
Şeker Hayat, ESER gibi ödüllü sosyal sorumluluk
projeleriyle dikkat çeken Eyüp Belediyesi, Eyüp
Sultan’a yakışan, yürekleri ısıtan muhteşem bir
mekanın daha açılışını yaptı. Zahir Kafe, 21 Mart
‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde
törenle hizmete girdi. Zahir Kafe'de sadece down
sendromlu ve engelli bireyler istihdam
edilecek.4HABERİN DEVAMI 11. SAYFADA

Eyüp Belediyesi’nin geleneksel hale gelen kültür
gezileri 15 Mart'ta başladı. Eyüplüler, Yüksek Hızlı
Tren (YHT) ile Konya gezisinin yanı sıra Çanakkale,
Edirne ve Bursa gezilerine giderek tarihi, kültürel ve
turistik mekanları gezme şansı elde ediyor. Bu yıl 3.
senesine giren, bizzat Başkan Remzi Aydın’ın
projesi olan Eyüp Sultan'dan Mevlana'ya Vuslat
Yolculuğu bu sene de Eyüplülerin ilgi odağı oluyor.
4HABERİN DEVAMI 14 ve 15. SAYFALARDA

“HuZur BaşKenti” eyüp sultan’dan

Zahir Kafe açıldı

Eyüp ile ilgili tarih ve medeniyet
araştırmaları yapmak üzere kurulan Eyüp
Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM), seçkin bir
davetli topluluğunun katılımıyla açıldı.
Açılışa katılan AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Hayati Yazıcı, Eyüp’ün İstanbul’un
manevi kalbi olduğunu belirterek bu
farkındalığın kurumsallaşmasına önem
verdiklerini kaydetti. 43’TE

Eyüp Sultan Araştırma
Merkezi Kuruldu

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın'ın girişimleriyle yapımı
tamamlanan Özgecan Aslan Sağlıklı
Yaşam ve Yürüyüş Parkuru'nun açılışı,
düzenlenen görkemli bir törenle
gerçekleştirildi. Tören öncesi, Esat
Edin Halk Koşusu yapıldı. 44’TE

Göktürk 
Özgecan Aslan
Parkuru Açıldı Eyüp Belediyesi, TÜBİTAK tarafından

geliştirilen yerli ve milli bir işletim
sistemi olan Pardus’a geçen ilk
belediye oldu. Düzenlenen tanıtım
toplantısında konuşan Başbakan
Yardımcısı Nurettin Canikli, Eyüp
Belediyesi’nin öncülük ettiği Pardus
işletim sisteminin çok önemli bir
yatırım olduğunu söyledi. 45’TE

Pardus’a Geçen 
İlk Belediye Olduk

Remzi AYDIN

BEN hukukçuyum.
Avukatım. Anayasayı
satır satır bilirim.
Mevcut Anayasa
baktığımızda,
değişikliğe
Cumhurbaşkanımızın
da Hükümetimizin
de ihtiyacı yok.
Değişikliğe; ilk
seçimde tökezleme,
istikrarı tuzla buz
olma ihtimali olan
ülkemizin ihtiyacı
var.4DEVAMI 3’TE

Mesele
Memleket

Eyüp’teki İSKİ yatırımlarının toplu açılış töreni
Eyüp İSKİ Hizmet Binası’nda yapıldı.  Törende

konuşan Başkan Aydın, "1994 senesinde
başlayan belediyecilikteki marka yatırım

çizgisi artarak devam ediyor. Bugün bu
berekete çok kıymetli bir halka daha ekleniyor.
Eyüp Sultan bu memnuniyeti hak ediyor” dedi.

Düzenlenen törende, Eyüp İSKİ Hizmet Binası, Eyüp Ağaçlı,
Akpınar ve Çiftalan Mahalleleri Atık Suyu ve Yağmur Suyu
Hattı Yapımı, Eyüp Akpınar Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve
Kemerburgaz Mahallesi İçme Suyu Hattı Yapımı açılışı yapıldı.
Törende ayrıca, İslambey Mahallesi Atık Suyu ve Yağmur Suyu
Hattı İnşaatı, Kemerburgaz Atık Su İnşaatı ve İslambey
Yağmur Suyu Tünel inşaatının temelleri atıldı.4DEVAMI 6’DA
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Eyüp’e Dev Yatırımlar

Konya’ya 
Vuslat
yolculuğu
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Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi'ne...Eyüp’teki Göktürk Gençlik
ve Kültür Sanat Merkezi

coşkulu bir törenle açıldı.
Açılışta Engin Gürkey’in

perküsyon gösterisine
izleyiciler de katıldı, ortaya

renkli görüntüler çıktı.

DAHA önce Eyüp
Belediyesi Ek Hizmet
Binası olan bina,

Göktürk Gençlik ve Kültür
Merkezi olarak yeniden
dizayn edildi. Tiyatro salonu,
kütüphane, sergi salonları ve
spor salonuyla binlerce
Göktürklüye hizmet verecek
olan Kültür Merkezi, coşkulu
bir açılışa sahne oldu.

Törene Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, AK
Parti Eyüp İlçe Başkanı
Süleyman Aykaç ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

Protokol konuşmaları ile
başlayan tören Engin Gürkey
ve Perküsyon orkestrasının
sahne alması ile renklendi.

Vatandaşlar gösteri öncesi
kendilerine dağıtılan teflerle
orkestraya eşlik etti,
şarkılara ritim tutarak
doyasıya eğlendi. Gösterinin
ardından sahneye çıkan
Başkan Remzi Aydın da
baterinin başına geçerek
küçük bir gösteri yaptı.
Protokol üyelerinin de
sahneye gelmesi ile açılış
kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Başkan
Aydın, Gençlik ve Kültür
Sanat Merkezi'nde bulunan
derslikleri dolaşarak
kursiyerle konuştu, Eyüp
Sultan'ın eski ve yeni
hallerinin görüntülendiği
fotoğraf sergisini gezdi.
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Kuruldu
Eyüp ile ilgili tarih ve medeniyet araştırmaları yapmak

üzere kurulan Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM),
seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Remzi Aydın,
“Eyüp Sultan Araştırma Merkezi, zamanda, mekanda ve

insanda biriken hafızayı deşifre ederek üstünde
durduğumuz toprağın tarihine ışık tutacak” dedi.

eyüp sultan araştırma
Merkezi

EYÜP Sultan Araştırma Merkezi, Bahariye
Mevlevihanesi’nde yapılan tanıtım toplantısıyla açıldı.
Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,

Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Bekir Karlığa, Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Kaymakamı Abdullah
Dölek, İstanbul İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz,
akademisyenler, araştırmacı ve yazarlar katıldı. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, EYSAM’ın Eyüp tarihine ışık tutacağını
belirterek, “Merkezimiz, Eyüp’ün şehircilik serüvenini bilgi,
belge ve dokümanlarla konuşturacak. Merkezimiz
bünyesinde kapsamlı bir ihtisas kütüphanesi faaliyet
gösterecek. Kütüphanemiz online olarak da hizmet verecek.
Eyüp’ün geçmişinden aldığımız ilhamla bilimsel yayınlar,

sempozyumlar, konferanslar, sergiler ve projelerle kültür ve
medeniyetimize katkı sunacağız” diye konuştu. Eyüp’le ilgili
bilgi ve belgeleri kayıt altına alacak, yerli ve yabancı
araştırmacıların istifadesine sunulacak Eyüp Sultan Araştırma
Merkezi (EYSAM), Eyüp Belediyesi Strateji Geliştirme
Müdürlüğü bünyesinde kuruldu. Eyüp’ün tarihi, kültürü,
sanatı ekonomisi ve şehircilik serüveni, tarih boyunca
biriktirdiği bu görkemli hafızayı yeniden hatırlatarak şehrin
geleceğine ışık tutacak olan Merkez, Eyüp, şehir, kültür, tarih
ve medeniyet hakkında yapılacak araştırmaları
kurumsallaştıracak. EYSAM’ın yapacağı çalışmalarıyla Eyüp’ün
somut ve somut olmayan tarih ve kültür hazinelerinin
UNESCO tarafından tescil edilmesi sağlanmış olacak.

Hayatımızı tercihlerimiz belirler.
Mesleğimiz, işimiz, alışverişlerimiz,
hatta yarın sabah hangi gömleği

giyeceğimiz... Gün gelir, kader bize fırsat
verir, ertesi gün nasıl bir ülkede yaşamak
istediğimize de biz karar veririz. Tercih
net bir ifadeyle; daha iyi olanı, daha güzel
olanı, daha faydalı olanı seçme
özgürlüğüdür.

16 Nisan’da özgür irademizle
tercihimizi yapacak, Türkiye için en
iyisine biz karar vereceğiz. 

Tarihi bir yol ayrımına adım adım
yaklaşıyor, kaderimizi yazmaya
hazırlanıyoruz.

18 Maddelik Anayasa Değişiklik
Paketinin içeriği, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin ne getirdiği,
Resmi Gazete başta olmak birçok
platformda yayımlandı.

Herkes, kolaylıkla bu bilgilere
erişebilir, okuyabilir, anlayabilir, kararını
ona göre verebilir. 

Ben hukukçuyum. Avukatım.
Anayasayı satır satır bilirim. Mevcut
Anayasaya baktığımızda, değişikliğe
Cumhurbaşkanımızın da
Hükümetimizin de ihtiyacı yok.
Değişikliğe; ilk seçimde tökezleme,
istikrarı tuzla buz olma ihtimali olan
ülkemizin ihtiyacı var. Cumhurbaşkanının
yetkilerini kısıtlayan, onun herhangi bir
suçtan dolayı yargılanabileceği Yeni
Sisteme, ‘tek adamlık’ geliyor diye karşı
çıkanların, maddeleri okuduklarından,
anladıklarından emin değilim. Yoksa, tek
adamlık geliyor, rejim elden gidiyor diye

neden gerçekleri çarpıtmaya çalışsınlar?
Rejimimizin Gazi Mustafa Kemal’in ve
Atalarımızın kurduğu ve bize emanet
ettiği Cumhuriyet; Bayrağımızın Ay
yıldızlı Hilal, Marşı’mızın merhum
Akif’in yazdığı İstiklal Marşı olduğunu
ve ebediyen öyle kalacağını çok iyi
biliyorlar. 

Amaçları ne? Aramızda kalmasın,
söyleyeyim. Millete, Milletimizin
iradesine güvenmiyor, saygı
duymuyorlar. Gençlerimize,
güvenmiyor, saygı duymuyorlar.
Siyasetin yenilenmesinden, her
seçimde yenilenin yerine, yeni bir
liderin gelmesinden endişeleniyorlar.
Kimi vatana sevdalıdır, kimi makama,
kimi koltuğa... Sanırım bazıları
koltuğu çok seviyor. 

Avrupa’ya hak veriyorum. Onlar

sonuna kadar ‘hayır’ diyebilir. Türkiye’nin
daha da güçlenmesini, dünyada oyun
kurucu ülke olmasını tabii ki istemezler. 

Adına millet dediğimiz o büyük ailenin
sıradan bir evladı olarak, tercihimi yaptım
ben, kararımı verdim. Bütün kalbimle
daha güçlü bir Türkiye için, istiklal ve
istikbal için evet diyorum. 

Evet diyorum çünkü, bugünlere kolay
gelmedik. Bu ülkenin darbelerden neler
çektiğini çok iyi biliyorum. Zayıf
hükümetlerle, koalisyonlarla, krizlerle
geleceğimizi nasıl çaldıklarına şahidim. 

Evet diyorum çünkü, koskoca bir
ülkenin itibarının iki paralık edildiğini
kahrolarak gördüm, gördük. 

Evet diyorum çünkü, Türkiye son
kaledir. Başka vatan yok bize. Biz de
olmasak, gönlü geniş milletimiz olmasa,

bu mazlumlar kime sığınacak? Evet
diyorum çünkü, çocuklarımızın,
gençlerimizin, milletimizin her bir ferdinin
daha güzel bir ülkede yaşamayı hak
ettiğini biliyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nin hedefi; Türkiye’nin
ertelenemez ihtiyaç ve taleplerine çözüm
üretmektir. Sistemin temelinde Millet
İradesi var. İnşallah yeni sistemle, iki
başlılık ortadan kalkacak.

Darbeler, koalisyonlar, zayıf
hükümetler dönemi kapanacak.
Hükümet; bizzat bizim irademizle
sandıkta kurulacak. Türkiye’de kesintisiz
istikrar dönemi başlayacak. Böylece;
ekonomimiz daha da büyüyecek.
Ülkemiz, milletimizin her bir ferdine daha
çok refah, daha çok zenginlik sunacak.

Güçlü Türkiye, daha da güçlenerek
yoluna emin adımlarla devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sisteminin; Yerli ve milli bir sistem
olduğunu biliyoruz.  

Biz neye evet dediğimizi çok iyi
biliyoruz. Her bir Evet’in, Türkiye’nin
kaderini değiştireceğini çok iyi biliyoruz. 

Güneş balçıkla sıvanmaz. Yalanlar,
doğruları perdeleyemez. 

Doğrusu bu: Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi memleket meselesidir,
Türkiye meselesidir. 

Bunun için canı gönülden;
geleceğimiz için, çocuklarımız için,
güçlü Türkiye için evet diyoruz.

Mesele Memleket
/remziaydin /remziaydin /remziaydin

RemziAYDIN
Eyüp Belediye Başkanı
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EYÜP Belediye Başkanı
Remzi Aydın'ın talimatıyla
yapılan, 2015 yılında

ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa
boğan Özgecan Aslan'ın isminin
verildiği “Özgecan Aslan Sağlıklı
Yaşam ve Yürüyüş Parkuru"
törenle açılarak vatandaşların
hizmetine sunuldu.

Toplam 13 bin metrekare alan
üzerine kurulu parkunun yapımı
18 ay sürdü. Parkın içerisindeki
aktivite alanı bin 200 metrekare
olmakla birlikte diğer parklardan
ayıran özelliği ise köpek eğitim
parkurunun bulunması. Bu arada
parkur alanına 400 adet ağaç
dikimi yapıldı.
Esat Edin adına halk koşusu 

Açılış öncesi, 2008 yılında
elim bir olay sonucu üç
çocuğuyla birlikte hayatını
kaybeden, bölgede tanınan ve
sevilen, aynı zamanda iyi bir
sporcu olan Esat Edin adına
İstanbul Caddesi'nde halk
koşusu yapıldı.

Geleneksel hale getirilecek
olan koşu, Edin'in hatırasını ve
ismini yaşatmak, sporu ve
sağlıklı yaşamı hayatımıza
empoze etmek amacıyla Eyüp
Belediyesi tarafından planlandı.
Halk Koşusu, 10-15 yaş, 16-20
yaş ve 21 yaş üstü erkek ve
kadın olmak üzere toplam 6
kategoride yapıldı. Koşunun
startını Başkan Remzi Aydın
verdi. Özgecan Aslan Sağlıklı
Yaşam ve Yürüyüş Parkuru'ndan
başlayan 4 km'lik koşu,
İstanbul Caddesi üzerinden ilk
kemerden dönülerek tekrar
park alanında son buldu.

Koşunun tamamlanmasının
ardından açılışa geçildi. Açılışa

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın ile birlikte Kemerköy Sitesi
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Esat
Edin’in aile yakınları ile çok sayıda
vatandaş katıldı. Açılış töreninde,
Esat Edin'i anlatan bir video
gösterimi de yapıldı.

