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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Tanıtım Toplantısı Sirkeci Garı’nda Gerçekleşti

Sirkeci – Kazlıçeşme yeni nesil raylı sistem hattı tanıtım toplantısı Sirkeci Garı’nda gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın da katılımıyla tanıtımı yapılan yeni hattın 8 istasyonu da Fatih’te yer alıyor.

Yayalaştırma ile Laleli’ye
Yeni Bir Nefes Geldi

HALıÇ’TE
350 CEPHEYİ
YENİLİYORUZ

Fatih Belediyesi’nin UKOME kararıyla hayata geçirdiği “Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma
ve Trafik Sirkülasyonu Projesi” ile ilçenin önemli bir ticaret ve turizm merkezi olan Laleli
Bölgesi’ne adeta yeni bir nefes geldi.
s.7

#RenklerinHeyecanıHaliçte

İade Edilen
İmar Haklarınızla
Evinizi Yenileyin

Haliç’te Renklerin Heyecanı
İle 350 Cepheyi Yeniliyoruz
Yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak
adreslerinden olan Balat Bölgesi’nde, zamanla yıpranan ve
tahrip olan 350 sivil mimarlık örneği yapının yenilenen
dış cepheleri bölgeye renk katmaya devam ediyor.

Fatih’te Suriçi bölgesini kapsayan ve 10 bin binayı etkileyen,
binaların hak sahipleri tarafından yıkılıp, herhangi bir hak
kaybı olmadan yeniden yapılmasını sağlayan I42 plan
notu uygulamaları devam ediyor.
s.11
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Salman Khan
ile Özel Röportaj
gerçekleştirdik

Bollywood’un
En Çok Ses
Getiren Yapıtı
Tiger 3
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Kalemkârlık Mirasının
Bekçisi

Şehsuvarbey Mahalle Muhtarı
Murat Hakverdi:
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“Fatihli Gençlerde
Kütüphane Kültürü
Oluştu”

Berç Melikyan

Sağlıklı İpucu
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Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan;

“TEKNOFEST Rekorların
ve Rekortmenlerin
Festivalidir”

Başkan’dan
MehmetErgunTuran
mergun_turan

“BURADA SERGİLENEN HER
PROJE TAKIM ÇALIŞMASININ
ÜRÜNÜDÜR”
“Burada sergilenen her projenin okuluyla,
öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım
çalışmasının ürünü olduğuna işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını

Sokak Hayvanları
Tedavi Merkezi
Hizmete Açıldı

“Hayvan Dostu Belediyecilik” anlayışıyla sokak hayvanlarının yaşam
ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Fatih
Belediyesi, ilçeye Sokak Hayvanlarını Tedavi Merkezi kazandırdı.
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Ekim
Hayvanları
Koruma
Günü’nde hizmete açılan Sokak
Hayvanları Tedavi Merkezi’nin Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev
sahipliğindeki açılışına Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, Fatih Muhtarlar Derneği
Başkanı Murat Haksever, AK Parti Fatih

şöyle sürdürdü: “Burada gençlerimizin
emeklerinin yanı sıra Türkiye’nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var.
Burada Türkiye’nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, mühendisleri,
teknisyenleri, araştırmacıları, astronotları
var. TEKNOFEST’in yüreği kıpır kıpır
atan genç mucitleri inşallah 2053 ve 2071
Türkiye›sinin mimarları olacaktır. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın
en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor,
aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı,
takım ruhunu, millî duyguları da aşılıyor.

“GENÇLERİMİZİ
DÜNYANIN EN İLERİ, EN
YENİ TEKNOLOJİLERİNE
HAZIRLIYORUZ”
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
2018’de
TEKNOFEST yolculuğu başladığında 14
teknoloji yarışması ve 20 bin başvuru
olduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi:
“2021 TEKNOFEST’e geldiğimizde ise teknoloji yarışmalarının sayısı 35’e çıkarken,
bu yarışmalara başvuran sayısı on kat
artarak 200 bini buldu. TEKNOFEST’in
ilk sene 28 olan paydaş sayısı, bu yıl 74’e

Bilim Fatih Öğrencileri Teknofest’te Projelerini Tanıttı
Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’te Bilim
Fatih öğrencileri de stant açarak icatlarını tanıttı.
Başkan Turan minik bilim insanlarımızı yalnız
bırakmadı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve
Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi
hedefleyen TEKNOFEST’21 tüm hızıyla devam
ediyor. Atatürk Havaalanı’nda düzenlenen
festivalde Bilim Fatih öğrencileri de stant açarak,
kendi icatlarını görücüye çıkardılar. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Bilim Fatih standını
ziyaret ederek minik bilim insanlarımızın heyecanına ortak oldu.

mergun_turan

MErgun_Turan

MehmetErgunTuran

Sevgili Fatihli hemşehrilerim,

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen dünyanın bir
numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
TEKNOFEST’e katılan Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, “TEKNOFEST rekorların ve
rekortmenlerin festivalidir. TEKNOFEST yorulmak
nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin
festivalidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te yaptığı
konuşmada sözlerine, Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethettiği, Hezarfen Ahmet
Çelebi’nin yaşadığı İstanbul’dan ülkenin
tüm gençlerini, ilime, bilime, araştırmaya
gönül veren gençlerini selamlayarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gururu
yaşatan, her sene bir önceki yıldan çok
daha görkemli bir teknoloji şöleni sunan
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı
ile tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, “Atalarımız ‘Er giden işine,
geç giden boşuna’ diyor. TEKNOFEST’te
bu tarihî hakikate bir kez daha şahitlik
ediyoruz. Karşımızdaki bu muhteşem
atmosfer, erkenden işine koyulan, kendini
işine adayan, kalbini ve zihnini işine veren
emekçiler sayesinde ortaya çıktı” diye
konuştu.
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çıkmak suretiyle festivalin nüfuz ettiği
alanı daha da genişletti. Tabii paydaşların
ve desteklerin sayısı arttıkça gençlerimize
daha çeşitli alanlarda daha fazla yarışma
sunabilme imkânı buluyoruz. Gençlerimizi sadece savunma sanayi alanındaki
işlere değil, dünyanın en ileri en yeni
teknolojilerine de hazırlıyoruz.”

İmtiyaz Sahibi
Fatih Belediye Başkanlığı Adına
Belediye Başkanı
M. Ergün Turan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sema Art Özçelik
Yazı İşleri ve Genel Yayın Koordinatörü
A. Kübra Yeşilay
Yayın Danışma Kurulu
Hasan Durhat, İzzettin Öztosun, Mehmet
Özçelik, Necati Selvi, Sami Er, Sadi Sözen
Grafik Tasarım
Mahmut Alkan
Dijital ve Görsel Destek
Kubilay Bilal Öztürk, Ersin Ayhan, Begüm Turaç
Adres: Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz
Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54
Fatih / İstanbul - Telefon: 0 (212) 453 14 53
E-Mail: yasayanfatih@fatih.bel.tr
YAŞAYAN FATİH GAZETESİ
süreli - yerel yayındır.

Yapım:
His Promosyon Ürünleri
İthalat İhracat Tic. San. Ltd. Şti.
Basıldığı Yer:
MN Basım ve Reklam Dış. Tic. Ltd. Şti

İlçe Başkanı Orhan Narin’in yanı sıra
çok sayıda hayvan sever katıldı. Sokak
Hayvanları Tedavi Merkezi; yaklaşık bin
500 sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği
yapmakta olan Yedikule Hayvan Barınağı
ile entegre olarak profesyonel ekip ve
ekipmanlarla hizmet verecek.

Beş Şehir adlı eserinde Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul için, “büyük
mimari eserlerin olduğu kadar küçük köşelerin, sürpriz peyzajların
da şehridir. Hatta iç İstabul’u onlarda aramalıdır. Büyük eserler ona
uzaktan görülen yüzünü verirler, ikinciler ise onu çizgi çizgi işleyerek
portrenin içini dolduran, çerçeveyi bin bir türlü hâl ile yaşanmış
hayat izleriyle tamamlayan eserlerdir” diyor. Merhum Cemaleddin
Server Revnakoğlu’nun paha biçilmez arşivinin yarım asrı aşan bir
suskunluğun ardından çözülüp dile gelmesiyle üstat Tanpınar’ın
tespit gücüne bir kez daha hayran kaldık.
İstanbul’un iç tarihini anlatan Revnakoğlu’nun kaleminden dökülen
satırlar, bir efsunla bizi şehrin kalbine, Fatih’in derinliklerine doğru
çekiyor. Bu âlemde ne yok ki, “şehrin mahremiyetinde âdeta eriyip
ona karışmış hissi veren” mescitler, türbeler, medreseler, çeşmeler…
Fatih, 10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul’un sahip
olduğu toplam kültürel mirasın üçte birini bağrında yaşatıyor. Dünya
turizmi açısından büyük önem taşıyan UNESCO Dünya Mirası
listesine İstanbul’dan giren dört tarihî bölge de sur içinde. Kültürel
Mirası Koruma Müdürlüğü’müzün çalışmaları kapsamında bu dört
bölgeden biri olan Zeyrek’te geleneksel sivil mimarimizin en güzel
örneklerini teşkil ahşap evlerin bakım ve onarımlarını büyük oranda
tamamladık.
Son yıllarda sayısı artan kültür ve eğlence mekânlarıyla birlikte
cıvıltılı bir İstanbul tablosuna dönüşen Balat’ta, sahil aksı boyunca
uzanan 2.5 km’lik bir alanda binaların cephelerini yeniledik. Bunun
yanında ecdat yadigârı çeşmelerimizin, türbelerimizin bakım
onarım ve restorasyonlarını sürdürüyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın uhdesinde sürdürülecek olan
Sirkeci-Kazlıçeşme Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projesinin ilk
adımını dualar eşliğinde büyük bir coşkuyla attık. Bu raylı ulaşım
sistemi sayesinde sur içinde alternatif bir ulaşım hattı kazanacak,
daha da önemlisi Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa,
Kocamustafapaşa, Yedikule semtlerimizin denizle bağlantısı
güçlendirilecek. Ayrıca Sirkeci gar bölgesi, tarihî yapılarıyla birlikte,
kütüphane, müze, galeri, kafe gibi donatılarla desteklenerek bir
kültür-sanat mekânı olarak yeniden işlevlendirilecek.
Sur içinde mekânla kültür ilişkisinin yeniden ve güçlü biçimde
tanımlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu
doğrultuda turizm ve ticaret hayatını büyük ölçüde rahatlatacağına,
hemen akabinde geliştireceğine inandığımız Ordu Caddesi ve Laleli
çevresini yayalaştırma projesini hayata geçirdik.
Bu arada İstanbul’u kapsayan trafik sorununu kendi ilçemizde
yeni otoparklarla rehabilite etmeye çalışıyoruz. Seyyid Ömer
Otoparkı’ndan sonra, Mevlanakapı ve Draman Otoparklarımızı da
zincire ilave ederek bu yönde hatırı sayılır bir mesafe kat ettik.
Son olarak geçtiğimiz günlerde Fatih’te eski imar haklarının I-42
plan notuyla iade edildiğinin müjdesini vermiştik. Bu sayede
vatandaşlarımız, hak sahibi oldukları ve depremde yıkılma riski
içeren eski binalarını herhangi bir hak kaybına uğramadan yeniden
inşa ettirebilirler.
Fatih’in yıldızını, ülkemizin sosyal, kültürel ve ticari hayatına yön
verecek hizmet ve yatırımlarla parlatmaya devam edeceğiz.
Bir sonraki sayıda yepyeni haberle buluşmak ümidiyle, hepinizi
muhabbetle selamlıyorum.

