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Başbakan Davutoğlu,
lise mezunu gençlerin
2 yıl boyunca genel
sağlık sigortalarının
da ödeneceğini ifade
ederek, “Seçilme
yaşını 18'e
indireceğiz.
Gençlerimize sınırsız
ücretsiz internete
erişim imkanı
getiriyoruz. Yeni iş
kuran gençlerimize 
3 yıl boyunca gelir
vergisi muafiyeti
sağlayacağız. İlk kez iş
bulan her gencimizin
maaşının 1 yıl
boyunca devlet
tarafından
karşılanması da
gerçekleştirilecek. 
Bu hem işçiye hem 
işverene destektir.”
dedi.

“Lise mezunu
gençlerin 2
yıllık genel
sigortasını da
devlet ödüyor”

EYÜP SULTAN’DA  HAMSİ FESTİVALİ

EYÜP Belediyesi’nin tarihi mirasını, kültürünü koruyarak tanıtacak ve gelecek nesillere
aktaracak “Eyüp Tarihi Merkez Yönetim Planı” projesinin koordinatörlüğünü üstlenen

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asu Aksoy, “Eyüp UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne girmeye aday bir ilçe” dedi. �DEVAMI 4-5-6 ve 7. SAYFADA

‘Eyüp UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne Girmeye Aday’

EYÜP Sultan’ı ziyarete gelenlere ve
Suriyeli çocuklara özel
düzenlenen Hamsi Festivali’nde

renkli anlar yaşandı. Eyüplüler ve
Suriyeli çocuklar, Karadeniz’in simgesi
hamsi ekmeği yedikten sonra kemençe
eşliğinde horon teptiler. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, Eyüp Sultan’ı ziyarete gelenle-
re hamsi ekmek ikram etti.  Güzeltepe
İlköğretim Okulu’ndaki Suriyeli
çocukların birçoğu ise, hamsiyi ilk kez
tattıklarını ve çok sevdiklerini belirterek
Başkan Aydın’a sevgi tezahüratlarında
bulundu. �DEVAMI 3. SAYFADA

hibeden yararlanmak
isteyen gençlerin

KOSGEB’den girişimci eğitim
sertifikası alması gerekiyor.
Gençlere 2016 yılı içinde
sağlanacak destekler bununla
sınırlı değil. 100 bin TL faizsiz
kredi desteği, yeni iş kuranlara 
3 yıl boyunca gelir vergisi
muafiyeti, ilk kez iş bulan
gençlerin 1 yıllık maaşının
devlet tarafından ödenmesi, lise
mezunu gençlerin 2 yıl boyunca
genel sağlık sigortalarının
devlet tarafından karşılanması
ve sınırsız ücretsiz internet
erişim imkanı da gençliğe bu yıl
sunulacak hizmetler arasında
yer alıyor. �DEVAMI 26. SAYFADA

50 BİN TL’LİK

Başbakan’dan Genç Girişimcilere Müjdeler

‘2016 Gençlerin Yılı Olacak’
Başbakan Ahmet
Davutoğlu, yeni

yılda gençler için
verilen

destekleri
açıklayarak,

“2016  onların
yılı olacak.

Gençlerimiz ya
kendi işini

kursun ya da bir
işe avantajlı

müracaat etsin.”
dedi.
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Gostivarlılar Kahvaltıda Buluştu
BAŞKAN Remzi Aydın, Üsküdar

Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam
Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı

programında Gostivarlılar’la bir araya geldi.
Program, Makedonya'dan gelip İstanbul'da
okuyan öğrencilerin girişimleriyle, Alibeyköy
Genel Merkez Gostivarlılar Derneği, Kadıköy
Gostivarlılar Derneği ile Bayrampaşa Gostivar
ve Çevre Köyleri Derneği tarafından
düzenlendi.

Kahvaltı programına Makedonya Devlet
Bakanı Furkan Çako, Makedonya
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Ali, AK
Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Hüseyin
Bürge, AK Parti 24. Dönem Milletvekili Gülay
Dalyan ile İstanbul ve çevresinde yaşayan
Gostivarlılar katıldı. 

Programda kürsüye gelerek yaptığı
konuşmada Gostivarlılar’ın her zaman bir
araya gelip, birlikteliklerini gösterebilen
insanlar olduklarını vurgulayan Belediye
Başkanı Aydın sözlerine şöyle devam etti;
“Gostivarlılar birbirlerine tutkun, birbirlerini
destekleyen, birbirlerini seven kardeşlerimiz.
Bugün değişik ilçelerden, hatta değişik
kıtalardan gelerek, burada bu programı
gerçekleştirdiniz. Sizleri bundan dolayı tebrik
ediyorum.” 

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Hüseyin
Bürge ise yaptığı konuşmada; “Gostivarlılar
misafiri sever, Allah da sizleri sevsin.” dedi.

EYÜP Belediyesi’nin destekleriyle, Eyüp Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen yardım

kampanyasında, öğrencilerin topladıkları yardım
malzemeleri Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Bayırbucak
Türkmenleri'ne gönderildi.

Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Bayırbucak
Türkmenleri için düzenlenen yardım törenine katılan Başkan
Remzi Aydın, “Mazlum ve mağdur Bayırbucak Türkmenleri
için yardım toplayan sizlere teşekkür ederim. Bu yardımlarla
sizler imam hatipli olarak, bu medeniyete ve topraklara
örnek oldunuz” dedi. 

Törene Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra
AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Eyüp İlçe Milli
Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, Eyüp Müftüsü Muammer

Ayan, Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü
Ali Karayılan, öğrenciler ve velileri katıldı.

600 koli ve 11 bin 206 Türk
Lirası yardım

Konuşmaların ardından öğrencilerin
ailelerinden ve okul çevresindeki esnaftan
aldığı destekle bir araya getirdiği giyim,
gıda, ilaç ve temizlik malzemelerinden
oluşan 600 koli ve 11 bin 206 Türk Lirası
Deniz Feneri Derneği'ne teslim edildi. 

Tören öncesi öğrenciler yardım
malzemelerini kolilere yerleştirerek TIR’a
yüklenmesine yardımcı oldu.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul’da bulunan Gostivarlılar Dernekleri tarafından organize edilen kahvaltı programına katıldı. Programda
kürsüye gelerek bir konuşma yapan Başkan Aydın “Her zaman Gostivarlı kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Eyüp’ten
Bayırbucak

Türkmenlerine
Hayır Köprüsü

EYÜP Belediyesi Sosyal
Destek Hizmetleri

Müdürlüğü bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren
Şefkateli Mağazası, Simurg
Bilgi Evi öğrencilerini
ağırladı. Eyüp Belediyesi
Simurg Bilgi Evi ve Gençlik
Merkezi öğrencileri, iyiliğe
köprü olmak amacıyla
kurulan Şefkateli Mağazası’nı
ziyaret etti. Kemerburgaz,
Topçular, Akşemsettin,

Yeşilpınar, Nişanca ve
Düğmeciler Bilgi Evleri’nden
gelen 25 öğrenci, mağazanın
çalışmaları hakkında bilgi
alarak, burada yapılan işlere
destek verdi.  Ayrıştırma,
katlama ve raflara
yerleştirme işlerinde mağaza
çalışanlarına yardım eden
öğrenciler, ihtiyaç sahipleri
için gönüllü olarak
çalışmanın mutluluğunu
yaşadı.

Gençlerden Şefkatli Destek
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E YÜP Belediyesi, Haliç kıyısında ilk kez düzenlediği
Hamsi Festivali’nde 10 bin kişiye hamsi ikramında
bulundu.  Festivalde, hamsinin tadına bakan

vatandaşlar, horon ve kemençe eşliğinde keyifli dakikalar
yaşadı. Başkan Remzi Aydın, Mevlid Kandili’nde ise
Güzeltepe İlköğretim Okulu’nda Suriyeli çocuklara hamsi
ekmek, Eyüp Sultan’ı ziyarete gelen binlerce kişiye ise
Meydan’da pilav, kavurma ve ayran ikram etti.

Haliç kıyısında düzenlenen Hamsi Festivali, sağnak
yağmura rağmen büyük ilgi gördü. Renkli görüntülere
sahne olan festivale Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Ak
Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

Cuma Namazı sonrası Haliç kıyısında düzenlenen
festivale katılan Bakan Binali Yıldırım, vatandaşlarla
birlikte hamsi sırasına girdi, kendi yedikten sonra da
Başkan Remzi Aydın’la birlikte standın başına geçerek
herkese hamsi ikramında bulundu.

Suriyeli Çocuklar Hamsiye Bayıldı
Eyüp Belediyesi, Güzeltepe Hacı Arif Bey İlköğretim

Okulu’nda eğitim gören Suriyeli çocuklar için de Mevlid
Kandili’nde özel bir etkinlik düzenledi.

Okul bahçesine gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Suriyeli annelerle Arapça konuşarak onların
sorunlarını dinledi. Başkan Aydın daha sonra kendi eliyle
ekmeklerin arasına hamsileri koyarak burada eğitim
gören çocuklara ikram etti. Hamsiyi ilk defa tadan Suriyeli
çocukların heyecanı ve mutlulukları görülmeye değerdi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, burada yaptığı
konuşmada “Suriyeli kardeşlerimizi unutmayalım, onları
unutmadığımızı gösterelim istedik. Biz Ensarız, sizlerle
her şeyimizi paylaşırız. Bugün de böyle bir
mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak, sizlerin mutluluğuna
ortak olmak istedik. Esasında balık bahane, maksat bir
araya gelmek, dertlerimizi, sevinçlerimizi paylaşmak. Bu
gün güzel bir gün, Hazreti Peygamber’in doğum günü,
Mevlid Kandili. Bu vesileyle hepinizin kandilini tebrik
ediyorum, bereketler olsun diyorum. İnşallah daha güzel
günler; barışın, sevginin ve huzurun olduğu günler
temenni ediyorum” dedi.

Etkinliğe Güzeltepe Mahallesi Hacı Arif Bey
İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 725 Suriyeli 
öğrenci ve ailesi katıldı. Etkinlikte 3 bin kişiye Eyüp
Belediyesi tarafından hazırlanan hamsi ekmek ve 
humus ikram edildi.

Mevlid
Kandili’nde

Pilav
Kavurma

İkramı

EYÜP Belediyesi Mevlid
Kandili’nde Eyüp

Meydanı’na gelen vatandaşlara
pilav, kavurma ve ayran
ikramında bulundu.

Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, akşam namazı
öncesinde hazırlanan özel
alanda Eyüp’e ibadetlerini
yerine getirmek amacıyla gelen
vatandaşların Mevlid Kandili’ni
kutlayarak onlara pilav,
kavurma ve ayran ikram etti.

Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen Hamsi Festivali’ne katılan Bakan Binali Yıldırım, Belediye Başkanı Remzi Aydın’la birlikte vatandaşa hamsi
dağıttı. Güzeltepe İlköğretim Okulu’ndaki Suriyeli çocuklar ise Mevlid Kandili’nde ikram edilen hamsi ekmeği çok sevdiler ve Başkan’a teşekkür ettiler.

EYÜP SULTAN’DA HAMSİ FESTİVALİ
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Eyüp
Belediye Başkanı

Remzi Aydın, 
Eyüp Tarihi Yönetim Planı

Projesi'ne büyük önem
verdiklerini belirterek yapılan

çalışmalar sonrası ilçenin
UNESCO tarihi miras
listesine girmek için

aday olacağını
söyledi.

RÖPORTAJ: Ayla Eyüboğlu
FOTOĞRAFLAR: T. Alper Gökdemir

“Eyüp, UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne Girmeye Aday”
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E
YÜP Belediyesi, İslam
aleminin en önemli
merkezlerinden Eyüp’ün
tarihi mirasını, kültürünü
koruyacak, tanıtacak ve

gelecek nesillere aktaracak
çalışmalarına devam ediyor. Bir yılı
aşkın bir süredir devam eden “Eyüp
Tarihi Merkez Yönetim Planı”
projesini yöneten Bilgi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asu Aksoy‘la
yapılan çalışmalar hakkında
konuştuk. 

Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi
Merkez Yönetim Planı çıkarıldı.
Bu çalışma nasıl başladı? Ne
kadar sürdü? Amaçları neler
kısaca anlatabilir misiniz?

Tarihi Merkez Yönetim Planı
çalışmaları bir senedir devam
ediyor. Uzun zamandır Eyüp tarihi
merkez özellikle Eyüp Sultan
Türbesi ve Camii Meydanı’nda
araştırma ve çalışmalar yapıyoruz.
Bu bölgede  bazı dönemlerde
yaşanan trafik sıkışıklığı, insan
kalabalığı, satış yerleri vb. bir kaos
olduğunu gözlemledik. Gelenlerin
de  bu durumdan memnun
olmadığı yapılan araştırmalardan
ortaya çıktı. Belediye Başkanı Remzi
Aydın ve Başkan yardımcıları da
daha önce yaptıkları toplantılarda
ziyaretçi memnuniyetsizliğini tespit
etmişler ve sorunları nasıl ele
alabiliriz diye konuyu mercek altına
almışlar. Eyüp Belediyesi’nin eski
Plan Proje Müdürü Gülnur Kadayıfçı
ile birlikte çalışmalara başladık.
Türkiye’de çok sayıdaki tarihi kentte
bulunan yönetim ve planlama
anlayışından bahsederek Eyüp’ün
özel olarak yönetilmesi gerektiğini
ifade ettik. Çünkü Eyüp’te çok
hassas miras koruma durumu var.
Koruma perspektifli bir
planlamanın ardından acil
uygulama yapılması gerektiğini,
restorasyon konularında da çok
daha takipçi olunması gerektiğini
anlattık. Biz bütün konularda bu
bölge nasıl yönetilir, buranın
öncelikleri, sorunları nelerdir, bu
sorunları ele almak için ne tür
eylemler gerekir diye ayrıntılı bir
rapor hazırladık, önce durum tespiti
yaptık. Tarihi mirasın korunması,
daha iyi anlatılması, sunulması,
gelen ziyaretçilerin de memnun bir
şekilde ayrılması için model

sunduk. Yapılması gereken
eylemlerin neler olduğuna dair bir
eylem planı oluşturduk. O eylem
planı içerisinde hangi konuların
öne çıktığı,  aciliyet taşıdığını
aktardık. Eyüp’te bir ulaşım sorunu
vardı. Özellikle karayolu
ulaşımındaki sıkışıklığı çözmek
nasıl mümkün olabilir şu anda
araştırılıyor. Bu konuyla alakalı
olarak İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi ile Eyüp Belediyesi 

ortak görüşmelere başladılar. 
Eylem planını çıkarmadan

önce bir anket yaptınız mı?
Durumu nasıl tespit ettiniz? Kaç
kişi ile görüşüldü?