Başkan Remzi Aydın törende
yaptığı konuşmasında, Esat
Edin’in Göktürk beldesi için
önemine değinerek, “Bizler vefalı
olmak zorundayız, kıymetlerimize
geçmişteki değerlerimize sahip
çıkmak zorundayız. Esasında tüm
hayata bakışımız, tüm medeniyet
anlayışımız bu ilkelere dayanıyor.
Çünkü geçmişini, kıymetlerini,
değerlerini sahiplenmeyen
insanların, toplumların bana göre
gelecekleri de olmaz. Esat Edin bu
bölgeye gerçekten çok ciddi
katkılar sağlamış, bu bölgeye
vizyon kazandırmış ve bu

Özgecan Aslan Parkuru'na Görkemli Açılış
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimleriyle yapımı tamamlanan Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkuru’nun açılışı, düzenlenen görkemli

bir törenle gerçekleşti. Tören öncesi, Esat Edin Halk Koşusu düzenlendi. Eyüp Belediyesi, açılışı yapılan parkur ve düzenlenen koşuyla vefa örneği gösterdi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Edin
ailesi adına Esat Edin'in ağabeyi Rıfat

Edin'e plaket takdim etti.
Başkan Aydın, halk koşusunda dereceye giren

sporculara madalya ve kupalarını da verdi.

Esat Edin Halk Koşusu’nun startını Başkan Remzi Aydın verdi.

ÇÖLYAK HASTALARı İÇİN

Eyüp'ün köklü eğitim kurumlarından Eyüp
Anadolu Lisesi öğrencileri geçtiğimiz
aylarda herkesin ilgisini “Çölyak”
hastalığına çekecek önemli bir projeye
imza atmıştı. Çölyak hastaları için üretilen
glutensiz yiyeceklerin ucuzlatılması ve
diyabet hastalığında olduğu gibi
marketlerde özel reyonlar kurulmasını
isteyen öğrenciler, çalışmaları sırasında
kendi sponsorlarını kendileri bularak, afiş
ve broşürleri yine kendileri tasarlamışlardı.
Güzel Sanatlar dersinde proje bazında

işledikleri “Çölyak” hastalığı konusunda
farkındalık oluşturan öğrenciler bu defa
okulda bir workshop düzenlediler.
Glutensiz ürünler üreten Nustil'in desteği
ile okulda gerçekleştirilen etkinlikte
öğrenciler kendi elleriyle glutensiz kek ve
ekmek hazırladılar. Öğrencilerin
hazırladıkları kek ve ekmekleri çölyak
hastası olan okul öğrencilerinden Oya
Özden ve yine bir çölyak hastası olan
Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Oya Özden tadarak derecelendirdi.

Bahar aylarına
girdiğimiz şu günlerde
Eyüp'ün sokak ve
caddeleri rengarenk
lalelerle bezendi. Eyüp
Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü
tarafından kış aylarında
ekilen lale soğanları
açmaya başlayınca
Eyüp, adeta 
bir çiçek bahçesine
dönüştü. Parkları, yeşil
alanları ve yol
kenarlarını mevsimlik
çiçeklerin yanısıra
İstanbul'la özdeşleşen
lalelerle donatan
ekiplerin çalışmalarıyla
Eyüp'te adeta bir renk
cümbüşü yaşanıyor.

Eyüp Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Etkinlik

Glutensiz Ekmek Hazırladılar

Eyüp'te Şimdi Lale Zamanı

anlamda insanların gönlünde yer
etmiş çok kıymetli değerli bir
büyüğümüzdür. Dolayısıyla onun
adını anmak, onun ilke ve vizyonlarını
burada diri tutmak bizim
boynumuzun borcudur” şeklinde
konuştu.

Konuşmasının devamında
Özgecan Aslan isminin yaşatılması
gerekliliğine de vurgu yapan Başkan
Aydın, “Özgecan Aslan kızımızın
ismini, toplumumuzun birlik ve

beraberliği adına, daha mutlu, daha
sağlıklı, daha güvenli ortamlar
oluşturma adına, adını yaşatmayı
uygun gördüğümüz parkımıza verdik.
Parkur alanını bize tahsis eden Orman
Bakanlığına ve Orman Genel
Müdürlüğü’ne de duyarlı
davranışlarından dolayı teşekkür
ederim” dedi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Edin ailesi adına Esat Edin'in
ağabeyi Rıfat Edin'e, Kemerköy

Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Rıza
Morova'ya, Kemerköy Sitesi
Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk
Şerefoğlu ile Kemer Yönetim ve
Sosyal Hizmetler A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Sabuncu'ya
katkılarından dolayı plaket takdim
etti. Başkan Aydın, halk koşusunda
dereceye giren sporculara madalya
ve kupalarını da verdi. Ardından
hep birlikte kurdele kesimi
gerçekleştirilerek açılış yapıldı.
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SİMuRG ÖğRENCİLERİ
Ağaçlara “Kuş Yuvası” Astı

Simurg öğrencileri, kendi
tasarladıkları kuş yuvalarını, Alibeyköy
Spor Kompleksi’nde bulunan ağaçlara
yerleştirdi. Etkinliğe katılan Başkan
Remzi Aydın, “Hepinizle gurur
duyuyorum” dedi. Simurg programı
çerçevesinde Yeşilpınar ve Karadolap
Bilgi Evleri’nde eğitim gören
öğrenciler, Ahşap Şekillendirme
Atölyesi’nde organik boyalarla kuş

yuvası tasarladı. Yaptıkları kuş
yuvalarını getiren öğrenciler,
Alibeyköy Spor Kompleksi önünde
bulunan ağaçlara astı. Öğrencilerin
heyecanına ortak olan Başkan Aydın,
"Bu davranışınız güzel. Hepinizle
gurur duyuyorum." dedi. Kendilerini
yalnız bırakmayan Başkan Aydın'a
teşekkür eden öğrenciler sonrasında
hatıra fotografı çektirdi.

Eyüp Belediyesi Çocuk Meclisi ilk
oturumunu gerçekleştirdi. Eyüp
Belediye Meclis Salonu’ndaki
Meclisin ilk oturumunda Çocuk
Meclis Başkanı, Başkan
Yardımcıları, Komisyon üyeleri
(Spor, Tanıtım-Medya, İcra, Çocuk
Hakları Komisyonu)  seçildi.
Başkan, Başkan Yardımcıları ve  İcra
Kurulu Başkanı, Meclis üyelerine
vaadlerini, fikir ve projelerini
anlattılar. Eyüp Belediyesi Çocuk
Meclisi Başkanlığı’na Yunus Emre
Muti, Meclis Başkan
Yardımcılıklarına Ahmet Hamdi
Koç, Taha Sönmezışık, İcra Kurulu
Başkanlığı’na da Kerim 
Madakbaş seçildi. Eyüp Belediyesi
Çocuk Meclisi, her ay toplanmaya
devam edecek.

ADıNı Anadolu kaplanı
anlamına gelen ‘Pardus’tan
alan ilk ve yerli milli işletim

sistemi Pardus’un tanıtım toplantısı,
Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde
yapıldı. Açılışa Başbakan Yardımcısı
Nurettin Canikli, Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, Bilim ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr.
Cevahir Özkurt, AK Parti İlçe Başkanı
Süleyman Aykaç ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Canikli “AR-GE olmadan
Pardus’u geliştiremezdik”

Sanayide yerli ve milli olmanın
önemine dikkat çeken Başbakan
Yardımcısı Canikli, Eyüp
Belediyesi’nin öncülük ettiği
Pardus işletim sisteminin çok
önemli bir yatırım olduğunu
söyledi. Geçen yıllarda Türkiye’nin
kendi ihtiyaçlarını yurtdışından
almak zorunda kaldığını anlatan
Canikli, “13-14 yıl öncesine kadar
yerli malı kavramında dünyanın
şaha kalktığı alanlarda Türkiye hiç
yoktu. İthal İHA’larda hiçbir zaman
faydalı görüntüler elde edemedik.
Sonra kendimiz yaptık. Şu anda
geliştirdiğimiz sistem kendi

alanında mükemmel bir sistem.
Tüm bunlar için Ar-Ge gerekiyor.
İlk defa biz Ar-Ge için teşvik verdik.
Ar-Ge olmadan bu Pardus’u
geliştiremezdik” dedi.
Eyüp Belediyesi’nden Pardus’a
tam destek

Toplantıda konuşan Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, ise
AK Parti hükümetlerinin yerli ve
milli teknolojilere verdiği önemi
hatırlattı. Eyüp Belediyesi’nin bu
konuda öncülük ettiğine değinen
Aydın, “Gördük ki, lisans
maliyetleri, bilgi güvenliği
konusunda Pardus diğer
rakiplerinden hiç de geri kalmıyor.
Biz de bu konuda kararlı
davrandık. Bu sayede milyonlarca
doların ülkemizde kalmasını
sağladık. Bugün itibariyle
belediyemizdeki tüm
bilgisayarlarda kullanarak son
derece düzeyli bir noktaya geldik.
Eyüp Belediyesi olarak yerli ve
milli kaynakların kullanılması
konusunda öncülük etmekten
dolayı mutluyuz” dedi.

Tanıtım toplantısında F klavye
yarışması düzenlendi.

Eyüp Belediyesi, TÜBİTAK tarafından geliştirilen, yerli ve milli bir işletim sistemi Pardus’a geçen ilk belediye oldu. Düzenlenen tanıtım toplantısında Başkan Remzi Aydın
yerli ve milli işletim sistemlerinin önemine değinerek “Eyüp Belediyesi olarak yerli ve milli kaynakların kullanılması konusunda öncülük etmekten dolayı mutluyuz” dedi.

F Klavye yarışmasının düzenlendiği tanıtım toplantısında
dereceye girenlerin ödüllerini Başbakan Yardımcısı Nurettin

Canikli ve Belediye Başkanı Remzi Aydın takdim ettiler.

Başkan Remzi Aydın, tanıtım toplantısında Başbakan Yardımcısı
Nurettin Canikli ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar

Yardımcısı Cevahir Özkurt’a birer plaket takdim etti.

Eyüp Çocuk Meclisi Toplandı

Pardus’a Geçen İlk Belediye Olduk



EYÜP’TEKİ İSKİ yatırımlarının toplu açılış
töreni Eyüp İSKİ Hizmet Binası’nda yapıldı.
Törende konuşan Başkan Aydın, "1994

senesinde başlayan belediyecilikteki marka
yatırım çizgisi artarak devam ediyor. Bugün bu
berekete çok kıymetli bir halka daha ekleniyor.
Eyüp Sultan bu memnuniyeti hak ediyor” dedi.

Düzenlenen törende, Eyüp İSKİ Hizmet
Binası, Eyüp Ağaçlı, Akpınar ve Çiftalan
Mahalleleri Atık Suyu ve Yağmur Suyu Hattı
Yapımı, Eyüp Akpınar Biyolojik Atık Su Arıtma
Tesisi ve Kemerburgaz Mahallesi İçme Suyu

Hattı Yapımı açılışı yapıldı. Törende ayrıca,
İslambey Mahallesi Atık Suyu ve Yağmur Suyu
Hattı İnşaatı, Kemerburgaz Atık Su İnşaatı ve
İslambey Yağmur Suyu Tünel inşaatının
temelleri atıldı.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim
Temurci, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman
Aykaç, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile birlikte
Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
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EYuP’E DEV YATıRıMLAR

Vali Şahin Göktürk’te
AFAD İl Müdürlüğü binasını ziyaret eden Vali

Şahin, Başkan Aydın’la bölgede yapılan
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde
bulundu. 

Vali Vasip Şahin’e Belediye’nin
gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde gezip
anlattıklarını vurgulayan Başkan Aydın, “Sayın
Valimizle Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz ve
planladığımız projelerimizi paylaştık.
Bölgemizde yapılan ve yapılacak çalışmalar
hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de, “Eyüp

maneviyatı yüksek bir ilçemiz. Bu ilçemizi
diğerlerinden ayıran özellikleri var. Eyüp
Belediyemizin yaptığı projelere ve çalışmalara
İstanbul Valiliği olarak elimizden gelen desteği
vereceğiz” diye konuştu.

Heyet, Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı,
Eyüp Göktürk Polis Merkezi, Eyüp Mithatpaşa
Mahalle Muhtarlığı ve Valilik tarafından İSMEP
kapsamında yapılan Ragıp Kutmangil İlköğretim
Okulu inşaatında incelemelerde bulundu. Daha
sonra Göktürk ve Kemerburgazlı esnaf ve
vatandaşlarla sohbet etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın’la birlikte Göktürk bölgesini gezdi.

Çanakkale Ruhu Eyüp Sultan'da Canlandı
Simurg Bilgi Evi öğrencilerinin hazırladığı

"Tarihe Sığmayanlar; ÇANAKKALE" isimli
programda, öğrencilerin büyük bir ustalıkla
sahneledikleri gösteriler salonda duygu dolu
anlar yaşanmasına neden oldu. Programa katılan
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Sizlerin bu
salonu doldurması hem çocuklarımızın hem
velilerimizin bu şuura sahip çıktığını gösteriyor.
Çocuklarımızın yaptıkları işi çok ustaca yerine
getirdiklerine şahit oldum. Kendilerini tebrik
ediyorum, teşekkür ediyorum” dedi.

Eyüp Belediyesi Simurg Bilgi Evi öğrencileri
tarafından, Eyüp Kültür Sanat Merkezi Tiyatro
Salonu'nda düzenlenen programa Başkan Remzi

Aydın'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili
Ekrem Erdem, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı
Süleyman Aykaç ile çok sayıda öğrenci ve velileri
katıldı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın
programda ilk olarak öğrenciler tarafından
hazırlanan resim sergisini dolaştı. Öğrenciler
Başkan Remzi Aydın'ı, Çanakkale'de destan
yazan kahraman Mehmetçiklerin kıyafetleriyle
karşıladılar. Burada Mehmetçikleri selamlayan
Başkan Aydın'a, yine Çanakkale'de destan yazan
kahramanların o günlerdeki yemek listesinden
oluşturulan şekersiz üzüm hoşafı, yağlı buğday
çorbası ve yarım ekmek ikram edildi.



Eyüp Belediyesi, İstanbul'da yaşanması muhtemel
depreme hazırlanmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle; Eyüp
Sultan Afet Yönetim (ESAY) Birimi, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte, Eyüp Sultan
Meydanı’na Deprem Simülasyon Tırı ve stand kurdu. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın da katıldığı etkinlikte,
Eyüplülere Deprem Simülasyon Aracı ile deprem anı
yaşatıldı, afet ve acil durum farkındalık eğitimleri verildi.

ESAY tarafından düzenlenen etkinlik
kapsamında, Deprem Simülasyon Tırı’nda genç
yaşlı tüm Eyüplülere 6.1'den 7.4'e kadar deprem
etkisi yaşatılarak bir tatbikat yapıldı. ESAY ve
AFAD görevlileri, Simülasyon Tırı’na gelen
Eyüplülere, deprem anında yaşanabilecek
kazaları, yapılması gerekenleri ve nasıl
davranılacağını tatbiki olarak anlatarak bilgi
verdi. Etkinlikte, Yalova, Düzce ve Van depremi
gibi doğal afetlerin topluma verdiği zararlar da
anlatıldı.

Etkinliğe katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın çocuklarla birlikte simülasyon Tırı'nda
deprem anını yaşadı.

Başkan Remzi Aydın, depreme karşı hazırlıklı
olmak gerektiğini ifade ederek, "1999 depremini
yaşamıştım, Allah bir daha yaşatmasın o anları.
Biz de AFAD'ın yaptığı çalışmaya katılıyoruz,
çocuklarımızı bu anlamda bilinçlendirmeye
çalışıyoruz. Depremin bir kader olmadığını
bilmemiz lazım. Deprem öncesinde ve sonrasında
olacakları bilip, toplumsal bilinçlendirmeye
yönelik bir çalışma yapıyoruz" dedi.
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“Çocuklarımızı Cevher Gibi İşlemeliyiz”
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte, okul aile birliği başkanları ve üyeleri için düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan
Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada, “Eyüp için yatırımlarımız devam ediyor. İlçemizin her yerinde güzel çalışmalar yapılıyor. Hep birlikte daha güzel bir Eyüp inşa edeceğiz” dedi.