04

HABERLER

HABERLER

05

HALıÇ’TE
350 CEPHEYİ
YENİLİYORUZ
#RenklerinHeyecanıHaliçte

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Tanıtım Toplantısı Sirkeci Garı’nda Gerçekleşti

Sirkeci – Kazlıçeşme yeni nesil raylı sistem hattı tanıtım toplantısı Sirkeci Garı’nda gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın da katılımıyla tanıtımı yapılan yeni hattın 8 istasyonu da Fatih’te yer alıyor.
Fatih sınırları içerisinde hizmet verecek
olan yeni hattın Sirkeci-Cankurtaran-Kumkapı-Yenikapı-Cerrahpaşa-Kocamustafapaşa-Yedikule-Kazlıçeşme
istasyonlarından oluşacağını ve Fatih
Belediyesi’nin de destekleriyle yürütüleceğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu; “Tarihi Yarımada Fatih; emeğe, üretime, alın terine

ev sahipliği yapar. İstanbullular için de
yabancı misafirlerimiz için de bir kesişim ve buluşma noktasıdır. Fatih Sultan
Mehmed Han’ın bizlere emanetidir.
Bu nedenle biz de Kazlıçeşme-Sirkeci
raylı sistem hattını bir ulaşım projesi
olmasının çok ötesinde planladık. Bugün lansmanını yaptığımız, Kazlıçeşme
- Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon

projesidir. Raylı sistemlerimizin tamam-

Sirkeci-Kazlıçeşme Hattında Ray

lanmasıyla yakıt, karbon emisyonu ve

Söküm Çalışmaları Başladı

zaman gibi çevreyi doğrudan etkileyen

Fatih sınırları içerisinde hizmet verecek

hususlarda büyük ekonomik kazançlar

olan Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ula-

sağlayacağız. Fatih Belediyesi’nin de

şım ve Rekreasyon Projesi’nde ilk adım

aktif olarak içerisinde yer alacağı proje-

atıldı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlı-

mizin İstanbul’umuza hayırlı ve uğurlu

ğı’nın Fatih Belediyesi ile birlikte hayata

olmasını diliyorum” dedi.

geçirdiği projede ray sökümü başladı.

Asfalt Yenileme ve Yol Çizgi Çalışmalarımızla
Güvenli Trafik Akışı Sağlıyoruz
Fatih Belediyesi ekipleri trafik
sirkülasyonunu
rahatlatmak
amacıyla ilçe genelinde yol bakım,
onarım ve asfaltlama çalışmalarını
tüm hızıyla sürdürüyor. Asfaltı
yenilenen cadde ve sokaklarda
trafik ve yaya güvenliği açısından
yol ve yaya geçidi çizgi çalışmaları
da yapılıyor.
Fatih Belediyesi, ilçedeki trafik akışının güvenli, konforlu ve düzenli
bir şekilde sağlanması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için
yol bakım, onarım ve iyileştirme

çalışmalarını sürdürüyor. Belediye
ekipleri saha denetimleri sırasında
tespit ettikleri ve vatandaşlardan

gelen talepler doğrultusunda deforme olan ve hasar gören yollarda
asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor.

Cadde ve sokaklarda devam eden asfalt kaplama ve yama çalışmalarıyla
yollar daha konforlu ve güvenli hale
getiriliyor.
YOL ve YAYA GEÇİDİ ÇİZGİLERİ
YENİLENİYOR
Ekiplerimiz, asfalt çalışması tamamlanan cadde ve sokaklarda
trafik akışını düzenleyici yol çizgisi
ve yaya geçidi çizgi çalışması da
yapıyor. Trafik ve yaya güvenliğine
yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla, asfaltlanan yolların yaya geçidi ve
yol çizgileri yenileniyor.

Yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak adreslerinden olan Balat Bölgesi’nde, zamanla yıpranan ve
tahrip olan 350 sivil mimarlık örneği yapının yenilenen dış cepheleri bölgeye renk katmaya devam ediyor.
Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Haliç Kıyısı Kentsel Tasarım Projesi

yıpranan ve tahrip olan cepheleri Fatih Belediyesi tarafından yenilenerek, basit

ile sahil aksındaki sivil mimarlık örneği yapıların dış cepheleri çiçek gibi açmaya

bakım ve onarımları yapılıyor. Fatih’in tarihi ve kültürel yapısıyla bütünlük oluştur-

devam ediyor. Yaklaşık 2 buçuk kilometrelik sahil aksı içerisinde bulunan ve İstan-

ması dikkate alınarak devam eden çalışmalar tamamlandığında toplam 350 cephe

bul silüeti açısından da ayrı bir önem taşıyan bölgedeki yapıların zaman içerisinde

kaybettiği rengine yeniden kavuşmuş olacak.
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Yayalaştırma ile Laleli’ye
Yeni Bir Nefes Geldi

TÜBİTAK 4007
Fatih Bilim Şenliği’nde Projeler Sergilendi
Fatih Belediyesi’nin Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiği TÜBİTAK 4007 Fatih Bilim Şenliği’nde
çocukların kendi düşünüp tasarladığı birbirinden farklı projeler sergilendi.
Mimar Sinan Stadı’nda gerçekleşen Fatih
Bilim Şenliği’nde 52 etkinlik, bilim şovları, bilim hazinesi atölyeleri, bak-izle
istasyonu, bilim oyunları, sergi ve seminerler gerçekleşti.

bilim aşkıyla karılmış harçla atılmıştır.
Zira burası, fetihle birlikte, dünyanın
en önemli bilim yurdu hâline gelmiş
ve burada birçok önemli bilim insanı
yetişmiştir.

BAŞKAN TURAN: “ERDEMLERİN
EN BÜYÜĞÜ BİLİMLE
MEŞGULİYETTİR”

“BİLİME VE BİLİMSEL
ÇALIŞMALARA DESTEĞİMİZ
SÜRECEK”

Programa ev sahipliği yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan açılışta
yaptığı konuşmada böylesine heyecan
verici bir organizasyona ev sahipliği
yapmaktan onur duyduğunu belirterek,
“Erdemlerin en büyüğü bilimle meşguliyettir. Yedi tepeli Fatih’e bir baktığımızda her köşe başında mühendislik
harikası yapılar, ince zevklerle, büyük
bir maharetle işlenmiş eserler karşınıza
çıkar. Medreseler, külliyeler, kütüphaneler… Bu yapıları ayakta turan temeller,

Fatih Belediyesi olarak gençlerimizin
eğitim ve öğrenimlerine destek olmak
için bütün birimlerimizle seferber
olduk. Gençlerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyen projeleri,
aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini
gözeterek, öncelikli hizmetlerimiz arasında kabul ediyoruz. Bu doğrultuda
Fatih’in bütün mahallelerinden genç
kardeşlerimizin kütüphanelere, etüt
salonlarına, sosyal aktivitelere erişimlerini kolaylaştırdık. Geniş mekânlarda

Fatih Belediyesi’nin UKOME kararıyla hayata geçirdiği “Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma ve Trafik Sirkülasyonu Projesi”
ile ilçenin önemli bir ticaret ve turizm merkezi olan Laleli Bölgesi’ne adeta yeni bir nefes geldi.

O

kurduğumuz kütüphanelerimizde her
türlü imkânı kendilerine sunduk.

bir Türkiye’nin teminatı gençlerimizin
her zaman yanında olacağız” dedi.

Sadece gençlerimizi de değil, okumak,
öğrenmek, kendini geliştirmek isteyen
herkesi, Fatih’e, kütüphanelerimize
bekliyoruz. Bilime, bilimsel çalışmalara
desteğimiz de her zaman sürecek. Güçlü

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan
konuşmasının ardından İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mucip Kına ile birlikte
stantları gezerek, projeleri tek tek inceleyip bilgi aldı.

rdu Caddesi ve Bağlantılı Caddeler Yayalaştırma ve Kontrollü
Trafik Sirkülasyonu Projesi; araç
trafiği ve gelişi güzel parklanmanın
turizm ve ticari faaliyetler üzerindeki
olumsuz etkisini ortadan kaldırmasının
yanı sıra Alt ve Üst Laleli Bölgesi ile Beyazıt Meydanı ve çevresinde yaşanabilirliği de arttırdı. Yayanın rahat dolaşma
ve güvenliğini sağlayan, uygulandığı
sokak ve caddelerin kullanımlarındaki
artışa bağlı olarak ekonomik canlılık
getiren projeyle ilgili olarak bölgenin en
etkili sivil toplum kurumu misyonunu
üstlenen LASİAD (Laleli Sanayici ve
İşadamları Derneği)’ın Genel Başkanı
Gıyasettin Eyyüpkoca ile bölgede faaliyet gösteren esnaflarımız gazetemize
açıklamalarda bulundu.
Gıyasettin Eyyüpkoca: 16 Ağustos
2021 günü uygulanmaya başlayan yayalaştırma projemiz ile bölgemiz adeta
yeniden nefes almaya başladı. Şu an
tüm Laleli esnafı ve sakinleri olarak son
derece mutluyuz. Birçok mağazanın
vitrini gün yüzüne çıktı. Daha önce
Fatih Belediyesi işbirliği ile yaptığımız
yol, parke, bordür ve tretuvar çalışması
ve İBB ile yaptığımız dekoratif aydınlatma direkleri ile Laleli caddeleri gerçek
görüntüsüne ve güzelliğine kavuştu.
Gerek yerli ve yabacı turistler gerek
yabancı müşterilerimiz daha huzurlu
alışveriş yapmanın tadına vardı. Bu

Dünya Kalp Günü Kutlu Olsun!
Fatih Belediyesi Dünya Kalp Günü’nü çeşitli etkinliklerle hem kutladı hem de kalp sağlığının önemini hatırlattı.
Dünya Kalp Günü, Fatih Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarında
düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Fatihliler bir yandan bandonun çaldığı şarkılar
ve kalp maskotu eşliğinde eğlenirken, bir yandan da dağıtılan broşürlerle; kalp dostu
besinler, kalp damar hastalıklarını tetikleyen faktörler ve korunma yöntemleri gibi
bilgilerin yer aldığı broşürlerle kalp sağlığının önemi hakkında bilgilendirildiler.
Ayrıca etkinlik alanlarında vatandaşlara kalp dostu besinlerin başında gelen
zeytinyağı hediye edildi.
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Gıyasettin Eyyüpkoca

uygulamayla ticaretimizin ve Laleli’nin
cazibesinin daha da artacağına yürekten inanıyoruz. Her sorunumuzda
yanımızda olan, bu uygulamanın
hayata geçmesinde büyük emekler
harcayan, Laleli’nin kalkınması, daha
da gelişmesi, buradaki esnafın daha
rahat ve huzurlu ticaret yapması için
ekibiyle birlikte gece gündüz demeden
tüm gücüyle çalışan Fatih Belediye Başkanımız M. Ergün Turan’a minnettarız.
Ercan ÇELİK: Fatih Belediyesi’ni öncelikle uzun süredir beklediğimiz bu projeyi hayata geçirdiği için kutluyorum.
Bölgemizi ziyaret eden misafirlerimizin
çoğu ticaret için burada olduğu gibi
kültür turizmi için de gelenlerin de sa-

Bölgesi ile Beyazıt Meydanı ve çevresinde yaşanabilirliği arttıran, yayanın
rahat dolaşma ve güvenliğini sağlayan,
uygulandığı sokak ve caddelerin kullanımlarındaki artışa bağlı olarak ekonomik canlılık getiren ve kamu yararını
gözeten bir projedir. İstanbul›umuzun
hem ticari hem de turizm faaliyetleri
açısından önemli bir bölgesi olan Laleli’de artık yerli ve yabancı turistlerimiz
yayalaştırma projemiz sonrası mutlu
olduğunu görüyoruz. Esnaflarımız da
bizlere her gördüğünde teşekkürlerini
iletiyor. Burası İstanbul’un merkezi,
bölgemiz için ne kadar doğru bir karar
olduğunu, Fatih’e ve Tarihi Yarımada’ya
değer kattığını kısa bir süre sonra çok
daha net göreceğiz.
YAYALAŞTIRMA PROJESİ
DETAYLARI:

Ercan ÇELİK

Mert KARACA

yısı epey fazla. Aşırı yoğunluk buradaki
sirkülasyonu çok olumsuz etkiliyordu.
Artık rahatça hem gezebiliyor hem de
alışverişlerini yapabiliyorlar. Projeye
katkı veren başta Fatih Belediyesi olmak
üzere tüm kurum ve kişilerden Allah
razı olsun. Şu an da alanda en ufak bir
problem yok. Alanın temizliği, güvenlik
ve kontrolleri belediyemiz tarafından
çok başarılı bir şekilde yürütülüyor.

layı vitrinler görünmüyordu, alışverişe
gelenler aradıklarını bulmakta zorlanıyordu. Proje ile birlikte buradaki vitrinlerimiz ve çevremiz güzelleştirilmeye
başladı. Değişimler sancılı olur, tabi
düzeni bozulan bazı insanlar alışmakta
zorluk çekebilir. Ancak biz uygulamayla
ilgili talepleri, sıkıntılı durumları belediyemize ilettiğimizde anında esneklik
ve çözüm alabiliyoruz. Bütün emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.

