canlandırıl-
dığı bir atölye de kurulacak. Tezhiphane ve hat-ya-
zı atölyesi olarak kullanılacak Yazıhane’de ise hat-
tat yetiştirmenin yanı sıra sipariş üzerine eserler
üretilerek satışı yapılacak. 

Sahaflık Geleneği Yaşatılıyor
Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin alt bölümünde ve

yoldan ayrı bir girişi olan ikinci avluda ‘Sahafyurdu’
adıyla bir sahaflar çarşısı kurulacak. Burası sahaf-
lık geleneğimizin usul ve erkanının yeniden canlan-
dırılması şeklinde düzenlenecek. Odalardan yedi-
si, biri Sahaflar şeyhinin kullanacağı şekilde ülke-
mizin yaşayan duayen sahaflarına tahsis edilecek.
Caminin altında kalan 5 oda ise tematik sahaflık ya-
pacak şekilde düzenlenecek. Büyük odada konfe-
rans ve sohbet toplantıları, aylık kitap müzayedele-
ri düzenlenecek. Her Cuma günü Zal Mahmut Paşa
Türbesi önünde yapılacak tören ve dua ile sahaflık
geleneği yaşatılacak. Orta Meydanda hafta sonla-
rında kitap müzayedesi, Osmanlıca atölyesi, kitap
ve kültür sohbetleri gerçekleştirilecek.

Sahaflık Eyüp Sultan’da
Yeniden Canlanacak
Eyüp Belediyesi, restorasyon çalışmaları biten Zal Mahmut Paşa 
Külliyesi’nde Eyüp Kitap Kültürü Merkezi kuruyor. Sahaflar 
Çarşısı, sevgililer sevgilisine hürmetin mekanı olan Eyüp’te hayata geçirilecek.

Haber: Ayla Eyüboğlu
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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EYÜP Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü, sosyal medya üze-

rinden  Ramazanı en güzel anlatan
fotoğraflar arasında bir yarışma
düzenledi. 18 Haziran-16 Temmuz
2015 tarihleri arasında sosyal med-
ya üzerinden gerçekleştirilen ya-
rışma sonuçları 7 Ağustos 2015 ta-

rihinde açıklandı. Yapılan değer-
lendirme sonucunda #EyüpteRa-
mazan Fotoğraf Yarışması’nda bi-
rinciliği Ferhat Biçer, ikinciliği İh-
san İlze ve üçüncülüğü ise Suna İl-
ze  elde etti. Kazanan yarışmacıla-
ra ödüllerini Eyüp Belediye Başka-
nı Remzi Aydın verecek.

#EyüpteRamazan Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

� SUNA İLZE � İHSAN İLZE� FERHAT BİÇER

Mustafa Miyasoğlu Vefatının 2. Yılında Eyüp’te Anıldı
ŞAIR, Eğitimci, Yazar Mustafa Miyasoğlu

için Eyüp Mezarlığı ile Cafer Paşa Kültür
Merkezi'nde anma etkinlikleri

düzenlendi. 
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul

Şubesi ile Eyüp Belediyesi’nin organize ettiği
etkinlikler büyük ilgi gördü. 

Mustafa Miyasoğlu'nun "Türk Beşleri"
projesinin önemine dikkati çeken oğlu Eren
Miyasoğlu, proje kapsamında Yahya Kemal
Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl
Kısakürek, Namık Kemal ve Ömer Seyfettin'in
eserlerinin çevirisini hedeflediklerini dile
getirerek, "Bu proje milli ve manevi değerlere
sahip Türk gençliği projesi. Projeyi babam
tasarladı, biz devam ettiriyoruz. Mehmet Akif
Ersoy ve Necip Fazıl'ın bazı eserlerinin
derlemesini babam yaptı. Ömer Seyfettin ve
Namık Kemal ile ilgili derlemeleri de abim ile
birlikte yaptık” dedi.

Cafer Paşa Kültür Merkezi’nde
panel düzenlendi

Etkinliğin ikinci bölümünde bir konuşma
yapan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
üniversite öğrencisiyken Ahmet Kabaklı'nın
sohbetlerini dinlemek üzere gittiği Türk
Edebiyatı Vakfı'nda Miyasoğlu ile tanıştığını
söyledi.  Başkan Aydın, Miyasoğlu'nun ciddi
işlerle ilgilenen bir profil çizdiğine vurgu
yaparak, "Miyasoğlu gibi değerli abilerimiz,
bizim manevi dünyamızda bereketli kazançlar
sağlamıştır. İnşallah biz de onlar gibi manevi
kazançlara vesile olabiliriz" dedi.

