
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp'te
bulunan Bahariye Mevlevihanesi'nde "Mukaddes
Emanetler Işığında Sergi ve Konferansı"nın açılışını
gerçekleştirdi. Açılışa, Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın da ailesiyle birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, programda yaptığı konuşmada,
“Türkiye'nin duruşu, dünyanın her yerindeki
mazlumlar ve mağdurlar için de bir umut kaynağı
olacaktır.” dedi. 4DEVAMI 8. SAYFADA

Eyüp Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı nedeniyle 18-21 Mayıs tarihleri arasında
düzenlediği “Eyüp Belediyesi Simurg Gençlik
Şöleni”nde gençler muhteşem bir dört gün geçirdiler.
4x4 balon futbol, canlı langırt, rodeo, yağlı sumo, 3x3
basket, gladyatör, dragon bot yarışları, su balonu,
dev salıncak, survivor parkuru gibi birbirinden farklı
etkinliklerle keyifli saatler geçiren gençler konser,
spor, dans, folklor ve sahne gösterileri ile eğlencenin
doruğuna çıktılar. 4DEVAMI 22-23-24. SAYFALARDA

HAZİRAN 2017 / SAYI 28Eyüplü Gençlere
Muhteşem Şölen

YILLARIN
Ayakkabı
Ustası
GÜNCEL 25

2. HALİÇ

GÜNCEL 10-11

EYÜP’TE EDEBİYAT

GÜNCEL 20

GÜNCEL 08

Baharı
Yaşandı

Satranç
Turnuvası

EYÜP CADDELERİ
Prestij 
Kazanıyor

Eyüp’te Anlamlı
EtKiNliK

ramazan Kardeşliktir, 
Birlik, Varoluş ve Diriliştir
EyUp Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı
süresince Ramazan coşkusunun doyasıya yaşanacağı
birbirinden güzel etkinlikler hazırladı. Her yıl olduğu gibi bu
sene de yine tüm mahallelerde ve yurtdışında  açıkhava iftarları
düzenlenecek, gönül sofraları kurulacak. 
KUltUr Sanat merkezlerinde yapılacak el sanatları kursları,
Tekne Orucu ve çocuklara yönelik renkli aktivitelere sadece
Eyüplü aileler değil, ilçeyi ziyarete gelen konuklar da
çocuklarıyla birlikte katılacak. Eyüp, bu sene de yine Ramazan
ayında binlerce misafirini en güzel şekilde ağırlayarak onlara
unutamayacakları bir Ramazan geçirtecek. 
4HABERİN DEVAMI 2-3-4. SAYFALARDA
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Onbir Ayın Sultanı
Ramazan Ayı’nda
Dünyanın Her
Yerinden Kardeşler,
Eyüp Sultan’da
Kucaklaşacak...

Eyüp Sultan
Meydanı’nda

İslam
Alimlerinden

Sohbetler

Ramazan Kardeşliktir, 
Birlik ve Beraberliktir

EyÜp Belediyesi her yıl
olduğu gibi bu sene de yine
tüm mahallelerinde ve

yurtdışında  açıkhava iftarları
düzenleyecek, gönül sofraları
kuracak. Yediden yetmişe herkese
yönelik programlar bu sene de ilgi
odağı olacak. Eyüp Belediyesi
Kültür Sanat merkezlerinde
yapılacak el sanatları kursları,
Tekne Orucu ve çocuklara yönelik
renkli aktivitelere sadece Eyüplü
aileler değil, ilçeyi ziyarete gelen
konuklar da çocuklarıyla birlikte
katılacak. İslam aleminin en
önemli merkezlerinden Eyüp, bu
sene de yine Ramazan ayında
binlerce misafirini en güzel şekilde
ağırlayarak onlara
unutamayacakları bir Ramazan
geçirtecek. Haliç kıyısındaki
Etkinlik Alanı’nda kurulan dernek
stantları ise memleket özlemi
çekenlere yöresel ürünlerden
oluşan menüleriyle farklı iftar
seçenekleri sunacak... Etkinlik
alanında düzenlenen iftar ve
programlara Eyüplüler her sene
olduğu gibi büyük ilgi gösterecek.

Evlere İftar Yemeği
Eyüp Belediyesi, iftar sofrası

hazırlayamayan vatandaşlara Alo
İftar sayesinde, her akşam 4 çeşit
sıcak yemeği evlerine kadar
ulaştıracak.

TRT Bu Yıl da Eyüp’te
TRT, iki yıldır olduğu gibi bu

sene de Ramazan programlarını
Eyüp’ten canlı olarak yayınlayacak.
TRT, Eyüp’ün Ramazan ayında
zirveye ulaşan manevi atmosferini
ve dünyanın her noktasından
Eyüp’e gelen ziyaretçilerin
oluşturduğu kardeşlik iklimini
milyonlarca insana ulaştıracak.

Bu Yıl Hangi Merkezlerde
Etkinlikler Var?

Eyüp Belediyesi bu sene Eyüp
Sultan Meydanı, Caferpaşa
Medresesi Kültür Sanat Merkezi,
Afife Hatun Kültür Evi, Zal Mahmut
Paşa Külliyesi Eyüp Kitabiyat
Merkezi, Sertarikzade Kültür Sanat
Merkezi, Hasan Nail Canat Sanat
Akademisi, Kemerburgaz
Mahallesi, Osmanlı Park Sosyal
Tesisleri, Eser/Şeker Hayat
Rehabilitasyon birimlerinde
etkinlikler düzenleyecek.

Eyüp Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı süresince Ramazan coşkusunun doyasıya yaşanacağı birbirinden güzel etkinlikler
hazırladı. Başkan Remzi Aydın, Ramazan’da yaşanacak güzellikleri paylaşmanın önemini vurgulayarak, “Ramazan kardeşliktir. Birlik, varoluş ve

diriliştir. Kardeşliklerin pekiştiği, birlik ve beraberlik ayı Ramazan ayında dünyanın her yerinden gelen kardeşler, Eyüp Sultan’da kucaklaşacak” dedi.

Her Ramazan olduğu gibi
bu sene de binlerce

Müslümanın buluşma
noktası olacak Eyüp Sultan

Meydanı’nda Ramazan
süresince İslam

ailemlerinin sohbetleri,
Kuran-ı Kerim tilavetleri,

Çocuk Şenliği, Tekne
Orucu, Tarihten Sahneler
etkinlikleri düzenlenecek.
Eyüp Sultan Meydanı’nda
Ramazanda ayrıca Gölge
Oyunu Sergisi, Kardeşlik

Sergisi, Kut’ulamare
Sergisi açılacak. Ülkemizin
tanınmış İslam alimleri ve

hocaları Eyüp Sultan
Meydanı’nda konuklarla

buluşacak. Meydan’da
Cuma günleri ise Esnaf

Duası yapılacak.

Açıkhava Mahalle ve Dernek İftar-Sahurlarında Binlerce Kişi Buluşacak
Eyüp Belediyesi her yıl olduğu gibi bu sene de her mahallede

açıkhava iftarları organize edecek. Binlerce kişi iftar
sofralarında buluşarak birlikte oruç açacak. Eyüp Belediyesi’nin

sahur programlarında aileler biraraya gelecek. Haliç Etkinlik
Alanı’nı kurulan dernek stantları ise yöresel kültürümüzün

sergilendiği, tarihi Ramazanlara özlemimizi gidereceğimiz bölge
olacak. Haliç kıyısında özel ışıklandırılmış muhteşem bir alanda

stantlar kuran dernekler, üyelerine ve Eyüplülere birbirinden
güzel programlar hazırlayacaklar. Haliç kıyısında kurulan dev

sahnede tasavvuf müziğinin seçkin eserleri gönülleri fethedecek,
sema gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.
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Çocuklara Tekne Orucu ve Renkli Etkinlikler
Anadolu’da eski ve köklü bir gelenek olmasına rağmen, zamanla unutulmaya yüz tutan “Tekne Orucu”, Eyüp’te yeniden hayat
buluyor, yaşatılıyor. Eyüp Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde “Tekne Orucu” tutan çocuklar için, ayrıca kukla yapım,
Karagöz, Oyuncak Boyama atölyeleri düzenleyecek. Kukla gösterileri, Masalcı Dede, Gölge Oyunu ile renkli saatler geçirecek
çocuklara bu etkinliklerde patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti ikramı yapılacak, balon hediye edilecek.

Gençlere 
El Sanatları
Atölyeleri
Eyüp Belediyesi’nin, bu
sene Ramazan ayında

gençlere yönelik
düzenlenecek El Sanatları

Atölyeleri’nde “Tezhip,
Katı’, Ebru, Müzik aleti

yapımı, ahşap kesme, cam
üfleme, çömlek, minyatür

ve kaligrafi” dersleri
verilecek.

Eyüp Belediyesi bu
sene yediden

yetmişe herkesin
ilgi duyacağı

etkinlikler hazırladı.
Yetişkinler için,
Sahaflar Çarşısı

açılacak. Mukabele,
Tefsirli Mukabele,
Seminerler, İslam

Tarihi Okumaları, El
Sanatları dersleri,
Kitap Müzayedesi
ve musiki dersleri

büyük beğeni
toplayacak.

Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde, Çocuk
Atölyesi (Kukla Yapım Atölyesi/Karagöz Atölyesi/Oyuncak

Boyama), El Sanatı Atölyeleri (Her Gün, (Ahşap Kesme, Cam
Üfleme, Çömlek, Tezhip, Minyatür, Ebru, Kaligrafi),  Çocuk

Gösterisi (Kukla Gösterimi/Masalcı Dede/Gölge Oyunu),  Musiki
Saati (Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar Günleri)

yapılacak. Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde
Ramazanda ayrıca Çalgı Yapımı Atölyesi, Ebru Atölyesi,

Ağaç Kesme ve Kakma, Katı’ Sanatı, Minyatür,
Kaligrafi Atölyesi, Hüsn-i Hat Atölyesi,

Tezhip Atölyesi düzenlenecek.

Caferpaşa 
Medresesi Kültür 

Sanat Merkezi’nde 
Sanat Atölyeleri

Yetişkinlere Mukabele,
İslam Tarihi Okumaları

Her Ramazan olduğu gibi Eyüplü
kadınlar Afife Hatun Kültür Evi’nde
buluşacak. Hanımlar için burada,
Mukabele, seminerler, Musiki Saati,
Sohbet programları düzenlenecek.

Afife Hatun Kültür
Evi’nde Mukabele
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EyÜp BElEDİyESİ rAMAZAN İFtAr VE SAHUr prOGrAMI
tArİH MAHAllE/DErNEK yEr

n 27.05.2017 Eyüp Sultan İftarı Ebussuud İlköğretim Okulu
n 28.05.2017 Karadolap Mahallesi Alibeyköy Ortaokulu 
n 29.05.2017 İslambey-Eyüp Merkez Cuma Pazarı
n 29.05.2017 Büyük Osmanlı Derneği Haliç Etkinlik Alanı
n 30.05.2017 Akşemsettin Mahallesi Şehit Öğretmenler İlk. Öğr. O. 
n 31.05.2017 Topçular Mahallesi Şehit Kubilay Sokak
n 01.06.2017 Defterdar Mahallesi Otakçılar İmam Hatip L. 
n 03.06.2017 Güzeltepe Mahallesi Güzeltepe Kültür Merkezi 
n 04.06.2017 Silahtarağa-Sakarya Mah. Silahtarağa İlköğretim Okulu
n 05.06.2017 Çırçır Mahallesi İmar Blokları Top Sahası 
n 06.06.2017 Esentepe Mahallesi Yalçınkaya Sokak
n 07.06.2017 Nişanca-Defterdar Mah. Münzevi Camii Önü
n 08.06.2017 Yeşilpınar Mahallesi Köknar Sokak 
n 09.06.2017 Pirinççi Köyü Mahallesi Miraç Camii Yanı
n 09.06.2017 Briçka İftarı Briçka
n 09.06.2017 Bayburt Derneği İftarı Haliç Etkinlik Alanı 
n 10.06.2017 Yetimler ve Engelliler İftarı Osmanlı Parkı Alibeyköy
n 10.06.2017 Gostivar İftarı Gostivar
n 10.06.2017 Ordu Derneği İftarı Haliç Etkinlik Alanı
n 11.06.2017 Köyler İftarı İhsaniye Köy Meydanı
n 11.06.2017 Kalkandelen İftarı Kalkandelen
n 11.06.2017 Malatya Derneği İftarı Haliç Etkinlik Alanı 
n 13.06.2017 Erzurum Derneği İftarı Haliç Etkinlik Alanı 
n 14.06.2017 Göktürk İftarı Cumhuriyet Caddesi
n 15.06.2017 Van Gürpınar İftarı Gürpınar
n 15.06.2017 Amasya Derneği İftarı Haliç Etkinlik Alanı
n 16.06.2017 Rami Cuma-Rami Yeni Rami Açık Oto Pazarı
n 16.06.2017 Gümüşhane Derneği İftarı Haliç Etkinlik Alanı
n 17.06.2017 Kemerburgaz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi
n 17.06.2017 Giresun Derneği İftarı Haliç Etkinlik Alanı
n 18.06.2017 Eyüp Merkez Mahallesi Gümüşsuyu İlköğretim Okulu
n 18.06.2017 Kars-Ardahan-Iğdır Der. Haliç Etkinlik Alanı
n 19.06.2017 Düğmeciler Mahallesi Celepoğlu Sokak
n 20.06.2017 Şehit ve Gazi İftarı Ensari Konağı Eyüp
n 20.06.2017 Büyük Eyüp Sultan Sahuru Cülus Yolu Girişi
n 20.06.2017 Yeni Dünya Vakfı İftarı Haliç Etkinlik Alanı
n 21.06.2017 Alibeyköy Merkez Mahallesi Pazar Alanı 
n 23.06.2017 Emniyettepe Mahallesi B. Hayrettinpaşa Cad.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi
Eyüp Kitabiyat Merkezi’nde
Sahaf Festivali Düzenlenecek

Ramazan

Zal Mahmut Paşa Külliyesi Eyüp Kitabiyat Merkezi
de bu Ramazan dolup taşacak. Merkezde Sahaflar
Çarşısı, El Sanatı Atölyeleri (Her Gün) (Ahşap
Kesme, Cam Üfleme, Çömlek, Tezhip, Minyatür,
Ebru, Kaligrafi), Efemera ve Kitap Müzayedesi
(Çarşamba Günleri) yapılacak.  Merkezde ayrıca

sanat atölyeleri de organize edilecek: Çalgı Yapımı
Atölyesi, Ebru Atölyesi, Ağaç Kesme ve Kakma
Atölyesi, Katı’ Sanatı, Minyatür, Kaligrafi Atölyesi,
Hüsn-i Hat Atölyesi, Tezhip Atölyesi. Zal Mahmut
Paşa Camii Kitabiyat Merkezi’nde Ramazanda
Sahaf Festivali düzenlenecek.

Balkanlar’da Kardeşlik Sofraları Kurulacak
Eyüp Belediyesi her sene olduğu gibi bu yıl da
Balkanlar’da kardeşlik sofraları kuracak.
Briçka, Gostivar ve Kalkandelen’de binlerce
Müslüman birlikte oruç açacak. Evsahipliğini
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın
üstleneceği iftarlarda, Briçka iftarı 9 Haziran

Cuma günü Prinçci Köyü ile aynı gün
düzenlenecek. Yurtdışı iftarı canlı yayın ile
mahalle iftarında gösterilecek. Gostivar iftarı
10 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Kalkandelen iftarı ise 11 Haziran Pazar günü
Köyler iftarıyla aynı anda düzenlenecek.

Ramazanda Sertarikzade Kültür
Sanat Merkezi de hem çocuklara
hem gençlere yönelik birçok
etkinliğe evsahipliği yapacak.
Mukabele, Çocuk Şenliği
Etkinliği, Tekne Orucu İftarı,
Çocuk Atölyesi (Kukla Yapım
Atölyesi / Karagöz Atölyesi /
Oyuncak Boyama),Ramazan
Semineri, Gençlerle İftar,
Gençlerle Sohbet, Çocuk Gösterisi
(Kukla Gösterimi / Masalcı Dede
/ Gölge Oyunu) etkinlikleri
düzenlenecek. Çocuklara,
patlamış mısır, pamuk şeker,
Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti
ikram edilip balon hediye
edilecek.

Sertarikzade
Kültür Sanat
Merkezi’nde
Çocuklara
Karagöz,
Oyuncak
Boyama
Atölyeleri

Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde Kukla
Gösterimi / Masalcı Dede / Gölge Oyunu

Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde, Ramazan süresince Çarşamba, Perşembe,
Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde etkinlikler düzenlenecek. Çocuk Şenliği
Etkinliği, Tekne Orucu İftarı, Çocuk Atölyesi (Kukla Yapım Atölyesi/Karagöz

Atölyesi/Oyuncak Boyama), Çocuk Gösterisi (Kukla Gösterimi/Masalcı
Dede/Gölge Oyunu) yapılacak. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı

macunu, Osmanlı şerbeti ikram edilirken, balon hediye edilecek.

Kemerburgaz Mahallesi’nde Tekne Orucu
Eyüp Belediyesi, bu sene ilk kez Kemerburgaz Mahallesi’nde de birbirinden güzel

etkinlikler düzenleyecek. Çocuk Şenliği Etkinliği, Tekne Orucu İftarı, Çocuk
Atölyesi (Kukla Yapım Atölyesi/Karagöz Atölyesi/Oyuncak Boyama), Çocuk

Gösterisi (Kukla Gösterimi/Masalcı Dede/Gölge Oyunu), Pazartesi, Salı hariç
Ramazan süresince her gün Kemerburgazlı çocuklar için organize edilecek.
Çocuklara burada da yine patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı macunu,

Osmanlı şerbeti ikram edilip balon hediye edilecek.

ESER/Şeker Hayat Rehabilitasyon
Birimi’nde Sohbet ve Engelli İftarı
Eyüp Belediyesi, ESER ve Şeker Hayat Birimi’nde bu sene de anlamlı etkinliklere

imza atacak. Cumartesi ve Pazar günleri Çocuk Şenliği Etkinliği, Psikolog ile
Sohbet, Engelli İftarı yapılacak. Çocuklara burada da yine patlamış mısır, pamuk

şeker, Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti ikram edilip balon hediye edilecek.