Bilal VARLIK: 1981’den beri Laleli’deyiz.
Çok daha önce yapılması gereken bir
uygulamaydı. Laleli dünyanın her
yerinden gelen turistleri ağırlayan bir
bölge. Dolayısıyla müşterinin, turistin
rahat gezip dolaşması lazım. Özellikle
araç trafiğinin yoğunluğundan el arabaları ve 3 tekerlekli araçlar kaldırımdan
gitmek zorunda kalıyordu. Turistleri
rahatsız etmeyi bırakın biz onlarca
yaralanmaya şahit olduk. Bu sıkıntılar
ülke imajımızı da olumsuz etkiliyordu.
Yayalaştırmayla neyse ki bu problemler
ortadan kalktı. Park eden araçlardan do-

Mert KARACA: 35 senedir burada
esnaflık yapıyoruz. Yayalaştırma projesinden hem esnaf olarak biz hem de misafirlerimiz çok memnun. Proje ile hem
turistler rahatça gezebiliyorlar, hem
bizler ürünlerimizin yüklemelerini
daha kolay yapabiliyoruz. Trafik, gürültü ve araç yoğunluğundan geri planda
kalıyorduk. Şimdi mağazalarımız ve
vitrinlerimiz daha ön plana çıktı. Gelen
müşterilerimizden de çok olumlu geri
dönüşler alıyoruz, çünkü öncesinde
yürüyecek alan bile bulmakta zorlanıyorlardı. Başkanlarımıza çok teşekkür
ediyorum.
BAŞKAN TURAN: “TURİSTLERDE
ESNAFIMIZ DA MUTLU”

Bilal VARLIK

Fırsat buldukça trafiğe kapatılan tarihi
caddeleri ziyaret eden ve bölge esnafıyla istişarelerde bulunan Başkan Turan,
konuyla ilgili verdiği bilgide şunları kaydetti: “Bu proje özellikle Alt ve Üst Laleli

Kontrollü trafik sirkülasyonu olan
cadde ve sokaklarda 10:00 ile 21:00
saatleri arasında yalnızca esnafa ait
lojistik amaçlı kullanılan kamyonet ve
minibüsler, turistik amaçlı yolcu taşımacılığı yapan TÜRSAB’a kayıtlı araçlar
ile ticari taksiler faaliyet gösterebilecek.
Kontrollü trafik sirkülasyonu olan cadde ve sokaklar dışındaki yayalaştırılmış
cadde ve sokaklarda iş yeri işletmecileri
yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini
sadece gece 21.00’dan sabah 10.00’a
kadar gerçekleştirebilecekler. Lojistik
amaçlı kullanılan araçlar 10.00-13.00
arası ve 13.00-21.00 saatleri arası olmak
üzere günde iki kez, TÜRSAB’a kayıtlı
araçlar ise 10.00-21.00 saatleri arasında
azami üç kez alana giriş çıkış yapabilecekler. Bu araçların indirme-bindirme,
yükleme-boşaltma için alanda kalma
süresi azami 30 dakika, ticari taksiler
için alanda yolcu indirme-bindirme süresi ise azami 20 dakika olacak. Trafik
akışını kontrol etmek için bölgede 22
yeni noktaya 41 yeni hidrolik bariyer
konumlandırıldı. Bölgede alan yönetimi Fatih Belediyesi zabıtası tarafından
yapılıyor.
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Fatih Belediye Meclisi İhtisas
Komisyonları
Gazetemizin bu sayısında Fatih Belediye Meclisi’nin ihtisas komisyonlarından Turizm ile Esnaf ve Tüketiciyi
Koruma Komisyonu’nu sizlere tanıtacağız.

Turizm Komisyonu

Komisyon, demokrasi, katılım ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde kentin kültür, sanat ve turizm odaklı gelişimi için incelemeler yaparak; gelişmelerini teşvik edici politikalar
üretmek, projeler geliştirerek uygulanmasının sağlamak, sosyo-ekonomik yapının güçlendirilmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapar. Komisyon ayrıca
kent bütünündeki turizm potansiyelini ortaya çıkarıcı çalışmalar yapmak, kültürel ve sanatsal faaliyetleri iyileştirmek ve geliştirmek üzere çalışmalarını yürütür. Bu
çalışmaları gerekli ise üst yönetime yazılı olarak bildirir.

Metin ÜŞENMEZ – Komisyon Başkanı

Zeynep BAŞAK – Başkan Vekili

Mevlüde HAKSEVER – Raportör

Gizem Medine KÜÇÜK – Üye

Esnaf ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu
Birimlerden gelen teklifler ilçemiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerin durumlarını içeriyorsa belediye meclisince Esnaf Komisyonu’na havale edilir. Esnaf
Komisyonu ise yasa gereği kendisine verilen beş iş günü süre içerisinde konuyu araştırarak, rapor halinde meclisin oluruna sunar. Komisyon ayrıca ilçe genelinde
esnaflara ziyaretler gerçekleştirir.

Şehsuvarbey Mahalle Muhtarı Murat Hakverdi:

“Fatihli Gençlerde Kütüphane Kültürü Oluştu”
Fatih’in şirin semtlerinden Kadırga Semti’nin içinde yer aldığı Şehsuvarbey Mahallesi’nin dört dönemdir Muhtarlığını yapan, aynı zamanda
Fatih Muhtarlar Derneği Başkanı ve Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili Murat Hakverdi ile mahallesini ve Fatih’i konuştuk…
Mahallerine kazandırılan kütüphanenin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde çok önemli bir adım olduğunu söyleyen Hakverdi,
gençlerde bu kültürün oluşmasını sağladığını dile getirdi.
Sizi tanıyabilir miyiz?
1973 yılında Adıyaman’da doğdum. 1981
yılında İstanbul Fatih’e geldim. Kardeşlerimle beraber burada büyüdük, burada
ticarete atıldık, evlendik, çocuklarımızı
büyüttük. Dört dönemdir Kadırga olarak
anılan Şehsuvarbey Mahallesi’nin muhtarlığını yapmaktayım.

Başkanımız Ergün Turan Bey’in de
destekleriyle çok yardımlar yaptık.
Belediyemiz sorgusuz sualsiz erzak ve
temizlik setiyle ilgili tüm taleplerimize
karşılık verdi. Birbirinden kıymetli engelli kardeşlerimizin yolda yürürken beni
gördüğünde selamı ve sohbetiyle verdiği
enerji benim için çok kıymetli.

Mahallenizden bahseder misiniz?
Mahallemiz Topkapı Sarayı’nın, Sultanahmet ve Beyazıt’ın hemen altında,
tarihi yapılara, evlere, mescit ve kiliselere
sahip, Fatih’in yaklaşık 7 bin nüfuslu
şirin bir mahallesidir. Mahallemizde
mahalle kültürümüzü yaşatabilmek
adına yıllardır verdiğimiz mücadeleyi
başardığımıza inanıyorum. Bunu yaşamanın ve yaşatmanın ne kadar önemli
olduğunu, insanların birbirine ne kadar
ihtiyacı olduğunu pandemi döneminde
hepimiz gördük. Mahalle kültürünün
olduğu yerlerde insanlar birbirini kollar,
halini hatırını sorar. Kültürümüzün genetik kodlarında olan bana göre önemli
bir unsur. Bunu yaşatmak için gayret
ediyorum, kendi mahallemde de başarılı
olduğumu düşünüyorum.

Fatih Belediyesi’nin
çalışmalarından memnun
musunuz?
Muhtarlığım süresince birçok belediye
başkanı ile çalışma fırsatım oldu. Son
dönem Belediye Başkanımız güzel
insan M. Ergün Turan’ı bizim için bir
şans olarak görüyorum. Çok ciddi
yerlerde idarecilikler yapmış, TOKİ gibi
Türkiye’nin her yanında yatırımları olan
bir kurumu şaha kaldırmış bir belediye
başkanımız var. Fatih eski ve tarihi bir
şehir, bu durum uygulanacak projeler
açısından bir dezavantaj. Buna rağmen
Ergün Başkan’ın diğer kurumlarla yürüttüğü bürokrasi çok güzel neticeler verdi.
Gösterişi yapılmayan bir sürü iş yapıldı,
icraatlar var ama açılışlar, törenler yok…
Şimdi düşünsenize; son iki yıl içerisinde
Fatih gibi sit alanlarıyla çevrili bir ilçeye
bir sürü yeşil alan kazandırıldı. Benim
mahallemde daha önce atıl olan mekâna
Kadırga Sanat Merkezi ve kütüphane kazandırıldı. Öğrencilerimiz kütüphaneden
yoğun şekilde faydalanıyorlar, çünkü
önemli bir ihtiyaçtı. Evinde ders çalışma
alanı olmayan çocuklarımız için büyük
bir fırsat eşitliği sağladı. Fatih’in neredeyse her mahallesine bir kütüphane kazandırıldı. Tamamen ücretsiz hizmet veriyor,
gençlerimizde yeni bir kültür oluştu.

DÜZENSİZ GÖÇÜN ÖNÜNE
GEÇİLDİĞİ İÇİN MUTLUYUZ

Selahattin KARA – Başkan

İkram CENGİZ – Başkan Vekili

18. Otoparkımız Hizmete Açıldı

DRAMAN
OTOPARKI

Aydın SARMUSAK – Raportör

Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ – Üye
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Fatih önceden kaçak göçmenlerin
ve yabancıların çok rahatça ikamet
alabildiği bir yerdi. Bir hanede 100-120
kişinin ikamet ettiği günler yaşadık. Sağ
olsun Ergün Başkanımızın gayretleriyle
Fatih’te artık yeni ikametgâh alınmıyor.
Bu mahallemizdeki yükü çok önemli bir
ölçüde azalttı. İdarecinin güçlü olması,
bölgesindeki her sorununa duyarlı olması, Fatih’in her sorunu için benim sorunum demesi işi çözüyor. Bu yasak Fatih’i
rahatlattı, yükü hafifletti ve düzensiz
göçün de önünü kestiği için mutluyuz.
Çünkü göç ister istemez bir yozlaşmayı
da beraberinde getiriyor ancak biz
ailelerin yoğun olduğu bir mahalleyiz.
Bu nedenle yaşamın Fatih’te olması çok
önemli. Başkanımızın bu konuda kararlılığını görüyoruz ve destekliyoruz.