Moderatör; Şair Hüseyin Akın
Ardından Şair Hüseyin Akın'ın

moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele
katılan Prof. Dr. Abdullah Uçman,
Miyasoğlu'nun bir gönül adamı olduğunu
söyleyerek, "Türk edebiyatı ve Türk kültür
hayatında önemli çalışmalar yapmıştır. Necip
Fazıl ve Asaf Halet Çelebi ile ilgili yaptığı
önemli çalışmaları vardı." diye konuştu.
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Edirneli
Çocukların
Vialand
Macerası
EYÜP Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Edirne Çocuk Esirgeme Kurumu’nda-

ki çocukları Eyüp’ teki Vialand’de ağırladı. Çocuklar sabahtan akşama kadar süren

gezilerinde Vialand Eğlence Parkı’nda doyasıya eğlendiler, keyifli bir geçirmenin

mutluluğunu yaşadılar. Küçükler atlı karınca, çarpışan otoda eğlenirken, büyükler

adrenalin yükselten oyuncakları tercih etti.  İstanbul’un fethinin canlandırıldığı sal-

tanat kayığı ise hem küçüklerin hem de büyüklerin ‘unutulmazları’ arasına girdi.

GEÇTİĞİMİZ bahar ayların-
da başlayıp kışa kadar de-
vam eden derneklerin pik-

nik heyecanı sürüyor. Eyüp Beledi-
ye Başkanı Remzi Aydın da hafta-
sonları derneklerin Kemerburgaz
Kurtkemeri’ndeki düzenlediği pik-
niklere katılarak onların eğlencele-
rine ortak oluyor. Başkan Aydın, Si-
nop Gerze ilçesi Yeni Kent  Köyü
Derneği’nin pikniğine katıldı.

Eyüp’te yaşayan Sinop Gerze il-
çesi Yeni Kent Köyü Derneği’ni
üyeleri aileleriyle birlikte, Eyüp

Belediyesi Kurtkemeri Sosyal Tes-
isleri ormanlık alanında piknik
yaptı. Başkan Aydın, piknik alanın-
da dolaşarak vatandaşların hatırını
sordu. Kendisini masalarına davet
eden ailelerin ricasını kırmayan
Başkan Aydın Sinoplularla bol bol
sohbet etti. 

Başkan Aydın, Berberler
Odası’nın Pikniğine de katıldı

İstanbul Berberler Odası’nın dü-
zenlediği 3. Piknik organizasyonu
Kemerburgaz Kurtkemeri’nde ger-

çekleştirildi. Renkli görüntülere
sahne olan pikniğe Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın da katıldı.

Pikniğe katılan berberler ve ai-
leleri bu özel günde Kemerbur-
gaz’ın temiz havası ve yeşilliğinde
doyasıya eğlendiler. Birbirinden
farklı eğlenceli oyunların da ger-
çekleştirildiği piknikte, kadınlar
gözleri bağlı bir şekilde erkeklere
sakal traşı yaptı. Eğlenceli ve ne-
şeli anların yaşandığı yarışmada
dereceye girenlere çeşitli hediye-
ler sunuldu.

EYÜP Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın’ın talimatıyla hayata geçirilen,

gençlere ve çocuklara yönelik faali-
yetler yıl boyunca devam ediyor. Yaz
Spor Okulları, Yaz Gençlik Kampı gibi
aktivitelerin yanı sıra gençler ve ço-
cuklar yıl boyunca yapılan gezilerle
müzeleri, tarihi mekanları yerinde
görerek farklı kültür ve medeniyetleri
tanıma fırsatı buldu. Yıl içinde toplam
9 bin genç ve çocuk bu aktivitelerde
yer aldı. 

Eyüp Belediyesi Bilgi Evleri tara-
fından gerçekleştirilen gezilerde ço-
cuklar ve gençler, sergileri, gösteri
merkezlerini,  tiyatroları, müzeleri,
tarihi, kültürel ve turistik mekanları,
piknik alanlarını gezerek eğlenceli sa-
atler geçirdiler.  Eyüplü gençler bu ge-
zilerde aynı zamanda medeniyetimi-
zin izlerini takip ederek tarihi bilgile-
rini geliştirme ve görerek öğrenme
fırsatı yakaladılar. Bu sene gerçekleş-
tirilen gezilerde, gençler İstanbul’un
yedi tepesini, camilerini, tarihi eserle-

ri, canlı bitki müzesini, canlı laboratu-
var olma özelliği taşıyan Atatürk Ar-
boretumu’nu, botanik parkları, kent
ormanlarını,  Anadolu ve Rumeli Hisa-
rı’nı ziyaret etme imkanı buldular. 