EYÜP Belelediyesi Kültür Sanat
Merkezi'nde düzenlenen
toplantıya, Başkan Remzi Aydın

ve Başkan Kadir Topbaş ile birlikte AK
Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin
Bürge, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı
Süleyman Aykaç, ilçede bulunan
okulların aile birliği başkanları ve
üyeleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
“Okullarımız; hükümetimizin,
belediyemizin ve sizlerin katkılarıyla
her geçen gün güzelleşiyor. Tüm
okullarımızın temizlik görevlilerini
belediye olarak biz vazifelendiriyoruz.
Yine her okulumuza temizlik, spor
malzemesi vermeye devam edeceğiz.
İlk ve ortaokullarımızda bütün
çocuklarımıza  kırtasiye malzemesi

dağıtıyoruz. Lise son sınıftaki
öğrencilerimize eğitim desteklerini
verdik. Eğitime çok ciddi katkılarımız
oluyor. Bu katkıları sizlerden
aldığımız destekle, milletimizin
verdiği destekle yapıyoruz.” dedi.

Başkan Kadir Topbaş ise yaptığı
konuşmada eğitimin önemine vurgu
yaparak şunları söyledi: “Bir
toplumun gücü nüfus ile ölçülmez.
Eğitimli, yetişmiş insanlarıyla ölçülür.
Bundan dolayı hükümetimiz ciddi
anlamda eğitimle ilgili yatırımlar
yapıyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak biz de bu güne
kadar binden fazla derslik yaptık Milli
Eğitim'e kazandırdık. Çocuklarımızı
cevher gibi işlememiz lazım. Onları
gelecek için tam donanımlı hale
getirmemiz lazım.”

Eyüp Belediyesi’nin yeni Kardeş
Belediyesi Van’ın Gürpınar ilçesi
oldu. Belediye Başkanı Remzi Aydın
ve belediye birimlerimden oluşan
bir heyet, Gürpınar İlçesi’ni ziyaret
etti, deneyimlerini paylaştı.

Başkan ve ekibini, Gürpınar
Kaymakamı ve Belediye Başkanı
Osman Doğramacı karşıladı.  İki gün
süren ziyarette Başkan Aydın,
belediyecilik deneyimlerini paylaştı,
Gürpınar İlçesi’nin kalkınması ile
ilgili önerilerde bulundu.
“Türkiye’nin her karış toprağı,
vatanımızın bir parçasıdır. Gürpınar
da vatanperver, sıcak insanlarıyla
ülkemizin en güzel yerlerinden
biridir” diyen Aydın, Eyüp
Belediyesi’nin kardeş Gürpınar
Belediyesi’ne her türlü katkıyı
sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin yüzölçümü
bakımından en büyük ilçelerinden
biri olan Gürpanır’ın ekonomik

olarak kalkınmaya ihtiyacı olduğunu
belirten Belediye Başkanı Osman
Doğramacı ise, Eyüp Belediyesi’nin
katkılarının kendileri için çok önemli
olduğunu ifade etti. 
Vatandaşlardan 
Başkan Aydın’a büyük ilgi

Gürpınar’da vatandaşları da
ziyaret eden Başkan Aydın, büyük bir
coşkuyla karşılandı. Gürpınar
Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişiye
hitap eden Başkan Aydın,
“Peygamber Efendimizin mihmandarı
Eyüp Sultan’dan hepinize selam
getirdim. Bizler buraya kardeşliğimizi
pekiştirmek için geldik. Devletimiz
burada ve vatandaşlarıyla
kucaklaşmaya hazır. Sizlerin de bu
coşkuya ortak olduğunuzu görmek
memnuniyet verici. Gürpınar’ın
kalkınması, vatandaşların mutlu bir
yaşam sürmesi için elimizden gelen
desteği vermek istiyoruz” dedi.

Eyüp’ün Yeni Kardeş
Belediyesi Gürpınar

Van Gürpınar Belediye Başkanı Osman Doğramacı, kardeş şehir Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür ederek, Van yöresine ait bir kilim hediye etti.

Eyüp Olası
Depreme
Hazırlanıyor
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EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, 8 Mart
Dünya Kadınlar günü nedeniyle bir dizi
etkinlik gerçekleştirdi. İlk olarak belediyede

bulunan birimleri tek tek dolaşan Başkan Remzi
Aydın, kadın personele kendi elleriyle çiçek
takdiminde bulundu. Sonrasında ilçenin farklı
yerlerinde düzenlenen kadınlar günü
kutlamalarına katılan Başkan Aydın; “Bu günün
vesilelesiyle tüm kadınların Dünya Kadınlar
Günü'nü kutluyorum. Onları sadece bir gün
değil her daim hatırlamalıyız.” mesajını verdi.
Başkan Remzi Aydın, Serdar Aksun İlkokulu Okul
Aile Birliği, AK Parti Eyüp İlçe Kadın Kolları
Başkanlığı ve Giresun Federasyonu'nun
düzenlediği etkinliklere katıldı.

Simurg öğrencilerinden kadınlara özel hediye
Eyüp Belediyesi Simurg Bilgi Evi

öğrencileri de kadınları unutmadı. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Eyüp Sultan
Meydanı’nda düzenlenen programda,
öğrenciler kendi hazırladıkları kokulu taş ve
çikolataları Eyüplü kadınlara hediye etti.

ESKEP’li kadınlar unutulmadı
Eyüp Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar

Günü'nde Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı'na
(ESKEP) üye kadınları da unutmadı. Sosyal Destek
Hizmetler Müdürlüğü'nün ESKEP birim binasında
düzenlen 8 Mart Dünya Kadınlar günü
programına; Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın'ın eşi Tülay Aydın ile çok sayıda ESKEP'li
kadın katıldı. Kokteyl eşliğinde başlayan
programda Tülay Aydın ESKEP'li kadınlara karanfil
dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Başkan Remzi
Aydın, eşi Tülay
Aydın'ın da 8
Mart Dünya
Kadınlar
Günü'nü kutladı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın'ın eşi Tülay Aydın, ESKEP'li
kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart
Dünya Kadınlar gününü kutladı.

“Onları Her Daim Hatırlamalıyız”
Eyüp’te Dünya Kadınlar Günü’nde Özel Programlar

Simurg Bilgi
Evi öğrencileri,
özel olarak
hazırladıkları
kokulu taş ve
çikolataları
kadınlara
takdim etti.

Eyüplü Ailelere “Hoşgeldin Bebek” Ziyareti
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eşi Tülay

Aydın, ilçedeki yeni doğan bebekleri ziyaret ederek
onlara hediyeler sunmaya devam ediyor. Ziyaret
ettiği ailelere ESER ve Şeker Hayat projesinde eğitim
gören engelli çocuklar tarafından hazırlanan
"Hoşgeldin Bebek" sepetleri hediye ediliyor. 

Tülay Aydın, bu ay Eyüp Merkez Mahallesi'nde
Suat Bilal bebek ile annesi Büşra Mantar'ı,
Silahtarağa Mahallesi'nde Eylül Ece bebek ile annesi
Türkan Kumaru'yu, Pazariçi Mahallesi'nde Eymen
Ata bebek ile annesi Burçin Fırlatan'ı, Alibeyköy
Merkez Mahallesi'nde Elif Bebek ile annesi Merve
Bahçenli'yi ve Silahtarağa Mahallesi'nde Osman Efe
bebek ile annesi Özlem Şahin'i ziyaret ettti. 

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

Tul̈ay Aydın, Osman Efe bebek, anne
Oz̈lem Sa̧hin, Hemsi̧re Gul̈han Dasḑemira

Tul̈ay Aydın, Eymen
Ata bebek, Hemsi̧re
Gul̈han Dasḑemir,

Aygul̈ Kul̈ekçi

Tul̈ay Aydın, Eylul̈ Ece Bebek, anne
Tur̈kan Kumaru, Hemsi̧re Gul̈han

Dasḑemir, Aygul̈ Kul̈ekci̧

Tul̈ay
Aydın, Elif bebek,

anne Merve Bahçenli,
teyze Sabiha On̈der,

Anneanne Sevda Gun̈es,̧ AK
Parti Il̇cȩ Kadın Kolları
Basķanı Hatice Yuc̈el,

Doktor Gul̈sen
Hanım

Tul̈ay Aydın, Suat Bilal
bebek, anne Bus̈ŗa Mantar,

Doktor Behice Samastı

Tülay Aydın’dan

“Hoşgeldin Bebek”

ziyaretleri...
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Mehmet Koçyiğit, Son Yolculuğuna uğurlandı

Eyüp'te STK'larla "Evet Platformu” Kuruldu
Eyüp Belediye Başkan Remzi Aydın'ın girişimleriyle, ilçede bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) katıldığı Evet Platformu kuruldu.

BİR toplumun en önemli dinamiklerinden olan STK'lar,
içerisinde bulunduğu toplumu en doğruya kanalize
etme görevini de üstlenirler. Toplumun adeta temel

taşı olan ve bu bilinçle faaliyetlerini sürdüren STK'lar; birliğin,
beraberliğin ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı
kuruluşlardır.

Eyüp'te bulunan birçok STK da bu bilinçle yola çıkarak,
Başkan Remzi Aydın'ın öncülüğünde bir çatı altında
toplandılar. Başkan Remzi Aydın ile birlikte, referandum
sürecinde güç birliği yapma kararı alan STK’lar “Evet
Platformu” kurdu. Platformun ilk toplantısı Eyüp Kültür ve
Sanat Merkezi'nde yapıldı. Başkan Aydın'ın ev sahipliğinde
gerçekleşen toplantıya STK temsilcileri katıldı.

“Mesele memleket meselesi”
Toplantıda kürsüye gelerek STK temsilcilerine hitaben bir

konuşma yapan Başkan Aydın, yeni sistemin detayları hakkında
bilgi verdi. 16 Nisan'da oylanacak olan 'Yeni Anayasa ve
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vermek için 'Evet
Platformu'nu kurduklarını belirtti. STK temsilcileri gecede
yaptıkları konuşmalarda referandumla ilgili görüşlerini açıkladılar.

Mehmet Koçyiğit’in cenaze namazı Fatih Camii'nde ikindi
namazını müteakiben kılındı ve Kemerburgaz Mezarlığı’nda
toprağa verildi.  Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın,
Başkan Remzi Aydın, İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Eyüp
Belediyesi Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, belediye
çalışanları, sanatçı Yavuz Bingöl, Koçyiğit ailesi mensupları ve
Mehmet Koçyiğit’in çok sayıda seveni, merhumu son
yolculuğuna uğurladı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK
Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Koçyiğit ailesinin
evinde okutulan Mevlid-i Şerif’e de katıldı.

 AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından
İstanbul'daki 39 ilçede yapılacak olan "Sevgi
Yürüyüşleri" Eyüp'ten başladı. Eyüp Sultan
Camii'nde kılınan cuma namazının ardından
başlayan yürüyüşe ilgi büyük oldu. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Milletimizle
kucaklaşmaya vesile olan bu yürüyüşümüz
hayırlı olsun" dedi.

Eyüp Meydanı'nda başlayan yürüyüşe,
AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim
Temurci, Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman
Aykaç, İl Başkanlığı Yürütme ve Yönetim
Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış'ın
da katıldığı yürüyüşe ilgi büyük oldu.

İstanbul’un “Sevgi Yürüyüşleri” Eyüp’ten Başladı

Başkan Aydın'a Bağlama Hediye Ettiler
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Simurg Karadolap Bilgi

Evi’ni ziyaret etti. Bilgi evinin müzik atölyesinde Başkan Aydın’a bir
bağlama hediye edildi.Başkan Remzi Aydın Simurg Karadolap Bilgi
Evi ziyareti öncesi parkta vatandaşlarla sohbet etti. Ardından
Karadolap Bilgi Evi’nde müzik atölyesine giren Başkan Remzi Aydın
burada öğrencilerin hazırladığı mini konseri izledi. Kendisine
öğretmenler tarafından bir bağlama hediye edilen Başkan Aydın
teşekkür ederek en kısa zamanda bağlama çalmayı öğrenmeye
çalışacağını söyledi. Karadolap Bilgi Evi’nde diğer atölyeleri de
dolaşan Başkan Aydın, öğrenciler tarafından yapılmış birbirinden
güzel çalışmaları inceledi. Ziyaret sonunda ise öğrenci ve
öğretmenleri tebrik ederek birlikte fotoğraf çektiren Başkan Aydın,
çalışmalarını yakından takip edeceğini söyledi.

Eyüp Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Koçyiğit'in babası Mehmet Koçyiğit vefat etti. Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın ve AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Adem Koçyiğit ile ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Mehmet Koçyiğit,
Kemerburgaz’daki

demokrasi nöbetlerine
ön saflarda katılmıştı.



G Ü N C E L NİSAN 201710

EYÜP Belediyesi Eyüp Kültür Sanat
Merkezi Salonu’nda düzenlenen
‘Engelleri Birlikte Aşıyoruz’

programına ilgi yoğundu. Programa
Avrupa Birliği Eski Bakanı Volkan Bozkır,
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, eşi
Tülay Aydın, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı
Süleyman Aykaç ve sivil toplum

kuruluşları katıldı.
Programda konuşan Belediye Başkanı

Remzi Aydın, “Hepimiz birer engelli
adayıyız. Yüce Allah’ın bizimle ilgili nasıl
bir kader tayin ettiğini kestiremeyiz.
Olmadık bir yerde hiç beklemediğimiz bir
şekilde kaza geçirerek biz de bir anda
engelli olabiliriz. Fiziki ve fikri durumu ne
olursa olsun herkes bir şekilde imtihan
edilmektedir. Önemli olan birey ve toplum
olarak hiçbir engelli kardeşimizi
dışlamadan, onları Allah’ın bir emaneti
bilip sahiplenmektir. Çünkü onlar bizim bir
parçamızdır.“ diye konuştu

Programda engelliler, başkan Remzi
Aydın'ın eşi Tülay Aydın Hanımefendi'ye
yakın ilgi gösterdiler. Tülay Aydın,
engellilerin sorunlarını dinledi, onlarla
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Remzi Aydın: “Engelliler
Bizim Bir Parçamız”
Eyüp’te yaşayan engellilerle birararaya gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, “Önemli olan hiçbir
engelli kardeşimizi dışlamamak. Çünkü onlar bizim birer parçamızdır” dedi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın eşi Tülay Aydın, ilçedeki
yaşlı ve hasta ziyaretlerine devam
ediyor. Tülay Aydın, bu kez Pirinççi
Mahallesi’ndeki yaşlı ve hasta
Eyüplülerle buluştu. Kanser hastası
Döndü Dikmen’i, göğüs kanseri
olan Emine Avcılar’ı ve şeker
hastası olan Kezban Üsküdar’ı

ziyaret eden Aydın, geçmiş olsun
dileklerini iletti. Hastaların ve
ailelerin taleplerini dinleyerek
onlarla sohbet eden ve moral veren
Tülay Aydın, “Yaşlılarımız bizim
başımızın tacı. Onların sağlığıyla,
sorunlarıyla yakından ilgilenerek
her konuda onlara destek olmaya
devam edeceğiz” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanlık destanı
sergileyerek darbeye “dur” diyen gazi ve şehit yakınları

Eyüp'teki Alibeyköy Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya
gelerek “o geceyi” anlattı. Eyüp Belediyesi, 15 Temmuz'u

genç nesillere tanıklarıyla anlatmak için bir program
düzenledi. Program kapsamında Senai Demirci ile her hafta

okulları ziyaret edecek olan gaziler ve şehit yakınları
toplamda 16 lisede gençlerle bir araya gelecek. Programın

ilk ayağı, Alibeyköy Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.
Öğrencilere önce "15 Temmuz Şahlanışı” belgeseli izletildi.

