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LONCA Özgün Tarihi
Kimliğine Kavuşuyor
Eski İstanbul mahallelerinin en güzel örneklerinden olan ve yaklaşık 500 yıllık bir
geçmişe sahip Lonca’yı kentsel tasarım projemiz ile eski günlerine kavuşturmaya
devam ediyoruz.

Sümbülefendi
FANÇO Açıldı
Başkan Turan Sıfır
Atık Merkezi’ndeki
Öğrencileri Ziyaret Etti
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, öğrencilere
atıkların geri dönüşümüyle ilgili teorik ve pratik
bilgilerin eğlenceli bir şekilde öğretildiği 1. inci Sınıf
Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti.
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Fatihli çocukların doya doya eğlenecekleri,
anneleriyle birlikte katılacakları etkinliklerle keyifli
vakit geçirebilecekleri Fatih’in ilk Anne ve Çocuk
Merkezi olan Sümbülefendi FANÇO hizmete açıldı.
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Sevgili Fatihli Hemşehrilerim,
Yaşayan Fatih’in 6. sayısında yeniden birlikteyiz. Fatihliler, geride
bıraktığımız iki ay zarfında birçok güzel gelişmeye şahit oldu.
Bunları ayrıntılı olarak gazetemizden öğrenebilirsiniz. Bildiğiniz

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan

“Hedefimiz, Savunma Sanayinde
Tam Bağımsız Bir Türkiye’dir”
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un hizmete giriş töreninde yaptığı
konuşmada, “Savunma sanayinde bağımsız olamayan milletlerin, geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün
olmadığını, özellikle son 10 yılda çevremizde yaşanan hadiseler bize bir kez daha gösterdi” dedi.
Savunma sanayinde kritik projeler
konusunda önemli gelişmelerin ardı ardına yaşandığı bir yılın ardından 2022
yılına güzel bir giriş yapıldığını ifade
eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin güvenlik ve
istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de
en etkin şekilde yürütülmesine önemli
katkı sağlayacağına inandığı Ufuk
gemisinin Millî İstihbarat Teşkilatı’na
hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı
Sayın Erdoğan, “Artık dışarıdan alım
istemiyoruz, projelerimiz yerli ve millî
olacak dediğimiz 2004 yılından bu
yana azim ve kararlılıkla çalışarak,
hamdolsun, bugünlere geldik. Savunma
sanayinde bağımsız olamayan milletlerin, geleceğe güvenle bakabilmelerinin
mümkün olmadığını, özellikle son 10
yılda çevremizde yaşanan hadiseler
bize bir kez daha gösterdi. Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları
ve atılımlarıyla birlikte bölgesinde oyun
kuran ve oynanan kirli oyunları bozan
bir ülke konumuna ulaştı. Ülkemizin bu
başarısı, dünyanın dört bir yanındaki
mazlum ve mağdur halklar, topluluklar
için de çok önemli bir umut kaynağı
hâline geldi” diye konuştu.
“Tersanelerimizde Dünyanın
Dört Bir Yanına Gemi ve Botlar
Yapılıyor”
Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin
ilk istihbarat gemisi Ufuk, millî mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Sadece
bu gemimizin inşası yüklenici firmamız STM’nin öncülüğünde ASELSAN,
HAVELSAN, ANEL, İŞBİR, YALTES
gibi, sektörlerinin lideri kuruluşların
başını çektiği 194 yerli firmamızın
katkısıyla gerçekleştirildi. Ülkemiz
hâlihazırda dünyada bir savaş gemisini
millî olarak tasarlayan, inşa eden ve
idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke
arasında yer alıyor. Üstelik bu neticeyi
yabancı muadillerinden çok daha üstün
özellikler ve uygun maliyetlerle elde
ettik. Bu başarıda bakanlıklarımızın
ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın
yanı sıra Genelkurmayımızın, Deniz
Kuvvetlerimizin, askeri ve özel tersanelerimizin, üniversitelerimizin, özel
sektör firmalarımızın, KOBİ’lerimizin
çok önemli payı vardır. Ülkemiz tersanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanında

dünyanın dört bir yanı için de gemiler
ve botlar yapılıyor. Nitekim şu ana kadar
25 ülkeye, 180 adet deniz platformu
ihracatı gerçekleştirdik. İnşallah yakın
zamanda bu konuda yeni hayırlı haberler de alacağız” diyerek, başarılarından
dolayı sektör mensuplarını tebrik etti.
“Önümüzdeki İki Yılda Donanmamızı Daha Da Güçlendiriyoruz”
Şimdi bir adım daha ileri giderek
yüksek teknoloji gerektiren sistemlere
odaklandıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Fırkateynlerimizin ana silah
grubu olan dikey atım sistemini bugüne kadar dışarıdan alıyorduk artık millî
ve yerlisine sahibiz. MİLGEM Projemiz
kapsamında inşası süren İstanbul ve
ihalesine çıktığımız diğer üç adet fırkateynimizde yerli ve millî dikey atım
sistemiyle yerli ve milli hava savunma
füzelerimiz olacak. Atmaca gemisavar
füzemiz, Gökdeniz yakın hava savunma sistemimiz, ÇAFRAD, Akrep, Cenk-S
gibi radarlarımız, ADVENT ve MÜREN
savaş yönetim sistemlerimiz gibi birçok
silah, sensör ve sistemi artık kendimiz
tasarlayıp, üretiyoruz. Önümüzdeki iki
yılda donanmamızı daha da güçlendiriyoruz. Hava savunma muhribimiz
TF-2000’in ihalesine yakında çıkıyoruz.
Üzerine konuşlandıracağımız helikopter ve İHA’larla hava operasyonları
yapabileceğimiz, deniz ve hava gücümüze çarpan etkisi oluşturacak amfibi
gemimiz Anadolu’yu bu süreçte hizme-

te alıyoruz. Yeni tip denizaltılarımızla,
denizde ikmal ve muharebe destek
gemimizle denizlerimizde çok daha
güçlü ve caydırıcı olacağız. MİLGEM
istif sınıfı fırkateynlerin 6, 7 ve 8. gemileri için de ihaleye çıktık. Burada da üç
savaş gemimizi aynı anda inşa ederek
yine bir ilke imza atıyoruz. İHA ve
SİHA’ların yanı sıra insansız ve otonom
deniz araçlarının da kullanılabileceği
kara, hava, deniz unsurlarının müşterek
görev icra edeceği sistemler tasarlıyoruz. Denizaltı platformlarından uçak
gemilerine kadar çeşitli muharip deniz
platformlarını ileri teknolojiye sahip
yerli, millî silah ve sensör sistemleriyle
birlikte geliştirip ihraç edeceğiz. Ayrıca
yerli ve millî imkânlarla üreteceğimiz
uçak gemimizin sağlayacağı deniz,
hava gücümüzle bu alanda dünyanın
en üst ligine de çıkmış olacağız. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız
bir Türkiye’dir. Ülkemiz ve milletimiz
için çalışan, işinin ehli, üretken, samimi
tüm girişimcilerimizin ve firmalarımızın yanındayız.”
“Milli İstihbarat Teşkilatımızın
Başarılarıyla Gurur Duyuyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 95. kuruluş
yıl dönümünü geride bırakan Millî
İstihbarat Teşkilatının terörle mücadele
ve dış istihbarat konularında yaptığı hizmetlerle millî güvenliğe önemli katkılar
sunduğunu belirterek, “Sahadan temin
ettiği taktik istihbarat ve yürüttüğü
operasyonlarla oyunun seyrini ülkemiz
lehine değiştiren, başarılara imza atan

teşkilatımız, siber güvenlikten yapay
zekâya kadar her alanda kapasitesini
güçlendiriyor. Hizmete alacağımız
istihbarat gemimiz, teşkilatımız için
yeni ve önemli bir imkândır. Dünyada
pek az istihbarat teşkilatının sahip
olduğu en modern donanımlara sahip
bu gemimiz sayesinde kara ve havada
olduğu gibi denizlerde de gücümüzün
artacağına inanıyorum. Yeniliklere
hızla adapte olan, birikimini ilgili tüm
kurumlarımızla paylaşan teşkilatımızın çoğu görülmeyen, bilinmeyen, gün
yüzüne çıkmayan başarılarıyla gurur
duyuyoruz. Teşkilatımıza kazandırdığımız Ufuk gemimizin hizmete girmesinde emeği ve katkısı olan herkese bir
kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail
Demir ve STM Genel Müdürü Özgür
Güleryüz’e gemi teslim belgesini verdi.

üzere, İstanbul son yılların en çetin kış günlerini yoğun kar
yağışı altında yaşadı. Bütün şehir beyaza bürünürken hayat

Kültür ve Turizm
Bakanımızı Fatih Merkez
Kütüphanesi’nde Ağırladık
Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile birlikte
Fatih Merkez Kütüphanesi’ni gezdi.
Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Aksoy Fatih Belediyesi’ni ziyaret ederek,
Başkan M. Ergün Turan ile bir araya geldi. Fatih’te yürütülen ortak projelerin değerlendirildiği görüşmenin sonrasında Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile birlikte kütüphaneyi gezen Sayın Ersoy, öğrencilerin sohbetine de ortak oldu. Ziyaretinden ve desteklerinden
dolayı Bakan Sayın Ersoy’a teşekkürlerini ileten Başkan M. Ergün Turan, günün anısına
kendisine hediye takdiminde bulundu.

akışımızda, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması
için belediye olarak önlemlerimizi aldık. Bütün ekiplerimizle
gece gündüz demeden aralıksız olarak cadde ve sokaklarımızda
don tehlikesine karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmaları
yaptık. Vatandaşlarımızın talep ve şikâyetleri doğrultusunda kış
dolayısıyla aldığımız tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz.
Yeni yıla kültür sanat alanında flaş bir etkinlikle başladık. Yeditepe
Bienali’nin açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın teşrifleri, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri
Ersoy ve seçkin bir sanatçı topluluğunun katılımıyla Süleymaniye
Külliyesi İmareti’nde gerçekleştirdik. “Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı”
temasıyla geleneksel sanatlarımızın teşhirine dair sorgulayıcı
bir yaklaşım geliştiren bienal, tarihî mekânlarımızın sanatsal ve
kültürel etkinliklerle işlevlendirilmesi yönünde de önemli bir
görev üstleniyor. Bienal kapsamında, İstanbul’la özdeşleşmiş üç
noktada, Süleymaniye İmareti, Nuruosmaniye Külliyesi Mahzen,
Yedikule Hisarı’nda ve Fatih Belediyesi hizmet binası içinde yer
alan Cam Küp Sanat Galerisi’nde 226 sanatçıya ait 282 sanat eseri
sergileniyor.
UNESCO listesinde bulunan ve İstanbul’un tarihi açısından son
derece kıymetli İstanbul kara surları koruma alanında, 5 etaptan
oluşan Karasurları Millet Bahçesi Projesi’ni hayata geçiriyoruz.
Uygulama çalışmalarına başladık, önümüzdeki yaz aylarında 1.
etabın açılışını yapmayı planlıyoruz. Karasurları Millet Bahçesi
İstanbul’a yeni, taze bir soluk getirecek.

