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Fetih’in Yıldönümü
Fetihname Konseriyle Kutlandı
İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıldönümü, Yedikule Zindanları’nda Yücel Arzen’in Kıvami’nin Fetihnamesi’nde yer alan
dizelerden bestelediği eserlerden oluşan Fetihname ‘Nevbet’i Uyandırmak’ konseri ile kutlandı.
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Sevgili Fatihli Hemşehrilerim,
İstanbul’un fethinin 569. yıldönümünü, her zamanki gibi coşkuyla
idrak ettik. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Fetih Zamanı başlıklı şiirinde

Fetih’in Yıldönümü Fetihname
Konseriyle Kutlandı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne

İlk Fidanlar Dikildi

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. Yılı Kutlama ve
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni’ne katılarak, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan, konuşmasına İstanbul’un
fethiyle ilgili “Konstantiniyye elbet fetih
olunacaktır. Onu fetheden komutan ne
güzel komutan ve onun ordusu, askeri
ne güzel askerdir” hadis-i şerifiyle başladı. Aldığı resmî rakamlara göre 560
bin kişinin karşısında bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz ne
güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul’un
inşallah 2023’e giden bu yolda, hazır
olduğunuzu gösterdiniz” ifadelerini
kullandı. Katılımcıları ve İstanbulluları selamlayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “İstanbul Atatürk Havalimanı
Millet Bahçesi’nden, 81 vilayetimizin
tamamındaki tüm vatandaşlarıma
selamlarımı gönderiyorum. Rabbime,
beni böyle şanlı bir milletin ferdi olarak
dünyaya getirdiği için hamd ediyorum.
Rabbime bana bu fetih nesline hizmet
etme şerefi bahşettiği için hamd ediyorum. Rabbime bizleri bugün burada, şu
güzel iklimde buluşturduğu için hamd
ediyorum” diye konuştu.
İSTANBUL’UN FETHİ,
ANADOLU’NUN EBEDÎ TÜRK
YURDU OLARAK KALACAĞININ
TARİHE KAZINMIŞ MÜHRÜDÜR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk tarihinde kolay kazanılmış hiçbir zaferin
olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
“Ama İstanbul’un fethi, Anadolu’nun
ebedî Türk yurdu olarak kalacağının
tarihe kazınmış mührüdür. Fethin 569.
yılı mübarek olsunBu fethin daha nice
yılları, asırları şimdiden mübarek olsun.
Fatih’ten Allah razı olsun. Fatih’in asırlardır izini takip eden torunlarından Allah razı olsun. Bugün de Fatih’in izinden
gitmek için kendini yetiştiren evlatlarımızdan Allah razı olsun. Gençler, şair
ne diyor biliyor musunuz? ‘Delikanlım
işaret aldığın gün atandan yürüyecek-

sin, millet yürüyecek arkandan. Sana
selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.
Elde sensin. Dilde sen. Gönüldesin,
baştasın. Fatih’in İstanbul’u fethettiği
yaştasın’. İşte milleti arkasından yürütecek gençlerimiz olduğu sürece bu
ülkenin önünde kimse durabilir mi?
Duramaz. Atasından aldığı işareti takip
eden gençlerimiz olduğu müddetçe bu
milletin önünü kimse kesemez.”
BİZİM MEDENİYETİMİZDE
FETHETMEK, İŞGAL ETMEK,
YAĞMALAMAK DEĞİLDİR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerden farklı olarak Osmanlı’nın fethettiği her yerde medeniyetin en güzel
örneklerini sergileyen imar hareketleri
başlattığını belirterek, şunları söyledi:
“İnşa ettiğimiz camiler, medreseler, kütüphaneler, çeşmeler, köprüler, çarşılar,
hanlar hamamlar, kervansaraylarla fethettiğimiz beldeleri yepyeni bir çehreye
büründürdük. Diğer padişahlar gibi
Fatih de geniş bir coğrafyada birliğin ve
adaletin tesisi için samimi gayret göstermiştir. Çünkü bizim medeniyetimizde
fethetmek, işgal etmek, yağmalamak
değildir. Fethetmek, Allah’ın emrettiği
adaleti o beldede hâkim kılmaktır. Eğer
idareniz altına aldığınız bir yerde adale-

ti tesis edip zulme engel olamadıysanız
‘orayı fethettik’ diyemezsiniz.
“İSTANBUL’UN EN BÜYÜK AFET
TOPLANMA ALANI OLARAK
HİZMET VERECEK”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk
Havalimanı Millet Bahçesi’nin kentin
en büyük yeşil alanı olacağını söyledi.
Atatürk Havalimanı arazisinin kullanılmaya devam eden kısımları dışında kalan 5 milyon metrekarenin üzerindeki
alanını Millet Bahçesi yaparak İstanbul
halkının hizmetine sunduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet
Bahçemiz aynı zamanda İstanbul’un
en büyük afet toplanma alanı olarak
hizmet verecek. 145 bin ağaç ve fidan
buraya dikilecek. Spordan pikniğe, kitap
okumadan yürüyüşe, fuardan müzeye
kadar her türlü faaliyetin yürütüleceği
bir alan olacak” dedi.
ATATÜRK HAVALİMANI
MİLLET BAHÇESİ
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne
İstanbul’un fethini temsilen dikilecek
145 bin 300 ağacın ilki olacak fidanın
dikimi Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleşti.
Emine Erdoğan ve Sevgi Evlerinden

gelen çocukların da aralarında bulunduğu 100 çocuk da fidan dikiminde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine
Erdoğan, anı olarak kütüğe plaka çaktı.

İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıldönümü, Yedikule Zindanları’nda Yücel
Arzen’in Kıvami’nin Fetihnamesi’nde yer alan dizelerden bestelediği eserlerden
oluşan Fetihname ‘Nevbet’i Uyandırmak’ konseri ile kutlandı.

fetih kahramanlarının duygularını ne güzel betimliyor:
Nur ile kuvvet ile aşk ile / Kaderin büyüsünü bozmuşuz. / Görmüşüz
suretini güzelliğin / Koca feleklere görünmüşüz. / Cihanın yarısı gök;
önünde şehit şehit durmuşuz, / Cihanın yarısı İstanbul / Almışız.
Fatih Sultan Mehmed Han’ı ve fethin mutlu askerlerini rahmet ve

Yedikule Hisarı’nda gerçekleşen etkinlik, fethin ruhuna özel mehter marşları çalınarak başladı. Yücel Arzen’in Fetih’in yıldönümüne özel olarak hazırladığı ve dört bölümden oluşan
Fetihname konserinde Tevhid, Levlake, Fatih’e, Evlad-ı Fatihan’a başlıkları altında gazeller,
mesneviler ve türküler dinleyicilere seslendirildi.

minnetle yad ediyor, onların yadigârı bu aziz şehrin bir hizmetkârı

Etkinliğe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, milletvekilleri, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Fatih Belediye Başkanı Turan yaptığı konuşmada, “İstanbul’un Fethi’nin
569’uncu yıl dönümünde fetihle özdeşleşmiş, yıllardır kapalı olan Yedikule Hisarı’nda değerli
sanatçımız Yücel Arzen konserine teşriflerinizle şeref verdiniz, hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Fetih’in şanlı askerlerini ve şanlı komutanı Fatih Sultan Mehmed’i de bu mekânda
saygıyla ve minnetle anıyoruz. Allah onlara rahmet etsin, bizlere de onlara layık nesiller olarak iş
yapmayı, onlar gibi davranmayı, aynı şuurla hareket edebilmeyi nasip etsin. Fetih’in askerlerini
sadece kahramanlıklarıyla değil, onları aynı zamanda fethin gerçekleşmesini sağlayan üstün
bir inanç, azim ve ahlakın insanları olarak da anmamız ve anlamamız gerektiğinin altını bir
sefer daha çizmem gerekir. O günkü insanlar kendi dönemlerinin en yüksek bilgisi ve ahlakıyla
donanmış insanlardı. Dolayısıyla bu fetih sadece kılıçla yapılan bir fetih değildi. Bilgi, inanç,
ahlak ve birçok erdemin de içinde olduğu en sonunda da kılıcın kullanıldığı bir fetihti. İnşallah
bugünkü nesil olarak bizler de bu bilgiye, irfana, güce sahip çıkarız” dedi.

