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Eyüp’te Eğitim, Kırtasiye Çekleriyle Başladı
EYÜP BELEDİYESİ, yeni eğitim ve öğretim
yılına başlayan yaklaşık 45 bin öğrenciye kırtasiye
desteğinde bulundu. Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, ilkokul öğrencilerine 30 TL, ortaokul
öğrencilerine ise 45 TL’lik kırtasiye çeklerini
düzenlenen törende bizzat kendisi dağıttı. 4-5’TE

Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes!
Yenikapı’ya "Milyonlarca Nefes, Teröre Karşı Tek
Ses" mitingi için dev bir sahne inşa edilirken
miting Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı...

Sivil Dayanışma Platformu
tarafından Yenikapı’da
"Milyonlarca Nefes, Teröre
Karşı Tek Ses" mitingi
düzenlendi. Mitinge Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın,
ailesiyle birlikte katıldı.
Mitingde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve
Meclis Başkanı İsmet Yılmaz
birer konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “1
Kasım seçimlerinde bu millet
inşallah tehditlere kulak
asmadan gereğini yapacaktır"
dedi. DEVAMI 20. SAYFA’DA
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EYÜP Belediyesi Yeni Hizmet
Binası inşaatı bitmek üzere... Yıl
sonuna kadar çalışmalar

tamamlanacak ve tüm işlemler yeni
binadan gerçekleştirilecek.
Göktürk’teki yeni belediye ek hizmet
binası ise tamamlandı. Göktürklüler,
yeni kültür merkezlerine de Ekim
ayında kavuştu...

Eyüp Belediyesi Yeni Belediye
Hizmet Binası inşaat çalışmalarında
son aşamaya gelindi. Belediye, yıl
sonuna kadar Eyüp Sultan Bulvarı’nda
yapılan yeni binasında Eyüplülere
hizmet vermeye başlayacak. 

Modern koşullara uygun,
Eyüplülere çok daha rahat ve kapsamlı
hizmet verebilecek Eyüp Belediyesi
Yeni Hizmet Binası, faaliyete
geçtiğinde İstanbul'un örnek kamu
yapılarından biri olacak. 

Eyüp Belediyesi’nin yeni Göktürk
Ek Hizmet Binası ise açıldı.
Göktürklüler için yenilenen ve
büyütülen Göktürk Kültür Sanat
Merkezi’ndeki etkinlikler Ekim ayı
içerisinde başlıyor. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, Eyüplülere en
güzel hizmeti, en güzel yerde ve en kısa
zamanda sunabilmek için gerekli tüm
çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Eyüp Belediyesi Yeni Belediye Binası
inşaatı tamamlandı. Eyüp Sultan
Bulvarı üzerinde yapılan en son
teknoloji ile donatılan binaya yıl
sonuna kadar taşınılmış olacak...

Göktürklüler için yapılan yeni Belediye Ek Hizmet Binası
faaliyete geçti. Eski Belediye Hizmet Binası ise Kültür

Merkezi olarak Ekim ayından itibaren hizmete giriyor.

Eyüplülere Yeni Belediye Hizmet Binaları

GOSTIVAR’DAN Eyüp’e gelen
Berat ve Serhat Şarakati kardeşler,

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ı
makamında ziyaret ettiler.

Berat Şarakati ve kardeşi Serhat
Şarakati, Eyüp’te oturan amcaları
Buyar Recepoğlu ile birlikte Başkan
Remzi Aydın’ı ziyarete geldi. Berat ve
kardeşi Serhat, ziyaret sırasında
Başkan Aydın ile makamında bir süre
sohbet ettiler. Şarakati kardeşler
ziyaret çıkışında ise “Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın bey ile Ramazan
ayında Makedonya’da düzenlediği
programlar sırasında tanıştık. Eyüp’e
amcamızı ziyarete geldik ve burada
bulunduğumuz süre içerisinde Belediye
Başkanı Remzi Aydın beyi de ziyaret
etmek istedik. Misafirperverliğinden
ötürü kendisine teşekkür ediyoruz”
dediler.

Gostivarlı Misafirlerimiz

EYÜP İmam Hatip Lisesi
mezunlarının her yıl

geleneksel olarak
gerçekleştirdikleri pilav gününe
Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın da katıldı. 

Eyüp Müftüsü Dr.
Muammer Ayan, AK Parti
Eyüp İlçe Başkanı Süleyman
Aykaç, Eyüp İlçe Milli Eğitim
Müdürü Murat Öğütçü ve Eyüp

İmam Hatip Lisesi müdür,
öğretmenleriyle eski
mezunların katıldığı Pilav Günü
renkli aktivitelere sahne oldu.
Eski mezunlar sohbet etme ve
geçmiş günlerdeki anıları yad
etme şansı buldular. Okul
mezunları Eyüp Belediyesi’ne
vermiş olduğu desteklerinden
dolayı teşekkür ederek Başkan
Aydın’a bir plaket sundu.

Eyüp İmam Hatip 
Liseliler Pilav Günü
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EYÜP Belediyesi tarafından Kurban
Bayramı'nın birinci gününde 44 şehit için 44
kurban kesilerek, ailelerine teslim edildi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın artık
geleneksel hale gelen bir projeyi devam
ettirdiklerini belirterek, “Bu vesileyle belki de şehit
yakını ailelerimizin gönüllerine su serpiyoruz,
onların yavrularını hayırla yad etmelerine vesile
oluyoruz. Bayramlarımız inşallah birlik, beraberlik
ve kaynaşmamıza vesile olur” dedi.

Şehitler için önce Eyüp Sultan Camii'nde
bayram namazında dualar edildi. Ardından Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, Vakıflar Bölge
Müdürlüğü İmarethanesi'nde biraraya gelen şehit
ailelerinin bayramlarını kutladı. Şehitler için
kesilecek kurbanlıkların önünde basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, bu yıl da,
farklı ve anlamlı etkinlikle şehit aileleri ile biraraya
geldiklerini belirtti.

Belediyenin geleneksel bir projesini devam
ettirdiklerini ifade eden Aydın, her sene Eyüp'te
şehitler için, manevi bir vekaletle kurban
kestirdiklerini söyledi. Başkan Aydın, "Geçen sene
43 şehit ailemizin adına kurban kestirmiştik.
Maalesef bu sene 44'e çıkmak durumunda kaldık.
Ailelerimiz de buradalar. Bu vesileyle belki de
gönüllerine su serpiyoruz, onların yavrularını hayırla
yad etmelerine vesile oluyoruz. Bayramlarımız
inşallah birlik, beraberlik ve kaynaşmamıza vesile
olur" diye konuştu. 

“Biz barış ve sıhhatlik istiyoruz”
Vakıflar Bölge Müdürlüğü İmarethanesi'nde

şehitleri için kurbanlarını kestiren aileler de
bayrama buruk girdiklerini gözyaşlarıyla ifade
ederek, Eyüp Belediyesi’ne ve Başkan Aydın’a
kendileri için yaptıkları bu hayır için teşekkür ettiler. 

Şehit ailelerinden Gülizar Aydoğan, 20 sene
önce çocuğu Kasım Aydoğan'ın şehit olduğunu
söyleyerek, "Oğlum henüz çok gençti. 9 gün kalmıştı
tezkere almaya. Ne söyleyeyim. Biz barış ve
sıhhatlik istiyoruz. Bizi hatırlamaları da çok iyi ve
güzel bir duygu. Bir damla su döküp ateşi söndürsen
güzel olur. Maaşım yok.  Biz onlar sayesinde bir
araya gelip toplanıyor ve görüşüyoruz.
Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

75 yaşındaki Fikri Çakır, Hakkari Şemdinli’de,
oğlu İsmail Çakır'ın 1990 yılında şehit olduğunu
anlatarak, “Bir tane erkek evladım, 3 tane kızım
vardı. Allah onu o mertebeye layık gördü. 21
yaşındaydı. Bir buçuk senelik evliydi. Başka ne
söyleyebilirim. İki aydır yüreklerimiz yine sızlamaya
başladı. Nice anaların evlatların ve ailelerin ocakları
söndü. Yetim çocuklar ve yalnız eşler kaldı. Her
sene. Her zaman aynı. 2 ay içerisinde de yine
onlarca şehit verdik. Sonu ne olacak. Biran önce
bunun çaresine bakılsın" diye konuştu. 

Ayrıca Eyüp Belediyesi tarafından Vakıflar
İmarethanesi’ne kurban kesimi için gelen
vatandaşlara ve şehit ailelerine kavurma, pilav ve
ayran ikram edildi.

Eyüplü Şehitlerimizin
Aileleri için
Kurban Kestirdik

Şehitler için önce Eyüp Sultan Camii'nde
bayram namazında dualar edildi. Ardından

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Vakıflar
Bölge Müdürlüğü İmarethanesi'nde biraraya
gelen şehit ailelerinin bayramlarını kutladı. 
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EYÜP Belediyesi, her yıl ilçe
sınırları içerisinde bulunan
ilkokul öğrencilerine yönelik

olarak gerçekleştirdiği kırtasiye
malzemesi kupon desteğini bu yıl
ortaokul öğrencilerini de kapsayacak
şekilde genişletti. İlk ve ortaöğretim
öğrencileri, Belediye’nin kendileri için
hazırladığı ücretsiz kırtasiye
kuponlarını Eyüp’teki kırtasiyelerde
gönüllerince alışveriş yaparak
kullanabilecek. Böylece hem öğrenciler
için özgürce alışveriş imkanı sağlanmış
olacak hem de ilçedeki kırtasiyeciler
kazançlı çıkacak. 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, geçtiğimiz yıl 20 bin öğrenciye
verilen desteğin bu sene 45 bin
öğrenciyi kapsayacak şekilde
genişletildiğini açıkladı. Aydın,
ortaöğretim öğrencilerine 45 TL,
ilköğretim öğrencilerine ise 30 TL’lik
ücretsiz kırtasiye kuponlarının
dağıtıldığını söyledi. 

Velilere okul ihtiyaçları konusunda
destek sağlanması amacıyla
gerçekleştirilen proje ile aileler Eyüp’te
bulunan kırtasiyelere yönlendirilerek
esnafa da katkı sağlanması
hedefleniyor. 

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan
uygulamanın büyük ilgi gördüğünü ve

başka ilçelerde de örnek alındığına
değinen Başkan Aydın sözlerini

şöyle sürdürdü: 
“Belediye olarak eğitime

büyük önem veriyoruz ve
elimizden geldiğince katkı
sağlıyoruz. Bu çalışmamızdan
kırtasiyeci esnafımız da mutlu
öğrencilerimiz de.
Arkadaşlarımız esnafımızla
birçok toplantı
gerçekleştirdiler. Konunun
aksayan ya da eksik olan
yönlerini ele aldılar. Okulların

açılmasıyla birlikte öğrenciler
kuponlarını almaya başladı.

Çocuklara ve gençlere desteğimiz
yıl boyunca da devam edecek.”

Hem Öğrenciler,  Hem Kırtasiyeciler Sevindi
EĞİTİM PROJESİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Belediyenin ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine dağıttığı hediye kuponlar hem
dilediğini alabilen çocukları hem de Eyüplü kırtasiyecilerin yüzünü güldürdü...
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YENİ eğitim öğretim yılının
başlamasıyla birlikte yaklaşık 18
milyon öğrenci ders başı yaptı.

Eyüp’te de yeni dönemin başlamasıyla
ilgili olarak düzenlenen törene Eyüp
Kaymakamı Abdullah Dölek ve Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın da
katıldı. Başkan Aydın, öğrencilere
destek için hazırlanan kırtasiye
çeklerini de törende bizzat dağıttı.
Eyüp’te bu yıl, tam 45 bin öğrenci
kırtasiye desteğinden yararlanacak. 

Eyüp Şehit Öğretmenler
Ortaokulu’nda düzenlenen törenle yeni
eğitim öğretim yılı başladı. Yaklaşık 60
bin öğrencinin ders başı yaptığı
Eyüp’te, Başkan Remzi Aydın,
öğrencilere ve kırtasiyeci esnafına
yönelik destek amacıyla hazırlanan
kırtasiye çeklerini de öğrencilere bizzat
dağıttı. Konuşmasında kırtasiye
desteğinin ilçeye önemine de değinen
Başkan Aydın, “Kırtasiye desteğimiz
çok önemli bir proje. Bu yıl yaklaşık 44
bin öğrenciye destek veriyoruz. Bu
çalışma sadece öğrenciye, veliye değil
kırtasiyeci esnafına da destek.
İlçemizdeki ekonomiye bir dinamizm
getiren bir destek” dedi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın konuşmasında, “Sizlerden enerji
aldıkça enerji doluyoruz. Bazı
öğrenciler okul başlasın. Bazısı tatil
uzasın ister. Ben de tatil uzasın
diyenlerdendim. Fakat okul boyunca
aldığınız eğitimlerin, okul sonrası
yaşantıda ne kadar önemli olduğunu
öğreneceksiniz” diye konuştu. 