Evet alanda  Cuma, Cumartesi ve
Pazar günleri 18 yaş üzeri toplam
400 kişi ile anket çalışması
gerçekleştirildi. 

Şaşırtıcı bir sonuç çıktı mı
yoksa beklediğiniz gibi miydi?

Şöyle bir sonuç çıktı: İnsanlar
Eyüp Sultan Camii ve  Türbesi’ne
geliyorlar. Ağırlıkla Feshane ve Piyer
Loti’yi biliyorlar. Eyüp’ün başka
değerleri anlatılmadığı için de
bilmiyorlar ve gezip daha fazla bilgi
sahibi olamıyorlar, bölgede daha
uzun vakit geçirmiyorlar.
“EYÜP’TE MÜZE OLMASI ŞART!”

Alan yönetimi çalışması
meyvelerini ne zaman verecek? 

Hızlı şehirleşme ile birlikte,
kentin tarihi dokusunun yeni
mimariyle nasıl yan yana geleceği
meselesinin dikkate alınması
gerekiyor. Müzeleştirmekten

ziyade bir yeri, yaşanan dokusu,
insanıyla birlikte, tarihi değer
miraslarını bilerek, onlara değer
vererek, saygı göstererek, bugünü
entegre etmeye çalışarak yaşam
alanı kurmak gerekiyor. Eyüp’te şu
anda müze yok, yapılması çok
önemli ama semti
müzeleştirmekten ziyade yaşayan
bir alan olarak, tarihi mirasını
saygılı bir şekilde koruyarak
devam ettirmeli, yavaş yavaş iyi bir

planlamayla kendi dilini bulmak
için uğraşmalı ve müzeleri,
ziyaretçi merkezleri oluşturulmalı.
Örneğin İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile görüşülüp tarihi
Feshane, karşısındaki belediye
binası ve aradaki modern binaların
bir kültür adası olarak
değerlendirilmesinin uygun
olacağını düşünüyoruz. Eğer bu
gerçekleşirse Eyüp’e bir kültür
adasından girilmiş olunacak. ��

“İnsanlar Eyüp Sultan
Camii ve  Türbesi’ne
geliyorlar. Ağırlıkla
Feshane ve Piyer Loti’yi
biliyorlar. Eyüp’ün başka
değerleri anlatılmadığı
için de bilmiyorlar ve
gezip daha fazla bilgi
sahibi olamıyorlar,
bölgede daha uzun
vakit geçirmiyorlar”

�Zal Mahmud Paşa Camii

�Sertarikzade Tekkesi
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“Eyüp Belediyesi Mimari Tasarım Yarışması Açtı”
�Afife Hatun Tekkesi

�Zal Mahmud Paşa Külliyesi

Proje kapsamında Eyüp
Belediyesi bir de yarışma
başlattı. Ondan da
bahsedebilir misiniz?

�Bizim başlangıç noktamız
Meydan’daki bu karmaşık
durumdu. Meydan’la ilgili hep
bir düzeltme ve bir şeyler
yapma isteği vardı.  Biz de bu
konuyu aldık önümüze  ve
dedik ki Eyüp Meydanı’nın
sorunlarını tespit ettikten sonra
çözümüne ilişkin neler
önerilebilir, ne tür senaryolar
geliştirilebilir bir mimari
tasarım yarışması açalım dedik.
Eyüp Belediyesi’nin açtığı bu
yarışmaya mimarlık bürolarını
davet ettik. Danışma
Kurulumuz, 15 firmaya çağrı
yaptı. Bu 15 firma arasından 5’i
Danışma Kurulu tarafından
seçildi ve bu firmalar yine
şartname çerçevesinde
kurumsal kimlik meseleleri
konusunda çalışıyorlar. Eyüp
Belediyesi’yle, tüm bu çalışma
sonuçları ve verilerin
Eyüplülerle paylaşılacağı bir
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sergi düzenlemeyi planlıyoruz. 
Başkanımız, geçenlerde bir

programda, ‘Eyüp’ü UNESCO
dünya mirası listesine
aldırmayı istiyoruz’ demişti.
Bunun için ne gibi kriterler
gerekiyor? Eyüp uygun mu
sizce, umut var mı?

�Eyüp’ün tarihi kent dokusu
her yönüyle bugüne kadar
korunmuş, arada tahripler, hatta
çok ciddi değişimler olmuş. Bu
konuda başvuru dosyasının bile
hazırlanması,  bütün dünyaya
anlatımı için iyi bir fırsat. UNESCO
Dünya mirası listesine girmek
demek, bu adaylığı ortaya
koymak demek, yaşayanları ile
birlikte bölgeyi korumak,
sürdürülebilir projelerle bütün
olarak anlatmak çok önemli. 

Bu konuda Eyüp Belediyesi ile
birlikte İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Kültür Turizm
Bakanlığı, Türbeler Müdürlüğü
gibi Eyüp’te faaliyette bulunan
paydaşlarla görüşmeler yaptık.
Hepsi de bu konuya destek
olacaklarını belirttiler. 

Büyük Şehir Belediyesi hem
tramvay hem de teleferik
projesi çalışmaları var. Bu
projeler sizin çalışmalarınız ile
uyuşuyor mu?

�Biz bu çalışmaya yaparken
İBB ile toplantılarda ulaşıma
ilişkin projeleri, tasarımları
öğrendik. Ve şu ortaya çıktı:
Ulaşım meselesi koruma
meselesinden ayrı ele
alınmamalı. Ulaşım korumanın
altında bir konu olarak
düşünülmeli. Bütün dairelerin,
müdürlüklerin en başta
yazacakları slogan “Eyüp kentsel
tarihi miras alanını
korumalıyız”olmalı. Sadece
anıtlar, tek tek binalar olarak
değil burayı bir mahalle olarak,
tarihi kent dokusu olarak
korumalıyız. 

Eyüp’ü sadece Eyüp olarak
değil Haliç’i, Sütlüce’si, karşısında
tersaneleri ile birlikte kamusal,
kolay erişilebilir bir bütün olarak
görmemiz lazım.

“UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne girmek demek,

bu adaylığı ortaya
koymak demek, burayı

iyi yönetmek, burayı
yaşayanları ile birlikte

korumak, sürdürülebilir
çok önemli tekil projeler

yerine bütün olarak
anlatmak çok önemli.”

�Pierre Loti

�Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi

�Eyüp Sultan Türbesi

�Eyüp Sultan Camii

�Teleferik

�Cülus Yolu
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Göktürk Esnafı Satışlardan Memnun

İSTANBUL’UN merkeze yakın en nezih, en popüler
yerleşim bölgelerinden Göktürk’te esnaflarla
sohbet ettik. Her geçen gün daha da gelişen,

alışveriş merkezleri, butik satış noktaları 
artan ve markaların buluşma noktası olan
Göktürk’teki esnaflar satışlardan, belediye
çalışmalarından memnunlar. Göktürk 
içinde oturanların genelde semt market
esnaflarından alışveriş ettiği, lüks sitelerde
yaşayanların ise AVM ve butik dükkanları
tercih ettiğini belirten esnaflar, “Müşterilerimiz
bize alıştıklarında artık vazgeçmiyorlar. 
Ünlü müşterilerimiz de var, orta direk de. 
Mahalle kültürü Göktürk’te hala devam ediyor” dediler.

Her
sayıda

mahallelerimizin
omurgasını oluşturan
esnaflarımızı dolaşan,

onların dilek ve şikayetlerini
dinleyerek okuyuculara

ileten Eyüp Postası’nın bu
ayki durağı Göktürk

oldu.

“Mahalle Kültürü Göktürk’te Hala Devam Ediyor”

Mehmet Terzi (Terzi) 
“44 yıldır terzilik yapmaktayım. Daha önceleri Kemerburgaz,
Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa’daydım. 14 yıldır da Göktürk’te
esnaflık yapıyorum. Allah’a şükür işlerimiz iyi gidiyor.
Belediyemiz güzel çalışıyor. Çalışmalarından memnunuz,
yollarımız temiz, çöplerimiz alınıyor. Ben bir esnaf olarak bir
sıkıntı görmüyorum. Göktürk’te birçok ünlü müşterim var. Fettah
Can, Pascal Nouma, Emrah, Erdoğan Demirören, Tayfun
Demirören,  onların giysilerini ben dikiyorum. 13 yıl evvel
Cumhurbaşkanımızın pantolon paça boyunu almaya gitmiştim. O
zaman Göktürk Ravza Sitesi’nde oturuyordu.”

Bilal Sönmezışık
(Dilara Kırtasiye)
“Bir yıldır Abim
Levent Sönmezışık
ile beraber
çalışmaktayım.
Abim 13 yıldır
Göktürk’te esnaflık
yapıyor. İşlerimiz
çok şükür iyi
gidiyor. Ara ara
durgunluk da
oluyor. Etrafımızda
çok ucuza kırtasiye

ürünleri satan dükkanlar
var. Onlar düşük kaliteli
ürünler sattıkları için
fiyatları ucuz oluyor.
Belediyemizin iki yıldır
dağıttığı ücretsiz hediye
kuponlarının,
sirkülasyon, malı eritmek
açısından çok büyük
faydası oldu. Geçen sene
bu uygulama sadece
ilkokulları kapsıyordu.
Bu sene ortaokulları da
dahil ettiler. Çok
yoğundu o dönem.
Yemek yemeye bile fırsat
bulamıyorduk.
Belediyemizden çeklerin
dağıtılacağı zaman
kırtasiyelerin fiyat
denetimi yapılmasını
öneriyorum. Fiyat
farklılıkları oluyor.
Çeklerin okullar
tarafından bir anda
dağıtıldığında yığılma
oluyor. Bu çekleri
haftalara bölersek bu
kadar yığılma
olmayacağını
düşünüyorum. Çok
kalabalık oluyor.
Çocuklar da, veliler de
alışveriş yapmakta
zorlanıyorlar.”

Hayati Şaylan ( Şaylan Büfe)
“26 yıldır esnaflık yapmaktayım. İşlerimiz iyi gidiyor. Yalnız arnavut
kaldırımlarının değiştirilmesini rica ediyorum. Bayanların ve çocuklu
ailelerin yürürken zorlanmasına neden oluyor. Belediyemiz gayet iyi
çalışıyor. Çalışmalarında onları tebrik ediyorum.”

Nihat Erküre (Karadeniz
Kardeşler Lokantası)
“15 yıldır Göktürk’te esnaflık
yapıyorum. İşlerimiz Allah’a
şükür iyi gidiyor. Çalışmalardan
memnunuz. Bugün Etiler, 
Ulus, Arnavutköy neyse
Göktürk de öyle. Göktürk gün
geçtikçe nüfusu artan ancak
mahalle kültürünün hala
yaşandığı bir yer.”

Seyfettin Sarı (İnci Fotografçılık)
“16 yıldır Göktürk’te esnaflık yapmaktayım.

İşlerimiz iyi gidiyor. Belediye Başkanımıza da
sorunlarımızı ilettim. Seyyar satıcılardan

şikayetçiyiz. Ürünlerini satmak için
dükkanlarımızın içerisine giriyorlar.

Zabıtalarımızdan bu konuda yardımcı
olmalarını istedik. En kısa zamanda bu sorunu

çözeceklerine inanıyoruz”

Hacı Kekeç (İskender
Kasap)

“1983 yılından beri buradayız.
İşlerimiz iyi gidiyor.

Belediyemizin çalışmalarından
memnunuz; tabii ki

sorunlarımız olduğunda
gerekli birimleri arayıp onların

çözümü noktasında
sıkıntılarımızı aktarıyoruz.

Haber: 
Merve Uzun
Fotoğraflar:

Tamay Alper
Gökdemir 
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GÖKTÜRK’TE oturan Işık Eryavuz ve Denizcan Pedersen,
mesleklerini zirvesindeyken bırakarak hayallerinin işini
gerçekleştirdikler. Atölye Bis’i kurdular. Kurdukları iş yerine

hanımların büyük ilgi gösterdiğini belirten Işıkcan Eryavuz
girişimcilik hikayesini şöyle anlatıyor: 

“Asıl mesleğim avukatlık. Küçüklüğümden beri hobi olarak resim,
ebru sanatı, mozaik, dikiş gibi dallarla ilgilendim, eğitimler aldım. Bu
eğitimlerim bende bir birikim  oluşturdu. Avukatlık yaparken sürekli
annem ve ablama ‘Ben bu işlere sardım nasıl avukatlık yapacağım’
derken zamanla sosyal medya üzerinde ‘bu işe sardım’ adlı bir site
oluşturdum. Yaptığım ürünleri sitemden paylaşıyordum.  Sonrasında
İstiklal Caddesi’ndeki atölyemizi kurdum. Sonra burayı açmaya karar
verdik. Reklam kampanyalarımızda ‘bu işe sardım’ ismi uzun olduğu
için kısaltarak “Atölye Bis” olarak ismimizi değiştirdik. Şimdi
avukatlık yapmıyorum. Benim hayallerim ablamın cesareti ile
birleşince Atölye Bis ortaya çıktı.”
Denizcan Pedersen: “Projenin Fikir Annesi Kardeşimdir”

Denizcan Pedersen ise uzun yıllar yurt dışında çalışmış bir
finansçı. İşin daha çok pazarlama, marketing ve PR işiyle uğraştığını
ifade eden Pedersen, Atölye Bis’e katılma sürecini şöyle özetliyor:
“Bankacıyım, eşimin işi nedeniyle 8 yıl yurt dışında yaşadım. Orada
da hep finans sektöründe çalıştım. Türkiye’ye döndüğümüzde
Işıkcan’ın İstiklal’deki atölyesini Göktürk’e taşıma hayali vardı. Ben de
altı yıldır Göktürk’te oturuyordum ve buradaki bayanların spor
merkezleri ve kafeler dışında çok fazla vakit geçirebileceği bir yer
olmadığını biliyordum. Bayanların hem üretken olup bir şeyleri
öğrenebileceği, hem de  çay, kahve içebileceği, doğum günü ve  özel
günlerini dostlarıyla geçirebilecekleri bir yer olsun istedik. Atölye Bis
böyle kuruldu. Tabii ki bu projenin fikir annesi kardeşimdir. Ben de
elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. İşin  Marketing ve PR
kısmıyla ilgileniyorum.”   

Atölye Bis, hem elişi ürünlerin sergilenip satıldığı, hem bu
konuda workshop’ların düzenlendiği hem de özel gün ve
kutlamaların yapıldığı şık bir mekan. 