teşrifleriyle, “Nevbeti Uyandırmak” konseri eşliğinde Yedikule

olmanın onurunu yaşıyoruz.
Şanlı zaferi, kültür sanat camiamızın önde gelen isimlerinin
Hisarı’nda kutladık. Bizim düşüncemize göre fetih olup bitmiş bir
şey değil, bilakis hayatımızı anlamlandırma, güzelleştirme gayreti
içinde akıp giden bir varoluş sürecidir. Şehrimize bilgiyle, gayretle
ve muhabbetle yaptığımız hizmetleri bunun bir parçası kabul
ediyorum.
Geçtiğimiz ayda Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı
(NALAS) 17. Genel Kurulu Toplantısı Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da
gerçekleştirildi. Toplantıya Marmara Belediyeler Birliği’ni temsilen
I. Başkanvekili olarak iştirak ettim. NALAS yerel yönetimlerin
kapasite geliştirmesi, uluslararası standartları sağlaması ve yerel
yönetimlerin sorunlarının yerel kalkınma hedeflerine uygun
yönetilmesi noktasında ülkeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı
fırsatları sunan önemli bir oluşum. Bu anlamda birlikteki
pozisyonumuz gerek bölge yönetimleri ve halkları gerekse bizler
için kıymet arz etmektedir.
Hayatımızda nispeten yeni girmiş kavramlardan biri olan İdeathon,
gençlerin bir konu etrafında baş başa vererek çalıştıkları, ortaya
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FETİH SPORFEST
Heyecanlı Yarışlara Sahne Oldu

Fatih Belediyesi iki gün süren Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası Fetih
SporFest’in heyecanlı final yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

özgün, yenilikçi fikir ve projeler çıkardıkları bir beyin fırtınasıdır.
Şehrimizde, belki de ülkemizde, İdeathon Fikir maratonu
etkinliğini ilk düzenleyen belediyelerden biriyiz. İlkini gençlerimiz
için yapmıştık, bu defa sokak hayvanlarını gündeme aldık ve ortak
aklın ürünü olan güzel sonuçlar elde ettik.

Fatih Belediyesi ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğinde 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin yıldönümünde düzenlenen Fetih SporFest, Haliç’te bulunan Fatih
Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde 35 üniversiteden 594 sporcunun katılımı
ile gerçekleşti. Festivale Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın yanı sıra, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, pek çok üniversite
öğrencisi, sporcular ve vatandaşlar katıldı. İki gün süren festivalde 6 farklı branşta kıyasıya
mücadele yaşanırken sporcular; koşu, okçuluk, kürek, dragon bot, kano ve yelken yarışlarında gerek bireysel gerek takım halinde yarıştı. 35 üniversiteden 594 sporcunun katıldığı
festivalde genç sporcular birbiriyle kıyasıya rekabet etti. Festival sonunda düzenlenen
Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni’nde çeşitli branşlarda ödül kazanan
sporcuları Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı
Abdullah Güler tebrik etti.

Baştan beri en dikkate aldığımız konuların başında Fatihli

“HALİÇ SU SPORLARI İÇİN GİZLİ BİR HAZİNE”
Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Turan, “İlk defa burada, bu düzeyde üniversiteler
arası bir faaliyette bulunduk. Su sporları için özellikle Haliç bölgesi İstanbul’da gizli bir hazine,
henüz ortaya çıkartılmış bir yer değil. Gençlik ve sporla uğraşmış biri olarak, tesis olmadan spor
ve sportif faaliyetler gelişmez. İşte burada Haliç’imiz tabii ki vardı ama ufak da olsa bir tesis olmasaydı bu faaliyetleri yapamazdık. Tabii ki burayı güzelleştiren şey tesisle beraber Türkiye’nin
her yerinden gelen gençler. İnşallah umut ediyorum ki önümüzdeki, bundan sonraki yıllarda da
federasyonumuzla birlikte bu organizasyonu gelenekselleştiririz. Fethin yıldönümünde burada
beraber olduk. Hepinizi tekrar yürekten tebrik ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi.

Yedikule Bahçe’den sonra Ayvansaray’da ikinci kent bahçemizi

kadınlarımızın

kendilerini

geliştirebilecekleri

ortamların

oluşturulması gelmektedir. Kadınlarımızın sahip oldukları
girişimcilik ruhunu harekete geçiren, onları üretime teşvik eden
projeleri önemsiyoruz. Karınca Eğitim Birimimiz bünyesinde
faaliyet gösteren sanat kursları bunun somut bir göstergesidir.
Burada, istedikleri alanlarda ustalaşan ve ürünlerini “Kadın El
Emeği” sergisi sayesinde halkımızla buluşturan kadınlarımızı
kutluyorum.

kuruyoruz,

ilk

adımı

attık.

Kültürel

mirasımızı

koruma

çalışmalarımız da Bâlâ Külliyesi’ndeki restorasyonla sürmektedir.
Yedikule Hisarı’ndaki 4. Uluslararası Trienal’i, Gitar Günleri
geçtiğimiz ayın kayda değer etkinliklerinden oldu. Ayrıntıları
gazetemizden okuyabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak
üzere, hepinizi muhabbetle selamlıyorum.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Fatih Merkez Kütüphanesi’nde
Gençlerle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatih Merkez Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelerek
hem deneyimlerini paylaştı hem de sorularını yanıtladı.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün
Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
etkinliğe çok sayıda genç katıldı.
Başkan Turan, burada yaptığı açılış
konuşmasında, Fatih Belediyesi’nin
her zaman bilgiye önem verdiğini,
inşa ettiği yeni kütüphanelerle gençler
için bilgiye açılan bir kapı olduğunu
söyledi. İbrahim Kalın’ın, sahip olduğu
bilgi ve tecrübelerle etkinlik için
önemli bir misafir olduğunu belirten
Turan,
programı
şereflendirdiği
için kendisine teşekkürlerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, İslam medeniyetinin ve Anadolu

irfanının tarihsel önemini vurgulayarak
gençlere tavsiyelerde bulundu. Farklı
alanlarda değişik bilgileri kendilerine
katmalarının önemine değinen Sayın
Kalın; “Küreselleşen dünyada evrensel
bir dille konuşacaksınız. Bunu ancak
farklı birikimleri bünyenize katarak
yapabilirsiniz. Bir kişinin yetkinlik
düzeyine ulaşması bizim kültürümüzün
de bir parçasıdır. İbn-i Sina tıbbın
yanında mantık, felsefe, metafizik ilmine
de hâkimdi. Bunları çelişki değil bir
bütün olarak görmüşlerdir. Kendinizi
interdisipliner bir bakış açısıyla
geliştirin” dedi.

HIRS YAPMAYIN
Ülkemizde gençlerimiz için muazzam
imkânlar

olduğunu

ve

son
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yılda çok önemli mesafeler kat
edildiğini belirten İbrahim Kalın, “Bu
imkânlardan sonuna kadar faydalanın.

Fatihli Kadınların
El Emeği Eserleri Sirkeci Garı’nda Sergilendi

Azmedin ama hırs yapmayın. Hırs
sizi tüketir ancak azim adım adım
hedefinize

götürür.

Ayaklarınızın

nereye bastığını iyi bilin” dedi. Program
İbrahim Kalın’ın gençlerden gelen
soruları

yanıtlamasının

Fatih Belediyesi bünyesindeki KARINCA Eğitim Birimi’nin Fatih Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği kursları bitiren
3 bin 721 kursiyerin el ürünleri “Kadın El Emeği” sergisiyle görücüye çıktı.

ardından

sona erdi.