Bolu’daki Aladağ Yaz Gençlik
Kampı ve Manisa Şehzadeler Kam-
pı’nda birbirinden güzel etkinliklere
katılan, coşkulu ve neşeli bir tatil se-
zonu geçiren gençlerin yanı sıra kü-
çük çocuklar da Belediye’nin organi-
zasyonuyla gösteri, eğlence merkezle-
ri ve oyuncak müzesine götürüldü.
Gençlere, çocuklara ve onların gelece-
ğine verdiği önemi sık sık dile getiren
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
“Farklı alanlarda kendini donatabil-
miş bir gençlik yetiştirmeliyiz ki biz-
den sonraki zamanın ruhunu yakala-
makta zorluk çekmesinler. Bilim ve
maneviyat alanında yetkin olsunlar.
Vatana, millete, ümmete hayırlı bir
evlat olsunlar, onlar ve içlerinden çı-
kacak yöneticiler bizi hayırla yad et-
sin” dedi.

RENKLİ AKTİVİTELERLE 
GEÇEN DOPDOLU BİR YAZ

Kemerburgaz Kurtkemeri’nde

PİKNİK ŞÖLENİ
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SPORA ve sporculara her zaman
destek veren ve onların hep yanında
olan Eyüp Belediye Başkanı Remzi

Aydın’ın katkılarıyla Makedonya’da ilk
defa Türk gençlerin oluşturduğu bir futbol
takımı kuruldu. Başkan Aydın, yeni kurulan
Genç Kalemler Futbol Takımı Başkanı Raif
Raifi’ye futbol malzemeleri hediye ederek,
tebrik etti. Ayrıca Başkan Remzi Aydın,
Gostivar’a giderek aşağı ve yukarı
Banisalıları Kurban Bayramı’nda aynı
sofrada buluşturacak bir bayram yemeği
düzenleyeceklerini söyledi. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
desteği  ve öncülüğüyle, Makedonya’da
soğuk savaş döneminden bu yana ilk defa,
Türk gençlerden oluşan futbol takımı
oluşturuldu. Başkan Aydın’ın girişimleri
sayesinde kurulan “Genç Kalemler Futbol
Kulübü” Gostivar’da resmi başvurusunu
yapacak ve Gostivar liginde mücadele
edecek. 

Takımın tüm malzemeleri
Başkan Aydın’dan

Bu arada Başkan Aydın, futbol
takımının kuruluşu için, en kaliteli
markalardan oluşan ve aralarında 30
forma, 30 eşofman takımı, 30 krampon,
antrenman malzemeleri ve kaleci
eldivenlerinin de bulunduğu hediyeleri
Genç Kalemler Futbol Kulübü Başkanı Raif
Raifi ile futbol kulübünün basın sözcüsü
Adis Hasibi’ye verdi. Başkan Aydın bir ara
takımın formasını üzerine giydi. Kulüp
Başkanı Raifi ve basın sözcüsü Hasibi de
malzemelerin tesliminden sonra takım
formalarını giyerek poz verdiler.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
Makedonya’da yaşayan Türklere desteği
sadece bununla da kalmayacak. Başkan
Aydın’ın projeleri arasında dostluk maçları
düzenlenmesi de var. Projeye göre Eyüp’te
oluşturulacak futbol takımlarıyla oraya
gidilerek dostluk maçları yapılacak. Daha
sonrasında ise Genç Kalemler Futbol
Takımı Eyüp’e gelerek dostluk maçları
yapacak. 

Banisa’da bayram sofrası kurulacak
Bu arada Eyüp Belediye Başkanı Remzi

Aydın, Kurban Bayramı’nda Gostivar’a
giderek, aşağı ve yukarı Banisa’yı bir
araya getirecek, aynı sofrada buluşturacak
büyük bir bayram yemeği verecek.