Osmanlı Park
Sosyal Tesisleri’nde

Çocuk Şenliği
Ramazanda, Eyüp Belediyesi

Osmanlı Park Sosyal Tesisleri’nde
Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri

hariç haftaiçi her gün Çocuk
Şenliği Etkinliği, Tekne Orucu

İftarı, Çocuk Atölyesi (Kukla Yapım
Atölyesi/Karagöz Atölyesi/Oyuncak

Boyama) düzenlenecek.
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Şampiyonlar Kupalarını Başkan Aydın'dan Aldı

Eyüp'te Mezuniyet Coşkusu

n GALATASARAY Spor Kulübü Başkanı
Dursun Özbek, Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın'a nezaket ziyaretinde
bulundu. Ziyaret sırasında Özbek,
Başkan Aydın'a imzalı forma hediye etti.
28 sırt numaralı ve Remzi Aydın yazılı
forma için teşekkür eden Başkan Aydın
da Özbek'e, üzerinde Eyüp'ün tasfir
edildiği elişi çini bir tabak hediye etti.

G.Saray Başkanı
Özbek'ten Ziyaret

n EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın,
Eyüp Belediyesi Kültür Sanat Eğitimleri
Yıl Sonu Resim Sergisi'nin açılışını
gerçekleştirdi. Başkan Aydın son üç yıldır
kültür sanat eğitimlerine daha fazla
ağırlık verdiklerini belirterek; “Bu
sayede çok daha güzel ve nitelikli eserler
ortaya çıkıyor” dedi.

Tüm Eyüplülere miras olacak,
birbirinden nadide eserlerin yer aldığı
“Miras” isimli sergide, 190 kursiyerin;
Ebru, Hat, Minyatür, Çini, Kaligrafi,
Resim ve Bilimsel Bitki Çizimi dallarında
198 eseri bulunuyor.

Kursiyelerden
“Miras” Sergisi

2016-2017eğitim öğretim
sezonunun

bitmesine haftalar kala Eyüp'teki okullarda
mezuniyet törenleri düzenleniyor. Eyüp Anadolu
Lisesi'nde de bir mezuniyet ve kep atma töreni
düzenlendi. Törene katılan Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, gençleri tebrik ederek mezuniyet
coşkusuna ortak oldu.

İlçede eğitime ve öğrencilere desteğini her geçen
gün arttırarak sürdüren Başkan Remzi Aydın, onların
en mutlu günlerinde de yanlarında oluyor.
Kendisinin de mezun olduğu okul olan Eyüp Anadolu
Lisesi'nde düzenlenen törene katılan Başkan Aydın,
öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak oldu.

Okulun bahçesinde düzenlenen törende yaptığı
konuşmaya mezun olan gençleri tebrik ederek
başlayan Başkan Aydın düşüncelerini şu sözlerle
ifade etti; “Bu okuldan geçmişte çok önemli isimler
mezun oldu. Bu okuldan mezundan mezun olan bir
çok isim şimdi çok önemli yerlerde. Ben de bu
okulun mezunlarındanım. Sizler de ileride yüksek
mevkilere geleceksiniz. Allah yolunuzu açık etsin.
Hepinizi seviyorum”

Konuşmanın ardından Başkan Remzi Aydın
öğencilerle birlikte, üzerlerinde '2017 Mezunları
Eyüp Anadolu Lisesi' yazılı mezuniyet pastasını kesti.
Pastanın kesilmesiyle birlikte öğrenciler 10'dan
geriye sayarak keplerini havaya attılar.

EyÜp Sultan'da bulunan, Osmanlı
yadigarı nadide eserlerden olan Şah
Sultan Camii, restorasyonunun
tamamlanmasının ardından Eyüp
Belediye Başkanı remzi Aydın'ın
katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Eyüp'ün Haliç kıyısında, Kanuni
Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Şah Sultan
adına Mimar Sinan tarafından inşa edilen
Şah Sultan Camii, 3 yıl süren
restorasyonun ardından ibadete açıldı.
462 yıllık caminin açılışı için cuma
namazı sonrası düzenlenen törene
Başkan Remzi Aydın ile birlikte Uşak
Valisi Ahmet Okur, Eyüp Kaymakamı
Abdullah Dölek, Vakıflar İstanbul 1. Bölge
Müdürü Mürsel Sarı ve AK Parti Eyüp İlçe
Başkanı Süleyman Aykaç katıldı.

Açılış töreni öncesi camide hep birlikte
cuma namazı kılındı. Namaz çıkışı ise
cemaate helva ikramı yapıldı.

Şah Sultan Camii İbadete Açıldı

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın düzenlenen bir
törenle, Eyüp Belediyesi Gençlik Şöleni'ndeki
etkinliklerde dereceye girenlere kupa ve madalyalarını
verdi, Vialand bileti hediye etti. Törende ayrıca, 2016 –
2017 Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu
kapsamında gerçekleşen müsabakalarda daha önce
kupa ve madalya alan takımlara hediye olarak Başkan
Aydın Vialand bileti verdi.

Tören öncesi, Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir
Sezonu kapsamında, ilçedeki 64 okul takımının katıldığı
futbol turnuvasının Genç Erkekler kategorisinin final
maçı oynandı. Halis Kutmangil Çok Programlı Lisesi ile
Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
arasında oynanan maçta iki takım galibiyet için sahada
mücadele etti. Maç, Halis Kutmangil Çok Programlı
Lisesi'nin 3 – 1'lik galibiyetiyle sona erdi.
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Eyüplü Mucitler Nefes Kesti

paşa Amca Artık Gönlünce Dolaşabilecek!
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, felçli olan ve eski akülü tekerlekli sandalyesi
kullanılamayacak halde olduğu için 1 yıldır sokağa çıkamayan 65 yaşındaki Paşa Sezgin'e
yeni bir akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Başkan Aydın'ın hediyesi karşısında, dualar
ederek mutluluğunu dile getiren Paşa amca artık gönlünce dolaşabilecek.

pAŞA Sezgin, 20 yıl önce geçirdiği bir
rahatsızlık sonucu felç oldu. Sezgin bu
günden sonra akülü tekerlekli

sandalyesiyle dolaşabiliyordu. Akülü tekerlekli
sandalyesi sayesinde istediği zaman evinden
dışarı çıkyor, gönlünce dolaşabiliyordu. Ancak
aradan geçen bu sürede akülü tekerlekli
sandalyesi kullanılamaz hale geldi. Yenisini
almak için imkanı olmayan Paşa Sezgin, çaresizlik
içinde bir yıldır evinden dışarı çıkamadı. Yaşlı
adamın bu çaresizliğine Başkan Remzi Aydın
duyarsız kalmadı. Paşa Sezgin'in durumunu
öğrenen Başkan Aydın vakit kaybetmeden Sosyal
Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne talimat vererek
bu sıkıntının giderilmesi istedi. Bunun üzerine
müdürlük yetkilileri yeni bir akülü tekerlekli
sandalye temin ettiler. Yeni akülü tekerlekli
sandalyeyi Başkan Aydın, Paşa Sezgin'in evine
sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, bizzat kendi
eliyle teslim etti. Duygu dolu anların yaşandığı
ziyaret sırasında Paşa Sezgin, Başkan Aydın'a
dualarla teşekkür etti.

tÜBİtAK Bilim Fuarı’nda projeleri kabul
edilen Esentepe İlk ve Ortaokulu'ndaki genç
beyinler, parlak fikirlerini sergiledi.
Öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bu
çocuklarla gurur duyuyorum” dedi.

Eyüp’te bulunan Esentepe İlk ve Ortaokulu,
TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmaya 50 projeyle
katıldı, bu projelerin 20’si kabul edildi.
Öğrenciler, okul idaresinin desteğiyle parlak
fikirlerini okulda sergiledi. Sergiye katılan
Başkan Remzi Aydın, projelerle yakından
ilgilendi.

Öğrencilere her alanda destek vermeye
çalıştıklarını belirten Başkan Aydın, “Bu fuar,
Eyüplü çocukların ne kadar yetenekli olduğunu
ortaya koyan bir çalışma, bu çocuklarla gurur
duyuyorum. TÜBİTAK'ın öncülüğünde bilim
fuarı oluşturulmuş. Tamamen çocuklarımızın
oluşturduğu 20 özgün, uygulanabilir ve
bilimsel ölçülere uygun projelerin yar aldığı bir
fuar. Tek tek bakıyorum gerçekten çok ilgimi
çeken projeler var. Burada küçük
yeteneklerimizin neler yapabildiklerini
görebiliyoruz. Bununla Eyüp olarak olarak
gurur duyuyoruz. İnşaallah bu projelerin
devamının geleceğini ümit ediyoruz” dedi.

İStANBUl Üniversitesi Amatör Astronomlar
Kulübü’nün bu yıl düzenlediği etkinliğe Ali Kuşçu
Uzay Evi öğrencileri de katıldı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı
Amatör Astronomlar Kulübü’nün her yıl düzenlediği
geleneksel Mayıs Etkinlikleri’ne bu yıl Ali Kuşçu Uzay
Evi öğrencileri de katıldı. 3-4-5 Mayıs tarihlerinde
yapılan etkinlikte öğrenciler sunumlar, gözlemler ve
atölye çalışmaları gerçekleştirdi. 

Eyüp Belediyesi Ali Kuşçu Uzay Evi standında,
uluslararası uzay istasyonu, güneş sistemi, göktürk
uydu maketi gibi atölyeler düzenlendi. Ayrıca etkinlik
kapsamında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Amatör Astronomlar Kulübü tarafından, Ali Kuşçu
Uzay Evi Amatör Astronomi Programı'nın ilk
mezunlarına yönelik eğitimler ve atölyeler de
gerçekleştirildi.

Eyüplü Astronomlar
Amatör Astronomlar

Kulübü’nde

Eyüp'te 'Eczacılık Günü' Kutlandı
EyÜp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “14 Mayıs
Eczacılık Günü”nde ilçede bulunan eczacılarla
buluştu. Eyüp Belediyesi Osmanlı Park Sosyal
Tesisleri'nde, Eyüp Belediyesi'nin katkılarıyla,
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “14 Mayıs
Eczacılık Günü” nedeniyle bir yemek verildi.

Yemeğe Başkan Remzi Aydın, İlçe Sağlık
Müdürü Dr. Cezmin Hasanoğlu, İl Sağlık
Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdür Yardımcısı Dr.
Sezai Ceceloğlu ve ilçede bulunan eczacılar
katıldı.

Sağlık konusundaki sorunlar ve yapılması
planlanan projelerle ilgili konuların
konuşulduğu yemekte Başkan Remzi Aydın,
sağlık alanında Eyüp'te gerçekleştirmeyi
düşündükleri çalışmaları eczacılarla paylaştı.



EyÜp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, insan
odaklı önemli sosyal projelerinden biri olan
Şefkateli Mağazası, Eyüplü ihtiyaç sahiplerine
hizmet vermeye devam ediyor. Mağaza,
ayakkabıdan takım elbiseye, gelinlik ve
damatlıktan çocuk kıyafetine kadar çok geniş
yalpazede sunduğu hizmetleri her gün arttırarak
devam ediyor. Sosyal yardımlaşma konusundaki
hassasiyetini sık sık dile getiren ve hayata
geçirdiği projelerle bunu ispatlayan Eyüp

Belediye Başkanı Aydın'ın, “Şefkateli Mağazası
projesi”,  ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler
arasında köprü vazifesi görüyor.

Mağazaya, yalnızca Eyüp'te ikamet eden
hayırsever vatandaşlardan giyim eşyası bağışı
alınıyor. Kıyafet yardımında bulunacak
vatandaşlar paketlediği kıyafetleri Şefkateli
Mağazası'na getiriyor. Vatandaşlar dilerlerse
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü arıyarak
adres veriyor. Ekipler vatandaşın verdiği adrese

giderek giyim eşyalarını alıyor.
Şefkateli Mağazası'nın hizmetleri bununla

da bitmiyor. Yine Eyüp'te yaşayan, özellikle
engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç
vatandaşlara sıcak yemek hizmeti veriliyor.
Yemekler, yağmur çamur demeden, kar kış
dinlemeden, ekipler tarafından ihtiyaç
sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Bu hizmet
kapsamında günlük, 104 hanede yaşayan 220
kişiye sıcak yemek veriliyor.
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n EYÜP Belediyesi, Eyüp İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Eyüp Halk Eğitim
Merkezi'nin birlikte düzenlediği yıl sonu
sergisi büyük ilgi gördü. Eyüp Kültür ve
Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergide
çalışmaları beğeniyle takip eden
Belediye Başkanı Remzi Aydın sanatın ve
sanatçıların etkileme gücü olduğunu
belirterek “Sanatsal çalışmalara
ihtiyacımız var, her geçen gün daha
nitelikli eserler üretmeliyiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk
Eğitim Merkezi kursiyerleri ve Eyüp
Engelliler Sürekli Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi (ESER)
öğrencileri, Rumeli Türkleri Derneği ve
Sağlık Bakanlığı eğitmenlerinin
katılımıyla Eyüp Kültür Sanat
Merkezi’nde açılan yıl sonu sergisinde,
450 kadına ait eserlerin yanısıra ESER’in
engelli öğrencilerinin el emeği göz nuru
çalışmaları yer aldı.

Eyüp’te Yıl Sonu
Sergisine Büyük İlgi

n İÇERDE dizisinin sevilen oyuncusu
Seyithan Özdemir, Eyüp Belediyesi Şeker
Hayat ve ESER'de (Engelliler Sürekli
Eğitim ve Rehberlik Merkezi) eğitim
gören down sendromlu ve engelli
bireylerin istihdam edildiği Zahir Cafe'yi
ziyaret etti. Özdemir, 10-16 Mayıs
Engelliler Haftası münasebeti ile yaptığı
ziyarette, özel çocuklarla bir araya geldi.
Ziyareti sırasında Seyithan Özdemir'le
bol bol sohbet eden özel çocuklar, keyifli
dakikalar yaşadı. Dizi hakkında sorular
soran çocuklar, Özdemir'in
oyunculuğunu çok beğendiklerini
söylediler. Günün anısına sevilen oyuncu
pasta ikram etti. Özel çocukların ilgisi ve
onların mutluluğundan memnun olan
Seyithan Özdemir, sık sık ziyarete
geleceğini söyledi.

Zahir Cafe'ye
“MİNİK” Ziyareti

Sehitlerimiz için
“15 TEMMuz
Hatıra Korusu”

Eyüp Belediyesi ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle,
Eyüp'te 15 Temmuz şehitleri için “15 Temmuz Hatıra Korusu” yapıldı.

EyÜp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın
ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat
Öğütçü'nün katıldığı etkinlikte, Eyüplü

ilköğretim çocuklarıyla birlikte 15 Temmuz
hain darbe girişiminde şehit olan 249
vatandaşımız için 249 çam fidanı dikildi.

Eyüp Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan yeşil alanda yapılan
etkinlikte, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın
da çocuklarla birlikte fidan dikti. Başkan
Remzi Aydın 15 Temmuz'un çok önemli
olduğunu ve asla unutulmaması gerektiğini
belirterek, “15 Temmuz'u hiç unutmayın
çocuklar. 15 Temmuz gecesi bizim için çok
önemli. 15 Temmuz gecesinde bazı insanlara
sizlere ve bizlere, hepimize kötülük yapmak
istediler ama anneler ve babalar, sizler ve
gençler onlara karşı durduk ve onları
püskürttük. Bir daha 15 Temmuz gibi bir
olayın yaşanmaması için çalışmamız lazım.
Onun için de 15 Temmuz'u unutmayacağız.
İşte onların anısına buradaki fidanları
dikeceğiz ve onlara hep dua edip saygı ile
anacağız.” dedi.

Programda, ortaokul öğrencilerinden
oluşan Kaymakamlık Korosu tarafından
seslendirilen marşların ardından Eyüp
Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz
belgeseli izletildi. Fidan dikimlerinin
ardından Eyüp Belediyesi katılımcılara
kavurma, pilav ve ayran ikram etti.

“Şefkateli” İhtiyaç Sahiplerine Uzanıyor
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CUMHUrBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,
Eyüp'te bulunan Bahariye Mevlevihanesi'nde
"Mukaddes Emanetler Işığında Sergi ve

Konferansı"nın açılışını gerçekleştirdi. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın'ın da ailesiyle birlikte katıldığı
açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir
konuşma yaparak “Türkiye'nin duruşu, dünyanın her
yerindeki mazlumlar ve mağdurlar için de bir umut
kaynağı olacaktır. Bu bakımdan sorumluluğumuz
çok ağır. Kendimizle birlikte bölgemizde ve dünyada
üstlendiğimiz misyonun hakkını vermek millet ve
devlet olarak boynumuzun borcudur” dedi.

Her zamankinden çok daha fazla birliğe,
beraberliği ihtiyaç olan bir dönemden geçildiğini
vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
konuşmasına şöyle devam etti; "Bizim bu
dayanışmamız, bu birliğimiz, bu beraberliğimiz
tartışılmaz, bunun devam etmesi, güçlenerek devam
etmesi olmazsa olmazımızdır. Bugüne kadar bu
senaryonun neticeye ulaşmasına izin vermedik.
İnşallah bundan sonra da bölünmemize zemin
hazırlama gayreti içerisine girenlere bu fırsatı
milletimizle beraber vermeyeceğiz."

Konuşmasının sonunda “Diğer dinlere mensup
insanların da emanetlerinin bir yerde bekçiliğini
yapıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan;
“Mukaddes emanetlere olan saygımız, bunların
korunması, muhafazası konusunda çok önemli sanat
eserlerinin ortaya konmasına vesile olmuştur. Bu
emanetlere kıyamete kadar, canımız pahasına sahip
çıkmakta, onlara hürmeten yapılan eserleri devam
ettirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Remzi Aydın ve diğer
davetlilerle birlikte sergiyi dolaştı.

Eyüp Yeşilpınar'da bulunan Girne Caddesi,
"Prestij Cadde" hüviyeti kazanıyor. Konuyla ilgili
bölge esnafıyla Yağlıdere Sosyal Tesisleri’nde bir
toplantı düzenleyen Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, "İlçemizin her geçen gün daha
yaşanılır ve güzel bir hale gelmesi için
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın
üzerinde hassasiyetle durduğu “Eyüp
Caddeleri Prestij Kazanıyor” projesi çalışmaları
devam ediyor. Bu kapsamda Girne Caddesi için
bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje hakkında,
Yeşilpınar esnafı ile sakinlerinin fikirlerinin
alınması amacıyla, bir toplantı düzenlendi.
Esnaf ve vatandaşlarla proje hakkında
istişarede bulunan Başkan Remzi Aydın; “Girne
Caddesi'nin araç trafiği rahatlamış, trafik
karmaşası yaşanmayan, yayaların
kaldırımlarda rahat yürüdüğü, pırıl pırıl,
insanın içini ferahlatan bir cadde olmasını
amaçlıyoruz” dedi.

