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Eyüp Belediyesi, 2017 -2018 eğitim ve öğretim 
yılında da öğrencilere yönelik ‘Kırtasiye Destek 
Kampanyası’na devam ediyor. İlçede eğitim 
gören yaklaşık 38 bin öğrenci, bu eğitim öğretim 
döneminde kimlikleri ile birlikte ilçede belirlenen 
kırtasiye dükkanına giderek bu kampanyadan 
faydalanabilecek. Başkan Remzi Aydın, bu yıl 
4’üncüsü yapılan kırtasiye destek kampanyasıyla 
hem öğrencilerin diledikleri kırtasiye ürününü alma 
imkanına kavuştuğunu hem de ilçedeki kırtasiye 
esnafının desteklendiğini söyledi.  DEVAMI 9'DA

Eyüp Belediyesi’nin ödüllü örnek projesi 
Simurg Yaygın Eğitim Programı’nda yeni eğitim 
sezonu Eylül sonunda başlıyor. Simurg 5-25 Yaş 
Arası Yaygın Eğitim Programında 10 bilgi evi 3 
gençlik merkezinde eğitime devam edilecek. Yeni 
dönemde, Rami’de bir bilgi evinin açılarak sayının 
11’e çıkarılmasını planladıklarını belirten Başkan 
Remzi Aydın, “Simurg Yaygın Eğitim Programımız 
başka ilçelere de örnek teşkil eden büyük ilgi gören 
bir proje oldu. Yeni sezonda da eğitimde başarılı 
çalışmalara imza atılacak” dedi.
 DEVAMI SAYFA 10 - 11 - 12 - 13'TE

BAŞARI SİZDEN, 
KIRTASİYE BİZDEN!

REMZi AYDIN
Eyüp Belediye Başkanı

�bret verici bir 
anekdottur. 
Vaktiyle bir alime, 
bir kadıncağız 
gelmiş. Evladını 
emanet edecek. 
Çocuk 6-7 
yaşlarında. Eti sizin 
kemiği benim. 
Lütfen yavrumu 
talebe olarak 
kabul ediniz. 
Alim maalesef 
demiş, çok geç. 
Zira eğitime 
çocuk doğmadan 
başlanır. Bir 
başkası, eğitime 
en az  yüzyıl önce 
başlanmalıdır diyor.

Eğitimde 
Yeni Dönem

Devamı: 3. sayfada

İstanbul'da sadece 
devam eden metro 

yatırımlarının maliyeti 36 
milyar lira olduğuna dikkat 

çeken Başkan Topbaş, 
“Bu çok büyük bir rakam. 

Bugün Eyüp Alibeyköy’den 
metro tüneline girdik, 
1500 metre yürüyerek 
Güzeltepe’nin altından 

geçtik ve Kağıthane’den 
çıktık. Hemen arkamızda 

da Gayrettepe - 3. 
Havalimanı Metro 

Hattı’nın kazıları var. Her 
yerde bir iş, her yerde bir 

yatırım var” diye konuştu.
 DEVAMI SAYFA 2'DE

Tünel kazısı tamamlanan Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda incelemelerde bulunan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Topbaş ve Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın çalışmalar hakkında bilgi verdi.

EYÜPLÜLER YAKINDA 
METROYA KAVUSUYOR

Filistin İstanbul Başkonsolosluğu, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin 
Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın katıldığı 
bir törenle açıldı. Çavuşoğlu törende 
yaptığı konuşmada, “Filistin bayrağını 
Eyüp'te göndere çektik. Ülkemizde de 
Ankara'daki büyükelçiliğin yanı sıra 
İstanbul Başkonsolosluğu'nun açılması 
çok anlamlıdır. İki ülke arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır” 
dedi.  DEVAMI SAYFA 4'TE

Eyüp’e Filistin Başkonsolosluğu Açıldı
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Metroya Kavuşuyor
EYUP YAKINDA

Tünel kazısı 
tamamlanan 
Kabataş- 
Mecidiyeköy-
Mahmutbey 
Metrosu’nda basın 
mensuplarıyla 
incelemelerde 
bulunan İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve 
Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi 
Aydın çalışmalar 
hakkında bilgi 
verdi.

iSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, konuşmasında “2019 yılında 
İstanbul’daki raylı sistemlerin uzunluğu 435 

kilometre civarına gelecek. İstanbul dünyada 
modern metrolara erişen sayılı kentlerin başında 
olacak” dedi.

DEVAM EDEN METRO
YATIRIMLARI 36 MİLYAR LİRA

İstanbul’da “Her Yerde Metro Her Yere Metro” 
dediklerini hatırlatan Kadir Topbaş, Avrupa’nın 
70-80 yıl önce bitirdiği metro yatırımlarının 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı 
döneminde başladığını ve kendilerinin de raylı 
sistem çalışmalarını hızlandırdığını kaydetti.

2004’te 8,5 kilometresi metro olmak üzere 
toplam 45 kilometre olarak devraldıkları raylı 
sistem hatlarını 13,5 yılda 150 kilometreye 
taşıdıklarını belirterek, 257,3 kilometre metro 
hattının yapımının devam ettiğini ve 50 kilometre 
raylı sistemin de ihale aşamasında olduğunu 
söyledi. İstanbul’da sadece devam eden 
metro yatırımlarının maliyetinin 36 milyar lira 
olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş, “Bu çok 
büyük bir rakam. Biraz önce Eyüp Alibeyköy’den 
metro tüneline girdik, 1500 metre yürüyerek 
Güzeltepe’nin altından geçtik ve Kağıthane’den 
çıktık. Hemen arkamızda da Gayrettepe-3. 
Havalimanı Metro Hattı’nın kazıları var. Her yerde 
bir iş, her yerde bir yatırım var” diye konuştu.

2019’UN İLK AYLARINDA 
HİZMETE GİRECEK

Yapımı devam etmekte olan toplam 
24,5 kilometrelik ve 19 istasyonlu Kabataş- 
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun 2019’un 
ilk aylarında devreye gireceğini müjdeleyen Kadir 
Topbaş, 8 ilçeden geçen bu hattın günde 1 milyon 
yolcu taşıyacağını ve Bağcılar’dan itibaren birçok 
ilçenin metro hatlarıyla ve denizle entegrasyonunu 
sağlayacağını söyledi.

Topbaş, “İnşallah İstanbulumuz'un en önemli 

raylı sistem hatlarından biri haline gelecek. 
Sözleşme aşamasına geldiğimiz 18,5 kilometrelik 
11 istasyonlu Mahmutbey-Halkalı-Başakşehir-
Esenyut Metrosu da bu hatla entegre olacak. 
İki hat birleştiğinde 43 kilometrelik bir metro 
hattı ortaya çıkacak ve Beyoğlu- Beşiktaş- Şişli- 
Kağıthane- Eyüp-Gaziosmanpaşa- Esenler- Bağcılar 
ilçelerini birbirine ve denizle bağlayacak.” diye 
konuştu.

KABATAŞ-MAHMUTBEY METROSU 
ENTEGRASYON NOKTALARI

Kabataş İstasyonunda; Kabataş- Taksim 
Füniküleri ve Eminönü -Kabataş Tramvayı ile 
Mecidiyeköy İstasyonunda; Yenikapı-Hacıosman 
Metrosu ile Karadeniz Mahallesinde; Topkapı- 
Sultançiftliği Hattı ile Mahmutbey İstasyonunda; 
Bağcılar (Kirazlı)-Başakşehir Hattı ile entegre 
olacak.

Mecidiyeköy-Mahmutbey yönü tünel kazıları 
bitti. Kabataş-Mahmutbey arası Tünellerin yüzde 
82,5’i tamamlandı. Kazılar 5 TBM ile yapılıyor. 
Kağıthane ve Alibeyköy vadileri 2 viyadükle 
geçilecek, Metro yüzeye çıkacak ve viyadükte 
İstasyon olacak.

300 ADET METRO VAGONU TAM 
OTOMATİK SÜRÜCÜSÜZ SİSTEM

İlk defa bu araçlarda Lcd aktif güzergah 
haritalarda; Geçilen-Varılan-Gelecek İstasyonlar ve 
güzergahtaki diğer ulaşım sistemlerine aktarma 
noktaları görülebilecek. Tümüyle engelli dostu 
araçlar, cep telefonu şarj üniteleri olacak. Bu hattın 
inşasında 4 bin100 kişi çalışıyor.

İSTASYONLAR
Kabataş, Beşiktaş, Yıldız, Fulya, Mecidiyeköy, 

Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır 
Mahallesi, Veysel Karani-Akşemsettin, Yeşilpınar, 
Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karadeniz 
Mahallesi, Tekstilkent-Giyimkent, Yüzyıl - Oruç Reis, 
Göztepe Mahallesi, Mahmutbey.
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Tarih, insanların da toplumların 

da peşini bırakmaz. Bir asır önce 
yapılan hataların faturasını bir asır 
sonra kesebilir. Türkiye son 15 yılda 
klasmanını değiştirdi. Her alanda 
çağ atladı. Ülkemizin gelişimini 
sürdürülebilir kılması, medeniyetimizin 
sesini yükseltmeye devam etmesi 
ancak eğitimle, nitelikli insan 
kaynaklarının yetiştirilmesiyle mümkün 
olabilir. Eğitimde bazı eksiklerimiz 
var. Mevcut durumu mazide yapılan 
hatalara hamletmek kolaycılığına 
düşmeyelim. Anne olarak, baba 
olarak, toplum olarak, yerel yönetimler 
ve devlet olarak hepimiz üstümüze 
düşeni yapmakla mükellefiz. �nsan 3 
ayda çiçek açmıyor. Eğitimin hasılası 
ancak 1 kuşak sonra toplanabiliyor. 

★★★

Medeniyet referanslarımıza, kültürel 
kodlarımıza, duygu dünyamıza, 
geleneklerimize sahip çıkan, bunu 
çağın realitesiyle yorumlayan bir 
eğitim anlayışıyla ilerlemeye devam 
edebilir; aklen, ruhen, bedenen 
gelişkin insanlar yetiştirebiliriz 
kanaatindeyim. Eğitim; hayatın 
pratiğidir. Dokunulan, hissedilen, elle 
tutulan yaşam becerisidir. Var olmaktır. 
Var oluşun nedenini, gayesini daha 
iyi bir insan olmak için sorgulamaktır. 
Dokunulmayan bilgi, eyleme 
dönüşmeyen malumat, sahibine yüktür 
değil mi?

★★★

Biz işin yerel yönetim 
tarafındayız. Eyüp Sultan’a hizmetle 
onurlandırıldığımızda söz vermiştik. 
Yaygın eğitim yoluyla Milli Eğitim 

Bakanlığımızın örgün eğitimlerini 
destekleyici, eğitim programları 
başlatacak; hayatına dokunmadığımız 
tek bir genç, tek bir yavrumuz 
kalmayacak, demiştik. Teori ile 
pratiği, düşünce ile eylemi, madde 
ile manayı, akıl ile kalbi, geçmiş, 
şimdiki ve gelecek zamanı aynı anda 
kuşatan; geliştirici eğitim, kültür, sanat 
ve sportif faaliyetlerle, çocuklarımıza, 
gençlerimize daha iyi imkanlar, daha 
iyi fırsatlar sunmanın gayretindeyiz. 

★★★

Bu perspektifle, Eyüp’te yaklaşık 
3 yıl önce yaygın eğitimde yeni bir 
dönem başlattık. 

Eyüp’te büyük bir eğitim seferberliği 
başlattık. Dışardan bakanlar Eyüp’ü 
kocaman bir okul, bir üniversite, 
bir kampüs gibi düşünebilir. Eyüp 
sathına yayılmış, çeşitli yaş gruplarına 
odaklanmış faaliyetlerle çocuklarımızın 

ufkunu açmak için çalışıyoruz. 
Seçkinci değiliz. Bu memleketin 

sıradan çocuklarını merkeze alıyoruz. 
★★★

Bütün yerel yönetimlerimiz için 
model teşkil eden, S�MURG Yaygın 
Eğitim Programımız, Bilgi Evleri ve 
Gençlik Merkezlerimizde yürütülecek 
ana eğitim programlarını hazırlıyor.

Temel sanatsal eğitimlerini, gençlik 
merkezlerimizde alan gençlerimiz, 
bir üst aşamada kültür sanat 
merkezlerimize devam ediyor. 

★★★

Akademik alanda derinleşmek 
isteyenleri, Genç Akademi 
Programlarına yönlendiriyoruz. 

Böylece kurumsal bir yapı ve 
ortak akıl üstünden sürdürülebilirliği 
sağlıyoruz. 

5- 15 yaş aralığındaki 
yavrularımızın bilgi üssü; nerdeyse her 

mahallemizde yükselen Bilgi Evleri. 
15 ile 25 yaş arasındaki gençlerimiz, 
Gençlik Merkezlerimizde kültür ve 
sanatla içeriklendirilmiş, onlarca 
atölye çalışmasıyla yaşam becerilerini 
geliştiriyor. 

Kendilerini özel hissettikleri, 
öğrenme ortamları sağlıyoruz.

★★★

Amacımız, kuru bilgiler  öğretmek 
değil, öğrenmeyi öğrenmek için 
rehberlik ve yaşam koçluğudur. 

Şehir ve Medeniyet Okulu; 
Gençlerimizin entelektüel 
donanımlarını artırmak, Eyüp Sultan’ın 
tarihi mirasını geleceğe transfer etmek 
için faaliyet gösteriyor. 

Ali Kuşçu Uzay Evi, Eyüp Sultan’ın 
semalara, galaksilere, yıldızlara açılan 
kapısı. 

★★★

Haliç Su Sporları Merkezimizde, 
gençlerimizle Haliç’in mavi sularında 
kürek çekiyoruz.

Spor tesislerimizde, turnuvalarda, 
yarışmalarda, yüzlerce faaliyet ile; 
paylaşmanın, yarışmanın anlamını 
öğreniyoruz. Hayatı sportmen 
nezaketiyle güzelleştiriyoruz. 

★★★

Yaz ve kış kamplarımızda, düzenli 
olarak organize ettiğimiz yurt içi ve 
yurt dışı gezileriyle gençlerimiz dünya 
vatandaşı olarak yetişiyor. 

★★★

Eyüp Sultan’da; Türkiye’nin 
gelişmeye, ilerlemeye devam etmesi 
için; yaygın eğitim konusuna kafa 
yormaya, daha çok, daha enerjik 
çalışmaya devam edeceğiz.

REMZi AYDIN
Eyüp Belediye Başkanı

/remziaydin /avremziaydin /avremziaydin

Eğitimde Yeni Dönem

Rami Kuru Gıda Esnafıyla Toplantı

BAŞKAN Remzi Aydın, düzenlenen kahvaltılı 
toplantıda, İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları 
Derneği Başkanı Mustafa Karlı ve hal esnafıyla 

buluştu.
Başkan Aydın toplantıda esnaflara hitaben yaptığı 

konuşmasında; “Hem Mustafa beye hem de sizlere 
teşekkür ediyorum. Benim severek ziyaret ettiğim 
yerlerden birisi burası. Burada samimi dostlarımız, 
arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Mustafa bey ve sizler 
çok uyumlu güzel bir yönetim sergiliyorsunuz. Çarşı 
projeniz ilerliyor. Biz de arasıra katkı sağlıyoruz. Daha 
güzel ve olması gereken bir yere kavuşacaksınız” dedi.

Anılar fotoğraf köşesinde yaşayacak
Konuşmasının devamında ise Başkan Aydın, Rami 

Kuru Gıda Hali ile ilgili yapmak istediği bir çalışma 
olduğunu belirterek; “Rami Kuru Gıda 33 yıldır burada. 
Neredeyse bir ömür burada esnaflık yapanlar var. Yıllar 
sonra 'Bir zamanlar burada kuru gıda hali vardı, esnaflar 
bu şartlarda çalışıyorlardı' diye konuşacağız. Belki burada 
fotoğraflarla bir köşe oluştururuz. Müze gibi bir bölüm 
yapabiliriz. İnsanların burada yıllarca yaşadıkları binlerce 
hatıraları var, arkadaşlıkları, dostlukları var. Dolayısıyla 
tarihe bir not düşmemiz lazım. Çocuklarımız, insanlarımız 
gelip görsünler. Bununla ilgili Kültür Bakanlığımıza bir 
teklifte bulunacağım. Rami Kuru Gıda Hali uzun yıllar 
bu toplumun önemli bir sürecini oluşturmuş hafızaya, 
tecrübeye sahip. Sahip çıkmamız lazım.” şeklinde konuştu.