Bir Başkadır Fatih’te Ramazan
Fatih her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın maneviyatının dolu dolu yaşandığı yerlerden oldu.
Ramazan ayında da sürdürdü. Günün
büyük bir kısmını Fatihlilere ayıran
Başkan Turan, muhtarlık, esnaf ve hane
ziyaretlerine iftar öncesi, iftar sonrası
ve sahur vakitlerinde yoğun bir şekilde
devam etti.

Camiler Ramazan’a Hazırlandı
Tüm İstanbullulara ev sahipliği yapan
Fatih’in tarihi mekânları, ibadethaneleri ve türbeleri Fatih Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle temizlenerek,
Ramazan’a hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı M. Ergün Turan, eşi
İlknur Turan ile birlikte stantları tek tek
gezerek, eserleri inceledi.
“HANIM KARDEŞLERİMİZLE NE
KADAR İFTİHAR ETSEM AZDIR”
Programda konuşmasına el emeği
göz nuru eserler ve ürünlerle bu güzel
sergiyi donatan, Fatihli hanımları
kutlayarak başlayan Başkan M. Ergün

Turan, “Bir belediye başkanı olarak,
kendilerine sunduğumuz imkânları,
en iyi şekilde değerlendirerek bir katma
değere dönüştürdükleri için hanım
kardeşlerimizle ne kadar iftihar etsem
azdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu
yana Fatih’te, kadınlarımızın üretime
katılmaları için elimizden ne geliyorsa
yaptık. Kadınlarımızın içindeki girişimcilik ruhunu harekete geçirecek, yararlı

projelere imza attık. KARINCA Eğitim
Birimi’nin faaliyetleri bunun en somut
göstergelerinden biri. İyiliğinizle, şefkatinizle, gayretinizle, üretme aşkınızla,
Fatih’imizin gelişmesine büyük katkılar
sağlayacağınızdan eminim. Bu vesileyle
sergiyi gezip buradaki eserlerden ilham
alan bütün kadınlarımızı da KARINCA
kurslarına davet ediyorum” dedi.

İhtiyaç Sahipleri Unutulmadı

İlk İftar Topu

Fatih Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine
destekleri Ramazan ayı boyunca aralıksız sürdü. Muhtaç vatandaşlara erzak
kolisinin yanında ihtiyaç durumlarına
göre hazır yemek, kıyafet gibi destekler
de periyodik olarak sunuluyor.

Sultanahmet’te Atıldı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un
iftar topu Sultanahmet Meydanı’ndan
atıldı. Fatih Belediyesi tarafından
Selimiye Kışlası’ndan getirilen top atıldıktan sonra Alman Çeşmesi ile Dikilitaş
arasındaki alanda kurulan iftar çadırında
ikram edilen iftariyeliklerle vatandaşlar
ilk iftarlarını yaptı.

Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim
Birimi bünyesinde sürdürülen 9 eğitim
biriminde 47 branştaki KARINCA
kurslarında eğitim gören, 3 bin 721 kadın kursiyer mezuniyetini muhteşem
bir sergiyle taçlandırdı. Kursiyerler,
aldıkları eğitimle aile bütçesine katkıda
bulunmak için yaptıkları el işi ürünleri
Sirkeci Tren Garı’ndaki sergide satışa
sundu. Serginin açılışını yapan Fatih

İftar ve Sahur Programlarıyla
Hırka-i Şerif
2 Yıl Aradan Sonra Ziyarete Açıldı
Pandemi dolayısıyla iki yıldır ziyarete
kapalı olan Peygamber Efendimizin
(s.a.v.) Veysel Karani’ye emaneti Hırka-i
Şerif mübarek Ramazan ayının manevi
ikliminde Hırka-i Şerif Camii’nde dualarla ziyarete açıldı.
Serdar Tuncer’le
Vakt-i Muhabbet Programlarını
Fatihliler Çok Sevdi
Sevilen televizyoncu Serdar Tuncer, Ra-

mazan ayı boyunca her cuma ve pazar
akşamı birbirinden değerli konukları
Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde ağırladı.
Sosyal medya hesaplarından canlı
yayın ile paylaşılan Vakt-i Muhabbet
programına Fatihliler hem katılım
sağlayarak hem de ekranları başından
yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Turan Ramazan’da
Ziyaretlerine Hız Verdi
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün
Turan, ilçe sakinleriyle hasbihallerini

Ramazan’ın Maneviyatı Yaşandı
Düzenlenen çeşitli iftar ve sahur programlarıyla şehit ve gazi aileleri, ilçe
protokolü, basın mensuplarıyla bir araya
gelinerek oruçlar açıldı, sahurlar yapıldı.
Türbe Ziyareti Gezi
Programlarımız Yoğun İlgi Gördü
Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi, Eyüp Sultan Hazretleri Türbesi,
Unkapanı Mehmed Emin Tokadi Hazretleri Türbesi ve Hırka-i Şerif Camii
ziyaretlerinden oluşan gezilerimize
Fatihliler yoğun ilgi gösterdiler.

Gitar Günleri Etkinliklerinde
Gençler Eğlendi
Fatih Belediyesi’nin Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği
“Gitar Günleri” programında gençler doyasıya eğlendi.
Birbirinden değerli sanatçıların Topkapı Akustik Sahne ve Fatih Sanat Akademisi Stüdyom Fatih’te sahne aldığı etkinliklere gençler yoğun ilgi gösterdi. 19 – 22
Mayıs tarihlerinde düzenlenen programlarda gruplardaErdem Sökmen ile Hasan Meten, Behzat Cem Günenç ile Onur Yılmaz, Tolgahan Çoğulu ile Sinan Ayyıldız,
Bilal Karaman ilee Duygu Argın, solistler Ali Deniz Kardelen, Ayhan Günyıl gençlerin sevdiği şarkıları seslendirdi.
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Ayvansaray Bahçe’nin
Yapım Çalışmaları Başladı
Şehrin merkezinde ailece yeşilin içinde vakit geçirme,
toprakla ve tarımla uğraşma fırsatı sunan Yedikule Bahçe
işlevselliğinde yeni bir mekân Ayvansaray Mahallesi’ne
kazandırılıyor.

Yedikule Mahalle Muhtarı Ali Küpücü:

“Belediyemizden Çok Memnunuz”
Sıklıkla mahallesini sokak sokak gezerek eksikleri tespit edip belediye yetkililerine ilettiğini söyleyen Yedikule Mahalle Muhtarı Ali Küpücü,
“Belediyemiz çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyor ve her eksiğimiz anında gideriliyor. Hem ben bir muhtar olarak hem de mahalle
sakinlerimiz belediyemizden çok memnunuz” dedi.

Ayvansaray Bahçe projesi ile Fatih’e, çocukların ve kadınların şehrin merkezinde doğayla iç içe tarım yapma ve toprağa dokunma olanağı bulabileceği bir yeşil alan
kazandırılacak. Sebze bahçeleri, piknik alanları, kum parkı, kümes ve serası ile Ayvansaray Mahallesi’nde hizmet verecek yeni bahçede Fatihliler ailece bol bol yeşile
doyup, güzel vakit geçirebilecek.

Kendinizden bahseder misiniz?

ara şikâyetler olabiliyor ancak genel an-

yenilenmesi, kameralarla güvenliğinin

Karadenizliyim, Giresun Çamoluk’ta

lamda mahalle kültürünün yaşandığı

sağlanması ve tabi otopark hizmeti ma-

dünyaya geldim. Daha sonra ben daha

köklü ve huzurlu bir mahalleyiz.

hallemiz adına karşılığı olan güzel işler.

küçükken ailemle İstanbul’a gelmişiz. O
günden beri de Yedikule Mahallesi’nde

Hepsi için gazeteniz aracılığıyla Başkanımız Sayın Ergün Turan’a, müdürleri-

yaşıyorum. 34 yıl kamu görevi yaptım.