Eyüp’te iyi ve başarılı bir eğitim
kadrosu olduğunu vurgulayan Başkan
Aydın, “Yarının kaymakamları,
belediye başkanları Eyüp’ten çıkacak.
Buna inanıyorum. Okullarımıza yönelik
hizmetlerimiz geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi artarak devam edecek.
Okullarımız temiz kalmaya devam
edecek. Tüm okulları belediye olarak
temizliyoruz. Boyalarını yapıyoruz.
Özellikle kültürel ve sosyal etkinliklere
de hız kesmeden devam edeceğiz” diye
konuştu.

EYÜP’TE
EĞİTİM,
KIRTASİYE
ÇEKLERİYLE
BAŞLADI

Eyüp Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan yaklaşık 45 bin öğrenciye
kırtasiye desteğinde bulundu. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, öğrencilere
destek için hazırlanan kırtasiye çeklerini düzenlenen törende bizzat kendisi dağıttı.
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EYÜP’TE bilgi evlerine giden
çocuklar ve gençler,
geçtiğimiz sezon kış ve yaz

aylarında katıldıkları birbirinden
güzel ve ilginç etkinliklerle
rekorlara imza attı. 

Geçtiğimiz sezon yaz okullarına
5.500, yaz kampına 1.000, kış
kampına ise 275 öğrenci katıldı.
Sene içinde 9.000 öğrenci İstanbul
içinde düzenlenen çeşitli gezilere
iştirak ederken, 11.000 öğrenci de
atölye bazında düzenlenen
etkinliklere katıldı. 

Eyüp Belediyesi bilgi evlerine
devam eden ve yeni kayıt yaptıran
çocuklar, Başkan Remzi Aydın’ı
makamında ziyaret ederek ona bu
güzel eğitim desteği nedeniyle
teşekkür ettiler. Başkan Aydın’ın da
çocuklara bir sürprizi vardı. Başkan,
28 Eylül’de tüm ilk ve ortaöğretim
okullarında dağıtılacak Belediyenin
ücretsiz kırtasiye harcama
kuponlarını ilk önce kendisini
ziyarete gelen bilgi evleri
öğrencilerine dağıttı. Verilen
eğitimler, düzenlenen etkinlikler
konusunda onlarla sohbet etti,
ikramlarda bulundu ve yeni sezon
için önerilerini dinledi. 

Biz de Eyüp Postası olarak yeni
öğretim yılı öncesinde Eyüp
Belediyesi’nin bilgi evlerine devam
eden, yeni kayıt olan öğrenciler ve
bazı velilerle sohbet ettik...

EYÜPLÜ GENÇLER, BİLGİ EVLERİNDE ETKİNLİK REKORU KIRDI

Öğrenciler Başkan’ı Ziyaret
Ederek TEŞEKKÜR ETTİLER

Haber: Mücahide KİBAR
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR
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EYÜPLÜ ÇOCUKLAR VE GENÇLER BİLGİ EVLERİNİ ÇOK SEVDİ

Ömer Berat Ay: Cumhuriyet İlk-
öğretim Okulu yedinci sınıfa gi-
deceğim bu sene, 12 yaşında-
yım. Bolu kampına katıldım. Bu-
rada çok eğlendik. Kaplıcalara
gittik. Çeşitli aktivitelere katıl-
dık. En çok okçuluk sporunu sev-
dim. Gece yürüyüşleri yaptık.
Çok eğlendik. Hocalarımız çok
iyiydi.  Arkadaşlarım ile çok iyi
anlaştık. Arkadaşlarımızın çoğu
ile buradan tanışıyorduk. Bilgi
evlerine bu sene de kayıt oldum.

Umut Erdem: Şehit Öğretmenler
Ortaokulu’na gidiyorum. Yedinci
sınıfa geçtim. Bilgi evine arka-
daşlarımın tavsiyesi ile kayıt ol-
dum. İyi ki de gitmişim. Çok gü-
zel etkinlikleri var. Ders içeriği
güzel. Bu sene ortalamam yük-
seldi. Kısmet olursa inşallah li-
senin sonuna kadar gideceğim.

İzel Beru: Şehit Öğretmenler Or-
taokulu’na gidiyorum. 12 yaşın-
dayım bu sene yedinci sınıfa
geçtim. Bilgi evlerinden çok
memnun kaldım. Aktivite olarak
gitara ve tiyatro bölümüne git-
tim. Çok memnunum. 

Melek Tayfur: 12 yaşındayım. Fe-
ridun Tümer Ortaokulu’na gidi-
yorum. Bilgi evine bu sene katıl-
dım. Hep teşekkür alıyordum.
Notlarımı biraz daha yükseltme-
de bilgi evinin faydalı olacağını
düşünüyorum. 

Şahin Başçı: Şehir Öğretmenler
Ortaokulu’na gidiyorum. Bilgi
evini bana Umut arkadaşım
önerdi. Gezileri olduğunu,
derslerinin çok güzel geçtiğini
söyledi. Kayıt oldum. Bu sene
gideceğim. 

Bahadır Mıcık: Beşinci sınıfa geç-
tim. Bilgi evine bu sene kayıt ol-
dum. İnşallah güzel geçer. 

Nehir Gülay: 8. sınıfa geçtim. Ge-
çen sene bilgi evine kayıt oldum.
Çok memnun kaldım. Hocaları-
mız çok iyiler, derslerimiz çok gü-
zel geçiyor. Bu sene gitara gittim.
Öğretmenimiz çok ilgilendi bi-
zimle. Çalmaya başladım.

Muhammet Ali Tayfur: Feridun
Tümer İlköğretim Okulu’na gidi-
yorum. Yedinci sınıfa geçtim. Bil-
gi evine yeni katıldım.

İkbal Akbayrak: Şehit Öğretmen-
ler Ortaokulu’ndayım. Beşinci sı-
nıfa geçtim. Bilgi evine bu sene
ilk defa gideceğim. Giden arka-
daşlarımın memnun olduklarını
görünce babama anlattım beni
hemen kayıt ettirdi. 

Kadriye Kandemir: 13 yaşında-
yım. Cumhuriyet Ortaokulu’na
gidiyorum. Geçen sene başladım
bilgi evine, ondan önce dersha-
neye gidiyordum. Ama bilgi evi
daha iyi, dershane karışık geli-
yordu bana Bilgi evi çok güzel.

Beyzanur Saraç: Bilgi evine yeni
katıldım. Arkadaşlarımın tavsiye-
si üzerine kayıt oldum. Ortamı
çok güzeldi. Öğretmenlerimle ta-
nıştım. Sıcakkanlılar çok sevdim. 

Gülkız Acar: Feride Tümer Orta-
okulu’ndayım. 13 yaşındayım.
Bilgi evlerine bu sene kayıt ol-
dum. Bütün arkadaşlarım gidi-
yor. Çok memnun olduklarını
söylediler. Ben de kayıt oldum.
Çok heyecanlı ve mutluyum.

Büşra Taş: Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu’nda okuyorum. Altıncı
sınıfa geçtim. Bilgi evinden çok
memnunum önceden de gitmiş-
tim. Ebru, fotoğrafçılık favori
derslerim. Bu sene farklı atölye-
lere de katılacağım. 

BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ VELİLERİ:
“ÇOCUKLARIMIZ BİLGİ EVLERİNDE EĞLENEREK ÖĞRENİYOR”

Hayriye Çakar: Toygu Çakar’ın
velisiyim. Toygu’nun bilgi evin-
de ikinci senesi bu sene çok
memnunuz. Eyüp Postası’nı ta-
kip ediyorum.  Oradan öğren-
dim bilgi evlerinin açılacağını
ve kayıt yaptırdım. Başkanımı-
za çok teşekkür ediyoruz.

Emine Gülmez: Sümeyye İrem
Gülmez’in velisiyim. Geçen sene

göndermeye başladık. Çok mem-
nun kaldık. Başkanımıza çok te-
şekkür ediyoruz eğitime destek

veren böyle güzel kurumlar açtı-
ğı için. Çocuklarımız bilgi evle-

rinde eğlenerek öğreniyor.

Zeliha Kaya: Zeynep Ka-
ya’nın annesiyim. Kızım
geçen seneden beri bil-
gi evlerine gidiyor. Çok
memnun bilgi evlerin-
den. Remzi Aydın Baş-

kanımıza çok teşekkür
ediyorum. Bilgi evlerin-
de liselere yönelik sınıf-
lar açıldığını duyunca
büyük oğlumu da he-
men yazdırdım. 



EKİM 2015

SİLAHTARAĞA VE TOPÇULAR

G Ü N C E L8

EYÜPLÜLERİN GÖZDESİ İKİ SEMT PAZARI:

Eyüp Postası, pazarlardaki esnaflarımızın nabzını tutmaya, onların sorun ve dileklerini dinlemeye de-
vam ediyor. Bu sayımızda Silahtarağa ve Topçular pazarlarını dolaşarak esnaflarımızla sohbet ettik.

HASAN KOÇ “Emekliyim. Belediye Başkanımız Remzi
Aydın’ı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kendisi
çok güzel çalışıyor. Rami Yeni Mahalle’de oturuyorum.
Ramililer Remzi Başkanı çok seviyor.”

İSMAİL SANCAKTAROĞLU “Belediyemizin çalışmaların-
dan memnunuz. İşler iyi gidiyor. Özellikle bebekler için
yeni çıkan üzeri yazılı bu zıbınlar çok büyük ilgi görü-
yor. Fiyatları 5 TL. ve çok satıyoruz.”

TOPÇULAR PAZARI ESNAFI

ABDURRAHMAN DÜZGÜNER “Sekiz yıldır pazarcılık yapıyorum. İşlerimiz iyi
gidiyor. Belediyemizin çalışmalarından ve Başkanımızdan memnunuz.”

ERKAN BONCU 
“20 yıldır
pazarcılık
yapıyorum.
Belediyemizin
çalışmaları gayet
güzel, herhangi
bir sıkıntımız,
şikayetimiz yok.
Allaha şükür
işlerimiz iyi
gidiyor.”

HİKMET KARAOĞLU  
“1962’den beri pazarcılık
yapıyorum. Pazarcılık git-
gide zorlaşıyor. Market-
ler çoğalınca bizim işimiz
ölüyor. Eskisi gibi değil
işlerimiz. Masraflarımız
çoğalıyor ama kar imajı
düşüyor. Gittiği yere ka-
dar gideceğiz.  Ürünleri-
miz toptancılardan alıyo-
ruz. İnşallah daha iyi olur
işlerimiz. Belediyemizin
çalışmaları iyi. Vatandaş-
ları pazarlara yönlendire-
cek projeler üretilebilirse
çok seviniriz.”

GÜNGÖR IŞIK “20 yıldır pazarcılık yapıyo-
rum. Çok şükür işlerimiz iyi gidiyor ekmeği-
miz çıkıyor. Belediyemizden memnunuz, Baş-
kanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.”



HÜSEYIN OĞRUN 
“36 yıldır pazarcılık
yapıyorum. Biz esnaf
olarak bütün pazarların
kapalı olmasını
istiyoruz. Salı
pazarından çok
memnunuz. Eksiklikler
var ama zamanla bu
eksiklerin
giderileceğine
inanıyorum.
Yağmurdan, kardan,
güneşten koruyor.
Bizler ve alışverişe
gelen vatandaş  rahat
ediyor. Başkanımıza çok
selamlarımızı
söylüyoruz.”
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NİHAT KAR “15 yaşımdan beri pazarcılık yapıyorum. İş-
lerimiz bu sıralar pek istediğimiz gibi gitmiyor. Okulla-
rın kapalı olması geç açılması birçok Eyüplü’nün tatilde
olmasından dolayı ama Allaha şükür masrafımız çıkıyor.
Kapalı Pazar çok güzel ama benim tezgahımın olduğu
bölüme kışın yağmurdan  yazında güneşten dolayı
branda germek zorunda kalıyorum. Remzi Aydın Başka-
nımız pazara gelip kendisi gezdi. Tezgahımın önü çu-
kurdu orayı yaptırttı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.”