Eyüplü gazilerden Ergin Yapıcı, İskender Çadırcıer, Osman
Dağ 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını gençlere aktardılar.

Simurg Bilgievleri’nde eğitim gören öğrenciler, Yaşlılar
Haftası’nda Eyüp’te yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret etti.
Çocukları karşısında gören yaşlılar büyük sevinç yaşadı.

Eyüp Belediyesi, yıllardır kapıları çalınmayan ve tek
başına yaşayan yaşlılara yüzünü güldürecek bir projeye
imza attı. “Ensari Çınar” projesi kapsamında, ilçede tek
başına yaşayan 117 yaşlı, düzenli aralıklarla ziyaret ediliyor,
ihtiyaçları gideriliyor.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlılara bir sürpriz yapmak
isteyen Eyüplü öğrenciler, ihtiyar dede ve nineleri evlerinde
ziyaret etti. Eyüp Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü ve Silahtarağa Bilgi Evi öğrencileri 72 yaşındaki
Rasime Urhan, 71 yaşındaki Pakize Göner ve 71 yaşındaki
Ali Gönül’ü ziyaret etti.

Minik Öğrenciler Yaşlıları Yalnız Bırakmadı

Ağaç dikim mevsimi gelince, Eyüp Belediyesi’nin
yeşillendirme çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Nejat
Sabuncu İlkokulu öğrencileri, Başkan Remzi Aydın’la birlikte
200 fidanı toprakla buluşturdu.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp İlçe Milli
Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ve Belediye Meclis üyelerin
katıldığı programda; Nejat Sabuncu İlkokulu’nda toplam
200 adet mavi servi fidanı toprakla buluştu.

“Bir ağaç dik,
Bir nesil Kurtar”

eyüplü Gaziler Gençlerle Buluştu“Yaşlılarımız
Başımızın Tacı”

Tülay Aydın
ve Döndü
Dikmen

Emine
Avcılar

Kezban
Üsküdar
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21Mart Dünya Down Sendromu
Farkındalık Günü'nde Eyüp
Belediyesi önemli bir projeyi hayata

geçirdi. Down sendromlu ve diğer engelli
bireylerin çalışacağı Zahir Kafe coşkulu bir
törenle hizmete açıldı. Açılışa Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın, AK Parti
Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, şarkıcı Tarık
Mengüç ve çok sayıda engelli vatandaş ile
aileleri katıldı.

Kafe çalışanı down sendromlu ve engelli
gençler, açılışa özel olarak hazırladıkları şerbeti
ve kurabiyeleri misafirlere ikram etti.

İsmini Sahabeden aldı
Açılışta yaptığı konuşmada, kafenin biraz

daha yakından bakıldığında insanı gerçekten
duygulandıran, uzaklara götüren belki
insanlığımızı hatırlatan bir mekan
olduğunun görüleceğini ifade eden Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Örnek bir
proje hayata geçirildi. Zahir Kafe'nin ismi
"Zahir Bin Haram" adındaki bir sahabeden
gelmektedir. Peygamber Efendimizin
arkadaşlarından biri ve bir engellidir. Fiziksel
engelleri vardı. Bundan dolayı kendini
dışlanmış hisseden bir insandan
bahsediyoruz. Sosyal ortamlara giremiyor.
Kendi ihtiyaçlarını çok fazla göremiyor.
İnsanların topluca yaşadığı ortamlardan uzak
ortamlara gidiyor. Çöle gidiyor. Çölde yalnız
yaşamaya çalışıyor. Efendimizin örnek bir
davranışı ile ona sahip çıkılıyor. Seviliyor ve
ticarete teşvik ediliyor. Ürettiği malların satın
alınmasına Efendimiz aracılık ediyor. Bu özel
çocuklarımıza, onların kişiliklerine saygı
duymalıyız" dedi.

“Mutluluk kaynağı oldu”
Kafede ikram edilen yiyecekleri ve özel

şerbeti tadan Başkan Remzi Aydın, "Bugün
gerçekten anlamlı bir iş yaptığımızı
düşünüyorum. Belki küçük sıradan bir kafe
açılışı gibi görünüyor ama onun ötesinde çok
anlamları var. Bu kafe engellilerimizin istediği,

arzu ettiği bir kafedir. Kendilerine göre
çalışmayı ve para kazanmayı istiyorlardı. Ancak
hepsinden önemlisi burası, onların mutlu ve
rehabite olmalarına yardım edecek bir mekan
konumunda. Burası hem kendilerine hem de
ailelerine mutluluk kaynağı olmuş durumda .
Bu mekanları kurmaktan öte bize sağlayacakları
bereketleri insanlığımızı hatırlama  ve
engellilerimize saygı duyma anlayışının
yerleşmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Mengüç herkesi Zahir Kafe’ye davet etti
Şarkıcı Tarık Mengüç ise açılışa katılmaktan

büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çok
mutluyum. Eyüp Belediyesi benim için çok
önemli çünkü Eyüp Sultan burada, dünyanın
gözü burada, biz ne kadar şanslı olduğunuzu
zaten biliyoruz. Bugün de çok mutlu bir gün
Dünya Down Sendromu Farkındalık günü ve
kardeşlerimizin yanında olmak istedim.
Buradan herkese sesleniyorum. Eyüp Sultan'a
ziyarete geldiklerinde Zahir Kafe'ye mutlaka
uğrasınlar. " dedi.

Zahir Kafe’ye özel tatlı
85 metrekare alana sahip kafe aynı anda 40

müşteriye hizmet edebilecek kapasiteye sahip.
Kafede gün içerisinde, 3 eğitim almış engelli
öğrenci, iki de stajyer engelli öğrenci çalışacak.
Çalışan engelli öğrencilere usta öğreticiler ve
psikologlar eşlik edecek. Çalışma saatleri ise
09.00 – 17.00 arası olacak.

Yemekler ve servis edilecek içecekler Zahir
Kafe mutfağında hazırlanacak, haftanın bir
günü ise veliler tarafından ev yemeği
getirilecek. Menüde, sıcak soğuk içecekler,
sandviçler, sütlü tatlılar, çorbalar, aperatif
yemekler bulunacak. Zahir Kafe’nin kendine
özel tatlısı da mevcut.

Eyüp Sultan'a Yakışan, Yürekleri Isıtan Bir Mekan:

ZaHir KaFe acIldI
Şeker Hayat, ESER gibi ödüllü sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Eyüp Belediyesi, Eyüp Sultan’a yakışan, yürekleri ısıtan muhteşem

bir mekanın daha açılışını yaptı. Zahir Kafe, 21 Mart ‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde törenle hizmete girdi. Zahir Kafe'de sadece
down sendromlu ve engelli bireyler istihdam edilecek, böylelikle onların sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına olanak sağlanacak.



Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarılı
öğrencilerinden birisi de 10.sınıf öğrencisi Fatma Nur Oflaz. 9 Yaşında Kick
Boks'a başlayan genç sporcunun Türkiye 3.'lüğü, İstanbul Şampiyonası'nda

3 sene üst üste aldığı 1.'likleri ve  Boksta Türkiye 3.'lüğü var.

Sanat ve Tasarım Bölümü öğrencileri Orta Doğu İhracatçılar Birliği
tarafından düzenlenen, ulusal çapta bir yarışma olan “Ulusal Mobilya

Tasarım Yarışması”nda önemli başarılara imza atmış.

iSTANBuL’uN en güzide ilçelerinden Eyüp, birbirinden güzel
sosyal sorumluluk ve yurt dışı projeleriyle, spor, bilim ve sanatta
önemli başarılarıyla göz dolduran liselere sahip… Eyüp Postası

olarak bizler de farklı kulvarlarda önemli başarılara imza atan
liselerimizi ziyaret ederek sizlere tanıtıyoruz. 

Bu ayki sayfalarımıza misafir ettiğimiz lise ise 1987 yılında, iş
adamı Nadir Akçelik tarafından, babası Haydar Akçelik adına
yaptırılarak Milli Eğitime bağışlanan Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi.  1999 yılında yenilenen binasında eğitim öğretime
devam eden okulda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sanat ve Tasarım,
İnşaat Teknolojileri, Giyim Üretim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler ile
Organizasyon bölümleri bulunuyor.

“Yakın İlçelerden de Çok Fazla Öğrencimiz Var”
Okulda 2010 yılında göreve başlayan Müdire Nurşen Demirkaya

Aygün, 100'e yakın kadroyla 1500 öğrenciye eğitim verdiklerini
belirterek “Okul öncesi ve yetişkinlere yönelik eğitim verilen
okulumuz gün içinde yaklaşık 17 saat açıktır. Hatta cumartesi ve pazar
günleri de yetişkinlere dönük eğitimlerimiz var. Halk eğitimle iş birliği
yaparak kadınlarımıza el sanatları, el becerilerine ve meslek
edindirmeye yönelik kurslar veriyoruz. Haydar Akçelik Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde, anaokulu, lise, açık lise, yetiştirme ve KOBİ
kursları ile bin 500 öğrenci eğitim görüyor. Yakın ilçelerden de çok
fazla öğrencimiz var. Talep edilen okul olmak güzel. İş yoğunluğumuz
artıyor ama eğitim bir gönül işidir, bu işi severek yaptığımız için bize
yük gelmiyor” diyor.

“Sosyal Sorumluluk Projemizle 350 Vatandaşı Okur Yazar Yaptık”
Eğitim öğretim ve sportif başarıların yanısıra sosyal sorumluluk

projeleriyle de ön plana çıkan Haydar Akçelik Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, Eyüp'te okuma yazma

bilmeyen 350 vatandaşı okur yazar yapmış. Çocuk
Gelişimi branşı öğrencilerinin sahaya çıkarak bir
yıl içinde genci, yaşlısı, engellisi birçok kişiye
okuma yazma öğrettiklerini belirten Okul
Müdiresi Aygün “Halk eğitimle yaptığımız bu
ortak çalışmada daha sonra vatandaşları sınav

yapıp, sertifika verdik. Gençlerin böyle bir
çalışmaya giriyor olması değerler olarak

onların algısını değiştirdi. Bu projede
yer alan çocukların branşlarında daha
başarılı olduklarını, sağduyulu,
merhametli ve daha aktif olduklarını
gördük” şeklinde konuşuyor.

Okul MÜSİAD'la Önemli Bir 
Protokola İmza Attı

Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nin hayata geçirdiği

önemli projelerden birisi de MÜSİAD
Yönetim Kurulu ile bir protokol
imzalaması. Protokolle, sektörlerin ihtiyaç
duyduğu nitelikli iş gücünün
yetiştirilmesine önemli bir katkı

sağlanacak. Ortak geliştirilen yönetim
modeli ile öğrencilerin becerileri dikkate
alınarak Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'ne yerleştirilmesinden,
ders içeriklerinin belirlenmesine kadar
tüm aşamalarda iş piyasasının aktörleri
de etkin konuma getirilecek.

Haydar Akçelik Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi

Spor ve Sanatta Ödüllü Bir Eğitim Yuvası:

Haftaiçi her gün 17 saat boyunca okul öncesi ve yetişkinlere eğitimler verilen okul, cumartesi ve pazar günleri de açık. Halk Eğitim’le işbirliği halinde haftasonları düzenlenen
kurslara ilçe dışından da çok talep geliyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken okul öğrencileri okuma yazma seferberliği ile toplam 350 vatandaşı okuryazar yaptı...
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Okulun 2015 yılında kurulan Badminton takımı Damla Akar (Milli), Zeynep Çelik, Gözde Gülşen, Tuğçe Engin (Milli), Nil Neda Türkmen'den oluşuyor.
Beden Eğitimi öğretmeni Mazlum Tarhan yönetimindeki Badminton takımının Eyüp'te namağlup olarak birçok birincilikleri, İstanbul 1.'liği ve 2.'liği,
Liselerarasında ise Türkiye 4.'lüğü var. Bu sene Marmara Bölge 2.'liği kazanan takım, Liselerarası Türkiye Şampiyonası'nda derece yapmayı hedefliyor.

8HABER: SERKAN DuYGu
8FOTOĞRAFLAR: T. ALPER GÖKDEMİR

Müdire Nurşen
Demirkaya
Aygün



EğİTİMİN ilk basamağını oluşturan okul
öncesi eğitimin gömleğin ilk düğmesi
olduğunu ve bunun doğru iliklenmesi

gerektiğini vurgulayan Okul Müdiresi Nurşen
Demirkaya, “Bizim için eğitimin başarı kriteri,
çocuğun ne kadar mutlu olduğudur. Okulumuzda
sadece akademik eğitimi değil, çocuğun tüm
gelişiminde etkin olan her unsuru ele alıyoruz.
Çocuğun ihtiyacı olan gerçek bir özgüven, sağlıklı
bir hayal gücü, öğrenme isteği, bağımsızlık,
muhakeme gücü ve karar alma yeteneklerini
geliştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece gerçek hayatı
daha donanımlı karşılayacağına inanıyoruz.” diyor. 

Haydar Akçelik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Uygulama Anaokulu,  ikisi yarım gün, diğer ikisi
de tam gün eğitim veren 4 şubeden oluşuyor.
Büyük yaş sınıfı 50-72 ay, küçük yaş grubu ise 36-
49 aylık olan toplam 75 öğrenci eğitim görüyor.
Okulun Çocuk Gelişimi bölümünde eğitim gören
12. Sınıf öğrencileri, haftada 3 gün  stajyer olarak
anaokulunda görev yapıyorlar.

“Okul Öncesi Eğitim, Gömleğin İlk Düğmesidir”
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Haydar Akçelik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde okul öncesi çocuklara yönelik eğitim de veriliyor.
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Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın girişimiyle başlayan Eyüp
Sultan’dan Mevlana’ya Vuslat
Yolculuğu projesi büyük ilgi
görüyor.

Eyüplü misafirler Mevlana
Müzesi’ni gezerek dua ettiler.

Ateşbaz-ı Veli
Türbesi.

Eyüplüler ilk kez Yüksek Hızlı Tren’le 
yolculuk etmenin keyfini yaşadı.

EYÜP Belediyesi'nin artık
geleneksel hale gelen kültür
gezileri 15 Mart'ta başladı. Bu yıl

3. senesine giren, bizzat Başkan Remzi
Aydın’ın projesi olan Eyüp Sultan'dan
Mevlana'ya Vuslat Yolculuğu, ‘Belediye
Oskarı’ ödülüne layık görülmüştü.

Türkiye'de ilk kez Yüksek Hızlı Trenle
yapılan kültür gezisi olma özelliği
taşıyarak pek çok belediyeye de örnek
olan Eyüp Sultan'dan Mevlana'ya
Vuslat Yolculuğu'na bu yıl da Eyüplüler
büyük ilgi gösteriyor. Geçen sene
yaşanan yoğunluktan dolayı
katılamayan Eyüplü vatandaşlara
öncelik tanınan  geziler Ramazan ayına
kadar devam edecek. 2016 yılında
Bursa, Edirne, Çanakkale, Bolu ve
Konya gezilerine toplam 11.464 kişi
götürülmüştü.

Eyüp Sultan'dan Mevlana'ya Vuslat
Yolculuğu için Eyüp'te buluşan Eyüplü
vatandaşlar, belediyenin araçlarıyla
Pendik Tren istasyonuna giderek
Yüksek Hızlı Trenle saat 07.30'da
Konya'ya hareket ediyor. Konya'ya saat
12.00'de ulaşan Eyüplüler, rehber
eşliğinde öncelikle Mevlana
Celaleddin-i Rumi'nin Kubbe-i Harda
(Yeşil Kubbe) olarak anılan türbesinin
yer aldığı Mevlana Müzesi'ni ziyaret
ediyorlar. Ziyaret sonrası kendileri için
ayrılan serbest zaman diliminde

alışverişlerini tamamlayan Eyüplü
misafirler, öğle yemeğinde ise
Konya'nın meşhur “etli ekmeği”ni
tadıyorlar. Yemek sonrası Karatay'da
bulunan Mevlana'nın yakın dostu
Şems-i Tebrizi türbesini ziyaret ederek

dualar eden Eyüplülerin bir sonraki
durakları ise Meram'da bulunan Tavus
Baba Türbesi oluyor. Eyüplüler,
Konya'nın en güzel ilçelerinden biri
olan Altınapa Barajı’ndan gelen Meram
Deresi'nin etrafındaki çamlıkların ve

çay bahçelerinin bulunduğu bölgede
ise bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.
Meram'dan sonra Konya gezisinin son
duraklarından biri olan Ateşbaz-ı Veli
Türbesi'ni ziyaret eden Eyüplüler, 17.45
treni ile İstanbul'a doğru yola çıkıyorlar.