BANİSA

OHRİD

Başkan Aydın Balkanlar’ı
YALNIZ BIRAKMIYOR
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Eser Eğitime Engelsiz Başladı

Eyüp Belediyesi Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde verilen eğitimler engelleri ortadan kaldırıyor

EYÜP Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
birlikte hayata geçirdiği Sürekli Eğitim ve Rehabi-
litasyon Merkezi (ESER), çocukların el becerilerini

geliştirmeleri için seramikten ebru sanatına, meslek
edinmeleri için de bilgisayarlı muhasebeden, çağrı
merkezi elemanına kadar çeşitli alanlarda eğitim vere-
rek engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. 

Yakın zamanda açılışı gerçekleşecek olan ESER’de
eğitimler temmuz ayından beri devam ediyor. Belediye
Başkanı Remzi Aydın, ESER’in tüm engel gruplarına hi-
tap ederek açılmış bir rehberlik merkezi olduğunu be-
lirtti. Başkan Aydın ayrıca burada verilen eğitimlerle
eğitim alan kişilerin ve ailelerin hayata daha farklı ba-
kacaklarını söyledi.

Eyüp Belediyesi Rehabilitasyon Koordinatörü Sevgi
Akoğlu, iki aydır ESER’in aktif olarak eğitim verdiğini
ifade etti. Eğitime başladıkları günden bugüne çok sa-
yıda öğrenciye ulaştıklarına değinen Akoğlu, eğitim
alan engelli vatandaşların çok yetenekli olduklarını di-
le getirdi.

123 öğrenciyle eğitime başladı
Sevgi Akoğlu, ESER’de minyatür, seramik, ebru, ney,

ses eğitimi, kudüm, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili,
çağrı merkezi elemanı kursu gibi birçok farklı alanda
eğitim verdiklerini söyledi. Temmuz ayından bugüne
123 öğrenciyle eğitime başladıklarını belirten Akoğlu,
çevre ilçelerden de engelli kaydı aldıklarını dile getirdi. 

El becerileri geliştiriliyor, 
meslek sahibi edindiriliyor

Akoğlu, ESER’in kuruluş amacının engelli vatandaş-
ların gelişimlerine yardımcı olarak, onların yetenekle-
rine göre eğitimini sağlamak ve sosyalleştirmeye çalış-
mak olduğunu kaydetti. Aldıkları kursların bitiminde
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika verdiklerini
söyleyen Akoğlu, bu sertifikalarla kendilerine iş imka-
nının tanındığını ifade etti. ESER’in açılışından sonra
grafik tasarım kursu, rezervasyon elemanı gibi başka
eğitim kurslarının da açılacağını konuşan Akoğlu, aile-
lere yönelik de rehberlik eğitimi verileceğini açıkladı.

Hobi bahçesi oluşturulacak
Akoğlu, ilerleyen zamanlarda ESER binasının bahçe-

sinde çocukların ürün yetiştirebilecekleri ve toprakla
uğraşarak enerjilerini atabilecekleri bir hobi bahçesi-
nin de oluşturulacağını belirtti.

Röportaj: Mücahide Kibar
Fotoğraflar: T. Alper Gökdemir
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OKAY YILMAZ (21 YAŞ)
Üç haftadan beri çağrı merkezi kursu eğitimi gö-

rüyorum. Diksiyon ve hitabete kadar hocamız bizi
eğitiyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyor.
Sabah 10’dan öğlen 3’e kadar buradayız. Molalarda
çardakta oturup şarkılar söylüyoruz. Bu da beni
mutlu ediyor. 

CEREN ÖZTÜRK (16 YAŞ)
Üç haftadır buradayım. Burayı çok seviyorum. Çok

şey öğrendim. Molalarda eğleniyoruz. Arkadaşlarımı
çok seviyorum.

MERT MACİT (18 YAŞ)
Bir buçuk aydır buradayım. Çok şey öğrendim. Bu-

radaki ortamda kendimi rahat hissediyorum. Çağrı
merkezi için eğitim alıyorum. Hocam bize öğretmek
için elinden geleni yapıyor. Ben de öğrenmek için gay-
ret ediyorum. 

EMİRCAN PEKÇETİN (23 YAŞ)
Derslere yeni başladım. Ama buraya hemen alış-

tım. Çağrı merkezi kursunu alıyorum. Diksiyon ve an-
latım konuşmalarını öğreniyoruz. Hocalarımı ve arka-
daşlarımı çok seviyorum. Molalarda bahçeye çıkıyo-
ruz. Çay içiyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. 