İBRAHİM KARA “15 yıldır pazarcılık yapıyorum. Allaha
çok şükür belediyemizden ve çalışmalarından çok
memnunuz keşke bütün pazarlar bu Salı pazarı gibi ka-
palı olsa başka ne isteriz. On numara bir pazar.”

SİLAHTARAĞA PAZAR ESNAFI

FUAT KAR 
“20 yıldır
pazarcılık
yapıyorum.
Araba çekilecek
park yeri
konusunda bir
çözüm
bulunabilirse
çok iyi olur.”

AYHAN YILDIZ “20 yıldır pazarcılık yapıyoruz. Pazarın olduğu günler
araçlarını park edecek yer bulamayan halk alışveriş yapamıyor. Bu
konuya bir çözüm bulunabilir mi? Başkanımıza çalışmalarında
başarılar dileriz. Allah razı olsun.”

MURAT YÜRÜR “25 senedir pazarcılık yapıyo-
rum. Tezgahımda peynir ve zeytin satıyorum.
Belediyemizden geçtiğimiz günlerde bir iste-
ğim oldu buzdolabının elektrik kablosuyla ilgili.
Yardımcı olacaklarına inanıyorum. İşler çok şü-
kür iyi. Bayramda da daha çok artacak inşallah.”
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KEMERBURGAZ SEMT POLİKLİNİĞİ
24 Saat Açık Acil Birimiyle Hizmete Girdi

BAŞTA genel cerrahi olmak
üzere, dahiliye, çocuk
hastalıkları, kadın hastalıkları ve

doğum, kulak-burun-boğaz, göz
hastalıkları, diş hastalıkları ve üroloji
bölümlerinden oluşan semt
polikliniğinde ayrıca, röntgen, ultrason,
laboratuvar, EKG, enjeksiyon,
pansuman hizmetleri de veriliyor.

Her türlü ayakta tedavinin
uygulandığı bir mini hastane özelliği
taşıyan Kemerburgaz Semt
Polikliniği’nde Hasta İletişim Birimi,
Sorumlu Hekim ve Sorumlu Hemşire,
hastaların poliklinik içerisindeki
yaşadığı sorunlara yardımcı oluyor.

Kemerburgaz Semt Polikliniği
doktorlarından Üroloji Uzmanı Doktor
Mehmet Pehlivanloğlu Mart ayından
bu yana Eyüp Devlet Hastanesi’ne
bağlı bu klinikte hizmet veriyor. 

Şu anda dönüşümlü olarak Eyüp
Devlet Hastanesi’ndeki doktorların bu
poliklinikte çalıştığını ifade eden
Doktor Mehmet Pehlivanoğlu şunları
söylüyor:  “Eyüp Devlet
Hastanesi’ndeki çalışma planına göre
buraya gelecek olan doktorlar
değişiyor. Her gün, iki günde bir,
haftada bir şeklinde takvim
uygulanıyor. Çok yakında 24 saat
hizmet verecek olan acil ünitemizi
açmayı planlıyoruz. Onun hazırlığını
yapıyoruz. Ekipman olarak
hastalarımızın sorununu yüzde 80
halledebilecek kapasitedeyiz.
Röntgenimiz, laboratuvarımız, EKG
çekimimiz var. Burada yapamadığımız
işlemleri de randevularını ayarlayıp
Eyüp’e Devlet Hastanesi’ne
gönderiyoruz. Elimizden geldiğince en
iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.”

Geçtiğimiz kış yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kemerburgaz Semt Polikliniği büyük ilgi görüyor. Bahçesiyle
beraber 550 metrekarelik bir alana yapılan polikliniğin  24 saat açık Acil Müdahale ünitesi yakında hizmete girecek.

Doktor Mehmet
Pehlivanoğlu,
yakında açılacak acil
ünitesinin, Göktürk
ve çevre köylerden
gelen Eyüplülere de
hizmet vereceğini
söyledi.

Doktor Pehlivanoğlu klinikte görevli arkadaşlarıyla birlikte büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti. 

Açılışını Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın’ın yaptığı
Kemerburgaz Semt Polikliniği,
bölgede sağlık alanında
önemli bir boşluğu doldurdu. 
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EYÜP Belediyesi’nin desteğiyle, çok sayıda
Alibeyköylü, Gostivar’daki soydaşları

memleketlerine giderek bayramlaştı. Eyüp
Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla
bayramlaşmaya giden Alibeyköylüleri Başkan
Remzi Aydın bizzat uğurladı.

Eyüp Belediyesi’nin Balkanlara olan desteği
aralıksız devam ediyor. Başkan Aydın, bu bayramda
da önemli bir etkinliğe imza atarak, çok sayıda
Alibeyköylüyü Makedonya Gostivar’daki soydaşları
ile buluşturdu. Eyüp’ten Balkanlara bir gönül

köprüsü oluşturan Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Alibeyköy’den Gostivar’a, Evlad-ı Fatihan’a,
bayramlaşmak için yola çıkan vatandaşları bizzat
uğurladı. Alibeyköy’de bir hayli Gostivarlı’nın
yaşadığını hatırlatan Başkan Aydın şunları söyledi:
“Gostivarlı hemşehrilerimiz bayram dolayısıyla bir
otobüsle belediyemizin katkılarıyla bu geziyi
gerçekleştirdiler. Birkaç gün de olsa yakınlarıyla
hasret giderdiler. Memleketlerini gördüler.

Makedonya’yla, Gostivar’la, Bosna’yla, Üsküp’le
bu projelerimiz devam edecek.”

Özel Çocuklar
Eyüp’te Yeni Bir
Okula Kavuştu
TEMELİ geçtiğimiz yıl atılan, hayırsever Nurdan Fatma

Önder’in katkılarıyla hayata geçirilen  “Ahmet Edip
Önder Özel Eğitim ve Meslek Eğitim Merkezi” inşaatı

tamamlandı. 
Alibeyköy Çırçır Mahallesi’nde inşa edilen ve 200 öğrenci

kapasiteli olan okulda öğretilebilir engelli çocuklara eğitim
verilecek. 

3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip okulda 12 derslik
bulunuyor. Bunların yanı sıra okulda, işlikler, atölyeler,
bilgisayar laboratuvarı, müzik, resim bölümleri ile bir de spor
salonu da yer alıyor. Okulun açılışı, sınıflara gerekli eşya ve araç
gerecin konulmasının ardından önümüzdeki günlerde yapılacak.

Ahmet Edip Önder Özel Eğitim ve Meslek Eğitim Merkezi İnşaatı Tamamlandı...

GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Alibeyköy’den Gostivar’a

EYÜP Belediye Başkanı Rem-
zi Aydın’ın eşi Tülay Aydın

ve Başkan Yardımcısı Şengül
Kocabaş ile birlikte yeni doğan
minik bebekleri ziyaret ederek
onlara hediyeler sunmaya de-
vam ediyor. 

Tülay Aydın ve Başkan Yar-
dımcısı Kocabaş, bu kez Çırçır
ve Yeşilpınar Mahallelerine
“hoşgeldin bebek” ziyaretinde
bulundu. Eyüp Belediyesi Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü ekipleriy-
le birlikte  Çırçır Mahallesi’nde
oturan Fatma Meydan ile Yeşil-

pınar Mahallesi’ndeki Remziye
Yalnız’ı evlerinde ziyaret eden
Aydın ve Kocabaş, onlara Şeker
Hayat Atölyesi’ndeki özel ço-
cukların hazırladığı birbirin-
den güzel hediyeleri verdi. 

Sağlık İşleri Müdürlüğü he-
kimleri tarafından muayenele-
ri de gerçekleştirilen bebekle-
re, sepetler içinde oyuncak, bi-
beron, zıbın, yakalık, bebek be-
zi ve battaniye hediye edildi.
Aileler, Başkan Remzi Aydın ve
eşi  Tülay Aydın’a ziyaret, hedi-
yeler için çok teşekkür ettiler.

TÜLAY AYDIN’DAN
‘Hoşgeldin Bebek’ Ziyareti

Giresun Emeksan Kulübü’ne Spor Malzeme Desteği
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kurban Bayramında
Giresun Emeksan Spor Kulübü Derneği’ne ziyarette
bulunarak spor malzeme desteğinde bulundu. Yeşilpınar
Mahallesi’ndeki dernek merkezine giderek burada dernek
yöneticileri ve üyeleri ile bayramlaşan Başkan Remzi Aydın
tüm kulüplere yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.
Giresun Emeksan Spor Kulübü oyuncularına başarılar
dileyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, belediye
olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.



Sanat tarihi çıkışlı olup elli yıldır sa-
natın içeresinde yer aldığını söyleyen
Ersin Öçal, rahmetli Oktay Aslan’ın
aracılığıyla çiniye merak sardığını be-
lirtti. Şimdiki çiniciliğin Kütahya çini-
ciliği olduğunu ifade eden Öçal, esas
çiniciliğin İznik çiniciliği olduğunu
söyledi. Ersin Öçal, İznik çinisinin an-
tika kategorisine girdiği ve çok pahalı
olduğu notunu düştü. Öçal, “İznik çi-
niciliği zor ve uğraştıran bir sanattır.
Bu alanda çalışan kimseler bir elin
parmakları kadar azdır. Kütahya çini-
ciliği ise daha kolaydır. Antika değeri

taşımaz” dedi. Ersin Öçal ayrıca baskı-
lama yöntemi olan serigrafiyi Kütah-
ya’da kimsenin bilmediğini ve onlara
serigrafinin ne olduğunu kendi gös-
terdiğini söyledi. Eyüp Belediyesi’nin
kültür sanat merkezlerinde çini eğiti-
mi vermeye başlayacak olmasının
önemli olduğuna dikkat çeken Öçal,
öğrenmek isteyen çini meraklılarını
renkli bir sanat yılının beklediğini be-
lirtti. Öğreteceği çini sanatının Kütah-
ya çiniciliği olduğunu ifade eden
Öçal, İznik çiniciliğinin tekniklerin-
den de bahsedeceğini ifade etti.

Yard. Doç. Ersin Öçal 
(Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi) 
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EYÜP Belediyesi kültür sanat
merkezleri eğitim
programlarıyla alanlarında

uzmanlaşmış isimlerle nitelikli
çalışmaların üretileceği bir ders yılı
hazırlayarak yeni öğrencilerini
bekliyor. Belediye Başkanı Remzi
Aydın, kültür sanat merkezlerinde
verilecek eğitimlerin amacının
Eyüp’le özdeşleşmiş musiki
geleneğini ve geleneksel Türk
sanatlarını tarihsel işlevine uygun bir
biçimde yaşatmak ve yeni sanatçıların
yetiştirilmesine katkı sağlamak
olduğunu söyledi.

Kültür İşleri Müdürü Davut
Akgül ise, geçen eğitim yılında
Sertarikzade, Caferpaşa ve Afife
Hatun Kültür Sanat Merkezi’nde
toplamda 350 öğrenciyle birlikte yıl
sonunda 164 eserle sergi
düzenleyerek başarıya imza attıklarını
belirtti. Akgül, uzman eğitim
kadrosuyla bu yıl da daha fazla eserle
başarıyı hedeflediklerini sözlerine
ekledi. Ersin Öçal ve Özer Özel gibi
birçok ünlü sanatçıların eğitim
vereceğinin altını çizen Akgül, eğitim
kadrosunun güçlü olduğuna dikkat
çekti.

Kültür sanat merkezleri için 10
Eylül’de başlayan yeni dönem
kayıtlarının 10 Ekim’de sona
ereceğini ifade eden Davut Akgül,
vatandaşların kültür sanat merkez
binalarına gelerek kayıt
yaptırabileceğini söyledi.

Eyüp kültür sanat merkezlerinde
eğitim verecek olan akademisyenlerle
gazetemiz adına sohbet ettik:

Eyüp’te Geleneksel Türk Sanatları
Öğretilerek Yaşatılacak
Eyüp Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü kültür sanat eğitim programıyla bu yıl da Eyüplüler
için alanlarında uzmanlaşmış isimlerle Geleneksel Türk Sanatlarını öğretmeye devam edecek.

