1915 Çanakkale Köprüsü
Hayırlı Olsun
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale
Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun açılışını gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Fatih Belediyesi’nin yaklaşık 2 yıl gibi kısa bir sürede
ilçede gençlere yönelik eğitim ve spor alanında hayata geçirdiği projelerin resmi açılışını gerçekleştirdi.
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Sevgili Fatihli Hemşehrilerim,

1915 Çanakkale Köprüsü Hayırlı Olsun
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 1915
Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni’nde yaptığı
konuşmada, tarihî günde katılımcıları
“Coşkunuz coşkumuzdur ve bu ilginiz
inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en
güzel şekilde ifade etmektedir” sözleriyle selamladı.
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, konuşmasının devamında: “Ne diyor şair? ‘Sen
ki asara gömülsen taşacaksın/ Heyhat,
sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu
cihat/ Ey şehit oğlu şehit, isteme benden
makber/ Sana aguşunu açmış duruyor
Peygamber.’ Evet, biz de Peygamber
yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek
için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz.
Şehitlerimizin aziz hatıralarına, ecdadın
107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere
adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü’nü
bir hilal uğruna ya Rab, batan güneşlere,
Bedrin aslanları kadar şanlı, tarihe
gömülemeyecek kadar büyük ecdada
ithaf ediyoruz. Hani hep ‘maziden atiye
köprü kurmak’ diyoruz ya işte bugün bu
sözü hem lafzıyla hem ruhuyla hayata
geçiriyoruz” dedi.
“1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ,
HER BİR TEKNİK ÖZELLİĞİYLE
FARKLI ANLAMLAR TAŞIYOR”
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Türkiye’ye, millete, Çanakkale’ye ve tüm insanlığa hayırlı
olmasını dileyerek, konuşmasını şöyle
sürdürdü: ”1915 Çanakkale Köprüsü’nün

her bir teknik özelliğiyle farklı anlamlar
taşıyor. Köprümüzün isminin başındaki
1915, Birinci Dünya Savaşının en kanlı,
en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine
sahne olan Çanakkale’de deniz zaferini
kazandığımız yılı; kule yüksekliği 318
metre de Mart’ın 18’ini ifade ediyor. 3,
Mart ayı, 18, bugün. Dolayısıyla orta
açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı
olan 2023’ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir.”
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, ecdadın
bir asır önce Haçlı-Hilal mücadelesinde
“Çanakkale geçilmez” sözünü kanıyla
nakşettiğini, ecdadın kınalı kuzularıyla
Gazi Mustafa Kemal’in riyasetinde tarih
yazdığını vurguladı. Çanakkale’de o
mücadeleyi verenlerin torunları olarak
bugün burada bulunduklarını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama biz şimdi bugün başka bir adım atıyoruz. Biz de,
Çanakkale Köprüsü’nü açıyoruz. İnşa
ettiğimiz bu köprüyle ecdadın mirasını
aynı mesaj, mühendisliğin ve teknolojinin imkânlarıyla tarihe yeniden kazıdık”
ifadelerini kullandı.
“1,5 SAATLİK YOLCUKUK 6
DAKİKADA TAMAMLANACAK”
Hiç şüphesiz sadece bu köprüden bahsetmediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karşımızda İstanbul’u
Tekirdağ’a ve Çanakkale üzerinden
Balıkesir’e bağlayacak dev bir ulaşım
projesi var. Bugün köprüyle birlikte Malkara’dan Çanakkale’ye kadar uzanan

101 kilometrelik otoyolun da açılışını
gerçekleştiriyoruz. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Türkiye’nin en yoğun araç
güzergâhlarından birisi olan bu yolda
Lapseki-Gelibolu arasında feribotlarla
ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen, ardından 1,5 saatlik
bir yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk 1915 Çanakkale
Köprüsü üzerinden sadece 6 dakikada
tamamlanacak. Nereden nereye” dedi.
“MİLLETİMİZ İÇİN İFTİHAR
KAYNAĞI BİR ESERİN AÇILIŞINI
YAPIYORUZ”
Köprünün temelini 4 yıl önce 18 Mart’ta
attıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şöyle konuştu: “Firmalarımız
Güney Koreli iş ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı, 5 binin üzerinde personelin,
740 iş makinasının geceli gündüzlü
çalışmasıyla köprümüzü söz verdiğimiz
tarih olan bugünkü açılışa hazır hâle
getirdi. Türkiye orta açıklığı itibarıyla
dünyanın en uzun köprüsüne sahip
Japonya’yı geride bırakarak bu alanda
ilk sıraya yerleşti. Tabii orta açıklık
uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10
köprünün üçünün ülkemizde olduğunu
da hatırlatmak isterim. Marmara’yı
otoyollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle
çepeçevre kuşatan otoyol projemizin
bugün açılışını yapacağımız kısmı 2,5
milyar avroluk yatırım bedeline sahiptir. Peki, bu 2,5 milyar avroluk yatırım
bize ne kazandıracaktır? Ülkemizin bu
yatırımla sadece zamandan, akaryakıt
tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı yıllık ne kadar olacak
biliyor musunuz? 415 milyon avro.
Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu,
hızlı şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, rahatlığına, huzuruna değer biçilir
m? Yapılan hesaplamalar bu projenin
ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro,
istihdama 118 bin kişi, millî gelire 2,4 milyar avro ilave katkısının olacağına işaret
ediyor. Velhasıl neresinden bakarsanız
bakın ülkemiz için kazanç, milletimiz
için iftihar kaynağı bir eserin açılışını
yapıyoruz.”

“ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN
HATIRALARINI ABİDE
ESERLERİMİZLE YAŞATACAĞIZ”
Projesinden finansmanına, inşaatından
işletmesine kadar 1915 Çanakkale
Köprüsü’nün ülkeye kazandırılmasında
emeği geçen ilgili bakanlıktan firmalara,
mühendislerden işçilere kadar herkese
teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık Çanakkale şehitlerimizin aziz
hatıralarını sadece mezar taşlarında, sadece anıtlarda, sadece müzelerde değil,
işte bu abide eserin tüm görkemiyle Boğaz’ın üzerinde de yaşatacağız. Bizlere
canları pahasına bu vatanı emanet eden
tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle,
minnetle, şükranla yâd ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu’nun kullandığı makam
aracıyla köprüden geçerek, Gelibolu’dan
Lapseki’ye gitti.
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Başkanlık Saha Ekibi
Fatih’in Nabzını Tutuyor

İstanbul’un ruhunu ve siluetini bir nakış gibi üzerinde taşıyan
Fatih’i sevmek, bizi biz yapan değerleri korumak ve yaşatmak
demektir. İstanbul, tarihte birçok isimle anılmış, çok güzel
sıfatlarla yüceltilmiş. Kanımca onun en güzel ismi, ecdadımızın
yakıştırdığı “Dersaadet” olmuştur, yani “Saadet Kapısı”. Bugün
daha iyi anlıyoruz ki ecdat, yerle gök arasında şehre dair ne varsa
incelikle, insana yararlı, mutluluk bağışlayan bir amaçla tanzim
etmiştir. Elbette böyle şehirde, sadece insan değil, bütün canlı
hayatı, doğa ve tarih mutluluk içinde yaşar.

Fatih Belediyesi’nin halkın talep, öneri ve sorunlarının yerinde
dinlenmesi amacıyla; sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet
uzmanlarından oluşan 10 kişilik “Başkanlık Saha Ekibi” Fatihlileri
dinliyor, Fatih’in nabzını tutuyor.

Bizim belediyecilik faaliyetlerimizin gayesi de budur. Yaşlısıyla
genciyle bütün insanlarımızı memnun edebilmektir. Bunu
yalnızca sözle ifade etmemiz yetmez, çok çalışmamız, büyük
adımlar atmamız gerekir.

Fatih Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerini ilçe sakinlerine birebir anlatan, çalışmalarla ilgili bilgi veren, sorunlarını ve taleplerini bizzat yerinde dinleyen Başkanlık Saha Ekibi;
beklentileri anlık olarak kayıt altına alıyor. Günlük plan doğrultusunda gerçekleştiren hane
ziyaretlerinde toplanan veriler; Fatih Belediyesi Anket Yönetim Sistemi’ne kayıt edilerek,
detaylı analizler üretiliyor. Ayrıca vatandaşların ilettiği talep ve şikâyetler anında FABİM
kanalı ile ilgili müdürlüklere iş emri olarak aktarılıyor. Fatihlilerin görüş ve önerilerini dinleyen uzman ekip, elde ettikleri verileri belirli periyotlarla Fatih Belediye Başkanı Mehmet
Ergün Turan’la paylaşıyor. Katılımcılık ilkesinin güzel bir örneği olarak faaliyet veren bu
model ile vatandaştan gelen talepler doğrultusunda projeler hayata geçiriliyor. Bursa Teknik Üniversitesi’nin sosyoloji, psikoloji ile şehir ve bölge planlama bölümü öğrencilerinin
de İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı kapsamında 5 ay gönüllü görev aldığı “Fatih Belediyesi Başkanlık Saha Ekibi” hafta içi her gün 09.30 ile 16.30 saatleri arasında ziyaretlerine
devam ediyor.

Fatih’i tarihiyle, kültürüyle, somut ve soyut değerleriyle yarınlara
taşıma görevi sizlerin teveccühüyle bize emanet edildi. Göreve
geldiğimiz günden itibaren, bu sorumluluk ve bilinçle hareket
ediyor, bütün birimlerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz.
Ortaya koyduğumuz hizmetler dizisiyle sadece bugünün
mutluluğunu değil, yarınları da inşa ettiğimize, geleceğin daha
yaşanabilir, mutlu, huzurlu Fatih’ine doğru güçlü adımlarla
ilerlediğimize yürekten inanıyorum.
Geride bıraktığımız 3 yıl, özellikle gençlerimiz için altın
değerinde yatırımlara sahne oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın
teşrifleriyle, bu süre içinde kurduğumuz 13 kütüphanenin,
spor merkezlerimizin resmî açılışını büyük bir sevinçle
gerçekleştirdik. Kütüphanelerimiz vesilesiyle bu yıl 58’incisi
kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından “Yılın İş Birliği” ödülüne layık görüldük.
Gençlerimizin gülen gözlerinden anlıyorum ki huzurlu
ortamıyla, konforuyla, marka değeri yüksek, ideal bir kütüphane
modeli oluşturduk.
Geçtiğimiz ayın etkinliklerinden biri de İdeathon Fikir
Maratonu’ydu. Türkiye genelinden katılımın olduğu bu
yarışmada, gençlerimiz fikirleriyle kentsel problemlere yönelik
çözümler ürettiler. Önümüzdeki günlerde daha geniş katılımlı
iki ideathon daha gerçekleştireceğiz. Bunlardan birini sokak
hayvanlarımıza ayırdık.
Kültür faaliyetlerimizi şehrimizin değerli şahsiyetlerini tanıtan
etkinliklerle sürdürüyoruz. İstanbullu sanatseverleri genç yaşta
aramızdan ayrılan kaligrafi ustası Yılmaz Özbek ve minyatür
sanatçımız Nusret Çolpan’ın anısına hazırlanan sergilerimizle
buluşturduk.
Yine geçtiğimiz günlerde Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüz
bünyesinde Fatih’imizin simgelerinden biri olan Kıztaşı’nın
restorasyonunu, Plan ve Proje Müdürlüğümüz bünyesinde
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kara Surları Koruma
Alanı’ndaki Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın tarihî ve kültürel değerini
ortaya çıkarmayı amaçlayan bir kentsel tasarım yarışmasını
başlattık.
Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle, hepinizi muhabbetle
selamlıyorum.
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FATİH’TE GENÇ PROJELER

FATİH’TE GENÇ PROJELER

veren kütüphanemizde günlük ortala-

“KARŞILIKLI SOHBETİN
GETİRDİĞİ SOSYALLEŞMEYİ
İHMAL ETMEYİN”

Cumhurbaşkanımız
Sayın Erdoğan’ın Teşrifleriyle
“Fatih’in Genç Projeleri” Açıldı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Fatih Belediyesi’nin yaklaşık 2 yıl gibi kısa bir sürede ilçede gençlere yönelik
eğitim ve spor alanında hayata geçirdiği projelerin resmi açılışını gerçekleştirdi.

gelen öğrenci sayısı 120 binin üzerinde.

ekibini tekrar tebrik ediyorum.