Işıkcan Eryavuz ve Denizcan Pedersen, kadın girişimcilere de
yeteneklerini fırsata dönüştürmek için ellerinden geleni yapmalarını
ve sevdikleri iş için mücadele etmelerini  tavsiye ediyorlar: 

“İnanç, umut, cesaret ve fırsatları değerlendirmek gerekiyor.
Yeteneği olan ve bunu fırsata dönüştürmeye çalışan bayanlara
kapımız her zaman açık. Konseptimiz doğrultusunda yaptıkları
ürünleri sergilemekten çekinmiyoruz.”

Haber: 
Merve Uzun
Fotoğraflar:
Tamay Alper
Gökdemir 

Avukatlığı ve Bankacılığı Bırakıp
“Atölye Bis”i Kurdular Biri avukat, diğeri

bankacı iki kız kardeş,
mesleklerinin en
verimli çağında radikal
bir kararla işlerini
bırakarak farklı bir
dünyaya adım attılar.
Kısa sürede bu alanda
da bir başarı öyküsüne
imza atan iki kardeşin
hayallerinin gerçeğe
dönüştüğü Atölye Bis’i
ziyaret ederek onların
heyecanına ortak
olduk. Ürettikleri
rengarenk hediyelik
eşyalar arasında
gerçekleştirdikleri
projelerini konuştuk. 
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İstanbul’un yeşili bol, tarihi ve kültürel eserleriyle dikkat çeken en nezih yerleşim yerlerinden
Eyüp Kemerburgaz’da semt pazarına uğradık. Esnaflarla Eyüp Postası için sohbet ettik.

DOĞAL SEBZE VE MEYVENİN
İSTANBUL’DAKİ ADRESİ:
KEMERBURGAZ PAZARI

Her hafta Salı günleri
kurulan Kemerburgaz
semt pazarı, taze sebze

meyve almak isteyenlerin
buluşma noktası oluyor. Özellikle
semt pazarlarının yakınında
bulunan büyük marketlerin,
pazarın kurulduğu salı günü
sebze ve meyvede promosyon
yaptığını belirten esnaflar,
“Vatandaş, daha ucuz olduğu için
bizimki kadar taze olmasa bile
gidip oradan alışveriş yapıyor.
Esnaf ahlakına sığmayacak
şekilde özellikle pazarın
kurulduğu gün marketlerin
promosyon yaparak sebze ve
meyveyi ucuzlatması devam
ederse mahalle pazarlarımızın
kapılarına yakında kilit vurulur”
dedi. Pazarcılar ayrıca kış
aylarını yaşadığımız şu günlerde
kapalı pazar yeri konusunda
Başkan Remzi Aydın’dan da
destek istedi.

Adem Arslan 
“Kastamonu Taşköprü’de
ürünlerimi
yetiştiriyorum. Buraya
gelip satıyorum. Tüm
ürünlerimi ben
yetiştiriyorum.
Çocukluğumdan beri
sarmısakla uğraşıyorum.
Bazı müşteriler
ürünlerimi pahalı
buluyorlar. Ancak benim
sattığım ürünler
tamamen doğal ve
pahalı değil.”

Haber: Merve UZUN
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR
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Muhittin Aydın 
“Ürünlerimi Balıkesir, Çanakkale, Ezine, Trakya’dan getiriyorum.
Dükkanımız var, haftada beş gün pazara çıkıyoruz.  30 senedir bu
işi yapıyorum. Anadolu’da hayvancılık da yaptım. Yeni yıldan
sonra peynirde başlayacak yeni uygulama ile ilgili sorunlar
olacak. Peynirin yedi sekiz ay dinlenmesi, asidini atması lazım.
Plastik kaplarda veya kutularda peynir asidini atamaz.
Vatandaşlar, bu peynirlerin tadına bakarak almak istiyorlar.
Plastiğe giren hiçbir ürün kaliteli olmaz, tadı iyi olmaz. Bu
konuyu Belediyemiz ilgili mercilere iletebilirse çok seviniriz.”

Feyzullah Aksungur 
“23 senedir pazarcılık yapıyorum. İşlerimiz Allah’a çok şükür iyi gidiyor.
Çorbamızı kaynatıyoruz. Kemerburgaz pazarında satışların artması için

Başkanımızdan pazar yerimizin ıslahı ile ilgili destek istiyoruz.”

Sedat Dikmen
“30 senedir pazarcılık yapıyorum. Kemerburgaz pazarının
kapalı ve muhafazalı bir  hale getirilmesini rica ediyoruz.
Yazın sorun olmuyor ancak kışın tente açmak biraz sıkıntı

doğuruyor. İşlerimiz iyi gidiyor Allah’a şükür.”

Hikmet Alan
“Kabak sezonu başladı, biz de
pazarımızda satışlara başladık.
1973’ten beri pazarcılık yapıyorum.
Hamdolsun işlerimiz iyi gidiyor.
Kabakları Adapazarı’ndan
getiriyorum. Aslında İstanbul’da
pazarcılık bitmiş durumda. Her
pazarın yanında bir market var,
Pazar kurulduğu zaman promosyon
yapıyorlar. Pazar olmayınca
fiyatların yüksekliğinden içeriye
girilmiyor.”

Mustafa Kılıç 
“Allah’a şükür işlerimiz iyi
gidiyor. 15 yıldır
pazarcılık ile
uğraşıyorum.
Belediyeden  bu pazarın
buradan daha merkezi bir
yere taşımasını istiyoruz.
Meydandayken
pazarımızda satışlar daha
iyiydi. Burada çok
tenhada kaldık.
Başkanımızın ilgilenerek
gerekeni yapacağına
inanıyoruz.”

Fatih Yayla 
“Bakliyatlarımız Türkiye’nin dört bir
yanından geliyor. Yurt dışından bile
gelen nohutumuz var. İşlerimiz iyi
gidiyor. Temiz mal satarsan dürüst
olursan işlerin hep iyi gider.”

Zafer Aydoğdu
“Kemerburgaz pazarına gelen

müşteri sayısında azalma var. Bu
büyük marketlerin artması, iklim

şartlarının kötüleşmesinden
kaynaklanıyor.”
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İ
SLAM dünyasının gözbebeği kabul edilen,

Mekke, Medine ve Kudüs gibi mukaddes

yerlerin ardından sıralamaya dahil edilen

Eyüp, tarihten kendisine intikal etmiş gizli ve

açık değerleriyle İstanbul’un en önemli

bölgelerinden biridir. Eyüp Sultan Camii ve Türbesi,

sahabe kabirleri, tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı,

türbeler, camiler, tekkeler, medreseler, hamamlar,

sebiller ve  Haliç…  Tarih ile modernin nasıl kolkola

geçtiğini ve muhteşem bir tablo oluşturduğunu Eyüp’e

geldiğinizde hisseder, bu güzel ilçeye hayran kalırsınız. 

Eyüp’ün görünen yüzünde, fiziğinde onun ruhuna

ait izleri türbede, bir çeşmede, bir medresede, bir

mektepte, bir hamamda, bir sebilde, bir mezarda

hissedebilirsiniz… Sadece Eyüp’e özgü bir karakter,

bir renk, bir koku, bir ses ve tınıyı bulabilirsiniz.

Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerinde kadim

olanla yeniyi olağanüstü başarıyla birleştiren

dokusuyla Eyüp, İstanbul’un nadide ilçelerinden biri

konumuna gelmiştir. 
Adını, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) sancaktarı ve

Medine’de Efendimiz’i misafir eden, yaşı ilerlemiş

olmasına rağmen hicri 52. yılda İstanbul’u kuşatan

İslam ordusu içinde yer alan Ebu Eyyub Halid bin

Zeyd el Ensari’den alan semt, İstanbul’un manevi

dönüşümünün ilk başladığı yerdir.

Gün ışığının iyice azaldığı bir ikindi vakti, camiyi

hemen sağınıza alıp Eyüp Mezarlığı’nın içinden

Piyer Loti Tepesi’ne doğru çıkmak, Eyüp’ün ruhunu

anlamanızı sağlayacaktır. Tepeye ulaşmak için

yapılan 380 metre uzunluğundaki 4 vagonlu teleferik

de sizin için bir alternatif oluşturabilir. 

Osmanlı'dan günümüze kadar herkes bu uhrevi

mekanda, Ebu Eyyüb El-Ensari Hazretleri’nin

civarında ebediyete ulaşmak istediği için türbenin

çevresinde muazzam bir mezarlık oluşmuştur.

Tarihi Eyüp Sultan Mezarliği
İstanbul’un En Önemli Ebedi İstirahatgahı:

İstanbul’un
eşsiz ziyneti

olan
Eyüp’ten

esen
manevi
havayı

teneffüs
etmek

isteyenler,
Eyüp Sultan
Mezarlığı’nı

da ziyaret
ederek dua

ediyor ve
muhteşem

Haliç
manzarasını

tepeden
izleme şansı
buluyorlar...
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Sultan, valide sultan, şehzade,
sadrazam, şeyhülislam ve paşa
türbeleri, ünlü Osmanlı devlet ve din
adamları ile sanatkârların kabirleri de
Eyüp Sultan’da bulunmaktadır.
Bu nedenle tarihi Eyüp
Mezarlığı Pierre Loti'ye
kadar uzanmıştır.
Türbelerin tarihi 16.
yüzyıla kadar
uzanmaktadır.
Eyüp’teki türbelerden
biri 35. Osmanlı Padişahı
Sultan Mehmet Reşad'a
aittir. 1910 yılında yapılan
türbenin haziresinde Kaptan-ı Derya
Çengeloğlu Tahir Paşa da yatmaktadır.

Eyüp Sultan Camii'nin avlusunun
yanındaki iki türbe Mimar Sinan'a
yaptırılmış olup Sokullu Mehmet Paşa
ve Siyavuş Paşa'ya aittir. II. Selim, III.
Murad ve III. Mehmed devri

vezirlerinden Siyavuş Paşa'nın türbesi
ise Eyüp'ün en büyük türbesi olma
özelliğini taşımaktadır.

Mimar Sinan'ın diğer iki eseri ise
Kanuni Sultan Süleyman'ın

damadı ve veziri olan Zal
Mahmud Paşa'nın türbesi

ve 1580 yılında inşa
ettiği Lala Mustafa
Paşa Türbesi'dir.

Kıbrıs Fatihi olarak
tanınan Lala Mustafa

Paşa'nın türbesi Eyüp
Sultan Camii'nin iç

avlusundadır.
Bunların yanı sıra Kaptan-ı

Deryalık yapan ve Abdülmecid
devrinde ise Sadrazam olan Hüsrev
Paşa'nın 19. yüzyılda yapılan türbesi ve
Sultan II. Mahmut’un kızı, Sultan
Abdülmecit'in kız kardeşi Adile Sultan'ın
1899 tarihli türbesi de Eyüp'tedir.

Sultan Reşat (35. Osmanlı padişahı),
Mehmet Akif Ersoy (millî şair), Necip Fazıl
Kısakürek (şair ve yazar), Hüseyin Avni
Lifij (ressam), Bakkal Arif Efendi (hattat),
Hacı Arif Bey (musikişinas), Abdurrahman
Şeref (devlet adamı), Küçük Said Paşa
(devlet adamı), Şeker Ahmet Paşa
(ressam), Gazi Edhem Paşa (Harbiye
nazırı), Hüseyin Fahreddin Dede
(musikişinas), Ömer Ferit Kam (yazar),
Şevki Bey (musikişinas), Rahmi Bey
(musikişinas), Hattat Hulusi Efendi, Ahmet
Irsoy (musikişinas), Süleyman Nazif
Efendi (yazar), Kara Ahmet (pehlivan),
Vedat Tek (mimar), Mareşal Fevzi Çakmak
(asker), Prens Sabahattin (siyasetçi),
Münir Kökten (musikişinas), Ahmet Haşim
(şair), İsmail Hakkı Uzunçarşılı (tarihçi
yazar), Ömer Rıza Doğru (yazar), Süheyl
Ünver (tıpçı, sanat tarihçisi), Peyami Safa
(yazar), Sadettin Heper (musikişinas),
Küçük Kemal (tiyatrocu), Nihat Sami
Banarlı (yazar), Ziya Osman Saba (şair), H.
Hilmi Işık (yazar), Zübeyir Gündüzalp
(yazar), Ömer Nasuhi Bilmen (âlim),
Ahmet Kabaklı (yazar), Esad Coşan (âlim,
ilim adamı), Bekir Berk (yazar, avukat), S.
Ahmet Arvasi (yazar, mütefekkir), Prof. Dr.
İbrahim Canan (hadis âlimi), İzzettin
Yıldırım (Risale-i Nur talebesi), Pişekar
Asım Baba (tiyatrocu), Kührevi Şeyhi
Kasım Kührevi, H. Cemal Öğüt (şeyhül
vaizin), Medineli Hacı Osman Efendi (ilim
adamı), Gönenli Mehmet Efendi (İslam
âlimi, Reisul kurra).

Ebedi istirahatgahı
Eyüp’te olan ünlüler

EYÜP’TE SAHABE KABİRLERİ
Eyüp Sultan Camii ve Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra
Eyüp’teki diğer sahabe kabirlerini de ziyaret etmek
isteyenler için kısaca tanıtmakta fayda var. 

Hz. Cabir bin Muhammed el-Ensari: Türbe
Düğmeciler Mahallesi, Düğmeciler Caddesi üzerinde
Dökmeci Mescidi avlusundadır. Üç adet mezardan
ortadakinin Hz. Cabir’e ait olduğu rivayet edilir. En çok
hadis rivayet eden sahabelerden olan Hz. Cabir, Hz.
Peygamber ile birlikte birçok savaşa katılmıştır. 

Hz. Ebu’d Derda el-Ensar: Eyüp Belediye binasının
arka tarafından Zal Mahmut Paşa Camii ile Cezri Kasım
Paşa Camii arasında Zalpaşa Caddesi’nde bulunmaktadır.
Peygamberimizin, Kur’an, fıkıh ve hadis ilimlerinde önde
gelen ashabından biridir. Asıl adı Uveymir’dir. 

Hz. Edhem: Nişanca Mahallesi’nde Abdurrahman
Şeref Bey Caddesi üzerindedir. Karşı tarafında Arpacı
Hayrettin Mescidi yer alır. Türbedeki üç ahşap sandukadan
sağda olanı Hz. Edhem’e aittir.