İmtiyaz Sahibi
Fatih Belediye Başkanlığı Adına
Belediye Başkanı
M. Ergün Turan

Külliyelerle, cami, kilise, tekke, hamam gibi tarihî eserlerle

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sema Art Özçelik

çalışmalarını tamamladık. Devamında bu hat üzerinde yer alan 33

Yazı İşleri ve Genel Yayın Koordinatörü
A. Kübra Yeşilay
Yayın Danışma Kurulu
Hasan Durhat, İzzettin Öztosun,
Mehmet Özçelik, Necati Selvi, Sami Er,
Abdurrahman Fidancı
Grafik Tasarım
Mahmut Alkan
Dijital ve Görsel Destek
Kubilay Bilal Öztürk, Ersin Ayhan, Begüm Turaç,
Muhammed Fatih Dur
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

dolu tipik bir sur içi güzergâhı üzerinde planladığımız “Haseki
– Hekimoğlu Kültür Yolu” projesinde yol ve kaldırım yenileme
yapının cephelerinde restoratörlerden oluşan uzman ekiplerimizle
iyileştirme yapacağız. Aynı şekilde, kadim mahalle kültüründen izler
barındıran Balat-Lonca-Ayvansaray semtlerinde sivil mimarimizin
güzel örneklerini yaşatmak düşüncesiyle 400 civarında binada
cephe çalışmaları, dış onarımlar gerçekleştiriyoruz. Turistik değeri
yüksek bu hatta şu ana kadar 150 yapıyı rengârenk boyayarak
elden geçirdik.
Son olarak, çocuklarımızın doya doya eğlenecekleri, annelerimizin
keyifli etkinliklerle nefes alabilecekleri Fatih Anne ve Çocuk
Merkezimizi, Sümbülefendi Mahallesi’nde faaliyete geçirdik.
Ardından Silivrikapı’daki şubemiz için çalışmalara başladık. Fatihli
tüm anne ve çocuklarımızı FANÇO’ya bekliyoruz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle, hepinizi muhabbetle
selamlıyorum.
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Gazeteciler Günü Balık Tutarak Kutlandı
Fatih Belediyesi’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği “Oltada Buluşalım” etkinliği ile
basın mensupları kısa bir mola verdi.
Mikrofon ve kameraları bir kenara bırakıp Galata Köprüsü’nde balık tutan basın mensuplarına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti. Önce balık tutma
eğitimi alan basın mensupları daha sonra oltalarını Haliç’in sularına bırakarak, balık tutmaya çalıştı. Daha önce Galata’da balık tutanların haberlerini yapan gazeteciler ilk
defa bu deneyimi yaşadıklarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, birbirleriyle eğlenceli bir balık tutma yarışına girdiler. Oldukça renkli görüntülere sahne olan
etkinlikle ilgili konuşan Başkan M. Ergün Turan şunları kaydetti: “Gazeteci arkadaşlarımız görünmeyen alanda çok özverili ve stresli bir iş yapıyorlar. Bu etkinlikle ufak
bir mola verip stres atsınlar ve bugüne dair güzel bir anımız olsun istedik. Hep birlikte çok da eğlendik. Ben katıldıkları için teşekkür ediyor, hepsinin 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’nü tekrar kutluyorum.”

Karasurları Millet Bahçesi
Projesi’nde Uygulama
Çalışmaları Başladı
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Çalıştayı Gerçekleşti
Sürdürülebilir kentler oluşturmak amacıyla Fatih’te uygulanan ve planlanan projelerin istişare edildiği ve 2 gün süren eğitim
programı Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın da katılımıyla gerçekleşti.
Fatih’i daha yaşanabilir ve erişilebilir hale
getirecek çalışmalara katkıda bulunmak
ve sürekli değişen, dönüşen bir sürecin
içinde kurumların yeni ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilmeleri, kendilerini
daima canlı tutmalarını sağlamak üzere
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yerel
İzleme Eğitimi programı gerçekleşti.
Programın açılışını yapan UCLG-MEWA
Genel Sekreteri Mehmet Duman,
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nın eğitimin konusu
olacağını söyleyerek, “Türkiye’nin de
imzacısı olduğu bu gündem, 17 başlık
altında, 2030’a kadar tüm dünyanın
ortak gayretine ihtiyaç duyulan alanları
tanımlıyor. İklim değişikliği ile mücadele,
eşitsizliklerin azaltılması, açlık ve yoksullukla mücadele gibi aslında etkisini
gözlemlemek için bir sınır çizemediğimiz ve aynı şekilde çözümü için de tek
bir adres gösteremediğimiz konular için
tüm dünyayı harekete davet eden bir
gündemden bahsediyoruz. Bu 17 Küresel
Amaç, ilan edildiği 2015 yılından itibaren
farklı platformlarda sıklıkla dile getirildi
ve ciddi bir farkındalık oluşturuldu.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na
yönelik yereldeki ilerlemeyi gösteren bu
eğitim çalışması ile temellerini attığımız

üzere, Fatih ilçesinin de 2022’de küresel
raporlama platformlarında yer alması

için gayret göstereceğiz. Yürütülecek bu
çalışma ile aynı zamanda belediyenin
yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki iş
birlikleri daha da güçlenecek ve belediye
hizmetlerinin planlaması için gerekli
olan mevcut durumun görülmesi için
önemli bir fırsat sunacak” dedi.
Projelerimizin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla Eşleşmesini
Önemsiyoruz
Programın devamında söz alan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Sür-

dürülebilir Kalkınma gibi, belediyecilik
çalışmalarımız açısından oldukça önemli
bir kavramın masaya yatırıldığı bu çalıştayın, Fatih başta olmak üzere İstanbul için
hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan
Turan “Belediye olarak kentsel altyapı
hizmetlerinden çevre koruma çalışmalarına, atık toplama ve geri dönüşümden
sağlık hizmetlerine, eğitimden sosyal
yardımlara birçok alanda mahalli müşterek ihtiyaçları karşılayacak ekonomik,
sosyal ve çevresel hizmetleri sunmakta,
bunlara yönelik yatırımlar yapmaktayız.
İklim değişikliği, yoksullukla mücadele,
göç gibi çerçevesi daha geniş sorunların
çözümü içinde sahip olduğumuz imkânlarla önemli bir paydaş olduğumuzu
düşünüyorum. Yatırım ve projelerimizin
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla
eşleştirilmesini son derece önemsiyoruz,
standartlaşmış belediyecilik anlayışının
dışında, yeni bir vizyon, söylem geliştirme imkânı doğacağına inanıyorum. Bu
süreçte bize destek veren hocalarımıza
teşekkür ediyorum” dedi. Program kapsamında yapılan çalıştayda Fatih Belediyesi müdürlerinden oluşan takımlar
ürettikleri projeleri yarıştırdılar. Takımlar
arası proje yarışmasında kazanan takım
kupa ile ödüllendirildi.

Dünya kültür mirası listesinde yer alan Fatih Karasurları ve çevresinin tarihi ve kültürel
kimliğinin ön plana çıkarılması amacıyla ilçeye kazandırılacak olan Karasurları Millet
Bahçesi Projesi’nde alan düzenleme kapsamında moloz kaldırma çalışmaları başladı.

Suriçi Kart 50 Bin Üyeyi Aştı!

Proje ile Fatih’in sosyal donatı ve park ihtiyacının karşılanması, rekreasyon alanları ile
birlikte ilçeye yeni bir cazibe merkezi kazandırılması planlanıyor. Millet Bahçesi’nde;
tema bahçeleri, yürüyüş parkurları, dinlenme, spor ve çocuk oyun alanları yer alacak.

Kullanıcılarına birçok fırsatın kapısını aralayan Fatih Belediyesi
Suriçi Kart 50 bin üyeyi aştı. 50 bininci üyemiz İdris Soylu’ya, kartını sürpriz hediyesiyle birlikte teslim ettik.
Eşsiz Fatih’e değer katmak adına tasarlanan ve kullanıcılarını pek çok avantajla
buluşturan “Fatih Suriçi Kart” 50 bin üyeye ulaştı. Suriçi Kart sahipleri
Fatih Belediyesi’nin faaliyetlerinden öncelikli olarak haberdar olduğu gibi
Fatih Belediyesi’ne ait hizmet alanlarında ayrıcalıklar kazanıyor. FatihteYaşa
uygulaması üzerinden üye olarak anında Suriçi kart hesabı oluşturabilen
kullanıcılar, başta Fatih Belediyesi’ne ait kütüphaneler olmak üzere diğer tüm
sosyal tesislere karekod ile giriş yapabiliyor, indirim kazanıyor, etkinlik ve
yarışmalara katılım başvurusunda bulunabiliyor. Bu ayrıcalıklı dünyaya adım
atan 50.000’inci üyemiz İdris Soylu’ya kartların Fatih Merkez Kütüphanesi’ndeki
teslim noktasında sürpriz bir karşılama hazırladık. Kartını teslim aldıktan sonra
bekleme alanına geçen İdris Soylu, sürpriz bir şekilde ekibimizin alkışları ve
konfeti eşliğinde karşılanarak tebrik edildikten sonra günün anısına kendisine
dizüstü bilgisayar hediye edildi.
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Ahmet Hamdi Tanpınar
Vefatının Yıldönümünde Anıldı

Fatih Belediyesi, Türk edebiyatının büyük ismi, yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet HamdiTanpınar’ı
vefatının 60. yılında bir dizi etkinle andı.

Huzur, Beş Şehir, Saatleri Ayarlama
Enstitüsü gibi Türk edebiyatının
klasikleşmiş eserlerine imza atan;
özgün düşünce dünyasıyla, farklı
duruşuyla, makale, roman, hikaye ve
şiirleriyle edebiyat tarihinde kalıcı izler
bırakan isimlerden olan Ahmet Hamdi
Tanpınar vefatının 60. yılında Fatih
Belediyesi tarafından düzenlenen
etkinliklerle anıldı. Medrese Davutpaşa’da gerçekleşen ilk etkinlikte “Tanpınar ve Toplumsal Kimlik” ile “Tanpınar
ve Şehir” başlıklı açık oturum, yazarın
hayatından fotoğraflarından oluşan
bir sergi yer aldı.