MEMNUNUZ

Beyazıt Elektrik Kurumu’ndan emekli-

Gündüz mahalle sakinlerimizin talep-

yim. Emekli olur olmaz yıllardır ikamet

leriyle ilgilenirken, akşam geç saatlerde

ettiğim mahalleme muhtar adayı ol-

mahallemi sokak sokak gezerim. Ay-

dum ve seçildim. 4 dönemdir Yedikule

dınlatmalarda bir problem olup olma-

Mahalle’nin muhtarlığı yapmaktayım.

dığını, güvenliğini, yol ve kaldırımların

MAHALLEMİZİN BİR SPOR

durumunu kontrol ederim. Tespitlerde

SAHASI OLMASINI ARZU

eksik gördüklerimi belediyeye iletirim

EDİYORUZ

de belediyemizin Tarihi Yarımada

ve arkamı döner dönmez eksiklik her

Mahallemize Yedikule Spor Kulübü

Fatih’in yayalaştırma projelerini de çok

neyse giderilir. Belediyemiz gerçekten

çocukları için bir top sahası yapılmasını

başarılı buluyorum. Bizim de Gençağa

çalışmalarını büyük bir titizlikle yapı-

arzu ediyoruz. Eskiden bir stadımız

Sokağın daha önce olduğu gibi tekrar

yor. Dolayısıyla hem ben bir muhtar

vardı uzun yıllardır kullanımda değil.

trafiğe kapatılarak, haftanın belli gün-

olarak hem de mahalle sakinlerimiz

Çocuklarımız başka mahallelere git-

leri kadınlarımız için bir pazar kurulup,

belediyemizden çok memnunuz.

mek zorunda kalıyor. Başkanımızın

kendi el emeği ürünlerini satarak aile

destekleriyle mahallemize bir spor

bütçelerine katkı sunmaları için bir

sahası yapılırsa çok mutlu oluruz. Bir

fırsat olacağını düşünüyorum.

Mahallenizden bahseder misiniz?
Mahalleler birleşmeden önce İmrahor
Mahallesi’nin muhtarlığını yapıyordum.
Daha sonra Yedikule Mahallesi’nin
Çalışmadan dron görüntüsü

BELEDİYEMİZDEN ÇOK

muhtarı seçildim. Önceden nüfusumuz
sayı olarak çok daha yüksekti ancak şu
an birçok ülkeden fazlasıyla göç aldık.
Bu anlamda hem nüfusumuz azaldı,
hem de mahalle sakinlerimizden ara

MAHALLEMİZE ERGÜN BAŞKAN
DÖNEMİNDE GÜZEL HİZMETLER
SUNULDU
Mahallemize Ergün Başkan döneminde
çok güzel hizmetler sunuldu Yedikule
Bahçe’de hem çocuklar toprağı tanıyor,
tarım öğreniyor hem de şehrin merkezi
konumundaki bir noktada şehrin karmaşasından uzak bir şekilde doğayla iç
içe aileleriyle piknik yapıyor. Yedikule
Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi gerek
mahallemiz gerek Fatih için muhteşem
bir tesis. Onun yanı sıra parklarımızın

mize, FABİM’e ve tüm Fatih Belediyesi
çalışanlarına teşekkürlerimi yinelemek
isterim. Belediye Başkanımızla gurur
duyuyoruz.

Ali Küpücü - Yedikule Mahalle Muhtarı
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Karagümrükπten
Masterchef Türkiyeπye
Uzanan Başarı Hikâyesi

Esra Tokelli

Türk Mutfağından
Asla Vazgeçmeyeceğim
Şunu çok net söyleyebilirim; nereye
gidersem gideyim Türk mutfağından
asla vazgeçmeyeceğim. Bizim harika
ve çok zengin bir mutfağımız var. Ben
yeni yetişen, bu işin okulunu okuyan
gençlerin başka mutfakların yemeklerine ağırlık vermelerine şaşırıyorum. O
kadar çok çeşidimiz var ki birçoğuna
biz sahip çıkamadığımız ve yeterince
tanıtamadığımız,
işleyemediğimiz
için başkaları bizim mutfağımıza ait
yemekleri sahipleniyor.

MasterChef Türkiye’nin iz bırakan yarışmacılarından Esra Tokelli, ailesiyle birlikte uzun yıllardır Fatih’te yaşıyor. Daha bebeklikten başlayan
mutfak aşkıyla 8 yaşında ilk yemeğini yapan, yıllarca edindiği tecrübesiyle MasterChef hayallerini gerçekleştiren ve şimdilerde kendi restoranında
misafirlerini büyük bir keyifle ağırlayan Esra Tokelli’nin hayatı, mücadelesi ve kendisine dair merak edilenlere dair samimi ve dolu dolu bir sohbet
gerçekleştirdik.
Bize kendinizden bahseder
misiniz?
1979’da Süleymaniye’de doğmuşum.
Bundan dolayı sanırım Süleymaniye
benim için hep özel bir yer olmuştur.
Karagümrük’te büyüdüm. Güzel bir
çocukluğum vardı. Ben sokaklarda oynayan bir çocuk olmadım. Hep mutfakta
ve ailemle vakit geçiren bir çocuktum.
Yemek merakım bebekliğimden gelen
bir şey. Ben daha emeklerken mutfakta
kim varsa hep onun yanına gidermişim.
Bebekken tatsız bir olay yaşadım. Bir
Ramazan Bayramı arifesinde annem
mukabelede biz babamla birlikte evde
oturuyorduk. Babam evin tüpünü değiştiriyorken, mutfak meraklısı ben babam
içeri bırakıyor, abim gelip alıp mutfaktan
çıkarıyor. Ama ben ısrarla mutfağa gitmeye devam ediyorum. Talihsiz bir olay
yaşanıyor ve tüp patlıyor. Mutfak alev
alıyor ve ben o alevlerin içinde secde
eder pozisyonda kalıyorum. Hastaneye
kaldırıldığımda doktorlar en fazla 48
saat yaşayacağımı söylemişler. Çok ağır
ve uzun bir tedavi görüyorum. Ailem
önce hayatta kalmama şükrediyor. Daha
sonra fark ediyorlar ki, ellerim kapalı,
parmaklarım birbirine yapışık kalıyor.
7 yaşına geldiğimde bununla ilgili bir
ameliyat geçirdim. İlerleyen yaşta izlerin
geçmesi için estetik ameliyat olabileceğimi söylediler ama her işimi rahatça gördüğüm için bu işleme gerek duymadım.
Hala o olayın izini taşıyorum. Saçlarım
kirpiklerim çıkmayacak sanıyorlar ama
yandığıma bile seviniyorum çünkü bu
bana bir gübre gibi olmuş, ailede en çok
saçı, kirpiği olan benim.
OĞLUMUN EVLİLİK KARARIYLA
MASTERCHEF TÜRKİYE HAYALİM BAŞLADI
Oğlum bir ara evin içinde “Yanıyorum
Bir Sivaslı Uğruna” şarkısını söyleyip
durmaya başladı. Nedir bu şarkının

Ana malzememiz olan tavuk yumurtluyor, topraktan besleniyor ve o toprakta
sebzeler yetişiyor. Biz yanına yenilebilir
bir toprak hazırlayıp, çeşitli sebzeler eşliğinde sunuyoruz. Kuzu inciğin yanına
pilav değil de Osmanlı mutfağında altın
değerinde olan buğdayla keşkek hazırlıyoruz.