Hz. Kab: Ayvansaray’da Ya Vedut Camii’nin biraz
yukarısında surlara yakın olup, Haliç sahiline yakındır. Hz.
Kab sahabelerin ileri gelenlerindendir. Vahiy
katiplerindendir. 

Hz. Abdü’s Sadık Amir İbni Same: Abdulvedüd
Mahallesi Eğrikapı Dışarısı Sokağı’nda, Sur kapısının
dışındaki mezarlık içinde yer alan açık bir türbede
bulunmaktadır. 

Hz. Hafir: Abdülvedüd Mahallesi, Eğrikapı Dışarısı
yolundadır. Sura bitişik olarak inşa edilmiş türbe üçgen
şeklindedir. Hafir’in Eyüp Sultan’ın dayısı olduğu rivayet
edilmektedir.

Sokullu
Mehmet Paşa
Darülkurrası

Hüseyin Hasip Bey Şahidesi (üstte)

SULTAN, VALİDE SULTAN, SADRAZAM, ŞEHZADE,

ŞEYHÜLİSLAM VE PAŞA TÜRBELERİ DE EYÜP SULTAN’DADIR

M
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EYÜP Yeşilpınar Mahallesi’ndeki
Vialand eğlence parkının içindeki
Wildpark’ta keyifli saatler geçiren

çocuklar, hayvanat bahçesindeki ilginç ve
farklı canlı türlerini incelerken heyecanlı
anlar yaşadılar ve Başkan Aydın’ı soru
yağmuruna tuttular. 

Öğrenciler, Türkiye’de nadir görülen
hayvan türlerinin bulunduğu, ilginç
canlıların dayanıklı ve güvenlikli
malzemelerle üretilen teraryum ve
akvaryumlarda ziyaret edilebildiği
eğlenceli keşif parkı Wildpark’ta
birbirinden farklı hayvanlarla tanışma
fırsatı buldu. Egzotik ve tropikal
canlılardan sürüngenlere, rengarenk
balıklardan en renkli kuş türlerine,
yılanlardan, tarantulalara kadar birçok
hayvan türleri ile karşılaştı. 

Bazı çocuklar hayvanlara çekinmeden
yaklaşırken bazıları da sadece uzaktan
fotoğraf çekmekle yetindi. Öğrenciler, özel
bölümlerde tutulan farklı türlerdeki
hayvanları ise meraklı gözlerle inceledi.

“Gezi eğitimin bir parçası”
Doğada yaşayan ve yaklaşık 300’e

yakın farklı türdeki canlıları çocuklara
göstermenin eğitimlerinin bir parçası
olduğunun altını çizen Başkan Remzi
Aydın, “Simurg bilgi evi ve gençlik
merkezlerimize devam eden çocuklarımızı
yaygın eğitim modeline tabi tutuyoruz.
Çocuklarımız,  sadece kitaplardan teorik
bir şekilde okuyarak değil,
düzenlediğimiz gezilerle de yerinde
görerek ve yaşayarak interaktif bir şekilde
bilgiye ulaşıyorlar. Çocukların Wildpark’a
gelmesi de eğitimlerin bir parçasıdır.
Doğadaki canlıları olabildiği kadar
görmeleri ve tanımaları gerekir. Simurg
eğitim programı kapsamında
öğrencilerimizi İstanbul’un çeşitli tarihi
yerlerine, kamplara ve turistik mekanlara
eğitim amaçlı götürüyoruz” dedi.

Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, Simurg
Yaygın Eğitim
Programı öğrencileri
ile birlikte Türkiye’nin
ilk kapalı tematik
hayvanat bahçesi olan
Wildpark’ı gezdi.

Eyüplü 
Çocuklar 
Wildpark’ı 
Çok Sevdi
Başkan Remzi Aydın’a Wildpark
gezisinde kendilerine eşlik ettiği
için teşekkür eden öğrenciler
duygu ve düşüncelerini Eyüp
Postası okurlarıyla paylaştı: 

Melih Gürbüz: “Gayet güzel
bir yerdi. Çok ilginç hayvanlar
vardı. En çok tarantuladan
korktum. Elimle asla tutamazdım.
Pitondan da biraz korktum ama en
çok onu sevdim.”

Doğukan Kopal: “Yılanları
sevdim. Ancak severken biraz
tedirgin oldum. Hatta biraz
korktum da. Derisi çok kalın, insan
dokununca korkuyor ama
sevimliler.”
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EYÜPLÜ
Müteahhitlere

PEYZAJ 
Zorunluluğu!

EYÜP YEŞİLE
BÜRÜNECEK!

Eyüp Belediyesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası İstanbul Şubesi sağlıklı kentleşme ve

nitelikli yapılaşma için bir protokole imza attı.

EYÜP Belediyesi ve TMMOB Peyzaj
Mimarları Odası İstanbul Şubesi
arasında imzalanan  “Sağlıklı

Kentleşme ve Nitelikli Yapılaşma İçin
Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği
Protokolü”, Eyüp’te çağdaş ve yaşanabilir
standartlarda örnek bir açık yeşil alan
oluşturulması ve bu alanların etkin ve
işlevsel hale dönüştürülmesi
çalışmalarını kapsıyor. 

İmzalanan protokol ile çevre
düzenlemesinde müteahhitlere, yapı
dışında kalan alanlar için peyzaj projesi
zorunluluğu getirildi. Protokolde çevre
düzenlemesi peyzaj projeleri için imar
planında tek ada, tek parsel olan yapı
adalarında ve özelliği olan yapılarda,
1500 m2 parsel büyüklüğü sınırlaması
bulunuyor. Ayrıca müteahhitler, peyzaj
projelerini Peyzaj Mimarları Odası’na
onaylattıktan sonra belediyeden ruhsat
alabilecek.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Gerçekleştirdiğimiz protokolle yeni bir
uygulama başlatıyoruz. Eyüp’ün yeşiline
sahip çıkmanın yanı sıra yeni yeşil
alanlar oluşturmak bizim görevimiz.
Uygulamayla birlikte artık
müteahhitlerimiz de yapı dışında kalan
alanlar için peyzaj projesi hazırlayacak ve
projelerini de Peyzaj Mimarları Odası’na
onaylattıktan sonra bize getirecek” dedi.

TÜRK Kızılayı İstanbul Şubesi Gençlik Kolları, Eyüp
Belediyesi ev sahipliğinde bir vefa gecesi

düzenledi. Eyüp Belediyesi Osmanlı Park Sosyal
Tesisleri’ndeki geceye Başkan Remzi Aydın’ın  yanı sıra
AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Türk
Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Türk Kızılayı
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Turunç, Türk
Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Türk
Kızılayı Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Döğücü
ile Türk Kızılayı Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Gecede yaptığı konuşmada Kızılay’ın her zaman
kara gün dostu olan çok önemli bir kuruluş olduğunu
belirten Başkan Remzi Aydın, “Kızılay’ı sevmek
insanlığı sevmektir. Acılı günlerimizde her zaman
yanımızda olan, kara gün dostumuz Kızılay bizi biz
yapan, insan olma hasletimizi bize hatırlatan, en köklü
ve güçlü yardım kuruluşumuzdur. Savaşta, barışta,
uluslararası alanda ve afetlerde birçok görev üstlenen
Kızılay, dünyanın neresinde olursa olsun insan acısını
dindirmek için sonsuz bir özveriyle çalışmaktadır. Bu
çalışmalarda temel gücünü ise Kızılaycılardan ve
yardımsever Türk halkından almaktadır. Eski bir
Kızılaycı olarak sizleri tebrik ediyorum ve her zaman
yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum” şeklinde
konuştu.

Gecenin sonunda, Türk Kızılayı İstanbul Gençlik
Kolları’nın kuruluşundan günümüze kadar
gerçekleştirdiği faaliyetleri yansıtan bir sunum
gerçekleştirildi. Ardından Türk Kızılayı Üniversite
Başkanları’na plaket verildi.

GÜZELTEPE Anadolu İmam Hatip Lisesi
öğrencileri, okul gazeteleri için Başkan

Remzi Aydın’la röportaj yaptı.
Güzeltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi

öğrencileri, Okul Müdürü İsmail Hakkı
Boduroğlu ve Okul Aile Birliği üyeleri ile
beraber Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın'ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler,
çıkartacakları okul gazetesi için Başkan
Remzi Aydın’la bir röportaj gerçekleştirdi. 

Röportaj ve sohbetin ardından, Başkan
Aydın'a okula ve öğrencilere verdiği
desteklerden dolayı çiçek takdim edildi.

Başkan Aydın, okul gazetesine verdiği

röportajda, mesleki başarısının sırrını
anlatarak, “Başarılı olmanın en önemli
kriterleri çok çalışmak, disiplinli olmak,
devamlı okumak, yenilikleri takip etmek ve
aile hayatına özen göstermektir” dedi. 

Remzi Aydın, gençlere, zararlı
alışkanlıklara karşı kendilerini korumaları
için de önerilerde bulundu. Başkan Aydın
gençlere ayrıca, “Hayal kurmayı hangi yaşa
gelirlerseniz gelin sakın bırakmayın” dedi. 

Röportaj sonrasında öğrenciler ve
İsmail Hakkı Boduroğlu Başkan Aydın’a
eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerden
dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Eyüp’te Türk Kızılayı’na Vefa Gecesi

“Başarının Sırrı
Yenilikleri Takip Etmek”

BAŞKAN, GENÇLERLE
RÖPORTAJ YAPTI:
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M
AKEDONYA yaklaşık 2 milyon
nüfusa sahip küçük bir ülke.
Üsküp, Makedoncasıyla Skopje’de
500 bin kişilik mütevazı bir
başkent. Ama zengin tarihinden

getirdiği farklı katmanlar burayı cazip bir keşif
rotası yapıyor. Üsküp antik kalıntıları, Ortodoks
Makedon ruhu, Osmanlı’nın mirası,
Yugoslavya’nın hatıralarıyla derin tarih
birikimini tek bir çerçeveye sığdırmayı
başarıyor.  

Makedonya’nın başkenti Üsküp, koskoca
Balkanların küçük bir özeti gibi... Farklı dil ve
dinler barındıran renkli bir kültür potası,
gelenekselden moderne değişik dönemlerden
izler taşıyan mimari doku, kimi zaman coşkulu
kimi zaman hüzünlü halk ezgileri, lezzetli
yemekler, gür akarsular, uzaklarda kendini
gösteren yemyeşil dağlar… Balkanlarla
tanışmak için doğru yerdesiniz… 

Üsküp’ün Kadim Dostu Vardar 
Eğer kentlerin kalbi varsa Üsküp’ünki Vardar

Nehri üzerindeki Taş Köprü’de atıyor olsa gerek.
Bu zarif Osmanlı eseri nehrin iki yakasını 15.
yüzyıldan beri birbirine bağlıyor. Çağlar
boyunca belki de kentin değişmeyen tek köşesi
köprü. Çevresinde koca bir hayat akıp giderken,
zaman her şeyi değiştirirken o hep aynı kalıyor,
taştan kararlılığını koruyor. Köprünün altından
akıp giden Vardar ise Üsküp’ün kadim dostu,
onun süsü ve sırdaşı. 

Üsküp’e ayrı bir güzellik katan Vardar Nehri
kenti yeni ve eski olarak iki bölüme ayırıyor.
Eski Üsküp dar sokakları, iki katlı evleri,
camileri, hamamları, hanlarıyla Osmanlı
mirasını hala yaşatıyor. Tarihi çarşıdaki dükkân
sahiplerinin önemli bir kısmı da Türk.
Lokantalarda, kahvelerdeki Türkçe sohbetler

sokaklara taşıyor. Davut Paşa Hamamı, Kapan
Han, Kurşunlu Han, Murat Paşa Camii, Mustafa
Paşa Camii, Saat Kulesi ve diğer Osmanlı
eserleri kentin bu bölgesini bizler için
neredeyse Anadolu’dan bir köşe gibi tanıdık
kılıyor.

Köprüden geçip Üsküp’ün modern kesimine
ulaşanları ise Makedonya Meydanı karşılıyor.
Artık yeni ve yüksek binaların, ışıltılı caddelerin
tarafındayız. Vardar kıyısında dizilen kafe ve

restoranlar manzaraya karşı yorgunluk atmak
ve bir şeyler atıştırmak isteyenleri ağırlıyor.
Yugoslav döneminden kalma bloklar ve cam
cepheli yeni binalar bu bölümde yoğunlukta
ama günümüzde kentin dokusuna damga vuran
özellik “Üsküp 2014” projesi çerçevesinde inşa
edilen anıtsal yapılar ve heykeller…

Bu iddialı proje çerçevesinde Vardar kıyısına
antik dönemlerden ilham alınarak tasarlanmış
yeni müzeler, kültür merkezleri, resmi binalar
yapıldı. Ayrıca kentin merkezine Makedonya
tarihinin belli başlı isimlerinin heykelleri
dikildi. Bunların en dikkat çekeni ise kuşkusuz
Makedonya Meydanı’nın ortasındaki yüksek bir
kaide üzerine yerleştirilmiş atlı savaşçı heykeli;
yani Büyük İskender. Bu gösterişli heykel bir
havuzun ortasında yer alıyor, özellikle akşam
saatlerindeki su ve ışık oyunları gerçekten
etkileyici. Hafta sonları meydan iyice
şenleniyor, her yaştan Üsküplünün yer aldığı
kalabalıklar Taş Köprü’den kentin iki yakası
arasında mekik dokuyor. 

Aziz Kliment Katedrali, eski tren garında yer
alan Kent Müzesi ve elbette yüksek bir
noktadan Üsküp’ü ve Vardar’ı seyreden Üsküp
Kalesi diğer önemli ziyaret noktaları. Hayatını
yardıma muhtaç insanlara adayan ve bu
nedenle tüm dünyaca tanınıp saygı gören
Rahibe Terasa 1910’da Üsküp’te doğmuştu.
Onun anısına inşa edilen müze ev de şimdi
turistlerin kentte yoğun ilgi gösterdiği bir yer.