Başkan Aydın, toplantının ardından Karlı ile birlikte, 
Rami Kışlası'ndaki çalışmaları inceledi. Sonrasında ise 
Rami Bir Nefes Parkı ve Eyüp Belediyesi Hasan Nail 
Canat Sanat Akademisi'ni dolaşarak öğrencilerle ve 
vatandaşlarla sohbet etti.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Rami Kuru Gıda Hali'nde düzenlenen bir toplantıda hal esnafıyla bir araya geldi. Toplantı 
sonrasında ise Kuru Gıda Hali, Rami Kışlası ve Rami Bir Nefes Parkı'nda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Aydın, Rami Kuru Gıda Hali'nde 
bir müze çalışması için Kültür Bakanlığı'na 
teklif götüreceğini söyledi.
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SOSYAL sorumluluk projelerinde ihtiyaç sahibi 
ailelere her fırsatta destek olan Eyüp Belediye 

Başkanı Remzi Aydın'ın eşi Tülay Aydın, Kurban 
Bayramı öncesi çocuklar için Zahir Cafe'de bir 
etkinlik düzenledi.

Etkinlik için oluşturulan Kukla Atölyesi’nde 
çocuklar kendi oyuncaklarını kendileri yaparken, 
Tülay Aydın da onlara eşlik etti. Aydın daha sonra 
çocuklara bayramlık hediyelerini dağıttı.
Bin 100 çocuğa bayramlık

Yaklaşık bin 100 aileye bayramlık dağıttıklarını 
belirten Tülay Aydın, "Sosyal sorumluluk 
projelerine öncelik veren belediyemiz, Eyüplülerin 
refahı için her türlü desteği sağlamaya 
çalışıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayram 
da çocuklarımızla bayramlaşıp onlara hediyeler 
sunduk, kendi oyuncaklarını kendileri yaparak 
mutlu oldular. Onların mutlulukları da bizim 
bayram hediyemiz oldu." dedi.

DIŞIŞLERI Bakanı Çavuşoğlu açılışta yaptığı 
konuşmada, "Kudüs'te, Harem-i Şerif'te yaşanan 
üzüntü verici olayların bir daha yaşanmaması 

için bundan sonraki süreçte de Filistin'de, Filistinli 
kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Topçular Mahallesi'nde bulunan Filistin 
Başkonsolosluğu düzenlenen törenle açıldı. Törene, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri 
Bakanı el-Maliki, Başkan Remzi Aydın, Eyüp Kaymakamı 
Abdullah Dölek, Filistin Devleti İstanbul Başkonsolosu 
Abdalkarim al-Khatib, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed 
Mustafa ile bir çok ülkenin konsolosluk yetkilileri ve 
İstanbul'da yaşayan Filistinliler katıldı.

Törende ilk olarak başkonsolosluğun açılış kurdelesi 

kesildi ve her iki ülkenin milli marşları söylendi. 
Ardından Bakan Çavuşoğlu kürsüye gelerek yaptığı 

konuşmasında, açılış törenine katılmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Açılışın yapıldığı günün 
İstanbul'da Filistin Günü olduğunu belirten Çavuşoğlu, 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü 
İcra Komitesi Toplantısı'nın da aynı gün düzenlendiğini 
hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında ise şu 
ifadeleri kullandı; “Kabul ettiğimiz nihai deklarasyonda 
Filistin'e, Filistin'in haklı davasına ve Filistinli 
kardeşlerimize olan desteğimizi güçlü bir şekilde 
bir kez daha ifade ettik. Kudüs'te, Harem-i Şerif'te 
yaşanan üzüntü verici olayların bir daha yaşanmaması 

için bundan sonraki süreçte de Filistin'de, Filistinli 
kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı 
hataların tekrarlanmaması için İsrail'e de gerekli uyarı 
ve telkinlerde bulunduk. Her şartta Filistin Devleti'ni 
tanımayan ülkelerin tanıması için çabalarımızı birlikte 
sürdüreceğiz. Filistin'in haklı davasını tüm dünyaya 
güçlü bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Filistin 
bayrağı Birleşmiş Milletlerin merkezi New York'ta 
göndere çekildiği zaman hepimiz çok mutlu olduk, 
duygulandık. Bugün Filistin bayrağını Eyüp'te göndere 
çektik. Ülkemizde de Ankara'daki büyükelçiliğin yanı sıra 
İstanbul Başkonsolosluğu'nun açılması çok anlamlıdır. 
İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı 
sağlayacaktır.”

Tülay Aydın, Çocuklara Bayramlık Dağıttı

Filistin Başkonsolosluğu Eyüp'te Açıldı
Filistin İstanbul Başkonsolosluğu, düzenlenen bir törenle Eyüp'te açıldı. Açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ile birlikte gerçekleştirdi.
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Eyüp'te Külliyeli Camiler Yükseliyor
EYÜP Belediyesi Yeşilpınar'da Külliyeli Merkez Camii'nin inşasına 

başladı. Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi üzerinde 1986 
yılında inşa edilen Yeşilpınar Merkez Camii'nin yaklaşık üç sene 

önce taşıyıcı kolonlarında ve temelinde çatlaklar meydana gelmişti. 
Uzmanlar tarafından camideki hasar inceleme altına alınarak beton 
kalitesi ölçümü yapıldıktan sonra risk taşıdığı için ibadete kapatılmıştı. 
Başkan Remzi Aydın, kolonlarında ve temelinde çatlaklar meydana 
gelen Yeşilpınar Merkez Camii’nin yıkılarak yerine daha görkemli bir 
şekilde cami ve külliye inşa edilmesi için proje hazırlattı.
Yeşilpınar'a dev külliye

İnşaatına başlanan ve projesine göre yaklaşık 12 bin 500 
metrekare civarında kapalı alanı bulunan Yeşilpınar Merkez Camii 
ve Külliyesi'nin bünyesinde otopark, yüzme havuzu, spor salonları, 
imam lojmanları, Kur'an kursları, kafeler, sosyal tesisler, bilgi evi, 
gençlik merkezi, dinlenme alanları, muhtarlık binası, Aile Hekimliği 
Merkezi ile öğrenci yurdu bulunuyor.
Kanuni Sultan Süleyman Camii ve külliyesi

Çırçır'da inşa edilen Kanuni Sultan Süleyman Camii ve külliyesi 
7 bin 555 metrekare kapalı alana sahip. Cami ve külliyesi dahilinde 
2 bin 485 metrekare kapalı ibadet alanı, 2 bin 535 metrekare 
sosyal donatı alanı, 2 bin 535 metrekare alan içerisinde 75 araçlık 
iki katlı otopark ve düğün salonu, 820 metrekare açık avlu, 2 bin 
765 metrekare peyjaz alanı bulunuyor. Kapalı alanda 3 bin kişi, açık 
alanda ise bin kişi cemaat kapasitesine sahip.

Camide revakların altında 20 derslik bulunmakta. Caminin alt 
katları sosyal ve kültürel alanlar olarak tasarlanmış. 
Esentepe'ye 5 bin 100 metrekarelik külliye ve camii

Esentepe cami ve külliyesinde 5 bin 100 metrekare üzerine inşa 
edilecek. Cami ve külliye bünyesinde Esentepe Gençlik Merkezi, 
kafeterya- çok amaçlı salon, kütüphane, eğitim sınıfları, spor 
salonları, imam lojmanı, yatılı Kuran kursu, derslikler ve yatakhane 
bulunacak.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatıyla Eyüp Belediyesi ilçede külliyeli camiler inşa ediyor. Görkemli bir şekilde inşa edilecek cami ve külliyelerin bünyesinde otoparklar, spor 
salonları, imam lojmanları, Kur'an kursları, kafeler, sosyal tesisler, bilgi evleri, gençlik merkezleri, dinlenme alanları, aşevleri, misafirhaneler ve kadınlar için faaliyet bölümleri bulunuyor.

Eyüp Belediyesi'nden 
Rehberlik Hizmeti

Geleceğin Yönetici Adayları Eyüp 
Belediyesi'ne Misafir Oldu!

Eyüp Belediyesi, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) projesi kapsamında 'Kokartlı Rehber Hizmeti' 
uygulaması başlattı. Artık dileyen vatandaşlar, konusunda uzman kokartlı rehberler eşliğinde 

Eyüp Sultan'ı dolaşarak tarihi dokusu ve manevi değerleri hakkında doğru bilgilere ulaşabilecek.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon 

projelerinden olan ESTAM projesi kapsamında 
başlatılan rehberlik hizmetiyle artık vatandaşlara 
Eyüp Sultan'ı kokartlı rehberler anlatacak, 
tanıtacak.

Rehberlik hizmetiyle, 
Eyüplü vatandaşların 
Eyüp Sultan'ın 
manevi ve tarihi 
iklimini daha 
bilinçli bir şekilde 
ihya edilmesi 
amaçlanıyor. Geziler 
Kurban Bayramından 
sonra başlayacak. 
Üç rota olarak belirlenen 
uygulamada vatandaşlar diledikleri 
üç farklı rota üzerinde rehberler eşliğinde 
dolaşabilecekler. Rotalar ise; 1. Eyüp Sultan Camii 

ve Çevresi, 2. Ayvansaray - Kızılmescit ve çevresi ile 
3. Pierre Loti Tepesi - Pierre Loti Mezarlığı ve Eyüp 
Camii çevresi şeklinde oluşturuldu. Vatandaşlar bu 

sayede Eyüp Sultan'ı daha maneviyat dolu 
ve daha bilgili şekilde gezecekler. 

Bu üç rotanın haritaları 
oluşturuldu ve tura 

katılanlara verilecek.
İLK GEZİ BELEDİYE 
PERSONELİNE 
YAPILDI

Rehberlik 
hizmetinin 

uygulamaya 
konulduğu ilk gün, 

belediye personeli bir güne 
mahsus olmak üzere turlara katıldı. 

Üç saat süren tur boyunca kokartlı rehberler 
gezilen yerleri personele anlattı. 

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 
2012 yılından bu yana yerel diplomasinin 
geliştirilmesi ve yerel yönetimler 
arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının 
güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen 
LOCALINTERNational Staj Programı 
öğrencileri Eyüp Belediyesi'ne misafir oldu.

Bu yıl 13-23 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ve Afganistan, Arnavutluk, 
Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, 
Gambiya, Hindistan, Endonezya, Irak, 
Kenya, Kosova, Kırgızistan, Lübnan, 
Makedonya, Malezya, Moğolistan, 
Karadağ, Filistin, Sudan, Tacikistan, 
Tayland, Tunus, Pakistan, Komorlar Birliği 
ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
25 ülkeden 45 öğrencinin katılım 
sağladığı LOCALINTERNational Staj 

Programı'nın duraklarından birisi de Eyüp 
Belediyesi oldu.

Program kapsamında “Yerel 
yönetimlerin temel ilkeleri ve Türkiye’de 
yerel yönetimler, Türkiye’de Belediye 
Hizmetleri, CV Hazırlama ve İş Bulma 
Teknikleri gibi konu başlıklarında teorik 
ve uygulamalı olarak eğitimler veriliyor ve 
belediye ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

LOCALINTERNational Staj 
Programı'na katılan öğrenciler, Eyüp 
Belediyesi ziyaretlerinde Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın'ın önderliğinde 
gerçekleştirilen ve Eyüp Belediyesi'nin 
ödüllü projeleri olan SİMURG 5-25 Yaş 
Arası Yaygın Eğitim Programı ve Eyüp 
Sultan Tarihi Araştırma Merkez (ESTAM) 
projesi hakkında bilgiler aldılar.
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“Bir Aile Kurup Kendi 
Hayatımı Yaşamak İstiyorum”

ELiF CAPAN

2015 yılından beri Eyüp  
Piyer Loti’de  hizmet veren 

Engelliler Sürekli Eğitim 
ve Rehberlik Merkezi'nde 

her türlü engel grubuna 
yönelik eğitimler veriliyor.  

Zihinsel, bedensel, 
psikolojik engelli, down 

sendromlu, otizmli 
bireylerin bir araya geldiği 

ESER'de yüzlerce öğrenci 
atölye çalışmalarına 

ve eğitimlere katılıyor. 
Eyüp'ün farklı 

mahallelerinden gelen 
her yaştan engelli bireyin 
bir araya geldiği ESER'de 

yaşamı zorluklarla ve 
mücadelelerle geçmiş bir 
çok bireyin hayatına tanık 

olabilirsiniz.

Elif Çapan, ESER'de iki yıl 
içinde bir çok derse ve 
etkinliğe katıldığını söylüyor.

ESER'in engelli aracı ile evinden 
alınan Elif Çapan, “Buradan 
ayrılmak istemiyorum” diyor.

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir
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BU isimlerden birisi de iki yıldır ESER'e gelen 46 
yaşındaki Elif Çapan... Güzel bir çocukluk dönemi 
geçirdiği sırada 14 yaşında incir ağacından 

düşerek omuriliğini zedeleyen ve yürüme yetisini 
kaybeden Çapan'ın hayatı o günden sonra zorluklarla 
geçmiş. Yanlış ameliyat sonrası, tekerlekli sandalyeye 
bağlı kalan, hayatının büyük bir kısmını hastanelerde 
geçiren Elif Çapan “Hastaneler benim ikinci evim gibi 
olmuştu, sadece hafta sonları eve gelebiliyordum. 
Tedavi için çok uzun bir süreç geçirdim, fizik tedavi 
gördüm ama ayaklarımda his kaybı olduğu için tekrar 
yürüyemedim” diyor.

“Çok Zor Bir Çocukluk Dönemi Geçirdim”
Kaza sonrası  bunalıma girdiğini  ve sinir krizleri 

geçirdiğini belirten Elif hanım “O süreçte strese 
girdim ve hep kendime neden ben diye sordum. 
Yatağa bağımlıydım ve kendimi arkadaşlarımdan, 
herkesten soyutlamıştım. Dışarıya çıkmak ve kimseyle 
görüşmek istemiyordum. Sonra arkadaşlarımın ve 
ailemin de desteğiyle hayata yeniden tutundum Önce 
evde kendi kendime egzersizler yapmaya başladım, 
arkadaşlarımın da yardımıyla dışarı çıkmaya başladım. 
Yeniden yürüyeceğim dedim ve bunun için çok çaba 
sarfettim. Şimdi ayağa kalkıp tutunarak evde kısa 
mesafeler yürüyebiliyor, kendi işimi görebiliyorum ama 
uzun mesafeler için tekerlekli sandalyeyi kullanmak 
zorundayım. Tedavi için yurt dışına gitmem gerekiyordu 
ama maddi imkansızlıklardan dolayı gidemedim. Eğer 
yurt dışına gidebilseydim şimdi yürüyor olabilirdim. 
Yine de tüm zorlukları aştığımı düşünüyorum ve 
halime şükrediyorum. Elim çalışıyor, gözüm görüyor, 
beynim işliyor, konuşabiliyorum. Dışarı çıkıp özgürce 
gezebiliyorum” açıklamasını yapıyor.

“Hepimiz Birer Potansiyel Engelliyiz”
Toplumda her bireyin birer potansiyel engelli adayı 

olduğunu vurgulayan Çapan “Allah kimsenin başına 
vermesin ama hayatta her şey insanlar içindir. Ne 
oldum değil ne olacağım diyeceksin.  Sonradan veya 
doğuştan engelli olan hiçbir birey hayata küsmemeli, 
hayatla barışık olmalı. Ben o hatayı başta yaptım 
ama onlar yapmasınlar. Yaşama sıkı sıkı tutunsunlar, 
kendilerini hiçbir şeyden kısıtlamasınlar, özgürce 
yaşasınlar. Engelli çocuk sahibi aileler de çocukları için 
şunu yapamaz, bunu yapamaz diye engel olmasınlar, 
onları her türlü ortama soksunlar. Çocuklarına 
her zaman destek olsunlar ve eğitimlerine önem 
versinler. ESER gibi merkezlere ve engelli okullarına 
muhakkak göndersinler. Toplumdan soyutlamasınlar, 
özgürlüklerini kısıtlamasınlar, bütün engelli 
arkadaşlarımın her türlü faaliyete katılmaları isterim”

“ESER' Benim İkinci Evim Oldu”
ESER'le iki sene önce tanışan ve ESER'i “ikinci evi” 

olarak tanımlayan Elif Çapan, “Keşke ESER'e çok daha 
önce gelebilseydim burada çok güzel bir ortam var. 
ESER'den önce kendimi dışlanmış gibi hissediyordum. 
Burada yeniden yaşama sevinci ile doldum, kendime 
güvenim arttı ve hayatıma renk geldi. Hocalarımla ve 
arkadaşlarımla çok güzel zaman geçiriyoruz.  Buradan 
hiç ayrılmak istemiyorum. Şimdiye kadar birçok 
aktiviteye katılıp dersler aldım. Bunların arasında 
fotoğrafçılık, diksiyon, bilgisayar, müzik ve seramik 
dersleri var. Hepsine katıldım ve çok memnun kaldım. 
Burada açıkçası yaşayamadığım çocukluğumu yaşadım” 
şeklinde konuşuyor.