Caddede yapılacak çalışmalarda peyzajı,
kent mobilyası, ağaçlandırması, tretuvarı,
aydınlatma elemanları, yer üstü ve yer altı
sistemleri, elektrik, su ve doğal gaz hatları
tamamen yenilenecek. Yaya ve araç trafiği için
yapılan tasarımlarda, en ince detaylar gözden
geçirilerek, rahatlık ve güvenlik ön planda
tutuldu. Ayrıca projede belediye ekipleri; İSKİ,
BEDAŞ gibi kurumlarla bir bütün olarak
koordinasyonlu şekilde çalışacak.

Eyüp’te Anlamlı Etkinlik

“Mukaddes
Emanetler
Işığında Sergi
ve Konferansı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahariye Mevlevihanesi’ndeki
sergiye gelen Başkan Remzi Aydın ve ailesiyle sohbet etti.

Eyüp Bahariye
Mevlevihanesi’ndeki

“Mukaddes Emanetler
Işığında Sergi ve

Konferansı”nın
açılışını

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 

Erdoğan yaptı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın oğlu Muhammet
Hamza, sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi hazırladığı

bir projeyi anlattı.

Girne Caddesi Prestij Kazanıyor

Eyüp İslambey "Prestij Cadde"
hüviyeti kazanıyor. Konuyla ilgili bölge
esnafıyla bir toplantı düzenleyen Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın,
"İlçemizin her geçen gün daha
yaşanılır ve güzel bir hale gelmesi için
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"
dedi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın'ın üzerinde hassasiyetle
durduğu “Eyüp Caddeleri Prestij
Kazanıyor” projesi çalışmaları devam
ediyor. Bu kapsamda İslambey Caddesi
için bir proje hazırlandı. Hazırlanan
proje hakkında, İslambey Mahallesi
esnafı ile sakinlerinin fikirlerinin
alınması amacıyla, bir toplantı

düzenlendi. Caddede yapılacak
çalışmalarda peyzajı, kent mobilyası,
ağaçlandırması, tretuvarı, aydınlatma
elemanları, yer üstü ve yer altı
sistemleri, elektrik, su ve doğal gaz
hatları tamamen yenilenecek. Yaya ve
araç trafiği için yapılan tasarımlarda, en
ince detaylar gözden geçirilerek,
rahatlık ve güvenlik ön planda tutuldu.
Ayrıca projede belediye ekipleri; İSKİ,
BEDAŞ gibi kurumlarla bir bütün olarak
koordinasyonlu şekilde çalışacak.
Çalışmaların ise, öğrencilerin mağdur
edilmemesi için okulların kapanışıyla
birlikte başlayacağı belirtildi. İslambey
Caddesi yenileme projesinin 4 aylık bir
süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

İslambey Caddesi yenileniyor!
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EyÜp Belediyesinin “Anneler Günü” günü
için düzenlediği özel programda konuşma
yapan Tülay Aydın, insan üzerinde

Allah'tan sonra en büyük hak sahibinin anne ve
baba olduğunu vurgulayarak; “Ancak annenin
hakkı daha önemlidir. Anne evladını meşakkatle
karnında taşır, dünyaya getirir ve büyütür.
Annenin önemi, rivayet edilen şu hadisten de
anlaşılmaktadır; birisi Allah Resulu'na (S.A.V.)
gelir ve 'Üzerime en fazla kime hizmet etme
hakkı düşer diye sorar. Allah Resulu (S.A.V.) anne
diye buyurdu. Adam aynı soruyu üç kere sordu ve
Allah Resulu (S.A.V.) annen diye buyurdu. Aynı
soruyu döndüncü kez sorunca Allah Resulu
(S.A.V.) baban diye buyurdu. Cennetin annelerin
ayaklarının altında olduğunu belirten inancın bir
mensubu olan bizler çocuklarımıza hayır
dualarımızı eksik etmeyelim. Hayatını çocuklarını
vakfeden, ilk öğretmenimiz, hayat boyu yol
göstericimiz, fedakarlık, sevginin, merhamet ve
şevkatin timsali olan kıymetli annelerin anneler
gününü kutlarken, ahirete irtihal etmiş anneleri
de rahmetle yad ediyoruz” şeklinde konuştu.

Programa konuk olarak katılan Yeni Şafak
Gazetesi yazarı Cemile Bayraktar da bir konuşma
yaptı. Programın devamında Grup Mihmandar
konser verdi. Bu arada sahnede okunan şiirler
salonda bulunan annelere duygu dolu anlar
yaşattı. Salonun girişine ESER ve Şeker Hayat'ın
özel öğrencileri tarafından bir sergi açıldı.

Eyüp Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler
Müdürlüğü'nün ESKEP (Eyüp Sultan Kadın Emeği
Programı) birimince Eyüp Sultan Meydanı'nda
sergilenen kermes ürünlerine vatandaşlar yoğun
ilgi gösterdi. Eyüp Sultan Meydanındaki kermese
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eşi Tülay
Aydın da katıldı. Kermeste 11-13 Mayıs tarihleri
arasında otantik takı tasarımı, maraş işi iğne
oyası, makine nakışı gibi kurs eğitimleri  alan ev
kadınlarının kendi elleriyle ürettiği ürünler
vatandaşların beğenisine sunuldu. Eğitmen ve
öğrencilerle bire bir iletişim kuran Tülay Aydın,
kermes hakkında bilgiler alarak ürünlerle
yakından ilgilendi. Remzi Aydın'ın Eyüp
Belediye Başkanlığı görevine geldiğinden beri
Eyüplü kadınlar için her daim mesai yapan Tülay
Aydın, “ESKEPLİ kadınlar ilk defa emeğinin
karşılıklarını vatandaşlarla birebir iletişim
kurarak alıyorlar. Heyecanlı ve mutlular.
İşledikleri nakışların kalitesi uzaktan bile
kendini gösteriyor. İnşallah birim müdürü ve
yöneticilerle beraber önümüzdeki eğitim
dönemini daha verimli hale getireceğiz. Daha
geniş bir konsept olacak." dedi.

Eyüplü Kadınlara
yeni Kazanç Kapısı

Eyüplü Anneleri Unutmadık!
Eyüp Belediyesi, Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde 300 kişilik “Anneler Günü” programı düzenledi. Başkan

Remzi Aydın'ın katılımıyla, eşi Tülay Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Eyüp'te oturan şehit
anneleri, özel çocukların anneleri ile yalnız yaşayan yaşlı anneler ve Suriyeli muhacir anneler davet edildi.

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 Silahtarağa Mahallesi’nde Ömer Asaf bebek ile
annesi Zeynep İnal’ı ziyaret etti. Aydın, Nişanca Mahallesi’nde ise,
İbrahim bebek ve annesi Ümmühan Aker, Nisa Beril bebek ve annesi
Melike Özkara, Hira Naz bebek, annesi Sevinç Demirci, Rüstem Yağız
bebek ile annesi Havva Çavdar, Aziz Mahmut bebek ve annesi
Bedriye Barlas’ı ziyaret etti. 

"Hoşgeldin Bebek" ziyaretleri kapsamında Eyüp Belediyesi
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar da
bebeklerin muayene ve kontrollerini yaptılar. Tülay Aydın, Hira Naz bebek, anne Sevinç Demirci, anneanne Naciye İnan, babaanne

Zeliha Demirci, yeğen Burca̧k Sare Çaka, doktor Behice Samastı, Aygül Külekçi.

Tülay Aydın, Aziz Mahmut bebek, anne Bedriye
Barlas, bebeğin abisi Muhammed Yusuf Barlas,

doktor Behice Samastı, Aygül Külekçi.

Tülay Aydın, İbrahim bebek, Merve Kurnaz, Asiye Sevim,
doktor Behice Samastı, Aygül Külekçi.

Tülay Aydın,
Muhammed Yusuf

Barlas.

Tülay Aydın,
Nisa Beril
bebek 

Tülay Aydın
ve Ömer Asaf

bebek
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EyÜp Belediyesi Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuvaya
500 oyuncu katılırken, 10.00 ile 18.00

saatleri arasında 7 tur üzerinden, İsviçre sistemi
ile 15dk + 5sn düşünme süresinde gerçekleşti.
Tüm ilçe sakinlerinin katılımına açık olarak,
minikler (8 yaş altı), küçükler (8 -12 yaş),
yıldızlar (13-16 yaş), genç (17-20 yaş) ve açık
kategorilerinde düzenlenen turnuvada
oyuncular galibiyet için birbirleriyle kıyasıya
mücadele ettiler.

Başkan Remzi Aydın: 
“Turnuvalarımızın sayısını artıracağız”

Turnuvanın düzenlendiği Kültür ve Sanat
Merkezi'ne gelen Başkan Remzi Aydın,
çocuklarla bir süre sohbet ederek satranç
oynadı. Satranç masasında çocuklarla keyifli
sohbetler eden Başkan Aydın, “İlçemizde çok
büyük potansiyel var. Çok farklı yaş
guruplarında satranç oyuncularımız bulunuyor.

Onları toparlamak istedik ve hepsine satranç
takımları vererek satranç kulüpleri

kurdurduk. Her bir okulumuzda satranç
kulübü kurduk. Şimdi de yarışmalarla
süreci hızlandırmayı çalışıyoruz. Satranç
çok faydalı bir spor. Her anlamda
çocuklarımızın önünü açan,
becerilerini geliştiren bir spor. Bu tür
etkinlikleri devam ettireceğiz. Bu

turnuvalarımızın sayılarını arttıracağız.
İnşallah ileride çok iyi satranç oyuncuları

çıkaracağımıza inanıyorum.” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu
Turnuvada minikler kategorisinde Celal

Davut birinci, Baykal Ertuğrul ikinci ve Yıldırım
Barış üçüncü oldu. Küçükler kategorisinde
Karademir Buğra birinci, Güven Abdülmelik
ikinci ve Durak Can üçüncü oldu. Yıldızlar
kategorisinde Kaya İlker birinci, Dağ
Muhammet Emin ikinci ve Alkın Eren üçüncü
oldu. Gençler kategorisinde Gönüllü
Muhammed Sına birinci, Kul Mahir Mete ikinci
ve Bilgin Berke üçüncü oldu. Açık kategoride ise
Şenyüz Mustafa Zorbey birinci, Huseynov
Shamsaddin ikinci ve Özbek Deniz üçüncü oldu.
Turnuva sonunda Başkan Aydın, her kategoride
ilk 3'e girenlere ödül olarak kupa, madalya ve
çeyrek altın verdi. İlk beşe girenlere satranç
takımı hediye edilen turnuvaya katılan her
oyuncuya da katılım belgesi verildi.

2. Haliç Satranç turnuvası’nda 500 Eyüplü
Satranç tutkunu                                               dedi“SaH vE MaT”
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile adından sıkça söz ettiren Eyüp Belediyesi, artık geleneksel hale gelen
ve bu yıl Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlenen 2. Haliç Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.
8HABER: SErDAr CANİpEK - SErKAN DUyGU
8FOTOĞRAFLAR: tAMAy AlpEr GÖKDEMİr

Başkan Remzi Aydın, turnuvada çocuklarla
satranç oynayıp bol bol sohbet etti.

2.Haliç Satranç
Turnuvası'na 7'den
70'e Eyüplüler büyük
ilgi gösterdi.
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Turnuva, Yediden Yetmişe Herkesin İlgi Odağı Oldu

Azra Suaksoy:
“8 yaşındayım, Emniyettepe

İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim.
Satranç oynamaya birinci
sınıfta başladım. Satranç

oynamak hoşuma gidiyor. En
çok kazanmasını seviyorum. Bu

benim katıldığım ilk turnuva
ve çok hoşuma gitti. Bundan

sonra da turnuvalara katılmak
istiyorum.”

Ömer Aktaş: 
“9 yaşındayım, Mehmet Akif

Ersoy İlkokulu 4.sınıf
öğrencisiyim. Turnuvaya

Alibeyköy'den katılıyorum. Bu
benim katıldığım 3. satranç
turnuvası. İki yıldır satranç

oynuyorum. Satrancın en çok
Şah ve Mat yaptığınız o anını
seviyorum. Satranç sayesinde
zekamı geliştiriyorum. Satranç

oynamayı herkese tavsiye
ediyorum.”

Betül Oğuzhan:
“13 yaşındayım, turnuvaya
İslambey Mahallesi'nden

katılıyorum. Dört yıldır satranç
oynuyorum. İlk başta kardeşim

oynamaya başlamıştı daha
sonra hoşuma gidince onunla

birlikte ben de oynamaya
başladım. Daha önce de birçok
turnuvaya katıldım, ona yakın

madalyam var. Satranç
sayesinde zamanı iyi

kullanmayı, olaylara daha
konsantre olmayı ve sabırlı

olmayı öğrendim.”

Eslem Karasevda:
“13 yaşındayım, turnuvaya

Topçular Mahallesi'nden
katılıyorum. Satranca 3. sınıfta
başladım 4 yıldır oynuyorum.

Satranç zeka oyunu olduğu için
insanların sayısal zekasını

güçlendiriyor. Zihinsel zekanın
yanısıra görsel zekayı da
güçlendiriyor ve kişinin

özgüvenini artırıyor. Bu benim
katıldığım 33.turnuva, çeşitli

derecelerim ve madalyalarım var.
Satranç benim en büyük tutkum.”

“Satranç En Büyük tutkumuz”
Eyüp Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği 2. Haliç Satranç Turnuvası tam bir şenlik

havasında geçti. Eyüp Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki turnuvada ter döken yakınlarını yalnız
bırakmayan aileler de bahçede güzel havanın keyfini çıkardılar. Çocuklar oyunlar oynayıp

eğlenceli saatler geçirirken, anne babalar turnuvaya katılan yakınlarına motivasyon için yerlerini
aldı. Biz de turnuvaya katılan her yaştan Eyüplüyle gazetemiz için konuştuk ve görüşlerini aldık.

Satranç turnuvası
tam bir şenlik havası

içinde geçti.

Hikmet Bağcı: “63 yaşındayım, 18 yaşından beri yaklaşık 40 senedir satranç oynuyorum.
Satranç her yaştan insanın oynayabileceği bir spor. Yediden yetmişe herkes oynayabiliyor.
Bilhassa ileriki yaşlarda zihinsel aktiviteyi üst düzeyde tutuyor. Alzheimer gibi hastalıklara

önlem olarak satrancı herkese tavsiye ediyorum. Satranç aynı zamanda dostluklara vesile
oluyor. Benim Tükiye'den ve yurt dışından satranç sayesinde tanıdığım bir çok arkadaşım,

dostum var. Belediyemiz güzel bir turnuva düzenlemiş. Benim ricam bundan sonraki
turnuvanın ilçe genelinde değil İstanbul genelinde yapılması.”

Veli Karagedik: “Ben 43 yaşındayım, yaklaşık olarak üç yıldır satranç oynuyorum. Aslında
satranca okul zamanında başlamıştım ama ara vermiştim. Daha sonra çocuğumu satranç
turnuvalarına götürürken tekrar başladım. Satrançla kaliteli zaman geçiriyorsunuz, güzel bir oyun
ve sizi zihinsel olarak zinde tutarken ruhen de dinlendiriyor. Ben turnuvalara sürekli katılıyorum.
Eyüp Belediyesi güzel bir turnuva düzenlemiş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
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Doğuş Can Dursun, Meksika
yemekleri ile Antep mutfağının

birbirine çok yakın tadlar
sunduğunu söylüyor.

Meksika Mutfağının Göktürk'teki Adresi: MEXICO
“Meksika ve Antep Mutfağı Birbirine Çok yakın”

GENÇ bir girişimci olan 26 yaşındaki Doğuş Can Dursun
tarafından açılan Mexico adlı işletmede, Meksika
mutfağının en bilinen lezzetleri Burrito ve

Taco'nun yanısıra alternatif tadlar da sunuluyor. 

Amerika'da ve Çin'de Farklı 
Yemek Kültürlerini Keşfetmiş

Beş yıl önce tekstil sektöründeyken yemek dünyasının
kapılarını aralayarak restaurant işletmeciliğine soyunan
Dursun, Amerika'da New York, Boston gibi şehirlerin
yanısıra birkaç eyalette iki sene boyunca arkadaşlarının
işlettiği restaurantların mutfağında çalışarak farklı
yemek  kültürlerini keşfetmiş. Daha sonra bir sene
kadar Çin macerası
olduğunu söyleyen
Doğuş Can “Çin'de
bulunduğum sürede
Shangay, Pekin ve beş-
altı şehirde daha yemek yapmayı, pişirme tekniklerini
ve Çin'in yemek kültürünü öğrendim.  Birçok insan Çin
mutfağının börtü böcekten ibaret olduğunu sanır ama ben
hayatımda en lezzetli ve sağlıklı yemekleri orada yedim.
Ben yemek yapmanın da yemenin de saygı duyulması
gereken önemli bir kültür olduğunu Çin'de öğrendim.
Türkiye'ye geldikten sonra başta Uzakdoğu mutfağı ile ilgili
bir yer açmak istedim ama daha sonra bizim yemek
kültürümüze daha yakın olduğunu düşündüğüm Meksika
yemekleri yapmaya karar verdim” diyor.

Eyüp Göktürk, kısa zamanda Türk ve dünya mutfağının önemli lezzetlerinin sunulduğu gastronomi merkezlerinden birisi haline geldi. Farklı lezzetlerin bir
araya geldiği Göktürk'te şimdi de 8-9 bin yıllık tarihi ile dünyanın en eski mutfaklarından biri olan Meksika mutfağı, Göktürklü yemekseverlerle buluştu.