sebebi derken evlilik kararı aldığını
paylaştı. Ben de ona kendi adıma bir
karar aldığımı söyledim. Oğlum evleneceğimi düşündü ama ben MasterChef
Türkiye’ye katılmak istiyordum, benim
tek hayalimdi. Kendime güveniyordum,
yıllardır edindiğim tecrübem, aldığım
olumlu ve teşvik edici geri dönüşler benim için hep bir güç oldu ancak bu konuda eğitim almamış olmak tek eksiğimdi.
Çünkü yarışmaya katılanlar genelde hep
iyi eğitimler almış, restoranlar işleten
ya da iyi restoranlarda ve profesyonel
mutfaklarda çalışmış yarışmacılardı.
MEHMET ŞEF’İN “EVET” DİYE
BAĞIRDIĞI İLK YARIŞMACI
OLDUM
Mehmet Yalçınkaya tadım yapmadan
önce; eğer köfteyi kestiğimde pembe olduğunu görürsem hayır diye bağırıp dönerim dedi ve beni o an itibariyle tarifsiz
bir heyecan sardı. Köfteyi kesti ve “evet”
diye bağırdı. Hatta MasterChef tarihinde
ilk defa yaşandığı için haber olmuştu.
Daha sonra 3’lü elemelere girdim.
YARIŞMANIN BAŞLARINDA
HAFİFE ALINDIM

Ben yarışmanın başlarında biraz hafife
alındım. Hepsi eğitimliydi, ama ben evinden gelen biriydim, profesyonel mutfak
deneyimim yoktu. Nasılsa kolayca eleriz
diye düşündüler ama sonrasında farklı
olduğunu gördüler. Süresinden önce
yemeğini bitiren, tezgâhını toparlayan,
şeflerin takdirini alan ve yarışmacılara
alkışlattırılan, güzel teknikler kullanan,
şeflerin tadım yapmak için birbirleriyle
taş kâğıt makas oynadığı bir Esra gördüler. MasterChef Türkiye’de en çok mavi
takım kaptanlığını alan, MasterClass ve
ödül oyunlarını kazanan bendim.
İşletmekte olduğunuz Amiral
Roof Restoran’dan bahseder
misiniz?
Yerimiz Sultanahmet’te, turistin en
yoğun olduğu yerlerden biri. Turistlere
Türk yemeği dediğiniz zaman direkt
akıllarına gelen tek şey kebap. Ama Türk
mutfağı kebaptan ya da ızgara balıktan
ibaret değil. Biz menümüzde her şey
olsun ama biz bunları saray usulü hazırlayalım diye düşündük. Mesela benim
menümde “Piliç Topkapı” var, birçok
yerde bu yemek salçalı soslu gelir. Ben
yemeklere hikâye yazmayı seviyorum.
Biz piliçlerimizi nar gibi kızartıyoruz.

Doğup büyüdüğünüz ve hala
kopmadığınız Fatih ile ilgili neler
söylemek istersiniz?
Ben Fatih’i gerçekten çok seviyorum.
Hem mahallemi hem de Suriçi’nin
buram buram tarihi kokan havasını
solumak, sokaklarında gezmek benim
için inanılmaz bir keyif. Çevremdekiler
yarışmadan sonra bana hala Fatih’te
mi oturuyorsun diye soruyorlar. Evet,
ben hala doğup büyüdüğüm, müstakil,
bahçesi olan ahşap bir evde oturuyorum. İşime otobüsle de gelip gidiyorum.
İnsanlarla iç içe olmak hoşuma gidiyor.
Çevremde şaşıranlar da oluyor ama
yolda tanıyan insanlarla sohbet edince,
onların sevgisini görmek beni inanılmaz
mutlu oluyorum.

Röportajımızdan kısa bir süre sonra
“En Büyük Destekçim” dediği biricik
annesini kaybeden Esra Tokelli’ye
başsağlığı ve sabırlar diliyor, annesi
Hülya Tokelli’yi rahmetle anıyoruz.

Yedikule Bahçe Doğanın Huzurunu
Yaşatmaya Devam Ediyor
Aileler çocuklarıyla birlikte Yedikule Bahçe’de hem doğanın huzurunu yaşıyor, hem de etkinliklerle dolu dolu bir gün geçiriyor.
Yedikule Bahçe hafta sonunu dolu dolu geçirmek isteyen ailelerin adresi olmaya devam ediyor. Aileler çocuklarıyla birlikte doğanın tadını çıkarırken aynı zamanda birçok
etkinliğe katılma imkânı da buluyor. Çocuklarımızın çeşitli ürünler ekerek toprakla bütünleştiği daha sonra ektiği ürünlerin hasadını yaptığı Yedikule Bahçe’de, kadınlarımız
da hem geleneksel yöntemlerle reçeller pişiriyor, hem de bahçecilik kursu eğitimlerine katılıyor. Ailece pikniklerin de yapıldığı Yedikule Bahçe etkinliklerine katılmak için
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Çocuklar İçin Yedikule Bahçe
•Bahçe Atölyesi • Bahçe Gezisi • Fide / Tohum Ekimi • Mini Hasat
• Kümes Hayvanlarını Yakından Görme • Bitkilerin ve Hayvanların
Doğal Yaşamları Hakkında Mini Bilgiler • Yedikule Bahçe Katılım
Belgesi

Kadınlar İçin Yedikule Bahçe
•Bahçecilik Kursu • İç Mekan Bitkileri • Bitki Hastalıkları ve Doğal
Tedavi Yöntemleri • Kompost • Balkon Bahçeciliği • Teraryum
Atölyesi • Reçel, Turşu ve Salça Yapımı

Aileleler İçin Yedikule Bahçe
Hafta içi ve Cumartesi günleri Ailece Piknik • Aile Atölyesi •
Anne-Çocuk Atölyesi • Baba-Çocuk Atölyesi • Özel Günlere Özel
Etkinlikler
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Başkan M. Ergün Turan
NALAS’ın 1. Başkanvekili Seçildi
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) 17. Genel Kurulu Toplantısı Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşti. Genel
kurulda Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, NALAS’ın I. Başkanvekili seçildi ve ilk oturumun başkanlığını yaptı.
16 yerel yönetim birliğinin bir araya
gelerek oluşturduğu NALAS (Güneydoğu
Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı),
kendi coğrafyasında bulunan yerel
yönetim birliklerinin bir araya geldiği
bir birlik. 9 bin yerel yönetimi ve aynı
zamanda 80 milyonluk nüfusu temsil
ediyor. Yerel yönetim birliklerini, yerel
yönetimlerin seçilmiş temsilcilerini ve
yerel yönetimlerin uzmanlarını bir araya
getirerek özellikle AB üyeliği sürecinde
olan ülkelerin yerel yönetimleri
arasındaki ortak çalışmaları destekliyor.
NALAS’ın 2008’den bu yana tam

üyesi olan MBB (Marmara Belediyeler
Birliği)’ni temsilen genel kurula
katılarak NALAS’ın yeni döneminde 1.
Başkanvekili seçilen ve ilk toplantıya
başkanlık yapan Fatih Belediye Başkanı
M. Ergün Turan, “Görevimiz gereği
toplantıyı Türkiye adına ben yönettim.
NALAS yerel yönetimlerin kapasite
geliştirmesi, uluslararası standartları
sağlaması ve yerel yönetimlerin
sorunlarının yerel kalkınma hedeflerine
uygun yönetilmesi noktasında ülkeler
arası bilgi ve deneyim paylaşımı fırsatları
sunan önemli bir birlik. Türkiye yerel

yönetim, nüfus ve ekonomik birikim
olarak birlik içerisinde temsil edilen
en büyük ülkelerden biri. Bu anlamda

birlikteki temsilimiz ve etkimiz bölge
yönetimleri ve halkları için de bizler için
de kıymet arz etmektedir” diye konuştu.