“Uçmayı Çok İstiyorum”
Tüm yaşadığı sıkıntılara rağman hayattan keyif alan, 

Elif Çapan'ın en büyük arzusu bir aile kurmak ve kendi 
hayatını yaşamak. “Özgürce kimseye bağlı olmadan 
yaşamak istiyorum” diyen Çapan “Aslında bir çok 
hedefim var. Bunlardan birisi de uçmak. Pilot olmayı 
çok istiyordum ama kısmet olmadı. İlerde bu hayalimi 
gerçekleştirmek istiyorum. Adrenalini çok seviyorum. 
Yüzmekten keyif alıyorum. Yapmak istediklerim 
arasında voleybol ve basketbol oynamak da var. 
İnşallah özgürlüğümü elime alıp şimdiye kadar yapmak 
isteyip de yapamadığım her şeyi yaparım” diyor.

“Allah kimsenin başına 
vermesin ama hayatta 

her şey insanlar 
içindir. Ne oldum 
değil ne olacağım 

diyeceksin. Sonradan 
veya doğuştan engelli 

olan hiçbir birey 
hayata küsmemeli, 

hayatla barışık olmalı. 
Ben o hatayı başta 
yaptım ama onlar 

yapmasınlar. Yaşama 
sıkı sıkı tutunsunlar, 

kendilerini hiçbir 
şeyden kısıtlamasınlar, 

özgürce yaşasınlar.

“

“

Adrenalini çok sevdiğini söyleyen Çapan, 
“Uçmayı çok istiyorum” diyor.
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Eyüplü Bebeklere “Hoşgeldin” Hediyesi
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 Akşemsettin Mahallesi'nde 
Serra bebekle anne Hacer Bayraktar'ı, yine 
Akşemsettin Mahallesi'nde Mert bebekle annesi 
Selin Çetin'i ve Elif Sare bebekle annesi Sibel 
Aksoy'u ziyaret etti. Akşemsettin Mahallesi'nde 
Eyüp Belediyesi İnsan Kaynakları Personeli Hilal 
Koca ve Zeynep bebeği de ziyaret eden Aydın, 
son olarak Ömer bebek ve anne Leyla Aytumur'u 
ziyaret etti.

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

Tülay Aydın, anne Leyla Aytumur ve Ömer bebek

Tülay Aydın, anne Hacer Bayraktar ve Serra Bebek

Tülay 
Aydın, 

anne Sibel 
Aksoy, Elif 

Sare bebek

Tülay Aydın, 
anne Hilal 

Koca ve 
Zeynep 
bebek

Tülay Aydın 
ve Ömer 
Bebek

Tülay Aydın 
ve Elif Sare 
Bebek

Tükay Aydın, anne 
Selin Çetin ve 
Mert Bebek

Eyüp’te Kültür Sanat Eğitim Kayıtları Başladı

HASTALARIMIZA “Geçmiş Olsun” Ziyareti
Eyüp Belediye Başkanı Remzi 

Aydın'ın eşi Tülay Aydın, ilçedeki 
yaşlıları, hastaları ziyaret ederek 
onlara geçmiş olsun dileklerini iletiyor, 

destek oluyor. Aydın, geçtiğimiz hafta 
Alibeyköy Mahallesi’nde oturan engelli 
şeker hastası Şaban Macun’u ziyaret 
ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Hastalığı nedeniyle ayak parmakları 
kesilen Şaban Macun ve ailesinin 
isteklerini dinleyen ve moral veren 
Tülay Aydın, acil şifalar diledi.

Eyüp Belediyesi kültür 
ve sanat eğitimlerinin 

2017 -2018 sezon 
kayıtları 22 Eylül’e kadar 
resmi tatiller hariç olarak 

gerçekleşecek. Kültür 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 

merkezlerde yapılacak 
başvuru sonrasında 
dersler Ekim ayında 

başlayacak. Bu yıl 40 ayrı 
branşta verilecek kültür 
sanat eğitim kurslarına 
10 yaş ve üzeri herkes 

yararlanabilecek.
Eyüp’teki kültür sanat 

eğitimleri, Göktürk Kültür 
Sanat Merkezi, Eyüp 

Kültür Sanat Merkezi, 
Sertarikzade Kültür 

Sanat Merkezi, Afife 
Hatun Kültür Evi, Rami 

Hasan Nail Canat Sanat 
Akademisi ve Caferpaşa 

Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştiriliyor.

Kursların dönemlik 
olarak ücretlendirildiği 

kültür sanat merkezlerinde 
verilen branş eğitimleri ve 

adresleri ise şöyle:

Eyüp Belediyesi Kültür Merkezleri'nde verilen kültür sanat eğitimleri kurslarının yeni dönem kayıtları başladı.
GÖKTÜRK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Eğitim Branşları: Gitar, Keman, Piyano, Yan Flüt, Resim, 
Seramik, Drama, Halk Oyunları: Göktürk Merkez Mahallesi 
Açelya Sokak No: 2/B Eyüp/İstanbul Tel: 212 440 05 86
EYÜP KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Eğitim Branşları:Tiyatro Okulu, Halk Oyunları: Merkez Mah. 
Silahtarağa Caddesi No: 18 Eyüp/İstanbul Tel: 212 440 04 79
SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Eğitim Branşları: Ney, Tanbur, İstanbul Kemençesi, Ud, 
Kanun, Bendir, Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Resim, Çini, 
Kaligrafi , Bilimsel Bitki Çizimi, Güzel Sanatlara Hazırlık: 
Davutağa Cad. Nazperver Sokak No: 42 Eyüp/İstanbul 
Tel: 212 501 05 21
AFİFE HATUN KÜLTÜR EVİ
Eğitim Branşları: Diksiyon ve Drama: Nişancı Mahallesi Balcı 
Yokuşu Caddesi No: 3 Eyüp/İstanbul Tel: 212 613 46 90
RAMİ HASAN NAİL CANAT SANAT AKADEMİSİ
Eğitim Branşları: Gitar, Keman, Piyano, Yan Flüt, Resim, 
Fotoğrafçılık, Güzel Sanatlara Hazırlık, Eyüp Film Akademisi, 
Seslendirme: Reşadiye Caddesi Rami Bir Nefes Parkı İçi Eyüp/
İstanbul Tel: 212 418 72 19
CAFERPAŞA KÜLTÜR MERKEZİ
Eğitim Branşları: Ebru, Minyatür, Katı', Çini, Seramik, 
Çömlekçilik, Cam Üfl eme, Osmanlıca: Kalenderhane Caddesi 
No: 4 Eyüp/İstanbul Tel: 212 567 53 67 - 212 613 59 54
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DAHA önceki yıllarda da kırtasiye kuponu 
dağıttıklarını belirten Başkan Aydın, bu yıl 
öğrencilerin kimlikleri ile birlikte kırtasiyelerden 

ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.
Başkan Aydın, ayrıca bu yıl 4’üncüsü yapılan 

kırtasiye destek kampanya kapsamında, ilçede eğitim 
gören yaklaşık 38 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisinin 
bu kampanyadan faydalanacağını ifade etti.

Bir geleneği gerçekleştiriyoruz
İlçedeki öğrencilere her açıdan yardımcı olduklarını 

yineleyen Başkan Remzi Aydın, “Bu sene yeni eğitim 
sezonu başlarken Eyüp Belediyesi'nin bir geleneğini 
daha gerçekleştiriyoruz. İlçemizdeki ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerimize kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. Biz 
3 sene önce yeni bir sisteme geçmiştik. İlçemizdeki 
kırtasiye esnafımızla anlaştık ve kırtasiye desteğine 
ihtiyacı olan öğrencilerimizi belirledik. Daha önce 
bu öğrencilerimize kupon vermiştik, öğrencilerimiz 
de bu kuponlarıyla alışveriş yapmıştı. Geçen dönem 
sistemimizi biraz daha geliştirdik. Kupon vermiyoruz. 
Geçen yıl online sistemi devreye soktuk. Bütün 
bu kampanyadan yararlanacak yaklaşık 38 bin 
öğrencimizin TC kimlik numaralarını ve isimlerini, 
online olarak bu kırtasiyelere bildirdik. Öğrencilerimiz 
ilçemizde belirlenen bir kırtasiyeye gidip kimliklerini 
göstererek bu imkandan yararlanabildi. Bu sene de yine 
aynı yöntemi uygulayacağız.” diye konuştu.

Öğrencilere de kırtasiye esnafına da 
fayda sağlıyor

İlkokul öğrencilerine 30 lira, ortaokul öğrencilerine 
45 lira limit oluşturduklarını belirterek sözlerine devam 
eden Başkan Aydın, “Bu şekilde Eyüp'teki tüm ilkokul ve 
ortaokul öğrencimize destek oluyoruz. Güzel bir sistem. 
Uygulamamız gayet pratik. Hem paramız ilçemizde 
kalıyor ve kırtasiye esnafımıza destek oluyoruz hem 
de öğrencilerimiz istedikleri kırtasiyeden istedikleri 
alabiliyorlar.” dedi.

BAŞARI SİZDEN, KIRTASİYE BİZDEN!
Yeni Eğitim Yılında 

Öğrencilere Kırtasiye Desteği
Eyüp Belediyesi, 2017 -2018 eğitim ve öğretim yılında da öğrencilere yönelik ‘Kırtasiye Destek Kampanyası’na devam ediyor. İlçede eğitim gören yaklaşık 
38 bin öğrenci, bu eğitim öğretim döneminde kimlikleri ile birlikte ilçede belirlenen bir kırtasiye dükkanına giderek bu kampanyadan faydalanabilecek.

EYÜP'TEKİ ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜRÜNLERİNİ ALABİLECEKLERİ KIRTASİYE LİSTESİ BELEDİYEMİZİN 
WEB SİTESİNDE YERALMAKTADIR.  AYRICA OKULLARA AFİŞ OLARAK ASILMIŞTIR. 
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SİMURG YAYGIN EĞİTİM’DE YENİ 
DÖNEM EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Eyüp Belediyesi’nin ödüllü örnek projesi Simurg Yaygın Eğitim Programı’nda yeni eğitim sezonu Eylül sonunda 
başlıyor. Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programında 10 bilgi evi 5 gençlik merkezinde eğitime devam edilecek.

YENİ dönemde, Rami’de 
bir bilgi evinin açılarak 
sayının 11’e çıkarılmasını 

planladıklarını belirten Başkan 
Remzi Aydın, “Simurg Yaygın Eğitim 
Programımız başka ilçelere de örnek 
teşkil eden büyük ilgi gören bir proje 
oldu. Çocuklar ve gençlerin kadim 
değerlerle olan ilişkilerini yeniden 
kurarak kendini keşfetmesini 
sağlayan, zamanın ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek sürdürebilir 
bir yaygın eğitim modeli olan 
Simurg yeni sezonda yine başarılı 
çalışmalara imza atacak” dedi. 

Simurg Yaygın Eğitim Programı, 
orta ve alt gelir grubundaki ailelerin 
çocuklarına kaliteli eğitimde 
fırsat eşitliği sunuyor. Eğitimde 
fırsat eşitliği ve sosyal adaletin 
sağlanmasına hizmet ediyor. 
Programın özelliği, eğitimde bilgiden 
çok öğrencinin kişiliğine, yeteneğine, 
hedefine öncelik verilmesi. Simurg 
Yaygın Eğitim Programı öğrencileri, 
açılan atölyeler, takviye dersleri, 
İlm-i Hal dersleri, düzenlenen 
ders içi etkinlikler ve günü birlik 
kültür gezileriyle topluma sağlıklı 
bireyler hazırlıyor. Simurg şahsiyeti 
geliştirmeyi amaçlıyor. Öğrenci 
odaklıdır. Gence değer verir. Kişinin 
kendini keşfetmesini sağlar. Sınava 
değil, hayata hazırlıktır, derse destek 
değil, yeteneğe fırsattır. Öğretmez, 
öğrenmeyi öğretir. 

2017-2018 döneminde Simurg 
Yaygın Eğitim Programı öğrenci 
sayısını artırarak devam edecek. 
Okul takviye dersleri, sınav takviye 
dersleri, atölye dersleri ve rehberlik 
faaliyetleri geliştirilerek devam 
edecek.

Sanat atölyeleri, farklı 
sanat dallarıyla güçlendirilerek 
sürdürülecek. Ritim Atölyesi’nin 
kurulması her bilgi evinde farklı 
bir folklor ekibinin kurulması 
planlanıyor. Suriyeli öğrenciler için 
Türkçe öğrenme atölyeleri açılarak 
ülkemize entegre olmaları için çaba 
gösterileceği belirtiliyor.

Deney masası 
atölyesi

Ebru atölyesi

Resim atölyesi

Yeni dönemde Rami'de bir 
bilgi evinin açılarak sayının 
11'e çıkarılması planlanıyor.
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BİLGİ EVLERİ VE GENÇLİK 
MERKEZLERİNE BÜYÜK İLGİ
Eyüp Belediyesi Simurg Yaygın Eğitim Programı Gençlik Merkezleri ve Bilgi Evleri büyük ilgi görüyor. Sadece 

çocuk, gençlik eğitimlerinin değil, linasüstü öğrencilerine ve velilere yönelik etkinliklerin de yapıldığı 
Simurg Eğitim Programı’nda yeni dönemde de birçok atölye çalışması, turnuva, etkinlik düzenlenecek.

S İMURG Yaygın Eğitim Programı’nda Gençlik 
Merkezi sayısı  şu an 5. (Eyüp Gençlik Merkezi,  
Yeşilpınar Gençlik Merkezi ve Güzeltepe 

Gençlik Merkezi, Pirinççi Gençlik Merkezi ve Göktürk 
Gençlik Merkezi)

Gençlik merkezlerinde yeni dönemde Kitap 
Kafelerin açılması planlanıyor. Açık Lise öğrencileri 
için haftaiçi atıl saatlerde özel kurlar açılması da 
bu dönem gerçekleştirilecek. Bu sene Gençlik 
Merkezleri’nde Bilişim ve Robotik sınıfların açılması 
planlanıyor. 

İnternet üzerinden yayın yapacak Simurg 
Radyo’nun kurulması hedefleniyor. Gençlik Meclisi, 
tekrar aktif hale getirilerek Eyüp’e özel projeler 
geliştirilecek.

EDE (Evde Değerler Eğitimi)
5-9 yaş aralığı için; en fazla onar kişilik 

gruplar halinde, ev ortamında sosyal ve kültürel 
gelişimlerini destekleyici ahlaki eğitim ve kişisel 
gelişim programıdır. 2014-2017 yıllarında ise 92 
farklı grupta 594 öğrenciye hizmet verildi.

Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri
10-14 yaş arası çocuklara hitap eden genel 

merkezlerdir. Teorik bilgiyi ve beden gelişimini 
destekleyecek eğitimleri önceler. Öğrencinin kendini 
keşfini destekleme amacıyla farklı başlıklardaki 
atölyelerden oluşur.15-19 yaş arası Simurg 
Gençlik Merkezleri, Eyüp Belediyesi’nin ortaya 
koyduğu Yaygın Eğitim Programı çerçevesinde lise 
çağındaki gençlerimize yönelik olarak kurgulanır.  
2014-2017 yılları arasında Bilgi Evleri ve Gençlik 
Merkezlerimizde toplam 14.484 öğrenci eğitim aldı, 
36.626 öğrenci atölye ve etkinliklerden faydalandı.

BİLGİ EVLERİMİZ
● Akşemsettin Bilgi Evi                    
● Alibeyköy Bilgi Evi                          
● Düğmeciler Bilgi Evi                        
● Karadolap Bilgi Evi                           
● Kemerburgaz Bilgi Evi                      
● Nişanca Bilgi Evi                               
● Pirinççi Bilgi Evi                                
● Silahtarağa Bilgi Evi                       
● Yeşilpınar Bilgi Evi                            
● Güzeltepe Bilgi Evi

ATÖLYELER
● Ahşap Atölyesi
● Ebru Atölyesi
● Resim Atölyesi
● Fotoğrafçılık Atölyesi
● Minyatür Atölyesi
● Sepet Örme Atölyesi
● Takı Tasarım Atölyesi
● Enstrüman Atölyesi
● Akıl Oyunları Atölyesi
● Deney Masası Atölyesi
● Mutfak Atölyesi
● İngilizce Atölyesi
● Robot Atölyesi

Spor Yapılan Tesisler
● Alibeyköy Spor Kompleksi
● Akşemsettin Spor Salonu
● Rami Spor Salonu
● Göktürk Spor Salonu
● Kemerburgaz Spor Salonu
● Esentepe Spor Salonu
● Güzeltepe Spor Salonu

Evde Değerler 
Eğitimi

2014 - 2017 yılları arasında Bilgi Evleri ve Gençlik 
Merkezleri'nde 14.484 öğrenci eğitim aldı.

Kitap kafelerin ilki Yeşilpınar 
Gençlik Merkezi'nde açıldı.