Tarihin sahnesinde
Geçmişi çok eskilere giden Üsküp tarih

sahnesine hep önemli rollerde çıktı. Dördüncü
yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun Dardania

bölgesinin merkezi oldu
fetheden Osmanlı, Üsküp
yaptı. Canlı bir ticaret me
yüzyılda Belgrad-Selanik
açılmasıyla ayrı bir önem
1912’te Osmanlı’nın Rum
çekilmesiyle sonuçlandı.
Yugoslavya’nın bir parça
Makedonya, 1991 yılınd
kazanınca Üsküp de başk

Kentte dolaşırken, Üs
sergilenen eserlere baka

YAZI: TÜRKER ERSEN

Balkanlar
kalbi Üsküp
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. Bu coğrafyayı 1392’de
p’ü eyalet merkezi
erkezi olan kent, 19.
k Demiryolu’nun
m kazandı. Balkan Savaşı
meli’den ve Üsküp’ten
. Uzun yıllar
sı olarak yaşayan
a bağımsızlığını

kent oldu.
sküp Kalesi’nde
arken, Vardar’ın akışını

dinlerken insan bu hareketli tarihin izleriyle sık
sık karşılaşıyor. Üsküp renkli bir kültür
mozaiğine sahip. Nüfusun yüzde 70’e yakınını
Makedonlar oluşturuyor. İkinci büyük grup
yüzde 20 ile Arnavutlar. Türkler, Sırplar,
Boşnaklar diğer etnik grupları oluşturuyor.
Makedonya ve Üsküp’ün bir özelliği de
“Rumeli” ruhunu belki de en iyi yansıtan yer
olması. Bunun yanı sıra Türkiye ve Makedonya
ilişkilerinin sıcak olması, vize uygulanmaması
bu coğrafyayı bizler için cazip bir seyahat rotası
yapıyor.  

Yayalaştırılmış Makedonya Caddesi, kentin
en hareketli köşesi. Burada yemek ve alışveriş
konusunda birçok seçenek bulabilirsiniz.
Üsküp’te her beğeni ve bütçeye hitap eden
restoran var. Meraklısına Makedonya’nın
lezzetli etleriyle ünlü olduğunu hatırlatalım.
Tarihi bölümdeki mekânlarda geleneksel
köftelerden tatmak da iyi bir tercih olacaktır.
Yine Üsküp’ün ünlü böreklerinden de denemek
gerek. Üsküp alışveriş konusunda bir Avrupa
kentinin sunduğu tüm imkânlara sahip ama
yine tarihi bölümde daha orijinal ürünler, yerel
hediyelikler bulabilirsiniz. 

Akşam saatlerinde Üsküp’te yapılabilecek en
iyi şey ise tarihi sokaklarda dolaşmak, açık hava
kafelerinde oturmak ve elbette Vardar kıyısında
yürümek. Akşam ışıkları içindeki taş köprü ve
gösterişli binalara karşı çay içmek unutulmaz
bir Üsküp akşamı vaad ediyor. Ağır ağır akan
nehir, sulara yansıyan kent ışıkları
ayrıldığınızda burayı mutlaka özleyeceğinizi
hissettiriyor size. Belki Üsküp doğumlu Yahya
Kemal Beyatlı’nın bir şiiri de o an size eşlik
ediyor...

Her
ay Eyüp Postası’nda

sizlere, mutlu, keyifli bir
tatil geçireceğiniz, unutulmaz

anılar yaşayacağınız bir gezi rotası
çizmeye çalışıyoruz. Bu sayımızda da

sizleri, yine gidip gördüğünüzde
pişman olmayacağınız, şanlı tarihimizin

izlerini takip ederek muhteşem doğal
güzelliklerine hayran olacağınız 

bir şehre, Makedonya’nın
başkenti Üsküp’e 
doğru yolculuğa 

çıkarıyoruz.

r’ın
üp
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Eyüp’te
Boşnakça ve
Arnavutça
Dil Kursları
Başlıyor

EYÜP Belediyesi ve Tüm Balkanlılar
Derneği tarafından ortaklaşa
düzenlenen Boşnakça ve Arnavutça dil

kursları 18 Ocak Pazartesi günü başlıyor.  
Tüm Balkanlılar Derneği ile birlikte

gerçekleştirilecek proje ile, kaydını yaptıran
15 yaş üzeri Eyüplülere Boşnakça ve
Arnavutça dersleri verilecek. 

18 Ocak 2016 tarihinde başlayacak
Boşnakça ve Arnavutça dersleri için
vatandaşlar, Alibeyköy Mahallesi Namık
Kemal Caddesi’ndeki Tüm Balkanlılar
Derneği’ne müracaat edebilirler. Ayrıca
(0212 626 58 95) nolu telefondan da bilgi
alabilirler.

PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİM KAMPI
EYÜP Belediyesi personeli,

Afyonkarahisar’da düzenlenen
Hizmet İçi Eğitim Kampı’nda “İnsan
Doğası ve Stres” seminerine katıldı.
Başkan Remzi Aydın, eğitimin
dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve
bir ömür kararlılıkla sürdürülmesi
gerektiğini belirtti.

Eyüp Belediyesi’nin
Afyonkarahisar Korel Otel’de personel
için düzenlediği İnsan Doğası ve Stres
seminerine Dr. Ömer Faruk Öndağ
konuk olarak katıldı. 

Faruk Öndağ, 50 belediye
personelinin bulunduğu eğitim
seminerinde stresi oluşturan
durumları ve stresin belirtilerini
anlattı. İnsan doğası ve stres
konularını örneklerle anlatan Öndağ,
seminerin düzenlendiği salonda
personele yönelik bir de stres testi
uyguladı.

Eyüp
Belediyesi Park ve

Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri,  ilçedeki ağaçların

budama ve bakım çalışmalarını
gerçekleştirdi. İlçedeki park,

yürüyüş yolu ve tamir
çalışmalarına da devam eden

ekipler, Eyüplülerin bu
konudaki talep ve

şikayetlerini de
değerlendiri-

yorlar.

Eyüp’te Ağaçlara Kış Bakımı
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EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
eşi Tülay Aydın, Eyüp ilçesinde
bebekleri dünyaya gelen ailelerin

evlerine ziyaretler gerçekleştirmeye devam
ediyor. Şeker Hayat’ın özel çocukları
tarafından hazırlanan “Hoş Geldin Bebek”
sepetlerinin de hediye edildiği ziyarette
bebekler, Sağlık İşleri Müdürlüğü
bünyesinde çalışan çocuk doktoru tarafından
da muayene ediliyor. 

Aydın, son olarak, Yeşilpınar
Mahallesi’nde Yusuf Efe bebek ve anne
Güldane Çatal, Beyza bebek ve anne Derya
Hamurcu, Mustafa Beyazıt bebek ve anne
Diyar Kurt’un evlerine ziyarette bulundu. 

Tülay Aydın, Yeşilpınar Mahallesi’nin
ardından, Esentepe Mahallesi’nde Rabia Ayla
bebek ve anne Elif Akgün, Hira Nur bebek ve
anne Medine Özer, Yusuf Emir bebek ve anne
Kübra Maden, Sakarya Mahallesi’nde Berat
bebek ve anne Aydanur Aksu, Silahtarağa
Mahallesi’nde Ebubekir bebek ve anne Esmer
Ay, Ömer bebek ve anne Gülten Kayış,
Karadolap Mahallesi’nde Mina bebek ve
anne Remziye Aydın, Güzeltepe
Mahallesi’nde Melike bebek ve anne Zihnet
Doğan, Düğmeciler Mahallesi’nde Sare bebek
ve anne Betül Işıklı, Göktürk Mahallesi’nde
Güliz Su bebek ve anne Elif Aksu, Zeynep
bebek ve anne Seyhan Karaaslan, Simay
bebek ve anne Safiye Sevinç’in de evlerine
ziyaret gerçekleştirdi.

Eyüp’te yeni doğan bebeklerinize ziyaret
konusunda Eyüp Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü’nü “0212 440 04 47” arayarak
iletişime geçebilirsiniz.

MAKEDONYA Devlet Bakanı Furkan Çoku ve
Makedonya Başkonsolosu Zerrin Abaz, Eyüp Belediye

Başkanı Remzi Aydın'ı makamında ziyaret etti.
Balkanlara yönelik yaptığı destek ve çalışmalar için

Remzi Aydın’a teşekkür eden Makedonya Devlet Bakanı

Çoku, onu en yakın zamanda tekrar ülkelerinde ağırlamak
istediğini söyledi.  Türkiye ve Makedonya arasındaki,
sosyal, kültürel ilişkilerin ele alındığı görüşmede Başkan
Remzi Aydın, Makedonya Devlet Bakanı'na bir Eyüp Sultan
minyatürü hediye etti.

Eyüp Belediyesi Hoş Geldin Bebek ziyaretlerine Başkan Remzi Aydın’ın eşi Tülay Aydın’la birlikte devam ediyor.

Melike Doğan
Betül bebek

Sare Işıklı
bebek

Zeynep
ve Simay
bebek

Mina Aydın
bebek

Zeynep Karaarslan bebek

ÖZ Alibeyköy Spor Kulübü Derneği Olağan
Kongresi’nde Metin Çırpan yeniden başkan seçildi.

Kongreye katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın
yaptığı konuşmada, “Kalkınmanın yegâne yolu

gençliğe, spora, eğitime ve kültüre verilen önemden,
yapılan yatırımdan geçer” dedi.

Öz Alibeyköy Spor Kulübü Derneği kulüp
tesislerinde yapılan olağan kongresine, Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi TASKK

ve İASKF Genel Başkanı Ali Düşmez, İASKF Genel
Sekreteri TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür,

Eyüp Kızılay Şube Başkanı Abit Tüfekçi ve kulüp üyeleri
katıldı.  135 üyenin katılımıyla gerçekleşen kongrede
tek aday olan Metin Çırpan 135 oyun tamamını alarak

yeniden başkan seçildi. Kongre sonunda Başkan Aydın
ve Düşmez, 2015-2016 Futbol Sezonu 23. Grup

şampiyonu olan Öz Alibeyköy U-15 takımına
şampiyonluk kupalarını takdim etti.

Öz Alibeyköy Spor’da Başkanlık Seçimi
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EYÜP Belediyesi’nin Alibeyköy
Osmanlı Parkı’nda yer alan Ali
Kuşçu Uzay Merkezi’nde

astronomi eğitimlerinin ardından
“Enerji Verimliliği” dersleri de başladı. 

Kendi enerjisini kendisi üreten Yeşil
Bina’daki bu eğitimlerde çocuklara
‘yenilenebilir enerji kaynakları ve geri
dönüşüm’ konusunda bilgiler veriliyor,
uygulamalı atölye çalışmaları
gerçekleştiriliyor. Eyüplü öğrencilere bu
eğitimler sonunda katılım sertifikası
verilerek “enerji dedektifi” rozeti
takılıyor. 

Ali Kuşçu Uzay Evi’nde çocuklara
enerjinin ne olduğu, çeşitleri, nasıl
üretildiği, yenilenebilir enerji kaynakları
ve geri dönüşüm konusunda bilgiler
veriliyor. Bu derslerle çocuklar enerjiyi
verimli kullanmayı ve önce ev
ekonomisine, sonra ülke ekonomisine
katkıda bulunmayı öğreniyor. 

Astronomi dersleriyle ilgi odağı olan
Ali Kuşçu Uzay Merkezi’nde yeni
başlayan bu uygulamanın da büyük
beğeni topladığını belirten Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın,
ilçedeki tüm öğrencilere yönelik bu
projeyi geliştirerek 2016 yılında da
devam ettireceklerini söyledi. 

Uzay ve uzay teknolojilerini aktaran
derslere önceden sadece Eyüp
Belediyesi Simurg bilgi evleri ve gençlik
merkezleri öğrencilerinin katıldığına
değinen Başkan Aydın şunları söyledi:
“İlgi çok fazla olunca ilçemizdeki diğer
okullarımızda eğitim gören tüm
çocuklarımıza Ali Kuşçu Uzay Evimizin
kapılarını açtık. Onlar da hem uzay ve
astronomi hem de enerji verimliliği

Eyüplü Öğrencilere “Enerji Dedektifi” rozeti
Ali Kuşçu Uzay Evi’nde “Enerji Verimliliği” dersleri başladı

Alibeyköy Osmanlı
Parkı’nda kendi
enerjisini kendi

üreten Yeşil Bina’da
açılan Ali Kuşçu

Uzay Evi’nde artık
sadece uzay ve

astronomi değil,
“enerji verimliliği”

dersleri de veriliyor.
Merkeze, Eyüp’teki

tüm anaokul, ilk,
ortaokul ve

liselerden öğrenciler
gruplar halinde

geliyor.

Suriyeli Kozmonot Muhammed Ahmet Faris:
“Uzaya Çıktığımda İnancım Daha da Arttı”
� Suriyeli Kozmonot Muhammed Ahmed
Faris katıldığı Uydu ve Ekosistem panelinde,
“Uzaya çıktıktan sonra inancım daha da arttı.
Çünkü orada Allah’ın ayetlerini ve mucizele-
rini görebiliyorsunuz” dedi. Suriye’deki iç
savaş sırasında Türkiye’ye göç edip Ali Kuşçu
Uzay Evi’nde Eyüplü çocuklara Uzay Bilimi
ile ilgili dersler veren Suriyeli Kozmonot
Muhammed Ahmed Faris, ’Uzay Uydu ve
Teknoloji Günleri’ kapsamında Haliç Kongre

Merkezi’nde düzenlenen Uydu ve Ekosiste-
mi: Kamusal Bakış paneline konuşmacı ola-
rak katıldı. Uzay Bilimi ile ilgili tecrübelerini
anlatan Muhammed Ahmed Faris, “Uçaklar-
da, gemilerde ve hatta araçlardaki navigas-
yon sistemini uzayda bulunan teknolojiler
sayesinde kullanabiliyoruz. Hava durumu
ve astronomi uzaydan denetlenmektedir.
Maalesef ki uzay teknolojilerinin yüzde 80’i
askeri amaçlarla kullanılmaktadır” dedi.
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derslerine katılıyorlar. Anaokulları, ilk,
orta ve liselere yönelik eğitimlerimiz
gruplar halinde yapılıyor. Ortalama iki
saate yakın bir eğitim süresi var. Hafta
içi ve hafta sonu aktif her gün üçer
seans olmak üzere eğitim veriliyor.
Öğrencilerimiz öncelikle yaş gruplarına
göre belirlenmiş olan videolarda uzay,
astronomi, enerji verimliliği eğitimi
alıyorlar. Sonrasında yine kendi
kategorilerine göre bir uygulamalı
eğitimimiz var. Örneğin anaokulu
öğrencileri, tamamen kendi yaş
gruplarına ait, onların pedagojik
durumuna göre belirlenmiş maketlerle
ya da legolarla uygulamalı eğitime tabi
tutuluyorlar. Bir büyük yaş grubu ise
daha çok el becerisine yönelik
kartondan robot maketler yapıyorlar.
Lise grubu öğrencilerimiz de tamamen
onların hayal gücüne bıraktığımız geri
dönüşüm malzemelerinden eserler
üretiyorlar.” 