“Tanpınar İstanbul’u Adeta
Yeniden Var Etmiştir”
Medrese Davutpaşa’da açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan: “Bazı
yazarlar kendi yazdıklarıyla, vücuda
getirdikleri eserlerle, şehirlere kendilerinden bir ruh, zenginlik katarlar.
Ahmet Hamdi Tanpınar bu iki tanıma
da dahil bir münevverdir. İstanbul’un
maddi kültürüyle manevi dinamiklerini derin bir sezgiyle kavramış,
zihninde yoğurmuş ve eserlerinde

gönüller sultanı İstanbul’u adeta yeniden var etmiştir. Fatih’te, bizi geçmişle
gelecek arasında biçimlendiren değerlerin layıkıyla farkına varmanın yolu,
bize bu önemli hususları işaret eden
Tanpınar gibi, kıymetli yazar ve münevverlerimizi yakından tanımaktan,
eserlerini okumaktan geçiyor. Biz de
Fatih Belediyesi olarak, İstanbul aşığı
yazarlarımızı,
entelektüellerimizi,
ardında bir iz bırakmış sanatçı, yazar
ve şairlerimizi, genç nesillere, tüm
İstanbullulara tanıtmak için prestijli

yayınlar ve etkinlikler yapmaya son
derece önem gösteriyoruz. Bu vesileyle eserlerinde şehirle insan, insanla
mekân, mekânla kültür arasındaki
münasebeti verimli bir tartışmaya
dönüştüren Ahmet Hamdi Tanpınar’ı
vefatının 60. yıl dönümünde rahmetle
anıyorum” dedi. Etkinliklerin devamında Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’nde Tanpınar’ın eserlerinde sıkça
dile getirdiği Türk müziği eserlerinin
oluşan bir konser gerçekleşti. Yaprak
Sayar’ın solistlik yaptığı konserde Beşir
Ayvazoğlu da seslendirilecek eserlerin
dünyasındaki yerini anlattı.

Başkan Turan Sıfır Atık Merkezi’ndeki
Öğrencileri Ziyaret Etti
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, öğrencilere atıkların geri dönüşümüyle ilgili teorik ve pratik bilgilerin eğlenceli bir
şekilde öğretildiği 1. inci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti.
Fatih Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Fatih’teki
okullarda eğitim gören öğrencileri ağırlamaya ve onları geri
dönüşümle ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. 14 farklı
atığın toplanıp ayrıştırılarak geri dönüştürüldüğü 1. Sınıf
Atık Merkezi’nde çocuklar hem eğleniyor hem de geri dönüşümle ilgili teorik ve pratik olarak bilgilendiriliyorlar. Günün
sonunda geri dönüştürülebilen ürünlerle hediyeler yapan
öğrencilere M. Ergün Turan da eşlik etti. Öğrencilere zaman
zaman yardım eden ve onlarla birlikte kendi geri dönüşüm
hediyesini yapan Başkan Turan, daha sonra günün anısına
öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Başkan Turan “Yazıdan Renge”
Sergisinin Açılışını Gerçekleştirdi
Fatih Belediyesi bünyesindeki KARINCA Eğitim Birimi’nin Fatih Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği kurslarda
kadınlarımızın şefkat ve emekle ürettikleri eserler, “Yazıdan Renge” sergisiyle görücüye çıktı.

Mevlâna Fatih’te Anıldı

Şeb-i Arus ‘Mevlâna’yı Anma Haftası’ kapsamında düzenlenen Meşk-i
Mevlâna ‘Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları’ sergisi sanatseverlerle
buluştu. Serginin Fatih Kültür Sanat Merkezi’ndeki açılışını Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan gerçekleştirdi.
Fatih Belediyesi tarafından Şeb-i Arus ‘Mevlâna’yı Anma Haftası’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Meşk-i Mevlâna ‘Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları’
sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Sanat danışmanlığını Hattat Prof. Dr. Fatih Özkafa’nın yaptığı sergide, 18. yüzyıldan günümüze 16 hat sanatçısının eserleri yer aldı.
Hat Sanatının En Büyük İsimlerinin Eserleri Bir Araya Geldi
Sergide, muhtelif müze ve koleksiyonlarda yer alıp Hz. Mevlâna ismini veya beyitlerini ihtiva eden hat eserlerinden
seçkin örnekler, tarihî perspektif dikkate
alınarak özenle seçildi. Türk hat sanatı
tarihinin büyük isimlerinin bu konuyla
ilgili en önemli hat eserlerinden seçilen
eserlerden oluşan sergide, günümüz hat
sanatındaki Mevlevilik etkilerini ve yaşayan hattatların Hz. Mevlâna muhtevalı
yorumlarını ortaya koyan eserlere de yer
verildi.

Bilgi Evi Öğrencileri
Mevlâna’yı Andı
Fatih Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri düzenledikleri çeşitli
etkinliklerle Mevlana’yı andılar.
Mevlâna’yı anma programı Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde velilerin yoğun
ilgisiyle gerçekleşti. Öğrencilerin Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda
ilahi, şiir dinletisi ve semazen gösterileri de yer aldı. Mevlâna Celâleddin-i
Rumi’nin bütün insanlığa vermiş olduğu evrensel mesajlar öğrencilerin müzik
ve görsel sanat yorumlamalarıyla zihinlere ve gönüllere aktarıldı.

KARINCA bünyesindeki porselen boyama, seramik biçimlendirme, cam boyama, hüsn-i hat, tezhip, ebru, kaligrafi ve yağlı boya resim branşlarındaki kursiyerlerin eserleri “Yazıdan Renge” sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğindeki açılışa Fatih İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Fuat
Sönmez, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Narin ile kursiyerler ve misafirler katıldı.
KADINLARIMIZ EMEKLERİYLE FATİH’İMİZE KATKI SUNUYOR
Başkan Turan açılışta yaptığı konuşmada Fatihli kadınların el emeği göz nuru
eserleriyle iftihar ettiğini söyleyerek; “Kadınlarımız şefkatleriyle, emekleriyle,
birikimleriyle, üretkenlikleriyle Fatihimize her zaman çok büyük katkılar sağlıyorlar. Biz Fatih Belediyesi olarak, kadınlarımızın üretime katılmaları, onların
içindeki girişimcilik ruhunu harekete
geçirecek güzel ve yararlı projelere imza
atmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri Kadın Aile ve Eğitim birimimizin bünyesinde sürdürülen KARINCA
kurslarımız. Buradaki kurslarda edinilen
bilgilerin bir beceriyle, emekle yoğrulması
ve kazanca, aile bütçesine katkıya dönüşmesi mutluluk verici bir şey. Emeği geçen
herkesi can-ı gönülden kutluyorum” dedi.
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Fatih Belediye Meclisi İhtisas
Komisyonları
Gazetemizin bu sayısında Fatih Belediye Meclisi’nin ihtisas komisyonlarından Gençlik ve Spor ile Eğitim,
Kültür ve Sanat Komisyonu’nu sizlere tanıtacağız

Gençlik ve Spor Komisyonu

Gençlik ve Spor Komisyonu; gençlerin kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan korunmasına yönelik olarak Fatihli gençlerin aktivite alanlarını genişletmek ve onları spor yapmaya
yönlendirmek üzere çalışmalar yürütmektedir. Komisyon; bu amaç kapsamında Fatihli gençlere hizmet vermekte olan amatör spor kulüpleri ile sıkı iletişim içerisinde
bulunarak, ihtiyaç ve sorunlarını takip etmektedir. Bununla ilgili periyodik olarak Fatih ilçesinde hizmet vermekte olan spor kulübünü ziyaret etmekte, Fatih Belediyesi’nin
spora destek amacıyla malzeme yardımı, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin temini için çalışmalar yürütmektedir.

Mesut GÜRSOY– Başkan

Hasan MORGİL – Başkan Vekili

Muharrem CAYMAZ – Raportör

Ersin ÇOLAK– Üye

Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu

Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu; Fatihlilerin sosyal ve kültürel alanda daha aktif ve katılımcı olmasını sağlamak amacıyla, her türlü eğitim, kültür ve sanat etkinliği
düzenlenmesi konusunda çalışmalar planlar ve uygulanmasını sağlar. Bu yönde zaman zaman ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliktelikleri ve amaca katkı sağlayacak
projeler geliştirir. Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu ayrıca, kentlilik bilinci yüksek, eğitim, kültür ve sanat kenti oluşturma misyonu ile ilçe sınırları içerisinde bulunan
kurum ve kuruluşların teklif ve önerilerini inceler ve inceledikten sonra meclise raporlar.

Mevlanakapı Mahallesi Muhtarı Selahattin Yılmaztürk;

“Karasurları Millet Bahçesi’nin
Tamamlanmasını Sabırsızlıkla Bekliyoruz”
Mevlanakapı Mahallesi Muhtarı Selahattin Yılmaztürk ile bir araya gelerek, uzun yıllardır görev yaptığını şirin mahallesini, muhtarlığın kendisi
için ne ifade edildiğini ve Fatih’teki projeleri konuştuk. Karasurları Millet Bahçesi Projesi’nin tüm İstanbul için yeni bir cazibe merkezi olacağını
söyleyen Yılmaztürk, “Projenin hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
Kendinizden bahseder misiniz?

cazibe merkez ve harika bir yeşil alan

1948 yılında Fatih’te doğdum, burada

olacak. Mahallelimiz de projenin hayata

büyüdüm. Uzun yıllar tornacılık yaptım

geçmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Mev-

ve emekli oldum. 10 yıl boyunca Melek

lanakapı Otoparkı’nın da çok faydasını

Hatun Mahallesi’nin azalığını yaptım.

gördük. M. Ergün Turan gibi bir belediye

Muhtarımız vefat edince yerine ben

başkanımızın olması bizim için bir şans.

muhtar oldum. Mahalleler birleşince

Kendisi bürokraside çok deneyimli biri.

de

teveccühüyle

Tüm tecrübelerini ilçemizde projelerle

Mevlanakapı Mahalle Muhtarı seçildim.

ortaya koyuyor ve sonuçta sloganda da

Yaklaşık 8 dönemdir mahallemize hiz-

dendiği gibi Fatih’e yeni bir hayat geliyor.

vatandaşlarımızın

met ediyorum.

binaların yenilenmesini sağlayan ve

36 seneyi doldurmak üzereyim, 10 sene-

Ben 1986 yılı itibarıyla Türkiye’de inşaat

Sur dibinde gerek şahsa gerek vakıflara

kat kaybını engelleyen I-42 Plan Notu

lik azalık sürecini de sayarsak neredeyse

ait arsalarda gecekondular ve terk edil-

değişikliğinden faydalanarak, binalarını

yarım asırdır muhtarlık görevindeyim.

miş binalar vardı. Bu metruk alanlarda

yenileyen mahalle sakinlerimiz oldu.

Bu süreçte tabi çok fazla anımız oldu.

güvenliğin sağlanması için belediyemiz

Ergün Başkanımızın yıllardır sürün-

Ama genel olarak bu kadar sene bu mes-

gerekli tüm tedbirleri aldı ve tehlike

cemede kalan plan notunu hayata ge-

leğe beni teşvik eden şey bize gelip talep

olanlar yıkıldı. Böylece güvenlik zafiyeti

çirmesiyle mahallemizdeki evler birer

ve istekte bulunan vatandaşlarımızın

de ortadan kaldırıldı. Mahallelimiz bu

birer yenilenerek, depreme dayanıklı

ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığı-

hizmetten çok memnun kaldı. Eski imar

hale geliyor.

mızda, onlara yardımcı olabildiğimizde

sektörü gelişmeye başladı. Bu süreçte
mahallemizde nasibini alıp, binaların
yerini apartmanlar almaya başlayınca

kurumlarımızın da desteğiyle kısa sürede çözdük. Şimdi mahalle kültürünün
hala yaşandığı, komşuluk ilişkilerinin
yaşatıldığı bir mahalleyiz.
Mehmet Gazanfer KOYUNCU – Üye

Haseki - Hekimoğlu Kültür Yolu’ndaki
Yapım Çalışmaları Tamamlandı
Bulunduğu konum ve sahip olduğu tarihi değerleriyle önemli bir kentsel rota olan
Haseki-Hekimoğlu yol ve kaldırım çalışması tamamlandı.
Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi, Haseki Külliyesi, Bayrampaşa Külliyesi Medresesi, Keyci Hatun Camii, Arkadios
Sütunu, Gevherhan Sultan Medresesi, Hacı Bayram Keftani Camii, Başçı Mahmut Camii, Haseki Bostan Hamamı,
Davutpaşa Külliyesi, Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi, Çavuş Mescidi, Beşikçizâde Tekkesi, Bekir Paşa Camii
gibi birçok eserin geçiş güzergâhında planlanan Haseki – Hekimoğlu Kültür Yolu” projesinin yol ve kaldırım
yenileme çalışmaları tamamlandı. Ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde eserleri görmelerine fırsat
tanıyan projenin devamında güzergâh üzerindeki 33 yapının cephe rehabilitasyonunun yapılması planlanıyor.