Haber ve Röportaj: Mücahide KİBAR
Fotoğraflar: Merve YAHŞİ
Tamay Alper GÖKDEMİR

Adapazarı’ndaki belediye konserva-
tuarından İstanbul Teknik Üniversite-
si’nin konservatuarına girerek sanat
eğitimine başladığını belirten Özer
Özel, eğitiminin ikinci senesinde Kül-

tür Bakanlığı Devlet Türk Toplulu-
ğu’na girerek devam ettiğini söyledi.
Tanbur sanatçısı olan Özer Özel, dün-
yada Türklere ait olan tek enstrüma-
nın tanbur olduğunu belirtti.

Özer Özel (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
Minyatür sanatçısı olan Leyla
Kara, sanata ilk tezhiple
başladığını sonrasında minyatürde
sanat hocası danışmanı olan Taner
Alakuş ile tanışarak minyatür
sanatına bulaştığını söyledi. Kara,
iki yıllık bir çalışma sonrasında
Alakuş’un gözetiminde
eğitmenliğe başladığını ifade etti.
Leyla Kara, minyatür sanatı için
Osmanlı döneminde kullanılan
fotoğraflama yöntemi olduğunun
altını çizdi. Kara,  “Minyatür
sanatında perspektif yoktur.
Minyatür artık Osmanlı’da

kullanılan teknikten çok başka bir
teknikte kullanılıyor. Hem çağdaş
resimden etkilenen hem de klasik
resimden harmanlayıp birleştirilen
bir sanat halini aldı” dedi ve
sözlerine ekledi: “Minyatür çok
meşakkatli bir iştir. Bazen küçücük
bir işin bitişi bizim için iki ay
sürebiliyor. Bir ay boyunca bir
öğrenciye sadece nüanslı çizgi
çizdirebiliyoruz. Sanat ruhun
dinginleştiği bir yer. Minyatür de
bu sanatın hoş alanlarından biri.
Hatta geleneksel sanatlar arasında
ruhun en özgür olduğu bir alan.”

Leyla Kara (Minyatür Sanatçısı)

Klasik kemençe sanatçısı
Aslıhan Özel, Eyüp
Belediyesi’ndeki musiki
derslerine geçen sene
başladığını ifade etti. Küçük
yaşlarda kemençe eğitimi
aldığını söyleyen Özel, daha
sonra kemençe üzerine çeşitli
araştırma ve çalışmalar yaparak
kemençe sanatına devam ettiğini
kaydetti. Aldığı eğitim ve yapmış
olduğu araştırmalar sonrasında
çok şey öğrendiğini dile getiren
Aslıhan Özel, artık hedefinin
öğrenci yetiştirmek olduğunu
söyledi. Bir enstrümanda başarılı

olmak için gerçekten istemenin
önemli olduğuna dikkat çeken
Özel, ‘öğrenmek için azmetmek
gerekiyor’ dedi. Özel, sözlerine
şöyle devam etti: “Bu sazlar öyle
kolay enstrümanlar değil. İki üç
ay ders alayım sonra ben
müzisyen olayım diye bir şey yok.
Gerekirse iki üç yıl çabalayacak ve
daha sonra kendi imzasını
atmaya başlayacak. İsteyen
herkes öğrenebilir. Kemençe naif
bir enstrümandır. İnsanı
düşündüren bir tınısı vardır. Yani
biraz iç dünyanıza doğru bir
yolculuk yapmanız beklenir.”

Aslıhan Özel 
(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dekan Yardımcısı)
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�Taner Alakuş: Minyatür 
�Mamure Öz: Tezhib
�Alparslan Babaoğlu: Ebru
�Ersin Öçal: Çini
�Tahsin Kurt: Hat
�Ali Toy: Hat
�Ahmet Koçak: Hat
�Leyla Kara: Minyatür
�Esra Ünal: Ebru
�Ayşegül Ayla: Tezhib
�Çiğdem Alkaş: Çini
�Serkan Çelik: Ressam
�Pınar Yılmaz: Çiçek Ressamı
�Özer Özel: Tanbur
�Aslıhan Özel: Kemençe
�Serkan Kamacı: Neyzen
�Bekir Şahin Baloğlu: Ud
�Bahadır Şener: Kanun
�Hakan Alvan: Neyzen
�Serdar Bişiren: Ritm sanatçısı
�Oktay Ünsal: Keman
�Altuğ Gürakan: Gitar
�İbrahim Kararoğlu: Ud
�Salih Sırmaçekiç: Ritm sanatçısı

EYÜP BELEDİYESİ
KÜLTÜR MERKEZLERİ
EĞİTMEN KADROSU:

Sertarikzâde 
Kültür Sanat Merkezi
Adres: Davutağa Cad.Nazperver Sk.
(Davutağa Camii Yanı-Kanal 7
karşısı) Tel: 0212 501 05 21-22

Caferpaşa 
Kültür Sanat Merkezi 
Adres: Kalenderhane Cad. No:4
(Eyüp Müftülüğü Karşısı)
Eyüp / İstanbul Tel: 0212 567 53 67 

Afife Hatun Kültür Evi
Adres: Nişanca Mah. Balcı Yokuşu
Cad. No: 3 Eyüp

Rami Hasan Nail Canat 
Sanat Akademisi
Adres: Rami Bir Nefes Sosyal
Tesisleri Rami

Göktürk Kültür Sanat Merkezi
Adres: Açelya Sokak No: 2 Göktürk 
Tel: 0212 322 11 12

MERKEZLERİMİZ:

MERKEZLERE GÖRE
BRANŞ DAĞILIMI:
�CAFERPAŞA KÜLTÜR SANAT
MERKEZİ: Gitar, keman, ud, çini, hat,
kaligrafi, Osmanlıca, resim,
fotoğrafçılık.
�SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT
MERKEZİ: Hat, tezhib, minyatür,
ebru, resim, bilimsel bitki çizimi,
ney, tanbur, İstanbul kemençesi,
bendir, ud, Türk müziği repertuvarı,
kanun, katı, çini.
�AFİFE HATUN KÜLTÜR EVİ: Ney,
hat, bağlama, Türk Müziği meşki. 
�RAMİ HASAN NAİL CANAT SANAT
AKADEMİSİ: Gitar, keman, piyano,
ney, bağlama, resim, drama, tiyatro,
fotoğrafçılık, sinema okulu.
�GÖKTÜRK KÜLTÜR SANAT
MERKEZİ: Keman, gitar, piyano, ney,
Göktürk Sanat Müziği Korosu,
Göktürk Gençlik Korosu, tiyatro, halk
oyunları, fitness-plates. 
�ATÖLYE ÇALIŞMALARI: Gölge
Oyunu, Origami, Fantastik Çizim
Atölyesi, Maket Atölyesi, Tasarım. 

BAŞVURU TARİHLERİ 
10 EYLÜL 2015- 10 EKİM 2015
Bütün merkezlerden kayıt yaptır-
mak isteyenler kayıt yaptırabilirler.

Ersin Öçal Eyüp Belediyesi Kültür Sanat merkezlerinde çini
dersleri verecek. Öçal, hem Kütahya hem de İznik çiniciliğini
öğrencilerine uygulamalı olarak öğreteceğini söyledi.

Aslıhan Özel, 
klasik kemençe
derslerinin, Eyüp’te
geçtiğimiz yıl büyük
ilgi gördüğünü bu
sene de katılımın
yüksek olmasını
beklediklerini 
ifade etti.

Leyla Kara, Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür
Sanat Merkezi’nde minyatür dersleri verecek.

Ödüllü minyatür sanatçısı Taner Alakuş,
Eyüp Belediyesi Kültür Sanat merkezlerinde
geçtiğimiz yıllarda da minyatür dersleri
vermişti. Alakuş, Leyla Kara ile birlikte
minyatür derslerine katılacak.

Tanbur
sanatçısı Özer
Özel, Eyüp
Belediyesi
Kültür
merkezlerinde
tanbur
dersleri
verecek.
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EYÜP sahil şeridi yepyeni
iskelelerle bambaşka bir
görünüme kavuştu. İstanbul

Büyükşehir Belediyesi tarafından
hayata geçirilen yolcu iskeleleri,
Feshane, Eyüp İskelesi yanı,
Teleferik önü, Nikah Salonu ve
Santral İstanbul sahil şeridine inşa
edildi.  

Sadabat kayıkları, Kağıthane,
Sütlüce bölgesinden turistleri Haliç
kıyısındaki Eyüp iskelelerine taşıyor.
Her gün yüzlerce turist Eyüp Sultan’a
saltanat kayıklarında tarihe nostaljik

bir yolculuk yaparak ulaşıyor.
Haliç kıyısına yapılan yüzer

iskelelerin kara ile bağlantısı ulaşım
köprüsü ile sağlanıyor. Bu yapı çelik
sistem olup, rıhtıma sabitlenmiş bir
şekilde hizmet veriyor. Üzerine ahşap
veya ahşap görünümlü plastik
malzeme ile kaplanan yüzer iskeleler
akşam yapılan özel aydınlatmayla çok
daha güzel bir görünüme kavuşuyor.
Yüzer iskelelere, yangın ihtimaline
karşı hydrant üniteleri de konularak
çeşitli felaketlere karşı da önlemler
alınmış oldu.

EYÜP Belediyesi’nin,
engelliler ve yaşlıların

Eyüp Sultan Camii’ne
ulaşımını kolaylaştırmak
için meydanın çeşitli
bölümlerine koyduğu mini
golf araçları büyük ilgi
görüyor. Eyüp Sultan

Camii’ne gitmek için
Eyüp’e gelen engelli ve
yaşlı vatandaşlar,
Meydan’dan belediyenin
kendilerine tahsis ettiği
mini golf aracına binerek
Cami’ye ulaşıyor ve ibadet-
lerini gerçekleştirebiliyorlar.

Saltanat
Kayıkları

Eyüp’ün Yeni
İskelelerine

Yanaşıyor

EYÜP Belediye Başkanı
Remzi Aydın, Boğaziçi

Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin
(BEDAŞ) yeni Genel Müdürü
Mehmet İslamoğlu’nu Eyüp
Belediyesi Ensari Konağı Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenen
kahvaltılı toplantıda ağırladı.
Toplantıda İslamoğlu, Eyüp’te

BEDAŞ’ın genel anlamda
yatırımları ve çalışmaları ile bilgi
verirken, havai hatların yer altına
alınması, aydınlatma sorununun
çözülmesi, tamir, bakım ve
onarımların yapılması noktasında
bundan sonraki süreçte daha
güzel ve hızlı çözümler
gerçekleştireceklerini belirtti.

Başkan Aydın toplantıyla ilgili
olarak “Bundan sonraki süreçte
de iş birliğinin artırılması, birim-
lerin birbiriyle daha koordineli
çalışması için mutabakata varıldı.
Eyüp için bundan sonraki süreçte
daha güzel çalışmaların
yapılmasını bekliyoruz ve takip
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Eyüp’ü Daha “Aydınlık” Günler Bekliyor

EYÜP SULTAN’DA
Mini Golfle Ulaşım
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ULAŞIM
HAMLESIEYUP’TE

İSLAM dünyasının 4. kutsal mekanı
Eyüp Sultan ve çevresinin yanı sıra
tüm Eyüp’ü kapsayan ulaşımla ilgili

vizyon projeler Eyüplülerin hizmetine
sunuluyor. Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, yapılan çalışmaların İBB
ve İETT ile ortaklaşa olarak
planlandığını, Eyüplülerle Eyüp’e
gelmek isteyen vatandaşlara daha kolay
ve huzurlu bir ulaşım sağlamak için
gereken tüm imkanların seferber
edildiğini söyledi.

İstanbul’un en önemli
problemlerinden biri olan ulaşımda
Eyüp’te önemli çalışmalar hayata
geçiriliyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte sürdürülen
çalışmalarda, Mecidiyeköy-Alibeyköy-
Mahmutbey metro hattı, Eyüp-
Bayrampaşa tramvay hattı, Eminönü-
Eyüp-Alibeyköy (Haliç güzergahı)
tramvay hattının çalışmaları hızla devam
ediyor.  Bunların yanı sıra ayrıca, İncirli-
Edirnekapı-Gayrettepe metro hattı,
Gayrettepe-Kemerburgaz 3.Havalimanı
Raylı Sistemi, Vezneciler-Sultançiftliği-
Arnavutköy metro hattı, Eminönü-Fatih-
Eyüp-Bayrampaşa metro hattı ile
Eyüp’te ulaşım çok daha kolay hale
gelecek. Eyüp’te kullanılmaya
başlanacak teknolojik otoparklar ise
trafiği ve park sorununu da ortadan
kaldıran yatırımlar olacak.