Ali Kuşçu Uzay Merkezi’ndeki
“Enerji Verimliliği” dersleri, Eyüplü
çocukların ve gençlerin,  enerjiyi verimli
kullanmayı öğrenerek önce ev
ekonomisine, sonra ülke ekonomisine
katkıda bulunmasını sağlamayı
hedefliyor. Verilen eğitimin sloganı ise:
“Enerjini Boş Yere Tüketme! Tasarruf
ediyorum, çevreyi koruyorum.”

Yeni Yılda Eyüp 
Planetaryuma Kavuşuyor...

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Eyüplü öğrencilere 2016 yılı için
bir de müjdeli haber veriyor: “Eyüp’e
bir planetaryum kurma projemiz var.
En kısa zamanda bu projemizi
gerçekleştireceğiz. Şu anda mevcut Ali
Kuşçu Uzay Merkezimiz etkinlik alanı
olacak. Planetaryumda ise uzay,
astronomi, enerji verimliliği derslerimiz
devam edecek. Daha sonrası için de
güneş gözlem ve yıldız gözlem evi
projelerimiz var. Hepsi birbirlerine
bağlantılı olacak. Eyüplü çocukların
dünya teknoloji çağına uyarak
mükemmel bir şekilde yetişmesi için
gereken tüm çalışmaları yapacağız. 

2014 yılı Kasım ayında açılan Ali
Kuşçu Uzay Evi’nde şimdiye kadar 6
bine yakın öğrenci eğitim aldı. Uzaya
giden ikinci Müslüman ve ilk Suriyeli
olan Kozmonot Muhammed Fares de
merkezde haftada bir gün eğitim
veriyor. Fares, uzayda yaptığı deneyleri
Eyüplü çocuklarla bu eğitimlerde
paylaşıyor, astronomi konusunda
bilgiler aktarıyor. Öğrenciler ayrıca
Muhammed Fares’in uzayda yaşadığı
deneyimleri, hissettiklerini, o süreci
ondan dinleme keyfi yaşıyorlar.”

ALİ KUŞÇU UZAY EVİ’NE GELEN ÖĞRENCİLER:

Eyüp Belediyesi Ali Kuşçu Uzay Evi’ne gelerek astronomi ve enerji
verimliliği derslerine, atölye çalışmalarına katılan öğrenciler
merkezden çok mutlu bir şekilde ayrılıyor. Çocuklar, öğretmenlerine
buraya tekrar gelecekleri günü heyecanla beklediklerini söylüyor.

Nilsu Bayyiğit: “Mehmet Akif Er-
soy İlköğretim Okulu’na  gidiyo-
rum. Bugün uzayla ilgili bilgileri
öğrendik. Bizlere sorular sordu-
lar. Biz de heyecanla o soruları
cevapladık. Daha önce de enerji
tasarrufu eğitimine gelmiştik.
Dersler çok güzel geçiyor, yeni-
den gelmek istiyoruz.”

Cihan Erişkin: (Şehit Öğretmenler
İlköğretim Okulu Müdür Yrd.) 
“Şehit Öğretmenler İlköğretim
Okulu Müdür Yardımcısıyım. Bu-
rası geçen sene açıldığından be-
ri çok ilgimi çekiyordu. Hemen
hemen tüm öğrencilerimi bura-
ya getirdim. Halen de randevu-
larım var. Pazartesi günleri ener-
ji tasarrufu eğitimleri oluyor.
Ona da dördüncü sınıf öğrencile-
rimizi getiriyoruz. Çocuklar bura-
ya gelince uzaya gitmiş gibi çok
mutlu oluyorlar. Belediye Başka-
nımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Mertcan Duman: “İlk defa gel-
dim. Çok heyecanlıyım. Birazdan
içeriye gireceğiz. Gelen arkadaş-
larım anlattı çok beğenmişler.
Ben de burada hem uzay ve as-
tronomi hem de enerji derslerine
girmek istiyorum.”

“Burayı çok sevdik, bir kez daha gelmek istiyoruz”

Özlem Şimşek: (Hacı İslam Ülker- Hacı Şakire Ülker İmam Hatip
Ortaokulu Öğretmen)

“Altıncı sınıf öğrencilerimizle enerji verimliliği atölye çalış-
ması için geldik. Öğrenciler ile ilk gelişimiz.  Çocuklarımız ener-
ji konusuna çalışıp geldiler. Çocukların seviyesine göre atölye-
lerin olması çok güzel. Çocuklar enerjiyi boş yere tüketmeme,
çevreyi koruma konusunda bizim daha önce teorik olarak anlat-
tığımız şeyleri uygulamada da gerçekleştirme şansı buldular.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’a bu hizmeti için çok teşek-
kür ediyoruz. En kısa zamanda diğer öğrencilerimizi de hem
uzay, astronomi hem de enerji atölyelerine getireceğiz.”

Dilber Kara: (Hacı İslam Ülker- Hacı
Şakire Ülker İmam Hatip Orta

Okulu Öğretmen)
“Ali Kuşçu Uzay Evi’ne ilk gelişim.

Belediyemizin çevreye ve öğrencile-
re yönelik yaptıkları çalışmalardan

çok memnunuz. Çocuklarımız Bele-
diyenin hizmet verdiği kursların-

dan, atölyelerinden çok faydalanı-
yorlar ve severek geliyorlar.”

Elif Naz Akbayrak: “Ali
Kuşçu Uzay Evi’nde
bugün uzay ve
astronomi ile ilgili
bilmediğimiz birçok
şeyi öğrendik.
Videolara bayıldım.
Aynı yerde enerji
konusunda da derslere
katılacağız. Özellikle
uygulamalı dersleri
çok seviyorum,
deneyler yapmayı.
Eyüp Belediyesi’ne çok
teşekkür ediyoruz
burayı yaptığı için.”

Poyraz Karabacak: “Mehmet Akif
Ersoy İlköğretim Okulu’na devam
ediyorum. Uzay ve Ali Kuşçu hak-
kında öğretmenlerimiz bizleri bil-
gilendirdi. Daha önce de gelmiş-
tim. Uzay odası muhteşem. Biz de
astronot giysisi giymiştik. Enerji
verimliliği dersi de çok ilginçti.
Birçok bilgi öğrendim.”
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“Her Sey Çocuklarımız
ve Gençlerimiz Için”
Yeşilpınar Gençlik Merkezi veli toplantısına katılan Başkan Remzi Aydın,
“Her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için. Sizlerden aldığımız enerji ve

motivasyonla evlatlarımıza daha iyi hizmetler vereceğiz” dedi.

SİMURG Yeşilpınar Gençlik
Merkezi’nde düzenlenen veli
toplantısına katılan Eyüp

Belediye Başkanı Remzi Aydın
“Her şey çocuklarımız ve
gençlerimiz için. Sizlerden
aldığımız enerjiyle, motivasyonla
daha çok çocuğumuza, daha çok
gencimize daha iyi hizmetler
vermek için planlar yapacağız”
dedi.

Yeşilpınar Gençlik Merkezi veli
toplantısına katılan Başkan Remzi
Aydın, toplantıda velilerle görüş
alışverişinde bulundu ve ilçede
eğitim projelerini aktaran bir
sunumu birlikte izledi. 
“ÇOCUKLARINIZ KENDİNE
GÜVENSİN, GELECEĞİNİ
PLANLASIN”

Simurg Yaygın Eğitim
Programı’nın Eyüp’te büyük ilgi
gördüğünü, bilgi evleri ve gençlik
merkezlerine giden çocukların
yeteneklerini ortaya çıkardığını
vurgulayan Başkan Remzi Aydın
şunları söyledi: 

“Sizler çocuklarınızla ilgili
çalışmaları takip ederek
çocuklarınızdaki değişiklikleri
gözlemliyorsunuz. Arkadaşlarımız
bana bilgi veriyorlar, verdikleri
bilgiler olumlu yönde. Buradaki
sistem neyi vadediyor, neler
yapılıyor bunları iyi bilmeniz
gerektiğini düşünüyorum. Burada
aslında bir dershane eğitimi
verilmiyor. Çocukların
özgüvenlerini geliştirecek,
yeteneklerini açığa çıkartacak
imkânlar sunuluyor”
BAŞKAN AYDIN: “İLGİNİZE
TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Aydın konuşmasında,
Simurg projesinin, çocukların ve
gençlerin geleceklerini planlama,
kendisiyle, çevresiyle, ailesiyle iyi
ilişkiler geliştirme, dengeli bir
kişilik oluşturma imkanı
sunduğunun da altını çizdi. Bu
sayede okulda, evde ve iş
hayatında de olumlu gelişmeler
yaşanacağına değinen Başkan
Remzi Aydın “Çocuklar Gençlik
Merkezleri’ne Bilgi Evleri’ne
gittiklerinde dersleri düzeldi,
davranışları daha olumlu oldu diye
birçok veliden duydum. Sizden
ricam her konuda arkadaşlarımıza
sorular sorun, onlardan bilgiler
alın, eleştirileriniz varsa mutlaka
iletin. Çünkü hatalar eksikler
vardır. Olumlu yönleri de söyleyin
ki onlar da o noktada doğru
yaptıklarını anlamış olsunlar.
Sizlere ilginizden dolayı teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.

FERİDUN Tümer İlkokulu öğrencisi Ayşenur
Karka’nın yazdığı davet mektubu üzerine

okula ziyarete giden Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın’ı gören öğrenciler yanına koşarak
sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Aydın, Ye-
şilpınar Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi’ni de ziyaret ederek okul yöneticilerin-
den bilgi aldı.

İlçedeki okullara sık sık ziyaret gerçekleştire-
rek öğrencilerin yanında olan, hem maddi hem
de manevi destek veren, her fırsatta gençlerle
bir araya gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın bu kez de bir öğrencinin daveti üzerine bir
ziyaret gerçekleştirdi. Feridun Tümer İlkokulu
4K sınıfında okuyan Ayşenur Karka isimli öğren-
ci Başkan Remzi Aydın’a “Başkanım sizi çok sevi-
yorum. Özellikle sizi okulumuzda görmek istiyo-
rum” şeklinde bir mektup yazdı. Başkan Aydın,
küçük öğrencinin davetini kırmayarak onu ziya-
rete gitti. Başkan Aydın’ın geldiğini gören öğ-

renciler yanına koşarak etrafında adeta sevgi
çemberi oluşturdular. Başkan Aydın, Feridun Tü-
mer İlkokulu Müdiresi Sema Köse’nin odasında,
kendisini okula davet eden Ayşenur Karka isimli
öğrenciyle de görüştü. 

Feridun Tümer Ortaokulu ziyareti sırasında
ise 7B sınıfına giren Başkan Aydın, burada bir sı-
raya oturdu. Sınıfta, okul sıralarında geçen gün-
lerini hatırladığını söyleyen Başkan Aydın, ya-
nında bulunan öğrencinin yaptığı ödevi incele-
di. Bu arada, sınıfta o sırada işlenen Görsel Tasa-
rım dersi ile ilgili de öğretmenden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Aydın, sabah erken saatler-
de Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Li-
sesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sıra-
sında sınıfları ve etkinlik alanlarını dolaşan Baş-
kan Aydın, Okul Müdürü Muhammet Ali Ertürk
ile görüştü. Müdür Ertürk’ten okulla ilgili bilgi
alan Başkan Remzi Aydın “Okulumuz için gele-
cek yıl güzel projeler olacak inşallah” dedi.

Başkan, Minik Ayşegül’ün Davetini Kırmadı

.
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EYÜP Belediyesi Kış Spor
Okulları’nın açılışında konuşan
Eyüp Belediye Başkanı Remzi

Aydın, “Enerjilerini atamayan 
çocuklar, zararlı alışkanlıklara
yönelebiliyor” dedi. 

Kendisi de eski bir sporcu olan
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
gençlere ve spora verdiği destek tüm
hızıyla devam ediyor. 6 farklı branşta
hizmet verecek Eyüp Belediyesi Kış
Spor Okulları törenle hizmete girerken,
öğrenciler kadar veliler de
heyecanlıydı. 

Toplam 1650 Eyüplü öğrencinin
kayıt yaptırdığı programda tenis,
basketbol, voleybol, futbol, uzak doğu
sporları, atletizm spor dallarının
yanında kürek, yelkenli ve dragon gibi

su sporları da aktivite olarak yapılacak. 
Eyüplü öğrencilerin eğitim alacağı

Kış Spor Okulları’nın açılış
programında konuşan Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, “Gençliğe, spora,
eğitime destek vermeye söz vermiştik.
Her fırsatta, çocuklarımızı spor
yapmaları için teşvik ediyoruz. Çünkü
çocuklarımızın spor yapması, faydalı
işlerle meşgul olmaları gerekiyor.
Enerjilerini atamayan çocuklar, zararlı
alışkanlıklara yönelebiliyor. Biz bugün
hem spor okullarımızı açıyoruz, hem
de eşofman takımı, çanta, havlu, spor
çorabından oluşan spor malzeme
çantasını 1650 çocuğumuzun
tamamına hediye ediyoruz.
Öğrencilerimize ve velilerimize 
hayırlı olsun” diye konuştu.

EYÜP Belediyesi çevre temizliği konusunda
önemli bir projeyi hayata geçirdi. Daha

temiz ve hijyenik bir çevre için ‘yeni sistem
yeraltı konteynırları’nı Göktürk ve Yeşilpınar
Mahallelerinde uygulayan Temizlik
İşleri Müdürlüğü, bu kez de
Akşemsettin ve Sakarya
Mahalleleri’nde 2 ayrı
yerde hizmete alıyor.

Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın
yeni başlayan bu
önemli çalışma ile
Eyüp’ün daha temiz bir
çevreye sahip olacağını
belirterek, “Bu yeni sistem
sayesinde hem depolama
hem de toplama daha kolay ve
hijyenik oluyor. Göktürk ve Yeşilpınar
Mahallelerimizin ardından şimdi de
Akşemsettin ve Sakarya Mahallelerimizde bu
uygulamayı başlattık” dedi. 

Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü mevcut çöp toplama sistemini
modern bir şekilde yer altına alarak, hem ilçe
siluetini güzelleştiriyor hem de vatandaşları

kokuya maruz bırakmadan çöplere
hacim olarak daha fazla yer

ayırıyor. “yeni sistem yeraltı
konteynerleri” şehir

görüntüsünü bozmayan
ve bölgelerin genel
yapısını destekleyen
modern ve
temizlenebilir bir
mekanizmaya sahip.