'Suriçi Kart' sahibi öğrenci sayımız ise

sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla
ihmal etmeyin. Yakın şehirlerinden

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan
açılış programındaki konuşmasında
şunları söyledi: “Sıcak bir yuva konfo-

68 bin 800. Huzurlu ortamıyla, konforuyla, marka değeri yüksek, ideal bir
kütüphane modeli oluşturduğumuza

lik ve Spor Bakanlığımıza, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımız ile tüm kurum
ve kişilere teşekkür ediyor, ülkemiz ve
yarınlarımız için hayal kuran gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

çatışmaların sebep olduğu huzursuz

mizin kütüphaneleri, gençlik merkezle-

tesiyle İstanbul’un en yüksek kapasiteli

kiralama yapmadan burada Merkez

bir mekândaki gençlerle birlikte açılış

ortam vardı. Buna rağmen tarihi ve

ri spor salonlarının bir kez daha başta

kütüphanelerinden. Kütüphanelerimiz

Kütüphanemizi tesis ettik. 7/24 hizmet

kurdelesini kesti.

ve tez desteği verilmesi Bilim Fatih’ten

bulursak orada okumaya ve çalışmaya

bahçe ve kültürel mirasın korunması

Akademi bünyesinde Osmanlı Türkçe-

şimdiye kadar 33 bin öğrencinin

gayret ediyorduk. Bir de ideolojik

si’nden minyatür okumalarına kadar ge-

faydalanması, gençlerin ufuk açan faa-

niş yelpazede eğitim imkânı sunulması,

liyetler içinde bulunması takdire şayan

ortak buluşma noktası olmayı başardı.

Başkanımız Mehmet Ergün Turan ve

mıza, desteklerini esirgemeyen Genç-

Davutpaşa’ya canlı bağlanarak her

Zeyrek

leriyle her ay yaklaşık 140 bin gencin

pasitelidir. Kütüphanelerimize bir ayda

nıyordu. Yeni bir bakış açısıyla, hiçbir

kullanması mutluluk verici.

13 kütüphane, eğitim ve spor merkez-

muza hayırlı olmasını diliyor, Belediye

onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı-

Merkez Kütüphanemiz 400 kişi kapasi-

merkezi, bilim merkezi, halka açık

cuk kütüphanesi olmak üzere toplam

toplamda 1800 kişi ve 150 bin kitap ka-

keşfetmeye gayret edin. Fatih Belediye-

maalesef böyle imkânlar yoktu. Nerede

Hayata geçen projelerle Fatih; ikisi ço-

Fatih’imiz olmak üzere tüm İstanbul’u-

Cerrahpaşa Kütüphanesi ve Medrese

doktora öğrencilerine çalışma mekânı

özel bir törenle resmi olarak açıldı.

oluyoruz. Teşrifleriyle programımızı

düzenli olarak vakit ayırın demli bir çay
veya kahve eşliğinde yapılan karşılıklı

dolu mesajlarından okudukça mutlu

ortalama 800 vatandaşımız faydala-

gençlerimizin buraları yoğun olarak

düzenlenen

rını istiyoruz. Spora her gün mutlaka

sitayiş

programımızı gerçekleştirdiğimiz Fatih

spor merkezi, 3 spor salonu, akademi

teşrifleriyle

ederken gerçek hayattan kopmamala-

anne-babaların

yip Erdoğan konuşmaların ardından

işlerin bir sonucu. Bizim gençliğimizde

kanımızın

internete sosyal medyadan istifade

gözlerinden,

belediye hizmet binasından günlük

Medrese Davutpaşa’da yüksek lisans ve

“Fatih’in Genç Projeleri” Cumhurbaş-

tutamaz, tutmamalı. Gençlerimizden

yolda olduğumuzu gençlerin gülen

iki yıl gibi bir sürede 13’ü buldu. Şu an

faydalanması,

demi olmak üzere ilçeye kazandırdığı

da bir kitabın içindeki dünyanın yerini

ma 1800 gencimizi ağırlıyoruz. Doğru

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-

üzerinde

için projelerin geliştirildiği Zeyrek Aka-

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan;
13 kütüphane ve spor merkezini ilçeye kazandıran
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve
ekibini tebrik etti.

inanıyorum. İçinde bulunduğumuz

Fatih Belediyesi’nin 13 kütüphane, 5

öğrencinin

Dijital mecralar ne kadar yaygınlaşsa
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kültürüyle ülkemizi medeniyetimizi
anlamaya çalışan bir gayretin içindeydim. Sizler maddi altyapı teknolojik
imkânlar bakımından çok şanslısınız
ancak bu imkânların aynı zamanda
dikkatinizi dağıttığı ve işinizi zorlaştırdığı da gerçektir. İnternet medyası
doğru kararında kullanılmazsa adeta

Açılış programını onurlandıran Cum-

bataklık gibi içine çekeni yutan tehdidi

hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-

içinde barındırıyor. Genel olarak inter-

doğan; 13 kütüphane ve spor merkezini

net mecraları özellikle sosyal medya

ilçeye kazandıran Fatih Belediye Baş-

alanına ciddi düzenlemeler yapılmaya

kanı Mehmet Ergün Turan ve ekibini

başlamıştır. Biz de vatandaşlarımızı ve

tebrik ederek; “13 kütüphane ile gençlik

gençlerimizin geleceğini korumak için

ve spor merkezlerinden her ay 120 binin

bu çalışmalara başladık.

başlayarak

ülkemizi,

mümkünse

dünyada farklı yerler görmek kültürler

runda donattığımız kütüphane sayımız
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Bosna Hersek’in 30. Bağımsızlık
Yıldönümü Fatih’te Kutlandı
Fatih Belediyesi’nin Bosna Büyükelçiliği ve Preporod Boşnak Kültür Birliği ile ortaklaşa
düzenlediği özel programla, Bosna Hersek’in 1 Mart Bağımsızlık Günü kutlandı.

Saygı duruşu ile başlayan programda, İstiklal
Marşı ve Bosna Hersek’in milli marşı okundu.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan; dost ve kardeş
ülke Bosna Hersek’in 30’uncu bağımsızlık yıl
dönümünü en içten duygularıyla kutladığını
belirtti. Başkan Turan konuşmasının devamında; “İnsanlık tarihinin en utanç verici,
hadiselerinden biri olan Srebrenica ve Jepa
soykırımlarında çocuk, kadın, yaşlı, düşkün
demeden acımasızsa katledilen masum
Bosnalıları ve bağımsızlık yolunda hayatını
kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
Duruşu ve yaşayışıyla bir ahlak abidesi
olmuş, aynı zamanda İslam dünyasının yetiştirdiği yüz akı ve en önemli münevverlerden
olan Aliya İzzetbegoviç’i saygı ve özlemle
yâd ediyorum. Onun ve arkadaşlarının haklı
mücadelesiyle Bosna Hersek bağımsızlığına
kavuştu. Bu süreçte tüm Türkiye birlik olarak

tek vücut Bosna halkının yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir” dedi.
Ülkemize Yılmadan Destek Veren
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür
Ederim”
Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç; “Ülkemiz sizlerin de çabaları sayesinde bugün
dimdik ayakta durmaktadır. Ülkemize ve
bölgemize durmadan yorulmadan destek
veren, barış ve refahın artmasında büyük
katkıları olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve liderliğindeki Türkiye
Cumhuriyeti’ne, Türkiye’nin her metrekaresinde bulunan samimi Bosna Hersek
dostlarına ve Türk kardeşlerimize sonsuz
teşekkürler” dedi.
Program Preporod Boşnak Kültür Birliği’nin
konser, şiir dinletisi ve dans gösterileriyle
devam etti.

“Yerle Gök Arasında
Bir Nakkaş: Nusret
Çolpan” Sergisi Açıldı
Nakkaş Nusret Çolpan’ın eserlerinden yola çıkarak genç
sanatçıların hazırladığı “Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş:
Nusret Çolpan” sergisi Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün
Turan’ın gerçekleştirdiği açılışla sanatseverlerle buluştu.
Fatih Belediyesi Cam Küp Sanat Galerisi’ndeki açılışa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sergi danışmanı Gülçin Anmaç ve
merhum sanatçı Nusret Çolpan’ın ailesinin yanı sıra çok sayıda
sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan,
Fatih’in kütüphaneler, sanatçılar, yayınevleri ve sanat galerileriyle
anılmasını arzu ettiklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi. Başkan Turan, kültürel bir muhit oluşturmanın önemine de değinerek,
“Bizim medeniyetimiz inşa ve ihya medeniyetidir. Nusret Çolpan’ın
epey bir zamandır sergisi yapılmıyordu. Biz bu sergi salonumuzun
ismini geçici olarak Cam Küp Sanat Galerisi koymuştuk. Hem Fatihli olması hem de yeri doldurulamayacak bir şahsiyet olması hasebiyle bu sergi salonumuzun adını bundan sonra ilanihaye Nusret
Çolpan Sergi Salonu olarak değiştireceğiz” dedi. Fatih Belediyesi
Cam Küp Sanat Galeri ve Kadırga Sanat Galerileri’nde eş zamanlı
açılan sergi, 1 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Kadınlar Günü
Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Fatih’te çeşitli etkinliklerle, kadınlarımızın yoğun ilgisi eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Başkan Turan
Kadınlarla Kahvaltıda
Bir Araya Geldi
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün
Turan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne
özel düzenlenen program çerçevesinde
Fatihli kadınlarla kahvaltıda bir araya
geldi.

Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programına eşi İlknur Turan
ile birlikte katılan Başkan Mehmet Ergün
Turan, Fatihli iş kadınları, muhtarlar,
ev hanımı, sivil toplum kurumu ve ilçe
protokolü temsilcileri gibi toplumun çeşitli katmanlarından kadınlarla bir araya
geldi. Müzik dinletisi eşliğinde başlayan
programda davetli tüm kadınlara katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür eden

Başkan Turan; “Güçlü kadın güçlü aile,
güçlü aile güçlü toplum demektir ki, Türk
toplumunu diğer tüm toplumlardan ayıran en önemli unsur güçlü aile yapısıdır.
Dolayısıyla kadınlarımız hayatımızın her
aşamasında bizim gücümüzdür. Bana
göre bugün, bu farkındalığın oluşması
anlamında kıymetli ve önemlidir. Kadını
dışlayan toplum gücünün yarısından
vazgeçmiş demektir. Biz bu düşünceyle

Fatih Belediyesi
Kadın Personeli
Kadınlar Günü’nde
Doyasıya Eğlendi
Fatih Belediyesi kadın personeli,
kendileri için düzenlenen 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü özel programında
doyasıya eğlendi.