Ni’mel Ceyş’ten Topçubaşı Bâlâ Süleyman Ağa tarafından fetihten hemen sonra inşa ettirilen ve zaman içerisinde yeni birimlerin
eklenmesiyle bugünkü halini alan Bâlâ Külliyesi’nin muvakkithane, sebil ve çeşmesi Fatih Belediyesi tarafından restore ediliyor.
Ceyş’ten) Topçubaşı Bâlâ Süleyman

mektep binası da bir müddet Topçubaşı

Ağa, fetihten hemen sonra Silivrikapı’da

İlkokulu olarak kullanılmıştır.
Bâlâ Külliyesi’nin en fazla dikkat çeken
bölümü, Tekke Maslağı Sokağı doğrul-

na defnedilmiştir. Bu mütevazı mescid,

Fatih Belediyesi, İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nin
destekleriyle
Sokak
Hayvanları
Ideathon fikir yarışması düzenlendi.
Yarışma Fatih Belediyesi Topkapı
Sosyal Tesisleri’nde 30 ekip 97 genç
ile gerçekleştirildi. Yarışma sonunda
dereceye girenlere toplam 22 bin 500
TL ödül verildi. Ayrıca kabul gören projeler Fatih Belediyesi tarafından hayata
geçirilecek.

Programda konuşan Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan “Ideathon,
özellikle gençlerimiz açısından inovatif
düşüncenin ortaya çıkarılmasına yarar
sağlayan çok özel ve keyifli bir etkinlik.
Bilindiği üzere günümüz koşullarında
gelişen teknoloji ile birlikte, bilgiye ulaşmak herkes için kolaylaşmış durumda.

Silivrikapı İlkokulu olarak kullanılmış,

ve vefatı ardından da bu mescidin yanı-

Fatih Belediyesi’nin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nin destekleriyle birlikte düzenlenen
“Sokak Hayvanları Ideathon” fikir yarışmasında 30 takımla 97 genç mücadele etti.
çözümünde inisiyatif alabilmelerini
hedefliyoruz” dedi.
DERECEYE GİREN TAKIMLAR
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Hayatın her aşamasında karşılaşılan
sorunların çözümünde, şehrin fiziki ve
sosyal ihtiyaçlarının aklıselim yöntemlerle sağlanması noktasında, yenilikçi
fikirlerin kıymeti her geçen gün daha
da artmaktadır. Bu bağlamda, değişime
açık, girişimci ruhların her fırsatta desteklenmesi ve nitelikli fikirlerin en verimli şekilde hayata geçirilmesi büyük
önem arz etmektedir. Düzenlediğimiz
ve düzenleyeceğimiz ideathonlar; esas

İstanbul’un fethine katılan (Ni‘mel

bir kâgir mescid ile kuyu inşa ettirmiş

Gençler Sokak Hayvanları İçin
Fikir Maratonunda Yarıştı

“IDEATHON GENÇLERİMİZ
AÇISINDAN ÖZEL VE KEYİFLİ
BİR ETKİNLİK”

Bâlâ Külliyesi Muvakkithanesi ve
Sebili Restore Ediliyor

itibarıyla, kolektif düşünme yetilerinin
güçlendirilmesine, düşüncelerin eyleme aktarılması için gereken usul ve
yöntemlerin tespit edilmesine yarar
sağlamaktadır. Gençlik yatırımlarımızla; gençlerimizin kabiliyet, cesaret ve
girişimciliklerini tam da ümit ettikleri
hedefler doğrultusunda, en doğru şekilde kullanabilmelerini, ortak değerlerimiz etrafında inanç birliği, güç birliği,
işbirliği yapabilmelerini, sorunların

Yarışmada jüri tarafından seçilen birinci takım 10 bin, ikinci takım 7 bin, üçüncü takım ise 5 bin lirayla ödüllendirildi.
Birinci olan UyghurSTEM takımı ‘Hayvan Dedektörü’ projesi ile park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan
kedilerin araç sahibine haber veren bir
sistem tasarladı. Yarışmada ikinci olan
Our Friends adlı takımının geliştirdiği
proje; sokak hayvanlarına yardım eden
belediye ve organizasyonların işbirliği
yapabileceği bir platform oluşturmayı
ve bu tür oluşumların organize olma
sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Yarışmada üçüncü olan Felcan Eye adlı
takım, belediyelerin sokak hayvanlarını sahiplendirmeleri üzerine bir mobil
uygulama fikri geliştirdi.

tusunda uzanan muvakkithane, sebil

19. yüzyılın yarısından sonra özellikle

ve çeşmeden oluşan yapı grubudur.

saraylı kadın banilerin tamir ve ihya

Sokağa bakan cephesi simetrik olup

çalışmaları kapsamında yeni birimlerin

bütünüyle mermer kaplı olan yapıların

eklemlenmesiyle külliye halini almıştır.

iki ucunda birer giriş ile yarım altıgen

Sultan Abdülaziz devrinde, Sazkâr Kalfa

planlı birer çıkma görülmektedir. Tam

tarafından mescid genişletilerek ca-

ortada barok üslûbunda inşa edilmiş

mi-tevhidhane olarak yeniden inşa et-

çeşme yer almakta ve çeşmenin her

tirilmiş ve camiye türbe, mutfak, derviş

iki yanında üçerli olmak üzere altı tane

hücreleri gibi bazı yapılar eklenmiştir.

abdest yeri sıralanmaktadır. Cephe

Takip eden yıllarda Sultan II. Abdülhamid’in analığı Piristû Kadın Efendi,
tekkenin yanına mektep ve tekkenin ilk
postnişini olan Şumnulu Ali Efendi’nin
ruhu için muvakkithane, sebil ve çeşme
yaptırmıştır.
İstanbul’da büyük hasara yol açan 1894
depreminde Bâlâ Külliyesi’nin binaları
da zarar görmüş; depremden sonra cami,

boyunca saçağın altında devam eden
tevhidhane, türbe ve harem yapıları

dan sonra tekkenin çekirdeğini oluştu-

kitabe kuşağı iki parçadan oluşmakta-

Sultan II. Mahmud’un kızı Âdile Sultan

ran cami-tevhidhane ve diğer yapılar

dır. Üsküdarlı Ali Rıza Efendi’nin eseri

tarafından genişletilerek yenilenmiştir.

kullanılmaması

zamanla

olan talik hatlı 1891-92 tarihli manzum

Derviş hücreleri, selâmlık mekânları

bakımsız kalmıştır. 1950’lerde kısmen

kitabe muvakkithaneden başlamakta,

ve mutfağı barındıran yapılar ise bizzat

onarılan cami-tevhidhane ve türbe,

orta kesimde kesintiye uğrayarak sebi-

2006’da kapsamlı restorasyon geçir-

lin bitiminde son bulmaktadır. Ortada

miştir. Günümüzde anaokulu olarak

çeşmenin üstüne gelen yerde de Ömer

kullanılan derviş hücrelerini barındıran

Faik Efendi’nin eseri olan birer ayet

avlulu bina Cumhuriyet Dönemi’nde

kitabesi bulunmaktadır.