Yeni konteynerler
yerüstü klasik

konteynerlerden 3,5 kat
daha fazla atık ve çöp

toplayabiliyor. Konteynerlerin ön
plana çıkan diğer bir özelliğiyse, el
değmeden pedal sistemiyle açılması ve hem
kendini hem de çevresini hijyenik tutması.

Eyüp Belediyesi Kış Spor Okulları’nın açılışında konuşan
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Enerjilerini atamayan
çocuklar, zararlı alışkanlıklara yönelebiliyor” dedi.

Kış Spor Okulu Malzemeleri Belediyeden

Akşemsettin ve Sakarya’ya
Yeraltı Konteynerleri



Malzemeler

İçi oyulmuş 4 limon, 35 gr.
krem peynir, yarım yemek

kaşığı limon kabuğu
rendelenmiş, 1 çay kaşığı
limon suyu, 50 gr. krema, 20
gr. pudra şekeri, çok az tuz.

Yapılışı:
Yumuşamış krem peyniri, tuz ve pudra şekerini biraz
kabarana kadar çırpınız. Krema ekleyip biraz daha
karıştırınız. Limon kabukları ve suyunu da karışıma ekleyip
iyice harmanlayınız. Karışımı içleri iyice oyulmuş limonlara
doldurunuz. En az iki saat buzdolabında bekletip servis
etmeden üzerini  frambuazla süsleyiniz.

LİMONLU PARFE

Malzemeler

300 gr. un , 100 gr. seker,  1
paket kabartma tozu, 150 gr.

margarin ya da tereyağı, 4
yemek kaşığı su, 2 paket
vanilya şekeri, 800 gr.
Mürdüm eriği.

Yapılışı:
Hamurunuzu yoğuracağınız kabınızın içine unu alın. Şeker,
kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri, su, oda ısısındaki
tereyağ ve unu karıştırarak bir hamur hazırlayın. Hamuru
streç folyoya koyun ve 30 dakika dinlendirin. Eriklerinizin
çekirdeklerini çıkarın ve dilimlere ayırın. Kalıbınızı yağlayın
ve hafifçe unlayın. Hamuru 4’e bölün ve 4/3 unu kalıbınıza
yerleştirin. Yanlarını hafif yükseltin. Meyvelerinizi kalıptaki
tart hamurunun üstüne dizin. Buzdolabında dinlerdiğiniz
hamurunuzu meyvelerin üstüne rende yardımı ile rendeleyin
ya da ufalayın. 185 derece fırında pişirin.

MÜRDÜM ERİKLİ KIRINTILI TART

Malzemeler

(Ölçü verilmemiştir, kişi
sayısına göre malzeme
değişebilir.)

Tavuk göğsü, soğan, mantar,
zeytinyağı, limon, tuz,
karabiber, pul biber, kekik,
marul, domates, kırmızı
lahana, havuç.

Yapılışı:
İnce ince dilimlediğiniz tavuk göğsünü teflon bir tavada hiç
yağsız kavurunuz. Aynı tavaya biraz zeytinyağı koyup
doğranmış soğanları çeviriniz. Daha sonra mantarları ilave
ederek onlarla birlikte kavurunuz. Tuzunu, karabiberini ilave
ederek yeşil salatanın üzerine mantarlı tavukları ilave ediniz.
Limon ve arzuya göre pul biber, kekik serperek servis yapınız.

TAVUKLU SALATA

Shrek Müzikali, 2016

Sömestr Tatilinde İstanbul’da

çocuklarla buluşacak. İstanbul
Zorlu Performans Sanatları

Merkezi’nde sahne alacak olan
“Shrek The Musical” orijinal
dilinde gösterilecek. Türkçe

çeviri için ise üst yazı
kullanılacak. 

10 konteynerlik seti ve 60
kişiyi aşan kadrosuyla

İstanbul’daki çocuklarla
buluşacak olan Shrek

Müzikali, toplamda 22 şov

gerçekleştirecek. 22 Ocak ile 7

Şubat 2016 tarihleri arasında
çocuklarla buluşacak olan

Shrek Müzikali biletleri 85 TL

ile 225 TL arasında değişecek.

KIŞ akşamlarında evde daha çok vakit geçiriyor,
akşamları ise oturarak ya da koltukta uzanarak tv
izlemeyi tercih ediyoruz. Ancak özellikle tv
seyrederken abur cubur yeme alışkanlığı yok mu, 
ne yazık ki kilo almamıza sebep oluyor! Elbette, 
tv karşısında hiçbir şey yemeyin diye öğüt vermiyor;
uzmanlar, ancak kalorisi yüksek ürünleri değil,
sağlıklı, kilo aldırmayan atıştırmalıkları tüketin diyor.

AKŞAM saatleri metabolizmanın yavaşladığı saatlerdir,
kilo almak istemiyorsanız bu saatlerde yediklerinize
dikkat etmelisiniz. Televizyon seyrederken çoğumuzun

canı bir şeyler atıştırmak istiyor, ancak kilo almak açısından
riskli saatler olduğu için ya yemekten vazgeçiyoruz ya da
umursamayıp canımız ne isterse yiyoruz. Aslında bu
atıştırmaları sadece keyiften veya can sıkıntısından yapıyoruz,
aç olduğumuz için değil. Bu yüzden, televizyon izlerken veya
akşam saatlerinde yediklerimize dikkat etmeliyiz, uyumadan
iki saat öncesinde yemeyi kesmemiz gerekiyor.

Kabak cipsi yiyebilirsiniz Su oranı % 95 olan kabakların
kalorisi yok denecek kadar az, diğer cipslere göre oldukça
masum. Sakız kabakları çok ince dilimler halinde enlemesine
doğrayın, yağlı kağıt üzerinde fırın tepsisine yerleştirin. Çok az
zeytin yağı sürün ve pişirin. Dilerseniz, üzerine ödem
söktürücü özelliği olan kuru nane serpebilirsiniz.

Kurutulmuş elma dilimleri atıştırın Canınız tatlı
atıştırmalıklar istiyorsa, kabak cipsinin benzerini elma ile
yapabilirsiniz. Elmayı çok ince halkalar halinde doğrayın yağlı
kağıt üzerine dizin ve üzerine tarçın serpin. Her iki yüzünü de
sırayla çevirerek fırında pişirin. Dilerseniz, elmanın üzerine

kan şekerini dengeleyen ve tatlı isteğini kesen tarçın
serpebilirsiniz. 

Cips yer gibi salatalık yiyebilirsiniz Cips yeme
alışkanlığınızı çok faydalı besinlerle değiştirip kilo
verebilirsiniz. Salatalık ve yoğurtla abur cubur, kendini
durduramayanlar için en etkili çözüm. Salatalıkları ince
şeritler halinde kabuklarıyla beraber doğrayıp, 3 kaşık süzme
yoğurt, dereotu ve istediğiniz baharatları ekleyerek
hazırladığınız yoğurtlu sosa batırarak afiyetle tüketebilirsiniz.
Bu atıştırmalık için salatalık miktarında sınır yokken süzme
yoğurdun miktarını artırmamak fazla kalori almanızı önler.
Dilerseniz, az yağlı yoğurt tercih edebilir, içerisine kırmızı
biber, nane, kekik, zencefil gibi metabolizma hızlandırıcı
baharatlar ekleyebilirsiniz.

Kırmızı meyveli yoğurt yiyebilirsiniz Atıştırma için canınız
tatlı bir şeyler istiyorsa, 1 porsiyon tatlı yemek yerine; 2
kaşık yoğurt , 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini karıştırıp en
üste 100 gram kırmızı meyve ekleyerek sağlıklı ve hafif bir
tatlı elde edebilirsiniz. Çilek, böğürtlen, ahududu gibi
meyveler hem kansere karşı koruyucudur, hem vücutta
ödem tutulmasını önler.

H A F İ F  L E Z Z E T L E R
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TV İzlerken Kilo
Vermenin Yolları



BİLSEM Sınavı 2016

35. Pınar Resim Yarışması 2016

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne alınacak
öğrencilerin belirlenmesi için 2016 yılının Ocak ayında sınav
yapacak. BİLSEM sınavına, 2015-2016 eğitim öğretim yılında,
ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencileri tablet uygulamasını
kullanarak girecek. Üçüncü ve dördüncü sınıflar ise 14 Şubat
2016’da yapılacak genel sınavla seçilecek.  2015-2016 eğitim
öğretim yılında; ilkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa
devam eden ve resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarından
birinde akranlarına oranda çok daha başarılı olan öğrenciler, sınıf
öğretmenleri tarafından aday gösterilecek. BİLSEM için aday
gösterilen ve 35 TL sınav ücreti ödeyen öğrenciler, 14 Şubat
2016’da gerçekleştirilecek olan sınava girmeye hak kazanacak. 4
Nisan ile 24 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacak bireysel
sınavlardan sonra, 10 Ağustos 2016’da sonuçlar açıklanacak.

Çocuklar Sömestrde “Shrek”le
Buluşacak

Shrek Müzikali, 2016

Sömestr Tatilinde İstanbul’da

çocuklarla buluşacak. İstanbul
Zorlu Performans Sanatları

Merkezi’nde sahne alacak olan
“Shrek The Musical” orijinal
dilinde gösterilecek. Türkçe

çeviri için ise üst yazı
kullanılacak. 

10 konteynerlik seti ve 60
kişiyi aşan kadrosuyla

İstanbul’daki çocuklarla
buluşacak olan Shrek

Müzikali, toplamda 22 şov

gerçekleştirecek. 22 Ocak ile 7

Şubat 2016 tarihleri arasında
çocuklarla buluşacak olan

Shrek Müzikali biletleri 85 TL

ile 225 TL arasında değişecek.

Pınar Süt Ürünleri tarafından düzenlenen ve bu yıl 35.si
gerçekleştirilecek olan Pınar Resim Yarışması başvuru
detayları açıklandı. 2016 Pınar Çocuk Resim Yarışması
için son başvuru tarihi 15 Nisan 2016 olarak belirlendi.

2016 Pınar Resim Yarışması teması “Gelecek
Hayallerim” olarak belirlendi. Resim yaparak,
çocukların fiziksel ve zihinsel açıdan gelişmelerini
amaçlayan yarışmaya, Türkiye genelindeki ilkokul ve
ortaokul öğrencileri katılabilecek.

Pınar Resim Yarışması 2016 sonuçları, 31 Mayıs 2016
tarihinde, pinar.com.tr web sitesinde yayımlanacak.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Çocuk
Doktoru Prof. Dr. Ömer Cevit,  bebeklerin
emzirilme sırasındaki pozisyonlarının büyük öneme
sahip olduğunu söyledi. Cevit, çocuk beslenmesi
konusunda yapılan önemli yanlışlardan biri olan

yatarak beslemenin, çocukların
hastalıklarla karşılaşmasına yol açabildiğini
söyledi.

Bebeklerin ve çocukların yatırılarak
beslenmesinin yanlış olduğunu vurgulayan
Prof. Dr. Ömer Cevit, bu şekilde beslenen
bebeklerin ağızlarında mantar
oluşabildiğini söyledi. Ağızda kalan
besinlerin, reflüye yol açabildiğini de
söyleyen Cevit, ağızda mantar oluşması
durumunda, çocuğun beslenme düzeninin
bozulduğunu ve bağırsak hastalıkları ile
karşılaşabildiğini vurguladı. Yatarak
besleme, dolaylı yoldan, orta kulak
iltihabına da yol açabiliyor.

6 aydan itibaren, bebeklerin mama
sandalyesinde, dik bir konumda otururken
beslenmesi gerekiyor. İlk altı ay içerisinde,
ek besinlere geçmiş olan bebeklerin de, ek
besinleri dik bir konumda tüketmesi önem
taşıyor. Yalnızca anne sütü ile beslenen
bebeklerin yatırılarak beslenmesi ise
sağlıksal açıdan sorun teşkil etmiyor.

KIŞ

Kabak cipsi yiyebilirsiniz

Kurutulmuş elma dilimleri atıştırın 

Cips yer gibi salatalık yiyebilirsiniz 

Kırmızı meyveli yoğurt yiyebilirsiniz 
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Bebeklerin Yatarak Beslenmesi,
Sağlığa Zarar Veriyor

Bebekler ve
küçük çocukların,

yatırılarak
beslenmesinin

sağlıksız
olduğunu

söyleyen Çocuk
Doktoru Prof. Dr.

Ömer Cevit, bu
tür beslenmenin

sağlık
sorunlarına yol

açtığını
vurguladı.
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BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, 64.
Eylem Planı'nda yer alan genç
girişimcilere 50 bin lira hibe kredi

verilmesine yönelik olarak çalışmaların
tamamlandığını söyledi. Hibeden
yararlanmak gençlerin KOSGEB'den
girişimci eğitim sertifikası alması gerekiyor.

Edinilen bilgiye göre 50 bin TL'lik
hibeden yararlanma şartları KOSGEB'in
Girişimcilik Destek Paketi kapsamındaki
şartları taşıyacak. KOSGEB girişimci
desteklerinden KOBİ'ler, girişimciler ile İş
Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere
kurulan tüzel kişiler de yararlanıyor. 29
yaşına kadar alınabilecek girişimcilik
desteklerinden faydalanabilmek için
KOSGEB'den girişimci eğitim sertifikası
alınması gerekiyor. Sonrasında ise proje
hazırlanıyor.

Genç girişimcilere yönelik 100 bin TL'ye
kadar faizsiz kredi sağlanmasına yönelik
çalışma da büyük ölçüde tamamlandı.
Kredi Garanti Fonu aracılığıyla bu krediye
yüzde 85 kefalet imkanı sağlanıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ihtiyaç
görülen her alanda desteklerin artarak
devam ettiğini  vurgulayarak, revize edilen
Girişimcilik Destek Programı ile yeni
girişimcilere verilen desteğin hibe kısmının
30 bin liradan 50 bin liraya, sabit yatırım
desteği adı altındaki faizsiz kredi
desteğinin ise 70 bin liradan 100 bin liraya
çıkarıldığına dikkati çekti. 