Meksika mutfağının
Türkiye'de en çok bilinen
lezzetlerinin Taco ve Burrito
olduğunu belirten başarılı
girişimci şunları söylüyor: “Taco
aslında bir atıştırmalıktır,
Burrito ise içinde pilav, et ve
çeşitli sosların bulunduğu farklı
tadları aynı anda
alabileceğiniz, doyurucu bir
Meksika dürümüdür. Tabii bir
de Meksika mutfağının
olmazsa olmazı acı biberleri
var. Bizim İsot onların acı
biberleri yanında toz şeker gibi
kalır. Trinidad Moruga Akrebi
adlı biberleri 2012 yılında
dünyanın en acıbiberi
seçilmişti. Aslında yemeklere
çok farklı lezzetler verecek acı,
tatlı çok çeşitli biberleri var.
Meksika yemeklerini
tadlandıran ve farklı hale
getiren bu biberler ve soslardır.
Meksikalıların bir diğer önemli
yemekleri de siyah, kırmızı gibi
farklı renkte, büyüklükte ve
sertlikteki fasulyeleridir.”

“Bizim İsot Meksika Acı Biberleri
yanında toz Şeker Gibi Kalır”

Doğuş Can Dursun:

ADrES: 
İstanbul Caddesi,

Nazlı Sokak, Country
life Sitesi B:82
Göktürk/Eyüp

tel: 0(212) 
806 53 43

Meksika yemeklerinin önümüzdeki beş
sene içinde en trend mutfaklardan birisi
olacağını vurgulayan genç girişimci, Meksika
yemekleri ile Antep mutfağının birbirine çok
yakın tadlar sunduğunu söylüyor. “Birkaç sos
ve yemek dışında damak tadı olarak Meksika
yemekleri bize çok yakındır” diyen Dursun, “Et
pişirme teknikleri ve baharatla harmanlanarak
sunulan et yemeklerimiz benzerlik gösteriyor.
Meksika yemek kültüründe şöyle bir şey

vardır. Eti ananasla birlikte dönere asarlar,
fakat biz burada yüzyıllardır döner yiyen bir
milletiz. Meksika mutfağını o şekilde
tanıtırsak yanlış anlaşılırız, ilgi çekmez diye
daha farklı bir yol izledik.  Bizde yediğimiz
yemeklerin çoğunda pilavımız, etimiz ayrı
gelir. Meksika'da ise pilav, et, yeşillikler,
avakado, acı sos, fasulye hepsi birlikte
dürümün içinde servis edilir. Karmaşık bir
yemek kültürleri var”  şeklinde konuşuyor.

8RÖPORTAJ: SErKAN DUyGU
8FOTOĞRAFLAR: t. AlpEr GÖKDEMİr

“Damak tadı Olarak Meksika yemekleri Bize Çok yakındır”
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Aile ve Psikolojik Danışmanlık Hizmet
Birimi'nde Bireysel Danışmanlık ve Çocuk
Ergen Danışmanlığı yapan Psikolog Merve Ece
Alak, ”İnsanların kafasındaki ben deli
miyim psikoloğa gideyim algısı artık
kalktı. İnsanlar artık nasıl dahiliyeye
gidiyorlarsa buraya da öyle
geliyorlar. Özellikle kadınlar daha
çok ilgi gösteriyorlar. Gerek kendi,
gerekse çocuklarıyla ilgili en ufak
sorunda bize geliyorlar. Her ne
kadar gelen kadın danışanlar
arasında eşinizin de gelmesi gerek
dediğimizde ben onu hayatta
getiremem diyenler çıksa da ailesi ile
birlikte gelenlerin sayısı da azımsanmayacak
kadar çok” diyor. En çok depresyon, anksiyete,

çocukta kardeş kıskançlığı, okulla ilgili
problemler, bilgisayar bağımlılığı gibi

nedenlerle kendilerine başvurulduğunu
söyleyen Ece Alak “Aslında en büyük

problemimiz iletişim. Doğru iletişim
kuramadığımız için çok sıkıntı

çekiyoruz. Çocuklarla ilgili
problemlerin birçoğu aile içi
iletişimsizlikten kaynaklanıyor.
Biz öncelikle bize gelen
danışanlarımızın sorununu

tanımasını ve onunla yüzleşmesini
istiyoruz. Daha sonra ona çıkar

yolları gösterip farklı bir bakış açısı
kazandırıyoruz. Sorunun büyüklüğü ve

küçüklüğüne göre seanslarımız iki, sekiz ya da
daha fazla sürebiliyor” açıklamasını yapıyor.

Eyüp Belediyesi Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikologları:

“Ben Deli miyim Psikoloğa
Gideyim Algısı Artık Kalktı”

Eyüp Belediyesi'nin hizmete sunduğu Aile ve Psikolojik Danışmanlık
Hizmet Birimi, Eyüplü vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık
yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar 610 kişinin yararlandığı birimde,
psikolojik destek talep eden Eyüplülere aile danışmanlığı, evlilik
danışmanlığı ve çocuk ergen danışmanlığı hizmeti veriliyor...

İlçe içerisinde ikamet eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi
vatandaşların telefonla ya da birim içerisinde form
doldurarak başvurdukları  Aile ve Psikolojik Danışmanlık
Hizmet Birimi'nde vatandaşlar başvuru nedenine göre aile
danışmanına veya bireysel danışmana yönlendiriliyor.
Gerek görülen durumlarda bireylerin ilgili kurum ve
kuruluşlara yönlendirilmesinin de yapıldığı birim, hafta içi
her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Birimin hizmet verdiği alanlardan birisi de aile
ve evlilik danışmanlığı. Birimde aile danışmanı
ve sosyolog olarak görev yapan Meltem Şenel,
kendilerine evli çiftlerin yanısıra evlilik
hazırlığı yapan, danışmanların da
geldiğini söylüyor. Evlilik öncesi
strese giren ve kaygı yaşayan
kişilere destek verdiklerini
belirten Şenel “Nikah günü bile
belli ama kişi ya yapamazsam, ya
planladığım gibi gitmezse diye
strese giriyor ve evlenmeli miyim
evlenmemeli miyim gibi sorularla
baş edemediği noktada bize geliyor.
Biz bu danışanlarımıza da yardımcı

oluyoruz ama en çok evli çiftler geliyor” diyor.
Geleneksel bir yapıya sahip olan Eyüp'te, evli
çiftlerin de zaman zaman kendilerine gelmekte

çekingen davrandıklarını sözlerine
ekleyen Meltem Şenel “Bir

probleminiz varsa görmemezlikten
gelmeyin, kalkın ve adım atın, ben
bu problemin üstesinden
gelebilirim deyin ve yardım alın.
Eğer yardım almazsanız bir süre
sonra sonra o evlilik çekilmez hale

gelir ve boşanmayla sonuçlanır.
Biz aile içi seminerlerimizde buna

çokça değiniyoruz” şeklinde
konuşuyor.

Psikolog Merve
Ece Alak, en

büyük sorunun
iletişimsizlik

olduğunu
söylüyor.

Evlilik Danışmanı
Meltem Şenel,

evlilik öncesi strese
giren ve kaygı

yaşayan kişilere
destek verdiklerini

belirtiyor.

Aile ve Psikolojik Danışmanlık Hizmet
Birimi'nde vatandaşların ortak
sorunlarına yönelik eğitim ve
bilgilendirme seminerleri düzenleniyor. Adres: Düğmeciler Mahallesi,

Düğmeciler Caddesi No:19 
Tel: 0 (212) 615 11 90

8HABER: SErKAN DUyGU
8FOTOĞRAFLAR: t. AlpEr GÖKDEMİr

MEltEM ŞENEl
“Evlilik Öncesi Danışanlarımız da Oluyor”

MErVE ECE AlAK:
“İnsanlar artık nasıl dahiliyeye gidiyorlarsa buraya da öyle geliyorlar”
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EyÜp Belediyesi tarafından organize edilen Orman
Kaşifleri projesiyle minik kaşifler, doğadaki ağaçları,
meyve, çiçek, böcek, ot sebze gibi unsurları daha

yakından tanıma ve bilimsel yöntem ile çalışma
becerilerini geliştirme fırsatı buldu. 24 Nisan – 24 Mayıs
2017 tarihleri arasında Kemerburgaz – Kurtkemeri
Mevkii'nde yapılan keşif gezilerine 8-10 yaş arası tüm
öğrenciler katıldı.  

Çevre bilincini küçük yaşlarda aşılama amacıyla
düzenlenen etkinlikle “Yaparak-yaşayarak öğrenme”
metodu ile çocukların doğaya daha önce hiç bakmadıkları
bir perspektifle bakması sağlanırken, ruhsal ve fiziksel
sağlıklarına da katkıda bulunuldu. Eğitimli biyologlar
eşliğinde keşfe çıkan minik öğrenciler etkinlik sırasında
ellerindeki büyüteçlerle doğadaki canlıları yakından
incelerken buldukları yaprak, çiçek ve meyveleri ise
kendilerine hediye edilen orman kaşifi çantalarına
koydular. Etkinlik sonrası tabiat günlüğü defterlerine
buldukları yaprakları yapıştıran, duygu ve düşüncelerini
yazan öğrenciler doğada keyifli bir gün geçirdiler.

Çocuklara doğa sevgisini aşılayan Orman Kaşifleri
Etkinliği’ni her yıl düzenlediklerini belirten Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın,  “İlkokul çocuklarımızı biyologlar ve
öğretmenler eşliğinde ormana getiriyoruz. Bitkileri,
ağaçları, ormanı tanıtıyorlar. Soru ve cevaplarla bilgilerini
geliştiriyorlar. Böylece çocuklarımız tabiatı, hayvanları
seviyorlar ve çevresi ile daha uyumlu hale geliyorlar” dedi.

Minik Orman Kaşifleri Doğayı Keşfe Çıktı
Minik orman kaşifleri büyüteçlerle orman canlılarını yakından incelediler.

Öğrenciler keşif sonrası, ormanda buldukları yaprak ve çiçekleri kendilerine
hediye edilen tabiat günlüğü defterlerine yapıştırdılar. Başkan Remzi Aydın da minik orman kaşifleriyle keşfe çıktı.

Eyüp Belediyesi'nin ödüllü yaygın eğitim projesi Simurg Bilgi Evleri, “Orman Kaşifleri” isimli projeyle minik öğrencileri doğayla buluşturdu.

8HABER: SErKAN DUyGU
8FOTOĞRAFLAR: t. AlpEr GÖKDEMİr



Öznur parlas (Öğretmen) “Çalışma iki
aşamada yapılıyor. İlk aşamada çocukların
her şeyi kendi gözleriyle görmesi,
ellerindeki merceklerle gözlemlemesi,
araştırması, bulması onlara ayrı bir tecübe
oluyor. Biz okulda bunu sağlayamıyoruz

maalesef. En azından burada yaparak,
yaşayarak öğrenmiş oldular. Yapılan ikinci
aşamada da duygularını, hissettiklerini  kağıt
üzerine dökerek öğrendiklerini pekiştirmiş
oldular. O yüzden çocuklar için çok faydalı bir

etkinlik olduğunu düşünüyorum.”
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Berra Bayraktar: “Benim için
çok keyifli ve eğlenceli bir gezi

oldu. Ormanda salyangoz bulduk
ve onu büyüteçle inceledik. Ben
çiçekleri çok severim, o yüzden

burada olmaktan dolayı çok
mutlu oldum.”

Ahmet Zübeyir yazıcıoğlu:
“Gayet güzel bir geziydi, bilgi
haznemiz gelişti. Çiçeklerle ve

salyangozlarla ilgili bilgiler
edindik. Palamut ve farklı
yapraklar bulup çantamıza

koyduk. Gezi sonrası etkinlik
yaptık ve bulduğumuz yaprakları

defterlere yapıştırdık.”

Azra Deringöz: “Geziyi güzel
buldum. Ormanda salyangoz

aradık, Meşe Palamutu bulduk,
çiçeklerin isimlerini öğrendik.

Salyangoza büyüteçle yakından
baktım. Dört tane teli vardı,

gözlerinin ucunda siyah nokta
vardı. İlk defa bu kadar yakından

inceleme şansım oldu. Daha
önce ailemle piknik yapmıştım
ama ormanda gezmemiştim.

Öğretmenimiz bize ormanla ve
ormanda yaşayan hayvanlarla

ilgili ilginç bilgiler verdi.
Etkinlikten çok memnun

kaldım.”

İrem Nisa Uslu:
“Unutamayacağımız, harika bir

etkinlik oldu. Etkinlikte ormanda
dolaşıp salyangoz aradık,

çiçeklerin ve ağaçların isimlerini
öğrendik. Elimizdeki

büyüteçlerle ormanı keşfettik.
Ormanda yaşayan canlılar

hakkında bilgi sahibi olduk.
Daha önce ormanda hiç

dolaşmamıştım, benim için
farklı bir gün oldu.”

Onurcan Erioğul: “Gezi çok
güzeldi. Palamut ve çiçek
topladık. Salyangoz bulup

büyüteçle yakından inceledim.
Öğretmenimiz çok güzel şeyler
anlattı bize. Gezi sonrası yapılan

etkinlikte defterlere ormanda
bulduğumuz yaprakları ve

çiçekleri yapıştırdık. Gezi sırasında
öğrendiklerimizi yazdık.”

Onur Hamza Ekiz: “Etkinlik çok
güzel geçti, yeni bitkiler keşfettik,

ormanda bitkiler aradık,
büyüteçle bitkileri inceledik.

Benim için çok faydalı bir etkinlik
oldu. Bitkilerle ilgili yeni şeyler

öğrenmiş olduk. Ormanın sesini
dinledik. Rüzgarın sesini,

yaprakların hışırtısını ve kuşların
sesini duyduk.”

tuğba Aydın (Biyolog): “Orman Kaşifleri
Projesi kapsamında çocuklara doğada bilim
öğretiyoruz. Çocuklar şehir hayatında çok
fazla beton yığını içinde oldukları için
burada yaptığımız projenin amacı daha çok
çocukların doğayla kopan bağlarını tekrar
güçlendirmek ve daha farklı bir bakış açısı
kazandırmak. Onların bir şeyleri merak
etme ya da yeni şeyler keşfetme isteklerini

harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Genelde
burada ellerine büyüteçler vererek bitkileri
incelettiriyoruz. Çocuklar aslında
böceklerden korkarlar ama burada
salyongoz yada karınca gibi hayvanları daha
yakından incelediklerinde hoşlarına gidiyor,
merak ediyorlar. Doğayla ilgili deneyimleri
pikniklerden ibaret olduğu için daha farklı

bir bakış açısı kazanıyorlar.”

Doğayı Keşfetmenin Keyfini yaşadılar
HALİT DERVİŞ İBRAHİM İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİ

Kuntay tuna Kuru: “Çok hoşuma giden bir
gezi oldu. Palamutların yere düştüğünde filiz
verdiğini, salyangozların dört gözü olduğunu
öğrendim. Kabuksuz bir salyangoz görmüştüm o
çok ilgimi çekti. Ormanı gezdikten sonra etkinlik
defterlerine duygu ve düşüncelerimizi yazdık.”
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İStANBUl’DA en çok ziyaret edilen ve hatırasına en çok
hürmet edilen türbe, Eyüp Sultan Türbesidir. Türk
toplum ve devlet hayatında tarih boyunca büyük yeri ve
önemi olmuştur. Zira Osmanlı padişahları tahta
çıkışlarında Eyüp Sultan’da kılıç kuşanmışlardır. Öyle ki,
Eyüp Sultan’a yakın gömülmek bile kutsal bir amaç
olmuştur. Bu gün de, Türkiye’de en çok ziyaret edilen
türbe, Eyüp Sultan Türbesidir. Türbe, Eyüp Sultan
Cami'nin iç avlusundadır. İstanbul'da yapılan ilk
Osmanlı eseridir. Fatih Sultan Mehmed tarafından
1454-1455 tarihleri arasında yaptırılmıştır. 

türbede medfun bulunan Hz. Halid bin Zeyd Ebu
Eyyüb el-Ensari Medinelidir. Hicretten iki yıl önce
Mekke'ye gelerek Hz.Muhammed (s.a.v) ile görüşmüş
ve İslam'ı kabul etmiştir. Hz. Peygamber Medine'ye
hicret ettiğinde ise yedi ay boyunca Halid bin Zeyd'in
evinde misafir oldu. Bu sayede Halid bin Zeyd, hiçbir
müslümanın ulaşamadığı mihmandarlık mertebesine
yükselmiş ve seçkin sahabeler arasındaki yüksek yerini
almıştır. Hz. Halid, İslamiyeti kabul ettiği günden sonra
Hz. Peygamber'in yanından hiç ayrılmamış ve onun
yaptığı bütün savaşlarda sancağını taşımıştır. Hicretin
48 veya 49. senelerinde, İslam ordusu kumandanı
Süfyan bin Avf'ın idaresindeki ordu ile İstanbul'a
gelmiştir. Şehir muhasara edilmiş ve kuşatmanın
devam ettiği bir sırada Halid bin Zeyd ve Süfyan bin Avf
vefat etmişlerdir. Vefatında türbesinin bulunduğu yere
defnedilmiştir. 

Büyük hükümdar Fatih, İstanbul'u kuşattığı sırada
muhteşem otağını, Topkapı karşısındaki Maltepe
kışlası'nın bulunduğu yerde kurmuştur. Muhasara
sırasında da Hz. Halid'in mübarek kabrinin
bulunmasını, kuşatmayı iştirak eden devrin kutbu
Akşemseddin Hazretleri'nden istemiştir. Hz. Halid bin
Zeyd Ebu Eyyüb el Ensari’nin mezarının yeri
Akşemsettin tarafından tayin edilince Fatih Sultan
Mehmed, mezarı üzerine bir türbe yapılmasını emretti.
Türbenin inşaatına İstanbul Kuşatmasının ilk günlerinde
başlandı. Kuşatmanın başlarından İstanbul'un fethine
kadar cuma namazları topluca Eyüp Sultan Cami'nin
bulunduğu yerde kılınmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in
yaptırdığı türbe daha sonraki dönemlerde çeşitli
ilavelerle değişime uğramış ancak esas türbe mekânı
orijinaldir.

Hz. Halid’in türbesinin yanındaki Cuzhanede Semiz
Ali Paşa (Ölm. 1621) ve Sadrazam Gürcü Mehmed Paşa
(1575–1623) medfundur. Fatih’ten sonra Hz. Halid’in
kabri etrafına ilk şehidler gömüldü. Daha sonra birçok
devletadamı bilim adamı sanatkâr ve Eyüp Sultan’a yakın
olmak isteyen birçok kişi buraya gömüldüler. Eyüp
Sultan Türbesi'nin haziresinde yatan bazı meşhur şahıslar
Gazi Ethem Paşa, Küçük Said Paşa, Fatih’in Sakası
Mustafa Ağa, Yusuf Baba, Hoca Sinan Paşa, Muhsinzade
Mehmed Paşa, Esma Sultan, Şeyh Sadreddin-i acemi,
Hasan-ı Samsuni, Ali bin Mehmed el-Kuşçu, Muhyiddin
bin Muhammed bin Abdülevvel-i Tebrizi Mahmud Zihni
Efendi, İzzet Paşa, Mehmed İbrahim Paşa, Yusuf Sinan
Paşa, Mehmed Şevki, Mustafa Asım, Müeyyedzade
Abdurrahman, Zübeyde Fıtnat Hanım.