GENÇLİK MERKEZLERİMİZ: Eyüp Gençlik Merkezi, 
Yeşilpınar Gençlik Merkezi, Güzeltepe Gençlik Merkezi, 
Pirinççi Gençlik Merkezi, Göktürk Gençlik Merkezi
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ÖĞRENCİLER, GEZEREK 
ÖĞRENMENİN KEYFİNİ YAŞIYOR

2014 – 2017 yılları arasında Bilgi Evi ve Gençlik Merkezlerimizde toplam 1.311 
gezide 29.346 öğrenci İstanbul ve Eyüp’ün tarihi ve kültürel mekânlarına götürüldü.
GENÇ AKADEMİ ŞEHİR VE 
MEDENİYET OKULUNA BÜYÜK İLGİ

Simurg Genç Akademi, öğrenimini 
Eyüp’te gören veya Eyüp’te ikamet eden 
üniversite öğrencileri için geliştirilmiş 
özel bir birimdir. Şehir ve Medeniyet 
Okulu eğitimleri devam etmektedir. 

Genç Akademi biriminde 8 farklı 
atölyede 559 öğrenci eğitim aldı. 
İktisadi İlahiyat, İsmet Özel Okumaları, 
Tarihi Yeniden Düşünmek, Medeniyet 
Mimarları, Ortadoğu Konuşmaları, Okuma 
Programları, Para, Faiz ve İktisadi Hayata 
Öneriler, Yerel Yönetimler Atölyesi...

EĞİTİCİLERE ÖZEL EĞİTİM: 
KILAVUZ AKADEMİ

Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim 
Programı’nın eğiticilerin gelişimini, 
sistemin kendini yenilemesini sağlamaya 
yönelik programıdır.

VELİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR 
DEVAM EDİYOR

Simurg Anneleri programı 
çerçevesinde velilere yönelik düzenlenen 
atölyeler, seminerler ve sağlıklı yaşam ve 
diyet programlarına toplamda 872 veli 
katıldı.

TEMATİK EĞİTİMLERE YOĞUN KATILIM
• Ali Kuşçu Uzay Evi 
• Yaz ve Kış Kampları 
• Yurt İçi ve Dışı Eğitim Geziler
• Orman Kâşifleri
• Gençlik ve Fetih Şöleni

ALİ KUŞÇU UZAY EVİ
Anaokul, İlköğretim, Ortaokul ve 

Lise öğrencilerine astronomi ile alakalı 
akademik bilgi ve atölye uygulama 
çalışması yapılıyor. 2014-2017 yılı 
içerisinde 28.545 öğrencimiz eğitim aldı. 

Proje 2016 yılında yapılan Marmara 
Belediyeler Birliği Altın Karınca 
Yarışmasında Türkiye 1.'si oldu. 

ORMAN KÂŞİFLERİ
Orman Kâşifleri Atölyesi, çocuklara 

doğayı sevdirme, doğadaki ağaçları, 
meyve, çiçek, böcek, ot, sebze gibi 
unsurları tanıtma, aynı zamanda bilimsel 
yöntem ile çalışma becerilerini geliştirme 
amacıyla düzenleniyor. Projede “yaparak 
öğrenme” metodu uygulanıyor. 

2016 yılında 1.400 , 2017 yılında 
1600 öğrenci olmak üzere toplam 3000 
öğrenci atölyeden faydalandı. 

GENÇLİK VE FETİH ŞÖLENİ
"Gücümüz Gençliğimiz" sloganıyla, 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı ile 29 Mayıs İstanbul'un 
fethi programlarını birleştirerek ilk kez 
"Gençlik ve Fetih Şöleni" düzenlendi. 
Binlerce gencimiz şölene katıldı.

İZCİLİK FAALİYETLERİ
Bir yandan kurumlarımızda izci 

obaları oluştururken bir yandan da 
eğitmenlerimizin içinden gönüllü 
olanlara Lider İzcilik Eğitimleri vererek 
çalışmalarımızı daha nitelikli hale 
getiriyoruz. Şu an için aktif yaklaşık 15 
eğitmenimiz ve 120 öğrencimizle kurum 
içi eğitimler ve izcilik atölye çalışmalarını 
sürdürüyoruz.

İLÇE OKULLARINA SPOR 
MALZEMESİ DESTEĞİ

İlçede bulunan 72 okula, spor 
malzeme dağıtımı yapılıyor.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK
İlçemizde bulunan 23 amatör spor 

kulübüne ait aktif 67 alt yapı takımına 
antrenman, müsabaka, malzeme ve nakdi 
destek sağlanıyor.

"Destek Bizden Spor 
Sizden" projesiyle her yıl 
72 okula spor malzemesi 
dağıtımı yapılıyor.

Gençlik Şöleni

Gençler Balkan Turu'nda

Antalya Kış Kampı

Ali Kuşçu 
Uzay Evi

Orman
Kaşifl eri
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ÖDÜLLÜ SİMURG PROJESİ 
ÖRNEK ALINIYOR

Eyüp Belediyesi’nin Simurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı, 2016 yılında 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda 
‘’Gençlik ve Belediye’’ konulu yarışmada, 300 Proje arasından “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.

ÖDÜLLÜ projenin diğer ilçeler tarafından da örnek alındığını 
belirten Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın Simurg’u şöyle 
anlattı: “Belediyemiz gençlere çok büyük önem veriyor. Biz 

3.5 yıldır bu konuda özel çalışma yaptık, ciddi emekler verdik. 
Bilgi evleri ve gençlik merkezlerimizi sıfırdan yeni bir müfredatla 
oluşturduk. Mimari konseptinden, eğitimcilerin eğitilmesine, 
eğitim materyallerinin hazırlanmasından performans ölçümlerine 
kadar komple bir sistem oluşturduk. Türkiye'ye örnek olacak 
yaygın bir eğitim modeli oluşturduk. Çok şükür emeklerimiz de 
karşılığını buldu. Bugün Simurg projesi başka belediyelere örnek 
oluyor. Gelecek nesillerimizin yetişmesi anlamında ciddi katkılar 
sağlayacak bir projeyi Eyüplülerin hizmetine sunduk. Simurg, 5-9 
yaş için; ahlaki esaslı eğitimi, 10-14 yaş için; teorik bilgiyi ve beden 
gelişimini destekleyecek aktiviteleri, 15-19 yaş için; pratiği ve 
hayata elle dokunmayı, 20-25 yaş arası için; ise dünyayı fikri ve ameli 
olarak şekillendirmeyi önceler. 3.5 yıl önce başlattığımız projemizin 
ödüller kazanması da bizi çok mutlu etti. Motivasyonumuzu yükseltti. 
Simurg  5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı, 2016 yılında Yerel 
Yönetimler Sempozyumu Gençlik ve Belediye konulu yarışmada ödül 
kazandı, Ali Kuşçu Uzay Evi de yine aynı yıl Marmara Belediyeler 
Birliği Altın Karınca Ödülleri’nde Türkiye 1.’si oldu. Eğitimdeki 
çalışmalarımız ve projelerimiz devam edecek.”

Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi katılım sayısı ............... 14.484
Evde Değerler Eğitimi .................................................................616
Atölyelere katılım sayısı .............................................. 36.626 
Genç Akademi katılım sayısı .......................................................659
Yaz okulu katılım sayısı ............................................... 16.395
Kış okulu katılım sayısı ........................................................... 5.920
Yaz kampı katılım sayısı ................................................ 3.000
Kış kampı katılım sayısı ..............................................................820
İzcilik kampı katılım sayısı ............................................... 450
Yurtdışı gezileri katılım sayısı .....................................................250
Yurtiçi gezileri katılım sayısı ........................................ 29.346
Sportif faaliyetler katılım sayısı ............................................21.616
Ali Kuşçu Uzay Evi (Astronomi eğitimi) katılım sayısı ....... 28.545
Orman Kaşifleri ....................................................................... 3.000
Uçurtma Şenliği ............................................................ 5.000
Gençlik ve Fetih Şöleni .........................................................20.000
TOPLAM KATILIM SAYISI ...................................... 186.732

2014-2017 GENÇLİK FAALİYETLERİ
Simurg Projesi, 2016 yılında Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda Gençlik ve Belediye konulu yarışmada Jüri Özel 

Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’a verdi.

Ali Kuşçu Uzay Evi projesi, Marmara 
Belediyeler Birliği Altın Karınca 
Ödülleri’nde Türkiye 1.’si oldu.
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Eyüp Sultan 
ESTAM'la Cazibe 
Merkezi Oluyor

Eyüp Sultan Meydanı 
ve çevresini içeren 90 
hektarlık alanın tasarım, 
yönetim ve planlanmasına 
yönelik her türlü tasarrufu 
gerçekleştirmek amacıyla 
24 Haziran 2014’te 
çalışmalarına başlayan 
Eyüp Sultan Tarihi Merkez 
Yönetimi'nde (ESTAM) 
uygulama safhasına 
geçildi.

EYÜP  Sultan Tarihi Alan Merkez Yönetimi (ESTAM) 
projesinin, Eyüp'teki kaotik görünümü ortadan 
kaldırarak tarihi dokunun güzelliklerini gözler 

önüne sermek amacıyla planlandığını belirten 
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “ESTAM projesi 
tamamlandığında dünyanın dört bir yanından gelen 
ziyaretçiler, her köşesinde ayrı bir yaşanmışlık bulunan 
Eyüp Sultan'da, manevi atmosferle kuşanmış tarihi 
dokuyu doyasıya hissedebilme fırsatı bulacaklar.” dedi. 

ESTAM’ın, Eyüp Sultan Tarihi Merkez içerisinde 
bulunan eserlerin restorasyonundan, yolların 
yayalaştırılmasına; yeni otoparklardan, gezi 
rotalamalarına, metro ve raylı sistem hatlarına 
kadar çok kapsamlı bir ihya ve gelişim programını 
içerdiğini kaydeden Aydın, projenin tüm unsurları 
tamamladığında Meydan’ın Haliç’le bağlantısının  
yeniden kurulacağını, şehrin sosyal ve kültürel 
gelişiminin kesintisiz devam edeceğini ifade etti. 

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Alan Yönetimi’nde 
uygulama safhasına geçildiğini sözlerine ekleyen 
Başkan Remzi Aydın şöyle konuştu: “ESTAM, tarihi ve 
kültürel anlamda çok önemli bir yere sahip seçkin bir 
bölge olan, özellikle İslam alemi tarafından büyük 
önem taşıyan Eyüp Sultan'da var olan problemlerin 
çözüme kavuşması ve iyileştirilmesi için başlatıldı. Eyüp 
Sultan'ın Huzur Başkenti yapılması adına başlatılmış 
büyük bir proje olan ESTAM, bölgenin planlanması, 
düzenlenmesi, bölgede yeterli hizmet ve servislerin 
verilmesi adına, 2023 projelerinin en önemlisi olma 
özelliğini taşıyor. Proje kapsamında, kimliklendirme 
çalışmaları, Eyüp Sultan Meydan ve çevresi ile ilgili 
kentsel tasarım projeleri, alan düzenleme çalışmaları, 
restorasyonlar, ulaşım projeleri, alan yönetimi tasarım 
çalışmaları yapılacak. İstanbul'un ilk Müslüman 
yerleşim yeri olan Eyüp'ün güzelliğini ve tarihi 
dokusunu gölgede bırakan kaotik görünümü ortadan 
kaldırarak;  mekanlar, çevre ve sokaklar arasında 
iletişimin yeniden kurulmasını amaçlayan Eyüp 
Sultan Tarihi Merkez Yönetimi, Eyüp 
Tarihi Merkezdeki 67 ayrı proje ile 
Eyüp Sultan'ın görenlerde hayranlık 
uyandıran güzelliğini yeniden ön 
plana çıkarmayı hedefliyor.”Çalışmalarda 

birinci stratejik amaç 
bölgenin turistik potansiyelinin 
gelişimi. Başkan Remzi Aydın'ın 

liderliğinde kararlı bir şekilde ilerleyen 
çalışmalarla, Eyüp Sultan'a gelen ziyaretçileri 

memnun edecek düzenlemeler yapılacak. Proje 
tamamlandığında Eyüp Sultan, İstanbul'un 
hatta Türkiye'nin gözbebeği haline gelecek. 

İlçeyi layık olduğu o ihtişamlı günlerine 
taşıyacak ve yeniden hayat bulduracak 

projede Eyüp Sultan’ın tarihi alanı 
ile kültürel birikimi tekrar 

buluşacak.

Eyüp Sultan İstanbul'un 
Göz Bebeği Olacak

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi Planlama 
Alanı, Eyüp Sultan Meydanı ve çevresini içeren 
90 hektarlık bir çalışma alanını kapsıyor.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan kurumsal kimlik 
çalışmasıyla, tarihi yapıları gölgelemeyen ve tarihi niteliğe uygun kent mobilyaları, tabelalar ve 

bilgilendirme elemanları hazırlandı.
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ESTAM’ın “Planlama Aşaması” 
3 Yıllık Maratonla Tamamlandı

BU süreçte ortak akıl oluşturmak için; 
Çalıştaylar, Arama Toplantıları, Odak 
Grup Toplantıları, Paydaş Toplantılar, 

Saha Anketler, Rapor ve Eylem Toplantıları, 
Fikir Projeleri,İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile Projelendirme ve Koordinasyon Toplantıları 
gibi onlarca çalıştay ve toplantı düzenlendi. 
Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi Planlama 
Alanı, Haliç Köprüsü’nden Piyer Loti’ye kadar 
uzanan alanı kapsamakta. Bu alan, Haliç 
aksıyla bütüncül değerlendirilmekte ve 7 
ayrı bölgeden oluşmakta. Bu bölgeler; 1. 
Merkez Bölgesi, 2. İkincil Merkez Bölgesi, 3. 
Rekreasyon Bölgesi, 4. Amcazade Park ve Bakı 
Bölgesi, 5. Kültür Adası, 6. Otopark Bölgesi, 
7. Mezarlık Bölgeleridir. Eyüp Sultan Tarihi 
Merkez Yönetimi kapsamında 7 ayrı bölgede 
yaklaşık 70 adet proje  İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 
ve Eyüp Belediyesi, Eyüp Sultan Tarihi Merkez 
Yönetimi koordinasyonunda yürütülmekte.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi 
Master Planı Hazırlandı

Eyüp Sultan Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez 
Yönetim Planlama safhası süresince; İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Mimar 
Sinan Üniversitesi gibi planlama ve tasarım 
alanlarında seçkin üniversite hocalarının 
danışmanlığı alınarak, Bilgi Üniversitesi & 
Eyüp Belediyesi iş birliği ile Kültürel Alan 
Yönetimi kapsamında Süreç Hikâyesi, Durum 
Tespiti, Vizyon ve Stratejiler, Yönetim Plan 
Raporları hazırlandı.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi 
Master Planı hazırlanarak şehrin yol haritası 
belirlendi. Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve 
Süreç Planlama Aşamasında; Tespit ve analiz 
çalışmaları tamamlandı, hedef ve stratejiler 
belirlendi, faaliyet ve projeler tespit edildi, 
Stratejik Eylem Planı hazırlandı, Meydan 
ve çevre düzenlemesi için fikir projeleri 
hazırlandı, Kurumsal kimlik çalışmaları 
tamamlandı.

Eyüp Sultan Işıltısı Hiç Sönmesin
Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetim 

Planlama çalışmalarıyla, İstanbul’un kalbi, 
medeniyetimizin vitrini olan Eyüp Sultan’ın; 
Tarihi ve kültürel mirası ayağa kalkacak. Tarihi 
Merkez cazibe merkezine dönüşecek. Cami 
ve çevresi ihtişamını yeniden kazanacak. 
Mekânsal, sosyal ve kültürel gelişiminin önü 
açılacak.

Anıtsal eserlerimiz restore edilecek, 
yeniden işlevlendirilecek. Ulaşım ve erişim 
problemleri ortadan kaldırılacak. Meydan’ın 

Haliç’le bağlantısı yeniden tesis edilecek.
Meydan’daki kaos ve karmaşa yerini 

huzur ve sükûnete bırakacak.
Eyüp’ün ruhuna uygun 

aydınlatma üniteleri ve şehir 
mobilyalarıyla Tarihi Merkez estetik 
standartlarını bulacak, kimliği 

güçlenecek.

ESTAM'ın planlama aşamasında Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın da katıldığı çok sayıda çalıştay ve toplantı düzenlendi.

Haliç sahil düzenlemesi

Eyüp Sultan Meydanı ve çevresi tarihi dokusuna 
ve kimliğine uygun yeniden tasarlandı.