Dervişali Mah. Draman Cad. No: 14

Kadırga Kütüphanesi

Murat Hakverdi - Şehsuvarbey Mahalle Muhtarı

Kısmen mahallenizi de etkileyen
Ordu Caddesi ve çevresinin
yayalaştırılması hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Avrupa’nın birçok ülkesinde merkezi
lokasyonlar yoğun olarak yayalaştırılmış,
araçlardan arındırılmış durumda. Laleli
ve çevresi de yıllardır böyle bir yayalaştırmaya ihtiyaç duyuyordu. Hem ekonomik
hem de turizmin canlanması adına bu
adımı çok yerinde ve etkili buluyorum.
Gedikpaşa’da da uygulamanın devam
etmesini diliyorum.
4 dönem neredeyse çeyrek
asırlık bir görev süreniz olmuş.
İyi ki Şehsuvarbey Mahallesi’nin
muhtarıyım dediğiniz bir anı
paylaşır mısınız?
O kadar çok anımız var ki Sevgili Kübra…
Soruyu sorman bile beni duygulandırdı.
Bizim için en önemlisi insanlara dokunabilmek. O kadar güzel insanlarımız
var ki, onların yüreğinde olmak, onların
duygularına ortak olmak maddi karşılığı olmayacak kadar güzel. İlk aday
olduğumda yaşadığım enteresan bir
anımı sizlerle paylaşmak isterim. Ziyaret
ettiğim birçok hanede “Müzeyyen Teyze
seni anlattı bizim oyumuz sana merak
etme” diyorlar. Üst üste bu durumla
karşılaşınca Müzeyyen Teyze’yi bulmak

istedim. Mahallede Müzeyyen isminde
4 kişi vardı ama teyze olabilecek yaşta
tek kişi vardı. Buldum, birkaç kez evine
gittim tanışmak için ama evde yoktu.
Seçim günü geldi, yürümekte zorlanan
bir teyze bana seslendi, baktım; “Ben
Müzeyyen Teyzen, tanıdın mı?” dedi,
ama ben tanıyamadım. Sonra bana, bir
gün çok zor durumdayken yağmurlu bir
havada onu kızına bıraktığımı hatırlattı.
Velhasıl üzerinden yıllar geçtikten sonra
Müzeyyen Teyze’m seçimde önüme
çıktı. O seçimde en yakın rakibimle aramızda 287 oy fark vardı. Bunun gibi daha
çok güzel anılarımız var.
ALDIĞIMIZ DUANIN
MUTLULUĞU HİÇBİR ŞEYE
DEĞİŞİLMEZ
Muhtar nedir diye sorarsanız; bir mahallenin babasıdır, abisidir, annesidir,
teyzesidir, ablasıdır, bir yüzüyle devleti
diğer yüzüyle milleti temsil eden kişidir.
Düşkün ve ihtiyaç sahiplerine, yetimlere
kol kanat olmaktan daha kutsal bir şey
olabilir mi? Sebep olunan hayırlı bir işten
sonra alınan o duanın mutluluğu hiçbir
şeye değişilmez. Seçimlerde tekerlekli
sandalyesiyle “Ben oğlum Murat’a oy
vermeye gidiyorum” diyen teyzelerimizi
görmek tarifsiz bir duygu. Pandemi
döneminde Allah razı olsun Belediye

Son olarak neler söylemek
istersiniz?
Fatih’in görsel sesi olarak değerlendirdiğimiz gazetemize verdiğiniz emekler için
belediyemize, size ve ekip arkadaşlarınıza teşekkürlerimi iletiyorum. Fatih’ten
ve belediye çalışmalarından halkımızı
haberdar etmesi açısında çok güzel bir iş
yapıyorsunuz, yüreğinize ve ayaklarınıza
sağlık…
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İade Edilen İmar Haklarınızla
Evinizi Yenileyin

Fatih’te Suriçi bölgesini kapsayan ve 10 bin binayı etkileyen, binaların hak sahipleri tarafından yıkılıp, herhangi bir hak kaybı
olmadan yeniden yapılmasını sağlayan I42 plan notu uygulamaları devam ediyor.

Minik Çiftçilerin Hasat Keyfi
Çocuklara organik tarımı ve toprağı sevdiren Yedikule Bahçe’de hasat heyecanı yaşandı.

Minik çiftçilerin Yedikule Bahçe’ye elleriyle ekip, sabırla büyüttükleri sebze ve meyveler
mahsullerini verdi. Ektikleri ürünlerin hasat zamanı geldiğinde ise Fatih Belediye Başkanı
M. Ergün Turan, çocukların sevincine ortak oldu. Ürünlerini dalından koparan minikler
Başkan Turan ile kahvaltı yaparak, organik ürünlerin tadını çıkardı.

Kadınlarımız Yedikule Bahçe Mahsulü
İncirleri Lezzete Dönüştürdü
Fatihli kadınlarımız Yedikule Bahçe’den topladıkları incirleri lezzete dönüştürerek, geleneksel yöntemlerle reçel yaptılar.

Fatihli kadınlarımızla Yedikule Bahçe’de geleneksel yöntemlerle reçel kaynatma etkinliği yapıldı. Bahçenin incirlerini dalından koparan kadınlarımız yıkama ve doğrama işlemlerinin ardından odun ateşindeki kazanlarda reçellerini pişirdiler. Tamamen organik ve kadınlarımızın emeği ile yapılan incir reçeli, mis gibi kokular eşliğinde
kavanozlara konuldu. En kısa sürede reçelin tadına bakacağı mesajını paylaşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bir de sürprizi olacağının müjdesini verdi.

Evlerini yenilemek isteyen vatandaşlarımızın evlerini yenilemelerine fırsat
tanıyan ve onların mevcut haklarını
kendilerine iade eden, Fatih için büyük
bir önem taşıyan bu fırsattan yararlanmak için belediyemize başvurmanız
durumunda binanıza özel olarak
sunum hazırlanıyor. Ayrıca bu haktan
yararlananlar 6306 Sayılı Kanun Kapsamında “Riskli Bina Tespit Raporu”
hazırlatmaları sonucu binalarının riskli
çıkması durumunda 18 ay kira yardımı
ya da kredi desteğinden de yararlanabiliyor. Fatihliler evlerini sağlamlaştırırken, herhangi bir imar hakkı kaybına da
uğramıyor.
Başvuru için 0212 453 14 53 numaralı
telefondan irtibata geçebilirsiniz.
I42 PLAN NOTU
• “Çevre, can ve mal emniyetinin
sağlanabilmesi ve yapıların depreme
dayanıklı hale getirilebilmesi amacıyla;
• Meri koruma amaçlı uygulama imar
planında; Dünya Mirası Alanları, Kara
Surları Koruma Alanı, 1. ve 2. derece
koruma bölgeleri ile 5366 sayılı yasa
kapsamında Bakanlar Kurulu kararı
ile yenileme alanı olarak ilan edilen
alanlarda, Eminönü bölgesinde(Molla
Fenari, Hoca Gıyasettin, Demirtaş,
Mercan, Mimar Hayrettin, Yavuz Sinan,
Süleymaniye, Sarıdemir, Tahtakale,
Hocapaşa, Balabanağa, Rüstempaşa,
Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Küçük
Ayasofya, Molla Hüsrev, Kalenderhane,

Kemalpaşa, Beyazıt, Alemdar, Emin
Sinan, Muhsine Hatun, Şehsuvar Bey,
Kâtip Kasım, Sultanahmet, Binbirdirek,
Mesihpaşa, Taya Hatun, Sururi, Hacı
Kadın, Hobyar, Cankurtaran, Nişanca
Mahalleleri) ve tamamı yol ve/veya
donatı alanlarında kalan yapılar hariç
olmak üzere;
• Yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma
izin belgesi almış yapılar: meri koruma
amaçlı uygulama imar planında belirlenen; donatı/yol alanlarına terkini
yapmak ve meri plandaki irtifa değerini
2 kattan fazla aşmamak kaydıyla yapı
ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin
belgesine esas şekilde (3194 sayılı kanunun Geçici 16.maddesi kapsamında
yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar
dahil edilmemek ve müktesep hak teşkil etmemek üzere) yıkılarak yeniden
yapılabilir.
• Yıkılıp yapılacak yapılarda meri plan
veya belgesinden gelen yapılaşma hakları arttırılmamak kaydıyla düzenleme
yapılacaktır. Bu kapsamda yıkılıp yeni-

den yapılacak yapılarda, belgesindeki
kullanım amacına veya planda belirtilen fonksiyona aykırı olmayacak şekilde
uygulama yapılır. Yola ve/veya donatı
alanına terki olan parsellerde; yapı,

parsel içerisinde ötelenebilir. Bağımsız
bölümlerin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla, üniversite veya konu
uzmanı kurum ve kuruluş tarafından
arkeojeofizik yöntemler ile (jeoradar,
jeomanyetik, jeoelektrik vb.) yapılacak
araştırma sonucunda arkeolojik kalıntı
ve buluntuya rastlanmaması halinde
ilave bodrum kat yapılabilir.
• Bu madde kapsamında lejantta ‘Korunması Gerekli Tescilli Arkeolojik Tarih Sanat Değeri Olan Anıt Eser Yapılar’
taraması bulunana yapılara (çeşmeler
hariç) cephe veren ve meri’i imar planındaki irtifa değerlerini aşan yapılarda
Kurul kararına göre uygulama yapılır.

I-42 Plan Notu Hakkında
Her Şey Danışma Ofisimizde
Fatih’te binaların hak sahipleri tarafından yıkılıp, herhangi bir hak kaybı olmadan yeniden yapılmasını sağlayan
I42 plan notu uygulamaları devam ederken danışma ofisimizde komşularımız tüm sorularına cevap alıyor.
Bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız belediyeye başvuruda bulunarak binalarına özel sunum hazırlatabildikleri gibi Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne uğrayarak da detaylı bilgi alabilirler. Ofisimiz hafta içi her gün
08.30 – 17.00 saatleri arasında Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi’nde hizmetinizde.
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Tarihi Kentler Birliği’nden

Fatih Belediyesi’ne Ödül
Kırsal Miras ve Kent İlişkisi teması ile düzenlenen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında Tarihi
Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda proje
dalında Fatih Belediyesi ödüle layık görüldü.

ile

Hizmet Yerinde Görülüyor

Fatihli komşularımız, “Suriçi Turları” uygulamasıyla ilçede hayata geçen projeleri yerinde görerek, inceleme fırsatı buluyor.
Mahalle bazlı olarak gerçekleştirilen “Suriçi Turları” programı çerçevesinde Fatihliler; eğitim, restorasyon, sağlık, çevre, sosyal ve
kültürel alanlarda Fatih Belediyesi’nin hizmete sunduğu projeleri yerinde görerek, bilgi alıyorlar.

Çeşmelerimizin
Restorasyon ve Bakım
Çalışmaları Devam Ediyor
Kültürel mirasına sahip çıkmaya devam eden Fatih Belediyesi, ilçede tarihi
çeşmelerin restore edilerek geleceğe kazandırılması adına çalışmalarını hız
kesmeden sürdürüyor.
Üç medeniyete ev sahipliği yapan Fatih’te, çeşmelerin gün yüzüne çıkarılması ve eski işlevlerinin yeniden kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar
aynı hızla devam ediyor. Fatih Belediyesi Kültürel
Miras Müdürlüğü, ilçedeki tüm çeşmeleri adım
adım tespit ederek, bir envanter oluşturdu. Şimdi
de o tarihi çeşmeler birer birer projelendirilerek
restorasyonları, bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Fatih Belediyesi

Kültürel Miras Müdürü Sümeyye Meryem Arslan,
“Çeşmelerimizin hepsi bize birer yadigâr. Çeşmelerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için
bazılarında basit bakım ve onarımlar yaparken, bazılarını ise daha kapsamlı müdahale gerektiğinden
projelendirip restore ediyoruz. Şu an Arpa Emini
ve Kapı Ağası çeşmelerimizde çalışmalarımız tüm
hızıyla devam ediyor” dedi.

Türkiye’de bu alanda düzenlenen tek

kurumları İstanbul’da bir araya getirdi.

fuar olma özelliğine sahip ve Kırsal Mi-

Fuar kapsamında Tarihi Kentler Birliği

ras ve Kent İlişkisi teması ile düzenlenen

tarafından Tarihi ve Kültürel Mirası

YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını

Koruma Proje ve Uygulamalarını Özen-

Koruma Fuarı’na Fatih Belediyesi de

dirme Yarışması düzenlendi. Yarışmada

katılım sağladı. Fuar; yapı restorasyon

proje dalında ödül almaya hak kazanan

ve tadilatları ile renovatif uygulamala-

Fatih Belediyesi’nin ödülü Başkan M.

rın yanı sıra, kültür mirasını oluşturan

Ergün Turan’a takdim edildi. Başkan

eski ve yakın dönem mimari eserlerin

Turan ödül takdiminin ardından Tarihi

restorasyonu, korunması, işlevlendiril-

Kentler Birliği ve Kahramanmaraş

mesi ve geleceğe aktarılması için çalış-

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin

malar yapan tüm yatırımcı, projeci ve

Güngör ile Fatih Belediyesi’nin standını

üretici unsurları, ulusal ve uluslararası

gezdi.