İETT’den ulaşıma büyük destek
Başkan Aydın’ın İETT ile ortaklaşa

gerçekleştirdiği çalışma neticesi otobüs
hatlarında ve sayılarında da yeni
düzenlemeler yapıldı, Eyüp’e bağlı tüm
köylere otobüs hattı oluşturuldu. Eyüp’e
sefer yapan İETT otobüslerinin
sayısında artırıma gidilerek ve yeni
güzergahlarla vatandaşın daha rahat ve
huzurlu seyahat etmesi sağlandı.

�Esentepe son duraktan kalkan
tüm otobüslerden (37E, 37T, 37A,
37M) Alibeyköy sakinlerinin de fay-
dalanması için Vardar Caddesi’ne ye-
ni bir durak yapıldı.

�Gaziosmanpaşa – Eyüp – Vezneci-
ler hattına ilave otobüs seferleri ko-
nuldu.

�Gaziosmanpaşa-Eyüp- Aksaray-
Yenikapı için yeni bir sefer hizmete
girdi.

�Gaziosmanpaşa- Eyüp- Beşiktaş
arası, sabah ve akşam saatlerinde
otobüs hattı oluşturuldu.

�Yeşilpınar-Bakırköy 94Y hattının
sabah ve akşam saatlerinde olan se-
ferleri günde 34 sefere çıkarıldı.

�Küçükköy’den Eminönü’ne giden
47N hattına, Atatürk Caddesi üzerin-
den yeni duraklar oluşturularak, ye-
ni güzergâh düzenlemesi yapıldı.

�47 numaralı Yeşilpınar-İmar Blok-
ları- Eminönü hattında çalışan araç
sayısı artırıldı. Seferler, 23 dakika
aralıklarla 27 adete çıkarıldı.

�49B İmar Blokları- Şişli hattına
araç ilavesi yapılarak, günde 7 ara-
cın 14 dakika arayla toplamda 49
sefer ile hizmet vermesi sağlandı.

�Göktürk-Kemerburgaz arasına 48
Levent Express hattı oluşturuldu. 

�Göktürk-Kemerburgaz’daki deği-
şik bölgelerin otobüs sayıları artırı-
larak, günde 33 otobüsle toplam 184
sefere ulaşıldı.

�Göktürk-Kemerburgaz- Aşağı Pi-
rinççi- Yukarı Pirinççi- Arnavutköy
Devlet Hastanesi arası yeni hat oluş-
turulması için çalışmalar yapılıyor.

�Halen hizmette olan Yeşilpınar-
Fatih- Vezneciler hattının sefer sayı-
ları artırılarak halkımızın ulaşımının
rahatlaması sağlandı.

Eyüplülerin daha
kolay ulaşım
sağlayabilmesi için
uygulamaya konulan
yenilikler ise şöyle:

�Eyüp ilçesine bağlı tüm köylere
otobüs hattı oluşturuldu. İETT hattı
olmayan Çiftalan Köyü’ne sa-
bah, öğlen, akşam saatlerinde
otobüs seferleri konuldu. Köy-
lerde sabah, akşam çalışan 48K
hattının sefer sayıları arttırıldı.

�Kemerburgaz’dan kalkan
Eminönü ve Kazlıçeşme- Topka-
pı hattına ilaveler yapılarak se-
fer sayıları arttırıldı.

�Talep üzerine yeni açılan hat-
lar ve hareket halindeki güzer-
gâhlar için yeni, kapalı modern
duraklar yapıldı. 

�Eyüp - Fatih arasında hizmet ve-
ren 86 V hattında %50 indirim hiz-
meti devam ediyor. 

�Eyüp Teleferik Durağı’ndan hare-
ket eden ve Fatih’ten geçerek Vezne-
ciler’e giden 86 V hattıyla iki ilçe
arasındaki manevi havayı tenef-
füs eden Eyüplüler, %50 indirim
hizmetinden faydalanmaya de-
vam ediyor. Bu indirimli hattan
turistler de faydalanıyor. 86 V
hattında sabah 06:00’dan başla-
yan seferler gün boyunca 10’ar
ve 15’er dakika arayla devam
ediyor. Son sefer ise saat 23:40’ta.

“Eyüp 3 Yıl 
İçerisinde 
Demirağlarla 
Örülmüş Olacak”
Eyüp’te Eminönü’nden
Haliç sahil boyunca
Alibeyköy’e bir tram-
vay projesinin yapımı-
nın devam ettiğini be-
lirten Başkan Remzi
Aydın “Onun dışında
Bağcılar – Beşiktaş –
Gayrettepe metrosu
Eyüp’ten geçiyor, Yeni-
kapı’dan havalimanına
giden hızlı tramvay
var o da Bayrampaşa
durağından Eyüp Fes-
hane’ye entegre ola-
cak. 3 yıl içerisinde,
Eyüp’ten demir ağlarla
her tarafa gidebilecek-
siniz” dedi.
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S
ONBAHARIN gelmesiyle
birlikte gezi ve seyahat
planları deniz kum güneşten,
kültür doğa ve tarih turlarına
kaydı. Daha özgür bir seyahat

için sırt çantasını alarak fazla masraf
yapmadan güzel ve farklı tatile
çıkmaya ne dersiniz?

Sırt çantalı seyahat, ekonomik
seyahat etmenin en güzel
yöntemlerinden biri... Bavulla yapılan
paket turların aksine sırt çantalı
seyahat, daha özgür bir seyahat vaat
eder. Yeni deneyim arayışı, farklı
kültürden insanlarla sosyalleşme, daha
ucuza daha çok ve güzel yerler
keşfetme keyfini yaşayabilmeniz için
sizlere ‘sırt çantasıyla gidebileceğiniz
yerler rehberi’ hazırladık. 

Dev heykeller mekânı Nemrut
Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde

bulunan ve içinde Kommagene
Krallığı’nın antik kentini barındıran
milli park içerisinde, aslan ve kartal
heykellerinin arasında 7 metreye varan
dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih
meraklılarının ilgi göstereceği yerlerin
başında geliyor.

Şirince: Ege’de bir Rum köyü
İzmir’in Efes harabeleriyle ünlü

Selçuk ilçesinin 8 km. doğusunda
üzüm bağları, şeftali bahçeleri ve
zeytinliklerle çevrili tarihî bir Rum
köyü Şirince... Burada yapılan Şirince
evleri de 19. yüzyıl Anadolu mimarisini
yansıtıyor.

Doğayla iç içe bir kasaba: Amasra
Karadeniz’in şirin kasabalarından

olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler
için ideal bir mekân. Doğal
güzelliklerinin yanı sıra, kalesi,
müzesi ve Cenova şatosuyla tarihî bir
tur da yapabilirsiniz. Çakraz’da
yiyeceğiniz balığın tadını ise
unutmanız mümkün değil.

Doğal serinlik Ayder Yaylası
Rize’nin Ayder Yaylası yaz

sıcağından bunalanlara doğal bir
serinlik sunar. Ladin ve kayın
ormanlarıyla kaplı yayla, Çamlıhemşin
ilçesine 16 km. mesafede. Ayder,

zengin florasının yanı sıra kaplıcası ile
de bölgenin en çok tercih edilen tatil
yerlerinden biri.

Tarih, oksijen ve trekking
Çanakkale ve Balıkesir arasında

bulunan Kaz Dağları, yemyeşil doğası,
tarihî kalıntıları, dereleri ve
şelaleleriyle görülmeye değer bir
belde. 25 kilometrelik bir bölümü
Milli Park ilan edilen bölge, trekking
yapmak isteyenlerden büyük ilgi
görüyor.

AYDER YAYLASI

ŞİRİNCE

ASSOS

Sonbaharda Sırt Çan
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AMASRA

KAZ DAĞLARI

NEMRUT

ASSOS

antasıyla Tatil Keyfi
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RAMİ YENİ VE RAMİ CUMA
MAHALLESİ ESNAFLARI

DİLEK VE ŞİKAYETLERİNİ ANLATTI
Çarşıda, pazarda her an yanınızda olan, toplumların omurgasını teşkil eden esnaflar, Eyüp Postası’na dilek ve şikayetlerini anlattı.

Muammer Sürek (Kardeşler Berber)
“Otuz yıldan beri esnaflık yapıyorum. Eski

esnafım, işlerimiz iyi gidiyor şükürler olsun.
Belediyemizden ve çalışmalarından memnunuz

ama bir şikayetimiz var, bizim Cuma mahallesi
Mahmudiye Caddesi üzerindeki çarşı yolumuzda

biraz sıkıntı çekiyoruz. Vatandaşlarımız da
şikayetçi, bu sorunumuzu ilettik. Belediye

ekiplerimizin sorunu çözeceğine inanıyoruz.”

Orhan Çakar (Kasap)
“25 senelik esnafım.  Baba mesleği sülalemiz kasap bizim.
İşlerimiz iyi gidiyor. Etlerimizi Balıkesir’den getiriyoruz.
Ramililerden, Başkanımızdan memnunuz.”

Güven Demir (Fırıncı)
“Rami’ye geleli bir yıl oldu
dükkanımızı açtık. Çok şükür
işlerimizi iyi gidiyor. Rami çok
güzel bir yer, esnafı da çok iyi, hiç
yabancılık çekmedim. Her şey çok
güzel gidiyor.”

Aziz Akkuş
(Börekçi-pideci) 

“20 senedir
Rami’deyiz.
İşlerimiz iyi

gidiyor.
Belediyemizden

memnunuz
çalışmalarında

başarılar dileriz.”

Erhan Eraygöz (Mağaza sahibi)
“Bir senedir esnafım, Allaha şükür işlerimiz iyi
gidiyor. Caddemizin çöp konteynırına ihtiyacı
var. İşlek bir cadde. Bu konuda Belediye
Temizlik ekiplerinden destek rica ediyoruz.”

İbrahim Yıldız (Terzi)
“Yeni açtık sayılır, 9 aydır Rami’de esnaflık
yapıyorum. Açılışımıza Başkanımız da gelmişti.
İşlerimiz iyi gidiyor. Belediyemizden çöp
konteynırı rica ediyoruz.”

Röportaj: Merve UZUN
Fotoğraflar: T. Alper GÖKDEMİR
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Turgay Dimdik (Yücel Kırtasiyeci)
“22 yıldır Rami Yeni Mahallesi’nde esnaflık yapıyorum. Başkanımız geçen sene iyi bir uygulama yaptı. Daha
önceleri bu kırtasiye işleri ihale yoluyla herhangi birine veriliyordu. Ama Başkan geçen sene çok güzel bir
projeye imza attı. Aşağı yukarı benim bildiğim elli esnaf Eyüp’te yapılan bu organizasyondan yararlandı. Çok
güzel bir uygulamaydı. Bu sene de devam edeceğini biliyorum. Biz hiçbir aksaklık yaşamadık çok güzel bir
şekilde satışlarımız yaptık. Gelen müşterilerimiz de çok memnundu biz burada kalem, defterin yanında
önlük, çanta da satıyoruz. Geçen seneki satışlarımızdan kuponlarla önlük çanta alanlar oldu.”

Ferit Demir (Şarküteri)
“On sene Cuma Mahallesi, iki sene
de Rami Yeni Mahalle’de esnaflık
yapıyorum. İki mahalleyi de
biliyorum, halkını tanıyorum.
Cuma Mahallesi’ne göre işlerimiz
sakin gidiyor. Yeni Mahalle’nin
potansiyeli daha düşük,  alışverişin
hareketlendirilmesi için Cuma
Mahallesi gibi ışıklandırma
yapılabilir. Cadde üzerinde aşırı hız
yapanlar var. Tümsek yapılması iyi
olacaktır. Başkanımızdan esnafa
destek istiyoruz. Kendilerini
seviyoruz, çalışmalarını
beğeniyoruz ve destekçisiyiz.”

Suat Yılmaz (Manav)
“Yedi yıldır Rami Yeni Mahallesi’nde

esnaflık yapıyorum. Buralardaki
seyyar satıcılardan çok şikayetçiyim.

Manav tezgahımın yanında el
arabalarında satış yapıyorlar.

Dükkanıma mal getirip satamıyorum
artık. Bütün evraklarım tam ancak

seyyar satıcılardan ve  izni olmadan
dükkanında meyve sebze satan

dükkanlardan dolayı çok zor
durumdayım. Mallarım kalıyor, çok

ciddi zarar görüyorum. Vergi
ödüyorum, kira veriyorum.”