I42 Plan Notu Değişikliği Sayesinde Binalarımız Yenileniyor

yaşadık, ancak bunları süreç içerisinde

Selahattin KARA – Raportör

Selahattin Yılmaztürk - Mevlanakapı Mahallesi Muhtarı

Mahallenizden bahseder misiniz?

nüfus da arttı. Bir dönem sıkıntılar

Mevlüde HAKSEVER – Başkan Vekili
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dolayısıyla mahallemiz göç aldı ve

Büşra UNCU ÖZTEN – Başkan

MUHTARLARIMIZ

haklarının iade edilmesini kapsayan I42
plan notunun devreye alınması da çok

Muhtarlıkla ilgili

iyi oldu. Depremsellik açısından riskli

düşünceleriniz nedir?

yaşadıkları mutluluğun şahidi olmak.
Belediyemizin çalışmalarından
memnun musunuz?

Karasurları Millet Bahçesi Projesi

Eksik olmasınlar şimdiye kadar talep-

Yeni Bir Cazibe Merkezi Olacak

lerimizle ilgili hiçbir sorun yaşamadık.

Sur diplerimiz mülkiyet bakımından

Sağ olsun müdürlerimiz sorunlarımız

sıkıntılıydı şimdi sağ olsun belediyemiz

ve taleplerimizle titizlikle ilgileniyorlar.

orada gerekli kamulaştırma çalışma-

Zaten prensiple çalışıldığı başarılı bir

larını yaptı ve şuan Karasurları Millet
Bahçesi’nin yapım çalışmaları başladı.

şekilde hayata geçirilen ve vatandaş-

Ben bu projenin görsellerini gördüm,

lardan karşılık gören projelerden de

Başkanımız Ergün Bey bizimle özel

görülüyor. Ben geldiğiniz için teşekkür

olarak paylaştı. Çalışmalar tamamlan-

ediyor, gazeteniz aracılığıyla Belediye
Başkanımız M. Ergün Turan’a ve ekibine

dıktan sonra burası hem mahallemiz
hem Fatih hem de İstanbul için yeni bir

Karasurları Millet Bahçesi

Mevlanakapı Otoparkı

teşekkürlerimi iletiyorum.

Karasurları Millet Bahçesi
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Aşevlerimiz Her Gün 310 Aileye
Sıcak Yemek Ulaştırıyor
Fatih Belediyesi’nin KIZILAY ve İSRA ile ortaklaşa hizmet veren Cerrahpaşa ve Balat’taki aşevleri her gün
310 hanede yaşayan 500 Fatihliye sıcak yemek hizmeti veriyor.
KIZILAY ve İSRA (Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) işbirliği ile Cerrahpaşa ve Balat’ta hizmet veren Fatih Belediyesi’ne bağlı aşevleri her gün farklı menülerde hazırlanan yemekleri özel kaplarda vakumlandıktan sonra 4 araç ve 8 personelden oluşan ekip ile ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıyor. Evde kendi
yemeğini pişiremeyen yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca verdiğimiz sıcak yemek desteğinden yararlanmak isteyenler 0212 453 1453
numaralı telefandan Sosyal İşler Müdürlüğü ile irtibata geçebilirler.

LONCA
Özgün Tarihi Kimliğine Kavuşuyor
Eski İstanbul mahallelerinin en güzel örneklerinden olan ve
yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip Lonca’yı kentsel tasarım projemiz ile eski günlerine kavuşturmaya devam ediyoruz.

Genç Çınar Gönüllülük Hareketi İle
Geleceği Paylaşın

Pencere kenarlarındaki çiçekleri, renkli cumbalı evleriyle geçmişi yaşatan semtlerden biri olan Lonca’da
cephe sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projesi çalışmaları devam ediyor. 35 bin metrekarelik alan içinde

yer alan 18 sokaktaki, 70 adedi tescilli eski eser yapı
olmak üzere toplam 400 yapının cephesi bölgenin
dokusuna uygun renklerde boyanıyor. Şimdiye kadar
150 binada yapılan çalışmalarda cephe boyanması ile

Kütüphaneye gelen öğrencilerimizin temsil ettiği
Genç Çınarlar birbirleri arasında birlik ve beraberlik anlayışını kuvvetlendirmek üzere projeler üretiyor.
Fatih’te 2 yılda açılan 11 yeni kütüphaneye gelen öğrenciler arasında birlik,
beraberlik anlayışını kuvvetlendirmek ve yardımlaşmanın önemine vurgu
yapmak amacıyla hayata geçirilen Genç Çınar gönüllülük hareketi ile ses getiren
projelerin hayata geçirilerek nesiller boyunca aktarılabilir mesajlar verilmesi
amaçlanıyor. Fatih’in birçok noktasına yayılmış olan kütüphaneler de bu
sayede aktif bir mekâna dönüşüyor. Genç Çınarlar düzenlenen eğitimlerden
ve etkinliklerden faydalanırken bu gönüllülük hareketi vesilesiyle Fatih
Belediyesi’yle iş birliği içinde, ilçemizde ve ülkemizde fayda sağlayan işlere imza
atıyor.
Genç Çınar etkinlik ve toplantılarından haberdar olmak ve üye olmak isteyenler
kütüphanelerdeki Genç Çınar üye formunu doldurarak aşağıdaki 7 konuda
gönüllü olabilirler:
» Kütüphane Çalışmaları
» Hayvan Hakları
» Çevre Bilinci
» Yaşlılık Çalışmaları

-----------

-----------

» Engelli Çalışmaları
» Kent Problemleri
» Küçüklere Mentorluk
» Kültür Sanata Gönüllülük

----------

----------------------------

----------

Geleceği birlikte güzelleştiriyoruz. Çünkü #GelecekPaylaşıncaGüzel

İSTANBUL KARA SURLARI

TOPKAPI KALEİÇİ MEYDANI

K E N T S E L T A S A R I M YA R I Ş M A S I
Bilgi ve Kayıt İçin:

yarismalar.fatih.bel.tr

Son Teslim Tarihi:

10 MAYIS 2022

----------

FAT İ H B E L E D İ Y E S İ

birlikte kablo kanalları ile kabloların düzenlenmesi ve
yağmur iniş boruları ile derelerinin yenilenmesi, bazı
sıva tadilatları, kapı, kepenk ve parmaklık boyanması
gibi çalışmalar da Fatih Belediyesi’nce yapılıyor.
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Cumhurbaşkanımızın Teşrifleriyle

bu sanat anlayışının özünü yansıtmayı
amaçlamaktadır” dedi.

Ahmet Özel’in Cumhurbaşkanımıza

tarihleri

Nuruosmaniye

Türk İslam Sanatlarının kaynağı ve ge-

hediye takdiminin akabinde davetli-

Camii Mahzen’de ve Fatih Cam Küp

çirdiği tarihsel serüven üzerine verimli

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
eşliğinde bienalin açılışı gerçekleşti.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan
ve Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkanı

lerle birlikte Süleymaniye Camii İma-

Galeri’de

ziyaretine

bir düşünme süreci başlattı. Sergilerin

reti’ndeki eserler görülerek, incelendi.

açık olacak. Yerleştirme eserler ise 10

yanı sıra paneller ve birçok etkinlikleri

Şubat -7 Mart tarihleri arasında Yediku-

ile 2. Yeditepe Bienali, ülkemizin ve

le Hisarı’nda görülebilecek. Sergilenen

İstanbul’un kültür-sanat hayatına can-

toplam 282 eser ile 2. Yeditepe Bienali,

lılık getirecektir.

2. Yeditepe Bienali Hakkında
2. Yeditepe Bienali 20 Ocak- 07 Mart

2. Yeditepe Bienali Açıldı

Bienal Sanatçıları Gala
Yemeğinde Buluştu

“Çerçeve İçi / Çerçeve Dışı” temasıyla kurgulanan 2. Yeditepe Bienali
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açıldı.

2 Yeditepe Bienali’ne eserleriyle katkı sunan yerli ve yabancı
sanatçılar Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev
sahipliğinde düzenlenen gala yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fa-

ye Darüzziyafe’de gerçekleşen açılış

tih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları

programında

Vakfı işbirliği ile bu yıl ikincisi düzen-

ikincisinin hayırlı olmasını dileyerek

lenen Yeditepe Bienali, Cumhurbaşka-

konuşmasına başlayan Cumhurbaşka-

nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
katıldığı programla açıldı. Süleymani-

Yeditepe

Bienali’nin

nı Erdoğan, bienalin; Yeditepe ismiyle,
klasik Türk ve İslam sanatlarının seçkin örnekleriyle İstanbul’da gerçekleştirilmesini önemli gördüğünü kaydetti.
“Sanat Konusunda Yaşatıcı,
Kuşatıcı Ve Geliştirici Vasıflarıyla
Tarihe Damgasını Vurmuş Bir
Milletiz”
Süleymaniye Külliyesi İmaret Darüzziyafe’de başlayıp Nuruosmaniye Camii
Mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı’nda sürecek Yeditepe Bienali’nin, sadece etkinlik mekânlarıyla
bile İstanbul’un göz alıcı zenginliğini

göstermeye yeterli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, “Bienal kapsamında sergilenecek
kültür-sanat ürünlerimizin yaydığı
zenginlik, derinlik ve özgünlük, içeriği
ve kapsamı bakımından gerçekten de
eşi ve benzeri olmayan bir şölendir”
şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Biz, her alanda olduğu gibi,
sanat konusunda da kompleksleriyle
değil; yaşatıcı, kuşatıcı ve geliştirici vasıflarıyla tarihe damgasını vurmuş bir
milletiz. Bunun en güzel örneklerini
Yeditepe Bienali bünyesinde sergilenen eserlerde görebiliriz. Sergilenen
eserlere baktığımızda, oradaki güzelliği, oradaki estetiği, oradaki inceliği
başka hiçbir yerde bulamadığımızı fark
edeceğiz” diye ekledi.