Kadırga Sanat Galerileri

Kaligrafist Yılmaz Özbek
Sergisi’ne Ev Sahipliği Yaptı
Türk - Latin kaligrafisinin en önemli isimlerinden rahmetli Yılmaz
Özbek’in eserlerinden oluşan Kaligrafi Sergisi Fatih Belediye Başkanı
Mehmet Ergün Turan’ın katılımıyla Kadırga Sanat Galerileri’nde
sanatseverlerin ilgisine sunuldu.
Türk Latin kaligrafisinin önemli isimlerinden, Emin Barın kaligrafi ekolünün
temsilcisi merhum Yılmaz Özbek’in eserlerinden oluşan ‘Kaligrafist Yılmaz Özbek Sergisi Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın katıldığı açılış töreniyle birlikte Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Yazı
ustası, grafik ve kaligrafi sanatçısı olan Yılmaz Özbek’in aynı zamanda tutkulu
bir filatelist olduğunu gözler önüne seren sergi, sanatçının onu akranlarından
ayıran Kûfi yazıyı Latin harflerine uyarladığı eserlerden oluşuyor. Sergide, Yılmaz
Özbek’in kendini sürekli yenileme gayesinde olduğu sanat hayatında, zarafetle
yazdığı yazıların yanında grafiksel düzenlemeleri ve sanatına dair kullandığı
malzemeleri de izlenebildi Ayrıca sanatçı adına düzenlenmiş ilk katalog Fatih
Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri tarafından yayımlandı.

Eşi İlknur Turan Hanım ile birlikte
katıldığı programda bir konuşma yapan
Başkan Mehmet Ergün Turan, tüm mesai
arkadaşı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutlayarak, “Kadınlarımızın
sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık
oluşturmak amacıyla bu özel gün güzel
bir hadise ancak tek güne sığması

Evdeyken Neyi Özledim
Resim Sergisi Açıldı

Fatihli çocuk ve gençlerin pandemi süresince evde geçirdikleri
zamanda yapmayı özlediği şeyleri anlattıkları resimler sergileniyor.
Bir seneyi aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde hayatlarını eve sığdırmaya çalışan çocuk ve gençlerin, bu döneme dair gözlemlerini tema edinen
‘Evdeyken Neyi Özledim’ resim yarışmasının dereceye giren eserlerinden oluşan sergiyi Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın katıldığı programla Kadırga
Sanat Galerileri’nde ziyarete açıldı.
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projelerimizde kadınlarımızı, çocuk ve
gençlerimizi

önceliyoruz.

KARINCA

eğitim birimlerinde 44 branşta 3 binden
fazla kadına eğitim veriyoruz. Kadınlarımızdan aldığımız güç ve destekle Fatih’te
hayata geçirdiğimiz birçok proje olduğu
gibi bundan sonra da sizlerin fikirleri doğrultusunda yenilerini hayata geçirmeye
devam edeceğiz” dedi.
mümkün değil. İşlerimizin çoğunu
kadın ağırlıklı personelle yapıyoruz.
Çünkü 23 yıllık kamu tecrübem hanım
kardeşlerimizin işlerini daha düzenli,
tutkulu ve latif yaptıkları kanaatini
oluşturdu bende. Hayatın her alanında
kadınların aktif olduğu, üstünlük
gösterebildiği bir Fatih politikamız var.
Çünkü ancak böyle olursa daha güzel bir
Fatih olacağına inanıyorum” dedi. Başkan
Turan daha sonra Fatih Belediyesi’nin
en kıdemli personeli Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’nden Seliman Kosa’ya
hediyesini takdim ederek, sahneden bir
öz çekim yaptı. KARINCA Türk Sanatları
Müziği korosunun konseriyle devam
eden programda Fatih Belediyesi’nin
kadın personelleri doyasıya eğlendi.

Fatihli Kadınlarımıza Çiçek Hediye Ettik
Fatihli kadınlar için hazırlanan sürprizlerden biri de çiçek hediyeleri oldu. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü boyunca Fatih Belediyesi ekipleri ilçenin çeşitli cadde ve
sokaklarında kadınlarımıza çiçek hediye ederek, Başkan Mehmet Ergün Turan
adına günlerini kutladı.

Kadın Basın Mensuplarını Fatih’te Ağırladık
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
kadın basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Davetlilerle ayrı
ayrı ilgilenerek, sohbet eden Başkan Turan, katılımlarından dolayı kendilerine
teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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Röportaj: Kübra Yeşilay

Fatih Belediye Meclisi İhtisas
Komisyonları
Gazetemizin bu sayısında Fatih Belediye Meclisi bünyesinde çalışmalarını yürüten
Engelliler Komisyonu’nun görev, sorumluluk ve çalışmalarını sizlere tanıtacağız.

Engelliler Komisyonu
Fatih Belediyesi müdürlüklerinden, Fatih Belediye Meclisi’ne gelen teklifler, Fatih ilçe sınırları içerisinde bulunan engelli vatandaşlar ile onların bağlı oldukları dernek,
kulüp ve şahsi problemlerini ilgilendiren konuları içeriyorsa Fatih Belediye Meclisi’nce Engelli Komisyonu’na havale edilir. Engelli Komisyonu da yasa gereği kendisine
verilen 5 (Beş) iş günü içerisinde konuyu araştırarak rapor halinde meclisin oluruna sunar.

Derviş ATLI– Başkan

Zeynep BAŞAK – Başkan Vekili

Nurhan ÇALIK – Raportör

Nazmiye AKARSLAN DURGUT – Üye

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu
Komisyon; ilçemizin maruz kalacağı olası bir afet öncesi ve sonrasında mal ve can kayıplarının asgari seviyeye indirilmesini sağlayıcı tedbir çalışmalarında bulunmak,
afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili incelemeler yapmak, belediyenin ilgili müdürlük ve birimlerinin yanı sıra ilçedeki sivil toplum kurumlarıyla konuyla
ilgili istişarelerde bulunup aksiyon almak, afetlerden korunma amaçlı çözüm önerileri sunmak adına çalışmalar yürütmektedir.

Sümbül Efendi Mahalle Muhtarı Abdurrahman Korkmaz:

“Mahalle Sakinlerimiz FANÇO’YU Çok Sevdi”
Fatih Belediyesi tarafından son zamanlarda mahallelerinde önemli projelerin hayata geçirildiğini söyleyen Sümbülefendi Mahalle Muhtarı
Abdurrahman Korkmaz, özellikle Fatih’in ilk anne ve çocuk merkezi olan Sümbülefendi FANÇO’nun yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
Sizi tanıyabilir miyiz?
1972 Batman doğumluyum. 1997
yılından bu yana Fatih’te, Sümbülefendi
Mahallesi’nde yaşıyorum. 15 sene
bu bölgede postacılık hizmetinde
bulundum. 2014 yılında kısmet oldu
muhtar adayı oldum. İkinci dönemimde
muhtarlığa devam ediyorum. Evli ve 1
çocuk babasıyım.

Mehmet Zafer ALSAÇ – Başkan

Şenol ÖZDEMİR – Başkan Vekili

Mesut GÜRSOY – Raportör

Fatih SARMUSAK – Üye

Fatih’te Kar Mesaisi Aralıksız Sürdü
Fatih Belediyesi, kar yağışının ilçede herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet
vermemesi için çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürdü.
Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Fatih Belediyesi ilçe sakinlerinin yoğun kar yağışından ve
soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için tüm birim ve ekipleri ile birlikte çalışmalarını gece
gündüz demeden aralıksız sürdürdü. Ekipler özellikle gece saatlerinde ve sabaha karşı yaşanan donlanmaya
karşı kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirerek, ilçede hiçbir
olumsuzluğa mahal vermedi.

Mahallenizden bahseder misiniz?
Herkesin bildiği Sümbülefendi Camii
ile birlikte 6 tane camisi bulunan, Fatih
Belediyesi’nin ilçemize kazandırdığı ilk

Sevimli Dostlarımızı
Unutmadık
Sokak hayvanları her zaman olduğu gibi soğuk
hava şartlarında da Fatih Belediyesi ekiplerinin
emin ellerindeydi. Ekiplerimiz kar yağışı dolayısıyla
yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına
periyodik olarak mama dağıtarak, sevimli
dostlarımızı sevgiyle beslemeye devam ettiler.

I42 Plan Notu Uygulamaları

Duhaniye Otoparkı

anne çocuk merkezi olan Sümbülefendi
FANÇO’ya ev sahipliği yapan, 47 sokak
ve 5 caddede yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı, komşuluk kültürünün yaşandığı
Fatih’in köklü mahallelerinden biriyiz.
Mahallemize
Önemli Yatırımlar Yapıldı
Belediyemizin son zamanlarda mahallemize çok önemli yatırımları oldu.
Öncelikle mahallemize yeni bir otopark
kazandırıldı ve böylece bölgemizde
yaşanan park problemi gözle görülür bir
şekilde azaldı. Ayrıca Fatih Belediyesi’nin
ilk anne çocuk merkezi mahallemizde
hizmete açıldı. İnanılmaz bir talep var.
FANÇO’yu Fatihliler özellikle de mahalle
sakinlerimiz çok sevdi. Muhtarlığımıza
gelip soranlar da çok oluyor, çoğu zaman
ben kendilerine eşlik ederek götürüyorum. Yeni bir tane FANÇO da Silivrikapı
Mahallesi’ne yapılıyor. Oranın da aynı
rağbeti göreceğine inanıyorum. Çocuklar
anneleriyle birlikte güvenilir bir ortamda
hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de
eğitici bilgiler alıyorlar.

Abdurrahman Korkmaz - Sümbül Efendi Mahallesi Muhtarı

I42 Plan Notu Uzun Süredir
Beklediğimiz Bir Karardı
I42 plan notunun hayata geçirilmesi de
mahallemiz adına uzun zamandır beklenen önemli kararlardan biriydi. Çünkü
yapılarımızın neredeyse hepsi çok eski
ve olası bir depreme karşı dayanıklılığı
tartışılır. Şu an mahallemizde 6 binada
yenileme çalışması başladı. Yeni yapılan
binaları diğer vatandaşlarımız gördükçe
yenilemenin hız kazanacağını düşünüyorum.

Sümbül Efendi Çocuk Kütüphanesi

Fatih Belediyesi’nin
çalışmalarından memnun
musunuz?
Sahadaki arkadaşlarımızdan, birim müdürlerimizden, başkan yardımcılarımız
ve kıymetli belediye başkanımızdan çok
memnunuz. Hepsi bize bir telefon kadar
yakın. Hatta belli bir süre biz aramayınca
Ergün Başkan, ya da müdürlerimiz bizi
arayıp halimizi hatırımızı bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını soruyor. Ergün
Başkanımızın hem mahallemize hem
de ilçemize çok önemli kazanımları
oldu. Başta şahsına, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve tüm belediye
personeline teşekkür ediyorum. Doktorun iyisi nasıl size doğru teşhisi koyar ve
doğru tedaviyle iyileştirirse Ergün Başkan da ustalıkla Fatih’in problemlerine
doğru teşhis koyarak, doğru adımlarla
çözüme ulaştırdı. Çalışmalar tüm hızıyla
da devam ediyor. Allah kendisinden razı
olsun. Gazeteniz aracılığınızla kendisine
bir kez daha teşekkürlerimi iletiyor,
başarılarının devamını diliyorum.
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Başkan Turan Basın Mensuplarını Bilgilendirdi

Topkapı Kaleiçi Meydanı
Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kara Surları Koruma Alanı’ndaki Topkapı Kaleiçi
Meydanı’nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak için başlatılan “İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım
Proje Yarışması” ile ilgili düzenlenen toplantıda basın mensuplarına yarışmayla ilgili bilgiler verdi.
“KARA SURLARI MİLLET
BAHÇESİ PROJEMİZİN
BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK”
Basın toplantısında konuşan Fatih
Belediye Başkanı Mehmet Ergün
Turan: “kadim şehir Fatih’in kültürel
mirası korunurken; canlılığını sürdürebilmesi, gelişerek yaşamaya devam
etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu
öneme binaen şehrin kültürel mirasını
korumak ve görünür kılmak için Fatih’e
yeni kamusal mekânlar kazandırma ve
bu mekânları katılımcı bir yaklaşımla
tasarlama gayretindeyiz. Bu yaklaşımla
İstanbul Kara Surları çevresindeki
çarpık kentsel dokunun ortadan kaldırılması ve bu alanın açık ve yeşil alan
olarak kente kazandırılması amacıyla
Kara Surları Millet Bahçesi projemiz

kapsamında TOKİ iş birliği ile yaklaşık
iki yıldır yoğun olarak kamulaştırma
çalışmaları yürütmekteyiz. Yarışmaya
konu alan, Kara Surları gibi tarihi güzelliklerimizin ortaya çıkarıldığı, bölgenin
güvenli hâle getirildiği ve kentin donatı
ihtiyacının karşılandığı Kara Surları Millet Bahçesi projemizin başlangıç noktası
olacaktır. Yarışma alanı, İstanbul Kara
Surları çevresi için ortaya koyduğumuz
bütüncül bakış açısının bir parçasıdır.”