Haliç’le bağlantısı yeniden tesis edilecek.
Meydan’daki kaos ve karmaşa yerini 
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EYÜP Sultan Tarihi Merkez 
Kurumsal Kimlik Projesi, Kent 
Mobilyaları Endüstriyel Tasarım 

Projesi,  Eyüp’e Özgü Hediyelik Eşya 
Projesi, Eyüp Oyuncakları Çocuk 
Parkı ve Kukla Tiyatrosu Projesi, 
İletişim Planı Projesi, Hediyelik 
Eşya Minyatür Desen Tasarımı ve 
Suluboya Projesi, Eyüp Sultan Camii 
ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Fikir 
Projesi, Eyüp Sultan Tarihi Merkez 
Maket Projesi, Mihmandar Rehberlik 
Hizmetleri, Cephe Fotoğraflama 
Projesi, Müzisyenler Kahvesi, Kitap 
Kafe, Fikir Sanat Atölyesi, Müzisyenler 
Kahvesi Önü Silahtarağa Caddesi 
Dolgu Alanının Peyzaj ve Yaya Yolu 
Düzenlemesi, Oyuncakçılar Çarşısı ve 
Mezar Önü Çarşısı Önü Düzenleme 
Projesi, Ana Akslar Kentsel Tasarım 
Projesi, Peyzaj, Güzelleştirme ve 
Koku Projesi, Aydınlatma Projesi 
ve Uygulaması, Eser Aydınlatma ve 
Uygulama Projesi, Kentsel Tasarım 
Rehberi, Gezi Rotalama ve Gezi 
Broşürü Projesi, Eyüp Sultan Mimari 
Değerler Belgeselleri, Eyüp Tanıtım 
Filmi, 3 D Modelleme Projesi, Haliç 
Silueti Aydınlatma Projesi, ESTAM 
Yönetim Merkezi, Bilgilendirme-
Yönlendirme Elemanları, Tasarım ve 
Uygulaması, Tescilli Eser Envanter 
Çalışması, Amcazade Arazisi Sosyal 
Tesis ve Park Alanı, Eyüp Stadı ve 
Çevresi Düzenleme Projesi, Sahil 
Bandı, Haliç Adaları ve Deckler Projesi, 
Eyüp Sultan Ziyaretçi Merkezi ve 
Hamam Kültürü Müzesi, Feshane 
Binası-Tasavvuf Müzesi, Şah Sultan 
Sıbyan Mektebi Projesi, Cezeri Kasım 
Camii Restorasyonu, Defterdar 
Mahmut Efendi Camii Restorasyonu, 
Türbe-Hazire-Kabir Yeri Envanter Proje 
ve Restorasyon Çalışması, Ebussuud 
Sıbyan Mektebi Projelendirilmesi, 
Balçık Tekkesi Restorasyonu ve 
Altı Parsel, Çömlekçiler Hamamı 
Projesi ve Restorasyonu, Kızıl 
Mescit Restorasyonu, Mezar Taşı 
Konservasyon ve Sergileme Alanı, 
Cafer Paşa Medresesi Dershane ve 
Haziresi Projesi, Zeynep Hatun Projesi 
ve Restorasyonu, Nişancı Mustafa 
Paşa Camii ve Restorasyonu, Kasım 
Çavuş Camii Projesi ve Restorasyonu, 
Arpacı Hayrettin Camii Projesi ve 
Restorasyonu, Aşçıbaşı Camii Projesi 
ve Restorasyonu, Hasan Hüsnü Paşa 
Kütüphanesi Yeniden İşlevlendirme 
Projesi, Geleneksel El Sanatları 
Merkezi, Piyerloti-İdris-i Bitlisi Tepesi 
Yeniden Düzenleme Projesi, Karyağdı 
Baba Tekkesi İhya Projesi, Mihrişah 
Valide Sultan Sıbyan Mektebi ve 
Kadastral Boşluk Alanı Düzenleme 
Projesi, Kesimhane ve Otopark Alanı 
Düzenleme ve İşlevlendirme Projesi, 
Sanat Evi-Eski PTT Binası, Kaptan 
Paşa Camii Dükkanları, Eyüp Sultan 
Belediyesi Eski Başkanlık Binaları, 50 
Ada 12 Parsel Rekonstrüksiyon Projesi, 
Eyüp Sultan Müzesi –Anı Evi, Tarihi 
Çeşmeler Projesi, Eminönü-Alibeyköy 
Tramvay Hattı Projesi, Beyazıt-Eyüp 
Sultan-Sultangazi Metro Hattı Projesi, 
Eyüp Sultan-Bayrampaşa Tramvay 
Hattı Projesi, Eyüp Sultan-Piyerloti, 
Miniatürk Teleferik Hattı Projesi, 
Piyerloti-İdris-i Bitlisi Tepesi Otopark 
Projesi, Eyüp Sultan Merkezi Çevresi 
Ulaşım Projesi, Haliç Deniz Ulaşımı ve 
Eyüp Sultan İskelesi Geliştirme Projesi.

EYÜP SULTAN TARiHi 
MERKEZ PROJELERi

Eyüp Sultan Bambaşka 
Bir Çehreye Kavuşacak
EYÜP Belediye Başkanı Remzi Aydın, 

Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek'in 
de katıldığı, Eyüp Sultan'da bulunan 

türbe, mezarlıklar ve hazire yerlerinin bakımı, 
onarımı ve tamiri konularını içeren bir toplantı 
düzenledi. Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) 
projesi ile ilgili bir de sunumun yapıldığı 
toplantıda, Başkan Remzi Aydın, çalışmaların 
tamamlanmasının planlandığı tarih olan mayıs 
ayına vurgu yaparak; “Mayıs ayında Eyüp 
Sultan bambaşka bir çehreye kavuşacak” dedi.

Toplantıda konuşan Başkan Remzi Aydın; 
“Mezarlıkların bakım, onarım ve tamirleri ile 
ilgili olarak yapılacak konuları ele alacağız. 
Bundan sonra nasıl bir yol alacağımızı 
belirleyeceğiz. Bu çalışmaların ESTAM projesi 
ile uyumlu bir şekilde ilerlemesi önemli.” dedi.

Başkan Aydın ayrıca bu yıl ekim 
ayında başlayarak mayıs 2018 tarihinde 
tamamlanması planlanan tarihi merkez 
çalışmaları ile ilgili de; “Mayıs ayında 
çalışmalar tamamlandığında Eyüp Sultan 
bambaşka bir çehreye kavuşacak” diyerek Eyüp 
Sultanlılar'a müjde verdi.

Toplantıda ESTAM projesinin sunumu 
gerçekleştirildi. Ardından 180 dönüm arazi 
üzerinde bulunan Eyüp Sultan Mezarlığı'nın 
da dahil olduğu Eyüp mezarlıklarının 
düzenlenmesi konusunda problemler ve 
çözüm yolları, roller ve görevler, onarım 
ve restorasyon programı, bakım programı, 
sahiplik ve güvenlik problemleri, aydınlatma, 
teşhir, sergileme ve müze çözümleri, 
kataloglama, bilgilendirme ve envanter 
çalışmaları konuları görüşüldü.

Cephe ve peyzaj düzenlemeleri

Eyüp Sultan Hamamı ziyaretçi merkezi ve İstanbul Kitaplığı olarak hizmet verecek.

Aydınlatma üniteleri
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“Eyüp'ün Caddeleri Prestij Kazanıyor”
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, ilçenin 

gelişip güzelleşmesine, yaşam kalitesinin artmasına 
katkıda bulunacak "Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor" 
projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir 
şekilde yürütülen çalışmalarla Eyüp'ün önemli 
caddelerinden İslambey Caddesi'nde “Prestij Cadde” 
çalışmaları başladı. Elektrik, su ve doğalgaz hatlarının 
yenileme çalışmalarının ardından kaldırımları 
genişleyecek caddede, peyzaj çalışmaları, kent 
mobilyaları ve aydınlatma elemanları kullanılarak 
İslambey caddesi göz kamaştırıcı bir görünüme 
kavuşacak. “Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor” 
projesi kapsamında İslambey Caddesi'nin yanısıra 
Yeşilpınar'da bulunan Özlem Çarşı Sokak ve Girne 
Caddesi de yeniden yapılandırılarak tüm ilçelere 
örnek teşkil edecek göz kamaştırıcı bir görünüme 
sahip olacak. Esentepe Yıldıztabya Caddesi’nde 
çalışmalar tamamlandı, Alibeyköy Merkez Mahallesi 
Vardar Bulvarı’nda ise prestij cadde çalışmaları 
devam ediyor. Yine Büyükşehir Belediyesi ile yapılan 
ortak çalışmalarla Karadolap, Çırçır ve Alibeyköy 
mahallelerine sınır olan Namık Kemal Caddesi ve 
Saya Yolu Caddesi de yapılacak altyapı çalışmaları 
sonrası Prestij Caddeler arasındaki yerini alacak.
28 Mahalle İçin 110 Bin Ton 
Asfalt Serimi Yapılacak

Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
ilçede asfalt çalışmalarına ara vermeden devam 
ediyor. 2017 yılı içerisinde 28 mahallede cadde ve 
sokaklar için 110 bin ton asfalt serimi yapılacak. 
6 Bin 500 Metretül Yağmur 
Suyu Kanalı Yapılacak

Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
küresel iklim değişikliği ile birlikte son dönemde 
yaşanan şiddetli yağışlardan dolayı yaşanacak 
olumsuzlukların önüne geçmek için çeşitli önlemler 
almaya devam ediyor. Yüzey sularını yağmur suyu 
kanallarına alarak sel baskınlarını önlemek için 
çalışmalar yapan ekipler 2017 yılı içinde 6 bin 500 
metretül yağmur suyu kanalı yapmayı planlıyor. 
Havai Hatlar Yer Altına Alınıyor

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimiyle 
başlatılan havai hatların yeraltına alınma çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. BEDAŞ ekipleri çalışmalar 
kapsamında Yeşilpınar'da üç ayrı noktada kazı ve 
kablo döşeme işlemi yapıyor. Ekipler Yeşilpınar Canan 
Sokak ve 3. Defne Sokak üzerinde kazı ve kablo 
çekme işlemlerini tamamladılar. Çamlık Caddesi 
üzerinde ise kazı çalışmaları devam ediyor. İlçede 
daha önce de İslambey Mahallesi, Çırçır Mahallesi ve 
Rami Yeni Mahalle’de çalışmalar yapılmıştı.

“Huzur Başkenti” Eyüp'te belediye ekipleri yaz kış demeden Eyüplülere hizmet için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın'ın “Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor" projesi kapsamında  Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalar 
devam ederken, Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de asfalt serimi, merdiven ve korkuluk imalatı, yağmur suyu kanalı yapımı 

ve diğer tüm alt yapı çalışmaları ile Eyüp'ün cadde ve sokaklarını modern ve daha konforlu hale getirmek için uğraş veriyor.

Alt yapı çalışmaları sonrası yapılacak peyzaj çalışmaları, 
kent mobilyaları ve aydınlatma elemanları ile İslambey 
caddesi göz kamaştırıcı bir görünüme kavuşacak.

2017 yılı içerisinde 28 mahallede cadde ve 
sokaklar için 110 bin ton asfalt serimi yapılacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol 
kenarlarında tehlike arz eden ve kot 
farkının olduğu noktalarda yıl içinde 
5 km korkuluk imalatı gerçekleştirdi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
İslambey Caddesi'nde yapılan alt yapı 

çalışmalarını yakından takip ediyor.

İslambey Caddesi'nde  yağmur ve atık suyu 
kanallarının ayrıştırılması çalışması ile alt yapı 
yenilenmiş ve sel baskınlarının önüne geçilmiş olacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayda ortalama 300 
metretül merdiven imalatı gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan 
noktalarda perde ve taş duvarlar yapıyor.

Havai hatların 
yeraltına alınma 
çalışmaları tüm 

hızıyla devam ediyor.

Eyüp’te Hizmet 
Yaz Kış Devam Ediyor
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EYÜP SULTAN ARAŞTIRMA 
MERKEZİ (EYSAM), EYÜP'ÜN 

HAFIZASI OLACAK
Eyüp, Eyüb el Ensari'dir, Fatih’tir, Akşemsettin'dir. Medeniyetimizin en billur, en rafine şehirlerinden olan Eyüp, 

huzurdur, duadır, vefadır, ihtişamdır. Eyüp'ün sinesinde bulunan bu eşsiz değerler, bu kutlu beldenin hafızasıdır.

EYÜP ile ilgili tarih ve medeniyet araştırmaları yapmak üzere 
kurulan Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM), Eyüp’le ilgili bilgi 
ve belgeleri kayıt altına almak, yerli ve yabancı araştırmacıların 

istifadesine sunmak için faaliyetlerine başladı. Eyüp Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, “Eyüp Sultan Araştırma Merkezi zamanda, mekanda ve 
insanda biriken hafızayı deşifre ederek üstünde durduğumuz toprağın 
tarihine ışık tutacak. Eyüp’ün şehircilik serüvenini bilgi, belge ve 
dokümanlarla konuşturacak. Merkezimiz bünyesinde kapsamlı bir 
ihtisas kütüphanesi faaliyet gösterecek. Kütüphanemiz online olarak 
da hizmet verecek. Eyüp’ün geçmişinden aldığımız ilhamla bilimsel 
yayınlar, sempozyumlar, konferanslar, sergiler ve projelerle kültür ve 
medeniyetimize katkı sunacağız” dedi.

EYSAM, Eyüp'ün Geleceğine Işık Tutacak
Yapılan  çalışmaları, araştırmaları değerlendirerek  Eyüp Kültür 

tarihine  katkı sunacak  kitaplar yayınlamayı hedefleyen EYSAM'ın diğer 
görevleri arasında; belge ve bilgi  tespiti, temini ve değerlendirilmesi, 
kongre,  konferans ve  sempozyum gibi geniş  katılımlı ilmi  etkinlikler  
düzenlenmesi, dijital ve fiziki bir ihtisas kütüphanesi oluşturulması, 
dijital görsel arşiv merkezi oluşturulması, bu arşiv ve kütüphaneye  
yazma ve matbu  eserlerin bağış, satın alma veya kopyalama  suretiyle  
akışının sağlanması, şehir tarihi, sanatı, kültürü ve sosyo-ekonomik 
konularda araştırma  yapmak, lisans-lisans üstü tezlerin ve diğer ilmi 
araştırmalardan uygun olanlarının yayınlanması, diğer kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği yapılması, merkezin ve Danışma Kurulu’nun  
tarihi ve güncel konularda önereceği araştırma çalışmalarını  yapanlara 
maddi ve bilimsel her türlü desteğin verilmesi, bu çalışmalar sırasında,  
yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmi  kuruluşlarla 
iş birliğinin geliştirilmesi ve tetkik gezileri yapmak, tarihi ve güncel 
konularda  bilgilendirici sergiler düzenlemek, müze kurulmasını 
sağlamak yer alıyor.

EYSAM, Birçok Kurum ve Kuruluşla İşbirliği İçinde
Eyüp  İlçesi'nin  belleği  olmak iddiası ile  yola  çıkan EYSAM,   bir  

kentin  hafızasını  kurmanın  nasıl  meşakkatli  bir  iş  olduğunun  
bilinciyle çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İlçemizle  ilişkili  
Koruma Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ilgili  
Daire Başkanlıkları ve Müdürlükleri,  Vakıflar  Genel Müdürlüğü ve 
Bölge Müdürlüğü,  önemli bir arşive sahip olan Atatürk Kitaplığı,  Eyüp 
Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri ve İstanbul'da faaliyet gösteren  diğer 
araştırma merkezleri  ile sürekli  temas halinde. 

2015 yılında  resmi olarak kurulan, çalışmalarına  2016  yılında  hız 
veren EYSAM, bu süreçte Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, IRCICA, İSAM, Türk Tarih Kurumu, SETA, 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu  Başkanlığı, Eyüp Dostları Vakfı  ve Eyüp  
Musiki  Vakfı'nın da aralarında bulunduğu birçok kurum kuruluşla 
protokoller hazırlayarak  yazışma ve görüşmeler yaptı.

EYSAM'da birçok belge, bilgi, 
fotoğraf ve projeler tasnifl enerek 
veri girişi yapılmakta.

EYSAM bünyesinde kurulan Eyüp Kent Arşivi 
ve Araştırma Kütüphanesi'nde dini, tarihi, 
musiki, süreli yayınlar olmak üzere 13 binin 
üzerinde kitap yer alıyor.

Haber: 
Serkan Duygu
Fotoğraflar: 
Tamay Alper Gökdemir
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EYSAM'DA DEV BİR 
ARŞİV OLUŞTU

Dünü koruyarak ve anlayarak, bugünü değerlendirmek 
ve kente değer katarken, geleceğin planlanmasına katkı 
sunmayı hedefleyen EYSAM'ın bünyesinde şimdiden 
öğrenciler, akademisyenler, yerli ve yabancı araştırmacılar 
için dev bir arşiv oluşmuş durumda. EYSAM'ın arşivinde 
10 bin fotoğraf tasniflenerek arşive veri girişi devam 
ederken Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndan 4.199 
belgenin veri girişi yapılmış durumda. Yine  Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı'ndan seçilmiş talep edilmiş olan 4.800 
belgenin veri girişi çalışmaları devam etmekte. Ulusal 
Tez Merkezi  üzerinden tüm Türkiye'deki  üniversitelerde  
Eyüp  ile alakalı yapılmış tezleri tespit eden EYSAM, bu 
tezlerin sisteme dahil edilmesi için YÖK ile temaslarına 
devam ederken, yine araştırmacılara  ciddi bir destek 
sağlayacak olan Eyüp Bibliyografyası ile ilgili çalışmalarını 
şu ana kadar  950  maddelik bir  kaynakça oluşturarak 
tamamlamak üzere. Arşivlerde yer alan ve henüz dijital 
ortama aktarılmamış fotoğraf,  negatif ve dianın taranarak  
belleğe dahil edilmesi  için çalışmalarına aralıksız 
devam eden EYSAM, ilçemiz sınırları içerisinde yer alan 
korunması gerekli kültür varlıkları ile alakalı fotoğraf ve 
projeleri tasnifleyerek veri girişlerini de yapmakta.