GAYE AYDIN (26 YAŞ)
Üç aydır burada eğitim görüyorum. Muhasebe bil-

gisayar eğitimi alıyorum. Buradan çok memnunum.
Çok şey öğrendim. Eğitim dışında arkadaşlarımla soh-
bet ediyorum. Eğleniyorum. Hocalarım çok iyi. Ders
dışında da ilgileniyorlar bizle. Hepsini çok seviyorum. 

EMİNE IŞIKLI (21 YAŞ)
Yaklaşık iki aydır buradayım. Bilgisayar muhase-

be öğreniyorum. Ortam çok güzel. Hocalarımız çok ca-
na yakın.

SAFİNAZ ALBAYRAK (41 YAŞ)
Bir aydır buradayım. İşaret dili öğreniyorum. Çok

şey öğrendim. Vücut diliyle işaret dilinin benzerliğini
öğrendim. Burası çok güzel. Kendimi aile ortamı için-
de gibi hissediyorum. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar.

NESLİHAN BAYRAKTAR (24 YAŞ)
Bir aydır buradayım. Dersleri hiç kaçırmadım. İşa-

ret dili öğreniyorum. Çok şükür çok şey öğrendim. Ho-
calarımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Ortam çok
güzel. Burada bulunmaktan keyif alıyorum.

SELMA KAYSAL
Işıklar köyünden geliyorum. Daha önce yol duru-

mundan dolayı eğitim için herhangi bir yere gidemi-
yordum. Şimdi ESER’deyim. ESER servisle evden alı-
yor ve evimize bırakıyor. Burada müzik eğitimi alıyo-
rum. Sonrasında bilgisayar muhasebe eğitimi almayı
düşünüyorum. Bir aydır buradayım. Hocalarımız çok
iyi. Burasını çok sevdim. Sıcak bir ortam var.

ESER öğrencileri
çok mutlu

EMİNE IŞIKLI

EMİRCAN PEKÇETİN

MERT MACİT

SELMA KAYSAL

OKAY YILMAZ

ÖZLEM ÇOLAK

TAYFUN MUTLU

SİNAN BOZKURT

SULTAN ULUTÜRK

İLKNUR AKKURT

ELİF ÇİÇEK

GAYE AYDIN NESLİHAN BAYRAKTAR SAFİNAZ ALBAYRAK
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Malzemeler
500 gram diyet un
4 çay kaşığı kuru maya
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı şeker
Üzerine:
4 adet rendelenmiş domates

400 gram rendelenmiş diyet
kaşar, 10 adet dilimlenmiş
yeşil zeytin, 1 adet halka
halka kesilmiş soğan, 1 adet
dolmalık biber, Bir miktar
bezelye, Dilediğiniz miktarda
diyet ton, Bir miktar kekik.

Yapılışı:
Pizza hamuru için mayayı şekerle birlikte 1 bardak ılık suda
bekletin. Kabardığında diyet un ve tuzla birlikte kulak meme-
si yumuşaklığında bir hamur elde edene dek yoğurun (gere-
kirse su ilave edin). Üzerine nemli bir bez örterek hamuru
mayalandırın. Hamur mayalandığında merdaneyle açıp, tep-
siye yerleştirin. Rendelenmiş domatesi hamurun üzerine  ya-
yın. Daha sonra onun üzerine rendelenmiş diyet kaşarı ko-
yun. Dilimlenmiş domatesi, ince dilimler halinde kesilmiş
dolmalık biberi, halka halinde kesilmiş soğanı, bir miktar be-
zelyeyi ve dilediğiniz miktarda diyet  ton balığını da üzerine
koyarak, kekik serpin. Önceden ısıtılmış yüksek dereceli fı-
rında 20 dakika pişirerek, servis yapın.

DİYET PİZZA

Malzemeler
2 enginar
300 gr. brokoli
300 gr. karnabahar
1 tavuk göğüs fileto
1 havuç

2 kırmızı biber
2 dal taze sarımsak
2 dal taze soğan
1 su bardağı konserve mısır
1 çay bardağı zeytinyağı
1 limon ve tuz

Yapılışı:
Enginarları temizleyip, tencereye alın ve limonlu suda yumu-
şayana kadar haşlayın. Karnabahar ve brokoliyi iyice yıka-
yıp, parçalara ayırın ve kaynar tuzlu suda 10 dakika haşla-
yın. Göğüs etini bir tencereye alın ve haşladıktan sonra zar
şeklinde doğrayın. Kırmızı biberlerin çekirdeklerini temizle-
yin ve havucu yıkayıp, kazıyın. Kırmızı biberleri ince ince,
havuçları da küp küp kesin. Taze soğan ve sarımsakları te-
mizleyip, ince ince kıyın. Sebzeler soğuduktan sonra tavuk-
larla birlikte derin bir kaseye alın. Mısır, tuz, zeytinyağı ve li-
mon suyunu üzerine döküp, hepsini karıştırın. Salatayı servis
tabağına alın ve servis yapın.