“Huzur Başkenti” Eyüp Sultan’dan

Karatay'da bulunan
Şems-i Tebrizi Türbesi.

Eyüplü vatandaşlarımız Eyüp Belediyesi’nin ikramı
olan Konya’nın meşhur “etli ekmeği”ni yediler.

Mevlana Celaleddin Rumi’nin
Türbesi.

8HABER VE RÖPORTAJLAR: SERKAN DuYGu
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Konya’ya Vuslat yolculuğu
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“Belediyemiz Çok Başarılı Gezi Projelerine İmza Atıyor”
Eyüplüler, Konya Gezisine Büyük İlgi Gösteriyor

Dürdane Güleçyüz: 
“Geziye Eyüp Alibeyköy'den katılıyorum. Daha
önce Çanakkale'ye gitmiştim. Konya'ya ise ilk

defa geliyorum. Oğlum da burada askerdi ama
gelememiştim. Maddi imkanı olmayan

kişilerin buralara gelip gezmesi çok zor. İlk defa
hızlı trene bindim, Konya'yı gezip dolaştık.  Bu

gezileri düzenleyenlerden Allah razı olsun”

Emel – Abdullah Topaloğlu: 
“Geziye Eyüp Alibeyköy Merkez'den 3.5

yaşındaki oğlum Abdullah'la birlikte
katıldım. İlk defa kültür gezisine

katılıyorum. Konya'yı da, turu da çok
beğendim. Rehberimiz çok iyiydi. Bundan

sonra Bursa'yı da gezip görmeyi çok isterim.
Belediyemiz her şeyi kusursuz organize

etmiş, çok memnun kaldım. Remzi Aydın
Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım

bu kültür turları uzun yıllar devam eder.”

Adnan – Zehra Candaş: 
“Geziye Eyüp İslambey Mahallesi'nden
katılıyorum. Geçen sene Çanakkale'ye

gitmiştim bu ikinci gezim. Eşim Edirne,
Bursa, Çanakkale gezilerine katıldı. Konya'ya
eşim de ben de ilk kez geliyoruz. Çok güzel
bir gezi oldu. Mevlana müzesini, türbeleri
gezdik. Bu gezileri düzenleyen başkanımız

Remzi Aydın'dan Allah razı olsun.”

Adil – Suna Özkal: 
“Eyüp Yeşilpınar Mahallesi'nden geliyorum.
İlk defa bir kültür gezisine katıldım.
Konya'ya altı sene önce arabamla gelmiştim
ama bu gezi sayesinde ilk kez hızlı trene
bindim. Ayrıca bir rehber eşliğinde Konya'yı
gezmek daha faydalı oldu. Hani derler ya
‘Gez dünyayı gör Konya'yı’ Konya gerçekten
görülesi bir yer. Bu kültür gezilerini herkese
tavsiye ediyorum. Keşke her belediye bu
gezileri yapsa. Eyüp'te birçok kişi bu gezileri
dört gözle bekliyor. Başkanımız Remzi
Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkür
etmek istiyorum.”

Recep Şensoy: 
“Geziye Eyüp Alibeyköy'den katılıyorum. Eşim de ben

de ilk defa bir geziye katılıyoruz. Konya'yı çok
beğendik. Rehber eşliğinde geziyoruz, ikramlar çok
güzel, iyi ki bu geziye katılmışız. Bursa ve Edirne'yi

de görmeyi çok istiyoruz. İnşallah kısmet olur. Emeği
geçenlerden Allah razı olsun.”

Metin – Begüm Biçer: 
“Eyüp Topçular Mahallesi'nden geliyorum.

Belediyemizin düzenlediği bu kültür turlarına ilk kez
katılıyorum. Buraya kızımla birlikte geldim. Konya'ya
daha önce gelmemiştim. Konya manevi açıdan çok

önemli bir şehir. Geçen sene duyar duymaz müracaat
ettim. Aslında yaşımız kaç olursa olsun hepimizin

böyle gezilere ihtiyacı var. Bu vesileyle yüksek hızlı
trene ilk kez bindim. Belediyenin düzenlediği bu

gezileri çok doğru buluyorum, çok da hoşuma gitti
açıkçası. Özellikle bir rehber eşliğinde gezmek çok
daha faydalı oldu. Ben bu gezilerde emeği geçen

herkese sizlerin vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum.”

Ercan – Nevin – Fatma Naz Kurteş: 
“Geziye Eyüp Çırçır Mahallesi'nden katılıyorum. Eşim ve kızımla

birlikte geldim. Belediyemizin düzenlediği bu kültür turlarına ilk
defa katılıyorum. Konya'ya ilk gez geldim. Gezi umduğumdan da

güzel geçti, çok memnun oldum. Rehberimiz çok iyiydi. Her şey dört
dörtlüktü. Belediyemiz çok güzel bir hizmet veriyor. Çok başarılı bir

organizasyon yapmışlar. Herkesin bu gezilere katılmasını tavsiye
ediyorum. Bizlere bu imkanı sunan Başkan Remzi Aydın'ın nezdinde
emeği geçen tüm Eyüp Belediyesi personeline teşekkür ediyorum.”

Recep – Necmiye Çoşar: 
“Geziye Eyüp Defterdar Mahallesi'nden eşimle
birlikte katılıyorum. Belediyemizin düzenlediği bu
kültür turlarına üçüncü katılışım. Daha önce Edirne
ve Çanakkale gezilerine katılmıştım.  Konya'ya bu
gezi vesilesiyle ilk gez geliyorum. Belediyemiz çok
başarılı gezi projelerine imza atıyor. Konya gezisi
olsun daha önceki geziler olsun her şey çok iyiydi.
Bu geziler sayesinde belki de hiçbir zaman gitme
imkanı bulamayacağımız yerleri görüyoruz.
Konya'ya hızlı trenle gelmek de ayrı bir keyifti.
Başkanımız Remzi Aydın'a ve emeği geçen herkese
teşekkür ediyoruz, hepsinden Allah razı olsun.”

Harun – Burcu Erdoğan: 
“Yeşilpınar Mahallesi'den geliyorum. İlk

defa bir kültür gezisine katılıyorum.
Konya'yı çok beğendik. Biraz soğuk ama her
şey çok güzel. Bu kültür gezileriyle daha da
bilinçleniyoruz. Herkes kendi imkanlarıyla
buralara gelmeye kalksa çok maliyetli olur.
Bu şekilde hiçbir maliyet olmadan bizleri
buralara kadar getiren, gezdiren Remzi

Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”



Havaların yavaşa yavaş
ısınmaya başlaması,

yazın müjdecisi baharın
gelmesi ile birlikte iş

yoğunluğundan
kurtulmak, bir nebze de

olsa şehirden kaçmak
isteyenlerin ilk adresidir

Adalar. Tarihi köşklerin
sıralandığı sokaklarında

nostaljik bir yolculuğa
çıkmak, çam ormanları

arasında kıvrılan yollarda
bisikletle veya faytonla
gezmek isteyenler için

Baharda bir başka güzel
olur Ada keyfi.

ADALARA Sirkeci, Kabataş, Beşiktaş,
Kadıköy ve Bostancı’dan farklı saat
dilimlerinde kalkan vapur ve motorlarla

ulaşabilirsiniz. Bir saatlik deniz yolculuğunuz
sırasında vapurda simit ve çay keyfi yapabilir
veya bu yolculuğunuz sırasında size eşlik eden
martıları besleyebilirsiniz. 

Adaya ayak bastıktan sonra eğer kahvaltı
etmediyseniz hemen sahil kenarında
sıralanmış olan çay bahçelerinde sabah
kahvaltınızı yapabilirsiniz. Eğer Ada
yolculuğuna çıkmadan önce sandviçlerinizi
hazırlamışsanız, çay bahçelerinde bütçenize
uygun bir kahvaltı yapabilir ya da sahil
kenarındaki restoranlarda mükellef bir
kahvaltının tadını çıkarabilirsiniz. 

Bisikletle Ada Turu Yapabilirsiniz
Sabah kahvaltısından sonra Ada’yı gezmek

için hazırsanız meydanda bulunan
bisikletçilerden bisiklet kiralayıp Ada
turu yapabilirsiniz. Ada’da
bisikletinizi iki saatlik
kiralarsanız
küçük

ada turunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ada’da
kiraladığınız bisikletinizle tarihi köşklerin
sıralandığı sokaklarda ve çam ormanlarıyla
çevrili yollarda keyifli bir yolculuk
yapabilirsiniz. Şayet pedal çevirip yorulmak
istemiyor ve faytonu tercih ediyorsanız büyük
ada turu sizin için mükemmel bir seçim olur...
Büyükada’nın en yüksek noktasında bulunan
Aya Yorgi Kilisesi’ne çıkmadan önce faytonların
mola verdikleri meydandaki çay bahçesinde
soluklanıp burada kurulmuş olan tezgahlarda
satılan hediyelik eşyalara göz atabilirsiniz.
Yine meydanda bulunan eşeklere ve
midillilere ailenizin küçük fertlerini bindirerek
onların eğlenceli dakikalar geçirmesini
sağlayabilirsiniz. 

Tüm bu yapılan yorucu gezilerden sonra
yoruldunuz mu? O halde belediyenin
belirlediği yemyeşil çam ormanlarıyla kaplı
mesire alanlarında ailenizle birlikte piknik
yapabilirsiniz. 

Büyükada’ya kadar gelip balık yemeden
gitmek olmaz diyorsanız yine sahil kenarında
bulunan restoranlarda öğle veya akşam
yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ve tabii
dondurmacılar… Meydanda ve
sahil kenarında toplanmış
olan dondurmacılardan
dondurma yiyerek ada
turunuza farklı bir tat
katabilirsiniz.

8YAZI VE FOTOĞRAFLAR: SERKAN DuYGu
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ADA sefası
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Eğer

Adalarda konaklama
yapmak isterseniz çok sayıda

otel ve pansiyon sizleri bekliyor. Fakat
bunun için çok önceden rezervasyon
yaptırmanız gerekebilir. Büyükada,

Heybeliada ve Burgaz Ada’yı gezerken baharda
rengarenk çiçek açmış ağaçların arasından

Marmara denizini ve güneşin batışını
fotoğraflayabilirsiniz. Yazın nüfusu çok
artan Adalara ailece yapacağınız bahar

gezisi size unutamayacağınız
anılar yaşatacaktır.
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iLKOKuL öğrencilerine yönelik "Eğitim
Evde Başlar" bilinciyle hareket eden,
Simurg çalışmasının bir parçası olan

"Evde Değerler Eğitimi"yle,  Eyüplü
çocuklar sorumluluk sahibi, özgüvenli,
bilinçli ve güzel ahlaklı bireyler olarak
yetişiyor. Her hafta farklı bir öğrencinin
evinde Cumartesi günleri 6 ve 10 kişilik
gruplar halinde toplanan çocuklar, 13.00-
17.00 saatleri arasında el sanatları,
boyama, akıl oyunları, karakter gelişimi,
ibadet, siyer, peygamberlerin hikayeleri ve
Kur’an-ı Kerim eğitimleri alıyorlar. Çocuklar
bu sayede hem sosyalleşiyorlar, hem de
kişisel gelişimlerini en güzel şekilde
tamamlama fırsatı buluyorlar.

2016-2017 eğitim döneminde 30 grup
halinde 202 öğrencinin katıldığı Evde
Değerler Eğitimi, Eyüp Merkez, Yeşilpınar,
Göktürk, Esentepe, Düğmeciler,
Akşemsettin, İslambey, Rami, Defterdar,
Güzeltepe, Otakçılar, Alibeyköy, Sakarya
Mahallesi'nde yürütülüyor. Her grup üyesi
belirli aralıklarla sırayla birbirlerini kendi
evlerine davet ediyor. Böylelikle mahalle
kültürünün yeniden canlanması ve
güçlenmesine de katkıda bulunan Evde
Değerler Eğitimi'nden bu güne kadar 96
grupta 664 öğrenci yararlandı.

eyüplü Çocuklar evde değerler
eğitimiyle sosyalleşiyor...

“Değerler Eğitimi derslerine bu sene katıldım, çok
memnunum. Kızım hocasını çok seviyor. Yeni

arkadaşlar edindi. Kuran-ı Kerimi öğrendi. Yemek
adabı, konuşma adabını öğrendi. Bir hoca evinize
geliyor ve sizden hiçbir maddi beklentisi olmadan
sizin çocuğunuza eğitim veriyor. Bu hizmeti veren,

emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

Talha Köse:Rüya Şahin (Veli): Tuba Çelik (Veli): Yusuf Taha Yetimoğlu
“9 yaşındayım, Esentepe İlkokulu 3. sınıf

öğrencisiyim. Esentepe Mahallesi’nde
oturuyorum. Arkadaşlarımla beraber dersler

yapıyoruz. Kuran okumayı öğrendim.
Derslerin dışında boyama ve etkinlikler
yapıyoruz. Derslerimiz eğlenceli geçiyor.

Öğretmenimizi de çok seviyoruz.”

“İki senedir oğlumu Evde Değerler Eğitimi’ne
gönderiyorum. Burada Kuran eğitimi alıyor,

Peygamber Efendimizin hayatını öğreniyor. Aynı
zamanda el becerilerini geliştiriyor. Belediye
Başkanımızın bize sunmuş olduğu gezilerde,

programlarda çocuklar hem eğleniyor, hem de
bilgi ediniyorlar. Grubum adına çok memnunum.”

“9 yaşındayım, Esentepe İlkokulu 3. sınıf
öğrencisiyim. Burda olmaktan dolayı çok
mutluyum. Arkadaşlarımla eğleniyorum,
aynı zamanda ders yapıyorum. Kuran ve

sure okumayı öğrendim. Etkinlikler
yapıyoruz. Bir hafta önce örümcek yaptık,

tek ayaklı civcivim oldu.”

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projesi Simurg Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri "Evde Değerler Eğitimi"ne katılım her geçen gün artarak devam ediyor.

Rümeysa Keltüoğlu (Öğretmen):
“Burada çocuklarımıza değerler eğitimi veriyoruz. Okulların açılması ile birlikte derslerimiz başlıyor. Bir misafiri
nasıl karşılamaları gerektiğini öğretiyoruz,  peygamberler tarihi, adabı muaşeret dersi veriyoruz. Aynı zamanda

oyun oynamak için etkinlik derslerimiz oluyor. Çocuklar bu derslerle daha aktif ve sosyal olmaya başlıyorlar.”

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, eğitim verilen öğrencilerin evlerine konuk
olarak bir yandan derslere katılıyor, bir yandan da çocuklarla sohbet ediyor.

8HABER: SERKAN DuYGu
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EYÜP'ÜN yarım asırlık çınarı olan
68 yaşındaki ayakkabı boyacısı
Muammer Yalçın, ilkokulu

bitirdikten sonra eline aldığı boya
sandığını bir daha hiç elinden
düşürmemiş. Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın tarafından kendisine tahsis
edilen kulübesinde ayakkabı bağı, keçe
satarak, ayakkabı boyayıp, ufak tefek
tamir işleri ile geçimini sağlayan Yalçın
“Nasıl ki tarihi bir çeşme, türbe
bulunduğunda etrafı çevrilerek koruma
altına alınırsa Sayın Başkanımız Remzi
Aydın da beni, bu kulübeyi tahsis ederek
koruma altına aldı. Ayrıca bana söz
verdiği gibi iki sene önce yeni bir boya
sandığı hediye etmişti. Allah
başkanımızdan razı olsun beni kardan
yağmurdan, çamurdan kurtardı” diyor.