Remzi Aydın: “Eyüp'ün Hafızası Tazeleniyor"
Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nin Eyüp'ün 

hafızasını, tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak 
için kurduklarını söyleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi 
Aydın, “EYSAM, Eyüp'te asırlardır yaşayan ruha dikkat 
kesilmek, geçmişin izini sürmek, görkemli bir maziden 
güçlü bir geleceğe yol açmak için yolculuğuna başladı. 
Eyüp'te bir iz, bir eser, bir nefes bırakan herkes tarihimizin 
vazgeçilmez unsuru. Merkezimiz, Eyüp'ü Eyüp yapan 
tarihi ve kültürel değerlerimizin, dolayısıyla vatanımızın, 
milletimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin hafızasına 
görünür kılmayı hedeflemektedir. Eyüp'ün hafızası 
bilinir, tanınır, ulaşalıbilir hale geldikçe; Medeniyetimizin 
kuşatıcılığını daha iyi anlayabileceğimize, tüm insanlığın 
daha fazla huzur ve sükunet telkin edeceğimize 
inanıyorum” dedi.

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM)'ın lansmanında 
konuşan Başkan Remzi Aydın, “Eyüp Sultan Araştırma Merkezi 
zamanda, mekanda ve insanda biriken hafızayı deşifre ederek 

üstünde durduğumuz toprağın tarihine ışık tutacak” dedi.

EYSAM'ın bünyesinde şimdiden öğrenciler, 
akademisyenler, yerli ve yabancı araştırmacılar 

için dev bir arşiv oluşmuş durumda.



GÜNCEL EYLÜL 201720

EYÜP SULTAN'DA NİKAHA

BÜYÜK İLGİ

Nikah, çiftlerin sevgilerini 
attıkları imzalarla 
ölümsüzleştirdikleri, 
ömür boyu sürecek bir 
beraberliğe ve mutluluğa 
ilk adımı attıkları 
evlenme merasimidir. 
Eyüp Belediyesi 
Evlendirme birimleri de 
çiftlerin hayatları boyunca 
unutamayacakları bu 
mutlu anları sorunsuz bir 
şekilde yaşayabilmeleri 
adına büyük bir çaba 
gösteriyor.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

EYÜP Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezi 
(EKSM) ile yaz aylarında Osmanlı Park'ta 
çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştiren Eyüp 

Belediyesi Evlendirme birimi 2016 yılında 2450 
çiftin nikahını kıydı. 2017 yılında ise Temmuz ayı 
sonu itibariyle kendilerine evlenmek için başvuruda 
bulunan 2625 çiftten 1571 kişini nikah akdini 
gerçekleştiren birimler hafta içi 10'ar dakika, hafta 
sonları ise 20 dakika aralıklarla nikah kıyma işlemi 
gerçekleştiriyor. Eyüplülerin yanısıra İstanbul'un 
farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar da manevi 
atmosferinden dolayı Eyüp Sultan'da evlenmeyi 
tercih ediyor. Her yıl 400'ün üzerinde farklı 
semtlerden gelen çiftin nikah işlemlerinin yapıldığı 
Eyüp'te 2016 yılında 580 çift evliliğe ilk adımı attı.  

Müracaatların hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe günleri 08.30-12.30 ile 13.00 – 15.00 
saatleri arasında Cuma günleri 08.30-12.30 
arasında EKSM ve Göktürk Ek Hizmet Binası'nda 
yapıldığı çiftlerin nikahları Salı, Perşembe, 
Cumartesi ve Pazar günleri kıyılıyor. Çiftler evlilik 
için daha çok yaz ve sonbahar aylarını tercih 
ederken 2017 yılının Ocak ayında 114, Temmuz 
ayında ise 350 kişinin nikah akdi gerçekleştirildi. 

Evliliğe ilk adım attıkları günün özel olması 
için genelde doğum günlerini ya da ilk tanıştıkları 
tarihleri nikah günü olarak  belirleyen çiftler, 14 
Şubat sevgililer günü gibi özel günleri de evlilik 
cüzdanlarına yazdırmayı tercih ediyor. Eyüp 
Belediyesi Nikah Salonu'nda 14 Şubat 2017'de 
22 kişinin nikahı kıyılırken yine çiftlerin yoğun ilgi 
gösterdiği bir tarih olan 07.07.2017'de ise 20 kişi 
evliliğe ilk adımı attı.  

Nikahta sırasında istedikleri müziği fl ash 
belleğe atıp yanlarında bulundurdukları takdirde 
bu özel anlarda çaldırabilen çiftler 2017 yılında 
en çok Tarkan'ın “Beni Çok Sev” isimli parçasını 
tercih ederken ikinci sırada Maher Zain’in 
“Maşaallah, üçüncü sırada Mustafa Ceceli'nin “İyi ki 
Hayatımdasın” şarkılarını düğün müziği yaptı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüplü gençleri en mutlu 
günlerinde yalnız bırakmıyor. Başkan Aydın kıydığı nikahlarda, 
ömür boyu sürecek beraberliğe ve mutluluğa imza atan 
gençleri tebrik ederek mutluluklarına ortak oluyor.

Başkan Remzi Aydın, nikahlarının teleferikte 
kıyılmasını isteyen genç bir çifti kırmayarak, ilginç bir 

nikah merasimine imza atmıştı.

Eyüp'e hizmet eden Evlendirme Birimi personeli.

10 Yıldır nikah kıydığını söyleyen Nikah Memuru Şaban Kaya 
“Şimdiye kadar sadece iki kez hayır dendiğine tanık oldum” diyor.

EYÜP BELEDİYESİ EVLENDİRME BİRİMLERİ
Adres: Silahtarağa Mah. Silahtarağa Cad. No:18 Eyüp/İstanbul 

(Yunus Gösteri Merkezi yanı) İrtibat Numarası: (0212) 440 05 84
Adres: Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. No:5 Eyüp/İstanbul

İrtibat Numarası: (0212) 440 05 55
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Eyüp’ün Nostaljik Bakkalı
80'li ve 90'lı yıllarda çocuk olup da mahallesinde bir bakkal 

amcası olmayanımız yoktur herhalde... Alışeriş yaparken 
ayak üstü sohbetlerle derdimizi paylaştığımız, ay sonuna 

kadar bizleri idare eden, tüm mahallenin nabzını tutan, 
dükkanı küçük gönlü büyük o güzel insanlar... “Bizim Bakkal” 

derdik onlara, çünkü her mahallenin kendi bakkalı vardı 
alışveriş yaptığı... Paramız yoksa veresiye defteri vardı, 

alışverişlerimizi yazdırdığımız... Sonra her mahallede birer 
ikişer market, daha sonra süper, hatta hipermarketler açıldı... 

Gizli gizli alışveriş yaparken çoğu zaman bakkal amca 
görmesin diye yolumuzu değiştirir olduk... Ve bir çok meslek 
gibi zamana yenik düşen mahalle bakkallarımız tek tek 
kepenklerini bir daha açılmamak üzere kapatmak zorunda 
kaldı. Halen zamana ve dev marketlere meydan okurcasına 
direnen, o güzel mahalle kültürünün bir parçası olmaya devam 
eden bakkallarımız da yok değil. Eyüp Postası olarak biz de 
yıllardır Nişanca Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Alpay 
amcamızı ziyaret edip keyifl i bir söyleşi gerçekleştirdik.

81 Yaşındaki Alpay 
Akpınar, “Kendimi 
bildim bileli bu 
dükkandayım” diyor.

Alpay Akpınar: 
“Veresiye Defterinin 
Yerini Kredi Kartı Aldı”

81 yaşındaki Alpay Akpınar, Nişanca 
Mahallesi'nin, belki de Eyüp'ün en eski 
esnafl arından birisi. Doğma büyüme Eyüplü 
olan ve babasının bakkal dükkanında 
daha ilkokul yıllarında çalışmaya başlayan 
Alpay Amca, “Kendimi bildim bileli bu 
dükkandayım. İlkokulu bitirdikten sonra 
babam beni okutmadı, yanına alıp çalıştırdı. 
Babam senelerce aynı mahallede bakkal 
dükkanını işletti. Ben de 70 seneden fazla 
süredir bu dükkanda çalıştım, başka hiçbir 
iş yapmadım. Ömrümüz bu dört duvar 
arasında geçti gitti” diyor. 

Dükkanın kendisinin olduğu için ayakta 
kalabildiğini söyleyen Akpınar “Artık hiç bir 
şey eskisi gibi değil,  mahalle aralarında 
bakkaldan çok market var. Bundan otuz sene 

önce günde 300 tane ekmek satardık şimdi 
30 ekmeği zor satıyoruz. Mahalleli ekmeğini 
bile Halk Ekmek’ten alıyor. Alışverişini de 
marketlerden yapıyor. Kimseyi kolundan 
zorla tutup buraya getiremezsiniz ki. Buraya 
sadece suydu sodaydı ufak tefek alışverişler 
için geliyorlar. Önceden veresiye defteri 
vardı şimdi kredi kartı var. Kartı basıyorsun 
alışverişi yapıyorsun. Ben veresiye defterini 
beş yıl önce yırtıp attım. Borçların hepsini 
aldım desem yalan söylemiş olurum, birçoğu 
ödenmedi. Zaten buralarda eski mahalle 
sakinlerinden kimse kalmadı, ya başka 
yerlere taşındılar ya köylerine döndüler. Baba 
yadigarı diye senelerdir işletiyorum, kiraya 
vermek de istemiyorum; ama vergimizi bile 
zor ödüyoruz” şeklinde konuşuyor.

Eyüp Tiyatro Okulu tarafından hazırlanan 
"Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı tiyatro oyunu, 
Eyüplü sanatseverlerin yoğun katılımıyla 
Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelendi. 

Eyüp Tiyatro Okulu mezunlarının üstün 
bir performans sergilediği oyun, Eyüplüler 

tarafından büyük beğeni topladı. 
Eyüp Tiyatro Okulu'nun yetişkinler 

kategorisinin yıl sonu mezuniyet gösterisi 
olarak düzenlenen programa Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın da eşi Tülay Aydın’la 
birlikte katıldı ve tüm öğrencileri tebrik etti.

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Talisca, Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı ziyaret etti. 
Ziyarette Talisca’nın Brezilya'da kurduğu 
futbol takımı ile Eyüpspor'un bir dostluk 
maçı yapması konusu ele alındı. Brezilyalı 
futbolcu Talisca, Brezilya'da 19 yaşındaki 
gençlerden kurduğu futbol takımını Ekim 

ayında İstanbul'a getirerek Eyüpsporla bir 
dostluk ve hazırlık maçı yapmak istediğini 
belirtti. Eyüpspor Kulüp Başkanı Recep 
Kızıltepe ve Talisca’nın 18 yaşındaki kardeşi 
Sousa’nın da katıldığı ziyarette, Başkan 
Aydın Eyüp Sultan ve Eyüpspor Kulübü'nün 
tarihini anlattı. 

Beşiktaşlı Talisca, Eyüp 
Belediyesi'yle Anlaştı!

Eyüp Tiyatro Okulu'nun 
GURUR GECESİ
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EYÜP Sultan'ın kendine özgü tadlarından 
biri olan güveci, ziyaretçilerle buluşturan 
Tarihi Eyüp Sultan Güveççisi'nin geçmişi 

1960'lara kadar dayanıyor. Dört kuşaktır 
aynı yerde hizmet veren dükkanın tam 
57 senedir fırınlarında güveç yapılmaya 
devam ediliyor. Bayrağı babası Mehmet 
Karadeniz'den devralan Serkan Karadeniz, 
dükkanın ilk kuruluş yıllarının aslında 
1950'lere dayandığını belirterek “O yıllarda 
burası manav dükkanıymış, kabzımallık 
yapan büyük babamın babası Şerif 
Mehmet Karadeniz bu dükkana malzeme 
getiriyormuş. Manav borçları yüzünden 
para karşılığı bu dükkanı bizimkilere 
devretmiş. Yine o yıllarda Eminönü'nde, 
bugün açık olsaydı 150 yıllık olacak Küçük 
Pazar Güveççisi varmış. Aslında dedelerimin 
buraya bir güveççi dükkanı açmalarına 
da onlar vesile olmuş. Bizimkiler Eyüp 
Sultan Camii'nin yanında ne yapsak diye 
düşünürken güveççi açmaya karar vermişler. 
O yıllarda güveçler yuvarlak, sucuklu, 
pastırmalı ve biberli süslü bir şekilde 
yapılırmış. 1958 senesinde Türkiye'de 
bir ekonomik kriz yaşanıp insanların alım 
gücü azalınca büyük babamın babası bu 
gün sattığımız güvecin ilk halini yapmış. 
Alternatif, daha ucuz bir ürün olsun diye 
1960 yılında yaptığı bu güveç insanlardan 
büyük ilgi görünce günümüze kadar gelmiş. 
O yüzden kuruluşumuza 1960 dedik” diyor.
“Bizim İçin Her Gün Dört Dana Kesiliyor”

Kendisinin dördüncü kuşak olduğunu 
ve Tarihi Eyüp Sultan Güveci'nin lezzet 
yolculuğunun yarım asırdır devam ettiğini 
söyleyen Karadeniz “Bizim güvecimizin 
hamurundan tutun da kıymasına, baharatına 
kadar her şeyi özeldir. Kıyma olarak 
kaburgaya en yakın ve en lezzetli et olan 
kaburga sıyırması kullanıyoruz. Bir günde 
kullandığımız kıymayı üç dört danadan 
temin ediyoruz. Bunu da sadece bir kasaptan 
almamız mümkün değil o yüzden tüccarla 
çalışıyoruz. Her gün 30 ile 50 kilo arasında 
kıyma harcıyoruz bunun için de bizim için her 
gün dört tane dana kesiliyor. Günde 200 kilo 
kadar un kullanıyoruz. Çok fazla çalışanımız 
olduğu için günde 2000’den fazla pide 
satmak zorundayız” açıklamasını yapıyor.
Güvecimiz Hem Ekonomik Hem Lezzetli

Eyüp'e özgü bir lezzet olan güvecin gerek 
Eyüplüler gerekse Eyüp'e gelen misafirler 
tarafından büyük ilgi gördüğünü vurgulayan 
Serkan Karadeniz “Dedemim 1960 
senesinde o günkü şartlarda ihtiyaçtan dolayı 
ürettiği güveç ekonomik ve lezzetli olması 
nedeniyle halen herkes tarafından severek 
yeniliyor. İki güveç ve bir ayranla toplam 8 
TL'ye karnınızı rahatlıkla doyurabilirsiniz. Bu 
gün protein ihtiyacınızı baklagillerin dışında 
bu fiyata başka nereden sağlayabilirsiniz 
ki. Ben 30 yıldır burada çalışıyorum ve her 
gün yemekten vazgeçmiyorum. Eğer ben 
sıkılmıyorsam insanların bunu beğenerek 
yemeleri bu kadar rağbet göstermeleri de 
gayet normal” şeklinde konuşuyor.

Eyüp’te Dört Kuşaktır Devam 
Eden Bir Lezzet Yolculuğu

Tarihi Eyüp Sultan Güveççisi
İslam aleminin en kutsal mekanlarından biri olarak kabul edilen Eyüp Sultan'a her gün İstanbul'un farklı semtlerinden 
binlerce ziyaretçi geliyor. Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayan ve farklı lezzetler sunan restoranların, esnaf 
lokantalarının bir arada olduğu Eyüp Meydan'da ziyaretçilerin uğrak noktalarından birisi de Tarihi Eyüp Sultan Güveççisi...

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Dördüncü kuşak olan 
Serkan Karadeniz, babası 
Mehmet Karadeniz'den 

devraldığı bayrağı 30 
yıldır taşıyor.

Geçmişi 
1950'lere dayanan 
Tarihi Eyüp Sultan 

Güveççisi'nin kurucuları 
Şerif Mehmet Karadeniz, 

Mustafa Karadeniz ve 
Mehmet 

Karadeniz.

Tarihi Eyüp Sultan Güveççisi'nde her 
gün 30 ile 50 kilo arasında kıyma ve 

200 kilo kadar un harcanıyor.
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Eyüp Belediyesi’nin 
geleneksel hale gelen 
sünnet şöleni, bu 
yıl yine coşkulu bir 
şekilde gerçekleşti. 
Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi 
Aydın da şölende, 
erkekliğe ilk adımı 
atmanın heyecanını 
yaşayan 560 çocuğun 
ve velilerinin 
mutluluğunu 
paylaştı. Şölende 
sünnet çocukları için 
teknelerle Boğaz 
turu da yapıldı.