Sultan II. Abdülhamid emriyle tekrar
ihya edilmiştir.
1925 yılında tekkelerin kapatılmasın-

sebebiyle

—Kitabesi—
Gel oku besmele iç çeşmeden bir âb-ı rûh-efzâ / Dahi Elhamdülillâh söyle eyle sünneti icrâ
Mükemmel oluyor hamd ü senâ bu veche hâs evzen / İde Hak illet-i atşâ şifâ ender şifâ i’tâ
Çehârüm kadını Abdülmecîd Hânın Perestû nâm / Kim onu bâis etdi böyle hayra Hazret-i Mevlâ
Bu hayra maksadı feyz almadır rûh-ı azizinden / Yapıp bu çeşmeyi ayn-ı mürüvvet eyledi icrâ
Sebîl ile muvakkithâne zeyn etmiş cenâheynin / Bu himmet eylemez mi zü’l-cenâheyn olduğun îmâ

Okunsun Fâtiha rûh-ı mukaddeslerine pîrin / Cenâb-ı Hâcı Şeyh Seyyîd Alî mürşid-i dil-deryâ
Bu hayrâtın delîli Şeyh Mehemmed Sa’deddîn oldu / Kim oldur post-nişîn-i dergeh-i Bâlâ-yı dil-ârâ
Şehîd-i Kerbelâ aşkında cârî Selsebîl-âsâ / Kim içe bu duâyı eylesin bânîsine îfâ
Revân-ı şeyh-i merhûmu edip müstağrak-ı rahmet / Muammer eylesin bâislerin de Rabb-i bî-hem-tâ
Kalender kaldırıp yed su-yı Hakka yaz bu târîhi / Su iç mâ’-i hayâtın aynıdır bu çeşme-i Bâlâ

(H. 1309 / M. 1891-92)
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HABERLER

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİMİZ

“4. Uluslararası İstanbul Trienali”
Yedikule Hisarı’nda Gerçekleşti
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ÇOCUK

KÜTÜPHANELERİMİZDEN…

Fatihli çocuklar Kariye ve Sümbül Efendi Çocuk Kütüphanelerinde öğrenmeye ve eğlenmeye devam ediyor.
Kütüphanemizde yaptığımız bazı etkinlikleri evlerinizde geçen zamana renk katması için sizlerle paylaşıyoruz…

Sevgili çocuklar,
Ders çalışmanın karşılığını karnelerinizdeki başarılı notlarla aldınız. Hepinizi kutlar, gözlerinizden öperim.
Tatilinizde doyasıya gülün eğlenin; ama kitaplardan uzak kalmayın.
Hepinizi çocuk kütüphanelerimize bekliyorum.
SÜMBÜL EFENDİ ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
Sümbül Efendi Çocuk Kütüphanesi Şiiri: İrem Karatekin

Ayın Resmi: Ekin Salt

KÜTÜPHANELER
Kitap okumayı severler
Kütüphaneye gelirler
Çeşit çeşit kitaplarla
Eğlenerek eğlenerek
A’dan Z’ye ışık saçan
Bilgilere ufuk açar
Raflarda türlü türlü anılar
Birbirine neşe katan.
Okuyalım anlayalım
Bilgilerle doyalım
Okuduğumuz kitapları
Kütüphaneye bağışlayalım.
Sanat Etkinligi ( Kurbaga Yapımı)

Atıştırmalık Meyve Tabagı

Oyun Önerisi

Kitap Önerisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fatih
Belediyesi desteğiyle Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen “4. Uluslararası
İstanbul Trienali” Yedikule Hisarları Açık Hava Müzesi’nde sanatseverlerle
buluştu.
Türkiye’den ve dünyadan 31 sanatçının katıldığı trienalde, 3 boyutlu materyal ile üretilmiş video-projeksiyon-mapping, NFT, ses ve ışık yerleştirme eserleri, heykel, performans ve video işlerinden oluşan 31 eser yer
aldı. Sanatçı atölyeleri, ücretsiz rehberli turlar, gece turları ve söyleşilerin de yapıldığı etkinlikte, Fırat Neziroglu, Mareo Rodriguez, Beste Kopuz, Levin İulya, Ceal Floyer, Özgün Şahin, Sarya Nurcan Kaya, Nilhan Sesalan,
Hamza Kırbaş, Koenraad marinus van Lier, Ezgi Yaren Karademir, Nermin Ülker, Sebahattin Alaca, Abbas
Yousif, Minia Biabiany, Giorgos Taxidis, Odysseas Tosounidis, Seydi Murat Koç, Wendy Yu, Maze Sürer, Nik
Ramage, Ayşegül Altunok, Aaron Bezzina, Didem Erbaş, Nejat Çınar, Ece Canlı, Esther Stocker, Hakan Yılmaz,
Akın Demiral ve Başar Ünder›in eserlerine yer verildi.

Küçük Mustafapaşa Caddesi’nin
Çehresi Güzelleşiyor
Küçük Mustafapaşa Caddesi ve çevresinde sürdürülen
cephe rehabilitasyon çalışmalarıyla Fatih’e yeni bir hayat, yeni bir renk geliyor.
Haliç gibi Fatih’e renk katan lokasyonlardan biri de Küçük Mustafapaşa Caddesi oluyor. Projeye 11 bin 600 metrekarelik alanda yer alan 15 sokak ve 190 yapı dahil
edildi. Lazer tarama ile alınan rölöveler dijital hale getirildikten sonra yapılar ahşap, kâgir ve betonarme olarak sınıflandırılarak kendi özellik ve ihtiyaçlarına göre
sınıflandırıldı. Proje ile yapılarda klima dış üniteleri belirli düzene alınarak gizleme panelleri yapılıyor, kablo kanalları, çanak antenler, tente ve tabelalar belirli bir
düzen ve disiplin çerçevesinde görsel bütünlük olacak şekilde düzenleniyor. Cephelerin yeni renkleriyle kendini gösterdiği Küçük Mustafapaşa Caddesi’ndeki
uygulamaları Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da yakından takip ediyor.

KARİYE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
Kariye Çocuk Kütüphanesi Şiiri:
Rabia Sultan Balık

Kitap Önerisi:
Bil Bakalım Gemiler Nasıl Yüzer?

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ

Oyun önerisi
F

P

B

KARİYE KÜTÜPHANESİ

T A L A Ş
Ş

S

Y

D

L A N E T

M

İ S İ M

E L A M A N
A R K

T A B

A C E L E

E K İ N L İ K

M A T

A C E M İ

M U R A T

C

K E Z

T A

B E L A

E S İ R

Z

M

A R İ

A K A K

E B E

Ü S

A B A

E T İ K

A N O T

Ü Y E

L A

E P E Y

A G U Ş

H

İ

A

S A R F

Origami Sanat etkinliği (gemi yapımı)

G

O K A R

S İ N E M A
A N İ M A T Ö R
Y
S A R A C İ Y E
A M İ R A L

A M İ K

Her bilgiyi öğreniyoruz
Heyecanla kitap okuyoruz
Gitmeyi heyecanla bekliyoruz
Ah Kariye Kütüphanesi.

K

A D A M A

İ F A H A N E
H

Hey çocuklar size sesleniyorum
Sıra sıra dizilmiş neşeli kitaplar
Elmastan daha da değerlidir
Kariye Çocuk kütüphanemiz

Ayın Resmi (Mustafa İsmail Yazar)
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BULMACA

B�r tür çorba
sosu
B�r kadın
adı

KADINCA
B�r ağırlık
ölçü b�r�m�
D�renme
�ş�

Yen� yet�şen
ağaç
Kepazel�k

Fos�lleşm�ş
reç�ne
Cadde
kemer�

Mezar
Ber�lyumun
sembolü

İstemek,
arzu etmek

İlk peygamber

Barındırma
(esk�)
Ahenk

Çok yakın

At yavrusu

Acele

B�r n�da
Beden gel�ş�m�n� tamamlamış

İlçem�zde
b�r semt
Paçavra

İlçem�z�n
doğa okulu
(res�mde)
Varsayım
P�yangodan
çıkan para
Hastalık
nöbet�
B�r baharat
Rüzgâr

Depresyon ve Beslenme

Tehl�kel�
durum
(esk�)

Urgan
Yankı
B�r erkek
adı
Türk L�rası

Tutsak
Anlatım

B�r kadın
adı

Har�ç, �ç
karşıtı

Çok,
pek çok

Kayınb�rader (halk)
D�ş� sığır

Yağışsız
(hava,
mevs�m)

Ampul
yuvası
Data

Bas�t,
bayağı

Kuzu ses�
Sütun
Karar
verme
yetk�s�

Tem�z

Yemek
Hakça

İlçem�zde
b�r semt

N�spet

Besinlerin duygu durumlarına etki ettiğini biliyor muydunuz? Depresyon ve beslenme arasındaki ilişkiyi
Diyetisyenimiz Sena İşler gazete okuyucularımız için kaleme aldı.
Beslenmenin kardiyovasküler hastalık, diyabet,
kanser, obezite, hiperlipidemi ve ilgili bozuklukların
önlenmesi ve tedavisinde rolü olduğu gibi diyetin
mental fonksiyonların iyileştirilmesi için kullanılması
oldukça önemlidir.