Rami Hasipoğlu 
(Balkan Dondurma ve Tulumba)
“15 yıldır esnaflık yapıyoruz. Kardeşim
işletmesini yapıyor geçici bir süre onun yerine
bakıyorum. Ben başka bir ilçede ikamet
etmekteyim. Ama Belediyenizin çalışmaları
çok güzel, keşke benim oturduğum yerde de
yapılsa böyle çalışmalar. Buradan Belediye
Başkanımıza iletmek istiyorum. Gostivar’da
benim akrabalarım çok var. Başkanımız orada
iftar verdi. Hepsi çok memnun kalmışlar beni
aradılar kendileri teşekkürlerimizi ilet
demişlerdi kısmet bugüneymiş sizlerin
vasıtasıyla teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok
memnun kalmışlar.
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SIVIL Dayanışma Platformu tarafından
Yenikapı’da "Milyonlarca Nefes, Teröre
Karşı Tek Ses" mitingi düzenlendi. Mitinge

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ailesiyle
birlikte katıldı. Mitingde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve
Meclis Başkanı İsmet Yılmaz birer konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “1 Kasım seçimlerinde
bu millet inşallah tehditlere kulak asmadan
gereğini yapacaktır" dedi. 

Yenikapı’ya "Milyonlarca Nefes, Teröre Karşı
Tek Ses" mitingi için dev bir sahne inşa edilirken
miting Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mitingde
bir konuşma yapan konuşan Başbakan Ahmet
Davutoğlu şunları söyledi; “Ne güzel bir ifade
milyonlarca nefes. Bir al bayrak bahçesi kurmuş
olan her bir kardeşimin nefesini nefesimde
yüreğini yüreğimde hissediyorum. Bu ne
muhteşem bir manzara bu ne güzel buluşma bu ne
güzel kardeşlik. Hangi milletin böyle asil bir
bayrağı hangi milletin böyle tek bir yürek gibi
çarpan kardeşleri var? Burada Mehmetçik'in son
nefesi var son emaneti var. Mehmetçik'in son
nefesi için kardeşlik nefesini birleştirmeye hazır
mısınız? O aziz Mehmetçik'in emanetine sahip
çıkmaya hazır mısınız? Kıyamete kadar kardeşlik
demeye hazır mısınız? Bu milleti bölmek isteyen
herkes kahrolsun, kahrolacak inşallah. Türk'ü
Kürt'ten Sünni'yi Alevi'den kimse ayıramaz
demeye hazır mısınız? Aziz kardeşlerim, şu anda
Türkiye'de iki farklı yaklaşım var. Bir nefesleri
birleştiren, yürekleri birleştiren anlayış, bir de
nefesleri bölen, yürekleri parçalayan anlayış. İşte
biz 13 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğü
ile başlayan AK Parti iktidarları döneminde tek
bir şey hedefledik; yürekleri birleştirmek,
gönülleri birleştirmek, nefesleri birleştirmek.
Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenler
bilsinler. Biz buradayken, biz nefes alıp verirken,
Türkiye'nin bir santimetrekaresini bile
böldürmeyiz, ayırtmayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “En güzel
cevabı Yenikapı’da bugün sizler
veriyorsunuz”

Mitingde, “Terör örgütlerinin saldırılarına
rağmen, sabreden tüm kardeşlerime Allah sizden
razı olsun diyorum” diyerek konuşmasına başlayan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları
söyledi: “Teröre karşı tepkisini elinde bayrağıyla
çakmak çakmak gözleriyle gümbür gümbür atan
yüreğiyle dudaklarından eksik etmediği duasıyla
ve en önemlisi aklıyla, metanetiyle ortaya koyan
tüm vatandaşlarıma şükranlarımı iletiyorum.
Ebedi vatanımızı, son devletimizi, bin yıllık
kardeşliğimizi kimi zaman tüm fesat odaklarına
rağmen o etnik fitne ile mezhep fitnesiyle sapkın
akımlarla bölmek isteyenlere en güzel cevabı işte
burada Yenikapı'da bugün sizler veriyorsunuz.
Bugün bu milletin ferdi olan herkes oynanan
oyunun farkındadır. Bu ülkede etnik kökeninden
dolayı hiç kimseyi dışlamadık, dışlamayız. Benim
ülkemde etnik sorun değil, terör sorunu vardır.” 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da
mitinge ailesi ile birlikte katıldı. Haliç’ten
teknelerle Yenikapı miting alanına ulaşan Başkan
Aydın ve ailesine çok sayıda Eyüplü de eşlik etti.

TERÖRE KARŞI 
TEK SES, TEK NEFES!
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SOSYAL
PAKET

Yediden
Yetmişe Herkesi

Sevindirecek
ULUSAL basında da yer alan,

Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun son şeklini

seçim öncesi açıklayacağı sosyal
pakette yer alan maddelerden 
bazıları şöyle:
�Emeklilere bu yıl yapılan 100 liralık

artış, bin 100 TL'nin üzerinde maaş
alanlara da yansıtılacak.

�Emeklilere yılda bir kez ikramiye
verilecek.

�Çalışan emeklilerden prim
alınmaması sağlanacak.

�Emeklilere faizsiz, geri ödemesi
kolay kredi imkanı tanınacak.

�Sözleşmeli memurlara kadro
imkanı sağlanacak, taşeron
uygulaması daha sağlıklı yapıya
kavuşturulacak.

�Esnek çalışma modelleriyle ilgili
düzenleme çıkarılarak, istihdam
teşvikleri yenilenecek.

�İşsizlik sigortasından yararlanma
koşulları esnetilecek. Yararlanma
süresi uzayacak.

� Türkiye İş Bulma Kurumu, meslek
başvurularında sigortalı çalışanı
olmayan ailelere öncelik verecek.
Böylece her evde en az bir çalışan
olması ve herkesin sosyal
güvenceye kavuşması sağlanacak.

� Kadınların çalışma hayatına
katılımını artırmak amacıyla kreş
sayısının artması için teşvik
düzenlemesi hayata geçirilecek.

�Okul saatleri çalışma saatleriyle
uyumlu hale getirilecek.

�Üniversite mezunlarına iş
buluncaya kadar “harçlık", kendi
işini kuracak gençlere hibe kredi
verilecek.

� Müracaat eden tüm öğrencilere
yurt, isteyene kredi ve ihtiyaç
sahiplerine burs sağlanacak.

1 Kasım seçimleri öncesi AK Parti’nin hazırladığı sosyal paket, yediden yetmişe
tüm kesimlerde büyük ilgi uyandırdı. Sosyal pakette, kadın, erkek, genç, yaşlı,
çocuk, işçi, memur, emekli herkese müjdeler verecek maddeler yer alıyor.



Malzemeler
1 adet elma (Kırmızı veya
yeşil olabilir)
1 adet limon
1 adet çubuk tarçın
1 yemek kaşığı kuru nane
1 yemek kaşığı karanfil

1 tatlı kaşığı tane karabiber
1 tatlı kaşığı taze zencefil
Eğer taze zencefil yoksa, 1
çay kaşığı toz zencefil
1 litre kaynamış ve birkaç
dakika dinlenmiş su.

Yapılışı:
En etkili bitkisel zayıflama çayı tarifi geceden hazırlanmakta,
sabaha kadar demlenmesi için bekletilmektedir. Elma ve li-
monun kabuklarını soymadan dilimleyin. Tencere veya cam
sürahide çay için verilen tüm malzemeleri bir litre sıcak suy-
la karıştırın. Kapağını kapatıp sabaha kadar bekletin. Ertesi
sabah çayı süzün. Günde 3 öğün, yemeklerden önce birer bü-
yük bardak için. O gün çayı mutlaka bitirin, ertesi sabah taze
olarak hazırlayın.

EN ETKİLİ BİTKİSEL ZAYIFLAMA ÇAYI

Malzemeler
1 paket düdük makarna
1 demet roka
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 paket krema

2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı kaşar peyniri
rendesi
Karabiber
Tuz

Yapılışı:
Makarnayı tuzlu bol suda haşlayıp üzerinden soğuk su geçi-
rerek süzün. Zeytinyağını tavada kızdırıp içine doğranmış sa-
rımsakları katın. Temizlediğiniz rokaları, krema, tuz ve kara-
biberi ilave ederek 2 dakika kaynatın. Karışımı blender’dan
geçirerek derin bir kapta makarna ile karıştırıp servise su-
nun. Üzerini kaşar peyniri rendesiyle süsleyip servise sunun.

ROKA SOSLU MAKARNA

Malzemeler
1 litre light süt
2 su bardağı esmer şeker
2 yemek kaşığı tam buğday

unu
1 paket tuzsuz etimek
2 bardak su
Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:
Derince bir tencerede süt, 1 yemek kaşığı tam buğday unu ve 1
su bardağı esmer şekeri karıştırın. Muhallebi kıvamına gelene
kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Daha sonra tatlının
şerbetini hazırlamak için 1 su bardağı esmer şeker ve 2 su bar-
dağı suyu tenceye alın. Şekerli karışımı 10-15 dakika kadar kay-
natın. Ocaktan almaya yakın limon suyunu ekleyin. Etimekleri
servis kabına yerleştirip, üzerine şerbeti dökün. Şerbet çekildik-
ten sonra önceden hazırladığınız muhallebiyi ekleyin.Oda sıcak-
lığına geldikten sonra mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz.

DİYET ETİMEK TATLISI

UZMANLAR genetiğinize uygun diyet
yapmanızı öneriyor. Doç. Dr. Korkut Ulucan,
fabrikasyon diyetler yerine kişinin genetik

yapısına uygun olarak hazırlanan diyetlerin
uygulanması gerektiğini vurguladı.

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr.
Korkut Ulucan, bireylerin genetik yapıları
birbirinden farklı olduğu için, fabrikasyon
diyetler yerine kişiye özel diyetlerin daha
uygun olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ulucan, kişilerin genetik yapısına
uygun hazırlanabilecek diyetler ile vücuda

uygun beslenme programlarının
oluşturulabileceğini belirterek şu tavsiyelerde

bulundu:
“Sağlıklı beslenme sadece uygun kiloda

kalmamıza değil, ileride meydana gelebilecek birçok
hastalığın da önüne geçmemizi sağlar. Bu sayede aslında

farkında olmadan birçok hastalığın da önüne geçmiş oluruz.
Bireylerin genetik yapıları birbirinden farklı olduğu için

genel olarak uygulanan diyetler her zaman işe
yaramamaktadır. Ancak genetik yapımıza uygun
hazırlanabilecek diyetler ile vücudumuza uygun beslenme
programları oluşturabiliriz.

Örneğin folik asitten zengin besinlerin tüketilmesi
yararlıdır ancak folik asidi metabolize eden genlerde sorunlar
var ise o zaman tahmin ettiğimiz gibi fazla tüketim yarardan
çok zarar vermektedir.

Aynı şekilde D vitamini için de benzer şeyleri
söyleyebiliriz. Günümüzde önemli besinlerin ve içindeki
makro ve mikro biyo-yararlı molekülleri metabolize eden
birçok gendeki varyasyonlarını saptayabiliyor,
metabolizmaları için tahmin ve tavsiyelerde bulunabiliyoruz.

Bizlerden aldıkları sonuca göre diyetisyenler de bireylere
özgü, kişisel diyet programları hazırlayabiliyor.

Nasıl genetik yapımıza uygun spor ve egzersiz
programları ile uygun sportif aktivitede daha başarılı
olabiliyorsak, aynı şekilde uygun beslenme programları ile
yeterli beslenme sağlar, optimal vücut kompozisyonuna
ulaşabiliriz.”
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Fabrikasyon Diyet Yanlış



Malzemeler
1 çorba kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
2 su bardağı un

2 adet yumurta
2 su bardağı süt
4 çorba kaşığı eritilmiş 
tereyağı

Yapılışı
Bütün malzemeyi bir kabın içine koyup, pütür kalmayın-

caya dek iyice çırpın. Elde ettiğiniz karışımdan yeteri kadar
alıp, kızgın tava üzerine çok ince bir tabaka halinde yayın.

Karışım küçük küçük kabarmaya başladığında, altüst edip
diğer tarafını da pişirin, sonra bir tabağa alın ve tavaya ikin-
ci pankeki yayın.

İkinci kekin pişmesi esnasında, tabaktaki pankeki soğut-
madan, üzerine tereyağı ve bal sürüp rulo haline getirin.