Heyecanla beklenen "11 Ayın Sultanı Ramazan"ın gelmesiyle birlikte İstanbul'da bulunan türbelerde ziyaretçi akınına uğruyor. İslam alimlerinin bulunduğu
kabirleri  Ramazan ayı boyunca ziyaret eden vatandaşlar namaz kılıp, dua ediyorlar. Türbe ziyaretleri yerli turistler kadar ilçelere gelen yabancı turistlerin de
büyük ilgisini çekiyor.İstanbul'da bulunan beş yüzü aşkın türbe içerisinde en çok ziyaret edilenler arasında ise İstanbul kuşatması sırasında şehid olan Ebu

Eyyüb el-Ensari Türbesi, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed Türbesi, kanunlara bağlılığıyla bilinen Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, İstanbul velilerinden
Aziz Mahmud Hüdai Türbesi bulunuyor. Eyüp Postası olarak İstanbul'da en çok ziyaret edilen ve hatırasına en çok hürmet edilen türbeleri sizler için sıraladık.

EyÜp SUltAN tÜrBESİ - EyÜp

Fatih Sultan Mehmed, İtalya seferine
çıkmak için hazırlıklarını yapmış,
seferden kimse şüphelenmesin diye
ordugahını Gebze’de kurmuştu. O sırada
Fatih’in özel doktoru padişaha her gün
azar azar zehir veriyordu. Dozu gittikçe
artırılan zehirle padişahın ciğerleri
parçalanmış, İtalya seferi öncesi kurulan
ordugahta, 3 Mayıs 1481’de ölmüştü.
Ölüm haberi, ordunun morali
bozulmasın diye gizlendi. Fatih’in
oğulları Şehzade Bayezıd ve Cem’in
ordugâha varması beklendi. İlk gelen
Bayezıd oldu. Naaşı oğlu nezaretinde
İstanbul’a nakledildi. Yapımına Mimar
Sinanüddin Yusuf tarafından 1467
yılında başlanarak, 1470 yılında bitirilen
Fatih Cami, kareye yakın planlı üçer adet
küçük kubbe, ortada iki sütun ile iki fil
ayağı üzerine oturtulmuştu. 1766
Kurban Bayramı’nın üçüncü günündeki
büyük depremle yıkılan türbe Sultan 3.
Mustafa tarafından Hassa Başmimarı
Tahir Ağa’ya yeniden yaptırıldı. Daha
sonra 1782’deki ‘Büyük Cibali
Yangını’yla harap olan türbenin ahşap
kısımları Sultan  1. Abdulhamid

tarafından onarıldı. En son Sultan 5.
Mehmet tarafından da tamir edilerek
kalem işleri yenilendi.  Fatih Sultan
Mehmed Han’ın etrafı, gümüş şebeke ile
çevrili sandukası göz kamaştıran bir örtü
ile kaplandı. İşin dikkat çeken yanı
sanduka örtüsünü hat ve gümüş işi ile
uğraştığı bilinen Padişah Sultan 2.
Mahmud yaptı. İç duvarları, kubbe altın
ve gümüşe acımadan cömertçe kaplandı.
Sözleri Abdülhak Hamid Tarhan’a, hattı

ise Hacı Kâmil Akdik’e ait “Fatih’in
Türbesini Ziyaret” adlı meşhur şiir
duvara asıldı. Geçmişte, Fatih Sultan
Mehmed’e ait kılıçlar ve eşyalar halkın
ziyaretine sunulur, 30 kişiye yaklaşan
görevliler sırasıyla hatimler indirir ve bu
türbeyi korurlardı. Ayrıca Fatih’in eşi
Gülbahar Hatun, Plevne kahramanı
Osman Paşa gibi devrin meşhurlarıyla,
300’ü aşkın veli ve devlet adamı nurlu
padişaha komşuluk yapmaktadır.

FAtİH SUltAN MEHMED HAN tÜrBESİ - FAtİH

8YAZI: Alİ İHSAN GÜlCÜ

ramazan Ayında İstanbul'un
En Çok Ziyaret Edilen türbeleri



İ S T A N B U L  T Ü R B E L E R İHAZİRAN 201717

KANUNİ SUltAN SÜlEyMAN VE HÜrrEM SUltAN tÜrBElErİ - EMİNÖNÜ

HÜrrEM
SUltAN
tÜrBESİ

AZİZ MAHMUD HÜDAİ tÜrBESİ - ÜSKÜDAr

yAHyA EFENDİ tÜrBESİ - BEŞİKtAŞ

İstanbul Üsküdar'da vapur iskelesinden dikine istikamette Üsküdar
içlerine doğru Aziz Mahmud Efendi Sokak'ta bulunan ve 1589-1598
yıllarında yapılan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi ve Hüdayi
Camii; pek çok İstanbullu tarafından sıkça ziyaret edilen İstanbul'un
önemli kültür ve dini merkezlerinden birisidir. 1541 yılında
Şereflikoçhisar’da doğan Aziz Mahmud Hüdâi Hazretleri, Anadolu’da
yetişen büyük velilerden birisi ve aynı zamanda Celvetiye tarikatının
pirlerindendir. 1628 yılında İstanbul’da vefat eden Aziz Mahmud
Hüdâi Hazretleri buraya gömülmüştür.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Sultan I. Ahmed'in talebi
üzerine yaptığı şu duası çok manalı olup türbeyi ziyaret edenler ve
dua edenler için bütün ulema ve evliya tarafından, bu duanın kabul
olduğunu ve bu yola mensup olanların denizde boğulmadıklarını ve
pek çok kimsenin vefat günlerine yakın öleceklerini haber verdikleri
bildirilmiştir. "Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuzda
bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kerre türbemize gelip
rûhumuza Fâtiha okuyanlar bizimdir... Bize mensub olanlar, denizde
boğulmasınlar; âhir ömürlerinde fakirlik görmesinler; îmânlarını
kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve
de ölümleri denizde boğularak olmasın!.."

Osmanlı padişahı I. Süleyman‘ın
(Kanuni Sultan Süleyman) nikahlı
eşi, sonraki padişah II. Selim‘in
annesi, Haseki ve Valide Sultan,
Hürrem Haseki Sultan'ın mezarı
ise Kanuni Sultan Süleyman
Türbesi’nin yanında Hürrem Sultan
Türbesi‘nde bulunuyor.  Bu türbe
1558 yılında Hürrem Sultan için
Kanuni Sultan Süleyman
tarafından Mimar Sinan’a
yaptırılmıştır. Türbenin giriş
kapısında Kelime-i Tevhid yazılı bir
kitabe ve kasnaklı kubbesinde
kabartma yazılı ayetler
bulunur.Türbenin inşasında ağaç
işçiliği yoğun olarak kullanılmıştır.
Bitki motifleri ve çiniler dikkat
çekmektedir. Türbede Hürrem
Sultan’dan başka şu zatların
kabirleri bulunmaktadır: Sultan
II.Selim’in oğlu ve Kanûni Sultan
Süleyman Han’ın torunu Şehzâde
Mehmed, Kanûni Sultan
Süleyman’ın kızkardeşi Hatice
Sultan’ın 1582’de vefât eden kızı
Hanım Sultan.

İstanbul Eminönü ilçesinde,
Süleymaniye Camisi’nin avlusunda
bulunan Kanuni Sultan Süleyman
Türbesi, ölümünden sonra yapılmıştır.
Kanuni’nin Zigetvar Savaşı’nda,
kalenin düşmesinden birkaç saat önce
6–7 Eylül 1566 yılında vefat etmiştir.
Sokullu Mehmet Paşa Kanuni’nin
ölümünü orduda karışıklık çıkmaması
amacı ile gizlemiş, iç organları
sultanın öldüğü yere gömülmüş,
bedeni İstanbul’a getirilmiştir.
Süleymaniye Camisi önünde üçüncü
defa namazı kılınmış ve caminin

mihrabı önüne gömülmüştür. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın
İstanbul’daki türbesini oğlu Sultan II.
Selim yaptırmıştır. Türbede
Kanuni’den başka II. Süleyman, II.
Ahmed ve hasekisi Rabia Sultan,
Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultan, II.
Süleyman’ın annesi Saliha Dilaşub
Sultan ve II. Ahmed’in kızı Asiye
Sultan gömülüdür. 1566 yılında
Mimar Sinan tarafından inşa edilen
yapı sekizgen, dış yüzü ayna ve
mermer süslemeli, kubbeli, duvarları
çinilerle kaplı zarif bir eserdir.

yahya Efendi Türbesi, Beşiktaş'ta Yıldız
Parkı'nın yanında, Yahya Efendi çıkmazındadır.
Yahya Efendi aslen Amasyalı olmasına rağmen
'Şamlı Ömer Efendi' diye bilinir. Uzun yıllar
kadılık yapan Yahya Efendi, Kanuni Sultan
Süleyman'ın süt kardeşidir (Yahya Efendi'nin
annesi Afife Hanım, Kanuni'yi emzirmiştir). 16.
yüzyılın alim ve mutasavvıflarından Yahya
Efendi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan
Süleyman’ın danıştığı büyük velilerdendir.
Yahya Efendi, Trabzon Kadısı Ömer Efendi’nin
oğludur. O Kanuni Süleyman ile aynı günlerde
doğar. Hatta minik şehzadeyi Yahya Efendi’nin
annesi Afife Hanım emzirir. Hasılı ikisi süt
kardeş olurlar. 

Yahya Efendi balıkçıya, kayıkçıya bile
kıymet verir, çoluk çocuğu muhatap edinir.
Hâlimdir, selimdir, ama yeri geldiğinde

Kanuni gibi bir cihan imparatoruna “Bakasın
bre süt kardeş!” diye çıkışacak kadar yüreklidir.
Nitekim günün birinde papazın biri atının
yularına yapışır. “Bu da adalet mi yani?” der,
“Doğru dürüst defter tutulmuyor,
ölülerimizden bile haraç istiyorlar!” Yahya
Efendi derhal sultana çıkar. “Yazıklar olsun”
der, “Böyle ele geçen mal helâl değildir.
Yediğin, içtiğin, sarayın, saltanatın, haram
sana!” Kânuni ağlamaklıdır. “Ağabey; halimi
Allah biliyor ki bunlardan haberim yok!” diye
sızlanır ve ikinci azarı yer “O halde gaflettesin.

Allahü teâlâ’nın huzuruna çıktığında ne cevap
vereceksin? Korkarım yakanı kafirlerin eline
verecekler. Sürüm sürüm sürünecek,
cehenneme itileceksin. Unutma tacın, tahtın,
burada kalır, seni şöhretin değil, adaletin
kurtarır! 

1570 tarihli türbenin mimarı Sinan’dır.
Kitabesi yoktur. Türbede sedef kakmalı
şebekelerle çevrelenmiş on bir sanduka vardır.
Şeyh Yahya Efendi’nin yanı sıra, Kanuni Sultan
Süleyman’ın kızı Raziye Sultan, oğlu İbrahim
Efendi, annesi Afife Hatun, Sultan II.
Abdülhamid’in kızı Hatice Sultan ve oğlu
Bedreddin Efendi, Şeyh Mehmed Nuri
Şemseddin Efendi, Şeyh Hasan Efendi, Şeyh
Yahya Efendi’nin küçük oğlu Şeyh Ali Efendi,
Derviş Ali, Yahya Efendi’nin eşi Şerife Hatun da
burada yatmaktadır.
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HZ. yÛŞA tÜrBESİ - BEyKOZ
Hazreti Yuşa’nın Beykoz sırtlarındaki
türbesi, şehir merkezine uzak olduğu
halde, ziyaretçi akınına uğruyor. Yuşa
Tepesi’ndeki türbe, her türlü sıkıntı ve
dilek için ziyaret ediliyor, adaklar adanıyor.
Daha sonra dilekleri gerçekleşenler,
türbeyi tekrar ziyaret edip, küp şeker
dağıtıyor. Bu tepede gömülü
olan kişinin Yuşa
Peygamber olduğuna
dair hiçbir belge
olmadığı halde halk,
içinde 17 metrelik bir
kabir olan türbeye büyük
ilgi gösteriyor. Yuşa
Peygamber, bir rivayate göre Musa
Peygamber’le birlikte Mecmeul-Bayreyn’e
(Boğaziçi) gelmiş ve vefat ederek bu
tepeye gömülmüş. Bir başka rivayette ise
tepe adını, Karadeniz’den ilk görülen en
yüksek tepe olması dolayısıyla

“Fenikeliler” tarafından “kurtarıcı”
anlamına gelen Yesu’dan almaktadır. Yuşa
Peygamber, Yusuf (a.s) neslinden olup, Hz.
Musa’nın çağdaşıdır. Hz. Musa’nın Genç
Yuşa ile “iki denizin birleştiği yere” kadar
yaptıkları tarihi ve gizemli yolculukları ve

burada Hızır (a.s) ile buluşmaları Kuran-ı
Kerim’de Kehf Suresi’nin 60-

65. ayetlerinde anlatılır.
Burada, Hz. Musa’nın
yanındaki genç adamın
Hz. Yuşa olduğu
rivayetlerden

anlaşılmaktadır. Hz.
Yuşa’nın Beykoz Yuşa

Tepesi’nde gömülü olduğu
şeklindeki inanış, Beşiktaş’ta türbesi
bulunan Kanuni Sultan Süleyman’ın süt
kardeşi Yahya Efendi’nin (1494-1570)
manevi keşfi ile irtibatlandırılarak
yaygınlaşmış ve şöhret bulmuştur.

ZUHUrAtBABA
tÜrBESİ -

BAKIrKÖy

ADİlE SUltAN tÜrBESİ - EyÜp

OrUÇ BABA tÜrBESİ - FAtİH
Oruç Baba olarak anılan zatın, eski
zamanlarda yine aynı semtte yaşadığı,
çok fakir olduğu halde orucunu tutup,
iftarını da bir parça kuru ekmek ve
sirkeyle açtığı rivayet ediliyor. Bir başka
inanışa göre de Oruç Baba'nın 1453
yılında İstanbul kuşatmasında savaşan
bir asker olduğu söyleniyor. Askerlere
su ve yemek tedarik etmekle görevli
olan Oruç Baba'nın, su kıtlığında bile
askerlere su dağıtmayı sürdürdüğüne,
''baba'' lakabının da buradan geldiğine
inanılıyor. Fatih Şehremini'deki Oruç
Baba Türbesi, Ramazan ayının ilk
gününden itibaren dileklerinin
gerçekleşeceğini inanan insanlar

tarafından ziyaret edilir. Bu zamanlar
oldukça kalabalıktır. Ramazan ayının ilk
ve son günlerinde şeker, zeytin, sirke
ekmek gibi bereketi temsil ettiği
düşünülen yiyeceklerle oruç açılır ve
herkes birbirine bunları dağıtır. Amaç
bereket getirmesidir. Ramazan ayının
ilk iftarını Oruç Baba Türbesinde
yapanların dileklerinin
gerçekleşeceğine inanılır. Bu
düşünceyle türbeye gelen kişiler sirke
ve ellerindeki bir parça ekmekle iftar
yaptıktan sonra Oruç Baba'nın ruhuna
Fatiha okuyarak onun yüzü suyu
hürmetine isteklerini bildirip Allah'a
dua ederler.

Mehmet Ali Paşa Türbesi de denir. Bostaniskelesi Sokağı'nın
nihayetinde, Hüsrev Paşa Türbesi'nin sol tarafında ve Hüsrev
Paşa Kütüphanesi'nin karşısındadır. Adile Sultan II.Mahmud ile
4.İkbal Zernigar Kadın'ın kızıdır. Küçük yaşta annesini
kaybedince Sultan II.Mahmud'un Başkadın'ı Nevfidan Kadın
tarafından büyütülür. 27 Nisan 1845'de Mehmed Ali Paşa ile
evlenir. Sultan ufak tefek, zarif, zeki, bilhassa pek asil ve şair
ruhlu bir genç kızdır. Sarayda iyi bir tahsil ve terbiye görmüştür.
Kocası Mehmed Ali Paşa'ya derin ve gayet temiz bir sevgi ile
bağlıydı. Ondan üç çocuğu oldu, bunlardan ikisi pek küçükken
öldü. Önce kocasını, kısa bir süre sonra da kızı Hayriye Hanım
Sultan'ı kaybedince Nakşibendi Tarikati'ne girdi. Eyüp Sultan
Türbesi'nin yan ve Sultan I.Ahmed Sebili'nin arka tarafında
bulunan "Kadınlar Mescidi"nde her sene Ramazan süresince
itifaka çekilmeyi adet edinmiştir. Fakir çocukları okutur, kendisi
de okuyup yazmayı severdi. Divan ve tekke edebiyatını iyi
biliyordu. Osmanlı hanedanı içinde Divan'ı olan tek kadın
şairdi. 1899 tarihinde ve 73 yaşında olduğu halde vefat etti.

Zuhurat Baba, İstanbul
Bakırköy'de bugün Zuhuratbaba
olarak anılan semtte türbesi
mevcut bulunan veli. Fatih Sultan
Mehmet'in İstanbul'u Fethi
esnasında Bizanslılar bütün su
kuyularını zehirleyince, savaşın en
yoğun şiddette yaşandığı anlarda
Osmanlı ordusu su ihtiyacını
karşılayamayıp, susuzluk
sorunuyla karşılaşır. Su sıkıntısının
artmaya başladığı anda sırtında su
kırbası, elinde su tasları ile ak
sakallı, nur yüzlü bir kişi ortaya
çıkar. Bu kişiye askerler "aniden
beliren" anlamında "Zuhurat
Baba" diye seslenirler. Sırtındaki
tek su kırbası ile koskoca ordunun
susuzluğunu gideren bu mübarek
zatın savaş sonunda şehit
olduğunu, kanlar içindeki ak sakalı
ile yerde yattığını ve su
kırbasından sanki bir pınar gibi
sürekli su aktığını görünce bu
kişinin bir Allah dostu olup,
Müslüman Türk ordusuna Allah
tarafından gönderildiğini anlarlar
ve olduğu yere gömerler.
Zuhuratbaba Türbesi İstanbul'un
en bilinentürbelerinin başında yer
alıyor. Bir dileğin kabul olması için
"üç cuma üst üste gidilmesi" inancı
nedeniyle türbede cumaları ayrı
bir kalabalık yaşanıyor. Sokaklara
taşan kalabalıkta, çeşitli isteklerle
türbeye akın edenlerin yanı sıra
daha önce buraya gelip dilek
dileyenler de var.