EYÜP BELEDİYESİ'NDEN 
“SÜNNET ŞÖLENİ“

EYÜP Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl 
düzenlediği sünnet şöleninde bu yıl 560 Eyüplü 
çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Çocukların sünnet 

kıyafetlerinden cerrahi operasyona kadar her türlü 
gereksinimleri Eyüp Belediyesi tarafından karşılandı.

MEHTER EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER
Sünnet şöleni, Eyüp Sultan Meydanı’nda başladı. 

Çocuklar ve velileri Meydan’da toplanarak yapılan duaların 
ardından Mehter Takımı konserini dinlediler. Sonrasında 
yürüyerek Feshane’ye gelen çocuklar ve aileleri burada da 
kendilerini bekleyen teknelere binerek yaklaşık 2 saatlik 
bir Boğaz turu gerçekleştirdiler. Yüzlerce çocuk ve ailesinin 
katılarak gönüllerince eğlendiği Boğaz gezisi, yine Feshane 
önünde son buldu.

“HER ERKEK ÇOCUĞU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ZAMANLAR”
Şölende çocuklarla bir araya gelen Başkan Remzi Aydın 

yaptığı konuşmada öncelikle çocukları tebrik ederek; 
“Hepiniz hoş geldiniz, teşekkür ediyorum sizlere. Bu hafta 
560 yavrumuz sünnet olacak ve önemli bir geleneğimizi 
yerine getirmiş olacağız. Hayırlı, mübarek olsun. İnşallah 
hepsi sağlıklı bir şekilde ömürlerine devam ederler. Bu 
zamanlar her erkek çocuğu için çok önemlidir. Erkek 
çocuklarının hayatında unutmadığı bir zaman dilimi. 
Şimdi burada yapacağımız dualarla hastaneye gideceğiz. 
Bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah Eyüp'te hep 
beraber huzurlu, mutlu daha nice güzel günler yaşayacağız 
diye dua ediyorum” şeklinde konuştu.

Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar şölenin çok 
iyi geçtiğini ve çok eğlendiklerini belirttiler. Bazı aileler ve 
çocuklar ilk kez vapurla Boğaz turu yaptıklarını belirterek; 
“Eyüp Belediye Başkanımız Remzi Aydın'a bize bu 
mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ederiz. Çok hoşumuza 
gitti. Allah razı olsun. Belediye Başkanımız sünnet için 
gereken her ihtiyacımızda bize yardımcı oldu. Durumu 
olan var olmayan var. Çocuğumuzu sünnet ettireceğiz, çok 
mutluyuz” şeklinde konuştular.

Şölen sonunda yine dualar edilerek çocuklar hastaneye 
sünnet olmaya uğurlandı. Çocukların sünnet işlemleri Eyüp 
Belediyesiyle anlaşmalı Alibey Hospital'da gerçekleştirildi.

Hastanede sünnet olan çocuklar ve aileleri, Eyüp 
Belediyesi Ulaştırma ekipleri tarafından evlerine bırakıldı.
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Melek Özcan (Muhasebe): 
“29 yaşındayım, İslambey Mahallesi'nde oturuyorum.  Bir senedir işsizdim. Eyüp 
Belediyesi İş ve Kariyer Birimi sayesinde işe yerleştirildim. Beş aydır muhasebe 

elemanı olarak çalışmaktayım. İşimden çok memnunum. Eyüp Belediyesi'ne bizim 
gibi gençlere iş bulma konusunda destek oldukları için teşekkür ediyorum. İş ve 

Kariyer Birimi'nin İŞKUR kadar etkili olduğunu söyleyebilirim.”

2014 
Yılının Aralık 

Ayında Hizmet 
Vermeye Başlayan 

İş ve Kariyer Geliştirme 
Birimi 1553 Eyüplüyü 

İş Sahibi Yaptı...

Eyüp Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Eyüp Belediyesi, 
Eyüplüleri İş 
Sahibi Yapıyor
“İŞ VE KARİYER BİRİMİ İŞKUR KADAR ETKİLİ”

Ayça Arda (Gıda Mühendisi): 
“26 yaşındayım, Yeşilpınar Mahallesi'nde oturuyorum. İşe başlayalı iki ay oldu. Burada 

yemeklerin hazırlanmasından ve denetlenmesinden sorumluyum. İki sene kadar işsizdim. 
Eyüp Belediyesi İş ve Kariyer Birimi sayesinde bu işe yerleştim. İş arayan Eyüplülerin 

zaman kaybetmeden İş ve Kariyer Birimi'ne başvurmalarını tavsiye ediyorum.”

Bekir Uygur (TLT Catering İnsan Kaynakları Müdürü): 
“Eyüp Belediyesi İş ve Kariyer Birimi'yle çok güzel bir 

uyum içinde çalışıyoruz. Bizi her zaman destekliyorlar. 
Bütün personel eksiklerimizin giderilmesinde çok 

yardımcı oldular. Şimdiye kadar 20'ye yakın kişi onların 
vasıtasıyla şirketimizde çalışmaya başladı...”

Mihriban Turan (Kat Görevlisi): 
“38 yaşındayım, Topçular Mahallesi'nde 

oturuyorum. Kat görevlisi olarak 
çalışıyorum. İşe başlayalı bir hafta oldu. İş 
ve Kariyer Birimi'nde form doldurduktan 

iki hafta sonra bana bu işi buldular. 
Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

Eyüp Belediyesi tarafından işsiz vatandaşların 
istihdamlarını sağlamak amacıyla hizmete açılan 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 
İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, açıldığı İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, açıldığı 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 
İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, açıldığı 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 

günden bugüne yoğun bir şekilde günden bugüne yoğun bir şekilde 
çalışmalarına devam ediyor. İş çalışmalarına devam ediyor. İş 

günden bugüne yoğun bir şekilde 
çalışmalarına devam ediyor. İş 

günden bugüne yoğun bir şekilde günden bugüne yoğun bir şekilde 
çalışmalarına devam ediyor. İş 

günden bugüne yoğun bir şekilde 

ve Kariyer Geliştirme Birimi, 
meslek edinme kurslarıyla 
birlikte 1553 vatandaşı işe 

yerleştirirken, 600 fi rmayla 
ortak hareket ederek iş 

veren ve iş arayan arasında 
köprü vazifesi gördü. 

Birim ayrıca 2544 kişiye 
danışmanlık hizmeti vererek 

doğrudan işe yerleşmeleri 
konusunda yardımcı oldu.

Muhammet Dursun (Üretim Personeli): 
“28 yaşındayım, Yeşilpınar Mahallesi'nde 

oturuyorum. İş ve Kariyer Birimi vasıtasıyla 
üç hafta önce işe başladım. Burada kimyasal 
dübel üretiyoruz, ben paketleme biriminde 
çalışıyorum. Eyüp Belediyesi çok güzel bir 
hizmet veriyor. Sayelerinde uzun süre işsiz 

kalmadan yeni bir işe yerleştim. Bence 
herkes bu hizmetten yararlanmalı.”

Pınar Parlak (Turquhouse Hotel Kat 
Hizmetleri Müdürü): 

“Yiyecek içecek birimimiz daha 
öncesinde Eyüp Belediyesi İş ve Kariyer 
Birimi ile çalışmış. Sonrasında beni de 

yönlendirdiler. Böyle bir birimin kurulmuş 
olması bu bölgedeki oteller için de önemli 

bir avantaj, çünkü bu sahada eleman 
bulmak  zor. Bence böyle bir birimin diğer 

ilçe belediyelerde de kurulması gerek.”

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir
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NECİP Fazıl, Eyüp Sultan’da medfundur. 
İstanbul’u ve Eyüp Sultan’ı candan sever. 
İstanbul’u anlatırken, “Gecesi sümbül 

kokan, Türkçesi bülbül kokan” diye tanımlar. 
İstanbul’un en mutena semti olan Eyüp Sultan, 
türbeler ve anıt mezarların her birinin birer 
sanat şaheserine dönüştüğü, üstünde çiçeklerin 
açıp, bülbüllerin öttüğü, mermer pehlelerinde 
güllerin, sümbüllerin, karanfil ve lalelerin hiç 
solmadığı şehirdir. 

Eyüp Sultan, ölümün ‘Allah’a kavuşma’ 
olarak algılanıp insana gülümsediği mukaddes 
bir beldedir. Bakın ne diyor şair: 

Seyreyledim ben âlemi
Şu cihanda sürdüm demi
Hazret-i Eyyüb’e vardım
Yüz sürüp defettim gamı.
Evet, Eyüp Sultan’a ulaşanlarda ne gam 

kalır, ne kasavet. Hepsi uçup gider, yerini 
huzura, sükûnete, ruh dinginliğine bırakır. 
İnsan, bu mukaddes beldede öylesine 
soyutlanır ki masivadan, ruhu yükselir, nurdan 
bulutlar üzerinde gezinmeye başlar... Ellerini 
açıp Eyüp Sultan türbelerinin önünde kendisini 
Hakk’a teslim edenler, buraya bir daha bir daha 
gelmek ister...

Gülümseyen türbeler
Son dönemde başta Eyüp Sultan Türbesi 

olmak üzere bu mukaddes beldedeki türbeler 
birer birer restore edilip yenileniyor. O güzelim 
eserlerin yüzünde adeta güller açıyor. Şehrin 
kirinden, pasından nasibini almış duvarları 
aklanıp temizleniyor. Altınla yaldızlanmış 
yazıları gün yüzüne çıkıp ziyaretçilere 
gülümsüyor. 

Türbeler yenilenirken sonradan yapılan 
tamirler dikkate alınmıyor, restorasyonlarda 
ilk yapıldığı şekle dönülüyor. Mesela Eyüp 
Sultan Türbesi’nin kubbe süslemeleri değişti. 
Sultan III. Selim döneminde yapılan süslemeler 
ayıklanarak Fatih Sultan Mehmed dönemindeki 
ilk kalem işi bezemeler ortaya çıkarıldı. Siyavuş 
Paşa Türbesi’nde de benzer bir uygulama 
yapıldı. 

En önemli restorasyonlardan biri, Eyüp 
Sultan’daki tek padişah türbesi olan Sultan 
V. Mehmed Reşad Türbesi’nde yapıldı. Milli 
Mimari akımının ünlü sanatkârı Mimar 
Kemaleddin’in eseri olan türbe, neredeyse 
ilk yapıldığı günkü gibi oldu. Yine onun 
yakınında bulunan milli mimari döneminin 
iki türbesi cepheleri temizlenince ziyaretçilere 
gülümsemeye başladılar. Bunlar Sultan 
Abdulhamid Han’ın Posta Telgraf Nazırı İzzet 
Efendi’nin türbesi ile 23 yaşında hayata 
gözlerini yuman Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü 
Paşa’nın gelini Hatice Canan Hanım’ın 
türbeleri... Onlara bakınca ecdadımız, ölümün 
hatırası olsa bile ne güzel anıtlar bırakmış diye 
içinizden geçirmeden edemiyorsunuz. 

Eyüp Sultan Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul’da yapılan ilk 

Osmanlı eseridir. Orijinal haliyle günümüze 
kadar ulaşmıştır. Sultan I. Ahmed döneminde 
kıble tarafına giriş yolu ve çinili bir bölüm 
ile kadınlar mescidi, hacet penceresi ve 
sebil eklenerek genişletilmiştir. Eyüp Sultan 
Türbesi’nin camiye bakan güney cephesi ve iç 
kısmı çinilerle kaplıdır. İznik, Kütahya ve Avrupa 
kaynaklı olan bu çiniler, saray deposundan 

temin edilerek farklı zamanlarda buraya 
monte edilmişti. 2010’ların başında yapılan 
restorasyonda çinilerin uyumlu hale getirilmesi 
için büyük çaba gösterildi. Fatih döneminin 
orijinal mimari dokusunu öne çıkarmayı 
amaçlayan restorasyonda, çatı askıya alındı, 
7678 çini sökülüp, çürük ahşaplar değiştirilerek 
taşıyıcı ahşap parçalar yenilendi. Duvarlar 
yeniden inşa edildi. Hassas bir çalışma ile eksik 
ve kırık çinilerin orijinalleri bire bir yaptırılarak 
kompozisyonlar tamamlandı. Hayat ağaçları 
ve servi motiflerinin ayrı bir güzellik kattığı 
Eyüp Sultan Türbesi’nin çinilerle kaplı ziyaret 
bölümündeki çiniler uyumlu hale getirildi. 

Uyumsuz ve kırık olan çiniler de ayıklanarak, 
bitişikteki Beşir Ağa türbesinin bir duvarına 
monte edildi.

Siyavuş Paşa Türbesi

Eyüp Sultan’ın en büyük türbesi olan 
Siyavuş Paşa Türbesi, hatları, vitrayları ve renkli 
mimarisi ile klasik dönemin en güzel mimari 
abidelerinden biri olan Ferhat Paşa Türbesi; 
Osmanlı Devleti’nin yetiştirdiği en büyük 
minyatür, tezhip ve nakış ustalarından Nakkaş 
Hasan Paşa’nın türbesi yenilendi. Nişancı 
Feridun Ahmet Paşa Türbesi’nin cephesi elden 
geçirildi. 

İstanbul’da inşa edilen son hanedan türbesi 
olan Sultan Reşad Türbesi, uzun soluklu bir 
çalışma sonucu adeta yeni yapılmış gibi oldu. 
Milli Mimarlık Akımı’nın seçkin eserlerinden 
biri olan, Mimar Kemaleddin Bey’in yaptığı 
türbenin çinileri ve kalem işleri temizlenince 
kubbesinde adeta altından bir güneş açtı. 
Kubbe eteğindeki rengârenk çiçekler ortaya 
çıkarıldı. Restorasyonu geçen yıl tamamlanan 
türbe kısa bir süre ziyarete açılıp tekrar kapısına 
kilit vuruldu. Eyüp Sultan için hayati önemi olan 
bu türbelerin, hem kapalı kalıp çürümemesi, 
hem de sanatseverlerin görmesi için acilen 
ziyarete açılması gerekiyor.

Eyüp Sultan türbeleri birer birer yenileniyor

Bakarsan Bağ Olur
Eyüp Sultan’da başta Eyüp 
Sultan Türbesi ve Sultan Reşat 
Türbesi olmak üzere birçok 
türbe restore edilip yenilendi. 
Sıra diğerlerinde... Ancak 
en önemli açmaz, Türbeler 
Müdürlüğü’nün yenilenen 
türbelerde birer türbedar 
görevlendirip türbeleri açık 
tutamaması... Kilitli tutulan 
türbeler bakımsızlıktan yeniden 
eski haline dönüyor.

ALİ İHSAN GÜLCÜ

Eyüp Sultan Türbesi

Nişancı Feridun Ahmet Paşa Türbesi

Hatice Canan 
Hanım Türbesi

Ferhat Paşa Türbesi

Nakkaş Hasan Paşa Türbesi

Sultan Reşat Türbesi

Siyavuş 
Paşa 

Türbesi

Posta Telgraf Nazırı İzzet Efendi Türbesi
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EYÜP Stadı'nda profesyonel 
spor hocası Dilek Tezcan 
tarafından gerçekleştirilen 

spor eğitimlerinde pilates, zumba, 
step, aerobik, kültür fizik çalışmaları 
yapılıyor. Her hafta düzenli olarak 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
sabah saat 08.00-10.00 ile akşamları 
19.00-21.00 saatleri arasında 
gerçekleştirilen spor eğitimlerinde 
Eyüplü hanımlar sağlıklı yaşam 
bilinci kazanırken, düzenli olarak 
spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Her fırsatta çocukları ve gençleri spora teşvik eden Yaz ve Kış spor okulları ile spor bilincinin ve kültürünün yerleşmesi için uğraş 
veren Eyüp Belediyesi, şimdi de Eyüplü hanımlar için sağlıklı yaşam projesi hazırladı. “Haydi Hanımlar Spora” sloganıyla tüm Eyüplü 

hanımları spor yapmaya davet eden Eyüp Belediyesi’nin 14 Ağustos'ta başlattığı etkinliğe Eyüplü hanımlar büyük ilgi gösterdi.

Haber: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir

Eyüplü Hanımlar: “Açık 
Havada Spor Yapmanın 
Keyfi ni Yaşıyoruz”

Özlem Gültekin: “Ben 
Gaziosmanpaşa'da oturuyorum, 
Eyüp'te çalışıyorum. Eyüp 
Belediyesi'nin böyle bir program 
yaptığını duyunca katılmak istedim. 
Spor yapmayı zaten istiyordum, fırsat 
ayağıma kadar geldi. Kapalı bir ortam 
yerine, açık havada olması ayrıca 
güzel. Burada her şey çok güzel, keyif 
alarak yapıyoruz. Hocamızdan da çok 
memnunuz. Ben bütün hanımlara 
tavsiye ediyorum. Eyüp Belediyesi'ne 
ve Başkan Remzi Aydın'a biz hanımlara 
böyle bir imkan sunduğu için teşekkür 
ediyorum. Umarım bu spor etkinliği 
kışın da devam eder.”