“Gençlere 100 bin liralık faizsiz
kredi imkanı”

Davutoğlu, 17 Aralık'tan itibaren projesi
onaylanıp kurullara girmeye hak kazanan

tüm girişimcilerin
söz konusu

desteklerden

yararlanabileceğine işaret ederek
şunları söyledi:  

"AK Parti olarak seçim
öncesinde ne vaad ettiysek,
hepsini bir bir hayata geçiriyoruz.
Kendi işini kurmak isteyen
gençlerimize 50 bin lira hibe ve
istemesi halinde 100 bin lira da
faizsiz kredi vereceğiz. 50 bin
liralık hibenin 2 bin lirası
"işletme kuruluş desteği", 18 bin
lirası "kuruluş dönemi makine,
teçhizat, ofis donanım ve yazılım
desteği", 30 bin lirası da "işletme giderleri

desteği"nden  oluşuyor. Bu destekten
yararlanmak

isteyen

girişimci adaylarının öncelikle 24 saati
atölye çalışmalarından oluşan ve toplamda
70 saat olan uygulamalı girişimcilik
eğitimlerini başarıyla tamamlayarak,
girişimcilik sertifikası alması gerekiyor.
Girişimcilerimizi her alanda desteklemeye
devam edeceğiz. Genç girişimcilerimizi

KOSGEB aracılığıyla uyguladığımız
programa başvurmaya davet
ediyorum."

“Lise mezunu gençlerin 2
yıllık genel sigortasını da
devlet ödüyor”

Başbakan Davutoğlu, lise
mezunu gençlerin 2 yıl boyunca

genel sağlık sigortalarının da
ödeneceğini ifade ederek sözlerini

şöyle sürdürdü:
“Seçilme yaşını 18'e indireceğiz.

Gençlerimize sınırsız ücretsiz internet
erişim imkanı getiriyoruz. Yeni iş kuran

gençlerimize 3 yıl boyunca gelir
vergisi muafiyeti sağlayacağız. İlk
kez iş bulan her gencimizin
maaşının 1 yıl boyunca devlet
tarafından karşılanmasını
sağlayacağız. Bu hem işçiye hem
iş verene destektir. Gençlerin
istihdamının  bu derece
desteklendiği dünyada örnek
yoktur. Gençler ya kendi işini
kursun, ya da bir işe avantajlı
müracaat etsin. Lise mezunu
gençlerimizin 2 yıl boyunca genel

sağlık sigortalarını sağlayacağız.
Gençlerimizin orta öğretimden yüksek
öğretime geçişte hayat planlaması için de
çalışmalar yapıyoruz. GeçDes diye bir birim
oluşturuyoruz. Kısa film, ilk film, dergi,
sportif faaliyetlerine karşılıksız destek
vereceğiz. Evlenmek isteyenlere çeyiz
hesabı çalışması başlatacağız.Çeyiz
hesabında biriktirilen paranın yüzde 20’si
oranında devlet destek verecek.

“Gençlerimizin üzerindeki sınav
baskısını da azaltacağız”

Öğrencilerimizin üzerindeki sınav
baskısını azaltmak amacıyla sınavların yılda
birden çok yapılmasını temin edeceğiz.
Bundan sonra üniversiteye geçiş sınavları
yılda 1 kez değil, her aşamada öğrencilere
fırsat verebilecek şekilde 2, mümkünse 3
kez yapılacak. Öğrencilere ücretsiz müze
kartı verilecek, bazı dersler buralarda
yapılacak.”

Başbakan Ahmet
Davutoğlu: “Gençlerin

istihdamının  bu derece
desteklendiği dünyada

örnek yoktur. Gençler
ya kendi işini kursun,
ya da bir işe avantajlı

müracaat etsin.”

Genç Girişimcilere Yeni Yıl Müjdesi!
“Başvurunu Yap 50 bin TL’yi Kap!”
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EYÜP Belediyesi tarafından Eyüp
Kültür ve Sanat Merkezi’nde
düzenlenen programda Akif’in

fikirleri ışığında onu anlamak adına
yapılan söyleşilerin yanı sıra, Suriyeli
çocukların fotoğraflarından oluşan
fotoğraf sergisi de yer aldı.

Suriyeli çocukların
fotoğraflarından oluşan sergi ile
başlayan program, Sema Moritz
tarafından seslendirilen ağıtlar ile
devam etti. 50 fotoğraf sanatçısının
objektifiyle Mehmet Akif'in
"Ümmetin Mazlumları" fikrinden
yola çıkılarak oluşturulan sergiyi,
Güzeltepe Hacı Arif Bey İlkokulu’nda
okuyan Suriyeli çocuklar da gezdi.

Okunan ağıtların ardından Şair
Ahmet Mercan ve Yazar Vahdettin
Işık, Cemalettin Tül’ün
moderatörlüğünde, ‘Akif’i Anlamak’
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşide, Akif’in fikirleri ve hayatı
hakkındaki konulara yer verildi.

�Dursun Aras

�Cem Koronel

�Hüseyin Güneray

�Ceki Granti

�Bilal Akar

�Cumhur YetmezEyüp
Belediyesi
Milli Şairimiz
Mehmet Akif
Ersoy’u
vefatının 79.
yılı dolayısıyla
anma
programı
düzenledi.

“Ümmetin Mazlumları” ve Akif ’i Anlamak
Mehmet Akif Eyüp’te Anıldı

Cemalettin Tül
Moderatörlüğün-
deki sohbete şair

Ahmet Mercan ve
yazar Vahdettin

Işık katıldı.

Mehmet Akif Ersoy
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Eyüp Belediyesi Adına Sahibi
Eyüp Belediye Başkanı

REMZİ AYDIN
Genel Koordinatör: Ahmet Turan Koçer
Genel Yayın Yönetmeni: Ayla Eyüboğlu

Yazı İşleri Müdürü: Fatih Sanlav
Art Direktör: Murat Yıldız

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

Mustafa Kadir Çelik, Burak Yanargil

Fotoğraflar: Enes Çatalkaya, Şenol Yiyit
Tamay Alper Gökdemir, Seva Süngü

Eyüp Belediyesi Basın Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü / basin@eyup.bel.tr

Tel: 0212 440 04 00 - (1325-1329-1330)

FSM İletişim: Otakçılar Cad. No: 80 Kar Plaza Kat: 1
Eyüp. Tel: 0212 274 46 46 / info@fsmiletisim.com.tr

KÜLTÜR ve sanata destek olan
çalışmalarıyla dikkat çeken Eyüp
Belediyesi, yedinci sanat tutkunlarının

ilgi odağı olacak bir projeyi daha hayata
geçirdi. Eyüp Film Akademisi (EFA), Aralık
ayında Eyüp Belediyesi Rami Hasan Nail
Canat Sanat Akademisi’nde derslere başladı.

Eyüp Belediyesi’nin İstanbul Medya
Akademisi iş birliğinde, TRT medya
sponsorluğunda hayata geçirdiği Eyüp Film
Akademisi’nde, sinema sanatıyla ilgili teorik
bilgilerin yanı sıra, teknik ve uygulamalı
eğitimler de veriliyor. Akademi’ye devam
eden katılımcılara, akademisyen, yönetmen,

yapımcı ve oyunculardan oluşan eğitmen
kadrosundan, 24 hafta sürecek 2 dönemde,
senaryo yazarlığı, yönetmenlik, film
eleştirmenliği gibi dersler de verilecek. Eyüp
Film Akademisi’ni başarıyla bitirenlere,
sertifikanın yanı sıra sinema sektöründe iş
imkanı sunulması için destek de sağlanacak.

EYÜP Belediyesi Sertarikzade Kültür
ve Sanat Merkezi’nde Özer Özel tara-

fından verilen tambur derslerine Eyüp-
lüler büyük ilgi gösteriyor. 

Derslere, farklı yaş gruplarından öğ-
rencilerin katıldığını belirten Özer
Özel, gelen kursiyerlerin yaş, nitelik ve
öğrenim durumlarının öğrenme süreci-
ni etkilediğini söyledi.

Özel, “Sadece yetişkin bireyler değil
yaş olarak küçük talebelerim de var. Bu
çocuklarda Türk sanatlarının etkisini,
kendi yaşıtlarının birkaç yaş üstünde
davranışlar olarak gözlemliyoruz. Bu
saz onların konuşmalarına, davranışla-
rına ve insani ilişkilerine çok büyük
katkı sağlıyor” diye konuştu.

Tamburun insan fizyolojisi ve ergo-
nomisine en yakın sazlardan biri olduğu-
nu kaydeden Özer Özel, “İnsan sesinin
birebir taklidini yapan bir enstrüman.
Ben bu sazı yirmi altı senedir öğretiyo-
rum. Elbette tüm sazlarda olduğu gibi
tamburda da kursiyerin kendi özverisi,
disiplinli çalışması da çok önemli.” dedi.

Eyüp Film
Akademisi
(EFA)Açıldı

Eyüp Belediyesi’nin İstanbul Medya Akademisi ve TRT medya sponsorluğunda
hayata geçirdiği Eyüp Film Akademisi’nde dersler kutlama pastası kesilerek başladı.

Sertarikzade’de
Tambur Dersleri

EYÜP Kültür Sanat Merkezi, müziğe
gönül veren Eyüplülerle ‘Bir

Sevdadır İstanbul’ etkinliğine ev
sahipliği yaptı. 

İstanbul’a olan sevdalarını şiirle
anlatıp duygularını melodi ile
bütünleştiren bestekârların
şarkılarının  seslendirildiği konsere
Eyüplüler büyük ilgi gösterdi. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın da
izlediği konserde, Eyüp Musiki Vakfı
solistleri Sinem Sevindik, Rıfat
Çalışkan, Gültekin Berber, Serap Yaşar
ve Bestehan Görmüş birbirinden
güzel İstanbul şarkılarını söyledi. 

Konser sonunda bir konuşma
yapan Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, “Bu gece çok güzel ve kulağa
hoş gelen bir konseri dinledik. Eyüp
Musiki Vakfımıza çok teşekkür
ediyoruz. Eyüp’ün değerlerini
Eyüplülerle ve tüm İstanbullularla
buluşturmaya devam edeceğiz. Eyüp
Musiki Vakfı da çok güzel projelere
imza atıyor.” dedi.

Eyüp Müsiki Vakfı Başkanı Nihat
İncekara da Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın’a desteklerinden dolayı
teşekkür etti.

‘Bir Sevdadır İstanbul’
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ANNELİK AKADEMİSİ 
Afife Hatun Kültür Merkezi
(Her Çarşamba 10:00)
Eyüp Belediyesi Afife Hatun Kültür Sa-
nat Merkezi’ndeki etkinlikler Eyüplü
hanımların buluşma noktası olmaya
devam ediyor. Merkez’de, yeni yılın
ilk ayında her Çarşamba 10:00’da

“Annelik Akademisi” etkinliği düzen-
lenecek. Hanımlara özel etkinlikte
Psikolog Elif Demirer, bilgilendirme-
ler yaparken annelikle ilgili merak
edilen soruları da cevaplandıracak.

YAZAR 
OKUMALARI
SERİSİ

EYÜP Belediyesi’nin Göktürk ve Eyüp Kültür Sanat
merkezlerindeki tiyatro şöleni Ocak ayında da
haftasonları devam ediyor. Çocuklar, birbirinden

renkli ve güzel oyunları izlerken keyifli saatler geçire-
cek, Türk tiyatrosunun en seçkin örnekleri de bu ay
Eyüplülerle buluşacak. 

Eyüp Belediyesi Kültür Sanat merkezlerinde ayrıca
güzel sanatlar, geleneksel el sanatları vb. konularda
kurslar devam ediyor. Yediden yetmişe tüm Eyüplerin
katıldığı bu kurslara ilgi her geçen gün artıyor. Eyüp
Kültür Sanat merkezlerinde yılın ilk ayında yine birbi-
rinden değerli sanatçıların konserleri, sohbet program-
ları gerçekleştirilecek. Yedinci Sanat tutkunları, Eyüp
Belediyesi’nin ücretsiz sanat etkinlikleri kapsamında
gösterdiği filmleri izleme şansı bulacak.

Eyüp Belediyesi Kara Süleyman Tekkesi 
(Her Cumartesi 13:00) 
Eyüp Belediyesi Kara Süleyman Tekkesi’nde
Ocak ayında her Cumartesi 13:00’de düzen-
lenecek “Yazar Okumaları Serisi”ni Semra Bi-
lici sunacak. Yazarın tüm eserlerini okumak,
onun anlam dünyasını ve değerler dengesi-
ni tanımakla beraber bilginin kendi zihni-
mizdeki yapıyla eleştirel inşasını ve tahkimi-
ni sağlar. Okumalar; anlam ve mana ile ba-
ğını kurarak her bilgiyi bağlamına taşıyıp,
bütüncül bir bakışa yaklaştırır.

SURELERİN
KİMLİĞİ
Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür Sanat
Merkezi
(Her Perşembe 11:00)  
Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür Merkezi,
Ocak ayında da yine birbirinden güzel prog-
ramları ekranlara yansıtıyor. Ocak ayında
Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’nde her
Perşembe saat 11:00’de “Surelerin Kimliği”
söyleşi programı düzenleniyor. Yazar Yaşar
Değirmenci, Kur’an-ı Kerim’in evrensel me-
sajları ve bize anlattıkları nedir sorusu ekse-
ninde Eyüplülerle sohbet ediyor.

BÜYÜKLERE VE ÇOCUKLARA TİYATRO GÖSTERİLERİ

Eyüp Sultan’da Mevlana
Haftası’na Özel Programlar
EYÜP Belediyesi  ve İlim Sanat Tarih

Edebiyat Vakfı (İSTEV)’in birlikte dü-
zenlediği Mevlana Haftası etkinlikleri Ba-
hariye Mevlevihanesi’nde yapıldı. 

Sema meşki ve Mesnevi sohbetine
Eyüplüler büyük ilgi gösterdi. Tasavvufun
önemli isimlerinden Mehmet Fatih Çıtlak,
davetlilere Esma-ül Hüsna'nın manalarını
ve değerini anlattı. Sonrasında Çıtlak'ın
öncülüğünde sema meşki gerçekleştirildi. 

Eyüp Belediyesi tarafından programa
katılan misafirlere sıcak çorba ikram edildi.

Vuslat ayı etkinlikleri Hayati İnanç,
Emin Işık, Ubeydullah Sezikli gibi Mevlevi

kültürünün önde gelen isimlerinin katıl-
dığı programlarla devam etti. 

İlahiyatçı Akademisyen Emin Işık, Ba-
hariye Mevlevihanesi’ndeki söyleşisinde
Nurettin Topçu’nun ‘Büyük vatanlar büyük
mezarlar üzerine kurulur’ sözünü hatırlata-
rak, “Yiğit kahraman olana değil, yaptığı
şeyin bilincinde olan cesur insanlara denir.
Çünkü onlar Allah için ölümü göze almış-
lardır. Allah yolunda cihad etmemiş toplu-
luklardan veli çıkmaz. Mevlana savaş ve
göçlerin ortasında büyüdü. Söz sahibi ol-
duğundaysa yaşadığı bölgenin müreffeh
ve zenginliğine tenezzül etmedi” dedi.
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