Boyacı Sokağı ile Haliç arasında ve sokak üzerinde bulunan
tek katlı türbedar binasının arkasındaki bahçe içindedir.

Türbenin kapısı Haliç tarafında olup cümle kapısı da bu cihette
idi. Sahildeki granit taştan yapılmış rıhtımına yanaşan büyük
sandallarla türbeye gelinirdi. Bu güzel rıhtım ve demir küçük
iskele babaları 1986 tarihinde , önünde kazıklı yol yapılırken

toprak altında kalmıştır. Türbe bahçesi demir parmaklık ile
çevrilmiştir. Bahçede iki küçük havuz vardır. Bu anıt türbe

meşhur Mimar Kemaleddin Bey tarafından 1911-1912
tarihleri arasında yapılmıştır. Sultan Reşat, 35. Osmanlı
Padişahıdır. 2 Kasım 1844 tarihinde Çırağan Sarayı'nda

dünyaya gelmiş ve 65 yaşında tahta çıkmıştır. Annesi
Gülcemal Kadıefendi'dir. Yedi yaşında iken annesini, onyedi

yaşında iken babası Sultan Abdülmecid'i kaybetmişir. Kuvvetli
bir şark ve İslam kültürüne sahip, Mevlevi tarikatına bağlı, iyi
niyetli bir padişah idi. Eyüp'teki türbe ve okulunu yaptırmaya
karar verdiği zaman "Ebedi uykumu su ve çocuk sesi duyarak

uyumak isterim" dediği söylenir. Türbenin yanındaki okul
bugün Eyüp Lisesi'dir. 9 yıllık Saltanat döneminden sonra

1918 yılında 74 yaşında vefat etmiştir. Sultan Reşad'ın
yanındaki ikinci sanduka eşi Kamures Başkadıefendi'ye aittir.

SUltAN MEHMED rEŞAD tÜrBESİ - EyÜp
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Eyüp Sultan Türbesi’nin ilk türbedarı
Şeyh Baba Yusuf, Eyüp Sultan
Türbesi’nin yerini tespit eden büyük
alim ve evliya Akşemseddin
Hazretleri’nin halifesidir. Fatih
Sultan Mehmet, türbeyi yaptırdıktan
sonra onu ilk türbedar olarak
görevlendirmiştir. ‘Şeyh’ ve ‘Baba’
unvanları ile anılan bu büyük zat,
Arapça ve Farsça’ya vakıftı. Kur’an-ı
Kerim’in Farsça olarak tefsirini
yazdı, memleketi Sivrihisar’a güzel
bir cami yaptırdı ama türbedarlık
görevini hiç bırakmadı...

EyÜp Sultan Türbesi, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan
Mehmet’in talimatı ile İstanbul’da yapılan ilk Osmanlı eserlerinden
biridir. Onu takiben Ayvansaray Surları’ndan başlayarak Haliç kıyısı

şenlenmeye başlamıştır. Eyüp Sultan Türbesi’nde görevlendirilen ilk
türbedar da Fatih’in hocası Akşemseddin Hazretleri’nin öğrencisi ve daha
sonra halifesi olup onun yerine geçen Şeyh Baba Yusuf olmuştur. 

Sivrihisar’da doğan Yusuf, ilk eğitimini babasından aldıktan sonra Selçuk
Medresesi’ni bitirmiş, uzun yıllar vaizlik yapmıştır. Bayramiyye tarikatına
intisap eden Yusuf’un yolu Akşemseddin Hazretleri ile kesişmiş, onun
manevi eğitimi ile zirveye çıkarak Akşemseddin Hazretleri’nden icazet alıp
halifeleri arasına girmiştir. Farsça tefsir yazacak kadar İslami ilimlerde zirvede
olan Şeyh Baba Yusuf, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin kurduğu tarikatın
büyük şeyhlerinden biri olmuştur. Sanat ve edebiyata da meraklı olan Şeyh
Baba Yusuf, aynı zamanda divan edebiyatımızın ünlü şairlerinden biridir.

Çok özel bir başlık
Şeyh Baba Yusuf’un kabri, Eyüp Sultan Camii şadırvan avlusunun kuzey

tarafındadır. Anıt mezarı çok sade ama şahidesi çok özel bir başlığa (serpuşa)
sahiptir. Kabir üç kademeli kaide ile yükseltilerek, kare gövdeli bir baş taşı ve
üstüvani yani silindir şeklinde bir ayak taşından oluşmaktadır. Kabrin üstü
açıktır. Sütun şeklinde, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen ayak taşında yazı
ve süsleme yoktur. 

Baş taşının kare şeklindeki gövdesinin kıbleye bakan kısmında kare bir
alan oluşturularak kısa ve öz bir kitabe yazılmıştır. Merhum Şeyh Yusuf
Baba’nın kavuğu ise İstanbul kabristanlarında bir benzeri daha olmayan nev-
i şahsına münhasır ve oldukça gösterişlidir. 

Kitabede “Merhum Şeyh Baba Yusuf Efendi’nin merkadidir. El- Fatiha.
918” (1512) yazılıdır. Eyüp Sultan Hazireleri’nden günümüze kadar sağlam
şekilde ulaşan çok özel kabirlerden biridir.

Mutasavvıf, şair, mütefessir
Şeyh Baba Yusuf, Fatih Sultan Mehmet’in Eyüp Sultan

Türbesi’ni yaptırdıktan sonra görevlendirmesinden, vefat tarihi
olan 1512 yılına kadar bu görevi yapmıştır. Sultan II. Bâyezîd’ın
kendi adına yaptırdığı Bâyezîd Camii’nin Hicri 911 (Miladi 1506)
yılındaki açılışında son derece etkili bir vaaz veren Şeyh Baba
Yusuf, Sultan’ın iltifatına mazhar olmuştur. 

Memleketi olan Sivrihisar’ı da unutmamış 1498’de kendi adıyla da
anılan Kurşunlu Camii’ni yaptırmıştır. Hamdi Baba, Fahri Baba, Sofi
Baba, Hamid Baba isimli dört oğlunun kabirleri bu caminin
haziresindedir. 

Şeyh Baba Yusuf, dinî ve tasavvufî ilimlerde donanımlı, sanat ve
edebiyata meraklı, hat konusunda maharetli, keramet sahibi büyük
bir zattı. Arapça ve Farsça’ya vakıf,  şer’î hükümlere sıkı sıkıya bağlı bir
mutasavvıf şair olan Şeyh Baba Yûsuf, şiirlerinde genellikle Yûsuf,
bazen de Şeyhoğlu mahlasını kullanmıştır. Edebî anlamda en önemli
eseri Mevhûb-ı Mahbûb’dur. Hicri 913 (Miladi 1508) yılında
tamamladığı, 7968 beyitten oluşan mesnevî türündeki eser, dinî-
tasavvufî mahiyette bir nasîhatnâmedir. Kur’an-ı Kerim’in Farsça olarak
tefsirini de yazan Şeyh Baba Yusuf’un Türkçe divanı ve Risâletü’n-
Nûriyye isimli Arapça bir risalesi de vardır. 1512 yılında vefat den bu
büyük zatın kabri, Eyüp Sultan Türbesi’nin kuzey batı cephesindedir.

SEYH BABA YUSUF

8YAZI: Alİ İHSAN GÜlCÜ
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EyÜp Belediyesi’nin edebiyatın
genç yeteneklerini usta yazarlarla
bir araya getirmek için düzenlediği

“3. Haliç Genç Edebiyat Günleri”
Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde
gerçekleştirildi.  Yediden yetmişe tüm
Eyüplülerin büyük ilgi gösterdiği
etkinliğin açılış konuşmasını Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın ve usta
yazar İskender Pala yaptı.  Eyüp'ün kültür
ve sanat adası haline gelmesini
istediklerini ve Haliç Genç Edebiyat
Günlerinin genç yazarlar için bir teşvik ve
örnek çalışma olmasını amaçladıklarını
belirten Başkan Aydın ”Edebiyat
medeniyetler ve kültürler için büyük bir
hazine. İçinden çıkan kültüre
yönlendirme, taşıma, zenginleştirme ve
ufuk açıcı fikirler veriyor. Bu bağlamda
Eyüp ilçemiz medeniyetimizin bir çok
özelliğini barındıran önemli bir parçamız.
Bize düşen sorumluluk medeniyetimizin
taşıyıcılarına ufuk açmak, onları canlı, diri
tutmak ve beslemektir” dedi.

5 gün süren etkinlik boyunca şiire,
öyküye, romana ve denemeye dair
birbirinden farklı paneller düzenlendi.
Genç yazarlar, usta yazarlardan Cihan
Aktaş, Osman Konuk, Feyza
Hepçilingirler ve Mehmet Kurtoğlu ile bir
araya geldi. Yazı Akademisi
öğrencilerinin de etkinlikte yer aldığı
ödül töreninde akademi öğrencilerinin
çıkardıkları 'Turfanda isimli edebiyat
seçkisi de dergi takipçileriyle buluştu.

Edebiyat Şöleni Ödülle Taçlandırıldı
Ustalarıyla buluşan 3 genç yazar, 3

genç şair ve 3 genç denemeciye 5 gün
süren edebiyat şöleninin ardından 9
Mayıs Çarşamba günü Caferpaşa Kültür
Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül
töreni ile üçer bin TL ödül ve plaket
verildi.

Şiir dalında ödül alan genç
edebiyatçılar, Nergihan Yeşilyurt ve
Muhammed Cemal Ünal plaketlerini
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ve
Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül'ün
elinden aldı.

Öykü dalında ödül alan genç
edebiyatçılar Demet Şahin, Hasan
Harmancı ve Emre Ergin'in plaketlerini
usta denemeci Mehmet Kurtoğlu takdim
etti.

Roman dalında ise, Yeşim Monus,
Hüseyin Tophan ve Ahmet Sadrettin'in
plaketlerini Eyüp Belediyesi Kültür İşleri
Müdürü Davut Akgül'ün ve usta yazar
Cihan Aktaş'ın elinden aldı.

Eyüp’te Edebiyat
Baharı Yaşandı

Başkan Aydın, 3. Haliç Genç Edebiyat Günleri’ne
katılan Yazar İskender Pala’ya teşekkür etti.

Edebiyat tutkunu gençler, 3. Haliç Genç Edebiyat
Günleri’ni heyecanla takip etti.
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Baskan Aydın’dan Basarılı Genclere Balkan Turu Hediye. . .
Geçtiğimiz yıllarda Eyüp’teki başarılı gençleri, İspanya Endülüs ve Balkanlar’a gönderen Eyüp

Belediye Başkanı Remzi Aydın, bu sene de Saraybosna, Poçitel, Blagaj, Mostar, Belgrad, Karlofca,
Novi Sad, Üsküp, Prizren ve Priştina’dan oluşan bir tatil hediye ediyor. Eyüp Belediyesi’nin

organize ettiği ‘Balkanlar Turu’, 9 Temmuz’da başlayacak ve 5 gece altı gün sürecek.

EyÜp’tEKİ liselerde ve ortaokullarda
öğrenim gören gençlerin başarılı
olması, eğitimde, sporda, güzel

sanatlarda en iyi şekilde yetişmeleri için
gereken tüm çalışmaları gerçekleştiren
Eyüp Belediyesi, Başkan Remzi Aydın’la
üç yıl önce başlayan ‘Başarılı gençlere
yurtdışı tatili’ projesini bu sene de
organize ediyor. Başkan Remzi Aydın,
başarılı gençleri bu sene 9 ve 15 Temmuz
tarihleri arasında iki grup halinde
Balkanlar’a yurtdışı tatiliyle
ödüllendirileceklerini belirterek,
öğrencileri okul müdürlüklerinin başarı
ortalamasına göre belirleyeceğini söyledi. 

Bu sene Balkanlar turuna çıkacak
gençlerin gezisi 9 Temmuz Pazar sabahı
başlayacak. Gençler 5 gece 6 gün sürecek
bu gezi sırasında Saraybosna, Poçitel,
Blagaj, Mostar, Belgrad, Karlofça, Novi
Sad, Üsküp, Prizren ve Pristina’yı gezip
görme, yeni yerler keşfetme imkanı
bulacaklar.

EyÜplÜ BAŞArIlI
GENÇlErİN
BAlKAN GEZİ
prOGrAMI
(5 GECE 6 GÜN) 

1.GÜN 9 tEMMUZ pAZAr:
SArAyBOSNA 
l Saraybosna gezisinde Baş Çarşı,
Bosna’nın unutulmaz lideri olan
Aliya İzzebegovic'in kabrinin ziyaret
edilmesi ve bölgedeki tarihi turistik
eserlerin gezilmesi. 

2. GÜN 10 tEMMUZ pAZArtESİ:
SArAyBOSNA – MOStAr-pOÇİtEl-
BlAGAJ
l Sabah Mostar şehrine hareket.
Tito Köprüsü, Savaş Müzesi, Mostar
antik kenti gezilecek. Osmanlının
Balkanlarda ulaşmış olduğu son
nokta Poçitel Köyü görülecek yerler
arasında. 

3. GÜN 11 tEMMUZ SAlI:
SArAyBOSNA - BElGrAD
l Belgrad’da, Kale Meydanı, Askeri
Müze, İstanbul Kapı, Saat Kulesi,
Damat Ali Paşa Türbesi, Zindankapı,
Leopold Ev, Sokollu Mehmet Paşa
Çeşmesi vb. tarihi turistik yerler
gezilecek. 

4.GÜN 12 tEMMUZ ÇArŞAMBA:
KArlOFCA-NOVİ SAD-BElGrAD
l Sırbistan’ın Voyvodina eyaleti
ziyaretinin ardından Karlofca
kasabasındaki tarihi ve kültürel
eserler, Voyvodina’nın başkenti Novi
Sad Özgürlük Meydanı gezilecek. 

5. GÜN 13 tEMMUZ pErŞEMBE:
BElGrAD-ÜSKÜp 
l Makedonya’nın başkenti ve
Avrupa Kültür Başkenti Üsküp’teki
Osmanlı eserleri ziyaret edilecek.

6. GÜN 14 tEMMUZ CUMA:
prİZrEN-prİStİNA-İStANBUl 
l Kosova turu, Prizren şehriyle
başlayacak. Bu şirin şehirde,
Taşköprü, Halveti Tekkesi, Gazi
Mehmet Paşa Hamamı’nın da
bulunduğu tarihi ve kültürel eserler
gezilecek. Ardından Priştina’ya doğru
yola çıkılacak. Osmanlı Padişahı 1.
Murad Hüdavendigar’ın türbe
ziyaretinin ardından İstanbul’a
dönüşe geçilecek.
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EYÜP 
GENÇLİĞİ

HaLİÇ’TEKİ
ŞÖLENDE BuLuŞTu

EyÜp Belediyesi tarafından organize edilen Gençlik
Şöleni, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve
gençlerin yoğun katılımıyla Eyüp Sultan

Meydanı'ndan Haliç Etkinlik Alanı'na kadar düzenlenen
yürüyüşle başladı. Yürüyüş öncesi meydanda dualar
edildi. Mehter takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe
Başkan Remzi Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat
Öğütçü, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koçyiğit, AK Parti
Eyüp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Sultan Karal ile
birlikte yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı. Gençler yürüyüş
sırasında ellerinde 100 metre uzunluğunda dev bir Türk
bayrağı taşıdılar.

Sporaşk Gösteri Ekibinden Muhteşem Performans
Haliç Etkinlik Alanı'na gelindiğinde ise gençleri,

ilçedeki okulların öğrencilerinin hazırladığı birbirinden
güzel folklor ve sahne gösterileri karşıladı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde oluşturulan,
spor ve dansı bir araya getiren "SPORAŞK" Gösteri Ekibi'nin
gösterisi ise izleyenleri büyüledi.

Başkan Remzi Aydın: “Gençler İçin Daha 
Canlı Bir Kutlama Formatı Hazırladık”

Açılışta sahneye gelerek bir konuşma yapan Başkan
Remzi Aydın, “Bugün aslında çok konuşmaya gerek yok.
Bugün bayram, gençlerin bayramı. Uzun, resmi, donuk,
ruhsuz gösteriler ve kutlamalar yerine daha canlı bir
kutlama formatı yapıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz,
4 gün sürecek şölen ve bayramımızda spor var, kültür var
ve eğlence var. Gençliğimizin istediği arzu ettiği şeyler var.
Gösterilere ve festivale zaman bulabildiğim ölçüde alana
gelerek katılacağım" ifadelerini kullandı. Konuşmanın
ardından ise Başkan Aydın, alanda dolaşarak gençlerin
katıldığı etkinlikleri izledi, standları ziyaret etti, oyun
alanında Başkan Aydın survivor yarışmasının startını verdi
sonrasında kolları sıvayarak Bocce oynadı.

Mehter takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüş renkli
görüntülere sahne oldu.

Gençler normal futbola göre daha zor olan ama bir o
kadarda zevkli olan balon futboluna büyük ilgi gösterdi.

Gençler
Rodeo'da zor

anlar
yaşadılar.

Başkan Remzi Aydın, şölenin finalinde
yapılan dragon ve bot yarışlarında
gençlerle birlikte kürek çekti.

8RÖPORTAJLAR: SErKAN DUyGU
8FOTOĞRAFLAR: t. AlpEr GÖKDEMİr

Eyüp Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği “Eyüp Belediyesi Gençlik Şöleni”nde gençler
muhteşem dört gün geçirdiler.  4x4 balon futbol, canlı langırt, rodeo, yağlı sumo, 3x3 basket, gladyatör, dragon bot yarışları, su balonu, dev salıncak, survivor

parkuru gibi birbirinden farklı etkinliklerle keyifli saatler geçiren gençler konser, spor, dans, folklor ve sahne gösterileri ile eğlencenin doruğuna çıktılar.
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Başkan Aydın, geçlerin en çok zorlandığı Survivor
parkında yarışmayı ihmal etmedi.