Kaleiçi Meydanı’nın tarihi ve kültürel
değerini ortaya çıkarmak amacıyla
düzenlediğimiz ‘İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel
Tasarım Yarışması’ ile inanıyorum ki,
bölgeye yakışan, hem Fatihlilerin hem
de Fatih’e dışarıdan gelen ziyaretçilerin
beğenisine mazhar olacak bir proje
ortaya çıkacaktır. Bütün katılımcıları
şimdiden tebrik ediyor, yarışmamızın
ilçemiz adına doğuracağı güzel sonuçları merakla bekliyorum.”

“BU YARIŞMA İLE FATİH YENİ
BİR MEYDAN KAZANMIŞ
OLACAK”

10 Ocak’ta başlayan başvurular 10
Mayıs 2022 tarihinde son bulacak.
6 Haziran 2022 tarihinde sonuçları
açıklanacak olan yarışmada; birincilik
ödülü 125 bin TL, ikincilik ödülü 100
bin TL ve üçüncülük ödülü 80 bin TL
olarak belirlendi.

“Fatih’te Sultanahmet, Süleymaniye ve
Zeyrek ile birlikte UNESCO’nun Dünya
Miras Listesi’nde yer alan ve Kara Surları Koruma Alanı’nda kalan Topkapı

2. Yeditepe Bienali’nin Ardından…
Açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliği ile
bu yıl ikincisi düzenlenen Yeditepe Bienali sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok ismin övgüsüne mazhar oldu.
Yeditepe Bienali’nde hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru ve enstalasyon sanat dallarında 228 sanatçı 282 eserle katıldılar. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok önemli
ismin de ziyaret ettiği Yeditepe Bienali 7 Ocak – 13 Mart tarihleri arasında 42 bin 72 misafiri konuk etti. 2. Yeditepe Bienali; Süleymaniye Camii İmareti, Nuruosmaniye
Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Cam Küp Galeri olmak üzere İstanbul’la özdeşleşmiş dört mekânda sanatseverlerle buluştu.

Kütüphane Haftası’nda
Fatih Belediyesi’ne ‘Yılın İşbirliği’ Ödülü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlediği
ödül töreninde Fatih Belediyesi’ne “Yılın İşbirliği” ödülü verildi.
Kütüphaneler alanında “Yılın İşbirliği” ödülüne layık görülen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan törende yaptığı konuşmada, gençlere
yönelik yapılan her işin çok kıymetli olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Eğitim ve kültür yatırımlarımızda gençler bizim en önemli hedef kitlemiz.
Çünkü hayal etmek en çok gençlere, genç ruhlara yakışıyor. Bu ülke için
hayaller kuran, dertlenen, özgürce düşünen, yazan, üreten gençlerimiz için
ne yapsak azdır. Biz de bütün kütüphanelerimizi böyle bir neslin hayaliyle
ve inancıyla kurduk. Özene bezene inşa ettiğimiz, sıcak bir yuva konforunda donattığımız kütüphanelerimizin sayısı üç yıl içinde 13’ü buldu.
Kütüphanelerimiz toplamda 1800 kullanıcı ve 150 bin kitap kapasiteli.
Kütüphanelerimize bir ayda giren öğrenci sayısı 120 binin üzerinde. Kütüphanelerimizde kullanıcılara sağladığımız huzurlu ortamla, çalışma konforuyla marka değeri yüksek ideal bir model oluşturduğumuza inanıyorum.
Gençlerimizden olduğu kadar anne babalardan da olumlu geri dönüşler
alıyoruz. Hedefimiz, Fatih’te yaşayan her gencimizin kitaba, bilgiye ve ideal
çalışma ortamına en rahat şekilde ulaşabilmesidir.

228 Sanatçı
282 Sanat Eseri
40 Bin Ziyaretçi
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Röportaj: Kübra Yeşilay

Serdar Tuncer;

“Bende ki Fatih
Kadim Dostlukların Güzel Mekânı”
Ağ
la
dım

Serdar Tuncer

Aklıma düştü gözlerin
Boynumu büktüm ağladım
Elveda dediğin yerin
Yanına çöktüm ağladım
Oturduk sanki göz göze
Hayalinle ben diz dize
İki çay söyledim bize
Bir tütün yaktım ağladım

Ateştin bardaktın çaydın
Olmazdın bunca, olsaydın
Yalnızdım ve yanımdaydın
Sanma ki tektim ağladım
Cihanda sensizlik kadar
Ne bir dert ne de çile var
Sensizlikte sen vardın yar
Ben bende yoktum ağladım

Anılar gezdi kanımda
Seni aradım yanımda
Tespih gibi her anımda
Hasreti çektim ağladım
Her seven boyun eğmiş
Ayrılık ne yaman şeymiş
Gözden yaş dökmek neymiş
Gözümü döktüm ağladım

İçim garip gönlüm darda
Gözlerim karşı duvarda
Ben her akşam aynalarda
Yüzüne baktım ağladım
Sırrına erince hiçin
Ben sen oldum bitti niçin
Yanağına değmek için
Gözümden aktım ağladım

Şiirleriyle hislere tercüman olan, sesiyle gönüllere nakşeden, hikâyeleriyle bizi bize bulduran, kimi zaman da derde derman olan, güler
yüzü hiç ama hiç eksik olmayan sevilen şair ve yazar Serdar Tuncer… Son günlerde Youtube kanalı MyMecra ve sosyal medya üzerinden
manevi dünyamızı aydınlatan hikâye ve sohbetleri milyonlar tarafından ilgi ile takip edilen, Ramazan boyunca Vakt-i Muhabbet programıyla
Fatihlilerle buluşan Serdar Tuncer’le gazetemize özel keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Şiirle tanışma sürecinizden
bahseder misiniz?
Ben bunun insan daha doğmadan
başladığına inananlardanım. Daha
çocukluğumuzda
kitap
okumaya
meylimiz, güzel sese duyduğumuz
iştiyak, güzele olana meftunluğunuz,
siz de bir cevheri yavaş yavaş ortaya
çıkartıyor. Buna sonradan belki bir
çocukluk aşkı, belki öğretmenlerinizin
yönlendirmesi, belki ev ahalisinden
aldıklarınız size “ben bu işi yaparım”
dedirtiyor. Bizimki de daha doğmadan

önce başlayan bir süreç. Daha sonra basit
sebepten ortaya çıkmış. Şiirle tanışıklık
bu şekilde gelişti. Ses burada büyük
etkendi. Benim sesim çocukluğumda
da biraz böyleydi, sertti. Alıştığımızın
dışında biraz daha bas bariton bir ses
olunca, okulda özel günlerde şiirler
okutulunca bizi mecbur etti ve şiirle
meşgul olmaya başladık.
Kendinizi 3 kelimeyle
tanımlamanızı istersek?
Gayret edeyim, olmamak, aşk, arayış.

Çok soyut mu oldu bilmiyorum ama bu
üç kelimeyi söyleyebilirim.
Anlatımlarınızda bir dert
kavramı ağır basıyor,
takipçileriniz anlatımlarınızda
derdine derman bulduklarını
dile getiriyorlar. Tabi ki herkesin
çeşitli dertleri var lakin yaşamın
hakiki derdi ne olmalı, sizin
derdiniz nedir?
Çok idealize ederek hayatın asıl derdi
şu olmalıdır dersem dert sahiplerini

incitmiş olurum diye endişe ederim.
Onun için şöyle söyleyeyim; dünya dert
yeri. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadisi
şerifinde dediği gibi; “Dünyada rahat
yoktur.” Her birimiz kendi hayatımıza
baksak aslında bunu göreceğiz. Ya
imkânımız yoktur, ya sıhhatimiz
yoktur, ya sevdiklerimizin başına bir
şey gelir, ya işle güçle alakalı sıkıntımız
vardır. Hayatın her evresinde dert bir
şekilde gelip buluyor insanı. Her şey
bitti dediğimiz bir zaman yok. Paramız
oluyor zamanımız olmuyor, zamanımız

oluyor paramız olmuyor, ikisi birden
oluyor sıhhatimiz olmuyor. Hep bir
eksiklik yeri dünya. Bunlar dünyaya
gelen insanın çektiği dertler. Ama
bir de dünyaya gelen insanı buraya
gönderenin dert etmesini istediği şey
var. O ne? Bunu yine ayette çok net bir
şekilde Allah-u Teâla söylüyor; “Ben
cinleri ve insanları ancak bana kulluk
etsinler diye yarattım.” O zaman ben
Müslüman’ım diyen, inanan insanın
çekmeye değer bulacağı en önemli
dert Allah’a nasıl kulluk edebilirim
derdidir. İbadet değil, kulluk. Farkı
nasıl ifade edebiliriz, bir niyetle adet
kabilinden işler bile ibadete dönüşür. O
niyet olmayınca, -o niyete dert diyelim
biz- ibadetler bile adet haline gelir.
Hayat içerisinde yaptığımız her işte
“Allah rızası bu işin neresinde?” diye
düşünerek yapmaya çalışmalıyız. Dert
olarak insana bu yeter. Bu hakiki dertle
de insan bir şekilde tanışırsa da öbür
dert zannettiklerinin o kadar matah bir
şey olmadığını fark eder. Ölünce bitecek
şeyden dert olarak bahsedilir mi? Dert
dediğiniz şey öyle bir şey olmalı ki ölene
kadar bitsin ve beni kabirde karşılasın
dediğimizdir dert.
Teknoloji bizi biraz gerçekten
uzaklaştırıyor mu? Hayatımızın
bu kadar merkezine geçmesini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünya zaten yalan dünyaydı, şimdi
artık yalanın ötesinde bir yalan dünya
var. Oraya da sanal dünya diyoruz.
Teknolojiye “hayır” demek şu çağda

mümkün değil. Hiçbirimiz demiyoruz

boşluğunu çok çektiği bir yere çok

ve dememeliyiz de ama bir şartla;

ciddi bir temas oldu. Bizim sanatımız

teknolojiye esir de olmamalıyız. Yani

ne kökünü reddeden türedi bir sanattır

biraz insanın parayla ilişkisine benziyor

ne de kök dediğimiz o geçmişte olanın

bu. Para cebinizde olduğu sürece sahibi

birebir kuru taklidi. Hâlbuki ikisine de

sizsinizdir. Kalbinize koyarsanız, para

ihtiyacımız yok. Dünden beslenecek

sizin sahibiniz olur. Cep telefonu, tablet

ama bu çağ neyi gerektiriyorsa onun

de öyle. Sürekli elinizdeyse sizi esir

formuna bürünerek arzı endam edecek.

almıştır. Ama ihtiyaç olduğunda elinize

Yeditepe Bienali gelenekte var olan

alıyorsanız işinize yarayan bir aygıttır.

bizim sanatımızın, kadim sanatların

Metaverse de böyle, youtube da böyle,

bugünün şartları içerisinde modern

sosyal medya da böyle. Bizim işimize

bir yorumunu bizlere takdim etti. Bu

yaradığı sürece varlığı güzel, ama bizi

yönüyle çok kıymetli. Keşke buradan

esir alıp bizi güzelden alıkoyduğu

aldığımız ilhamla biz mimaride, hat

zaman anlamsızlaşıyor. Denge çok

sanatında, ebruda, musikide sanatın

önemli.

her sahasında bir şeyler yapabilsek.