ENGİNARLI SEBZE SALATASI

Malzemeler
Yarım litre yağsız süt
1 buçuk yemek kaşığı tam
buğday unu
1 buçuk yemek kaşığı mısır
nişastası

1 paket vanilya
1 yemek kaşığı bal (yerine
sıvı tatlandırıcı, stevia, toz
tatlandırıcı vs. kullanabilirsi-
niz.)
2 adet olgun muz

Yapılışı:
Süt, nişasta, un ve vanilyayı tencereye alıp karıştırın. Ocağın

altını açarak kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca 2-3 dakika
çırparak soğutun. Balı ve çatalla ezdiğimiz muz püresini ilave
edip çırpın ve kuplara bölüştürün.

Bu arada 3 adet kare bitter çikolatayı eritip kupların üstüne
koyabilirsiniz. 

Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alıp en az 2 saat soğutup
servis yapın.

DİYET MUZLU PUDİNG

YAVAŞ ÇALIŞANLARA ÖNERİLER
METABOLİZMASI

�Yaşlandıkça metabolizmanız yavaşlar. Her 10 yıllık
dönemde yüzde 2-4 daha az enerji yapar. Menapoz veya
andropoz metabolizmayı daha çok yavaşlatır.
�Hareketsiz yaşam metabolizmayı yavaşlatır. Kasları azaltır,
yağ depolarını artırır.
�Düzenli egzersiz metabolizmayı  hızlandırır. Kilo almamak
için çok egzersiz yapın.
�Troid problemleri metabolizmayı yavaşlatır. Hipertiroidiniz
varsa hızlı kilo alma, halsizlik, yorgunluk, kabızlık, unutkanlık
gibi belirtiler olabilir.
�Balık metabolizmayı hızlandırır. Haftada en az iki defa balık
yemek hastalık riskini azaltır.
�Metabolik sendrom, kilo almayı kolaylaştırır. 
�Kas kaybetmek metabolizmayı yavaşlatır. 
�Az yemek metabolizmayı yavaşlatır. Düşük kalorili diyetler
bu açıdan sağlıklı değildir. Az enerji alan beden bunu tehlike
sinyali olarak görür ve metabolizmanızı yavaşlatır.
�Besinlerin içeriği metabolizmayı etkiler. 
�Glisemik İndeksi yüksek besinler metabolizmayı etkiler.
Örneğin koladan aldığınız şeker daha hızlı, barbunyadan
aldığınız şeker daha yavaş kana karışır. Kola içtikten sonra
ortaya çıkan enerjiyi hemen kullanmazsanız yağ olarak
depolanır. Barbunyadaki enerjinin emilimi daha yavaş olduğu
için ortaya çıkan enerjiyi kullanma ihtimaliniz daha yüksektir.
�Tam ve doğal besinler metabolizmayı çalıştırır. Acı biber,
kimyon, zencefil, karabiber yemeklere eklendiğinde vücudu
ısıtır, sindirimi rahatlatır.
�Besin intoleransı metabolizmayı yavaşlatır. Sürekli aynı
besinlerle beslenenlerde, kronik stres altında yaşayanlarda
belli besinlere karşı intolerans görülür. Bunun sonucunda kilo
artışı, sindirim problemleri, halsizlik, yorgunluk ve depresyon
ortaya çıkar. İntoleransı saptamak için diyetisyen takibi altında
olmak gerekir.
�'Sumo güreşçisi diyeti kilo aldırır'. Kahvaltıyı atlıyor ve
düzensiz besleniyorsanız sumo güreşçisi diyeti yapıyor
olabilirsiniz. 
�Susuzluk metabolizmayı yavaşlatır. Günde 1.5 litreden
daha fazla su için. 
�Öğün atlamak kilo aldırır. 
�Düzenli kahvaltı yapmak kilo artışını önler.
�Yürüyüşü yaşantıya eklemek kilo artışını önler.
�Yemekleri yavaş yemek metabolizmayı hızlandırır. 
�Kronik stres kilo artışı yapar.
�Uyku problemleri metabolizmayı etkiler.
�Çay, kahve, kola tüketimi metabolizmayı yavaşlatır. Karın
bölgesinde yağlanma ve sindirim sorunları görülür.Günlük
maksimum 1 kahve, iki fincan çay içmek gerekir.