Kansızlık

Pek çok,
kıyaslanmayacak
ölçüde

Halojenlerden b�r
element
Kıyı, kenar

Tüketilen besinler vücudun gereksinimini sağlamakla
birlikte birçok beyin fonksiyonlarını etkiler. Yaklaşık
son 10 yıldır araştırmalar, fiziksel ve zihinsel sağlığın
ayrılamaz parçalar olduğunu göstermektedir. Tüketilen
besinler duygu durumunu etkilerken, duygu durumu
da bireylerin hangi besini tüketeceğini etkilemektedir.
Örneğin; stresli veya üzgün zamanlarda aşırı yemek
yemek yaygın bir davranıştır. Yapılan çalışmalarda
obez bireylerin depresyona daha yatkın olduğu
görülmektedir. Obez bireylerde olduğu gib,; kendini
aç bırakan ve yetersiz karbonhidrat alan bireylerde de
depresyon riski artmaktadır. Bu açıdan kişilerin yeterli
ve dengeli beslenmesi önemlidir.
Sağlıklı Besinler Deprosyon Riskini Azaltıyor
Gastrointestinal sistem ve merkezi sinir sistem
arasında güçlü bir iletişim vardır. Bağırsaklarımızdaki
sağlıklı bakterilerin azlığı beyin fonksiyonlarında
bozukluklar, davranışsal ve metabolik bozukluklar
ile ilişkili olabilmektedir. Mutluluk hormonu olarak
bilinen seratoninin büyük bir kısmı bağırsaklarda
salgılanmaktadır. Bağırsaklarda problem olduğunda
mutluluk hormonu yeteri kadar salgılanamaz.
Beyindeki serotonin sentezi ise triptofan varlığına
bağlıdır. Antioksidan ve triptofandan fakir diyetle
beslenen bireylerde mutluluk hormonunda azalma

Göklerle
�lg�l�
D�k�me
hazır körpe
ç�çek

Esk� b�r
uygarlık
Yansıma

Şeker
hastalığı

Küçük
l�mon
Yürüyerek
g�den

Yumurta
b�ç�m�nde
olan
Yanardağ
ağzı
B�r erkek
adı

Yıldız
Kök
boyası

B�len, b�lg�l�
(esk�)

Üret�m

Taşıtlarda
yol bulmaya
yarayan
aygıt
Peygamber

Salgın

Ulan
(argo)
Artv�n
�lçes�

N�ne
(halk)
Tellürün
sembolü

Evc�l b�r
hayvan
B�r pamuk
c�ns�
Müz�kte
durak

SAh�p

İşaret
Dünya’nın
uydusu
Süs, z�ynet
anlamında
b�r kadın
adı

Çok �nce
cam
tabaka
Dumanın
bıraktığı
kara leke

• Selenyum, çinko, demir, özellikle magnezyum
yetersizliği psikiyatrik semptomlara neden
olabilmektedir.
görülmektedir. Triptofan serotonin üretimini arttırdığı
için beslenme programında triptofandan zengin
olan; süt, yumurta, peynir, kuruyemiş, kurubaklagil,
susam, kabak çekirdeği, buğday, muz, çilek, leblebi gibi
besinlere yer verilmelidir.
Beynin yaklaşık %60’I yağdır ve çoğunu Omega3
oluşturur. Depresyondaki bireylerde Omega3 düzeyi
azalmaktadır. Gebelikte de anneden bebeğe Omega3
aktarımı olur ve annede depolar boşalarak gebelik
sonrası depresyon oluşabilir. Bu sebeple balık, ceviz,
semizotu gibi Omega3 kaynaklarından beslenmek ve
gerekirse takviye almak önemlidir.

• C, B6, D vitamini ve magnezyum; dopamin, seratonin
ve norepinefrin gibi maddelerin metabolizmasında
görevlidir ve duygu durumlarına olumlu etki
etmektedir.
• Doğum kontrol hapları; vücuttaki B6 vitaminini
düşürmekte ve depresyonu tetikleyebilmektedir.
Aynı zamanda B6 vitamin desteğinin; adet öncesi
depresif ruh hallerine olumlu etkisinin olduğunu
gösteren çalışmalar vardır.
• Kalsiyum, magnezyum, krom, folat, omega3, D
vitamini, B12 vitamini, çinko gibi özel olarak seçilen
besin bileşiklerinin antidepresan tedavisinde
destekleyici etkisi olabilmektedir.

Fatihlileri sağlıklı bir hayata teşvik etmek amacıyla başlattığımız Gezen Tartı uygulaması ile ideal kilonuzla beraber vücudunuzun yağ ve kas oranını ücretsiz olarak
anında öğrenebilirsiniz. Uzman diyetisyenlerimizin de sorularınızı cevaplandırdığı Gezen Tartı noktamız Fatih’in çeşitli noktalarında pazar hariç haftanın 6 günü
sabah 09:00 akşam 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Farz
namazdan
önce okunan �ç ezan

Olgunlaşmamış eğr�
büğrü meyve
Dünyalık

Tasa, kaygı,
üzüntü
Sodyumun
sembolü

Ağrı �lçes�
Metafor

Muğla
�lçes�

Yapılan �ş,
ed�m, f��l
Kongo’da
yaşayan b�r
hayvan

İzlenen
yol

B�r den�z
taşıtı

• İyot; beyin hücrelerinin enerji metabolizmasında
görev alır ve iyot eksikliğinde depresyon riski
artabilir.

Vücutlarındaki yağ ve kas oranlarını ölçtürerek sağlıklı ve fit bir başlangıç yapmak isteyenler için
gezen tartı hizmetimiz başladı.

Elektr�k borularını uç uca
ekleyen parça
Kötü,
sev�ms�z

Cennet
Cehennem
arası
Serbest
bırakma

Çel�kten
b�leme aracı
Pulculuk

B�r nota
Körpel�k

Gevşekl�k
İç�nde nane
olan

Bel�rt�,
alamet
Devlet
adamları

Mineraller ve Depresyon

Gezen Tartı Noktamız Hizmetinizde

B�r tür doğal
kals�yum
fosfat
Alt tabaka

Ölümden
sonrak�
hayat
Temel kanun

Buna karşılık; şekerli içecekler, rafine gıdalar, kızarmış
yiyecekler, işlenmiş et, rafine tahıllar ve yağ oranı
yüksek besinler, bisküvi, paketli ürünler, hamur işi
gibi sağlıksız beslenme alışkanlıkları depresyon riskini
arttırabilmektedir.

Ücretsiz Yağ ve Kas Ölçümü için

Kaldıraç

Sev�nçl�

Para
b�r�m�m�z

B�r bağlaç
Tek�n
olmayan

Zeytinyağı, balık, meyve, sebze, fındık, baklagiller,
kümes hayvanlarının eti, süt ve işlenmemiş et gibi
birçok sağlıklı gıdanın depresyon riskini azaltmakta
etkili olduğu görülmektedir.

Tasd�k
Urgan

Gelenek

D�rekl�, güvertel� büyük
kayık
Ansızın
Bataklık
gazı

Dyt. Sena İşler Köprü

Ülkem�z�n
plaka kodu

Çare
Büyük
İy�l�k, lütuf,
�hsan
Övme

Yan yana
olan

Sağlıklı
İpucu

Bağırma
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Sızlanma

FATİH’E
DEĞER KATAN PROJELERİ

Tüm projelerimizi görmek için fatih.bel.tr

Tel: 453 1453 • fatih.bel.tr