Rap müziğinin sevilen isimlerinden Resül Aydemir'de
şölen kapsamında muhteşem bir konser verdi.

Spor ve dansı bir araya getiren "SPORAŞK" Gösteri
Ekibi'nin gösterisi  izleyenleri büyüledi.

GENÇlEr şölende 4x4 balon futbol, canlı
langırt, rodeo, yağlı sumo, 3x3 basket,
gladyatör, dragon bot yarışları, su balonu,

dev salıncak, survivor parkuru gibi birbirinden
eğlenceli etkinliklerle farklı bir 19 Mayıs Gençlik
ve Spor Bayramı geçirdiler.  Survivor alanında
gençler galibiyet için birbirleriyle yarışırken, su
balonuyla eğlenceli yarışlar yaptılar, yağlı sumo

ile keyifli dakikalar yaşayarak, canlı langırt ve
balon futboluyla yoğun geçen eğitim öğretim
döneminin stresini üzerlerinden attılar. 

Ünlü Rapçi Resül Aydemir Gençleri Coşturdu
Simurg Gençlik şöleninde çeşitli aktivite ve

gösterilerle farklı bir 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı geçirmenin hazzını yaşayan gençler,

Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Resül
Aydemir'in, Haliç Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen
konseriyle de coşup eğlendiler.  Farklı tarzı ve
yorumu ile Eyüplü gençlere güzel bir akşam
yaşatan Aydemir, Çocukluğum, Vatan,
Gençliğim, Susmadı Vicdanım gibi sevilen
eserlerini seslendirdi. Konserin ardından Resül
Aydemir, sanata ve sanatçıya verdiği değer ve

destekten dolayı Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın'a teşekkür etti.

Bot yarışlarıyla muhteşem final
Simurg Gençlik Şöleni, 21 Mayıs'ta

gerçekleştirilen, Başkan Remzi Aydın'ın da
kürek çektiği dragon ve bot yarışlarının
muhteşem finaliyle sona erdi.

GENÇLEr KEYİfLİ zaMaN GEÇİrDİ

Gençler yürüyüş sırasında ellerinde 100 metre
uzunluğunda dev bir Türk bayrağı taşıdılar.

Eyüp Sultan Meydanı'ndan Haliç Etkinlik
Alanı'na kadar düzenlenen yürüyüşe
yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı.

Gençlerin yürüyüşüne Başkan Remzi Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa
Koçyiğit ve AK Parti Eyüp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Sultan Karal'da eşlik etti.

KAZANANlArIN
lİStESİ AÇIKlANDI

Eyüp ilçesindeki liselerin Dragon final
yarışlarındaki sıralamada 1'inci 'Bileği

Bükülemeyenler' takımıyla Fatih Sultan Mehmet
Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2'nci 'Kafkas

Kartalları' takımıyla Alibeyköy Kız İmam Hatip
Lisesi, 3'üncü 'Jet Ski' takımıyla Otakçılar Anadolu

İmam Hatip Lisesi oldu. 3x3 basketbol
turnuvasında ise, 1'inci Mareşal Fevzi Çakmak
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 'Team
Blessed' takımı, 2'nci Topçular Mahallesi Eyüp

Gençlik Merkezinden 'Kamboçya' takımı, 3'üncü
Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi'nden 'Uber Hot'

takımı oldu. Bütün Eyüp halkının davetli olduğu
ödül töreni ise perşembe günü yapıldı.
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Ayça pekçetin:  
“Rami Atatürk Anadolu Lisesi
11.sınıf öğrencisiyim. Buraya

Rami'den geliyorum. Arkadaşlarla
birlikte çok eğlenceli ve güzel bir
gün geçirdik. Sınav döneminde
olduğumuz bir haftada bu şölen
bize çok iyi geldi. Sınav stresini
attık, enerjimizi boşalttık ve bol
bol eğlendik. Biz gençlere her

konuda destek olan ve bu şölenle
gençlere güzel bir bayram yaşatan

Başkanımız Remzi Aydın'a ve
belediye çalışanlarına teşekkür

ediyoruz.”

Muhammet Kapkın: 
“Rami Atatürk Anadolu Lisesi 11.

sınıf öğrenciyim. Buraya
Bayrampaşa'dan geliyorum.

Güzel ve eğlenceli bir gün
geçirdik arkadaşlarla. Rodeo,

Gladyatör, Balon futbolu dahil
birçok faaliyete katıldım. Umarım
bu gençlik şöleni geleneksel hale

gelir ve daha da büyüyerek
devam eder.”

Sudenaz Aytaş: 
“Refhan Tümer Sağlık Meslek

Lisesi 9.sınıf öğrencisiyim.
Belediyemiz biz gençler için

gerçekten çok güzel bir gençlik
şöleni düzenlemiş. Bir sürü

etkinlik alanı var. Çok uğraşılmış
ve emek verilmiş. Ben az önce
rodeo yaptım, şimdi etkinlik

alanındaki diğer eğlence
ünitelerini deneyeceğim.”

Medine Kuşbey: 
“Refhan Tümer Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi 9.sınıf
öğrencisiyim. Burada harika bir

etkinlik alanı oluşturulmuş.
Eğlence üniteleri, konserler ve
faaliyetlerle muhteşem bir dört

gün geçirdik. Bu gençlik şöleninin
geleneksel hale gelmesini ve her

yıl düzenlenmesini istiyoruz.”

Kübra Nur Arslan: 
“Refhan Tümer Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi 10.sınıf
öğrencisiyim. 16 yaşındayım

Yeşilpınar Mahallesi'nden
geliyorum. Belediyemiz biz

gençler için harika bir etkinlik
alanı düzenlemiş. Biraz önce

Gladyatör oyununu oynadım. Tek
tek bütün faaliyetleri denemek

istiyorum. Belediyemize ve
Başkanımız Remzi Aydın'a bu

güzel şölen için teşekkür
ediyoruz.”

yiğit yıldırım: 
“Rami Atatürk Anadolu Lisesi 11.

sınıf öğrenciyim.
Gaziosmanpaşa'dan geliyorum.

Etkinlikte arkadaşlarımızla bayağı
eğlenceli saatler yaşadık. En çok

balon futbolunu beğendik.
Belediyemize  ve Remzi Aydın

başkanımıza bizlere güzel bir 19
Mayıs yaşattıkları için teşekkür

ediyoruz.”

Fırat yurdakul: 
“Rami Atatürk Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisiyim.

Belediyemiz gerçekten çok kaliteli bir etkinlik
düzenlemiş. Nereye bakarsanız her yerde bir eğlence

ünitesi ve faaliyet var. Ben en çok balon futbolunu
beğendim. Normal futbola göre oynaması daha zor ve
yorucu ama bir o kadar da eğlenceliydi. Arkadaşlarla
kafamızı dağıttığımız
eğlenceli bir gün

geçirdik. Başkanımız
Remzi Aydın başta
olmak üzere emeği

geçen herkese
teşekkür ediyorum.”

Aleyna Çakar: 
“Rami Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf

öğrencisiyim. 17 yaşındayım,
Gaziosmanpaşa'da oturuyorum.
Bence güzel düşünülmüş bir
etkinlik alanı tasarlanmış.
Gençlerin enerjisini atabilecekleri,
eğlenebilecekleri, hep beraber
aynı ortamı paylaşabilecekleri bir

şölen hazırlanmış. Burada herkesin
keyif alabileceği birçok farklı

eğlence ünitesi var. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz.”

Hamza Bilal Buğday: 
“Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 9.sınıf

öğrencisiyim. Belediyemiz biz gençler için çok güzel bir
şölen hazırlamış. Özellikle sınav haftasında olduğumuz
bir dönemde stres atmak ve kafamızı boşaltmak için bu

şölen bizim için iyi bir fırsat
oldu. Başkanımız Remzi

Aydın, biz gençlere eğitim
konusunda her zaman

destek oluyor. Bu şöleni
de düzenleyerek 19

Mayıs'ta bizleri bir kez
daha mutlu etti. Kendisine

çok teşekkür ediyoruz.”

GENÇlEr ŞÖlENDE BOl BOl EĞlENİp StrES AttIlAr

İlyas Emre Çınar: 
“Refhan Tümer Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrenciyim. 16
yaşındayım Alibeyköy'den geliyorum.
Şölen tam biz gençlere uyarlanmış,
sıkmayan eğlenceli bir etkinlik
olmuş. Birçok arkadaşımda beğendi.
Eğlenip, stres atabileceğimiz birçok
ünite var. Bu etkinliklerin her sene

yapılmasını istiyoruz. Başta
başkanımız Remzi Aydın olmak üzere

emeği geçen tüm Eyüp Belediyesi
çalışanlarına teşekkür ediyoruz.”
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BABASININ yanında 13 yaşında başladığı
mesleğini aşkla devam ettiren Fahri
Usta'yı, Rami Yeni Mahallesi'nde

tanımayan yok. Hıdır Bey Caddesi üzerindeki
küçük dükkanına tabela bile asmaya gerek
duymayan Fahri Usta'nın geleni gideni hiç eksik
olmuyor. Dükkana gelen eş dost ziyaretleri ve
müşteriler nedeniyle sıklıkla ara vermek zorunda
kaldığımız söyleşimiz sırasında “Burası tekke
gibidir, eş dost sağolsun uğramadan geçmezler”
diyen yılların ustası “O yüzden dükkanı her
sabah 10'da açar akşam da 10'da kapatırım,
sohbet muhabbet nedeniyle işler uzuyor. Bu işi
devam ettirme nedenlerimden birisi de
adresimiz belli olsun diyedir. Kahve kültürüm
yok, eşi dostu görelim, sohbet edelim, zaman
geçirelim. Zaten dükkan kendimin olmasaydı
kira verseydim çoktan kapatmak zorunda
kalırdım” diyor. 

Yıllara ve gelişen teknolojiye meydan
okurcasına mesleğini,” huzur bulduğum tek yer”
dediği o küçük dükkanında devam ettirmeye
çalışan Fahri Usta da her zanaatkar gibi eski
günleri arıyor. “Önceden sabahlara kadar
özellikle bayramlarda arife gününe kadar
durmaksızın çalışırdık. İnsan o eski güzel günleri
özlüyor” derken yıllar öncesine dalıp giden Fahri
Uygun “Malesef fabrikasyon çoğaldı, Çin piyasayı
öldürdü. Ufak esnaf bitme noktasına geldi. Zaten
bu işe hayatını vermiş bir çok ayakkabı ustası da
aramızdan ayrıldı. Çırak deseniz o da yok. Kim
çocuğunu ayakkabı tamircisi yapmak ister ki. Biz
de bu işi gücümüz yettiği kadar devam ettirmeye
çalışıyoruz” şeklinde konuşuyor.

“Elimdeki Ağaç Çiviler 
Bitsin Mesleği Bırakacağım”

Şimdiki ayakkabıların kalitesiz ve sağlıksız
olduğunu, kaliteli ayakkabıların ise çok pahalı
olduğunu vurgulayan Uygun sözlerine şöyle
devam ediyor “Önceden ayakkabıları elle, kösele
yumurta topuk, sivri burun yapardık ve ağaç
çivisi kullanırdık. Ağaç çiviler daha sağlamdır,
ıslandığı zaman şişer ve ayakkabı daha sağlam
olur. Demir çiviler ise zamanla paslanır. Ben hala
ağaç çivi kullanırım. Kendi kendime söz verdim
bu ağaç çiviler bittiğinde mesleği bırakacağım
artık. Ayakkabıcılık mesleği her ne kadar zamana
yenilse de yalınayak modası çıkmadığı sürece
varlığını devam ettirecektir”

yılların Ayakkabı Ustası Fahri Uygun:Eyüp Postası
olarak, yıllardır
Eyüp’te
yaşayan,
burada esnaflık
yapan ustaları
her ay
sayfalarımıza
konuk
ediyoruz. Bu
isimlerden
birisi de 50 yılı
aşkın süredir
Ramiyeni
Mahallesi'nde
ayakkabıcılık
yapan yılların
ustası Fahri
Uygun...

“Malesef
fabrikasyon
çoğaldı, Çin
piyasayı
öldürdü.
Ufak esnaf
bitme
noktasına
geldi. Zaten
bu işe
hayatını
vermiş bir
çok
ayakkabı
ustası da
aramızdan
ayrıldı.
Çırak
deseniz o
da yok. Kim
çocuğunu
ayakkabı
tamircisi
yapmak
ister ki. Biz
de bu işi
gücümüz
yettiği
kadar
devam
ettirmeye
çalışıyoruz”

“

“

Koyu Beşiktaş taraftarı olan, 25 yıldır kuşçulukla ilgilenen Fahri
Uygun, kanaryalarından birisine Beşiktaş ismini vermiş.

Ramiyeni Mahallesi'nin Fahri Abisi, Uygun'un dükkanında
sohbet muhabbet eksik olmuyor.

8RÖPORTAJ: SErKAN DUyGU
8FOTOĞRAFLAR: t. AlpEr GÖKDEMİr

“Yalınayak Modası Çıkmadığı
Sürece Ayakkabıcılık Ölmez”
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Eyüp'ün Köylerinden Gelen Manda Sütü, İstanbul'un Önemli Bir Kısmının Süt İhtiyacını Karşılıyor

Pirinççi Köyü’nden İtalya’ya
Manda Sütü İhraç Ediliyor

SAĞlIK açısından inek sütüne göre daha faydalı olan,
içeriğinde daha fazla kalsiyum, demir, çinko ve
vitamine sahip olan manda sütüne ilgi her geçen gün

artıyor. Sütünün yanısıra, yoğurdu, tereyağı ve kaymağına
olan talebin artması, inek sütüne göre beş kat daha karlı
olması ve devlet teşviki, manda yetiştiriciliğini cazip hale
getirdi. Manda yetiştiriciliğinin öne çıktığı yerler arasında
Eyüp'ün Pirinççi, Işıklar, Ağaçlı, Akpınar, Çiftalan, İhsaniye ve
Odayeri köyleri de yer alıyor. 

Biz de Eyüp Postası olarak sadece Eyüp'ün değil
İstanbul'un büyük bir kesiminin manda sütü ihtiyacını
karşılayan bu köylerden biri olan Pirinççi’ye gittik ve ailesiyle
birlikte manda yetiştiriciliği yapan Reşit Onat'ın mandırasını
dolaşarak sohbet ettik.

Manda Sütü, İnek Sütünden 4 Kat Daha Pahalı
Babası Reşat Onat, abisi Raşit Onat'la birlikte 2010

yılından beri mandıra işletmeciliği yapan Reşit Onat,
“Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyoruz, daha önce
inek ve keçi yetiştiriciliği yaptık fakat daha sonra buradaki
arazi şartlarına uygun olması, manda sütünün değerlenmesi
ve talebin artmasıyla manda yetiştiriciliğine başladık” diyor.

Köyde kendileri dışında beş ailenin daha bu işten ekmek
yediğine değinen Onat “Ben bu işe dört beş baş hayvanla
başladım, şu anda 160 baş mandamız var. Bir manda 10 ay
10 günde bir yavru doğurur. Bir mandanın yetişkin hale
gelip süt vermesi için dört yıl geçmesi gerek. Yetişkin hale
geldikten sonra bir mandadan günde 6 litre , inekten ise 30-
40 litre arası süt alabilirsiniz. Fakat inek sütünün litresi 1.5
lirayken mandanın ki 6 liradır ve bir manda 35-40 yaşına
kadar yaşayabilir” açıklamasını yapıyor.

İtalyanlar Manda Sütüne Büyük İlgi Gösteriyor
Manda sütünde yağ, protein ve mineral madde

oranlarının diğer çiftlik hayvanlarına göre daha yüksek
olduğunun vurgulayan Raşit Onat “Manda sütünün kolestrol
oranı düşüktür. Ayrıca yağ oranı yüksektir ve süt ürünleri
yüksek kalorilidir. Manda sütünden çok iyi kaymak ve yoğurt
olur. Biz burada günde 350 – 400 litre arası süt alıyoruz, tabii
hava şartlarına göre bu durum değişiyor, çünkü
mandanın meraya çıkıp otlaması gerekiyor.
Sütlerimizi ise genelde fabrikalara
ve muhallebici gibi küçük
işletmelere

veriyoruz. Bakırköy, Bahçelievler, İkitelli gibi İstanbul'un
birçok ilçesine sütlerimiz gidiyor. Bir de özellikle manda
sütünden çok iyi mozzarella peyniri olduğu için İtalyanlar
büyük ilgi gösteriyor. Hatta duyduğuma göre Kandıra
tarafında İtalyanların kurduğu bir mandıra bile varmış” diyor.

“Manda Etsiz Sucuk Olmaz"
Mandanın sütünden olduğu kadar ülkemizde pek tercih

edilmese de etinden de faydalanıldığını sözlerine ekleyen
Onat “Manda eti durduğu zaman çok çabuk siyahlaştığı için
kasaplar tarafından pek tercih edilmiyor. Aslında yediğiniz
zaman tadı sığır etinden pek farklı değildir, ayırt
edemezsiniz. Manda eti en çok sucuk yapımında kullanılıyor.
Manda etsiz sucuk olmaz” şeklinde konuşuyor.

Reşit Onat, devletin malak başına 350 TL teşvik verdiğini söylüyor.

Mandaların insan seçtiğini ve hep aynı kişi
tarafından sağılması gerektiğini söyleyen

Reşit Onat, “Mandaların sağımcısı hep
aynı kişi olmalıdır” diyor.

Manda sütünden yapılan
kaymak ve yoğurtlara talep

her geçen gün artıyor.

Meralarda otlayan ve
genellikle dere

kenarlarını tercih eden
mandalar daha çok süt

vermek için sürekli olarak
arazide olmak zorunda.

8HABER: SErKAN DUyGU
8FOTOĞRAFLAR: t. AlpEr GÖKDEMİr
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Okulun Atletizm takmından sorumlu olan Beden Eğitimi Öğretmeni Sinem Doğu
Ercan, “Atletizm takımında 6’sı kız 6’sı erkek olmak üzere 12 kişiyiz. Bunun

dışında 30 kişilik bir koşu grubumuz var. Haftanın üç günü antrenman yapıyoruz
ve bu gruptan takıma girebilecek seviyeye gelen kişileri seçiyoruz. İlçede bireysel

olarak 1. 2. ve 3.'lükler bizden çıkıyor. Takım olarak da ilde Avrupa yakasında
yapılan elemelerde erkek takımımız birinci, kız takımımız ise ikinci oldu” diyor.