Sağlıklı beslenmenize dikkat

ettiğiniz ve düzenli spor

yaptığınız halde formunuzu

koruyamıyor ve sürekli kilo

alıyorsanız mutlaka uzman

bir doktora başvurmanız

gerekiyor. Yapılan tetkikler

ve tahlillerde herhangi bir

sorun çıkmazsa

metabolizmanızın yavaş

çalışması da kilo almanıza

neden olabilir. Bu sayımızda,

metabolizması yavaş çalışan

bayanlar için önerilerde

bulunacağız.
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Çocuklar,
İstanbul
Legoland’de
Eğlence Sizi
Bekliyor

BAYRAMPAŞA’DA bulunan Forum İstanbul AVM içe-
risinde yer alan Legoland Discovery Centre, 3-10 yaş
aralığındaki çocuklar başta olmak üzere, her yaştan

insana Legolar ile eğlenme ve öğrenme imkanı sunuyor.
Legoland iki kattan oluşuyor. Giriş, Lego Mağazası, Mini-

land, Fabrika Turu, Merlin’in Çırağı, Krallık Macerası Lazer
Oyunu, Miniland, Lego Yapım Atölyesi, Lego Yarışçıları ve
4D sinema ilk katta yer alıyor. Lego Cafe, Lego Arkadaşları,
Dublo Kasabası, Lego İnşaat Sahası ve Party bölümü ise ikin-
ci katta bulunuyor. Fabrika Turu, Miniland, Lego Yapım Atöl-
yesi, 4D Sinema, Lego Fabrikası, Krallık Macerası Lazer
Oyunu, Lego Yarışçıları, Lego İnşaat Sahası, Merlin’in Çırağı,
Dublo Kasabası, Lego Arkadaşları ve Lego Mağazası olmak
üzere 12 bölüm bulunuyor. 

Fabrika Turu’nun ardından, 4 kişilik at arabalarına bine-
rek, lazerli silahlarla dev trolleri yok etmeye çalışıyorsunuz.
Krallık Macerası Lazer Oyunu’nda en yüksek puana ulaşan
ziyaretçi, prensesi kurtarma şansını yakalıyor. Farklı bölüm-
lerden oluşan oyunda, at arabası hareket ederken, hızlı dav-
ranmanız ve lazer silahlarınızı iyi kontrol etmeniz gerekiyor.

KIDZMONDO, Trump İstanbul Alışveriş Merkezi’nin alt katında, yakla-
şık 4000 m2’lik alana kurulmuş bir mini şehir. Bu şehrin vatandaşları

ise, sadece 14 yaşın altındaki çocuklar!
Bu şehrin içine giren çocuklar üniformalarını giyiyor, çalışıyor, para kaza-

nıyor ve paralarını diledikleri gibi harcıyorlar.
Parka girmeden hemen önce çocuklara, biniş kartı, park haritası ve Kid-

lar para biriminde paraya çevrilecek bir çek veriliyor. Çocuklara güvenliği
sağlamak amacıyla bileklik, yani ‘kidzbantlar‘ takılıyor. Bu bileklikler çipli
olduğu için çocuğun, park içerisinde hangi bölümde olduğu anında öğreni-
lebiliyor ve çocuk ebeveynlerin haberi olmadan asla alan dışına çıkamıyor.
Bunun dışında, alanda 150’den fazla güvenlik kamerası bulunuyor.

Çocukların Minyatür Şehri KidzMondo

Müziğin Çocuk 
Gelişimine Katkıları

Bebekleri Egzamadan
Korumak İçin…

Çocuklar için Besleyici ve Eğlenceli Sandviçler

�Havuç, brokoli, may-
danoz, domates gibi
sebze ya da sebzeler,
�Kaşar veya beyaz
peynir,
�Yumurta
�Birkaç tane siyah ya
da yeşil zeytin,
�Birkaç tane çeri domates
�Çok tahıllı ya da tam buğday tost
ekmeği

Yapılışı
1. Çok tahıllı ekmeğin üzerine

bir dilim kaşar peyniri ya da beyaz

peyniri koyun.Havuç,
marul ya da brokoli gi-
bi sebzeleri küçük
parçalara bölerek,
‘saç’ şeklini oluşturun.