“Boya Sandığıyla Üç Evlat Okuttum”
Ustalık belgesine sahip tek ayakkabı

boyacısı olduğunu, Ayakkabıcılar
Derneği vasıtasıyla girdiği Bağkur’dan
ayakkabı boyacısı olarak emekli
olduğunu söyleyen Muammer Yalçın
“Boyacılık dışında hiçbir iş yapmayı
düşünmedim, askerden geldikten
sonrada boyacılığa devam ettim. Bir ara
rahmetli babam kaptan olduğu için
gemicilik yaptım ama bir kaç kez gemim
batma tehlikesi yaşayınca beş kuruş
kazanayım karada kazanayım diyerek
ayakkabı boyacılığına kaldığım yerden
devam ettim. Boyacılık yaparak üç evlat
yetiştirdim, onları okutup evlendirdim.
Emekli oldum ama halen çalışmaya
devam ediyorum. Dükkanı sabah namazı
sonrası hava kırılınca açıp, akşam
ezanıyla kapatıyorum. Cumartesi, pazar
demeden yılın 365 günü çalışıyorum”
şeklinde konuşuyor.

“Eyüp'te Benden Daha Eski Bir
Ayakkabı Boyacısı Yoktur”

Birçok meslek gibi artık ayakkabı
boyacılığının da tarih olduğunu belirten
Yalçın, sözlerine şöyle devam ediyor

“Hazır boyalar çıktı ayakkabı boyacılığı
bitti; hazır taban çıktı ayakkabı tamirciliği
bitti. O yüzden işler eskisi kadar çok iyi
değil, ayakkabı bağı, keçe satarak telafi
etmeye çalışıyoruz. Ama benim
senelerdir ayakkabılarını boyadığım
devamlı müşterilerim var. İlkokula
giderken ayakkabılarını boyadığım
kişilerin şimdi çocuklarının
ayakkabılarını boyuyorum. Eyüp'te beni
tanımayan yoktur. Bana her çeşit müşteri
gelir, ne renk olursa olsun
boyayamayacağım ayakkabı yoktur. Bu
işe senelerimizi verdik, Eyüp'te benden
daha eski bir ayakkabı boyacısı
bulamazsınız.”

Eyüp Sultan’ın Tarihi Ayakkabı
Boyacısı Muammer Yalçın:

Eyüp Postası olarak,
artık unutulmaya yüz

tutmuş geleneksel
sanatlarımızı icra eden

esnaflarla söyleşi
yapmaya devam

ediyoruz. Eyüp’ün 57
senelik ayakkabı boyacısı
Muammer Yalçın da artık

Eyüp'ün tarihi
değerlerinden birisi

haline gelmiş geleneksel
sanat ustalarından...

8RÖPORTAJ: SERKAN DuYGu
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‘Yılın 365 Günü Çalışıyorum’

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 57
yıllık ayakkabı boyacısı Muammer

Yalçın’a, iki sene önce boya sandığı hediye
edip, söz verdiği üzere Fahri Korutürk
Caddesi'nde bir kulübe tahsis etmişti.
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TAŞ DÜNYASI

TAŞ deyip geçmemek gerekir!.. Taş, insan
yaşamında barınmadan korunmaya,
duygularını, mesajlarını geleceğe

aktarmadan, sonsuz yolculuğunda bedenini
emanet etmeye kadar sağlamlığın,
sonsuzluğun, güvenin simgesi olarak çağlar
boyunca insanla bütünleşen bir malzemedir...
Taş, sıcak yuvamızda duvar, ekmeğimiz için
değirmen taşı, çeşmelerde yalak taşı, buğdayı
kabuğundan ayırmak için dibek taşı,
hamamlarda göbek taşı, camilerde musalla taşı

olarak hayatımızda her daim olmuştur. 

“Türkiye’nin dört bir yanından taş getiriyoruz”
Taş dendiği zaman Eyüp Kemerburgaz'da

ise ilk akla gelen isim taşın yeniden şekil
bulduğu, bir dünya markası olan Taş
Dünyası'dır. Taş Dünyası'nın yolculuğunu “Her
şey bir çakıl taşıyla başladı, o ufak çakıllar
yuvarlandı büyüdü büyüdü ve kaya oldu”
şeklinde özetleyen Taş Dünyası'nın
ortaklarından Mustafa Çelik “1990 senesinde

çakıl taşlarıyla başladığımız bu işi nasıl daha da
büyütebiliriz diye çok kafa yorduk. Ben o
zaman taş marketi kuracağım, içinde her çeşit
taş olacak dediğimde insanlar bana gülüyordu.
Tabii o zamanlar bakkallar vardı ve marketler
bana çok büyük geliyordu. Daha sonra
marketler de küçük kaldı ve firmanın adını Taş
Dünyası koymaya karar verdik. 90'lı yıllara
bakarsanız adında dünya kelimesini kullanan
ilk firmayız sonra bir sürü firma adında
kullanmaya başladı” diyor. 

Türkiye'nin dört bir yanından, farklı
yörelerden taş, kaya getirdiklerini belirten
Çelik “Bu işi kurarken ilk sene 250 bin
kilometre yol yaptım. Nerede ne var,  hangi taşı
nerden getirtebiliriz diye tüm mermer, çakıl,
maden ocaklarını gezdim. Bu gün Afyon,
Denizli, Erzurum, Erzincan, İzmir, Balıkesir
aklınıza neresi gelirse birçok yerden kamyon
kamyon taş getiriyoruz. Birçok ilde bölgeyi
bilen, çalıştığımız kişiler vardır, bizim ne
istediğimizi bilirler, fotoğrafını çekip
gönderirler, eğer taşı seversek alırız. Taşı
aldıktan sonra kimisini işleyip kimisini de
doğal satarız. Bizim olmazsa olmaz taşımız ise
tamburlanmış beyaz dolomittir. En çok
kullandığımız dolomit taşını Marmara
Adası'ndan moloz olarak alır tanburda
yuvarlayıp çeşitli ebatlar haline getiririz”
açıklamasını yapıyor. 

“İnsanlar Artık Bahçelerine Önem Veriyor”
Türkiye’nin her bölgesinden ve diğer

ülkelerdeki tedarikçilerinden temin ettiği
inşaat, peyzaj, iç-dış mekan dekorasyon,
döşeme ve kaplamasında kullanılan; çeşitli
doğal, doğal kayaç, eski-antik taşları
müşterilerine ulaştıran Taş Dünyası,
kadrosunda bulunan heykeltıraşlarla da
dekoratif objeler ve bahçe oturma grubu, bank,
saksı, çiçeklik, çeşme, havuz, fıskiye gibi
fonksiyonel ve kreatif ürünler tasarlıyor.
İnsanların artık bahçe düzenlemesine önem
verdiklerini vurgulayan Mustafa Çelik
“Önceden bahçelere biraz çimen üç beş meyve
ağacı dikilir, birkaç Antalya falezi, bir de
Bodrum Kayrağı kullanılırdı. Çok fazla önem
verilmezdi. Ama şimdi öyle değil. Çeşitli
heykeller, taş oturma grupları, farklı dekoratif
objler kullanıyorlar” diyor.
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KeMerBurGaZ'da 
Bİr dünya MarKasI: 

Taş
Dünyası'nda 7 yıldır

çalışan Heykeltıraş Mustafa
Kemal Sayılı, taş ve ahşaptan,

kreatif ürünler tasarlıyor. Tamamen
kendi tasarımı olan ürünleri ebatına
göre bir haftayla bir ay arasında hazır

hale getirdiklerini söyleyen Sayılı
“Granit ya da bazalt türü taşlar metal

içerikli olduğu için keserken bile
sizi zorluyor” 

diyor.

Mustafa
Çelik
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EYÜP Sultan Camii'ni kucaklayan
konumuyla gelenlere adeta tarihi bir
yolculuk yaptıran, Türk – Osmanlı mutfağı

ve yöresel lezzetleri ile Eyüp'le özdeşleşen
Ensar Mihmandar Lokantası, 22 yıldır Eyüp'ün
misafirlerine mihmandarlık yapıyor.  Sokullu
Mehmet Paşa döneminde ikram aşevi olarak
hizmet veren tarihi mekanın, restore
edilmesiyle 1995 yılında lezzet yolculuğuna
başlayan restoran, o günden bugüne
Cumhurbaşkanından, başbakanına,
bakanlardan siyaset ve politika dünyasının
birçok ünlü ismini ağırlamış.

“Her Şey Bir Limanda Başladı”
Ensar Mihmandar’ın sahibi Dilaver Aydın'la,

Eyüp'te restoran işletmenin inceliklerini ve
lezzet sırlarını konuştuk. 

“Yemek yemeği sevince, yemek yapmak
bizde hasıl oldu” diye söze başlayan Aydın,
“Aslında benim hizmet sektörüne girişim 10
yaşında, bir limanda başladı. Bizim 70'li yıllarda
Yarımca Limanı'nda ve birkaç yerde daha çok
güzel lokantalarımız vardı. Fakat o dönemde
yaşanan terör olayları nedeniyle lokantalar ve iş
yerleri hep kapanıyordu. Bir gün limandaki
yerimize ne var ne yok diye bakmaya gittim.

Dükkan kapalı, patatesler yerlere dökülmüş bir
haldeydi. Limana bir gemi yanaşmıştı. Gemiden
inenler yiyecek sorunca, ben de yemekler
birazdan hazır olacak dedim. O çocuk aklımla
babamın da tanıdığı bir büfeciden yumurta
aldım. Sonra dükkandaki, patates, domates ve
biberlerle kızartma yaptım, çay demledim. Tabii

patatesleri yarı kızarmış yarı kızarmamış bir
halde sundum, yumurtaları da kendileri kırıp
yediler. O zamanın parasıyla, yumurta 10
kuruşken ben 8 lira bir para kazandım.
Yaşadığım bu olayı hiç unutmam çünkü
hayatımın akışını değiştirmiştir. Tabii sonrasında
bu kadar parayı nereden buldun diye

annemden güzel bir dayak yemiştim” diyor. 

“Cumhurbaşkanımız Vesile Oldu”
Misafirlerine Türk ve Osmanlı mutfağının en

seçkin örneklerini sunan, Tükiye'nin dört bir
yanından yöresel lezzetleri ile 40'ın üzerinde
yemek çeşidi bulunan Mihmandar'ın Eyüp'e
gelmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın
vesile olduğunu belirten Dilaver Aydın “O
zamanlar Cumhurbaşkanımız, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Bizim yazlık
bölgelerde Fransız ve İtalyan restoranlarımız
vardı. Babamla sohbetlerinde bu tarafa
gelmemizi ve bir lokanta açmamızı istemişler.
Eyüp'e güzel bir yer aç, çocuğu da koy başına
demiş. Sonrasında açılışımızı da kendileri
yapmışlardı. İyi ki de buraya gelmişiz.
Mihmandar'da her yöreden muhakkak ufak bir
lezzet bulabileceğiniz tadlar vardır. Eyüp,
Osmanlı döneminde padişahların kılıç
kuşandığı, Osmanlının manevi başkenti
konumunda bir belde. Biz menülerimizi
oluştururken Eyüp Sultan'ın mistik yapısını da
göz önünde bulundurduk. Eyüp Sultan'a her
memleketten, her ülkeden farklı insanlar
geliyor. Çok kozmopolit bir yapısı var. O yüzden
yemeklerimizde mistik Türk – Osmanlı
lezzetlerini barındıran çeşitleri bir araya
getirdik” açıklamasını yapıyor. 

“30 Yıldır Değişmeyen Tedarikçilerimiz Var”
Mihmandar'ın özel spesiyali Mihmandar

Kebabı, içli pilavı, yuvalama çorbası, kuzu
dolması gibi tadı damağınızda kalacak birçok
yemeğin lezzet sırrını “Malzemeleri özenle seçip
katkı maddelerinden uzak durmamız” şeklinde
özetleyen Dilaver Aydın “Tedarikçilerimizle 30
seneyi geçkin bir birlikteliğimiz var. Eti
mevsimine göre Balıkesir Dursunbey
bölgesinden veya Tekirdağ'dan alırız. Hayvan iyi
bir yerde beslenmişse, kekik otunu, tuzunu
yemişse eti marine etmenize bile gerek kalmaz.
O hayvan kesildiğinde ızgaranın üzerinde ateşi
gösterseniz yeter. Sebzelerimizi ise yazın Şile'de
bulunan kendi çiftliğimizden tedarik ediyoruz.
Kışın da seraları bulunan sürekli çalıştığımız bir
sebzeciden alıyoruz. Mümkün olduğunca doğal
ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. Yoğurdu
kendimiz yaparız. Tatlılarımızı Kemerburgaz'dan
getirttiğimiz manda sütünden yaparız. Nişasta
asla kullanmayız. Bir de zeytinyağ ve tereyağ
dışında margarin bu dükkandan içeri asla
giremez” şeklinde konuşuyor.

Maneviyatın Merkezi Eyüp
Sultan’da Huzur Dolu Bir Mekan:

22 yıldır Eyüp’ün
misafirlerine

mihmandarlık
yapan restoran,

cumhurbaşkanından
başbakana,

bakanlardan siyaset,
politika ve sanat
dünyasına kadar
birçok ünlü ismi

ağırlamış... Dilaver Aydın, lokantaya gelen etleri kendi
elleriyle marine ediyor.

ensar MiHMandar loKantasI
Personeliyle uzun
yıllardır birlikte
çalıştıklarını söyleyen
Aydın, “Buradan
emekli olup halen
çalışmaya devam
eden arkadaşlarımız
var” diyor.
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iNSANLAR yazın yaklaşmasıyla
birlikte tatil, deniz, güneş gibi
hayaller kurarken bir yandan da

yazlık kıyafetler içinde nasıl
görüneceklerini düşünüyorlar. Diyet
yapmak sanıldığı gibi yasaklar listesi
anlamına gelmiyor. Günlük yediğimiz
içtiğimiz bütün besinler bizim
diyetimizi oluşturuyor. O nedenle kilo
verme veya diyet yapma sürecine
sezonluk bir olaymış gibi bakmak çok
yanlış. Sadece bir dönemi formda
geçirmek için değil, ideal kiloya
ulaşmak ve sağlıklı beslenmek için
kişiye özel bir diyet programının takip
edilmesi gerekiyor.  Hızlı bir şekilde
kilo vermeyi vaadeden bazı diyetler ise
insan sağlığını tehlikeye sokuyor.

Hızlı kilo verdirmeyi vaadeden
diyetlerden uzak durun

Kışın kilo alanlar yaz yaklaşırken,
çok kısa süre içerisinde
olabileceğinden fazla miktarda kilo
vermek isteyebiliyor. Hızlı kilo
verebilmek için de kişiye özel olmayan,
tek tip besin grubunu içeren, yanlış
diyet uygulamaları yapılabiliyor. Hızlı
kilo verdiren diyetlerde yağ
kütlesinden az,  kas ve su miktarından
ise çok kayıplar olduğu görülüyor. Kas
kaybı metabolizmanızın yavaşlaması
anlamına geliyor. Bunun yanında hızlı
kilo kaybı sağlayan diyetler uzun süre
uygulandığında vücuttan su ile birlikte
sodyum, potasyum gibi elektrolit
kayıpları yaşanıyor ve bu durum ani
kalp krizlerine neden olabiliyor.