12. Uluslararası Dergi
Günleri Okurlarla Buluştu
Fatih Belediyesi’nin DERGİBİR (Dünya Dergiler Birliği) işbirliği ile organize ettiği, DERGİBİR
kurucu başkanı ve dergi fuarlarının öncüsü Asım Gültekin anısına düzenlenen Uluslararası
Dergi Günleri fuarının 12’incisi müdavimlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
Sirkeci Garı’nda kapılarını açan 12. Uluslararası Dergi Günleri fuarına, yurt içi ve
yurt dışından 500’e yakın yayın katılım sağladı. Fatih Belediyesi’nin de Yeditepe
Fatih dergisiyle katılım sağladığı etkinlik, okur-yazar buluşmalarına söyleşilere de
ev sahipliği yaptı. DERGİBİR kurucu başkanı ve dergi fuarlarının da banisi olan
Asım Gültekin’in de anıldığı ve kendisine özel bir alanın ayrıldığı fuarda Gültekin’e ait eserler, ona özel yayımlanan dergiler, kitaplar ve fotoğraflar da sergilendi.
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Özel Röportaj
Röportaj: Kübra Yeşilay

Bollywood’un
En Çok Ses Getiren Yapıtı

Tiger
Salman Khan

Bollywood’un en ünlü oyunlarını bir araya getiren ve en çok ses getiren yapımlarından biri olan Tiger serisinin üçüncü filminin
önemli bir bölümüne Fatih ev sahipliği yaptı. Bollywood’un gelmiş geçmiş en büyük bütçeli filminin başrol oyuncusu Salman
Khan ile Süleymaniye’deki film setinde bir araya gelerek, gazetemize özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
Tiger serisi Bollywood’un en çok ses
getiren yapımlarından biri. Serinin
üçüncü filminin çekimleri geçtiğimiz
mart ayında başladı. Hint sinemasına
hayranlığı olanların sıkı takipçisi olduğu pek çok oyuncu da filmde rol alıyor.
Daha önceki serilerinde olduğu gibi yine
aksiyon dolu bir casusluk hikâyesini
seyirciye vadeden Tiger 3 filminin yönetmen koltuğunda Manessh Sharma
oturuyor. Başrollerinde Salman Khan
ve Katrina Kaif’in olduğu filmin İstanbul sahnelerinin önemli bir bölümünü
Fatih’in Sultanahmet ve Süleymaniye
bölgelerinde gerçekleşti.
Bollywood’un gelmiş geçmiş en büyük
bütçeli filmi olduğu söylenen Tiger 3’ün
serinin son filmi olması planlanıyor.
Dünya üzerinde en çok hayrana sahip
Hint aktörlerinden biri olan ve 2022’de
vizyona girecek olan filmin başrol oyuncusu Salman Khan ile röportajımız…
Oyunculuk mesleğini seçmenizde
babanız Salim Khan etkili oldu
mu?
Şüphesiz ondan çok etkilendim Kendisi
çok başarılı bir senaristti ve bana etkisi
çok oldu.

Türkiye’de ve İstanbul’da olmak
nasıl bir duygu? Burada en çok
nereleri ve neleri sevdiniz?

Başarınızı neye borçlu

unutamadığınız, sizi en çok

olduğunuza inanıyorsunuz?

zorlayan anılardan, sahnelerden

Şanslı olduğumu hissediyorum.

Türkiye’ye ikinci gelişim.
2012’de geldiğimde de Tiger serisinin ilk filmini
Türkiye
çekmek için buradayçok güzel bir ülke,
dık. İstanbul’u Türkien yakın zamanda
ye’yi çok seviyoruz.
inşallah tekrar gelmek
En son geldiğimizden
istiyorum.
bu yana, gezerken
gördüğümüz üzere, yeni
iki tünel, bir köprü, bir kule
yapılmış şehre. Şehir gelişmiş
ve değişmiş. Ama bizim 9 sene önce de
birlikte çalıştığımız insanların hiç biri
değişmemiş. Bu şehrin havasının suyunun, Türk genlerinin ne kadar sağlıklı
olduğunu gösteriyor. Türk insanını, misafirperverliklerini, çekim mekânlarını
ve yemeklerini çok seviyorum.

birini paylaşır mısınız?
İlk performansım... Ne kadar çalışırsan

Mesleki kariyerinize
geri dönüp
baktığınızda

çalış, ne kadar hazırlıklı olursan ol,
insanın hep içinde diğerlerinin sevip
sevmeyeceği ile ilgili, onları hayal kırık-

lığına uğratıp uğratmayacağı ile ilgili bir
şüphe oluyor...
Bu mesleğe yeni başlayan,
oyuncu adaylarına neler tavsiye
edersiniz?
Çok çalışmalarını ve etraflarındaki herkese saygı duymalarını öğütlüyorum.
Röportajımızı okuyanlara neler
söylemek istersiniz?
Türkiye çok güzel bir ülke, en yakın
zamanda inşallah tekrar gelmek istiyorum. Hem farklı bir proje ile hem de tatil
için. Türk kültürünü, halkını kendimize
çok yakın buluyoruz, annem Türk
dizilerini çok severek izliyor, o yüzden
Türkiye’den asla uzak kalmıyorum.

KÜLTÜR BAKANIMIZ ERSOY
OYUNCULARI AĞIRLADI
Sevilen oyuncular Salman Khan ve Katrina Kaif’i, Çırağan Sarayı’nda ağırlayan
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, “Amacımız, Türkiye’nin bu cazip
plato olma özelliğinin bilinirliğini tüm
dünyaya yaymak. Türkiye, Avusturya
ve Rusya’da çekilecek filmin Türkiye
ayağını burada çekiyorlar. En yüksek
bütçeyle çekilmiş Hindistan filmi olarak tüm dünyada 2022 sonu itibarıyla
gösterilecek” dedi. Kaif, “İstanbul çok
güzel. İnsanlar çok kibar ve samimi.
Konukseverlik, yemekler, görülecek
yerler inanılmaz bir ambiyansa ve
enerjiye sahip” derken, Khan ise “Yakın
zamanda tekrar gelmeyi umuyorum”
ifadelerini kullandı.

Salman Khan, 27 Aralık 1965’de Indore, Madhya Pradesh’de doğdu. Ünlü Hint
senarist Salim Khan’ın oğludur. Oyunculuk kariyerine Biwi Ho To Aisi filmi
ile başladı fakat başrol oynadığı ilk film Maine Pyar Kiya’dır.
Khan, ticari başarısı yüksek olan birçok filmde rol aldı. Dünya üzerinde en
çok hayrana sahip Hint aktörlerden biri olan Khan, hayırseverliği ile de dikkat
çekiyor. Bollywood’da vücut geliştirmeyi ilk Salman Khan başlatmıştır. 1999
yılında Kuch Kuch Hota Hai filmindeki rolü ile Filmfare’de en iyi yardımcı
erkek oyuncu ödülünü aldı.

Bize biraz kameranın
arkasındaki Salman Khan’dan
bahseder misiniz?
Her gün mutlaka spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye dikkat ederim. Aileme
vakit ayırırım... Haksızlık ve kabalığa
tahammülüm yoktur...

Salman Khan Kimdir?

Ekibimizi tüm samimiyeti ve içtenliğiyle karşılayan değerli oyuncu Salman Khan’a
İstanbul hatırası olarak çekimlerin de yapıldığı Süleymaniye’de,
Süleymaniye minyatürünü hediye ettik.

Dabangg, Ready, Bodyguard, Ek Tha Tiger, Dabangg 2, Jai Ho, Kick, Bajrangi
Bhaijaan, Prem Ratan Dhan Payo ve Sultan filmleri ile ard arda 10 kere INR100
crore’un üzerine çıkan ilk ve tek aktördür. Her filmi vizyona girdiğinde
dünya çapında rekorlar kıran Khan, dünyada en fazla fana sahip olan aktörler
arasındadır.
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FATİH’İN ESNAFLARI

KARINCA
Kadın El Emeği Sergisi Açıldı

Özel Röportaj
Röportaj: Kübra Yeşilay

Kalemkârlık Mirasının Bekçisi

Berç Melikyan

Fatihli kadınlarımızın el emekleriyle ürettiği birbirinden güzel ürünler
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın açılışını yaptığı sergi ile görücüye çıktı
Fatihli kadınlarımız, Fatih Halk Eğitim
Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz KARINCA Kadın El Emeği
projemiz ile yeni meslekler edinip,
birbirinden güzel ürünler ürettiler.
Çeşitli branşlardan mezun olan kursiyerlerimiz, ilk girişimcilik adımlarını
bugün açılışı yapılan KARINCA Kadın
El Emeği Sergisi ile attılar. Fındıkzade
Çukurbostan Yaşam Merkezi’nde Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev
sahipliğinde açılışı yapılan sergimize
İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Fatih
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Fuat
Sönmez, KARINCA eğitimlerinden
mezun olan kursiyerler ile çok sayıda
Fatihli katıldı.
BAŞKAN TURAN:
“KADINLARIMIZ ÜRETTİKÇE
FATİH KAZANACAK”
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan
açılışta yaptığı konuşmada hayal ettiği
şehrin merkezinde kadın, çocuk ve
gençlerin olduğunu söyleyerek; “Benim

ve aile bütçesine katkıya dönüşmesi
mutluluk verici bir şey. Kadınlarımız
üretip kazandıkça Fatih’in de kazanacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle
sergimizde emeği geçen tüm kursiyer
ve eğitmenlerimizi tebrik ediyor, sergiyi
gezip buradaki el emeği göz nuru eserlerden ilham alan bütün kadınlarımızı
da KARINCA kurslarımıza davet ediyorum” dedi.

inandığım şehir sokağa çıktığınız anda
kadınların, çocukların ve gençlerin
öncelendiği, aile yaşamının ön planda
olduğu şehirdir. Çünkü bir şehri imar
edecek olan hanımefendiler ve onların
yetiştirdiği

evlatlardır.

Kadınlarımız

öğrenmeyi bir yaşam biçimi olarak
benimsediklerinde

sosyal

yapımız

daha da iyileşir, güzelleşir. Kadınlarımızın üretime katılmaları ve içindeki
girişimcilik ruhunu harekete geçirmelerini sağlayacak projelerimizden
biri olan KARINCA ile her yıl yaklaşık
3 bin kadın kursiyerimiz yeni şeyler
öğreniyor ve kendilerini geliştiriyorlar.
Buradaki kurslarda edinilen bilgilerin;
beceriyle, emekle yoğrulması, kazanca

İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek
başladığı konuşmasında KARINCA Kadın El Emeği Sergisi’nin hayırlara vesile
olmasını dileyerek, katkısı olan herkese
teşekkürlerini iletti.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi
kesilerek, sergi gezildi. Misafirler birbirinden güzel ve göz alıcı ürünlerin yer
aldığı sergiyi gezerek, üretenlerinden
ayrı ayrı bilgi aldı. KARINCA Kadın El
Emeği Sergisi 19 Eylül Pazar akşamına
kadar gezilebilecek ve dileyen misafirler
beğendikleri ürünleri satın alabilecek.