Fatih Belediyesi 2. Yeditepe
Bienali’ni gerçekleştirdi. Siz de
ziyaret edip incelediniz. Nasıl

Hem mazimizi inkâr etmesek hem de
bu çağa uygun bir şeyler söyleyebilsek.
Buraya bir kapı aralayacak gibi duruyor.

buldunuz?

Fatih’le ilgili bir anınız var mı?

Yeditepe Bienali, düşünen insanların

Fatih’te Ankara’dan tanıdığım üniversite

okuyan arkadaşlarımın bir öğrenci
evi vardı. Gider Saray Muhallabicinin
yakınındaydı. Orada sabahlara kadar
çok güzel sohbetlerimiz olurdu.
O arkadaşlarım şu anda çok güzel
meslekler icra ediyorlar. Onlarla
yaşadığımız ortamı, hası iskemlelerde
oturduğumuz, At Pazarı’nda zaman
zaman geçirdiğimiz vakitlerin ve kadim
dostlukların güzel mekânı bende ki
Fatih.
Gençlere tavsiyeleriniz?
Ben tek bir şey tavsiye ediyorum. Nasihat
etmek çok kolay bir şeydir. Birisinin
bir başkasına kolaylıkla söyleyebildiği
şeydir de çok az insan kendisine
nasihat dinletebilir. Onlar benden de bir
başkasından da ötekinden de nasihat
almasınlar. Sadece hali nasihat eden
insanlar var; susarken, oturuşuyla,
bakışıyla, edebiyle nasihat edebilen
insanlar var. Onların dizlerinin dibine
çöksünler. Çünkü söz ile alınan nasihat
hayatınıza geçmeyebilir. Siz de alırsınız
birisinden satarsınız öbürüne. Kimseye
faydası yok, kuru tellallık. O hal ile
alınan nasihatle bu sefer siz nasihat
eden kimselerden olursunuz, kıymetli
olur.
Sizi motive eden, ilham veren
nedir?
Benim çok sevdiğim, daha 12-13 yaşındayken bendesi olmakla şereflendiğim,
efendim dediğim bir zat var. Onun bir
bakışı, tebessümü, bir işareti benim
motivasyon kaynağımdır.
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Başkan Turan
14 Mart Tıp Bayramı’nı
Kutladı
1

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan,
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

TIP B4 MART
KUTL AYRAM
U OL
SU I
1919
-

N

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlama programı düzenlendi. Programa Fatih Belediye
Başkanı Mehmet Ergün Turan, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma
yapan Başkan Turan; “Kamu hizmeti fedakârlık gerektiriyor. Fakat her zaman olduğu gibi bu süreçte de siz,
başkalarının canını en az kendi canınız kadar aziz gördüğünüz bir hizmeti yapıyorsunuz. Ben de bu vesileyle tekrar
14 Mart Tıp Bayramı Günü’nüzü kutluyorum. Milletimizin gözünde her zaman farklı ve özel bir noktada olan tüm
sağlık çalışanlarımıza sizin nezdinizde saygılar sunuyorum” dedi. Konuşmanın ardından hayatını kaybeden sağlık
çalışanlarını anmak üzere saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, 14 Mart Tıp Bayramı özel
pastasının kesimi ve Başkan Turan’ın hastanede görev yapan doktorlara plaket vermesiyle son buldu.

Gençler Fatih Ideathon’da
Fikirlerini Yarıştırdı

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ve 36 saat boyunca kıyasıya bir yarışa ev sahipliği yapan Ideathon Fikir
Maratonu’nda gençler kurdukları takımlarla birbirinden yaratıcı fikir ve projeler üreterek büyük ödül için yarıştılar.

Tarih Bölümü Akademisyenleri Fatih’i Gezdi
İstanbul’daki üniversitelerin tarih bölümlerinde görev yapan akademisyenler
Fatih’in tarihi ve kültürel anlamda önemli noktalarını ziyaret ederek, gözlemlediler.
İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi
tarih bölümü akademisyenleri düzenlenen özel bir programla Fatih’in tarihi
ve kültürel anlamda önemli destinasyonlarını gezdiler. İlk olarak Fatih Merkez
Kütüphanesi’ni gören kıymetli akademisyenler öğrencilere sunulan hizmetlere
hayranlık duyduklarını dile getirdiler. Cam Küm Sanat Galerisi’nde 2. Yeditepe
Bienali’ni 3 boyutlu olarak deneyimleyen kıymetli misafirlerimizin bir sonraki
durağı Medrese Davutpaşa oldu. Burada öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili bil-

gi aldıktan sonra Yedikule Hisarı’nı rehber eşliğinde gezerek, restorasyon sürecini
inceleyip bilgi alışverişinde bulundular. Akademisyenlerimizin son durağı kapılarını ilk kez 2. Yeditepe Bienali için açan Nuruosmaniye Cami’nin mahzeni oldu.
Burada eserleri yakından inceleyerek değerlendirmelerde bulunan misafirler,
hem tarihi hem de kültürel anlamda Fatih’te çok güzel işlerin hayata geçirildiği
ve başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü gözlemlemekten mutluluk duyduklarını
dile getirdiler.

Fatih Belediyesi’nin ilkini düzenlediği
“Fatih Ideathon Fikir Maratonu”
gençlerden yoğun ilgi gördü. Maratona
Türkiye’nin dört bir yanından yapılan
yüzlerce başvuru arasından ön elemeyi
geçen 45 takım katıldı. Fatih Belediyesi
Topkapı Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ve 36 saat boyunca aralıksız devam
eden maratonda 18 konu başlığı altında
proje ve fikir üreten gençlere Fatih Belediyesi müdürleri de mentorluk yaptı.
Öğrenciler sunumlarına çalışırken aynı
zamanda oyunlar, sürpriz hediye ve
ikramlarla da motive oldular.

müthiş bir performans sergilediler. Fatih,
İstanbul ve belediyecilik adına çok parlak
fikirler ortaya çıktı. Biz ilk 3 takıma ödül
verdik ancak ben katılım sağlayan, ülkesi
ve geleceği için bu yaşta fikir üreten, proje
geliştiren tüm gençleri yürekten kutluyorum. Benim de heyecan duyduğum
ve gençlerle gururlandığım bir yarışma
oldu” dedi. Başkan Turan; belediye
olarak gençlerle olan ilişkilerinde yeni

bir dönem başladığını belirterek, “Fatih
Ideathon” yarışının ikincisinin çok
daha büyük bir organizasyonla Yedikule Hisarı’nda açık alanda yapılacağının
müjdesini verdi.

takım 10 bin, ikinci 7 bin ve üçüncü seçilen takım 3 bin lirayla ödüllendirildi.
Birinci olan Fatih Cebeci ve Hüseyin
Anıl Akbaş’ın oluşturduğu Brothers
takımının fikri; Fatih’teki dezavantajlı
gençlerle oyun sektöründeki profesyo-

KAZANAN FİKİRLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ

nelleri bir araya getirerek hem nitelikli

45 takımın birbirinden değerli projeleri
arasından jüri tarafından seçilen birinci

iş gücü oluşturulması hem de gençlerin
istihdamını arttırmayı amaçlıyor.
Yarışmada ikinci olan Umut Arda Kapan, Muhammet Kerem Öztürk ve Enes
Güven’in Vertically for Everyone adlı
takımının Ebabil ismiyle geliştirdiği
proje; bir etkinlik platformuyla mültecilerin sorunlarını çözmeyi ve mobil bir

BAŞKAN TURAN: “ÇOK PARLAK
FİKİRLER ORTAYA ÇIKTI”

uygulama ile toplumsal entegrasyonu
kolaylaştırmayı hedefliyor.

Projeyi başından itibaren yakından
takip eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ödül töreninde yaptığı konuşmada 2 yılda hizmete açılan
13 kütüphane ve 66 bin üye öğrencinin,
gençlerle ilgili farklı düşünmelerini sağladığını dile getirerek, “Gençler 36 saat
süren bu maratonda aralıksız bir emek ve

Yarışmada üçüncü olan Mert Kıvrak,
Eray Er, Güney Işık’ın Hypersoft takımı
ise, birçok farklı eğitimin dijital bir
platforma aktarılması ile eğitimde olan
ya da olmayan gençlere istihdam ağı
yaratma konusunda alan oluşturulmayı
amaçlıyor.

VELEDİ KARABAŞ
ÇOK AMAÇLI SALONU ve EĞİTİM BİRİMİ

Açıldı
Adres: Mevlanakapı Mah. Yeni Tavanlı Çeşmesi Sokağı
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Gençlerin
Yeni Bir Spor Kompleksi Oluyor
Fatih Belediyesi Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gençlerin sosyal
hayatlarına önemli katkılar sunacak bir kompleksi hayata geçiriyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayat geçirilen proje ile Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında yer alan 6 bin 100 metrekarelik alanda 350
kişi kapasiteli konferans salonu, yüzme havuzu ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği özelliklerde hazırlanan basketbol ve voleybol sahası fonksiyonlarını içeren
kapalı spor salonu yapılıyor.

Fatih Belediyesi
Üniversiteler İle İş Birliği Yapıyor
Fatih Belediyesi başta mekânsal projeler üreten mimarlık fakülteleri olmak üzere
Tarihi Yarımada çalışan tüm öğrenci ve akademisyenlerle çeşitli işbirlikleri yapıyor.
İstanbul’daki tüm üniversitelerin mimarlık fakülteleri ile görüşmeler yapılarak, Fatih’te uygulanması planlanan proje önerilerinin yer aldığı “Fatih Mekânsal Strateji Planı”
hakkında bilgilendirmeler yapılarak, Fatih Belediyesi’nin Tarihi Yarımada vizyonu anlatılıyor. Tarihi Yarımada çalışan öğrencilere Fatih ve çalışma alanlarına ilişkin bilgiler
veriyor, alan gezileri gerçekleştiriliyor. Belediye olarak proje alanlarına ilişkin yaklaşımlarımızı paylaşıyor ve öğrencilere veri desteğinde bulunuyoruz. Tarihi Yarımada Fatih
için fikir üreten gençlere istedikleri her konuda destek olan Fatih Belediyesi, zaman zaman çeşitli atölyeler düzenleyip, üniversitelerin jürilerine de konuk oluyorlar.
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Kıztaşı Eski İhtişamına Kavuşuyor
Bulunduğu semte adını veren, Bizans Dönemi’nden kalma anıtsal sütunlardan Kıztaşı, Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
bünyesinde hizmet veren Kâgir Yapı ve Eser Atölyesi tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşacak.
Roma İmparatorluğu’nda anıt şeklinde
sütun dikmek bir adetti. Birçoğu kabartmalı bezemelere sahip bu anıtsal sütunlar bazen tek başlarına bazen de ilişkili
oldukları meydanların ortalarına dikilirlerdi. Yazılı kaynaklarda İstanbul’da
bu şekilde dikilmiş olan kırktan fazla
anıtın olduğundan bahsedilmektedir.
Bunların bir kısmı günümüze ulaşmış
olmakla birlikte bazılarının sadece yeri
ve/veya adı bilinmektedir. Birçoğu 4.- 6.
yüzyıllar arasında dikilmiş olan bu
sütunların en çok bilinen örnekleri arasında bulunan Dikilitaş, şehri süslemek
için kilometrelerce uzak diyarlardan
bin bir zorlukla getirilmiş, Çemberlitaş
sütunu tüm yangın ve felaketlere rağmen ayakta kalmayı başarmış. bir zafer
anıtı olarak dikilen Arkadius Sütunu
ise yıldırımlara dayanamayarak yıllar
içinde yıkılmıştır. Yüzyıllardır insanların başlarını göğe doğru yükselten bu
sütunlardan bir diğeri de adı dolayısıyla
efsanelere konu olmuş olan Kıztaşı’dır.
Fatih ilçemizde bulunan; semte ve
caddeye adını veren Kıztaşı’nın bilinen
diğer adları Kız Direk ve Markianos Sütunu’dur. 5. yüzyılda Preafectus (Vali)
Tatiaus tarafından İmparator Markianos
[450-457] adına; kaide, sütun, başlık ve
heykel olarak dört bölümden meydana
gelen bir anıt olarak dikilmiştir. Bir
meydan ortasına dikildiği düşünülen
sütunun, dikiliş ve üstündeki heykelinin kayboluş tarihi hakkında net bir
bilgi olmamakla birlikte araştırmacılar
tarafından ileri sürülen farklı tezler
bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar;
sütunun en üst bölümünde olduğu

ve George Wheler tarafından yayınlanmıştır. Aynı tarihlerde ünlü seyyahımız
ve tarihçimiz Evliya Çelebi de sütundan
“Saraçhanebaşı’nda göklere uzanmış
tılsımlı bir sütun” olarak bahsetmiştir.
1908 tarihli Çırçır yangınında, sütunun
çevresinde bulunan yapıların yanması
ile anıt bütünüyle ortaya çıkmıştır.
Kıztaşı bugün de orijinal görünüşünü
korumakta ve geçmişteki gibi yine bir
meydanın odak noktasını oluşturmaktadır.