Pankekleri birer birer pişirip hazırladıktan sonra, sıcak
olarak servis yapın.

BALLI PANKEK

Malzemeler
1 paket oda ısısında yumu-
şamış bitkisel margarin
4 yemek kaşığı sıvıyağ
1,5 su bardağı pudra şekeri
1/2 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilin
3,5 bardak un
Kakao (3 dolu yemek kaşığı)
Süslemek için:
Damla çikolata

Yapılışı:
Öncelikle hamur malzemeleri birlikte yoğrulur. Yoğrulan ha-
mur iki parçaya ayrılır. Bir parça sade halde kalırken diğer
parçaya kakao ilave edilip tekrardan yoğrulur. Kakaolu ha-
mur merdane yardımıyla açılır su bardağının tersiyle ayıcığı-
mız için yuvarlak parçalar çıkarılır, kenara alınır, bütün ha-
murumuz bitince dek aynı işleme devam edilir. Beyaz hamu-
rumuz da açılır pet şişelerin kapağıyla yuvarlaklar elde edi-
lir. Ayıcığımızın yapımı için ayırdığımız kakaolu yuvarlaklara
beyaz hamurdan elde ettiğimiz 2 adet yuvarlak kulak olarak
kullanmak üzere kakaolu yuvarlakların altına çok fazla bastı-
rılmadan yerleştirilir. Ayıcığımızın ağız kısmı içinse bir beyaz
yuvarlak daha alınıp kakaolu yuvarlağımızın tam ortasına
yapıştırılır. Gözler ise beyaz hamurumuzdan minicik yuvarlak
yapıp kakaolu yuvarlağın üzerine yerleştirilir. Son olarak
gözlere ve burunlara damla çikolata batırılır ve yağlı kağıt
serilmiş fırın tepsisine yerleştirilir 150 dereceli fırında üzeri-
nin çok fazla kızarmasını beklemeden çıkarılır.

AYICIKLI KURABİYE

Malzemeler
6 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı süt
2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 demet dereotu
1 demet maydanoz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:
Cam kasede yumurtayı çırpın.
Süt, un, kıyılmış maydanoz, dereotu, karabiber ve tuz atıp

karıştırın.
Teflon tavayı ısıtın.
1 yemek kaşığı yağ koyun.
Omletin yarısını tavaya döküp sallayarak alt kısmını pişirin.
Üzerine kapatacağınız kapak yardımıyla omleti ters çevirin.
İkinci tarafı da aynı şekilde pişirip servis yapın.

OTLU OMLET

UZMANLAR genetiğinize uygun diyet
yapmanızı öneriyor. Doç. Dr. Korkut Ulucan,
fabrikasyon diyetler yerine kişinin genetik

yapısına uygun olarak hazırlanan diyetlerin
uygulanması gerektiğini vurguladı.

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr.
Korkut Ulucan, bireylerin genetik yapıları
birbirinden farklı olduğu için, fabrikasyon
diyetler yerine kişiye özel diyetlerin daha
uygun olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ulucan, kişilerin genetik yapısına
uygun hazırlanabilecek diyetler ile vücuda

uygun beslenme programlarının
oluşturulabileceğini belirterek şu tavsiyelerde

bulundu:
“Sağlıklı beslenme sadece uygun kiloda

kalmamıza değil, ileride meydana gelebilecek birçok
hastalığın da önüne geçmemizi sağlar. Bu sayede aslında

farkında olmadan birçok hastalığın da önüne geçmiş oluruz.
Bireylerin genetik yapıları birbirinden farklı olduğu için

genel olarak uygulanan diyetler her zaman işe
yaramamaktadır. Ancak genetik yapımıza uygun
hazırlanabilecek diyetler ile vücudumuza uygun beslenme
programları oluşturabiliriz.

Örneğin folik asitten zengin besinlerin tüketilmesi
yararlıdır ancak folik asidi metabolize eden genlerde sorunlar
var ise o zaman tahmin ettiğimiz gibi fazla tüketim yarardan
çok zarar vermektedir.

Aynı şekilde D vitamini için de benzer şeyleri
söyleyebiliriz. Günümüzde önemli besinlerin ve içindeki
makro ve mikro biyo-yararlı molekülleri metabolize eden
birçok gendeki varyasyonlarını saptayabiliyor,
metabolizmaları için tahmin ve tavsiyelerde bulunabiliyoruz.

Bizlerden aldıkları sonuca göre diyetisyenler de bireylere
özgü, kişisel diyet programları hazırlayabiliyor.

Nasıl genetik yapımıza uygun spor ve egzersiz
programları ile uygun sportif aktivitede daha başarılı
olabiliyorsak, aynı şekilde uygun beslenme programları ile
yeterli beslenme sağlar, optimal vücut kompozisyonuna
ulaşabiliriz.”
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Parça adedi ve zorluk derecesi
ayarlandığı takdirde puzzle çok
küçük yaştaki çocuklar için bile
uygun hale getirilebiliyor. 1,5
yaşından itibaren çocuklar için de
puzzle bulmak mevcut. Bu yaş grubu
için hazırlanan puzzlelar yalnızca iki
parça, ancak bu bile çocuğun gelişimi
açısından son derece yararlı.
Resimleri, renkleri, şekilleri
tanımaya başlayan bebekler iki
parçayı doğru taraflarından birbirine
tutturmaya çalışıyorlar ve bu onlar
için bir nevi konsantrasyon ve zihin
egzersizi haline dönüşüyor.
Özellikle fazla hareketli, yerinde
duramayan küçük çocuklara ilgilerini
çekecek figürlerden oluşan puzzlelar
alınması onların sakinleşmesine ve
bu oyunla uğraşarak vakit
geçirmelerine yardımcı olacaktır.

MILLI Eğitim
Bakanlığı,
UNICEF’in

gündeminde olan Suriyeli
çocukların eğitimi ile ilgili
çalışmalar yapacak.

Türkiye’de temel eğitim
gören öğrencilerin ders
saatinin dolmasının ardından,
bazı okullar Suriyeli
çocuklara tahsis edilecek.
Çocuklar öğleden sonra
okullarda bu şekilde eğitim
alabilecek.

Saat 14.30’dan sonra
okulların Suriyeli çocukların

eğitimi için kullanılması
kapsamında, öğrenci başına
da okula 10 dolar teşvik
verilecek. Bu sistemde çalışan
okulların sayısının artması
için UNICEF’e teklif götüren
MEB, teşvik ödeneklerinin
arttırılması durumunda, daha
fazla öğrencinin eğitim
alması için ortam yaratacak.

Türkiye’de kamplarda ve
kamp dışında görev yapan 5
bin 600 Suriyeli gönüllü
öğretmene her ay 200-300
dolar arasında teşvik
veriliyor.

Karışık ve birbirine benzeyen parçalardan bütünü
oluşturma temeline dayanan puzzle, konsantrasyon, dikkat
ve yoğunlaşarak düşünme gerektiren bir aktivitedir.

Puzzle
Yapmak
Çocukların
Gelişimine

Katkı
SağlıyorANADOLU

JET’TEN
ÇOCUKLARA
İNDİRİM
Anadolu Jet tarafından
çocuklara yönelik olarak
başlatılan kampanya ile
15 Eylül ile 31 Aralık
2015 tarihleri arasında 2-
12 yaş ara-
sındaki ço-
cuklar için
10 Ekim – 31
Aralık 2015
tarihleri ara-
sındaki uçuş-
lar için alınan
biletlerde
%50 indirim
yapılacak.

Türkiye’de Suriyeli Çocuklar için Eğitim Projesi

Ç O C U K L A R  İ Ç İ N  Ö Z E L  T A R İ F L E R
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HUZUR Başkenti Eyüp’ün Belediye
Başkanı Remzi Aydın, fırsat
buldukça mahalleleri dolaşarak

esnaflarla, vatandaşlarla selamlaşıp onlarla
görüş alışverişinde bulunuyor. Aydın,
Bayramda da Akşemsettin, Silahtarağa,
Nişanca, Yeşilpınar ve Eyüp Merkez
mahallelerini dolaşarak hem vatandaşlarla
bayramlaştı hem de onların dilek ve
şikayetlerini dinledi. 

Silahtarağa Mahallesi’nde, Yeni
Camii’nde ikindi namazını kılan Başkan
Aydın, cami cemaatiyle de sohbet etti.
Caminin avlusunda eski arkadaşları ve
komşularıyla bir süre oturduktan sonra
Nişanca’ya geçerek burada dolaştı ve
mahalle sakinleriyle sohbet etti. Sokaklarda
dolaştığı sırada vatandaşların yoğun ilgisiyle
karşılaşan Başkan Aydın, gelen talepler ve
yapılması gereken düzenlemelerle ilgili
notlar aldırdı.

Başkan Aydın’dan Yeşilpınar
sakinlerine cami müjdesi

Başkan Aydın, Akşemsettin Mahalle
ziyaretinin ardından Yeşilpınar Mahallesi’ne
geçti.  Başkan Aydın Yeşilpınar sakinlerine,
Merkez Camii’nin yeniden yapılacağı
müjdesini de verdi.

Başkan Remzi Aydın, Yeşilpınar
Mahallesi Girne Caddesi üzerinde bulunan
Yeşilpınar Merkez Camii’nin bahçesinde
mahalle sakinleriyle sohbet etti.  Sohbete
AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç
ve Yeşilpınar Mahalle muhtarı ve sivil
toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. 

Başkan Aydın, Yeşilpınar Mahallesi
sakinlerine geçtiğimiz aylarda depreme karşı
dayanıksız olduğu belirlenen Yeşilpınar
Merkez Camii’nin, bir ay içinde yıkılarak
yeniden inşasına başlanacağı müjdesini
verdi. 

EYÜP Nişanca’da oturan ve
1995’e 3 tertip olarak askere

gidecek olan Ahmet Kurt için
arkadaşları Aşçıbaşı Parkı’nda
coşkulu bir asker uğurlama etkinliği
düzenledi. Başkan Remzi Aydın da
gençlerin düzenlediği asker
uğurlamasına katılarak, önce
gençlerle bayramlaştı ardından da
Ahmet Kurt’a hayırlı tezkereler
diledi. Başkan Aydın askere gidecek
gence nasihatlerde de bulunurken,
askerlik vazifesini hayırlısıyla
tamamlayarak evine, ailesine geri
dönmesi temennisinde bulundu.

En Büyük Asker Bizim Asker
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Nişanca’da 
Ahmet Kurt isimli 20 yaşındaki genci askere uğurladı.

Başkan Sokakta Sorun
Dinliyor, Sohbet Ediyor
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Eyüp Belediyesi Adına Sahibi
Eyüp Belediye Başkanı

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

Yazı İşleri Müdürü: Fatih Sanlav
Art Direktör: Murat Yıldız

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

Mustafa Kadir Çelik, Burak Yanargil

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

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

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

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

EYÜP İlçe Emniyet Müdürü Kenan
Şaban Süzgün Eyüp’e veda etti.

Bir süredir Eyüp İlçe Emniyet Müdü-
rü olarak görev yapan Kenan Şaban
Süzgün, Bahçelievler İlçe Emniyet
Müdürü olarak atandı. Kenan Şaban
Süzgün, Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’a bir veda ziyaretinde bulundu.
Başkan Aydın, Süzgün’e yeni görevin-
de başarılar dileyerek Eyüp Sultan
minyatür tablosunu  hediye etti.

EYÜP Ensar Konağı'nda
gerçekleşen buluşmada

Başkan Remzi Aydın, zabı-
tanın belediyenin vatandaş-
la bire bir iletişim sağlama-
da önemli bir rol oynadığını
belirterek, "189'uncu yılınız
kutlu olsun. Her konuda ta-
lep ve şikayetlere müdahale
ediyorsunuz. Önemli bir
görev icra ediyorsunuz.
Yaptığınız çalışmalarınız bi-
zim için çok değerli. Ebu
Eyyub El Ensari'nin diyarı
Eyüp'e, Eyüplülere hizmet
etmek ayrıcalığını yaşıyo-
ruz. Bu kutsal belde için
birlikte yaptığımız her çalış-
ma gerçekten de çok an-
lamlı" diye konuştu. Zabıta
çalışanları günün sonunda
Başkan Aydın ile hatıra fo-
toğrafı çektirdiler.