Kalemkârlık geleneğini yaşatan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin’in de aralarında bulunduğu dünya liderleri, bakanlar, iş insanı ve sanatçılara yaptığı sayısız sanat eserleri ve aynı zamanda
Sakal-ı Şerif muhafaza kabı tasarlamasıyla dikkati çeken Kalemkar Berç Melikyan Usta, kendisini yaşatılmasını istediği bu kültürel mirasın bekçisi
olarak değerlendiriyor.
Sizi tanıyabilir miyiz?
Mesleğinize başlangıç sürecini
anlatır mısınız?
1960 İstanbul doğumluyum. Bu işe
küçük yaşlarda sadekârlıkla başladım.
Daha sonra çizimi daha çok sevdiğim
için ustamın da tavsiyesiyle kalemkarlığa başladım ve 47 senedir bu işi yapıyorum. Tabi yıllar içerisinde edindiğim

ğımda “bundan iyisi olamazdı” diyorum,

Binlerce kalem darbesiyle yapılan bir

ama sonrakinde onun daha da iyisini

eserin aynısını, tekrar yapmak müm-

yaptığımı görmek, çıtayı yükselttiğimi

geleneğiyle, yapa yapa keşfede keşfede

kün olmuyor.

hissetmek bana her defasında ayrı bir

öğrendim. Bu bir kültür ve bunu devam

Bu meslekte sizi en çok mutlu

şeyi yapıyor, taş yontuyor, model de
çıkarıyorum. Mesleğimi ustadan çırağa

ettirmek için tabiri caizse nöbetini tutuyorum. Bu mirasın devam etmesi için
birilerinin bunu yaşatmasına ihtiyaç
vardı ben de bu işin bekçiliğini kendime
geçmişi geleceğe taşıma vizyonu oldu.
ÇOK BÜYÜK İNCELİK
GEREKTİREN BİR İŞ…
Bu işle ilgili söylenebilecek en net ifade
çok büyük incelik gerektirdiği. Köp-

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

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 Kocamustafapaşa Meydanı’nda pazar hariç
haftanın 6 günü sabah 09:00 akşam 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yeşilçam Açık Hava Sinema Günlerinde

Fatih’te Nostalji
Rüzgârı Esti

Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle ilçe sakinlerinin eğlenceli bir
yaz geçirmesini sağlayan Fatih Belediyesi, sinemaseverlere açık
havada nostaljik film izleme keyfi yaşattı.
Fındıkzade Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Türk sinemasının
hafızalara kazınmış birbirinden güzel filmleri meraklılarıyla buluştu. Fatihlilerin
yoğun ilgi gösterdiği ‘Yeşilçam Açık Hava Sinema Günlerinde’ Fatihliler patlamış
mısır ve gazoz ikramı eşliğinde unutulmaz filmleri izleme keyfini yaşadı.

Berç Melikyan

yor. Ortaya çıkan eserlerinin hepsi tek.

tecrübeyle artık sadesini, mumunu her

vazife edindim. Mesleğim benim için

Ücretsiz Yağ ve Kas Ölçümü için
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rüden geçerken farkında değilsinizdir
ama geçtikten sonra geriye dönüp baktığınızda, “ben bunu nasıl geçtim” demek
gibi. Bir milimetre 100 mikrondur. Her
bir mikronu 100 kat olarak düşünün
onun 40’ını kullanmazsınız, üstündeki
60 mikronuyla oynayarak bu çalışmalar ortaya çıkıyor yani o kadar ince ve
anlatırken bile zor ifade edilen bir şey.
En büyük zorluk ise, çalışılan objenin
küçük ancak yapılan işlemenin karmaşık olması. Dolayısıyla çok titiz çalışmak
gerekiyor. Kalemkârlık işi yanlış kaldırmıyor. Çünkü üzerinde çalışılan objeler
genellikle değerli taşlardan oluşuyor. Bu
da hassas bir çalışma süreci gerektiri-

mutluluk veriyor.

eden hangi aşaması oluyor?

İmzanız var mı?

Çok güzel bir soru. En başından sonuna

İki tane imzam var. Eğer ki bir ürünü

kadar büyük bir haz alarak yapıyorum

komple bütünüyle siz yapmamışsanız

ama en çok müşteriyle buluştuğu an,

onda usta damgası kullanırsınız. O

onun yüzündeki memnuniyet ifadesini

ürünün sadece kalemkârı ve tasarım-

gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum.

cısı olduğunuzu gösterir. İki harfli bir

Bir de yaparken bir ürünü tamamladı-

işaretim vardır, desenlerin arasına

gizlenir. Her şeyin taklidini yaptıkları
gibi onun da taklidini yaptıklarından
patentli markamızın dışında gizli imzamı atıyorum.
BİRBİRİNDEN KIYMETLİ
ESERLERDE İMZASI VAR…
Takı ağırlıklı ama çok değişik işler de
çalıştım. Tüfek, kılıç gibi işlerde yaptığım gibi Cumhurbaşkanlarımıza, bakanlarımıza diğer ülkelerin önce gelen
birçok devlet büyüğüne çok güzel işler
yapma şansım oldu. 9. Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel’e hatıra pulu, 2019
yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Rusya ziyareti öncesinde de Devlet
Başkanı Vladimir Putin için bir kutu
bunun dışında Sakal-ı Şerif muhafaza
kabı tasarlama fırsatım olduğu için çok
mutluyum.
OĞLU BERÇ USTA’NIN
ÖĞRENCİSİ
Mesleğiyle oğluna feyz veren ve ona
da öğreten Berç Melikyan Nuruosmaniye’deki atölyesinde oğluyla birlikte
çalışıyor. Bunun dışında work shoplara,
çalıştaylara ve üniversitelerin düzenlediği söyleşilere katıldığını söyleyen Berç
Melikyan, “Üniversiteler buna el atmalı,
kalemkârlığa daha fazla önem vermeli
ve eğitimi verilmeli diye düşünüyorum”
dedi.
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400 Binanın Cephesini
Lonca'nın Çehresini Yeniliyoruz!
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Kültürel Mirasımızın Eşsiz Emanetlerinden Biri…

Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi

10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birine sahip Fatih’te, kültürel mirasımızın her unsuru
proje, restorasyon bakım ve onarım çalışmalarıyla adeta nakış nakış işlenerek gelecek nesillere aksettiriliyor. Kültürel mirasımızın
eşsiz emanetlerinden biri olan ve hikayesiyle aşina olduğumuz Unkapanı’ndaki Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi de Fatih
Belediyesi tarafından restorasyon sürecine alındı.
Aslında birçoğumuzun kerametine aşina
olduğu Nalıncı Mehmet Mimi Dede;
Melâmî yolu (Kur’an eksenli hakikati
arayan ve gösterişten uzak yaşayanların
yolu) büyüklerinden olarak bilinir. Aslen
Bergama’lıydı ve geçimini nalıncılık
yaparak temin ederdi. 1592 yılında vefat
etmiştir. Defnedilmesi esnasında yaşanan
kerameti ise şöyledir:
Sultan Murad Han, o gün bir hoştur. Telaşlı
görünür... Sanki bir şeyler söylemek ister,
sonra vazgeçer. Veziriazam Siyavuş Paşa
sorar:
-Hayrola efendimiz, canınızı sıkan bir şey
mi var?
-Akşam garip bir rüya gördüm.
-Hayırdır inşallah...
-Hayır mı, şer mi öğreneceğiz.
Sultan Murad ve Veziriazam Siyavuş
Paşa tebdil-i kıyafetle yola koyulur. Seri ve
kararlı adımlarla Beyazıt’a çıkar, Vefa’ya
döner, Zeyrek’ten aşağılara salınırlar.
Unkapanı civarında soluklanırlar. Burada
yürürken bir kalabalık gözlerine çarpar ve
Padişah, Vezirinden kalabalığın nedenini
öğrenmesini ister. Veziriazam Padişah’ın
bu sözü üzerine kalabalığın bulunduğu
yere gider. Durumu öğrenir ve Padişah’a
gelip şunları söyler:
“Padişahım, zındık dedikleri bir adam
ölmüş. Cenazesini kimse yıkamak istemiyor. Yıkayıp yıkamamak için tereddüt
gösterip münakaşa ediyorlar.”

Padişah, veziriazamın bu sözü üzerine
daha da meraklanır. Kalabalığın içine
karışır, önüne gelen birine sorar: “Kimdir,
bu zındık dediğiniz adam?”
- Azaplar Çarşısı’nda nalıncılık yapan ihtiyar bir sanatkârdı, Nalıncı Baba derlerdi.
Ancak cuma namazı dışında camiye
gitmez, bütün kazandıklarını içkiye ve
fuhuşa harcar. Hem her akşam evine şişe
şişe şarap taşır, hem de nerde namlı, mimli
kadın varsa; takar peşine... Bu sebeple, bu
zındık adamın cenazesini yıkamak ve
namazını kılmak caiz değildir” bunları
söyleyen mahalleli, olay yerinden uzaklaşır. Tam Siyavuş Paşa da toparlanıyordu ki;
Sultan Murad, kolundan tuttu;
-Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey
diyemem, ama biz gidemeyiz. Öyle veya
böyle bizim defini tamamlamamız gerek.
Veziriazam, Padişah’ın bu isteği üzerine
sağa-sola koşturur, kefen ve tabut bulur.
Gasilhanesi olan en yakın camiyi öğrenir.
Padişah, bakır kazanları vurur ocağa,
usullere uygun olarak birlikte yıkarlar.
Ancak cenazenin yüzü içkici, şarapçı bir
adamın yüzüne benzemez, sanki bir nur
aydınlanır alnında... Padişah bu nurdan
etkilenir. Herkesin nefret ettiği adama,

anlaşılmaz bir sevgiyle, son kez bakar.
Bu arada, Siyavuş Paşa, Sultan’ı uyarır
ve ailesine haber verilmesi gerektiğini
anımsatır. Bunun üzerine Sultan Murad,
nalcının evini arar, bulur. Kapıyı yaşlı bir
kadın açar, olanları metanetle dinler ve
aralarında şu diyalog geçer:
Padişah: “Senin kocan güzel nalın yaparmış, fakat zındıkmış. Buna ne dersin?”
“Zındık değildi padişahım. Beş vakit
namazını uzak mescitlerde kendisini
tanımayanlarla kılardı. Eve geldiği zaman
da gece sabaha kadar ibadet ederdi.”
“Peki, her gün aldığı şarapları ne yapardı?”
“Kocam her akşam şarap getirirdi padişahım ama eve gelince iki rekât namaz
kılar, Allah’a şükreder ve derdi ki: “Allah’ım!
Mü’min kullarının şarap içmelerine mâni
olabilmek için bana bu günkü kazancımdan iki şarap almayı nasip eylediğin
için sana şükürler olsun. Sen büyüksün,
günahkâr kullarını affeyle!» ve şarapları
helaya dökerdi.”
“Böyle dersin hatun ama senin kocan her
cuma akşamı uygunsuz kadınları eve
toplar, onlarla eğlenirmiş” deyince;

“Evet padişahım. Kadınları eve çağırır
fakat kendisi başka yere gider, onun
hazırladığı nasihatleri ben kadınlara okurdum. Böylece birçok kadın, pişman olup
tövbe etmişlerdir. Kocamın bu hâli çeşitli
dedikodulara sebep olmuş ve adı zındığa
çıkmıştı. Ben kendisine bu huyundan
vazgeçmesi için durmadan yalvarıyor,
“Efendi! Bak hastasın. Bir gün ölüp kalacaksın. Herkes seni kötü belledi, adın
zındığa çıktı, cenazeni yıkayacak insan
bulamayacağız. Cenazen ortada kalacak,
vazgeç bu huyundan!” dediğim zaman,
gülerek; ‘Allah büyüktür hatun, hem
padişahın işi ne?’ derdi, kendi mezarını da
bahçeye kendi kazdı” der.
Cenaze hizmetlerini bizzat padişahın gördüğü Nalıncı Baba, evinin bahçesine kendi kazdığı mezarına defnedildi. Padişah
sonradan kabri üzerine bir kubbe, içine
bir çeşme koydurdu... Dahası bir tekke ile
adını yaşattı. Nalıncı Mehmet Mimi Dede
adıyla bilinen türbesi; Unkapanı’nda, Cibali
Tütün Fabrikası’nın arkasında, Harabzade
Camii’nin karşısında yer almaktadır.
Fatih Belediyesi Nalıncı Mehmet Mimi
Dede Türbesi’nin gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çalışmalarını büyük
bir titizlikle yürütüyor.
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Amatör Spor Kulüplerine Destek
Fatih Belediyesi, spora ve sporcuya olan desteğini sürdürmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Fatih Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 46 amatör spor kulübüne malzeme desteği yaptı. Mimar Sinan Stadı’nda gerçekleşen programa Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan da katıldı. Program sonunda Başkan Turan yardımları takdim ederek, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.