“Yeditepe Bienali Bizi Biz Yapan
Anlayışı Yanıstmayı Amaçlıyor”
Konuşmasına bienal gibi kapsamlı
bir kültür sanat etkinliğinin Fatih’te,
Suriçi’nin
eşsiz
güzelliklerindeki
mekânlarında gerçekleşecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek
başlayan Fatih Belediye Başkanı M.
Ergün Turan, “Müslümanların tarihin
her döneminde kendilerine sanatın
merkezde olduğu bir hayat inşa etmiştir. Buhara’dan Endülüs’e bütün İslam
coğrafyasında medeniyet havuzumuzda biriken miras, mutlak güzelliğin
izini sürmekte olan bir yolculuğun
neticesidir. Elbette bu havuzu besleyen
ana kaynakların başında gelenlerden
bir tanesi İstanbul’dur. Yeditepe Bienali
de içerdiği muhtevayla bizi biz yapan
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Başkan M. Ergün Turan programda yaptığı konuşmada Yeditepe Bienali’nin
içerdiği muhteva ile bizi biz yapan sanat anlayışını özgün olarak yansıtmayı
amaçladıklarını söyleyerek, eserleriyle destek veren tüm sanatçılara kıymetli
eserleri için teşekkürlerini sundu.

arasında

sanatseverlerin

Nuruosmaniye Camii
Mahzen 17 Esere Ev
Sahipliği Yapıyor
Nuruosmaniye Camii Mahzen, 2. Yeditepe Bienali kapsamında kapılarını ilk
kez misafirlere açtı. 17 esere ev sahipliği yapan Mahzen’in açılışını gerçekleştiren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bienal gibi kapsamlı bir kültür
sanat etkinliğinin Fatih’te, Suriçi’nin eşsiz güzelliklerindeki mekânlarında
gerçekleşiyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

2. Yeditepe Bienali Cam Küp Galeri’de
3 Boyutlu Gözlemleniyor
2. Yeditepe Bienali kapsamındaki önemli etkinlik mekânlarından
biri olan Cam Küp Sanat Galerisi’nde ziyaretçiler eser ve mekânlarını
dijital olarak gezebilme, 3 boyutlu hallerini görme imkânı buluyor.
Fatih Belediyesi başkanlık binasında hizmet veren Cam Küp Sanat Galerisi’nde ziyaretçiler içeri adım attıkları an 2. Yeditepe Bienali’nin “çerçeve içi/ çerçeve dışı” temasından esinlenildiği üzere kendilerini hem çerçevenin içinde hem de çerçevenin
dışındaki birçok karede görme imkânı buluyor. Ziyaretçiler kendilerini hangi çerçeve arka planıyla görmek istiyorsa, kitapçıktaki alternatiflerden dilediğini seçebiliyor
Cam Küp Sanat Galerisi’nin ziyaretçilerini bekleyen en önemli deneyimlerden biri
de Darüzziyafe ve Süleymaniye Cami Mahzen’deki sergileri VR gözlükle gezme
imkânı sunması. Cam Küp Sanat Galerisi’ne gelen sanatseverler, bienalin eser ve
mekânlarını dijital olarak gezerek, 3 boyutlu halini müşahede edebiliyor.
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Fatihli çocukların doya doya eğlenecekleri, anneleriyle birlikte katılacakları etkinliklerle keyifli vakit geçirebilecekleri
Fatih’in ilk Anne ve Çocuk Merkezi olan Sümbülefendi FANÇO hizmete açıldı.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sümbülefendi FANÇO’ya çocuklar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Hacivat ve Karagöz köşesi,
masal köşesi, bilim köşesi, heceleme duvarı, zaman duvarı, sinema köşesi, müzik
köşesi gibi birbirinden renkli ve keyifli atölyelerin yer aldığı FANÇO’da çocuklar
anneleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Çocukların neşesine ve oyunlarına ortak olan
Başkan M. Ergün Turan, pamuk şeker ikramında da bulundu.

Her hafta farklı konu başlıklarında etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Sümbülefendi FANÇO’nun haftalık çalışma takvimi ve günlük program akışı web sitemiz
üzerinden takip edilebilecek. Anne ve çocukların birlikte eğlenceli ve eğitici vakit
geçirebilmelerine imkân sağlayacak olan FANÇO’nun bir şubesi de kısa bir süre
sonra Silivrikapı Mahallesi’nde hizmete açılacak.

Silivrikapı FANÇO’da Çalışmalar Başladı
İlk “Anne ve Çocuk Merkezi”ni Sümbülefendi Mahallesi’nde hizmete açan Fatih Belediyesi,
ikinci merkezi de Silivrikapı Mahallesi’ne kazandırmak üzere çalışmalara başladı.
Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda hizmet vermesi planlanan Silivrikapı FANÇO adeta bir çocuk köyü işlevi görecek. Proje tamamlandığında yemek atölyesi,
çocuk kütüphanesi, okuma salonu, arkeoloji havuzu, hobi bahçesi, spor alanları, açık hava çocuk sahnesi, trambolin parkı, bisiklet/paten parkurları, minyatür su yolu
gibi çocukların en sevdiği aktivitelerin merkezi olacak. Çocukların ebeveynleri ile birlikte eş zamanlı eğitimler görüp, öğrendiklerini pratiğe dökebileceği imkânı da
bulacağı merkezin en kısa sürede Fatihlilerin hizmetine sunulması planlanıyor.
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Kazananları Ödüllerini Aldı

Fatih Belediyesi’nin, Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliği ile bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Fotoğrafın Gör Dediği” yarışmasının
kazananları ödüllendirilirken, eserler Kadırga Sanat Galerileri’nde fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu.
‘Serbest Vizör’, ‘Fotoğraflarla Bir Hikâye Anlat’, ‘Çek Kurgula Yarış’ ve ‘Video Çek Yarış’ olmak üzere dört farklı kategoride
yapılan yarışmada dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılış töreninde kazananlara ödülleri takdim edildi. Kadırga
Sanat Galerileri’nde düzenlenen törene Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun
Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, yarışmacılar ve fotoğraf tutkunları
katıldı. Yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Turan, konuşmasının ardından
dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Kadırga Sanat Eğitimleri Devam Ediyor
Hem profesyonel hem de sıfırdan başlayanlar için Kadırga Sanat Eğitimleri beş branşta devam ediyor.
Kadırga Sanat Galerileri’nde alanında uzman eğitmenlerin öğreticiliğinde beş branşta eğitimler devam ediyor. Katılımcılar minyatür eğitimlerini Dilek Yerlikaya,
kaligrafi eğitimlerini Erhan Olcay, özgün hat eğitimlerini Gülnihal Gül Mamat, tezhip eğitimlerini Hasan Türkmen ve karakalem eğitimlerini Murat Küçükyalı’dan
sezon boyunca Kadırga Sanat Galerileri’nde ücretsiz olarak almaya devam edecek.
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Küratör ve Sanatçıların Gözünden

2. Yeditepe Bienali...
2. Yeditepe Bienali Fatih’in eşsiz güzellikteki mekânlarında yurtiçi ve yurtdışından birçok önemli sanatçıyı ve eserlerini
ağırladı. Küratör Berkan Karpatçı ve eserleriyle katkı sunan sanatçılarımızdan birkaçının 2. Yeditepe Bienali ve sanat
hakkındaki duygu ve düşünceleri sizlerle…

Arpa Emini Mescidi İhya Ediliyor…
Günümüze kalıntıları ulaşan, kültürel mirasımızın önemli eserlerinden Arpa Emini Mescidi Fatih Belediyesi Kültürel Miras
Koruma Müdürlüğü tarafından ihya edilerek gelecek nesillere ulaştırılacak.
Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Yokuşu’nda bulunan Arpa Emini Mescidi,
16. yüzyılın ilk yarısında Arpa Eminlerinden Mustafa Efendi tarafından
yaptırılmıştır. 19. yüzyıl sonunda vuku
bulan deprem ve yangınlarda tahrip
olan mescit, uzun süre bakımsız kalmış;
tamir ve ihyasına yönelik bir çalışma
yapılmamıştır.
16. yüzyıldan itibaren kaynaklarda
unvan olarak zikredilmeye başlanan
ve Osmanlı teşkilat yapısında bulunan
dört eminlikten biri olan Arpa Emininin
görevi saray ahırlarında binek olarak
kullanılan hayvanların ot ve arpasını
temin etmek ayrıca savaş zamanlarında seferdeki atların yiyecek ihtiyacını
karşılamaktı.

2008 yılında mahalleler birleştirilene
kadar bulunduğu mahalleye adını veren Arpa Emini Mescidi, Emin-i Cev ve
Arpacı Mescidi olarak da anılmaktadır.

Arşiv belgelerinden Emin-i Cev Mehmed Efendi Mescid-i Şerif Vakfı’na ait
olduğu anlaşılmaktadır.
Mescidin ihya edilebilmesi için Beledi-

yemiz tarafından rölöve, restitüsyon ve
rekonstrüksiyon projeleri hazırlatılmış
ve 2021 yılında Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Projelerinin onaylanmasından sonra geçtiğimiz yıl aralık
ayında ivedilikle restorasyon sürecine
başlanmıştır.
Restorasyon çalışmaları kapsamında
İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
denetiminde gerçekleşen kazı çalışmalarında mescidin beden duvarlarına ait
tüm sınırlar ortaya çıkarılmıştır. Duvar
kalıntısı incelendiğinde çift sıra tuğla
hatıllı moloz taş duvar olduğu görülmektedir. Ayrıca pencere ebatları, duvar
kalınlıkları, temel boyutları ve zemin
kotu ile ilgili veriler elde edilmiştir.
Caminin özgün malzeme ve yapım
teknikleri kullanılarak ihya edilmesine
yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2. Yeditepe Bienali Küratörü
Berkan Karpat
Bu yıl ki bienal, bin yıldan fazla süredir
var olan ve Batı kültürünün ötesinde
bir geleneğe ve teorik yansımaya sahip
olan bir sanatı; Süleymaniye Külliyesi
İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye
Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih
Cam Küp Sanat Galeri olmak üzere
dört ayrı mekânda yeniden inceliyor.
Üç mekân da bir tür ‘‘ara-mekân’‘ olmaları özelliği ile misafirlerini çerçevede
değilse de eşikte karşılamaya ve onları
‘‘içeri’‘ davet etmeye aday. Bu üç mekânın mimari özelliklerine uygun olarak
bir düzen içeren sergileme yöntemleri,
Süleymaniye Camii İmareti’nde mekânın simetri ve asimetrisini içselleştiren
yataylığı, Nuruosmaniye Camii Mahzeni’nde su ile ilişkisine işaret eden
bir tür iniş ve ağırbaşlılığı, Yedikule
Hisarı’nda ise dikey bir hareketi esas
alıyor. Bu nedenle Süleymaniye Camii
İmareti’nde yer alan ve geleneksel
tarzda çalışılmış 250’den fazla eser
sanatçının çalışma - görme pratiğine
uygun ve kitap sanatları mekânına
gönderme yapacak şekilde düzenlendi.
Eserlerin çerçevelerini kapatan veya
bazen tamamen gizleyen ‘‘paketleme/
örtme/açma’‘ düzenlemesi ise çerçeve
mekânına ilişkin problemlerin yanı sıra
esasında büyük ölçüde bir ibadet pratiğinden doğan bu sanatların günümüz
kültür endüstrisi içindeki konumlarına
dair sorgulamaya da işaret ediyor. Öte
yandan bu düzenleme, muhataplara
belli bir bakış açısını, ‘‘çerçevelemeyi’‘
dayatmaktan ziyade, kendi görme
biçimini bulması için imkân tanıyor.
Nuruosmaniye Camii Mahzeni’ndeki
çalışmalar, geleneksel sanat eğitimi
almış sanatçıların yapma ve sergileme
tarzları hakkındaki sorularını görünür
kılma çabasının sonucu. Yedikule
Hisarı’nda yer alan çalışmalar için ise
daha çok hem çağdaş sanatın hem de
geleneksel sanatın sergileme pratiklerinin geleceğine dair umut ve umutsuzlukların dile gelmesi diyebiliriz. Bu
iki mekândaki eserlerin enstalasyon
anlamında bir ‘‘yerleştirme’‘ değil, bir
tür ‘‘yerini arama’‘ ‘‘her şeyin zaten
yerli yerinde olduğuna’‘ dair kadim

Anadolu bilgeliğinin çağrısını işitmeye
ve duyurmaya dair bir teklif.