düşünülen heykelin İmparator Markianos’a ait olduğunu ve bu heykelin Latin
İstilası sırasında (1204 - 1261) sökülerek,
götürüldüğünü ifade etmektedir.
Günümüzdeki haliyle toplam yüksekliği 16,5 metre olan sütun; yaklaşık 4’er
metrelik kaide ve başlık bölümü ile
bunların ortasında yer alan 8,5 metrelik yekpare gri granit bir gövdeden
oluşmaktadır. Üç basamaklı mermer
taban üzerindeki blok mermer kaidenin
üç yüzeyinde, çelenk içinde altı kollu
bir haç şekli bulunmaktadır. Kaidenin
kuzey yönünde ise iki Zafer Tanrıçası
(Nike) figürü, çiçekli bir çember içinde
bulunan altı kollu bir haçı taşımaktadır.
Osmanlı Dönemi’nde bu kabartmalarından dolayı anıta “Kıztaşı” adı verilmiştir.
Bu kabartmaların hemen üzerinde
bronz ve kurşun harflerden oluştuğu bilinen ancak günümüzde yalnızca metal
harflerin tutturulduğu delikleri görülen
kitabesi bulunmaktadır. Kaide üzerinde

yükselen monoblok granit sütun üzerinde yine mermerden korint nizamlı
bir başlık ve hemen üstünde her bir
köşesinde kartal kabartmaları görülen
heykelin oturduğu bir kaide yer alır.
Bugün izleri görülmekte olan Latince
kitabe ve metin çevirisi şöyledir:
“Principis Hanc Statvam Marciani
Cerne Torvuqve
Praefectus Vovit Qvod Tatianus
“Vali Tatianus tarafından efendisi Markianos için yaptırılan bu heykelden gözlerinizi ayırmayın.”
İstanbul’un fethinden sonra Kıztaşı’na
herhangi bir zarar verilmemiş ve yıllar
içerisinde çevresinde gelişen semtte,
konaklar arasında özel mülke ait bir
bahçe içinde kalmıştır. Uzun süre gezginlerin gözünden kaçan sütundan ilk
olarak Fransız seyyah Pierre Gilles, 1540
yılında, tam bilgi vermeden bahsetmiştir. Sütunun bir resmi ve hakkındaki ilk
detaylı bilgiler 1679 yılında Jacob Spon

Sütunun temizlik ve bakım-onarımı
önümüzdeki aylarda Belediyemiz
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kâgir Yapı ve Eser
Atölyesi tarafından yapılacaktır. Sütun
yüzeyinde oluşan kirlilik ve bitkilenme
uygun yöntemler ile temizlendikten
sonra Koruma Kurulu onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda sütunun
çevre düzenlemesi yapılacaktır.
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Rahmeti ve bereketiyle bizleri kuşatan Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşarken,
birlik ve beraberlik içerisinde geniş sofralara oturacağımız
nice sağlıklı günlerde buluşmak temennisiyle;

Hayırlı Ramazanlar Dilerim

Zeyrek Seminerleri

Doç. Dr. Gülhan Benli

Nisan 2022

“Tarihi Yarımada’da Bulunan Han
Yapıları ve Avlulu Hanların Koruma
Sorunları

17.00 | Zeyrek Akademi

1 Nisan

Zeyrek Seminerleri

Prof. Dr. Azmi Özcan
“BÜTÜN YÖNLERİ İLE SÖMÜRGECİLİK”

Zeyrek Seminerleri

Çocuk Oyunu

Çocuk Oyunu

Anadolu’ya Güzelleme

Dr. Savaş Ş. Barkçin

“Bir Orman Masalı”

“Kahraman Ağustos Böceği”

Ariflerin Dilinden

Tiyatro Sırf

Çizgi Kukla

Hazırlayan ve Sunan: Başak İkiz
Solist: Tuncay Kemertaş

“ANLAMlar VE KAVRAMLAR”

Kontenjan doludur.

Kontenjan doludur.

16.00 | Zeyrek Akademi

17.00 | Zeyrek Akademi

11.00 | FKSM

11.00 | FKSM

20.30 | FKSM

1 Nisan

2 Nisan

2 Nisan

3 Nisan

7 Nisan

Çocuk Oyunu

Çocuk Oyunu

Konser

Zeyrek Seminerleri

Müzik ve Söyleşi

“Cesur Korkuluk Kuki”

“Kayıp Kar Tanesi”

Anadolu Nefesi

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın

Beşir Ayvazoğlu

Mehmet Evren Hacıoğlu - Eray Cinpir

Solistler

“Hunlardan Cumhuriyete Hukuk
Serüvenimiz”

Kuğunun Son Şarkısı: Şeyh Galip
Solist: Murat Avşar

Serdar Tuncer ile

Vakt-i muhabbeT

1001 Sanat

Avangart

11.00 | FKSM

11.00 | FKSM

20.30 | FKSM

16.00 | Zeyrek Akademi

20.30 | Medrese Davutpaşa

9 Nisan

10 Nisan

12 Nisan

12-26 Nisan

13 Nisan

Zeyrek Seminerleri

Müzik ve Söyleşi

Çocuk Oyunu

Aziz İstanbul

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Selahaddin Eş Çakırgil

Prof. Dr. Mehmet Çelik

“Heyecanlı Piknik”

Eski İstanbul Ramazanları

Ali Şükrü Çoruk

Yunus Emre

Avrasya

Hazırlayan ve Sunan: Hüseyin Kıyak
Solist: Selin Yücesoy- Sait Berker Seymenoğlu

“Eski İstanbul Ramazanları”

Kontenjan doludur.

VEHBİ VAKKASOĞLU

3 NİSAN 22:30 PAZAR

AHMET ÖZHAN

15 NİSAN 22:30 CUMA

Dr. Savaş Ş. Barkçin

24 NİSAN 22:30 PAZAR

Hayati İnanç

8 NİSAN 22:30 CUMA

DR. SALİH SELMAN

17 NİSAN 22:30 PAZAR

Saliha Erdim

29 NİSAN 22:30 CUMA

Şemseddin Bektaşoğlu

10 NİSAN 22:30 PAZAR

YASİN PİŞGİN

22 NİSAN 22:30 CUMA

Kendi Gök Kubbemizin Yıldızları

Solist: Zahit İpek

16.00 | Zeyrek Akademi

20.30 | Medrese Davutpaşa

11.00 | FKSM

20.30 | FKSM

15.00 | Medrese Davutpaşa

13 Nisan

15 Nisan

16 Nisan

16 Nisan

16 Nisan

Zeyrek Seminerleri

Çocuk Oyunu

Medrese Davutpaşa Konferans

Müzikli Maarif Takvimi

Medrese Davutpaşa Konferans

Prof. Dr. İsmail Kara

“Sevimli Afacanlar”

Osman Bayraktar

Ramazan Özel

Ali Şükrü Çoruk

“Çağdaş Türk Düşüncesinin
Ana Meseleleri”

Şamata

“Samanyolunda Ziyafet’ten
Notlar”

Hazırlayan ve Sunan: Mehmet Güntekin
Solist: İbrahim Suat Erbay

“Eski İstanbul’da
Ramazan”

11.00 | Zeyrek Akademi

11.00 | FKSM

20.30 | Medrese Davutpaşa

20.30 | FKSM

20.30 | Medrese Davutpaşa

16 Nisan

17 Nisan

20 Nisan

21 Nisan

22 Nisan

Çocuk Oyunu

Çocuk Oyunu

Konser

Konser

Çocuk Oyunu

“Kurnaz Tilki”

“Her Çocuk Özeldir”

Ramazan İlahileri

Sultani Besteler

“Eğlenceli Bilim Gösterisi”

Uhde

Kiraz

Solist: İsmail Yılmaz
Şems-i Nüma Topluluğu

Solist: Necip Karakaya Tasavvuf Konseri

Yes to Scıence

11.00 | FKSM

11.00 | FKSM

20.30 | FKSM

20.30 | FKSM

11.00 | FKSM

23 Nisan

24 Nisan

26 Nisan

26 Nisan

30 Nisan

Kontenjan doludur.

Ömer Tuğrul İnançer

1 MAYIS 22:30 PAZAR

Görseller Eşliğinde
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BULMACA

Res�mdek�
b�lg�
mekânımız
Asker
yemeğ�

BULMACA

Asker
kayışı
Dolap
bölmes�

Muvaffak
olmak
Çölde yerleş�m bölges�

Endüstr�
alanında �ş
yapan

F�le bekç�s�

Kes�n
Sınamak

Yasa
yapma

Beddua
Sodyumun
sembolü

M�kroskop
camı

Der� cüzdan,
kemer,
çanta vb.
İpt�da�

B�r den�z
subayı
Ad
Nikelin
sembolü

Kuzu sesi
Bezg�nl�k ve
sızlanma
anlatan b�r
söz
Su yolu

Donuk renk
Kals�yumun
sembolü

Ekin ekilmiş
yer
Bir tür
yapıştırıcı

(Sümbülefendi Çocuk Kütüphanesi)

G�resun
�lçes�

İstek, d�lek

Tutsak

40 bin kitap
50 bilgisayar
WIFI
Kafeterya
Sürpriz ikramlar
7/24 hizmet

Bir kadın
adı

Akarsu
yatağı

Azra Yağmur Tursun

Kitabı seven çocuklar
Gelsin Kariye Çocuk Kütüphanesi’ne
Gelsin bütün çocuklar
Coşalım sevinçle

Tecrübes�z,
toy

İved�

Defa, kere
Hak ed�len
ceza

Ayın Şiiri
T�caretle
�lg�l�

Fotoğraf
basımı

Çocuk Kütüphanelerimizden…
Fatihli çocuklar Kariye Çocuk Kütüphanesi’nde öğrenmeye ve eğlenmeye devam ediyor. Kütüphanemizde
yaptığımız bazı etkinlikleri evlerinizde geçen zamana renk katması için sizlerle paylaşıyoruz…

Beyaz
perde
Yas
Canlandırıcı
Ulaştırma
(esk�)

Hatay’da
b�r ova

Dem�r yolu

Tell� balıkçıl
Saygınlık

Nezretme
İşlenen
ahşap
kırıntısı
Hastane

Üzüntü
Evl�yada görülen har�kulade hâl

Ver�c�

Tantal�n
sembolü
Esk� b�r
tarım aracı

Kariye Çocuk Kütüphanesi’nde
Neler var neler
Daha bütün çocuklar görmedi
Kariye Çocuk Kütüphanesi’ni
Bir gün herkes keşfetmeli
Gelin Dilek Öğretmen’im ile tanışalım
O çok güzel masal anlatır
Dilek Öğretmen’in masallarını dinleyen çocuklar
Gökten düşen üç elmayı mutlulukla yakalamaya çalışır

Kitap Önerisi

Ayın Resmi

Bil Bakalım Zaman Nedir? (Shirley
Willis)

Cemal Sadık Aksoy

Kitap; çocuklara “zaman nedir?” sorusunun
cevabını vererek, zaman kavramını anlamalarını sağlayarak, zaman hakkında zihinlerinde
beliren soruların yanıtlarını kolayca bulmalarına yardımcı oluyor. Kitapta bilgilerin yanı
sıra eğlenceli deneyler ve çok sayıda etkinlikler de yer alıyor.