Bozkırın Tezenesi

Neşet Ertaş Türküleriyle Anıldı
Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, vefatının 9. yıldönümünde
Fatih Belediyesi’nin düzenlediği programda türküleriyle anıldı.
Türküleriyle gönüllere dokunan, sazının telleriyle insanımızı resmeden büyük halk ozanı ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş, vefatının 9. yıl dönümünde’ Fındıkzade Çukurbostan
Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Gönülden Gönüle Neşet Ertaş Türküleri” programıyla anıldı. Neşe Demir ve Erhan Uslu’nun solistliğinde Neşet Ertaş’ın; “Ahirim Sensin”, “Zahidem”,
“Gönül Dağı”, “Bir Bakışta Yaktın Beni” gibi birçok türküsü Fatihlilerce hep bir ağızdan seslendirildi.

3x3 Sokak Basketbolu
Turnuvası

Heyecan
Sona Erdi

Basketbolun coşkusu, mücadelesi ve heyecanı 3x3 Sokak Basketbolu
Turnuvası ile Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi’nde yaşandı.
111 takımda 444 sporcu; Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Küçükler olmak üzere 4 kategoride çetin bir mücadele verdiler. Seyircilerin tezahüratlarıyla heyecanın bir an olsun
dinmediği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdiğinde yaşanan mutluluk ve coşku
ise görülmeye değerdi.

Genç Yetenekler Turnuvada Ter Döktü
Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü ayak tenisi turnuvasında kazananlara ödüllerini Başkan M. Ergün Turan takdim etti.
Mimar Sinan Stadı’nda gerçekleşen turnuvada katılımcılar kıyasıya mücadele etti. Spor ve eğlencenin bir arada olduğu ayak tenisi turnuvasına Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan da katılarak, gençlerin heyecanına ortak oldu. 75 takımın kıran kırana geçen oyunları sonunda dereceye girenler ödüllerini Başkan
Turan’ın elinden aldı.

23 Nisan Parkı Hizmete Sunuldu
Küçükayasofya Mahallesi’ndeki 23 Nisan Parkı yenilenerek, miniklerimizin hizmetine sunuldu.

Fatih’e yeni yeşil alanlar kazandırırken mevcut park, meydan ve yeşil alanların bakımlarını da ihmal etmeyen Fatih Belediyesi, süreç içerisinde yoğun kullanımdan dolayı
yıpranan parkların bakım ve onarımlarını yaparak, yeniliyor. Bu kapsamda Küçükayasofya Mahallesi’ndeki 23 Nisan Parkı, çocuklarımıza daha konforlu ve eğlenceli hizmet
verecek şekilde yenilendi. Zemininden oyun parkurlarına kadar yenilenen parkımızın
ilk ziyaretçileri de çocuklar oldu.

Yedikule
İstasyon Parkı Yenilendi
Fatih Belediyesi, çocukların can güvenliği içerisinde keyifli vakit geçirebilmeleri
için Yedikule İstasyon Parkı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.
Kocamustafapaşa Mahallesi’nde bulunan parkta, eski ve kırık olan oyun grupları
yenilenerek, çocukların kullanımına sunuldu.

BULMACA

Pulculuk
Yed�nc�
sanat

ÇOCUKLAR İÇİN

Lanetlenecek �ş
Kuramlar
(esk�)

Branş
İzm�r �lçes�

Gümüş
Üzüntülü,
sıkıntılı
zaman

D�ley�ş,
d�leme

Tavuk et�yle
p�ş�r�len,
hamurla
yenen b�r
çorba

Erkek adı
Bellek

İlçem�zde
b�r semt

Dar ve kalınca tahta
Yırtıcı b�r
balık

B�r burç
Saygınlık
Res�mdek�
tar�hî
�badethane
Sonbahar

Doğal kals�yum fosfat
B�r renk
Tavukların
kümeste
tüned�ğ�
ağaç (halk)

Gece
kıyafet�
Kur’an
açıklaması

Çok �nce
örtü

Taneler�
olan
Soyluluk,
asalet

Çok fazla

Gayretl�,
kararlı
İt�c� güç,
�lham ver�c�

Satrançta
b�r hamle

İlg�s�z (esk�)
Radyumun
sembolü

Z�rve, doruk
B�r n�da

Edeb�yat
Şebnem,
jale

Atın
tırnağına
çakılan
dem�r

Arap
alfabes�nde
b�r harf
İnce yapılı,
nazen�n
Ufak, yağlı
ve tuzlu s�m�t

Saman
reng�nde b�r
yazı kâğıdı
(esk�)

Karışık
renkl�

Beddua
Kontenjan Yayalaştırısayısı
lan cadde
(res�mde)

M�hrak,
fokus

Gelecek
Gümüş
balığı

Had�se

Örtülü
tarım

L�stedek� kel�meler� karelere uygun b�r şek�lde yerleşt�r�n.
HAYLAZ ve TAKAT kel�meler�n� s�ze anahtar olarak
ver�yoruz. Yerleşt�rme �şlem�ne bu kel�melerden hareket
ederek başlayın.

T
A
K
A
T

HA Y L A Z

Altın veya
gümüş
�şlemel�
�pek

Müşter�

Kelime Yerleştirme

İstanbul’un
b�r �lçes�

Salgın

Enformat�k

3 Harfl�
BAR
DUY
NOT
ROL
ROT
SUR
SÜT
ŞUA
UFO
ÜYE

L�san
M�narede
okunan b�r
dua

Muğla �lçes�
Izdırap
Benzer,
eş, denk
Serv�s
sayısı (spor)
G�r�ş�m,
hamle

Bey, emîr
Alışver�ş
belges�

Eğ�t�m
kurumu

Yurt
B�r erkek
adı
Tay�n etmek

Seçk�n
Rumel�’de
b�r ünlem

Utanma
duygusu
Caka, çalım

Ölümden
sonrak�
hayat

Mezra

Hıyar
Bahçe
duvarı

S A L
S

A Y

L A F A Z A N

A Z

A L

H A Z

İ

Z

P A T

R

İ

K
I
S

K

A L A
E M E K
A N
İ

K

H A R
R

T

A
İ

Y A N

E

E

E

T E R

K

İ M

İ

L E M E K

İ

H A J E

S E M A

İ
İ

İ

L

İ

L

İ

B

R

İ

K

T A M İ M

2
6
8
5
9
1
4
3
7

6
2
1
4
5
7
3
9
8

7
8
9
3
1
6
2
5
4

4
3
5
9
8
2
6
7
1

K

F

L

R E Z

K A P

İ

İ M

K E T
İ

1
5
2
8
7
3
9
4
6

9
4
3
1
6
5
7
8
2

K

5
3
8
9
7
2
6
1
4

B

İ

B

İ

N E
K

L

L A K E

T A L

N A M

M A D A R A
K

1
6
7
4
5
3
8
9
2

Y

L A P A

İ

İ

İ

A C E

T E N E K

N A Z

8
7
6
2
4
9
5
1
3

B A T

İ

O P E R A

İ

5
1
7
6
3
4
8
2
9

K

K A M E T

K

V A S

3
9
4
7
2
8
1
6
5

Z

A L E V

E M A N E T

A K A M E T
İ

İ

Y A

O T O R

B�r nota

A

Ç A P A

M Ü G E
Ara
bozuculuk

I

K A M P

S E R A

Çabuk
davranan,
çev�k

İ

A L A N

F E R

Ayıplama

L

K A R

Telveden
anlam
çıkarma
Ahşap b�r
sıvı kabı

Hastalık
(halk)
İlg� zam�r�

K

İ

K A S E

B�r asalak
B�r nota

Ağızdan,
sözle söyleyerek
Utanç ver�c�
(esk�)

I

K A P A K L

Z

9
2
4
8
6
1
5
7
3

İ

2
7
1
5
4
8
3
6
9

L O T O N

6
8
5
7
3
9
2
4
1

4
9
3
2
1
6
7
8
5

MARS
NAİL
NÜVE
PAKT
PLAN
SOFA
SORU
TOKA
YURT

5 Harfl�

TORTU

ÇETİN
EMLAK
GAZAP
IRMAK
KATİP
LİSTE
MUZİP
NAKİL
PALTO
TAKAT

6 Harfl�
FIRSAT
HAYLAZ
KURNAZ
LEZZET
MEHTAP
MİNNET
PLANLI
ZEYTİN

1
1
5
2

7
3

7

7

3
5
6

9

5
8
1
3
2

6

8
7

7

1
5
9

3
6

3

2

2
1

2
1

B

M A K A L E

L A Y E M U T

V A L E
İ

H

A M E T A L

M
İ

Ansızın
O k�ş�ye

B�r meyve

H

F A R E K U L A Ğ I

K A T A K

P A K
R

K

I

M

Yeters�z
Dağ geç�d�
(halk)

B�r kadın
adı

N

A V

Seryum
Yemeklere
lezzet katan
kuru b�tk�ler

Özerk
yönet�m
bölges�

Taş veya
mermerden
oyma
mezar

U K A L A

A Ş K

Den�zler�n
ötes�nde
Ağacın
kolları

Evl�l�k akd�
B�r�c�k,
yegâne

M

İ

Ü C R A

Fotoğraf
basımı
Manda
yavrusu

Rüzgâr
Anne

I

İ

P E Ç E L

Sev�nç
AllahIn
varlığını İç�nde nane
�nkâr eden
olan

F�yat artışı

Ç

K E P E Z

İflah olma,
felah bulma
Uyarı

Yüksek
makamdak�
devlet
adamları

Fec�r
Dâh�l�k

C

S A K A T A T

Her tür
dokuma
B�r erkek
adı

Mesnet
Saç örgüsü
(halk)

İ

Çabucak

B�r kadın
adı
Benc�ll�k
(esk�)

Vekâleten
Orta
karşıtı
Amer�ka’da
K�barca
b�r ülke
olmayan

D

P A N

İnsanda
hayranlık
uyandıran
Bağımlı
Yalınlık

Büyük
havan

İşaret
Ad

L
Ç E K

4 Harfl�
BALE
ÇARK
ÇATI
DENK
GENÇ
HAİN
IŞIK
KASK
LİRA
LİSE

GELİN SUDOKU ÇÖZELİM

ÖNCE BİRLEŞTİR, SONRA RENKLENDİR !

3. SAYININ ÇÖZÜMLERİ

Geç�m,
geç�nme

İlaç, çare
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HAYDİ FARKI BULUN
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8
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3
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5
8

7
1
9
3
8
5
4
2
6

Noktaları
birleştirin ve
çıkan şekli
boyayın.

24

KADINCA

KADINCA

Sağlıklı
Psikoloji

Uzm.K. Psk. Ahmet Aytaş

Geçmiş Travmaların Olumsuz
Etkisinden Nasıl Çıkabiliriz
haksızlık karşısında hemen sinirlenip

ralımız bozuldu gibi düşünürsek, böyle

A planı, B planı, C planını düşünüp bu

bir türlü atmadığımız ve her gün düşü-

dava açmak hak aramak yerine böyle

durumlarda olayın yüzde kaçına ben

çözüm yollarından birine karar veririz.

nerek tekrar tekrar yaşadığımız anılara

bir durumda o anda duygularımız

sebep oldum, yüzde kaçına karşı taraf

Kişi böyle yaparsa ilerler ve artık bir

geçmiş travma diyebiliriz. Kişi geçmi-

hakkında düşünmemiz gerekir ve ge-

sebep oldu, bunun analizini yapmış olu-

daha arkasına dönüp bakmaz. Bunu

şinde bir haksızlığa uğramış, travma ya-

nellikle hissettiğimiz duygu öfke olur.

ruz. Duygular hakkında düşünce üretip

yaparsa sorun çözme stili oluşturmuş

şadığında birilerine çok kızar, bu kızma

öfke hakkında düşündüğümüz zaman,

bir adım ilerlemiş oluruz. Düşünce üret-

olur.

duygusu o kişide öfke uyandırır buda

hangi ilkelerimiz zedelendi, hangi ku-

tikten sonra çözüm yollarını düşünür,

Affetmek erdemdir. Affeden kişi karşı
tarafa ben senin hakkında feragat edi-

olur. Halinden şikayet eden devamlı

yorum anlamına gelir. Affeden kimse

İnsan sağlığı açısından önemi ile bilinen balık; vücudun tek başına üretemeyeceği, dışardan besinler ile alınması gereken
Omega-3 yağ asidinden zengin bir besin olması sebebiyle sağlıklı beslenme konusunda anahtar rol almıştır. Tüketimi ile
beraber insanın yaşam kalitesini etkileyen balığın faydalarına, alırken ve tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine göz
atalım..
Balığın Faydaları
 Vücudun ihtiyacı olan A,D,K ve B grubu vitaminlerini
aynı zamanda iyot, selenyum, çinko ve magnezyum
minerallerini içerir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Beyin ve sinir sistemi sağlığını korur.
- Kaygıyla mücadelede ve bilişsel fonksiyonların artışında etkilidir.