Betül Bilgin
Hat ve tezhip eğitimimin başladığı
ilk dönemlerde buranın hemen çok
yakınında ki el yazmalarıyla meşhur
olan Süleymaniye Kütüphanesi’ne
gelmiştik. Tabi yıllar öncesinden
bahsediyorum, oranın içerisinde çok
küçük bir sergileme mekânı var. Orada
karanlık bir oda içerisinde çıkartılan
bir el yazmanın tezhibini bize göstermişlerdi. Oradaki heyecanımı ben hiç
unutmuyorum ve bu sanatlara orada
âşık oldum diyebilirim. Yıllar sonra
aynı etkiyi ben 2. Yeditepe Bienali’nde
küratörümüzün
gerçekleştirdiğini
gördüm.
Elif Aydın Kısa
En iyi temsil ettiğim murakka ebru
tekniğiydi. Çünkü murakka ebru tekniklerini kendi çiçeklerimde çok fazla
uyguluyorum. Bunları uyguladığım
için de 2. Yeditepe Bienali’ni murakka
ebru tekniği ile süslemem gerektiğini düşündüm. En son artık eseri
tamamladıktan sonra çerçeveli haline

baktığımda karşıdan bir düşündüm
Hz. Ali’nin bir sözü aklıma geldi; “Sen
kendini küçük bir cisim sanırsın ama
bütün dünya senin âleminde gizlidir”.
Ona baktıkça evet gerçekten insan kendi âlemini, dünyasını çok iyi bir şekilde
okuyabilmeli ve ifade edebilmeli diye
düşündüm.
Gülnihal Küpeli
Hattatların, minyatür sanatçılarının
sıklıkla kullandığı terbiye edilmiş kâğıtlar olan murakkayı ele aldım. Terk-i
terk makamındaki bu ses ise bütün be
eserlerin hazırlanış esnasında ortaya
çıkan ancak sadece ustasının duyabileceği sesleri kaydederek oluşturmaya

çalıştık. Murakka yapılırken yapıştırıcıyla kâğıdın buluştuğu an boyaların
hazırlanış halleri gibi ayrıntılardaki
bütün sesler bir ritim halinde kaydedildi ve bir kuyuya yerleştirildi. Kuyudan
gelen seslere biz dost sesi dedik. Ve
diyoruz ki hakikatin sesini ancak terk-i
ter makamında duyabilirsiniz.
Leyla Kara
Kendi eserlerimi üretiyorken mümkün
olduğunca çok anlatmaya çabaladığım
şeyler üzerinden yürüyorum. Çağdaş
ürünlerin bulunduğu Nuruosmaniye
Mahzen’e de bu tarz bir yaklaşımla
dahil olmayı kurguladım. Var olan
çalışmalarımın izleyici tarafından
kurgulanıp icra edilmesi gibi bir enstalasyonla çıkmak istedim. Ben tüm
evleri dizerken bir sürü şey düşünüp

düşündüğüm şeyleri evler üzerinden
anlatıyorum. Peki, izleyici bütün bu
evleri gördüğünde ne hissedecek ve o
anlatmak istediği şeyi nasıl anlatacak,
fikriyle hareket ettim. Biraz bir oyun
kurgusuydu aslında ve dönüp izleyiciye hadi beraber oynayalım, hatta sen
kurgula bakalım nasıl kurgulayacaksın
demeye çabaladım. Geleneksel sanatlar genel itibarıyla çerçeve içinde
eserler olarak çıkar karşımıza. Bu
sebeple konseptin “çerçeve içi/ çerçeve
dışı” seçilmesi klasik ve klasiğin biraz
daha dışına çıkan sanatçıların kurgusu
bakımından bir vurgusu var.
Nilüfer Kurfeyz
Bienalin teması bir sanatçı olarak bana
hem ilginç geldi hem de çok hoşuma
gitti. Düşündüğüm zaman anladım ki o
çerçevenin çok dışında zaten serüven
başlamış. Pek çok değişme, gelişme,
evrilmeyle beraber aslında o çerçevenin içinde kendimizi bulmuşuz. Tabi
ki serüven bundan sonra da devam
edecek. Ama çerçevenin içine yerleştiğimiz o an hem kendimizin farkına
varmamız, hem de izleyenler üzerinde
bir farkındalık yaratmamız açısından
önemli. Bu açıdan konsepti çok önemli
buluyorum. Yeditepe Bienali geleneksel Türk sanatları dalında dünyada
tek bienal. Geleneksel sanatlarımız
kendi motiflerini kendi kompozisyon
kurallarını kendi içinde bir dinamizm
ile üretip ortaya koyup bugüne kadar
gelebilen sanatlar olduğu için çok da
modern sanatların ruhuyla uyuşan
sanatlar olduğu için sanki çerçevenin
dışında bırakıyoruz. Tamamen başka
konseptlerle ilerlemeliyiz cümlesi bizim sanatlarımıza uymayan bir cümle.
Dolayısıyla ben çerçeve temasını çok
doğru bir seçim olarak buluyorum.
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KÜLTÜR SANAT

KÜLTÜR SANAT

Çocuk Oyunu

Medrese Davutpaşa Konferans

Çocuk Oyunu

Sergi

Medrese Davutpaşa Konferans

Oyuncaklar Diyarı

Cihan Aktaş

Dört Kafadar Müzikali

Sırf

Roza

Yılmaz Özbek
Kaligrafi Sergisi

Süleyman Seyfi Öğün

“Dijitalleşen Dünyada
Sinema Nereye Gidiyor”

11.00 | FKSM

19.00 | Medrese Davutpaşa

11.00 | FKSM

15.00 | Kadırga Sanat Galerileri

18.00 | Medrese Davutpaşa

20 Şubat

23 Şubat

26 Şubat

26 Şubat

26 Şubat

26 Şubat Cumartesi • Saat: 20.00
Çocuk Oyunu

Çöp Çetesi

Prof. Dr. Suphi Saatçi

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

“BASRA’DAN BOSNA’YA YAŞAYAN SİNAN”

Tez Sunumları

Zeyrek Seminerleri

Çocuk Oyunu

Büşranur Bekman

Dr. Savaş Ş. Barkçin

Masal Masal İçinde

XIX. Yüzyılın Dönüşen İstanbul’unda
Mahalleler, Kollar ve Belediyeler:

“ANLAMlar VE KAVRAMLAR”

"Süleyman Çelebi'nin aziz hatırasına.."

Sırf

Solistler: Ahmet Şahin, Harun Cura • Mevl�dh�nlar: Bekir Büyükbaş, Aziz Hardal

11.00 | FKSM

Sazendeler
Sadrettin Özçimi, Ney • Hakkı Özçimi, Tanbur • Selçuk Erarslan, Klasik Kemençe • Oray Yay, Ritim Sazlar • Yasin Özçimi, Ney

27 Şubat

Zeyrek Seminerleri

“Ekonomi ve
Modern İnsan”

Özel Etkinlik
MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL PROGRAMI

Şubat 2022

Zeyrek Seminerleri
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Devlet Tiyatroları

Bir Envanter ve Haritalama Çalışması”

17.00 | Zeyrek Akademi

17.00 | Zeyrek Akademi

17.00 | Zeyrek Akademi

17.00 | Zeyrek Akademi

14.00 | FKSM

3-17 Şubat

4-18 Şubat

4 Şubat

5 Şubat

5-6 Şubat

ŞUBAT AYI İHTİSAS PROGRAMLARI
Ortadoğu Çalışmaları

Kitap Tahlil Programı

MERVE ŞAHİN

Ayşegül Tokcan

Recep Eken

Ahmet Yıldız

Afrika Araştırmaları

Karabük Üniversitesi
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sosyal Devletin Dönüşümü

Güney Amerika’da

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Yerel Yönetimler Okulu

Latin Amerika Çalışmaları

Zeyrek Söyleşileri

Müzikli Maarif Takvimi

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Çocuk Oyunu

Aziz İstanbul

Dr. Zehra Çankaya Bayraklı

Kaptanz�de Ali Rıza Bey

Prof. Dr. Mehmet Çelik

Mangaldaki Çiçek

“19. ve 20. Yüzyıl İstanbul’u”

Ortadoğu

“Nakşidil Valide Sultan ve Vakıfları”

Hazırlayan ve Sunan: Mehmet Güntekin
Solist: Gizem Coşkun

Yunus Emre Konuşmaları

Fabrika Sanat

Hazırlayan ve Sunan: Hüseyin Kıyak
Solist: Münip Utandı

18:30 • 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

19:30 • 3 ŞUBAT PERŞEMBE

18:00 • 18 ŞUBAT CUMA

17:00 • 19 ŞUBAT CUMARTESİ

17.30 | Zeyrek Akademi

20.00 | FKSM

19.00 | Medrese Davutpaşa

11.00 | FKSM

20.00 | FKSM

Afrika Okulu

Küresel Çalışmalar

Kitap Tahlil Programı

Afrika Okulu

8 Şubat

9 Şubat

11 Şubat

12 Şubat

12 Şubat

Gökhan Kavak

Muhammed Enes Danalıoğlu

E. Büşra Yavaşoğlu

AA Afrika Editörü

Marmara Üniversitesi
Kamu Politikası Y. Lisans Programı

Krizlerin Gölgesinde Bir “Dev”

Bosna Hersek’te Postmodern
Mikro Milliyetçiliğin Geleceği
ve Çözüm Sorunu

Modern Ortadoğu’nun Kuruluşu

Nijerya

Ngugi Wa Thiong’o: Zihni
Sömürgeden Azad Afrika
Edebiyatında Dil Politikası

Sosyal Belediyecilik

Marmara Üniversitesi
Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları
Yüksek Lisans Program
Thomas More:

Kimlik ve Siyaset

Dr. Murat Yİğİt

Ütopya

Afrika’da Dış Nüfuz ve
Askeri Darbeler

18:00 • 4 ŞUBAT CUMA

18:00 • 5 ŞUBAT CUMARTESİ

19:30 • 19 ŞUBAT CUMARTESİ

18:30 • 21 ŞUBAT PAZARTESİ

Akademi Buluşmaları

Göç ve İklim Çalışmaları

Akademi Buluşmaları

Kitap Tahlil Programı

Sİmnara Mİrzayeva

Mehmet Gürsoy

Yusuf Gündüz

İstanbul Üniversitesi
Avrupa Birliği Doktora Programı

Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Doktora Programı

İstanbul Üniversitesi
İşletme Yönetimi ve Organizasyon
Doktora Programı

Çocuk Oyunu

Konser

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Anadolu’ya Güzelleme

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Dr. Osman Nİhat Bİşgİn

Bu Ne Biçim Müzikal

“İstanbul Şarkıları”

Ahmet Vefa Çobanoğlu

“Eğer Aşkı Seversen...”