Dilek Tezcan (Spor Hocası): “Spor 
Akademisi mezunuyum, voleybol 
geçmişim var. Pilates uzmanlık 
alanım. Federasyondan üç kademeli 
belgem var. İlk haftalarda katılan kişi 
sayısı 250'leri buldu. Hedefimiz 500 
ve 500'ün üstü. Bütün Eyüp'ü ayağa 
kaldırmayı hedefliyoruz. Şu anda 
farklılık olsun diye daha çok stüdyo  
derslerine ağırlık veriyoruz. Pilates, 
zumba, step aerobik, kültür fizik tarzı 
çalışmalar yapıyoruz. İleride doğa 
yürüyüşleri, doğru nefes teknikleri 
derslerimiz de olacak. Ayrıca yine 
ilerleyen günlerde bir diyetisyenimiz 
de bu projeye dahil olacak. Şu anda 
sabah grubumuzda daha çok ev 
hanımları ağırlıklı. Akşamları ise 
çalışan hanımlar katılıyor.  Biz tüm 
Eyüplü hanımları spor yapmaya 
davet ediyoruz.”

Şenay Ayten: “Ev hanımıyım, spor yapmaya Düğmeciler 
Mahallesi'nden geliyorum. Afişleri görünce  hemen başvurdum. 

İlk katıldığımda sadece yer hareketleri olduğunu düşünüyordum. 
Sonrasında zumba, aerobik ve pilates olduğunu görünce daha çok 

memnun oldum. Çok kalori yakıcı hareketler yapıyoruz. Hocamız 
çok güleryüzlü. İşe girme ihtimalim var ama işe girsem de 

akşamları muhakkak gelmeyi düşünüyorum.”

Gülcan Akbalık: “Her sabah 
spor yapmaya İslambey 

Mahallesi'nden geliyorum. 
Ev hanımıyım. Bir Eyüplü 

olarak belediyemizin 
bizlere sağlamış olduğu 

bu imkandan faydalanmak 
istedim. Burada çok güzel 

bir ortam var. Hocamız 
çok iyi. Açıkhavada spor 

yapmanın keyfini yaşıyoruz. 
Belediyemize ve Başkanımız 
Remzi Aydın'a bizlere böyle 
bir imkan sunduğu için çok 

teşekkür ediyoruz.”

Spor eğitimleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
sabah saat 08.00-10.00 ile akşamları 19.00-21.00 
saatleri arasında Eyüp Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Spor eğitimlerinde pilataes, 
zumba, step aerobik, kültür 
fi zik çalışmaları yapılıyor.

İletişim No: 0212 417 86 11

HAYDi HANIMLAR SPORA!



SPOREYLÜL 201727

EYÜPSPOR’DA HEDEF 1.LiG
Bu sene TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Eyüp'ün “100 Yıllık Çınarı” Eyüpspor 1.Lige çıkmanın peşinde. 

Eyüpspor'da dört yıldır başkanlık yapan Ali Recep Kızıltepe ile yeni sezonu, transferleri ve Eyüpspor'un hedeflerini konuştuk.
Eyüpspor yeni sezona nasıl hazırlandı? Nasıl bir 

kamp dönemi geçirdiniz?
Benim başkanlığında bulunduğum dördüncü sezonumuzda, 

Belediye Başkanımız Sayın Remzi Aydın'ın da desteğiyle 
sürdürdüğümüz mücadelede Eyüpspor bir hayli yol katetti. 
3.Lig'den 2.Lig'e çıktık ve 2.Lig'deki üçüncü senemizde de fazla 
bir değişiklik yapmadan, var olan takımı koruyarak alt yapıdan 
A takıma birkaç oyuncuyu da dahil ederek çalışmalarımızı 
tamamladık. Takıma dahil ettiğimiz genç oyuncularla beraber yaş 
seviyemiz 23-24'lere indi. Biz alt yapıdan ve amatör kümeden 
yetenekli isimleri bulup Türk futboluna kazandırıyoruz. Eyüpspor 
bir sembol olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sene 
Kızılcahamam'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takım 1,5 aydır 
sezona hazırlanıyor ve 10'un üzerinde hazırlık maçı yaptık. Geçen 
seneden eksiklerimizi tamamladık ve güzel bir takım kurduk.
“Bu Seneki Hedefi miz 1.Lig”

Eyüpspor'un 2017-2018 sezonundan beklentileri ve 
hedefl eri neler?

Eyüpspor her zaman hedefleri olan bir kulüptür. Her sene 
bir önceki seneden daha güzel bir sezon geçirmek için büyük bir 
gayretle çalışıyoruz. Bu sene en büyük hedefimiz ligi lider bitirip 
1.Lig'e çıkmak. En kötü ihtimalle de Play-Off'lara kalmak.Hedefi 
olmayan bir camianın hayat hakkı yoktur. Bizim hedefimiz de her 
zaman bir üst lige çıkmaktır.

100 yıllık bir çınar olan Eyüpspor, şu anda hak ettiği 
yerde mi?

Eyüpspor'u ben Süper Lig'de, Avrupa kupalarında görmek 
isterim. Bu köklü kulübün hedefleri de büyük olmalı. Fakat şu 
andaki imkanlarla ancak 1.Ligde mücadele edebiliriz. Çünkü 
ekonomik güç, tesisler gibi futbolun yadsınamaz bazı gerçekleri 
var. Eyüpspor olarak geçmişteki ağırlıklarımızı attık, tüm 
olumsuzlukları giderdik sayılır. Emin adımlarla yolumuza devam 
ediyoruz. Benim de en büyük arzum Eyüpspor'u Süper Lig'de 
görmek.
“Taraftarımıza Bol Gollü Maçlar İzlettireceğiz”

TFF 2.Lig'de Kırmızı Grup'da mücadele edeceksiniz. 
Fikstürü değerlendirir misiniz? 

Her grubun kendine göre zorlukları var. Bizi de bu sene bir 
çok zorlu mücadele bekliyor. Hocamız Ekrem Al'la bu sene ikinci 
yılımız. Dediğim gibi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve iyi bir 
takım olduk. Biz diğer takımların güçlü ya da güçsüz olmalarına 
bakmadan her maçı kazanmak için çıkacağız. Geçtiğimiz 
senelerde deplasmanda çok maç kazandık. Zaten çok gol atan 
bir takımdık. Bu sene de taraftarımıza bol gollü mücadeleler 
izleteceğiz. Tek handikabımız vardı kolay gol yiyorduk. Bu sene o 
zaafımızı da giderdiğimizi söyleyebilirim. 

Alt yapı çalışmaları nasıl gidiyor? Alt yapı için ne gibi 
yatırımlar yapıyorsunuz?

Alt yapı ekibimizi komple yeniledik. Yeni alt yapı teknik 
direktörümüz Ali Osman Çarkacı kadrosuyla geceli gündüzlü 
çalışıyor. A takım hocamız Ekrem Al'la kordineli bir şekilde 
çalışıyor. Bundan sonra alt yapımız daha istikrarlı bir hale 
gelecek. Ayrıca alt yapı tesislerimizi ve sahalarımızı yeniledik. 
Tesislerimizin yenilenmesinde yine Onursal Başkanımız Remzi 
Aydın'ın çok büyük katkıları oldu.

Eyüpspor’un Katar 1. Ligi’nde oynayan Al 
Shaha Nia ile yaptığı maçı izleyen Eyüp 

Belediye Başkanı Remzi Aydın, her iki takım 
futbolcularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dostluk maçında Eyüpspor ve Hilal Makdisi takımı oyuncuları maç öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eyüpspor Başkanı Ali Recep Kızıltepe,  
Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim 

Al-khatib'e forma hediye etti.

Filistin 1.Lig Takımı Hilal Makdis'le Dostluk Maçı
Eyüpspor sezon öncesi son hazırlık maçlarından birini 
Eyüp Stadı'nda Filistin'in 1. Lig takımlarından Hilal Makdisi 
ile yaptı. Maçı Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim 
Al-khatib ile birlikte izleyen Eyüpspor Kulüp Başkanı Ali 
Recep Kızıltepe, Al-khatib'e Eyüpspor'un 
formasını hediye etti. Maç öncesi hep 
birlikte hatıra fotoğrafı çektiren iki takım 
oyuncuları arasındaki dostluk maçını 2-0 
konuk takım kazandı.

Röportaj: Serkan Duygu
Fotoğraflar: Tamay Alper Gökdemir
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Diyetisyen 
Müge Ö. Şafak

0549 426 20 16
Abdi İpekçi Cad. Arman 

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

Okula Giden Çocuklar 
İçin Beslenme Önerileri

Okullar açılıyor, ilk ders zili 18 Eylül’de çalıyor. Aileler ve çocuklar heyecanlı. Hem çocuğun büyüme ve gelişimi hem de 
okul başarısı için büyük önem taşıyan beslenme bu dönemde nasıl olmalı Uzman Diyetisyen Müge Özyurt Şafak’a sorduk.

OKUL çağındaki çocukların iyi 
beslenmesinde amaç, sağlıklı büyüme 
ve gelişmeyi yani fiziksel ve zihinsel 

değişim süreçlerini sağlamaktır. Böylece 
çocuğun  boy, kilo gibi büyüme değerleri 
beklenilen düzeyde artar. Hücrelerin yapıları 
ve işlevleri, motor ve bilişsel yetenekleri, 
duygusal ve sosyal davranışları olgunlaşır. 

Çocukluk çağında kazanılan doğru 
beslenme alışkanlıkları ileriki yaşlarda 
sağlıklı ve kaliteli bir yaşama zemin hazırlar.

Çocukluk çağındaki beslenme yetersizliği 
ve dengesizliği ise büyüme ve gelişmede 
gerileme, vitamin-mineral yetersizlikleri, 
dikkat ve konsantrasyonda azalma, öğrenme 
güçlüğü gibi çeşitli sağlık sorunlarına  yol 
açar. 

Çocuk günlük beslenmesinde temel 
besin grubundaki yiyeceklerden enerji, 
protein, yağ, vitamin ve mineral ihtiyacının 
tamamını karşılayabilmelidir. Besinleri 
aşağıdaki gibi gruplayabiliriz:

1-  Et grubu: Et, tavuk, balık, yumurta, 
nohut gibi bakliyatları içeren bir gruptur. 
Okul çağındaki çocuklar her gün 1 adet 
yumurta,  3 yumurta büyüklüğünde 
(100gram) et veya 1 porsiyon kurubaklagil 
yemeği tüketilmelidir.

2-  Süt ve süt ürünleri grubu: Süt, 
yoğurt, peynir, ayran gibi besinler kalsiyum, 
protein ve vitaminlerden zengindir. Yeterli 
kalsiyum almak için günde 2 bardak süt veya 
yoğurt ve bunların yanında 1 dilim peynir 
tüketilmelidir.

3-  Ekmek – tahıl grubu: Ekmek, pilav, 
makarna, çorba gibi vücudun enerji kaynağı 
olan kardonhidratlar büyüme için gereklidir. 

4-  Sebze ve meyve grubu: Günde 2 – 3 
porsiyon meyve, çiğ sebze-salata, domates-
salatalık söğüş veya sebze yemeği olarak her 
gün tüketilmelidir.

5-  Şeker ve yağlar grubu: Çocuk 
beslenmesinde, meyve, bal, pekmezden 
doğal şeker alınmalı, fındık-ceviz- badem 
gibi kuru yemişler ile zeytinyağı, tereyağı 

gibi sağlıklı yağlar 
tüketilmelidir.

Kahvaltıda neler tüketilmeli?

Beslenme Çantasında Neler Olmalı?

Örnek Beslenme Çantası;
● 1 adet peynirli – domatesli sandviç// Tost
● 1 bardak ayran veya 1 bardak süt
●1 adet taze mevsim meyvesi
●1 avuç kuru meyve ( kuru üzüm, kuru kayısı, dut kurusu gibi )
●1 avuç kuru yemiş ( fındık, ceviz, badem, leblebi gibi ) 
●1 şişe su ( 500ml )

Okul çocuğu için kahvaltı 
günün en önemli öğünü. 

Kaçta uyanırsa uyansın, 
çocuklar okula asla aç 

karnına gitmemeli. 
Kahvaltıda besleyici 

değeri olmayan poğaça, 
simit, börek, meyve 

suyu yerine yumurta, 
peynir, zeytin, domates, 
salatalık, taze veya kuru 

meyve ile süt yenilebilir. 
Hiç vakit yoksa ve hızlıca 

kahvaltı yapılacaksa süt ile 
kahvaltılık tahıllı gevrekler, 

yulaf ezmesi veya 1 adet 
peynirli tost tercih edilebilir.

Okulda teneffüs aralarında abur cubur, bisküvi, çikolata 
yerine taze  veya kuru meyve, fındık, ceviz ve badem gibi 
hem vitamin hem de mineral içeren sağlıklı, besleyici 
besinlerin yedirilmesi gerekir.
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“Eve dönüyoruz” veya “Tamam okula 
gitmiyoruz” denildiğinde tablo tamamen 
değişiyor. Çocuğa bu yönde bir mesaj 
verildiğinde aniden bütün semptomlar ve 
belirtiler kayboluyor ve çocuk eski halini alıyor.

Okul korkusunun nedenleri
Bu fobinin, kaynağı genellikle anne ya da  

aileden ayrılma korkusudur. Çocuk duygusal 
bağ kurduğu kişiye bir şey olacağını düşünür  
ve ondan ayrı kalma korkusu yaşar.

Diğer fobilerde olduğu gibi, okula girdikten 
sonra oluşan korkularda da kalıtsal ve yapısal 
etkenlerden çok, psikolojik yaşantıların 
daha önemli yer tuttuğu görülür. Okul 
fobisi olan çocuk görünüşte nedensiz olarak 
okula gitmekten korkmaktadır. Ancak bu 
korkuyu oluşturan bazı temel etkenler vardır. 
Bunların başında yaygın bir baskının egemen 
olduğu aile ortamı sayılabilir. Okul fobisi 
olan çocukların yaşamlarının daha önceki 
yıllarında anneleri tarafından aşırı özen içinde 
büyütüldükleri görülür.

Ailelere öneriler
1-  Çocuğun fiziksel yakınmaları varsa 

kontrol etmek için doktora götürün.
2-  Sınıf çalışmalarının 

zorluğundan, sıkıcılığından 
veya okul arkadaşları veya 
öğretmeni ile ilgili konulardan 
şikayet ediliyorsa okulu ziyaret 
edin.

3-  Korkuları hakkında 
konuşmaya teşvik edin. Onu 
yatıştırın ve gün boyunca 
nerelerde olacağınız, okulda 
acil bir durum olduğunda 
çocuklarla kimin ilgileneceğini 
ve korkuları olduğunda okulda 
kimlerle konuşabileceği 
hakkında bilgi veriniz.

4-  Okula düzenli devam 
etmesi konusunda ısrarlı 
olun. Örneğin yakınmaya 
devam etseler de giyinmesine, 
servisine binmesine ve okula 

kadar yürümesine yardım edin. Muhalefet 
etmeye devam etseler de sınıfa girmesine 
eşlik etmek, sırasına yerleştirmek ve ardından 
hemen sınıftan çıkmak gibi konularda ısrar 
edin.

5-  Eğer sorun zor ise; çocuğun bir-iki 
saatliğine, daha sonra yarım gün sonra da tam 
gün okula gitmesini sistematik bir yaklaşım 
kullanarak sağlayın.

6-  Çocuğun, ailesini, önce 
günde iki kere sonra bir kere 
aramasına izin verin. Daha 
sonrada bu ayrıcalığı ortadan 
kaldırın.

7-  Okula devam etmesi 
ve muhalefet etmemesi 
karşılığında evde ya da okulda 
başka ayrıcalıklar vermek gibi 
bir takım ödüller sunun.

8-  Bir kere bile olsa 
çocuğun kazanmasına izin 
verilirse sorunun daha 
kötüleşeceği unutulmamalıdır. 
Eğer, belirli gün veya hafta 
okula devam zorunluluğu varsa 
ve çocuk bu sınırı zorlamaya 
çalışıyorsa bu noktada pes 
etmek en başa dönmek 
demektir.

Eyvah Çocuğum Okula Başlıyor!
Yeni öğretim dönemi başladığında özellikle 
ilk kez okula gidecek çocuklar arasında ortaya 
çıkan okul korkusu; ağlama, okula 
gitmek istememe, baş ağrısı, mide 
bulantısı ve kusma, ateş çıkması 
gibi fi ziksel rahatsızlıklar şeklinde 
de ortaya çıkabiliyor.

Psikolog 
Merve Ece Alak

Eyüp Belediyesi Aile ve 
Psikolojik Danışmanlık 

Merkezi
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