2. Haşlanmış yu-
murtayı ikiye bölün. Üze-

rine, çekirdeğini çıkardı-
ğınız zeytinleri koyarak, ‘göz’

şeklini oluşturun.
3. Çeri domatesi ortadan ikiye

bölerek, ‘burun’ şeklini oluşturun.
4. Salam, maydanoz ya da zeytin

kullanarak, ağız şeklini oluşturun.

3AYLIK çocuklar çevredeki seslere tepki verme-
ye başladığı gibi, 6 aydan itibaren çocuklar

sesler aracılığı ile öğrenme davranışı geliştirebil-
mektedir. 1 yaşından itibaren ise ses çıkarma,
duyduğu seslerin ritmine uyum sağlama (el çırp-
ma, uyumlu hareket etme vb.) davranışlar göste-
ren çocuklar, duydukları müzikleri de öğrenme
eğilimi gösterir. 3 yaşından itibaren çocuklar fi-
ziksel ve zihinsel açıdan enstrüman çalabilecek
seviyeye ulaştıkları gibi, çocukların erken dönem-
de müzik aleti çalmaya başlamaları yeteneklerini
geliştirebilmeleri için büyük bir imkan sağlar. Ay-
rıca çocukların bakış açısını ve hayal gücünü şe-
killendiren bu durum çocukların soyut düşünme
becerilerini de artırır. Her çocuğun en az bir ens-
trüman çalması, ruhsal açıdan daha güçlü bir bi-
reye dönüşmesini de sağlar. Duygularını müzikle
ifade etmeyi öğrenen çocuklar, ruhsal açıdan güç-
lenecekleri gibi diğer alanlarda da kendilerini hız-
lı bir şekilde geliştirme imkanı bulur.

BEBEKLERDE egzamaya yol açan faktörler ara-
sında kimyasal sabun, kozmetik kremler, yün-

lü kıyafetler ve alerjik reaksiyon oluşturan besin-
ler yer alabiliyor. Genetik etkiler nedeniyle de gö-
rülebilen egzama çocuklarda genellikle beş yaşın-
dan sonra etkisini kaybediyor. Bebeklerin cildinin
zarar görmesine, kaşınmasına ve yara biçiminde
görülmesine yol açan egzama, genellikle bebekle-
rin yüzünde ortaya çıkmaya başlıyor. Bacak, kol,
sırt ve kulak arkasına da yaylabilen egzama, ka-
buklanma ve deri döküntülerine yol açabiliyor.
Bebeklerin cildi hassas olduğundan, bu döküntü-
ler enfeksiyon riski de oluşturabiliyor.

MALZEMELER:

ÇOCUKLARIN düzenli ve dengeli
beslenmesini sağlamak için, ya-

ratıcılığınızı ve maharetlerinizi kulla-
narak eğlenceli sandviçler oluşturabi-
lir ve çocukların keyifle yemek yeme-
lerini sağlayabilirsiniz. Çocukların vi-

tamin almaları için sebze, kalsiyum ih-
tiyaçları için peynir ve kaşar, protein
ihtiyaçlarını karşılamak için ise yu-
murta kullanarak, sabah kahvaltıları
ya da ara öğünlerde dengeli beslen-
melerine yardımcı olabilirsiniz.

Arılar Yüzünüzü Tanıyor!

ARILARIN insan yüzünü, soyutlama yaparak baş-
ka şekillerden ayırt edebildiği ortaya çıktı.

Fransa’daki Paul Sabatier Üniversitesi’nden Martin
Giurfa’nın yaptığı araştırma, insanların dikey çizgi
(burun), iki nokta (gözler), bir yatay çizgi (ağız) gibi
farklı unsurları birleştirerek insan yüzünü tanıdığını,
arıların da insanlar gibi beyinlerinde bir şekil oluş-
turmak için dikey çizgi, iki nokta ve yatay çizgiyi bir
araya getirebildiğini gösterdi. 

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Adri-
an Dyer ve ekibinin yaptığı araştırma şekerli su ile
"alıştırma yaptırılan" arıların insan yüzlerini tanıdığı-
nı ortaya koymuştu. Giurfa, arıların bunu nasıl yaptı-
ğını araştırdı. Bilim adamları Giurfa ve Aurore Avar-
gues-Weber, önce gözler için iki nokta, burun için di-
key çizgi, ağız için yatay bir çizginin bulunduğu yüz
resimleri kullandı.
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