Beşir Ayvazoğlu

Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Batı Balkan Rotası Üzerinden AB Yönelen

Artan Değer Olan Bor’un Türkiye’deki Kullanım Alanları

Jared Diamond:

Tez Yazımı

Göçler

Bor

Tüfek, Mikrop ve Çelik

18:00 • 7 ŞUBAT PAZARTESİ

19:30 • 9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

18:00 • 23 ŞUBAT ÇARŞAMBA

19:30 • 24 ŞUBAT PERŞEMBE

Ortadoğu Çalışmalar

Latin Amerika Çalışmaları

Yerel Yönetimler Okulu

Medrese Davutpaşa

Fatİh Yoncalık

Alİ Orhan

Bahar Özden Çoşgun

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Yerel Yönetimler Uzmanı

Dersaadet’in Sanat Tarihi:

Türk Edebiyatından Portreler

Bihter

Gül Yazıcı

11.00 | FKSM

20.00 | FKSM

19.00 | Medrese Davutpaşa

20.00 | FKSM

19.00 | Medrese Davutpaşa

13 Şubat

15 Şubat

17 Şubat

18 Şubat

18 Şubat

“Hekimoğlu Alipaşa Külliyesi”

Hazırlayan ve Sunan: Başak İkiz
Solist: Müslüm Eke & Mustafa Eke

“Farklı Bir Peyami Safa Portresi”

Kuzey ve Orta Amerika’da

Çocuk Oyunu

Sergi

Bir Zebra Müzikali

“Evdeyken Neyi Özledim”

Fatih Belediyesi
Türk Halk Müziği Korosu

“Mehmet Erenler’e Saygıyla..”

1001 Sanat

Çocuk Resim Yarışması

Sunan: Dilek Aydoğan
Şef: Fuat İkiz

11.00 | FKSM

15.00 | Kadırga Sanat Galerileri

19 Şubat

19 Şubat

Medrese Davutpaşa Seminerleri

Zeyrek Seminerleri

Ali Şükrü Çoruk

Prof. Dr. İsmail Kara

Beş Şehir Okumaları

“İstanbul”

“Çağdaş Türk Düşüncesinin
Ana Meseleleri”

20.00 | FKSM

15.00 | Medrese Davutpaşa

11.00 | Zeyrek Akademi

19 Şubat

19 Şubat

19 Şubat

İran’ın Artan Irak Nüfuzu

Toplumsal Hareketler

İnsan Hakları Kenti ve İyi
Uygulamalar

18:00 • 11 ŞUBAT CUMA

17:00 • 12 ŞUBAT CUMARTESİ

19:00 • 26 ŞUBAT CUMARTESİ

Medya ve İletişim Çalışmalar

Afrika Okulu

İbrahİm Cİhangİr
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Gazetecilik Doktora Programı

SİRAD JAFAR MOHAMED

MEDRESE DAVUTPAŞA
LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dış Yardım ve Dış Politika İlişkisi

İHTİSAS PROGRAMLARIMIZ
HERKESE AÇIKTIR

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans Programı

Medya ve Post
Truth & Gerçek Ötesi

Türkiye’nin Somali Politikası

18:00 • 15 ŞUBAT SALI

18:00 • 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Çalışma Alanı Bulmakta Zorlanan
Yüksek Lisans, Doktora Adayı ve
Doktora Öğrencilerimiz için
Akademik Bir Merkez

5. ETAP
KAYITLARIMIZ
BAŞLADI

Cerrahpaşa Mah. Hekimoğlu Ali Paşa Cad. Davutpaşa Medresesi Sk. No:1 Fatih Tel: O212 453 1453 (2900)
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BULMACA
R�ze
Dernekler
Federasyonu
(kısaltma)
P�şmanlık

B�r tür
çorba sosu
İlçem�zde
b�r semt

Eşek
yavrusu
Pak�stan’da
b�r şeh�r

Özel gez�nt�
gem�s�
Yazıt

Sonsuza
kadar
N�kel�n
sembolü

Ünlü b�r
had�s âl�m�

B�r yerde
oturma
Ananes�
olan

B�r askerî
b�rl�k

D�kbaşlı

Zekâ
Üzüntü,
kaygı, tasa

B�r yüzey
ölçü b�r�m�
B�r sayı
İç�ne gecel�k
vb. konulan
kumaştan
koruncak
Bazısı

Ünlü b�r
Türk destanı
Yankı

Mal alım
satımı

Vefasız
(esk�)
Geveze

K O R S A N

E
M
A
R
E

EVREN
KABİN
LİTRE
PABUÇ
SAHİL
SEYİR
ŞEREF
TORBA
6 Harfl�
DEVLET
HÜSRAN
KLASİK
KORSAN
MANTIK
MESNET
NORMAL
PATRON

Hr�st�yanların 25
Aralık’ta
kutladıkları
gün

Rak�b�
saf dışı
bırakmak
Tasv�p etme

Oyunda
berabere
kalma

3

9

4

6

Fakat, ama

1

1

4

8

7

7

6

5
3

4

7

Ger�
çev�rme
Etç�l b�r
hayvan

1
9

1

8

4

7

1

Vant�latör

5

Kısa
zaman
Duvar
lambası

6

3

Merhem
yapımında
kullanılan b�r
m�neral yağ

Aşk

Geleneksel

5

L�stedek� kel�meler� karelere
uygun b�r şek�lde yerleşt�r�n.
KORSAN ve EMARE kel�meler�n�
s�ze anahtar olarak ver�yoruz.

Övme

Adale
H�ç
olmazsa

Başkanımız
Mehmet
Ergün ...

B�r meyve
At ç�ftl�ğ�

9

3

6

Ed�rnekapı’da tar�hî
b�r cam�

Çok özgün
olan

7

8
8

Tantal�n
sembolü

Daha kötü

Söylenen
sözün ters�n�
kastederek
alay etme

KÜPE
LİRA
LİSE
MÜZE
RÜYA
SARF
SARP
SPOT
STEP
ŞAKA
ŞANS
ŞUBE
TROL
5 Harfl�
BAMYA
ÇANTA
EMARE

İnce dantel
B�r ot b�çme
aracı

Gümüş
reng�

Geç�ml�k
Çayın
kıvamı

3 Harfl�
ADA
GEM
İKİ
POT
RAY
SAL
ŞOV
TOP
UFO
ZOR
4 Harfl�
FARK
FİİL
FLAŞ
FÜZE
GALA
KURS

Gaz�antep
�lçes�

Özlenen
memleket
Lekes� olan

Bu yıl �k�nc�s�
gerçekleşen
sanat etk�nl�ğ�
Asıl konu

Kontenjan
sayısı
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2

8

9

İlçem�zde
b�r semt

Duyuru

Kül reng�

Yemek
İmkân
Kışlık odun,
kömür

S

B

M

M

H

K A R A L A H A N A
H A L

İ

Ç

H A M A M

Noktaları

E Z

C E N

İ

R

S

Ü M

İ

K

Ç

İ

Z A R

İ

N

K A R E L

İ

H

İ

D A Y E T
S

İ

Z E

N

M

T A

R

T

L A M

T

F

İ

A T A
K L A S

M E

İ

Ö Z E L
A

Y

İ

V A

R A

O T E L
E D E
A

İ

A

İ

A R O M A T
İ

N A

H A N A K
C A N E R

İ

I

İ

R
İ

N

İ

M A K

E N

İ

N E

G O L
Ş A
Ü
A
A
Z E M İ N
E
S
L O B İ
A
A
P Ü R E
O
A
İ
A
K Ö K
T A
E
A
K
T A T L I

İ

F
E
R
İ
B
O
T

İ

İ

N

T A
T

İ

N A

İ
L

E L
İ
R I M
U
O
J Ö N

B

8
1
5
9
6
2
3
7
4

M A N A

7
6
8
2
4
5
1
9
3

3
9
1
6
8
7
5
4
2

2
5
4
1
3
9
7
6
8

1
3
6
4
9
8
2
5
7

İ

4
2
7
3
5
6
9
8
1

R

5
8
9
7
2
1
4
3
6

Gel�n� süsleyen kadın
(yerel)
Mahsustan

B�r�ne
geç�c� olarak
ver�len şey

Makedonya
halkından
olan

Yüze
vurulan
tokat
Macun

Yabancılar,
herkes
G�rdap

Esk� d�lde
su
Tartı alet�

B�r pamuk
c�ns�
Cet, dede

Ön gün
İlg�

Hamle
B�r kadın
g�ys�s�
Çocuk oyunlarında sayı
(yerel)

Z�rve, doruk
D�reks�yonu
tekere bağlayan parça

R

Z A M

İnek
yavrusu
B�r nota
Ay

O L A N A K

E R E N

6
4
2
5
7
3
8
1
9

Kök boyası
B�r tür
mak�nel�
tüfek

K O Ç

B E M O L

9
7
3
8
1
4
6
2
5

İ

Sıvacı
alet�

B�r �ş�n
sonu
Neonun
s�mges�

P

A H

T E N E K

N A Y E T

A K
O
E N
Y
L A

İ

Tem�ze
çıkarma

Cennet
Cehennem
arası

Dem�r
zeng�n�
toprak
Boyun eğen

Dadı
(esk�)
İnsanlar
(esk�)
Edeb� b�r
tür
B�r nota

B�rçok ses�n
b�r arada
tınlaması
Yemek veren
hayır kurumu

Romanya’nın para
b�r�m�
Olay
yönet�c�s�

Müzm�n,
süreğen
B�r erkek
adı

T

A K E M

N A

K O N U

Ü M E R A
İ

E L

F E L A K E T

M A L A L A M A K
İ

K
İ

T A

K

A

R E Z E

Ş E H

R A B

İ

A S A

A D A L A R

M A Z

A

C�n f�k�rl�
Batarya

Söz

K�myasal
tedav�
Ş��r

A K S

E L A

L

İnovat�f
Yan, yön,
doğrultu

A K

İ

R E T

Ana yurt

R E

S K E Ç

D

Demokrat�k
olmayan b�r
devlet
düzen�
Bahane

M E K E

K A R A Ç A M

E K E
A N

“Çerçeve İç / Çerçeve Dışı” temasıyla kurgulanan ve bu yıl kncs düzenlenen
Yedtepe Benal Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyp Erdoğan’ın teşrfleryle açıldı.

K A N A L E T

A T A L E T
İ

E Y

Verme,
ödeme
Ek�lm�ş
tarla

T E P E L E M E

Z A R A F E T

A L

boyayın.