Zabıta 189 Yaşında
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Zabıta Teşkilatı’nın 189'uncu kuruluş
yılı münasebetiyle Eyüp Belediyesi'nde görev yapan zabıtalarla bir araya geldi.

EYÜP Belediyesi’nin sokak hay-
vanlarına yönelik çalışmaları

aralıksız olarak devam ediyor. Son
olarak hayvanseverlerle birlikte
gerçekleştirilen çalışmada çok sayı-
da sokak hayvanı hem aşılandı hem
de beslendi.

Eyüp Belediyesi sınırları içinde
yer alan Kemerburgaz ormanlık ala-
na terk edilen sokak hayvanları için
geçtiğimiz kış aylarında barınma ve
beslenme noktaları oluşturulmuştu. 

Göktürk’te yaşayan gönüllü hay-
vanseverlerle koordineli olarak çalı-
şan Eyüp Belediyesi, barınaklara be-
lirli sayılarda yerleştirilen köpekle-
rin bakım, beslenme, sağlık ihtiyaç-
ları ile yakından ilgileniyor. Çalışma-
lar kapsamında hayvanlar için bir
ambulans ve veteriner hekim sürek-
li olarak hazır bekliyor.

İlçe Emniyet Müdürü Süzgün'den Eyüp'e veda

Sokak
Hayvanları
Aşılama
Çalışmaları

EYÜPLÜ ÖĞRENCİLER 
EYÜP ZABITASI’NA EMANET

2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı’nın
başlamasıyla birlikte, Eyüp Zabıtası
okul önlerinde öğrencilerin

güvenliği için görev yapmaya başladı.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın,
Akşemsettin Mahallesi’nde okul
önlerinde görevli zabıtalardan
çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra
mahalle sakinleriyle görüştü.

Belediye Başkanı Remzi Aydın, Şehit
Öğretmenler İlköğretim Okulu’nda
gerçekleştirilen programın ardından okul
önünde görevli zabıta ekibiyle görüştü. 

Başkan Remzi Aydın,
öğrencilerin huzurlu ve güven içinde
okullarına ulaşmaları, okuldan
çıkan öğrencilerin de evlerine rahat
bir şekilde gidebilmeleri için görev
yapan zabıtalardan yaptıkları
çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan
Aydın daha sonra ise Akşemsettin
Mahallesi’nde, mahalle muhtarı
Hakan Demir’le birlikte yaya

olarak dolaştı. Başkan Aydın
burada mahalle
sakinleriyle 
görüşerek 

sohbet etti.
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EYÜP Belediyesi  kültür sanat sezonu Ekim
ayında başlıyor. Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde
düzenlenecek açılış programına Eyüp Belediye

Başkanı Remzi Aydın, sanatçılar, akademisyenler ve
Eyüplüler katılacak. 

Dönemin bilinen sanatçılarının, hattat ve
musikişinaslarının yetiştiği mekanlar olan
Sertarikzade, Caferpaşa ve Afife Hatun Kültür
Merkezleri’nde güzel sanatlar ve geleneksel el
sanatları eğitimleri de Ekim ayında başlıyor. 2014-
2015 eğitim sezonunda 3 merkezde 350 öğrenciye
eğitim verilmiş ve 164 eserle yılsonu sergisi
düzenlenmişti. Merkezlerdeki eğitim programlarında
alanında en yetkin isimlerle çalışan Eyüp Belediyesi,
eğitimlerin ruhuna uygun hareket ediyor. Geleneksel
sanatlarda usta çırak ilişkisine dayanan
uygulamasıyla nitelikli çalışmaların üretilmesini
sağlayan belediye bir çok branş ve sanat dalında
eğitimlerini sürdürmeye devam edecek. 

Yeni sezon 2015-2016’da Sertarikzâde, Caferpaşa,
Göktürk Kültür Sanat Merkezi, Afife Hatun Kültür Evi
ve Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde
Eyüplülere çeşitli dallarda sanat eğitimleri verilecek. 

Çalışmalar Eyüp’le özdeşleşmiş musiki
geleneğini ve geleneksel Türk sanatlarını,
mekanların tarihselliğini göz ardı etmeden,
medeniyet eksenindeki yerini dikkate alarak
sürdürülecek ve sanat dallarındaki branşların
gelişimine katkı sağlayarak yeni sanatçıların
yetiştirilmesine zemin hazırlanacak. 

Eyüp Belediyesi’nin kültür merkezlerinde
yediden yetmişe herkese yönelik etkinlikler de 16
Ekim’de başlıyor. Tiyatrolar, konserler, paneller,
musiki konserleri, belgesel gösterimleri, film
gösterimleri Eyüplülere sezon boyunca eğlenceli
anlar yaşatacak.

Eyüp Kültür Sanatta Yeni Sezon Başlıyor...
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Caferpaşa’da
Yıldızların Altında

Sinema Keyfi

TÜRK Sinemasının 100’üncü yılı etkinlikle-
ri kapsamında  Caferpaşa Medresesi’nde
gerçekleştirilecek organizasyonda, sine-

mamıza damgasını vuran unutulmaz klasikler iz-
leyicilerle buluşturulacak. 

Ekim ayında gerçekleştirilecek açık hava si-
nema şöleninde filmler her akşam saat 19:00’da
başlayacak.

Türk sinemasının klasikleşmiş birbirinden gü-
zel filmleri, Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi’nde
izleyenlere sunulacak. Eyüplüler,  yediden yetmi-
şe hepimizi derinden etkilemiş, her izleyişte aynı
tadı ve keyfi aldığımız Yeşilçam klasiklerini bu
sefer açık hava keyfiyle izlenecek.

Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi’nde düzen-
lenecek açıkhava sinema şölenine katılan izleyi-
cilere gazoz ve patlamış mısır ikramı da yapıla-
cak. Mekan, renkli ampüller ve şerit ışıklarla süs-
lenerek gelen konuklar Türk Sineması’nın geç-
mişine doğru nostaljik bir yolculuğa çıkarılacak.
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‘Ziyafet Sofrası’ Göktürk  Kültür’de...
23 EKİM CUMA 20:00
GÖKTÜRK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ 
“ZİYAFET SOFRASI”

Osman Nuri Topbaş’ın yazıp Osman
Doğan’ın yönettiği Ziyafet Sofrası, soğuk bir
kış günü Üsküdar’da yolu Hüdai dergahına
düşen iki arkadaşın Ahmet Kemal ve

Mehmet Kemal’in başından geçenleri
aktarıyor. Karınlarını doyurmak için
geldikleri dergahta manevi bir ziyafetle
karşılaşan Kemal’ler, yeni bir yaşamı
tanımaya başlarlar. Ne var ki ön yargılar ve
çekinceler, yılların verdiği alışkanlıklar ve
bilgisizlik ile birleşince yaşadıkları büyük
değişimler de komik olaylara sahne olur.

EYÜP BELEDİYESİ EKİM KÜLTÜR SANAT AJANDASI

EYÜP KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
16 EKİM CUMA 20:00
“BİLGE KRAL: ALİYA” 
�Bosna Hersek’in efsanevi lideri, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in müca-
delesi tiyatro sahnesine taşındı. 'Bilge Kral: Aliya' isimli oyun, İzzetbe-
goviç’in İslami ve entelektüel kimliğini gözler önüne seriyor. Elçin Gür-
ler’in yazıp Volkan Sarıöz’ün yönettiği ‘Bilge Kral: Aliya’ isimli tiyatro
oyunu, kanlı Bosna Savaşı’nı ve Müslüman katliamını anlatarak, İzzet-
begoviç’in İslami ve entelektüel kimliğine ışık tutuyor. 1935’ten 2003’e
geniş bir zaman ölçeğinde geçen oyun bir yakın tarih okuması olarak
da nitelendirebilir. Oyunda, Sadettin Kanpala, Akın Aydın, Tuna Çak-
mak, Tuncay Tarhan, Yiğit Çelebi ve Metin Taşyağan rol alıyor.

Aliya İzzetbegoviç’in
mücadelesi tiyatro
sahnesine taşındı

“KAYIP RUHLAR KIRAATHANESİ”

25 EKİM PAZAR 12:00
EYÜP KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
“BEYAZ DİŞ ÜLKESİ”
�İnteraktif olarak sahnelenecek olan
Beyaz Diş Ülkesi, birbirinden neşeli
şarkılarıyla çocukların beğenisini
toplayacak... Kardeşliği, çalışkan
olmayı, paylaşmayı, insan ve hayvan
sevgisini, çevreyi kirletmemeyi, yalan
söylememeyi birbirinden eğlenceli ve

Kardeşliği, çalışkan olmayı öğreten oyun

“ZİNDANDA AÇAN KARANFİL MEHMET ALİ”
23 EKİM CUMA 20:00
EYÜP KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
“ZİNDANDA AÇAN KARANFİL MEHMET ALİ”
�Uğraş Atay’ın yönettiği, Ömer Özgür
Atay’ın kaleme aldığı oyunda, Uğraş Atay,
Yaşar Alptekin, İsrafil Köse, Alper Selan,
Özlem Sarıçamlık Şen, Bülent Gençak, Ekin
Gökgöz, Osman Kaan Girit, Fatoş Baş, Yeşim
Kalkan, Sercan Tosun ve Merve Duran
oynuyor. İnsan kendi kalbiyle konuşabilir
mi? İstanbul’a çocuklarını okutmak için
gelmiş bir aile... Adaletsizliklere, karmaşaya
başkaldıran bir evlat, suçluların
cezalarından daha fazlasını çektiği bir
hapishane... Ve... Gönüllerin sultanı
Mevlana Celaleddin-i Rumi... Tüm dünyayı
değiştirmek isteyen idama mahkum Ali,
kendisini değiştirmeyi başarabilecek mi?

GÖKTÜRK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
17 EKİM CUMARTESİ 12:00 / “HAZİNE ADASI”
�İlknur Demir’in yazıp yönettiği Hazine Adası adlı oyunu Gök-
türklü çocuklar büyük bir keyifle izleyecekler.  Oyun, en büyük
hayali denizci olmak olan Martin’in öyküsünü anlatıyor. 

renkli sahnelerle öğütleyecek oyunda,
Beyaz Diş Ülkesi, sağlıklı dişlerin
yaşadığı bir kardeşlik ülkesidir. Oyun,
ülkenin gerçekte çürük bir diş olan
vezirinin kral olabilmek için yaptığı
oyunları ve hileleri öğretici bir üslupla
aktaracak. Sinan Koşal’ın yazdığı
oyunda Mehmet Nebioğlu, Duygu
Şencan, Tunay Çelik, Esra Parmaksız,
Can Yıldırım ve Merve Köse rol alıyor.

GÖKTÜRK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ 
16 EKİM CUMA 20:00
“KAYIP RUHLAR KIRAATHANESİ”
�Oyun, kırklı yaşlarının ortalarına ge-
len ve işlettiği kahve ile yaşamını de-
vam ettirmeye çalışan Kahveci Musta-
fa’nın hayatını anlatıyor...

Mustafa, yaşamı boyunca hep kaza-
nan tarafta olmak için mücadele etmiş-
tir. Bu uğurda bütün yolları denemiştir.
Fakat sonunda kendisini bir kahve köşe-
sinde bulmuştur. Mustafa  için böyle bir
durumu hazmetmek kolay değildir. 

Bir günün sabahında bir müşteri
kahveden içeri girer. Bu sıra dışı müşte-
ri, Kahveci’yi yakından tanıyordur. Onun

hayatı hakkında da derin bilgileri vardır.
Esrarengiz müşteri,  Kahveci’ye ikinci bir
şans daha vermek için ona elini uzatır.
Kahveci, hangisinin doğru olduğunu ce-
vaplamaya çalışır. Geçmiş hayatı mı yok-
sa şimdiki mi?.

Oyun, ,inanç, sevgi, aile bağlılığı gibi
insanı insan yapan kavramlara ışık tuta-
rak, bu kavramların üstünde ne kadar bil-
gi sahibi olduğumuzu düşünmemizi isti-
yor. Erkan Gündüz’ün eserinden sahneye
uyarlanan oyunun yönetmenliğini Ercü-
ment Balakoğlu üstleniyor. Ercüment Ba-
lakoğlu, Mustafa Cankılıç, Hikmet Kırmı-
zıkaya, Cem Bozkuş, Burçin Bozkan, Halit
Tümkan, Sena Karaman rol alıyor. 
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BULMACALARIN CEVAPLARINI KASIM SAYIMIZDA BULABİLİRSİNİZ