Okulun Atletizm Takımından
Emre Akın ve Zidan Çakmak

Beden Eğitimi
Öğretmeni Murat

Karabulut

Beden Eğitimi
Öğretmeni
Sinem 
Doğu 
Ercan

Okulda, Anadolu
Lisesi'nin yanında
bilgisayar ve
muhasebe
bölümlerinden
oluşan Anadolu
Meslek Programları
uygulanmakta.

Halis Kutmangil Çok programlı Anadolu lisesi
AKADEMİK VE SPORTİF BAŞARILARIYLA ZİRVEDE BİR EĞİTİM YUVASI:

İstanbul'un en güzide ilçelerinden Eyüp, birbirinden güzel
sosyal sorumluluk ve yurt dışı projeleriyle spor, bilim ve
sanatta önemli başarılarıyla göz dolduran liselere sahip...

EyÜp Postası olarak bizler de farklı
kulvarlarda önemli başarılara imza
atan liselerimizi ziyaret ederek

sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu ay
ki sayfalarımıza misafir ettiğimiz Halis
Kutmangil Çok Programlı Anadolu
Lisesi, bölgenin saygın iş adamlarından
rahmetli Bekir Kutmangil tarafından
1985 yılında babası Halis Kutmangil
adına yaptırılmış. 2003 – 2004 Eğitim –
Öğretim Yılının başında Eyüp Ticaret
Meslek Lisesi ile birleştirilerek çok
programlı liseye dönüştürülen okul,
2014 – 2015 Eğitim – Öğretim yılından
itibaren ise Anadolu Lisesi kapsamına
alınarak ismi Halis Kutmangil Çok
Programlı Anadolu Lisesi olarak
değiştirilmiş. 21 Dersliği, 797 öğrencisi
ve 40 öğretmeni ile eğitime devam
eden okulda Anadolu Lisesi'nin yanında
bilgisayar ve muhasebe bölümlerinden
oluşan Anadolu Meslek Programları
uygulanıyor. 3 Bilgisayar laboratuvarı, 1
adet fizik  laboratuvarı, 1 adet çok amaçlı
salon ve kütüphanesi bulunan okulun
bahçesinde Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın tarafından 2014 yılında
yaptırılan bir halı saha da bulunuyor.

“Futbol ve Atletizm'de 
Eyüp'ün Gururu Olduk”

Akademik başarılarının yanısıra
sportif başarılarıyla da öne çıkan okulun
öğrencileri özellikle Futbol, Atletizm ve
Hentbol dallarından il ve ilçeler arası bir
çok şampiyonluklara imza atmış.
Geçtiğimiz ay Kırşehir'de düzenlenen
Genç Futbol Türkiye Şampiyonası'nda
okulun erkek futbol takımının Türkiye
3.'sü olduğunu söyleyen Okul Müdürü
Aykut Tahsin Nazlı, “Türkiye
Şampiyonası'nda son 32 takım arasına
kalan takımımız Denizli'de grup
şampiyonluğu yaşadıktan sonra
Kırşehir'de yapılan turnuvada yarı finale
kadar çıkarak 3. oldu. Okul futbol
takımımız bizi üç yıldır gururlandırıyor.
Kız Futsal Takımımız ise 2 kez Eyüp İlçe
Şampiyonu oldu. Bundan önceki
senelerde ise kız hentbol takımımızın
İstanbul 2.ve 3.'lüğü vardı.” diyor.

17 yaşında 11.sınıf öğrencisi olan Meryem Kemeç,
okulun atletizm takımında yer alıyor. Bursa'da yapılan
Marmara Bölgesi Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe 3.'lüğü

bulunan Meryem'in İstanbul'da 1.ve 3.'lükleri var.

Okulun sosyal sorumluluk projelerine de önem
verdiğine değinen Halis Kutmangil Çok Programlı

Anadolu Lisesi Müdürü Aykut Tahsin Nazlı “Eyüp
Belediyesi ve TAP Derneği'nin birlikte düzenlediği

Atık Pil Toplama Yarışması'nda geçen sene 635
kilo pil toplayarak ilçede 1.olduk. Bu sene de yine

Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği Okullar Arası
Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi'nde iddalıyız.

Okul olarak çevreye duyarlı, bilinçli genç bir nesil
yetiştirmeyi amaçlıyoruz bunun için Orman

Müdürlüğü'yle iletişim halinde olup fidan ekimi
yapıyoruz” açıklamasını yapıyor.

Okulun Erkek Futbol
takımı, Genç Erkek Futbol
türkiye Şampiyonası'nda

türkiye 3.'sü olarak büyük
bir başarıya imza attı.

“Atık pil toplama yarışmasın'nda 635 Kilo pil topladık”
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Bayramda
Tatlıyı fazla
Kaçırmayın!

ramazan ayında oruç tutanlar
bayramda tatlıyı ve yemeği fazla
kaçırınca sağlık sorunlarıyla
karşılaşabiliyor. Uzmanlar,
özellikle oruç tutan insanlarda
ramazan ayı sonrasında
psikolojik olarak daha fazla
yemek yeme eğiliminin ortaya
çıktığını, özellikle tatlı ağırlıklı
dengesiz bir beslenmenin
bayramda sağlık sorunlarına
yolaçabileceğini belirtti...

BAyrAMDA beslenme
düzenine dikkat edilmesi
gerektiğini ifade eden

uzmanlar, bayram süresince şeker,
çikolata, tatlı ve hamur işlerini fazla
tüketmenin mide bulantısı,
bağırsak sistemi rahatsızlıkları,
hazımsızlık, tansiyon, kolesterol ve
kan şekeri yükselmesi gibi
problemlere neden olabileceğine
dikkati çekti. 

Bayram ziyaretleri sırasında sık
içilen çay ve kahvenin ise
uykusuzluk, bağırsak sorunları ve
kalpte ritm bozukluklarına yol
açabildiğine işaret eden
uzmanlar şunları söylediler: 

''Bayram ziyaretlerinde
ikramlara karşı dikkat edilmesi
gerekir. Aşırı kafein kalp ritmini
bozduğu için özellikle kalp ve
tansiyon hastaları 2 fincanı
aşmamalıdırlar. Bu tür içecekler
yerine ayran ve taze sıkılmış
meyve suyu tercih edilmeli ve
günlük 2-2.5 lt su içilmesi ihmal
edilmemelidir.  Ziyaretlerde
sunulan tatlı, şeker ve çikolata bir
ara öğün olarak tüketilmelidir.
Her ikramın tüketilmesi yüksek
kaloriye, bu kalorinin de şekere
dayalı olması vücutta sorun
yaratarak sindirim sisteminde ve
bazı organlarda çeşitli rahatsızlıklara
yol açacaktır. Birbirinden çeşitli
lezzetlerle hazırlanan bayram
sofraları özellikle tansiyon, diyabet,
kalp damar rahatsızlıkları ve böbrek
yetmezliği gibi kronik hastalıkları
olan kişiler için tehlikeli olabiliyor.
Ziyarete gelen konuklara kesinlikle
ısrarcı davranılmamalı. Çünkü
sevdiğimiz için iyilik diye yaptığımız
ısrarlar, farkına varmadan
sevdiğimiz kişilerin sağlığına zarar
verebilmektedir. Oruç nedeniyle
uzun süren açlık dönemi ve
hareketliliğin azalması ile oluşan
metabolizma hızındaki yavaşlamayı
artırmak için bayram bir fırsat olarak
görülmelidir. Vaktiniz sürekli
ziyaretlerde geçiyor ve ayrıca
egzersize vakit ayıramıyorsanız;
bayram ziyaretlerine yürüyerek
gitmeyi, asansör yerine
merdivenleri kullanmayı tercih
edebilirsiniz."

BAyrAMI KİlO AlMADAN VE SAĞlIKlI

GEÇİrMEK İÇİN DİKKAt EDİlMESİ

GErEKENlEr ŞU ŞEKİlDE SIrAlANABİlİr:

n Bayram sabahlarına sağlıklı bir
kahvaltıyla başlanmalıdır. Börek,
poğaça, kızartma gibi ağır
yiyecekler yerine; peynir, zeytin,
haşlanmış yumurta, söğüş domates
ve salatalık gibi daha hafif
yiyeceklerden oluşan bir mönü
seçilmelidir. 

n Bayram süresince tatlı tüketimi
sınırlandırılmalı,

özellikle şerbetli ağır tatlılardan
kaçınılmalıdır. 

n Ara öğünler atlanmamalıdır. Bu
durum ana öğünlerde daha çok
yemek tüketimine ve kilo alımına
neden olacaktır.
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2016-2017eğitim-öğretim yılının
sonuna geldiğimiz bu

dönemde karne heyecanı hem çocukları hem de
ebeveynleri sarmış durumda. Hatta çok öncesinden
öğrencinin çevresinden ‘Karne nasıl? Zayıf var mı,
başarı belgesi alabilecek misin?’ şeklinde şakayla
karışık sorular sıkça gelmektedir... Herkeste bir
bekleyiş hakim... Kiminde tatlı bir heyecan, 
kiminde telaş, kaygı.

peki karnedeki notlar bize ne söyler?
Karne, bir öğrencinin o dönem boyunca farklı ders

ve beceri alanlarında göstermiş olduğu performansın
öğretmenler ve eğiticiler tarafından birtakım ödev ve
sınavlar ile sınanması neticesinde oluşan kanaatlerini
gösterir. Karnedeki notlar, okul başarısının ya da
başarısızlığın göstergesi değildir. Öğrenme sürecinin
tek başına karne notları ile değerlendirildiği eğitim
sistemlerinde, ebeveynler, notların başarı ya da
başarısızlık olarak algılanması hatasına ister istemez
düşmektedir.

Karne alan çocuklar ne hisseder?
Karne notları iyi gelen, başarı belgeleri alan

çocuklar mutlu olurlar. Ancak akademik başarı
alanında sorun yaşayan çocuklar için karne dönemleri
kaygı ve korku getirir. Karnedeki kötü notlar çocuğun
kendisini başarısız, değersiz, yetersiz hissetmesine
neden olabilir. 

Anne babalar karnedeki notları benimseyebilir
Tüm anne babalar çocuklarının başarılı olmasını

hatta kendilerinden daha başarılı olmasını ister. Hele ki
dönem boyunca çocuğunu okula hazırlayan, birlikte ona
eşlik eden, ödevlerinde yardımcı olan ebeveynler karneyi
kendi gayretlerinin karşılığı olarak duyumsayabilir, o
notların kendilerine verildiğini hissedebilir ve bu
durumda, karne anne-babanın karnesi haline de
gelebilir. Böyle bir durumda; karnedeki düşük notlar
anne ve babalarda hatta ailenin diğer fertlerinde, hayal
kırıklığı, üzüntü, başarısızlık, kızgınlık, suçluluk, utanç
duyumsamalarına neden olabilir. 

Kötü karne notları bize ne mesaj vermeli?
Karnedeki notların düşük olmasının birçok farklı

nedeni olabilir. Buradaki temel amaç bu not
düşüklüğünün nedenlerini araştırmak ve en
nihayetinde var olan problemi çözmek için çaba
göstermek olmalıdır.

pSiKOlOG
SEVil DEMir

pSiKOlOG
SEVil DEMir

pSiKOlOG
SEVil DEMir

pSiKOlOG
SEVil DEMir

pSiKOlOG
SEVil DEMir

pSiKOlOG
SEVil DEMir

Eyüp Belediyesi Aile ve
Psikolojik

Danışmanlık Merkezi

Çocuğun Başarısını Karne ile
SINIrLaMaYIN!

NaSIL Bİr YOL İzLEMEK GErEKİr?
l Öncelikli olarak karnesini alan çocuğun

kendisini nasıl hissettiğini öğrenmek gerekir.
Duygularını anlamaya çalışın. O da sizin gibi bu
durumun farkındadır. 

l İletişim kanallarını sürekli açık tutun. Beden
diliniz ile onu anlamaya çalıştığınızı hissettirin. 

l Karnedeki düşük notların hangi alandan
kaynaklandığı ile ilgili bir değerlendirme
yapın. (çocuk, aile, okul, dışsal faktörler vs ) 

l Beklentiler, çocuğun yeteneğine uygun ve
ulaşılabilir olmalı. 

l Karnede zayıf notlar yüzünden çocuğunuzla
iletişiminizi azaltmayın. 

l Ona kızmayın, bağırmayın, suçlamayın,
yargılamayın, nasihat etmeyin. Böyle bir
iletişim tarzı özgüveninde azalmaya benlik
saygısında düşmeye neden olacaktır.  

l Baş edemediğiniz bir durumda karne notlarının

çocuğunuz ile olan ilişkinizi bozmasına izin
vermeyin. Çocuğunuz her koşulda sizin güven,
sevgi ve ilginize ihtiyaç duyar. 

l UNUTMAYIN ki zayıf gelen bir ders notunu
düzeltmek bozulan ebeveyn-çocuk ilişkisini
düzeltmekten çok daha kolaydır. Onu yaşıtlarıyla,
akranlarıyla, kardeşleriyle kıyaslamayın. Böyle
bir davranış kendisini kötü hissettirmekten öteye
geçmeyecektir. Karnedeki düşük notlar yerine iyi
gelen notlara ya da davranışlara odaklanın.
Başarının tek göstergesinin karne olmadığının
farkında olun bunu çocuğunuza da hissettirin.
Onun yeteneklerini keşfetmeye çalışın. Birlikte o
yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeler
yapın. Kendinizi bu konularda yetersiz ve 
çaresiz hissederseniz; okuldaki rehber 
öğretmen, psikolog ya da çocuk psikiyatri
uzmanından destek alın.
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EyÜp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına İSTKA’ya
sunularak onaylanan İstanbul Valiliği ve Eyüp
Belediyesi'nin ortaklığında hayata geçen

Farkındayız Yaşam Merkezi ise yeni yaşamlarında onlar
için umut oluyor. 7-14 yaş arası Suriyeli çocukların ve
ailelerinin yaşadıkları göç, travma, psiko-sosyal,
kültürel ve ekonomik sıkıntılar gibi nedenlerle ortaya
çıkan dezavantajlılığını azaltmak için çeşitli uyum
programlarının hayata geçirildiği Farkındayız Yaşam
Merkezi'nde çocukların Türkçe öğrenerek Türk
çocuklarıyla da kaynaştırılması hedefleniyor. 

Türk ve Suriyeli tüm çocukların akademik alanda
gelişimi için akıl oyunları atölyesi, oyuncak yapımı
atölyesi, tarihi, mimari ve sosyo-kültürel gezileri gibi
belirli etkinliklerle sağlıklı bir toplum inşa edilmesine
katkı sağlamayı amaçlayan merkezde 8 etkinlik alanı
bulunuyor. 2 oyun terapi odası, 2 rehberlik odası, 1 akıl
oyunları atölyesi, 1 oyuncak yapımı atölyesi, 1 oyun
odası 1 tane seminer odasının yer aldığı merkezde
hafta içi beş gün 09.00 – 16.30 saatleri arasında üç
farklı gruba eğitim veriliyor. Akıl oyunları atölyesinde
çocukların okul başarısını arttırabilmek adına zeka
gelişimine yönelik etkinlikler ve genel değerlendirme
yapılırken, oyuncak yapımı atölyesinde ise kendi
oyuncaklarını yaparak üretkenliklerinin farkına varmayı
ve el becerilerinin gelişimi sağlanıyor. Bu alanlarda
uzman psikologlar, akıl oyunları öğretmenleri çocukları
yönlendirirken üniversite öğrencileri de gönüllü olarak
çalışmalara destek veriyor. Ayrıca alanlarında önemli
yere sahip olan Pedagog Mehmet TEBER,
Yrd.Doç.Nevin Dölek, KİM Psikoloji, EMDR derneği gibi
kurum ve uzmanlar projeye gönülden destek olmakta.

Çocukların evrensel dili olan oyun ve eğlence
sayesinde Türk ve Suriyeli çocukların birbirleriyle çok
kısa zamanda kaynaştıklarını belirten Proje
Koordinatörü Ayşe Tural, ortak alan paylaşımının ve
grup etkinliklerinin kaynaşma süreçlerini
hızlandırdığına dair gözlemlerini belirtti. Merkezdeki
faaliyetlerin ücretsiz olduğunu  internet ve telefon
aracılığıyla kayıtların devam ettiğini dile getiren Tural
“Projenin hedeflerinden biri de Suriye’lilerin bizim
gelenek ve göreneklerimize adapte olabilmeleri için
kültürümüzü tanıtmak ve onlara destek olmaktır. Şu
anda okullarda çok fazla Suriyeli öğrenci
göremememizin sebebi öğrencilerin ilk etepta Geçici
Eğitim Merkezleri’nde eğitim görmeleridir. Fakat
ilerleyen zamanlarda  Türk çocukların okuduğu okullara
geçtiklerinde daha kolay kaynaşmaları hedeflendiği
için projemiz tarafından desteklenmektedirler.Bu
çocuklara başka hangi konularda destek olabiliriz ve biz
onlardan neler öğrenebiliriz onlar sayesinde
hayatımıza ne gibi güzellikler katabiliriz düşüncesiyle
projeyi hayata geçirdik” açıklamasını yaptı.

Farkındayız yaşam Merkezi
Suriyeli Çocuklar için Umut Oldu

Suriye'de devam eden iç savaştan en çok çocuklar etkileniyor... Savaşın acımasız yüzüne yakından tanıklık
eden ve ülkelerini terketmek zorunda kalan Suriyeli çocuklar ülkemizde yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar.

Türk ve Suriyeli öğrenciler hep birlikte Ahşap Atölyesinde kendi
oyuncaklarını yapıp boyuyorlar.

Merkezde Suriyeli annelere Suriyeli gönüllü öğretmenler tarafından el sanatları
kursları veriliyor.

Suriyeli öğrenciler Sevgi Ağacı'nın yapraklarına merkezle ilgili duygu ve
düşüncelerini yazıyorlar.

ADRES: 
Yeşilpınar Mahallesi, 

Girne Caddesi Çay Sok. No: 2 Kat:2
Tel: 0 (212) 537 17 30

İnternet Adresi:www.farkindayizyasammerkezi.org
Facebook/farkindayizyasam  Twitter/farkindayiz_Y_M

Instagram/farkindayizyasammerkezi
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