P

R O M A N

B A T U H A N
T

L
A L

Tar�hî
kalıntı
Muğla
�lçes�
Sodyumun
sembolü

Türk�ye
Cumhur�yet�
(kısaltma)

Bu yerde

Sermaye

Beşer

Mektup
(esk�)

Çok sarhoş

Bakanlar
Kurulu
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KADINCA

KADINCA

Sağlıklı
Psikoloji

Sağlıklı
İpucu

Psk. Yasemin Güler

23

Dyt. Kübra Işıktaş

Erken Dönemde Fiziksel Temas

Emzirme Döneminde Beslenme

Naomi Aldort, çocukluğunda bol bol kucaklanan, okşanan ve öpülen çocukların doğal olarak şefkatli yetişkinler
olduklarını; çocukken yeterince fiziksel şefkat görmeyen çocukların ise yetişkinliklerinde şefkat göstermek ve şefkat
görmek için bilinçli bir çaba harcamaları gerektiğini söylüyor.

Doğumdan sonraki ilk 6 ay anne sütü bebeğin tüm ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılıyor. Peki emzirme
döneminde anne beslenmesinde nelere dikkat etmeli, emziren annenin beslenme programında neler olmalı, neler
olmamalı? Bu hassas süreçle ilgili Diyetisyenimiz Kübra Işıktaş önelerini paylaştı.

Birçok çalışma, çocukların sağlıklı
bir ruhsal ve fiziksel gelişime sahip
olabilmeleri için fiziksel temasa ihtiyaç
duyduklarını göstermektedir.
Çocukların temas kurma ihtiyaçları
yeteri kadar karşılanmadığında beyin
devreleri de yeteri kadar gelişmez. Öfke
krizleri, aşırı davranışlar sinir sistemi
sıkıntılarını da gösterir. Çocuğunuza
sevdiğinizi ifade edebileceğiniz güzel
sözler, onunla birlikte oynadığınız oyunlar, şefkatli dokunuş mutluluk hormonu
olan oksitosine olan gereksinimini
giderecektir. Fiziksel temasla salgılanan
bu hormon, yatıştırıcı özelliğe sahip
olduğu gibi güven ve mutluluk hissi de
verir. Ayrıca yaşamı boyunca duygularını yönetmesini sağlayan sinirsel iletişim
araçlarını geliştirmesine yardımcı olur,
özsaygısını arttırır. Bebek sevildiğini,
sakinleştiğini ve koruma altında olduğunu hisseder. Psikiyatristler, erken
dönem çocuklukta dokunmanın araç,
mesajının ise sevgi olduğunu söyler.
Ten temasının anne-bebek bağlanmasında da önemi büyüktür. Araştırmalar,
ten tene temas yapılan bebeklerde 3. ve
6. ayda sadece anne sütü ile beslenme
oranının 2 kat fazla olduğunu ve yenidoğanın bebeklik döneminde 12 kat
daha az ağladığını göstermektedir.
Anne-çocuk arasındaki bu ilişkinin
eksikliği psikosomatik hastalıkların,
çeşitli gelişim ve davranış bozukluklarının ortaya çıkmasına sebep olur.
Mesela, İran’da iki öksüzler evinde gerçekleştirilmiş bir çalışma vardır. Bu iki
öksüzler evinde çocuklar ilk 0-12 aylık
yaşamlarının tümünü beşiklerinde
yatarak geçiriyorlardı. Beşiklerinin her
iki yanı, bebeklerin cereyanda kalmasını önlemek için bezle kapatılmıştı. Bu
nedenle bebekler hiçbir şey görmeden
yatıyorlardı.
Beslenmeleri,
beşiğe
dayandırılmış bir biberonla gerçekleştiriliyordu. Bebekler kucağa yalnızca
iki günde bir kere, yıkanmak amacıyla
alınıyorlardı. Normal yetişen bebeklerin
hemen tümü 9 aylığa kadar desteksiz

perspektiflerden görmesinden, derisine ve kaslarına değişik basınçların
gelmesinden kaynaklanan çok çeşitli
enformasyonu duyu organları ve beyni
işlemlemek olanağı bulur; bu tür normal yaşantı, bebeğin beyin gelişimini
uyarır (Bloom ve Lazerson, 1988, s.79;
akt, Öktem, 2013).
Naomi Aldort, çocukluğunda bol bol
kucaklanan, okşanan ve öpülen çocukların doğal olarak şefkatli yetişkinler
olduklarını; çocukken yeterince fiziksel
şefkat görmeyen çocukların ise yetişkinliklerinde şefkat göstermek ve şefkat
görmek için bilinçli bir çaba harcamaları
gerektiğini söylüyor.
oturabildiği, 2 yaşının altında yürüdüğü
halde, bu öksüz bebeklerin bir kısmı 21
aylıkken hala oturamıyordu ve ancak
% 15’ten daha azı 3 yaşında yürümeye
başlayabiliyordu. Normalde bebekler
kucağa alındığı, kucakta kendileriyle

oynandığı zaman, yalnızca emosyonel
ve sosyal uyaranlar almakla kalmazlar,
aynı anda sinirleri, kasları da uyarılmış
olur; çeşitli biçimlerde ve pozisyonlarda
tutulan bebek, buna bedeniyle uyum
göstermeyi öğrenir; eşyayı değişik

Tüm bu bilgilerden anlaşıldığı üzere
çocuklarımıza göstermiş olduğumuz
şefkatli ve besleyici dokunuşlar, onların
daha sağlıklı, anlayışlı, özgüvenli ve empatik bir dünyayı inşa etmesinde etkili
olacaktır.

Emzirme; bebeğin sağlıklı büyümesi ve ileriki yaşlarda sağlıklı bir yaşam sürmesi
için en uygun beslenme yöntemidir. Hiçbir mama veya besin anne sütünün
yerini asla tutamaz. Her annenin sütü kendi bebeğine özeldir. Emzirme anne ile
bebeğin sağlığı üzerinde çok güçlü bir etkiye sahiptir.
Anne sütü doğumdan sonra ilk 6 ay süresince bebeğin fizyolojik, psikolojik ve
sosyal ihtiyaçlarını tek başına mükemmel bir şekilde karşılamaktadır. Bu nedenle
bebeğin ilk altı ay tek başına anne sütü ile beslenmesi, 6. aydan sonra ek/tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmenin 2 yaşın sonuna kadar sürdürülmesi; bebeğe
ve anneye sayısız yararlar sağlamaktadır.
Anne sütünü etkileyen faktörlerin başında beslenme şekli ve alışkanlıkları gelmektedir. Anne hem kendi vücudundaki besin öğeleri depolarını dengede tutmak, hem de salgıladığı sütün karşılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri
almak için yeterli ve dengeli beslenmelidir. Aksi takdirde kendi vücut depolarından harcamaktadır. Bu da sağlığının bozulmasına ve yetersiz süt salgılanmasına
neden olmaktadır.
Bu durum bazı bebeklerde huzursuzluk (gaz oluşturması, emmeyi reddetme
Emzikli bir annenin beslenme programı, bütün besin gruplarını içermeli ve diyet,

gibi) yaratırken, bazıları hiç fark etmeyebilir. Bebeğinizde ciddi birtakım hu-

vitamin ve mineral yönünden zengin olmalıdır. Yeterli miktarda kaliteli tahıl

zursuzluklar gelişirse, bu tür besinler ya daha az sıklıkla tüketilmeli ya da hiç

grubu, protein, süt ve süt ürünleri ile sebze ve meyveleri tüketen bir anne, hem

tüketilmemelidir.

kendisinin hem de bebeğinin ihtiyacını karşılayacaktır.

» Kafein, bebeklerde uykusuzluğa sebep olabileceğinden, çay ve kahve gibi

» Annenin günlük beslenmesinde öğün sayısını artırmalı, az az ve sık sık beslenmelidir.
» Yeterli miktarda protein tüketilmelidir. Et, süt, yumurta, balık ve kurubaklagiller başlıca protein kaynaklarıdır.
» Annenin beslenmesinde balık tüketimi oldukça önemlidir. Balıkta bulunan ve
anne sütü ile bebeğe geçecek olan omega-3, DHA ve EPA bebeğin zekâ gelişimi
için önemlidir. Bu nedenle haftada en az 2 kez balık (özellikle somon, uskumru,
sardalya gibi yağlı balıklar) tüketimi tavsiye edilmektedir.
» Vitamin ve mineral yönünden zengin sebze ve meyvelere her öğünde yer

kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketimi azaltılmalıdır. Çay ve kahve içilmek
istendiğinde yemekten 1-2 saat sonra açık ve limonlu olarak tüketilmesi, vitamin ve mineral kayıplarını önlemesi açısından önemlidir.
» Aşırı baharat ve yağ tüketiminden kaçınılmalıdır.
» Salam, sosis, sucuk gibi katkı maddesi içeren besinlerden uzak durulmalıdır.
» Paketli ürünlerden uzak durulmalıdır. Çünkü bu ürünler yüksek oranda katkı
maddesi, koruyucu maddeler içermektedir. Bu maddeler hem sizin hem bebeğinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir.
» Emziklilik döneminde kesinlikle alkol ve sigara kullanılmamalıdır.

verilmelidir. Sebze ve meyvelerde tarım ilacı kalıntısı olabileceğinden dolayı

» Gün içerisinde hafif tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz.

çok iyi yıkanması gerekmektedir.

» Anneler eski kilolarına dönmek için acele etmemelidir. Bu süreç diyetisyen

» Yeterli düzeyde anne sütü üretimi için sağlıklı beslenme kadar yeterli miktarda

kontrolünde gerçekleştirilmelidir. Bu dönemde günlük alınması gereken enerji,

sıvı almaya da özen gösterilmelidir. Sıvı alımı günde ortalama 3 litre (10-12 su

beslenme uzmanı tarafından düzenlenmelidir. Özellikle emziklilik döneminin

bardağı) kadar olmalı ve özellikle su, ıhlamur, nane, papatya, çaylar, şekersiz

başında düşük kalorili bir diyet uygulaması süt yapımını azaltmakta ve sütün

komposto, taze sıkılmış meyve suları, limonata ve süt gibi
hafif doğal içecekler şeklinde tercih edilmelidir.
» Yemeklerde iyotlu tuz tercih edilmelidir. Çünkü iyot minerali bebeğin zekâ gelişiminde rol oynar.
» Soğan, sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, acı baharatlar
veya kuru baklagiller, anne sütünün tadını değiştirebilir.

besin değerini olumsuz etkilemektedir.

SÜT ARTTIRAN TARİF
1 Bardak Süt
2 Yemek Kaşığı Tahin
1 Yemek Kaşığı Bal
1/2 Muz

Özetle, emzirme döneminde annenin süt verimini artırmak
için annenin sağlıklı beslenmesi, bol sıvı tüketmesi, stresten
uzak durması, yeterince dinlenmiş olması, bebeği ile tensel
temas kurması ve bebeğini sık aralıklarla emzirmesi oldukça
büyük bir öneme sahiptir.

-yunus
-(hangi yunus)
-“bizim yunus mu?”
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