Diyetteyken öğün atlamak kilo yapar
Öğün atlamak veya aç kalarak kilo

vermeye çalışmak metabolizmanın

yavaşlamasına neden oluyor.
Metabolizmamız dışarıdan ne kadar
enerji gelirse o kadarla çalışmaya
ayarlanmış bir sistem. Yani siz tüm gün
bir şey yemediğinizde veya öğün
atladığınızda metabolizmanız da hiç
enerji harcamıyor ve kendini en düşük
seviyede dinlenmeye alıyor. Bazal
metabolizma hızının altında düşük
kalorili beslenmek metabolizmanızı
daha da yavaşlatıyor. Uzun süre aç
kalmak kan şekerinde dalgalanmalara
neden olacağı için bir sonraki öğüne
kurt gibi acıkmış oturmanız kaçınılmaz
hale geliyor. O nedenle aç kalmadan, 3 –

4 saat aralıklarla öğünlerinizi planlayın.

Arkadaşınızın diyetini uygulamayın
Her ne kadar diyet yaparken temel

prensipler ortak olsa da, ideal kiloya
ulaşmak için alınması gereken günlük
enerji miktarı kişinin cinsiyet, yaş, kilo,
sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları
ve fiziksel aktivite düzeyine göre
planlanıyor. Diyetin enerjisi ve içeriği
tamamen kişiye özel. Bir başkasının
diyetini uygulamak sağlık
problemlerinin yanı sıra kişinin
psikolojisinin bozulmasına neden
olabiliyor. Bir başka siz daha

olmadığını unutmayın!

Sporsuz diyet sağlıklı değil
Sağlıklı zayıflama bireysel özellikler

göz önüne alınarak hazırlanan, enerji
ve tüm besin gruplarını kişinin ihtiyaç
duyduğu miktarlarda içeren bir diyet
programı ile sağlanabiliyor.
Zayıflamada diyet tek başına yeterli
değil. Mutlaka sürdürülebilir bir
egzersiz programının diyete eklenmesi
gerekiyor. Haftada 3 – 4 kez 30 dakika
süren tempolu yürüyüşler hem
sürdürülebilir olması hem de sağladığı
fayda açısından ideal.
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MÜGE 
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ÖZYuRT ŞAFAK

Beslenme ve Diyet Uzmanı
0536 279 05 32
Abdi İpekçi Cad. Arman Palas
No: 7/11 Kat: 4 Nişantaşı - İST

YAZA FORMDA GiRMENiN SıRLARı

Sağlıklı Zayıflamada Şok Diyetlere Yer Yok!
Yaz yaklaşırken herkesi diyet telaşı sarıyor. Zayıflamak uğruna yasaklar listesinden oluşan diyet menüleriyle boğulmak yerine lezzetli ve sağlıklı

yemeklerden oluşan bir beslenme programını hayatınıza katmak ise sizin elinizde. Unutmayın sağlıklı zayıflamada şok diyetlere yer yok.

Yaz Yaklaşırken
Kilo Verdirecek

Özel Diyet

Kahvaltı: 1 adet sade
probiyotik yoğurt
4 çorba kaşığı yulaf ezmesi
+ 2 bütün ceviz içi 
1 dilim ananas
Öğle: 1 kase sebze çorbası
200 – 250gram ızgara
somon
Domatesli roka salatası 
(1 tatlı kaşığı zeytinyağı,
limonlu )
1 ince dilim tambuğday
ekmeği
Ara Öğün: 1 küçük boy
elma ve 10 adet çiğ badem 
Akşam: 1 adet zeytinyağlı
enginar
Lor peynirli Yeşil Salata 
(4 kaşık lor peynir, 1 tatlı
kaşığı zeytinyağı, limon,
nar ekşisi ile)
2 ince dilim tambuğday
ekmeği  
Akşam yemeğinden 2
saat sonra; 1 su bardağı
kefir ( 200ml)



GÜNÜMÜZÜN şartlarında ergen olmak da
ergen ailesi olmak da bir hayli zor. Çocukluk
ile yetişkinlik arasındaki dönem olan

ergenlik, çoğunlukla hem anne-babalar hem de
çocuklar için oldukça zor bir dönemdir. Ergenlik,
çocukluk dönemine nispeten daha farklı özelliklerin
ön planda olduğu daha riskli bir dönemdir. Birey bu
dönemde çocukluktan erişkinliğe geçtiği için
ergenlik çocuklukla erişkinlik arasında kalınan, bu
yüzden de çatışmaların yaşandığı, erişkin birey
kimliğinin kazanıldığı bir dönemdir.

Ne oluyor ergenlik döneminde?
Ergenlik döneminin, bedensel ve ruhsal

değişkenlerden oluştuğunu söylemek herhalde yanlış
olmaz. Süreç içerisinde ergen biyolojik farklılıklar
nedeniyle ve hormonların etkisiyle birtakım bedensel
değişiklikler yaşar. Bu değişkenlik içerisinde de zaman
zaman şaşırma, kendini beğenmeme, bedeninden
şikayet etme, büyümeye karşı itiraz olabilir. İkincisi ve
en önemlisi bir takım ruhsal problemler ve
değişikliklerin olmasıdır. Ergenlikte en çok çatışmaya
sebep olan ergenin bağımsızlık mücadelesidir. Ergenlik
döneminin bir başka belirgin özelliği de ergenin bütün
dünyaya ve tabii ki doğal olarak aileye eleştirel bir
şekilde yaklaşmasıdır. Yani her şeyi sorgulayan,
eleştiren ve beğenmeyen bir tutum içindedir. Bu yaşa
ait yine başka bir özellik de bir gruba bağlı olma, bir
grubun içerisinde olma isteğidir. Grup oluşturma isteği,
grupta bir şeyler paylaşma, o dinamiğe göre hareket
etme, evden uzaklaşma ve evin dışında bir grubu
önemseme arzusundadır. Anne babaların en çok ifade
ettikleri “Bu çocuk bizi hiç dinlemiyor, ama
arkadaşlarının bir dediğini iki etmiyor, arkadaşları onun
için çok değerli, bizi hiç önemsemiyor” gibi söylemler
de bu yaş diliminde dile getirilen şikayetlerdendir.
Ergenin başka bir özelliği de öfkesini kontrol etme
problemi yaşamasıdır. Onu kimsenin anlamadığı ve
iletişim konusunda güçlük yaşadığı zamanlarda, öfkeyi
dışa vurması zaman zaman eşyaya, kendine ve
çevresindeki insanlara zarar verme şeklinde olabilir. 

Anne babalar neler yapmalı?
Öncelikle ergeni tanıma süreci ve bir daha geri

gelmeyecek bu olağanüstü
dönemin en iyi şekilde
geçirilmesini hedeflemek ile işe
başlamalıyız.

Ergen ve ailesi arasında
iletişim kanallarının açık
tutulmaması en ciddi şekilde

yaşanan problemlerdendir. Bizim
kültürümüzde çocuk biraz
büyüyünce farklılaşmaya başlar.
Anne baba ve çocuk arasında
özellikle de baba ile çocuk arasında
iletişimsizlik baş gösterir. Bu iletişim

problemlerinde sıkıntı genellikle tek taraflı değildir;
iki tarafta da sıkıntı yaşanır. Ama gençler genellikle
kendilerinin dinlenilmediklerini, anlaşılmadıklarını
söylerler. Aslında çok da haksız değillerdir. 

Bir takım problemleri öngören bizler tecrübeli
olduğumuzu düşünerek baştan kestirip atarız. Bunu
yaparak bir şeyler anlatmak isteyen, kendisini ifade
etmek isteyen ergenin yolunu kapatmış oluruz; bu
nedenle tecrübenin konuştuğu bir iletişim şekli çok
da başarılı olmaz. İstenilen, çocuğun en azından
aileden birisiyle bir şeyler paylaşmasıdır. Yanlış
yapsa bile paylaşmasıdır. Burada en önemli nokta
iletişim kanallarını kapatmamak yanlış olanı ile
konuşabilmektir. Anne babalar söyleyerek değil,
örnek ve olumlu model olarak eğitmelidir. Rehber
ana-baba modeli olmalıdır.

Bunun yanında okul dışı zamanlarda spor
faaliyetlerine yönlendirmekle beraber bu faaliyetleri
yürütmek, ergenin öfkesini, enerjisini dönüştürmesine
yardımcı olacak ve bu dönemi sorunsuz atlatmasına
olumlu yönde katkıda bulunacaktır. Kendi bakış
açınıza uymuyor diye yargılamayın, eleştirmeyin. Bu
ergenin beni anlamıyorlar düşüncesiyle sizden
uzaklaşmasına neden olacaktır. Ergenlerin eve geliş
saatine ve diğer aile kurallarına, karar ve düşünceleri
ile katkıda bulunmalarına izin verin. Bu onların kendi
davranışları için sorumluluk geliştirmelerine fırsat
yaratacaktır. Tüm olumlu yaklaşım ve tutumlara
rağmen, ergenle anne-baba arasında çözümsüzlük
boyutunda ciddi gerginlikler yaşanıyorsa, uzman
yardımına başvurmayı ihmal etmeyiniz.

S A Ğ L I KNİSAN 201723

Ergenlikte çocukların ‘beni anlamıyorlar’ düşüncesiyle sizden uzaklaşmasını
istemiyorsanız, yanlış yapsa bile paylaşmasını sağlamalı, iletişim kanallarını

kapatmamalısınız. Anne babalar, ergenleri söyleyerek değil, örnek ve
olumlu model olarak eğitmelidir. Rehber ana-baba modeli olmalıdır...

PSİKOLOG
FATİH ÇOLAK

PSİKOLOG
FATİH ÇOLAK

PSİKOLOG
FATİH ÇOLAK

PSİKOLOG
FATİH ÇOLAK

Eyüp Belediyesi
Aile ve Psikolojik

Danışmanlık Merkezi

Ergenleri
Yargılamayın
Eleştirmeyin!
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Amerikan Kültür Derneği Kids Anaokulu Göktürk Şubesi
kurucusu Asiye Kocademir, birçok önemli ulusal ve

uluslararası projeye imza atmış bir eğitim gönüllüsü...

Amerikan Kültür Kids Ana Okulu Göktürk
şubesini ziyaret eden Başkan Remzi Aydın,

çocuklarla şakalaşıp oyunlar oynadı.

AMERİKAN Kültür Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarından Amerikan Kültür Kids
Ana Okulları, çocuklarını geleceğe iyi

hazırlamak isteyen ailelerin buluşma noktası
oluyor. Türkiye’nin eğitim sektöründeki en
yaygın kuruluşlarından biri olan Amerikan
Kültür Kids Anaokulu’nun  Göktürk Şubesi’ni
kuran Asiye Kocademir, çalışma hayatı
boyunca Türkiye’de ve dünyanın çeşitli
ülkelerinde birçok önemli çalışmaya, yardım
kampanyasına ve sosyal sorumluluk
projesine imza atmış bir eğitim gönüllüsü... 

Amerikan Kültür Kids Ana
Okulları’nın, çocuk güvenliği maksimum
düzeyde gözetilerek hazırlanan binalarda,
İngilizce ve birçok dili özel yöntemler
uygulayarak öğreten, üç yıl üst üste Avrupa
Birliği Kalite Ödülü’nü alan eğitim kurumu
olduğunu belirten Asiye Kocademir,
“Tokyo’da yapılan 4. Dünya Kalite
Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil eden
Amerikan Kültür Eğitim Kurumları
2015 yılı Dünyanın En Kaliteli
Eğitim Kurumu seçildi.  Amerikan
Kültürün çok köklü bir geçmişi
ve uzun bir hikayesi var ancak
Göktürk’te son 2 yıldır varız.
Çocuğun bireysel becerilerine
ve ilgi alanlarına, bireysel
öğrenme hızına ve karakter
özelliklerine uygun bir
pedagoji uyguluyoruz.
Kurumumuzda montessori
eğitim programına da yer
verilmektedir” diyor. 

Amerikan Kültür Kids Ana
Okulu Göktürk Şubesi’nde her sınıfta
bir Türk ve bir yabancı iki öğretmen görev
yaptığını, uluslararası İngilizce öğretmenliği
belgesine sahip öğretmenin sadece İngilizce
konuştuğunu vurgulayan Kocademir şunları söylüyor:
“Bu sayede, çocuklarımız zaman içerisinde İngilizce
öğrendiğinin farkına varmadan İngilizce anlamaya ve
konuşmaya başlar. İngilizce bilen öğretmenin dersler
sırasında Türkçe konuşması yasaktır. AKD Kids®
Anaokulları ülkemizde Avrupa Dil Portfolyosu
kullanan ilk ve tek okul öncesi eğitim kurumudur. Bu
yıl ayrıca bir ilk olarak AKD Kids Anaokulumuzun
profesyonel bir antrenör olan eski milli futbolcumuz
eşliğinde çalışacağı profesyonel bir futbol takımı da
kurduk. Bu sayede AKD Futbol Okulu kayıtlarımız
başladı. Başarılı olan çocuklarımızı profesyonel
takımlarımızın alt yapılarına yerleştireceğiz.”

Göktürk’te Avrupa Kalite Ödüllü Bir Anaokulu:

AMERiKANKuLTuR KIds



uLKEMİZDEKİ işsizlik oranlarını
düşürmek üzere ilan edilen
istihdam seferberliği devam

ediyor. 2017 yılında sigorta prim
teşviklerinden ve aktif iş gücü
programlarından yararlananlarla birlikte
yaklaşık 2 milyon kişinin ilave istihdamı
hedefleniyor. Son olarak 687 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile personel
istihdam eden özel sektör işverenlerine
yönelik bir teşvik paketi hayata geçti. Söz
konusu uygulama, özel sektördeki
işverenlerin 1 Şubat-31 Aralık arasında,
mevcut çalışanlarına ilave olarak İŞKUR’a
kayıtlı işsizler arasından işe aldıkları her bir
sigortalı için geçerli olacak. İşe alınacak ve
teşvikten yararlanacak çalışanların en az ve
kesintisiz olarak son 3 ay işsiz olması şartı
aranacak. 

desteK 1
Yeni işe alınacaklar için 106.81 lirası

vergi olmak üzere toplam 773.47 liraya
varan prim ve destek sağlanacak. Böylece
işverene aylık 2 bin lirayı bulan bir işçinin
maliyeti 1.226 liraya düşecek. Alınacak işçi
sayısında ise sınırlama olmayacak. 

desteK 2
Katma değeri yüksek sektörlerde

istihdam artıran işverenlerin işçileri için
ödeyecekleri ücretin ilk yılında net asgari
ücretin yüzde 50’si, ikinci yılında ise yüzde
25’ini devlet karşılayacak ki, bu da toplam
1050 liralık destek anlamına geliyor. 

desteK 3
Asgari ücretli eleman çalıştıran

işverenler, asgari ücret desteğinden
yararlanacak. Asgari ücret desteğinde üst
limit 110 lira olacak.

desteK 4
İşbaşı eğitim programlarını

tamamlayanları işe alan işverenlere, imalat
sanayi sektörlerinde 42 ay, diğer
sektörlerde 30 ay boyunca işveren prim
teşviki verilecek. 

desteK 5
İşverenlerin 2017 Ocak-Şubat-Mart

aylarında ödemeleri gereken SGK primleri,
yılın son ayları olan Ekim-kasım-Aralık’a
ertelendi. Primlere hiçbir şekilde faiz
uygulaması yapılmayacak. 

teşVİKlerden
yararlanaBİlMeK İÇİn
Genel şartlar

l Aylık prim hizmet belgesini yasal
süresi içerisinde vermeli.

l Sigorta primlerini yasal süresinde
ödemeli.

l Kayıt dışılık ve sahte sigortalılıktan
dolayı ceza yememeli.

l Bu maddeyle düzenlenen destek
unsurundan yararlanmakta olan
işverenler, aynı sigortalı için aynı dönemde
diğer sigorta primi teşvik destek ve
indirimlerinden yararlanamaz. 