(Kariye
Çocuk Kütüphanesi)

Çıplak
(esk�)
Doğum yaptıran kadın
Elç�l�k
uzmanı

Operasyon
merkez�
Ahlakî

Anne, abla
(halk)
Artı uç
(f�z�k)

Rahat,
huzur, afiyet

Aza
Oldukça
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Kucak
(esk�)

Atıştırmalık
Meyve Tabağı

B�r nota
Gazete
konan
küçük çatkı

Portakaldan
Aslan Yapımı
Harcama,
kullanma,
tüketme

Emek sonucu ortaya
konan ürün
Dogma

Ant�pat�k
Mezra

Ağabey

Hedef�
tutturma
Labada
(halk)

Neonun
s�mges�
Mızrap

B�lg�n
Avrupa
B�rl�ğ�

Arınık
(tıp)

Üye
B�r yüzey
ölçü b�r�m�

Vücudun
�stek dışı
hareket�
B�r n�da

Atın
tırnağına
çakıır
Doğru

Yen�leş�m
B�r sayı

B�r sayı
B�raz �r�

Sanat Etkinliği

Z�rve, doruk
Ked�g�llerden etç�l b�r
hayvan

Ayak
(esk�)
Dünyalık

Satrançta
yen�lg�

Çev�k

B�r nota
Büyükbaş
hayvan

Menfaat
B�r �frazat

C�s�mler�n
hareket�n�
�nceleyen
b�l�m kolu
B�r nota
B�r hayvan
S�yas�

N�tel�k

D�n� ş��r
Sürdürme,
devam
ett�rme
B�r ay
Ked� köpek
yavrusu

Gümüş

Tik Tak Boom

En son
ed�n�len
Çaydanlık
altlığı

B�r yemek
yeme aracı

Atın boynundak� kıllar
Bıçak b�leme
aracı

Sınır
N�kel�n
sembolü
B�r yerde
oturma

B�r erkek
adı

Tartma
aracı

GEÇEN SAYININ
ÇÖZÜMÜ

Oyun Önerisi

Sevap
Rak�b�
saf dışı
bırakmak

Toplu çıkılan
av part�s�
B�r meyve

Dileme

İk� k�ş�den
oluşan
grup

Akden�z
anem�s�
Yassı parça
Sıklıkla,
sürekl�
Sah�p

Yabancı
Dolma
kalem

Gerekli Malzemeler:
Portakal, kuru üzüm.

Duanın
kabul
olması �ç�n
söylen�r

Gözde
oyuncu

Kepazel�k

Eleme
aracı

Saat Yapımı
Seçeceğimiz renkli kartonun üzerine saat çizip, kenarlarından dikkatlice kesiyoruz.
Daha sonra farklı bir fon karton üzerine 1’den 12’ye
kadar yazılı rakamları daire şeklinde kesiyoruz.
Rakamları ilk kestiğimiz saat şeklindeki
kartona sırayla yapıştırıyoruz (Dilersek ortada
boş kalan alanı istediğiniz şekilde resim / yüz
ifadesi çizerek renklendirebilirsiniz). Yün ipten
edineceğimiz akrep ve yelkovanı da yerine
yapıştırıp saatimizi evimizin uygun köşesine
asabiliriz.

Tik tak bomm oyunu ailece
oynayabileceğiniz zevkli bir
oyundur. Oyunun amacı,
bomba patlamadan seçilen
karttaki başlıkla ilgili bir
kelime üretmektir. Bomba
elinde patlayan kişi yeni bir
kart açar ve oyunu yeniden
başlatır. Bu şekilde devam
eden oyunda en çok kart alan
oyuncu oyunu kaybeder.
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KADINCA

KADINCA

Sağlıklı
Psikoloji

Uzm.Psk. Ahmet Aytaş

Ebeveyn Tutumlarının
Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Çocukların ileride sağlıklı ve toplumla uyumlu bireyler olmalarının belirleyici unsurlarından biri de ebeveynlerin
tutumları. Anne babaların tutumları nasıl olmalı, bu tutumların doğuracağı sonuçları ve dikkat edilmesi gerekenleri
Uzman Psikoloğumuz Ahmet Aytaş gazete okuyucularımız için yazdı.
Bireyin sağlıklı bir hayat sürmesi bulunduğu fiziksel
ve sosyal çevreye uyum içinde yaşamasına bağlıdır.
Yaşamın ilk yıllarında çocuklar için ev ve aile ortamı
onların ilk sosyal çevreleridir. Bu ortamın çocuk için
çok önemli ve özel olduğu bilinmektedir. Çocukların
hayatlarındaki ilk deneyimlerine ebeveynler rehberlik
eder ve çocuğun ileriki yaşamına gerek aile içindeki
bireylere, gerek yaşıtları ve diğer insanlarla sağlıklı
ve iyi ilişkiler kurabilmesi fırsatların sağlanması ve
bunların geliştirilmesi anne babaların davranışları ve
tutumları ile şekillenir.
Çocuklarının istekleri karşısında bazı aileler fazlasıyla
otoriter ve kuralcı olurken bazıları ise fazlasıyla hoşgörülü olabilirler.

Başlıca Ebeveyn Tutumları:

ranlarına kıyasla daha aktif, girişken, fikirlerini ifade
ederken problem yaşamayan, sağlam bir kişiliğe sahip
oldukları fark edilmektedir.
Baskıcı-Otoriter Ebeveyn Tutumu
Bu tutuma sahip ebeveynler çocukları için kurallar
koyan bu kurallara sorgusuz bir şekilde itaat etmesini
bekleyen, kurallara uyulmadığı takdirde ise ceza ve
zorlayıcı yaptırımlar uygulayan kişilerdir. Genellikle
çocukları cezalandırma yolunu seçen bu ebeveynlerin verdiği cezalar çocuğun hatası ile orantılı değildir.
Çocuklara karşı katı bir tutuma sahiptirler. Çocuğun
kendini ifade etmesine ve bağımsız hareket etmesine izin verilmez. Ebeveynler çocuklarından yaş ve
kapasitelerinin üstünde bir beklenti içerisine girerler.
Çocuklar başarılı olsalar bile ebeveynlerin beklentisi

Demokratik Ebeveyn Tutumu
Çocuğa karşı koşulsuz sevgi ve saygı gösterilen,
çocuğun ilgi, eğilim ve isteklerine gereken önem
verilen, çocuğun gelişim dönemlerine uygun olarak
bazı kararları almasını destekleyen, çocuğun fikrine
saygılı, güven ortamı içerisinde tutarlı ve kararlı tutum
sergileyen ebeveyn tutumudur. Ebeveynlerin tutarlı
davranışlar sergilemesi kararlı ve güvenli bir ortam
oluşmasını sağlar, aynı zamanda belli sınırlar içerisinde çocuklarına özgürlük tanımak yoluyla sorumluluk
bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Demokratik
ebeveyn tutumunun özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

• Çocuğu ilgilendiren konularda çocuğun da fikrini
alan, çocuk adına karar vermeyip çocuğa fırsat veren,
• Çocuğa karşı koşulsuz sevginin var olduğu ve sözel
iletişim kanallarının açık bulunduğu,
• Çocuğun başarılarının takdir edildiği, başarısızlığının yüzüne vurulmadığı,
• Çocuğun problemlerinin çözülmeyip problemi çözme yollarının gösterdiği ebeveyn tutumudur.
Demokratik ebeveyn tutumu ile yetiştirilen çocukların; kendine ve çevresine karşı özsaygısı yüksek,
sınırlarını bilen, yaratıcı, aktif, girişken ve yaratıcı ilişkiler kurabilen, özgüveni yüksek, hoşgörülü, fikirlerini
açık bir şekilde ifade eden, toplumla uyumlu bir birey
olarak yetiştiği belirtilmiştir. Demokratik bir tutum
ile yetiştirilen çocukların girişken, özgüveni yüksek,
bireysel olarak karar alabilen, sorumluluk bilincinin
yüksek olduğu fark edilmektedir. Ayrıca ergenlik
dönemini de başarılı, kontrol mekanizması yüksek,
kendilik algısı ve vicdani duyguları yüksek, hayal
gücü geniş bir şekilde geçirdikleri görülmektedir. Ak-

• Çocuklarına içten gelen duygularla davranmazlar.
• Çocukları hakkında karar alırken kendi değer
yargılarına göre davranırlar, çocuklarına söz hakkı
tanımazlar.
• Çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesine
fırsat vermezler.
• Çocuklarının beğenilerini önemsemezler.
• Sık sık ceza verirler. İlerleyen yıllarda ebeveynden bağımsız, özerk bir kişilik geliştirmede çok zorlanmaktadırlar. Ebeveynlerin çocuk üzerinde baskı kurma
düzeyleri arttıkça doğru orantılı olarak çocuklarında
problem görülme oranının da arttığı söylenebilir.
Otoriter ve baskıcı tutum sergileyen ebeveynlerin çocuklarının sosyal ilişkilerde sorun yaşayan, mutsuz
ve kaygılı çocuklar olduğu görülmüştür.
Aşırı Hoşgörülü Ebeveyn Tutumu
Aşırı hoşgörülü tutuma sahip ebeveynler çocuklarını
daha az kontrol ederken kabul oranları yüksektir.
Ailenin merkezinde çocuk vardır ve çocuğun seçimlerine, yemek, uyku ve oyun saatlerine özen gösterirler,
müdahale etmezler. Erken çocukluk döneminde özdenetimini kazanamayan çocuğun yaşamının ilerleyen
dönemlerinde aile sisteminin tamamında sıkıntılar
görülür. Bu çocuklar özdenetim mekanizmasına sahip
olmayan çocuklar olarak yaşama başlarlar. Çocuğa en
temel ahlak kuralları bile öğretilmez ve çocuğun toplum içinde sergilediği olağan dışı tavırlar görmezden
gelinir. İstekleri sürekli yerine getirilen çocuklar ebeveynlerini model olarak değil ihtiyaçlarını gidermekte
araç olarak görür. Bu çocuklar sosyal ilişkilerde ve
uyumlarda problem yaşarlar. Sürekli kendi isteklerinin olmasını isteyen çocuk başkaları tarafından istenmeyen birine dönüşür. Çocuk arkadaşları tarafından
gruba kabul edilmez ya da grubun dışına itilir.

• Çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesine
fırsat veren,

yüksek olduğundan, beklenen davranışı gerçekleştirememektedirler. Bunun sonucunda kendilerine olan
güvenleri azalmakta, girişim ve istekleri kaybolmaktadır.
Çocuğun girişimlerinin ebeveynleri tarafından kontrol edilmesi, çocuğun özgüvenini zedeleyeceğinden
mutsuz, içine kapanık, özgüveni düşük bir kişilik
geliştirmesine sebep olabilir. Bu sebepten çocuk
girişimciliğini yitirir, sosyal yönden gelişmesi sekteye
uğrar ve ebeveyn-çocuk ilişkinin arasına çok büyük
mesafeler girer. Bu tutuma sahip ebeveynlerin genel
özellikleri şu şekildedir:
• Çocuklarının şımaracağını düşündükleri için çocuklarıyla ilişkileri mesafelidir.

Sağlıklı
İpucu

Yaşadığımız şartlarda otoritenizi kullanabileceğiniz ve
olumlu davranışlar gösteren, sağlıklı özgüven sahibi
çocuklar yetiştirmek mümkün. Bunun için öncellikle
ebeveyn olarak tutumunuzun nasıl olduğunu ve sizi
etkileyen durumları fark etmeye çalışın. Etkili iletişim
kurabilmek için çocuğunuza zaman ayırın. Aşağılamak, suçlamak, çocuk adına karar vermek yerine
çocuğunuzu dinleyin. Çocuğunuza karşı davranışlarınızda tutarlı olun. Kendi içinizde ya da anne ve baba
arasındaki tutarsızlık çocuğunuzu ‘doğruyu’ bulma
konusunda zorlar. Çocuğunuzu başka çocuklarla
karşılaştırmayın. Çocuk anne ve babası tarafından
önemsenmek ve değerli bir insan olarak görülme ihtiyacındadır. Çocuğun olumlu değerler kazanmasına;
ebeveynlerinin cezalandırıcı olmayan, dinlemeyi ve
açıklamayı benimseyen tutumu olanak sağlar.
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Dyt. Merve Bulut

Migren ve Beslenme İlişkisi
Sadece ülkemizde her yüz kişiden 16’sının baş mücadele ettiği migreni tetikleyici unsurlarından biri de beslenme.
Diyetisyenimiz Merve Bulut migrenle beslenme arasındaki ilişkiyi ve dikkat edilmesi gerekenleri yazdı.
Baş ağrısı toplumların genelinde sıklıkla karşılaşılan bir
sağlık sorun olup önemli bir bölümünü adını “migren”
diye adlandırılan baş ağrıları oluşturmaktadır. Migrenin
yalnızca günümüz ait önemli bir halk sağlığı sorunu
olmadığını biliyor muydunuz? M.Ö 3000 yıllarındaki
Hipokrat şiirlerinden migrenin tarih boyunca bilinen
en eski hastalıklardan birisi olduğu anlaşılmaktadır.
Yunanca’da “hemicrania” kelimesinden türetilmiş
bir kelime olan migrenin Global Hastalık Yükü 2016
çalışmasına göre dünyadaki görülme sıklığı %14,4’tür.
Ülkemizde de bu oran çok farklı olmamakla beraber
yaklaşık olarak 100 kişiden 16’sı migrenle mücadele
etmektedir. Üstelik çalışmalar gösteriyor ki migren en
sık 30-40 yaşlarında, kadınlarda özellikle de menopoz
öncesi kadınlarda görülme sıklığı, erkeklerden 3 kat fazladır. Bu durum hormonel faktörler ile ilişkilendirilerek
açıklanmıştır.
Migren genellikle başın bir tarafında meydana gelen
ve/veya tekrarlayan orta veya şiddetli ağrıya neden
olan sıklıkla bulantı ve/veya kusma, fotofobi (ışık
hassasiyeti), fonofobinin (ses hassasiyeti) eşlik ettiği
fiziksel aktiviteler ile ağrıların şiddetlendiği bir baş
ağrısıdır. Ağrıların süresi 4-72 saat olmakla birlikte atak
sıklığı bireylerde farklılık gösterebilmektedir. Migrenin
tam olarak neden ve nasıl ortaya çıktığı tam olarak
bilinmese de hastalığın ortaya çıkmasında kimyasal
tetikleyicilerin nöronal sistem üzerinde yarattığı fonksiyonel anomalilerin etkili olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca
genetik alanında yapılan çalışmalara göre migren ile
ilişkili 38 gen keşfedilmiştir. Yani genetik, hastalık için
bir risk faktörü olsa da hastalardan elde edilen geri dönüşler ve bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar
dikkate alındığında migreni tetikleyen bazı çevresel
risk faktörlerin etkili olduğu belirlenmiştir. Stres, hava
değişikliği, yüksek ses, parlak ışık, keskin kokular, uyku
değişiklikleri, fiziksel aktivite, hormonel değişiklikler,
bazı ilaçlar (oral kontraseptifler ve vazodilatörler), açlık,
öğün atlama, kafein ve alkol tüketimi, tuzlu ve işlenmiş
besinler, yıllanmış peynirler, aspartam, monosodyum
glutamat (MSG) gibi besin katkı maddeleri migrende
potansiyel tetikleyiciler olarak belirlenmiştir.
Migrenli bireylerde atakları önlemek veya ataklar
sırasında hastalık bulgularını hafifletmek amacıyla
çeşitli ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Fakat yapılan
çalışmalar gösteriyor ki ilaç tedavisi, bazı hastalar için
dayanılmaz ağrılar ile mücadelede yetersiz kalarak
bireylerin günlük iş ve sosyal aktivitelerini dolayısıyla
hayat kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle
atakların yönetiminde stres yönetimi (egzersiz, rahatlama teknikleri gibi), düzenli uyku, yeterli hidrasyonu
sağlama, düzenli beslenme alışkanlığını kapsayan davranışsal yöntemlerin büyük önem taşıdığı anlaşılmıştır.
Bir diyetisyen olarak migren ve beslenme ilişkisini
sizler için mercek altına aldım. İsterseniz başlayalım 
Yaşamımızın temel bir bileşeni olan beslenme ile

yaşam kalitesini olumsuz etkileyen migren arasındaki
ilişki kompleks bir yapıya sahiptir. Fakat biliniyor ki besinlerin içeriğindeki bazı bileşenlerin vazokonstriktör
veya vazodilatör etkileriyle sinir yollarındaki ağrıları
tetiklemektedir. Bu besinler;
• Yıllanmış peynirler (Cheddar ve Parmesan gibi)
• Kabuklu deniz ürünleri
• Salamura ringa balığı, tavuk ciğeri gibi sakatatlar
• Kurutulmuş/İşlenmiş et ürünleri (sucuk, sosis, salam, pastırma gibi)
• Turunçgiller (portakal, limon, narenciye)
• Soğuk içecekler ve dondurma
• Yağlı ve kızarmış yiyecekler
• Çikolata, kakao
• Fındık, fıstık
• Muz, avokado, konserve incir
• Konserve besinler
• Bakla
• Kahve, çay, kakao gibi kafein içeren besinler (Kafein
yoksunluğu da baş ağrılarını tetikleyebilir)
• Alkollü içecekler (özellikle kırmızı şarap)
• Maya
• Gıda boyaları, aroma verici maddeler (monosodyum
glutamat, nitrit, sülfit)
• Aspartam
Ayrıca şu üç hususa da mutlaka dikkat etmelisiniz:
1. Vücut Ağırlığı: Bugün hepimiz biliyoruz ki fazla
vücut ağırlığı ile birçok kronik hastalık ilişkili. Elde
edilen bilimsel kanıtlar bizlere fazla vücut ağırlığının
baş ağrısı şiddetinde, süresinde ve sıklığında artışa
neden olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle kilo
kaybının migren ataklarının azalmasında etkili bir
müdahale yöntemi olabileceği belirtilmektedir.
2. Kan Şekeri Dengesi: Açlık sonucu meydana gelen
düşük kan şekeri (hipoglisemi) baş ağrılarınızı
tetikleyebilir. Üstelik fazla karbonhidrat tüketimi
paralelinde hızla artan insüline yanıt olarak gelişen
reaktif hipogliseminin de baş ağrıları ile sonuçlana-

bilmektedir. Bu nedenle öğün atlamamanız, düzenli
beslenmeniz, tek bir öğünde basit karbonhidrat
tüketiminden kaçınmanız gerekir.
3. Besin alerjisi: Belki çoğunluğun dikkat etmeyeceği
bir nokta fakat besin alerjileri baş ağrılarının tetiklenmesinde rol oynadığı görülmüştür. Yapılan bir
çalışmada buğday, portakal, yumurta, çay ve kahve,
çikolata ve süt, sığır eti, mısır, şeker kamışı ve maya
migrenli hastalarda en yaygın besin alerjilerinden
olduğu saptanmış ve bu besinlerin tüketiminden
kaçınıldığında baş ağrımalarında önemli düzeyde
azalmalar meydana geldiği bildirilmiştir.
Öneriler
1. Sizlere en başta besin günlüğü tutmanızı ve ataklarınızı tetikleyen veya ataklarınızla mücadelede size
iyi gelen besinleri gözlemlemenizi ve not etmenizi
tavsiye ederim.
2. Yalnızca migren ile mücadele de değil genel sağlık
durumunuz için de uygun vücut ağırlığında bulunmanız önem taşımaktadır. Bunun için bir beslenme uzmanından danışmanlık da alabilirsiniz.
3. Öğünlerinizi atlanmamalısınız veya uzun süre aç
kalmamalısınız.
4. Basit şeker tüketimi sonrası reaktif hipoglisemi
riski göz önünde bulundurulmalı, rafine şeker
tüketiminden kaçınılmalısınız.
5. Gıda boya ve katkı maddelerinin (nitrit, MSG
gibi) migren ataklarınızı tetikleyebilir, bu nedenle
paketli ürünlerden uzak durmalısınız. Ürünlerin
etiketlerini okumalısınuz
6. Yıllanmış peynir, bira, şarap, konserve besinler,
deniz ürünleri gibi vazoaktif amin içeren besinler
migren atağını tetikleyebileceğinden bu besinlerin
tüketiminde sınırlama yapmalısınız.
7. Kakao, çikolata, fındık, kabuklu deniz ürünleri,
mantar gibi bakır içeriği yüksek olan besinler migren ataklarını tetikleyebilme özelliğine sahiptir.
Bu nedenle migrenli bireylerin günlük beslenme
alışkanlıklarında bu besinlerin tüketim sıklığının
azaltmaya çalışmasında fayda vardır.
8. Kafein içeren besinlerin (kahve, çay, kakao gibi)
aşırı tüketiminden kaçınılmalısınız.
9. Besin alerjisi migren ataklarını tetikleyebilir. Bu nedenle bireylerin alerjisi olan besinlerin tüketimine
karşı dikkatli olması gerekmektedir.
10. Omega-3’ten zengin olan besinlere özellikle de
balığa beslenmenize mutlaka yer vermelisiniz.
11. Günde en az 2-2.5 litre (8-10 bardak) su tüketmelisiniz.
12. Verimli uyumaya özen gösterin
13. En önemlisi de stresin sizi kontrol etmesine izin
vermeyin.

“FATİH’TE GENÇ PROJELER”
Abdi Çelebi Kütüphanesi • Dervişali Kütüphanesi • Kadırga Kütüphanesi • Kalenderhane Kütüphanesi
Karagümrük Kütüphanesi • Kariye Refik Halit Karay Kütüphanesi • Kasım Günani Kütüphanesi • Topkapı Kütüphanesi
Vani Dergahı Kütüphanesi • Cerrahpaşa Kütüphanesi • Fatih Merkez Kütüphanesi • Kariye Çocuk Kütüphanesi
FANÇO Sümbül Efendi Anne Çocuk Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi
Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi • Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi • Ayvansaray Spor Merkezi
Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi • Yelken Sporları Merkezi
Medrese Davutpaşa • Yedikule Bahçe • Bilim Fatih • Zeyrek Akademi
Atatürk Çağdaş Yaşam Lisesi Kapalı Spor Salonu • Ahmet Rasim Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu
Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu
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