- İyot açısından zengin olması sebebi ile iyot eksikliği
ve guatr hastalıklarına karşı olumlu etki göstermektedir.
- Kemik ve diş sağlığı için etkilidir.
Taze ve Bayat Balık Nasıl Ayırt Edilebilir?
- Taze balığın gözleri canlı, parlak ve dışa doğru; bayat
balığın gözleri ise buğulu ve içe doğru olur.

yakınan kişilerin geçmiş yaşantıları

karşı tarafa ben senin düşmanın deği-

araştırıldığı zaman çözülmemiş Trav-

lim mesajını verir. Buda sevgiyi, saygıyı

malar görürüz. Çözülmemiş travmalar

ve güveni artırır. Ve ilişkilerde korkuyu

- Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

- Taze balığın derisi gergin, bayat balığın ise derisine
elinizi bastırdığınız yerde çukur oluşur.

kişinin sırtına yüklenen çuval gibidir.

azaltır. Böylece kişi kendini güvende

- Total kolesterol düzeyinin düşürülmesinde etkilidir.

- Bayat balık kötü bir koku yayar.

Nasıl bu çuval bizim hareket alanımızı

hisseder, mutlu hisseder ve böylece

kısıtlıyor yürümemizi zorlaştırıyorsa,

geçmiş travmaları onu rahatsız etmez.

zihinsel

performansınızı,

duygusal

atmış

oluruz.

Balık Tüketirken Nelere Dikkat Edilmelidir?
- Zengin omega-3 kaynağı olan balık haftada en az 2-3
kez tüketilmelidir.
- Balık faydasının gölgelenmemesi adına kızartma ve
fazla yağ ilavesinden uzak durarak doğru pişirme yöntemi ile (ızgara/buğulama/fırınlama) pişirilmelidir.
- Balığı limon ilave edilmiş bol yeşillikli salata ile beraber tüketebilirsiniz.

yük sosyal sermayesidir. İyi işbirliği

haksızlıkların

kurabilen kişiler bu çağda ilerleyebile-

çözümünü başarabilirsek her çuvalı
sırtımızdan

- Taze balığın başından tutup kaldırınca kuyruğu dik
durur, bayat balığın ise kuyruğu sarkar.

İyi işbirliği kurmak bu çağın en bü-

performansınızı da o affedemediğimiz
çözümleyemediğimiz

Dyt. Gayenur Çolakoğlu

Yaşam Kalitesi ve Balık

Geçmişte yaşadığımız ama zihnimizde

depresif ruh haline girmesine sebep

Sağlıklı
İpucu

ceklerdir. İlerleme göstermiş insanlar

Böylece

hatalarından ders almış insanlardır.

yükümüz hafifler ve daha rahat hareket

Hayatımızdaki

etmiş oluruz. Kişi affetmeden önce

zorluklar

başarıyı

getirir. Konfor içinde başarı olmuyor,

gerçekleri kabullenmesi gerekir. Kişi

potansiyeller baskı ortamında ortaya

affetmeyebilir ama gerçekleri kabul-

çıkıyor. Bizim yaşadığımız hatalar

lenmelidir. Kişi kabullendiği zaman

içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarıyor,

şunu düşünmelidir. “çaresi varsa gere-

kişi içindeki pişmanlığı kazanma nasıl

ğini yaparım, üzülmeye değmez, çaresi

döndürmeye

yoksa üzülsem de değişmeyeceği için

durumda bu bana bunu öğretti diyerek

yine üzülmeye değmez”. Kişi günlük

düşünmelidir. Negatife değil pozitife

yaşantısında haksızlığa uğraya bilir, her

odaklanmalıdır.

odaklanmalıdır.

2 NOKTADA

Böyle

5 NOKTADA

PSiKOLOGLARIMIZ

DiYETİSYENLERiMiZ

• Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi • Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam Merkezi

• Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi • Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam Merkezi
• Dervişali Semt Konağı • Vâni Dergahı Semt Konağı • Yedikule Yüzme Havuzu

Hizmetinizde

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin:

0212 521 53 63 Kadın Aile ve Eğitim Birimi
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Hizmetinizde

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin:

0212 521 53 63 Kadın Aile ve Eğitim Birimi
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KÜLTÜR SANAT

KÜLTÜR SANAT
Yavuz Selim Yaşam Merkezi
Çocuk Etkinlikleri

Fındıkzade Yaşam Merkezi
Çocuk Etkinlikleri
2 Ekim Cumartesi Saat 16.00
Yarışmalar & Animasyonlar
Maskotlar
Balon Şov
9 Ekim Cumartesi Saat 16.00
Maskotlar
Sihirbaz
16 Ekim Cumartesi 16.00
Yarışmalar & Animasyonlar
Maskotlar

Çocuk Oyunu

2 Ekim Cumartesi Saat 16.00
Akrobasi
Kukla gösterimi
ibiş show
9 Ekim Cumartesi Saat 16.00
Jonklör
Balon Katlama
Keloğlan Hikayeleri
16 Ekim Cumartesi 16.00
Sihirbaz

Jonklör
23 Ekim Cumartesi Saat 16.00
Yarışmalar & Animasyonlar
Maskotlar
Dans eden kuklalar
Şapka dansı
30 Ekim Cumartesi Saat 16.00
Yarışmalar
Maskotlar
Balon Şov

Pandomim
İbiş Show
23 Ekim Cumartesi Saat 16.00
Hayali Karagöz
Sevilen Çocuk Şarkıları
Nasrettin Hoca
30 Ekim Cumartesi Saat 16.00
Buble Gösterimi
Sevimli Maskotlar
Çocuk Şarkıları

Zeyrek Söyleşileri

Konser

Konferans

Prof. Dr. Azmi Özcan

Minyatürler

Prof. Dr. Vehbi Baysan

“Modern Sömürgecilik ve Eğitim”

Keman: Cihat Aşkın
Piyano: Mehru Ensari

11.00 | FKSM

17.00 | Zeyrek Akademi

20.00 | FKSM

18.00 | Medrese Davutpaşa

17 Ekim

19 Ekim

20 Ekim

21 Ekim

Konser

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Çocuk Oyunu

Afacan Tilki

Yeşil Elma Gönül Alma
Tiyatro İnsan

“Tarihsel Arkaplanı ile
Günümüz Ortadoğusu”

Zeyrek Söyleşileri

Müzik ve Söyleşi

Medrese Davutpaşa Söyleşileri

Tez Sunumu

Kadırga Sanat Galerileri

Prof. Dr. Mahir
Aydın

Müzikli Maarif
Takvimi

Revnakoğlu’nun
Sayfalarında İstanbul

Dr. Zeynep Bostan

Aziz
İstanbul

Revnakoğlu’nun
Sayfalarında İstanbul

“Revnakoğlu’nun İstanbulu’nun Tarihine
düştüğü Edebi Notlar”

“Modern Osmanlı Hariciyesinin İnşası ve
II. Abdülhamit Döneminde Diplomasi”

Hasan Çelebi
Retrospektif Sergisi
“Ketebehu Hasan”

Hazırlayan ve Sunan: Hüseyin Kıyak
Solist: Ezgi Köker

“Revnakoğlu’nun Notlarında
İstanbul’un Gündelik Hayatı”
Önder Kaya

Tiyatro Yansıma

“İstanbul’un Kurtuluşu’

“İstanbul’un İflahsız Romantiği: Osman
Nihat Akın”
Hazırlayan ve Sunan: Mehmet Güntekin
Solist: Gizem Coşkun

Doç. Dr. Alim Kahraman
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17.00 | Zeyrek Akademi

20.00 | FKSM

19.00 | Medrese Davutpaşa

17.00 | Zeyrek Akademi

Kadırga Sanat Galerileri

20.00 | FKSM

18.00 | Medrese Davutpaşa

11.00 | FKSM

5 Ekim

6 Ekim

7 Ekim

8 Ekim

23 Ekim - 10 Aralık

23 Ekim

23 Ekim

23 Ekim

Konser

Konferans

Çocuk Tiyatrosu

Zeyrek Söyleşileri

Çocuk Oyunu

Konser

Zeyrek Söyleşileri

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Anadolu’ya
Güzelleme

Prof. Dr. Kürşat
Demirci

Susa ile Kiki

Prof. Dr.
Mehmet İpşirli

Pamuk ile Kömür

Seslerden
Gönüllere

Dr. Savaş
Barkçin

Hazırlayan ve Sunan: Başak İkiz
Solist: Adile Kurt Karatepe

“Tarihin Kırıldığı Zaman:
Göbeklitepe Uygarlığı, Tarih ve
İnanç Açısından Değerlendirme’

Devlet Tiyatroları

20.00 | FKSM

18.00 | Medrese Davutpaşa

14.00 | FKSM

9 Ekim

9 Ekim

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Medrese Davutpaşa Söyleşileri

Prof. Dr.
Mehmet Çelik

Beşir Ayvazoğlu

“Yunus Emre Üzerine Konuşmalar”

(Yer ile Gök Arasında)

İstanbul Devlet
Modern Folk Müzik Topluluğu

Ahmet Vefa
Çobanoğlu

“Medeniyet Aklı”

Dersaadet’in Sanat Tarihi
“Yeni Camii ve Külliyesi”

20.00 | FKSM

17.00 | Zeyrek Akademi

19.00 | Medrese Davutpaşa

24 Ekim

26 Ekim

26 Ekim

27 Ekim

Çocuk Tiyatrosu

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Çocuk Oyunu

Çocuk Oyunu

Bir Zebra Müzikali

Seksen Günde
Devri�lem

Hayri Fehmi Yılmaz

Bir Don Kişot Macerası

Çalışkan Karıncalar

Türk Edebiyatından Portreler
“Tevfik Fikret”

1001 Sanat Tiyatro

Devlet Tiyatroları

İstanbul Tarihinin İzinde
“Fatih’te Evleri Koruyan Levhalar, Tılsımlar”

Sahnebaz

Oyuncu Tayfası

19.00 | Medrese Davutpaşa

18.00 | Medrese Davutpaşa

11.00 | FKSM

20.00 | FKSM | 15.00

18.00 | Medrese Davutpaşa

11.00 | FKSM

11.00 | FKSM

15 Ekim

16 Ekim

16 Ekim

16 Ekim - 17 Ekim

30 Ekim

30 Ekim

31 Ekim

“Osmanlı’da İlim Dünyası ve Medreseler”

Tiyatro Yansıma

Sanat Yönetmeni: Enver Merallı
Solistler: Uğur Çınar, Eda Beki, Ayşe Aslanca

17.00 | Zeyrek Akademi

11.00 | FKSM

9-10 Ekim

12 Ekim

Çocuk Oyunu

İRME SUNU
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N
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Fatih’te
Eski İmar Hakları İade Edildi!
Siz de Evinizi Yenileyebilirsiniz

BİZİ
ARAYIN

0212 453 1453
Bilgi İçin: fatih.bel.tr