ÖZel şartlar
l Özel sektör işvereni olmalı. 
l İşe alınan kişi işe alınma tarihinde

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmalı. 
l İşe alınan kişi 01.02.2017 ile

31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış
olmalı. 

l İşe alınma tarihinden önceki üç aya
ilişkin SGK’ya verilen aylık prim hizmet
belgelerinde kayıtlı olmamalı. 

l SGK’ya verilen aylık prim hizmet
belgesindeki sigortalı sayısına ilave olmalı.
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2017’de 2 Milyon İlave İstihdam Hedefleniyor

istiHdaMa 5 desteK
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O Eyüpspor'a ve Türk futboluna gönül
vermiş bir futbol adamı... Sinan Engin,
Ziya Doğan gibi isimleri Beşiktaş'ta
yetiştiren, Rıza Çalımbay'ı keşfedip
çalıştırarak onun futbolcu olmasını
sağlayan, kaleci antrenörlüğünü
Türkiye'de ilk defa uygulayan, ilk defa
14-16 yaş milli takımını kuran,
İngiltere'nin yetiştirdiği önemli teknik
adamlarından Sir ünvanlı Bobby
Robson'la çalışan gerçek bir futbol
aşığı...  Meziyetlerini saymakla
bitiremeyeceğimiz bu kişi, doğma
büyüme Eyüplü olan, Eyüpspor'da
futbola başlayan ve kulübün hocalığını
da yapan Adnan Dinçer...

“Ben Futbolsuz Yaşayamam...”
“Ben futbolsuz yapamam, Allah

benim canımı vazifemin başında alsın”

diyecek kadar futbol sevdalısı olan 75
yaşındaki Adnan Dinçer, gönül verdiği
eflatun sarılı Eyüp formasını 12 yaşında
sırtına geçirmiş. Her çocuk gibi mahalle
aralarında oynayarak futbolla tanışan,
babasının karşı çıkmasına rağmen bu
sevdasından hiç vazgeçmeyen Adnan
Dinçer “Benim resmi olarak futbola
başlayışım Eyüp'ün eski malzemecisi ve
antrenörü Celal Uçar sayesinde oldu. O

zamanlar ‘11 şeytanlar’ diye bir ekip
oluşturmuştu. 12 yaşında Eyüpspor'un
formasını giydim. O zamanlar ligler
yoktu kendi aramızda özel maçlar
yapıyorduk. Daha sonra 15-16 yaşında
Eyüp genç takımında oynamaya
başladım. Çok yetenekli abilerimiz
vardı onlarla birlikte oynamak çok
heyecan vericiydi. Eyüp çok popüler bir
takımdı. 60'lı yıllardan bahsediyorum

o zamanlar mahalli ligler vardı. Eyüp
İstanbul Mahalli Lig Şampiyonu
olmuştu” diyor.

Dinçer, Türk Futboluna Birçok İsim
Kazandırdı

1973 yılında Federasyonun
kurslarına giderek antrenör futbolcu
olarak çalışmaya başlayan Adnan
Dinçer'in ilk çalıştırdığı takım ise yine
Eyüpspor olmuş. Eyüpspor'da hem
antrenörlük yapan hem de takım
kaptanı olarak maçlara çıkan Dinçer,
“Eyüp'ten sonra Şafakspor'u çalıştırdım.
Daha sonra Futbol Federasyonu beni
Yozgat'ta açılan futbol okulunda
görevlendirdi. Orada ciddi çalışmalar
yaptım, Yozgat'ta futbolun temelini
attığımı düşünüyorum. 1975 senesinde
Serpil Hamdi Tüzün'le beş sene Beşiktaş
Genç Takımını çalıştırdım. Mahalle
aralarından zar zor bulduğumuz
çocukları eğitimeye başladık.  O çocuklar
büyük futbolcular oldu. Ziya Doğan, Rıza
Çalımbay, Metin Tekin, Tanju gibi birçok
ismi futbol dünyasına kazandırdım.
Rüştü Reçber benim öğrencimdi”
açıklamasını yapıyor.

“Eyüpspor'un Yeri Süper Lig”
84 - 85 Yılları arası “Yılın Türk Hocası”

seçilen, Antalyaspor'u üç kez şampiyon
yapan, sayısız takımla çalışan ve birçok
başarıya imza atan Adnan Dinçer “Başka
takımları çalıştırsam da gözüm hep
Eyüp'ün üzerinde oldu. Eyüpspor'dan
gelen hiçbir daveti geri çevirmedim.
Oraya futbolcular gönderdim, Eyüplü
çocuklara hep sahip çıktım. Eyüpspor'la
organik bağımı hiçbir zaman kesmedim.
Geçtiğimiz günlerde Remzi Başkana da
söyledim. Biz artık Süper Lig'de
olmalıyız diye. Biz istersek semt ister.
Bunu sağlamak çok zor değil. Hala
içimde bir uktedir, ölmeden Eyüpspor'u
Süper Lig'de görmek istiyorum” diyor.

EYÜPSPOR'uN EFSANE KAPTANı VE HOCASı ADNAN DİNÇER:

lmeden Önce Eyüpspor’u 
Süper Lig’de Görmek İstiyorum

Benim resmi
olarak futbola

başlayışım
Eyüp'ün eski
malzemecisi
ve antrenörü

Celal Uçar
sayesinde

oldu. O
zamanlar ‘11

şeytanlar’
diye bir ekip

oluşturmuştu.
12 yaşında

Eyüpspor'un
formasını
giydim. O
zamanlar

ligler yoktu
kendi

aramızda özel
maçlar

yapıyorduk.
Daha sonra

15-16 yaşında
Eyüp genç
takımında
oynamaya

başladım. Çok
yetenekli

abimlerimiz
vardı onlarla

birlikte
oynamak çok

heyecan
vericiydi...

Ö

Adnan Dinçer'in
Eyüpspor'da olduğu 70'li
yıllardan bir kare.

1983- 1984
sezonunda 
Dinçer, Çorluspor'u
şampiyon yaptı.

Adnan Dinçer ve  İngiltere'nin yetiştirdiği önemli
teknik adamlarından Sir ünvanlı Bobby Robson.

Adnan Dinçer ve keşfedip çalıştırdığı, sonrasında
Beşiktaş'ın kaptanlığına kadar yükselen Rıza Çalımbay.

(Soldan sağa Adnan Dinçer ve Rıza Çalımbay)

Adnan Dinçer,
albümün her
sayfasını açtığında
yıllar önceki
futbolculuk ve
antrenörlük
yıllarına geri
dönüyor.

8RÖPORTAJ: SERKAN DuYGu
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“14 yaşındayım, Eyüp Merkez Ortaokulu
öğrencisiyim. Atletizme çok küçük yaşlarda

başladım. Küçüklükten beri koşmayı seviyorum.
Hocalarımla tanıştıktan sonra atletizmi profesyonel
olarak yapmaya başladım. Bugüne kadar katıldığım
yarışmalarda aldığım 20'nin üzerinde madalyam var.
Son olarak Edirne'de yapılan Anadolu Yıldızları
Marmara Bölgesi Grup müsabakalarında 1500

metrede 1. olarak Bursa'da yapılacak Türkiye Yarı
Finalinde yarışmaya hak kazandım. İlerde milli atlet

olup Dünya Şampiyonluğunu hedefliyorum.”

FETHİ Kaya – Lütfiye Kaya yönetimindeki
Eyüplü genç atletler başarıdan başarıya
koşuyor. Halk Eğitim üzerinden okulları

tarama yaparak Kasım 2015 yılında başlattığı, Eyüp
Belediyesi'nin spor malzemesi, ulaşım, yemek
dahil her türlü desteği sağladığı Eyüp Belediyesi
Spor Okulları'nın genç atletleri ödüle doymuyor.
Atletizim pistlerine damgasını vuran genç
atletlerin Marmara Bölgesi Kros Yarışmaları
(Kocaeli) 1.'liği, Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe
Marmara Bölgesi (Çanakkale) 1.'liği, Bölgesel Kros
Ligi 2.Kademe Marmara Bölgesi (Bursa) 1.'liği,
İstanbul Şampiyonlukları, Türkiye 3.'lüğü ve daha
birçok okullar arası dereceleri var. 

Atletizm takımı kurulalı bir sene olmasına
rağmen başarıları ile Eyüp'ün gururu olduklarını
söyleyen Antrenör Fethi Kaya “Katıldığımız her
yarışmada kürsüde muhakkak çocuklarımız oluyor.
Tuğçe, Zeynep, Meryem gibi başarılı olan bizlere
madalya getiren altı sporcumuz daha var. Şu anda
antrenmanlara sürekli gelen 60 sporcumuz
bulunuyor. Özellikle bu spora daha yatkın olan,
azimle, hırsla ve disiplinle çalışan kız çocuklarımız
daha başarılı oluyorlar” diyor. Eyüp Belediyesi'nin
kendilerine her türlü desteği verdiklerini de
sözlerine ekleyen Kaya “özellikle Remzi Başkan'a
desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim
spor malzemelerimizin yanısıra, ulaşım ihtiyacımızı
da karşılıyor. Ayrıca artık çocuklar burada
antrenman sonrası sayesinde sıcak yemeklerini de
yiyebiliyorlar” açıklamasını yapıyor.

RÜZGARIN KIZLARI
Yaşları küçük olmasına rağmen başarıları ile Eyüp'ün gururu olan, kürsüden inmeyen Eyüp’ün ‘Altın
Kızları’nı Eyüp Postası olarak sizlere tanıtmak istedik. İşte pistlerde fırtına gibi esen “Rüzgarın Kızları”:

Lütfiye Kaya (Antrenör) , Meryem Kemeç, Zeynep Sunay
Yıldız, Tuğçe Özkan, Fethi Kaya (Antrenör) (Soldan Sağa).
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TUĞÇE ÖZKAN

ZEYNEP
SUNAY YILDIZMERYEM KEMEÇ

20'nin üzerinde
madalyası olan Tuğçe

Özkan, son olarak
Afyonkarahisar’da yapılan
atletizm müsabakasında
1500 metre bayanlarda
birinci olarak Anadolu

Yıldızlar Türkiye
Şampiyonası finalinde
koşmaya hak kazandı.

Meryem Kemeç,
“Koşmak beni

özgür hissettiriyor.
Yapabileceğim tek
şey buymuş gibi
hissediyorum”

diyor.

“17 yaşındayım, Alibeyköy'de
oturuyorum. Halis Kutmangil Çok
Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf
öğrencisiyim. Okulun yönlendirdiği
bir atletizm yarışmasında hocamla
tanıştım. Yeteneğimde keşfedilince
profesyonel olarak atletizme
başladım. Henüz daha 9 ay oldu ama
burada olmaktan çok mutluyum.
Yeni başlamama rağmen İstanbul'da
1.'lik ve 3.'lüklerim var. En büyük
başarım ise Bursa'da yapılan
Marmara Bölgesi Bölgesel Kros Ligi
2. Kademe de aldığım 3.'lüğüm.
Koşmak beni özgür hissettiriyor.
İlerde büyük bir atlet olmak ve milli
formayı giymek istiyorum.”

“11 yaşındayım, Eyüp
Merkez Ortaokulu 5. sınıf
öğrencisiyim. Eyüp
Düğmeciler Mahallesi'nde
oturuyorum. Atletizme ilk
okul öğretmenim
sayesinde başladım. 1.5
yıldır koşuyorum. 25'in
üzerinde madalyam var.
Bunların arasında Türkiye
3.'lüğüm, İstanbul
Şampiyonluklarım var.
Haziran'da ise Türkiye
Şampiyonu olmayı
hedefliyorum.”

Zeynep Sunay Yıldız:
“İlerde iyi bir milli
atlet olup ülkemi

başarıyla temsil etmek
en büyük hedefim.”

8HABER: SERKAN DuYGu
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EYuP'uN GENC ATLETLERı
BASARıYA DOYMuYOR...
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eyüp okçuluk
okulu açıldı

Eyüplü Gençler,
Eyüp Okçuluk

Okulu’yla Hedefi
12’den Vuracak...

Çocukların ve gençlerin farklı branş dallarında spor yapmaları için birçok önemli çalışmaya
imza atan Eyüp Belediyesi şimdi de ata sporumuz olan okçuluk eğitimlerine başladı.

OKÇuLuK sporunu Eyüplü gençler ile yaşatmak
ve öğretmek amacıyla Eyüp Anadolu Lisesi
Kapalı Spor Salonu'nda açılan Eyüp Okçuluk

Okulu'nda profesyonel 2.kademe okçuluk antrenörleri
tarafından eğitimler veriliyor. Eyüp Belediyesi Gençlik
ve Spor Müdürlüğü tarafından 3 Kasım 2016 tarihinde
açılan, 10-18 yaş arası gençlerin ücretsiz olarak
yararlanabildiği Eyüp Okçuluk Okulu'nda erkekler ve
bayanlar olmak üzere iki gruba ayrılan öğrenciler,
haftanın farklı günlerinde eğitimler alıyor. 

Okçuluk sporunda  kalifiye eleman, lisanslı sporcu
yetiştirerek uluslararası arenada Türkiye'yi ve Eyüp’ü
temsil edecek konuma getirmeyi hedefleyen Eyüp
Okçuluk Okulu, aynı zamanda gençleri zihinsel ve
fiziksel açıdan geliştirmeyi, konsantre olma sürelerini
artırıp dikkat dağınıklığını ortadan kaldırarak başarılı
bir birey olmalarını amaçlıyor. 

Yeni açılmasına rağmen gençler tarafından büyük
ilgi gören, 8'erli gruplar halinde 141 sporcunun
eğitim aldığı Eyüp Okçuluk Okulu, tüm gençleri, ata
sporu olan okçulukla tanışmaya davet ediyor.

DERS GÜNLERİ VE SAATLERİ
Bayanlar: ..........Perşembe – Cuma 17.30 – 20.30 
..........................Cumartesi – Pazar 14.00 – 18.00 
Erkekler:...............Salı – Çarşamba 17.30 – 20.30
..........................Cumartesi – Pazar 09.00 – 13.00

Barış Köknar: 
“14 yaşındayım, buraya Eyüp Merkez

Mahallesi'nden geliyorum. Okçuluk Okulu açıldığı
zaman başladım. Beş aydır okçuluk eğitimi

alıyorum. Okçuluğa Fetih 1453 filmini izledikten
sonra ilgi duymaya başladım ve ata sporumuz olan

ok atmayı öğrenmek istedim. Burada çok kaliteli
zaman geçiriyorum. Okçuluk çok keyifli bir spor,

herkese tavsiye ediyorum.”

uğur tırpancı: 
“17 yaşındayım, Göktürk Merkez
Mahallesi'nden geliyorum. Halis
Kutmangil Çok Programlı Anadolu
Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Okçuluk
Okulu’na bir aydır geliyorum. Şu anda
işin teknik kısımlarını öğreniyoruz,
yavaş yavaş ok atmaya başladık.
Burada verilen eğitimden çok
memnunum. Okçuluğu ata sporumuz
olduğu ve tarihi filmlerdeki ok atma
sahnelerinden etkilendiğim için tercih
ettim. İlerde profesyonel olarak da bu
sporu devam ettirmek istiyorum.”

Mevlüt yalçın: 
“17 yaşındayım, Göktürk Merkez
Mahallesi'nden geliyorum. Halis

Kutmangil Çok Programlı Anadolu
Lisesi öğrencisiyim. Okuldaki sınav
stresini atmak ve günlük hayattaki

boş zamanımı değerlendirmek için
okçuluğa başladım. Burada ok

attıktan sonra kendimi çok
rahatlamış hissediyorum. Farklı bir

spor yapmak isteyen herkese
okçuluğu tavsiye ediyorum.”

“Ata Sporumuzu Tüm Gençlere Öneriyoruz”
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