“Suyumuzu Korumak ile
Vatanımızı Korumak
Arasında Hiçbir Fark Yoktur”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 1. Su
Şûrası Lansmanı ve 363 tesisin toplu açılış töreninde
yaptığı konuşmada, “Suyumuzu korumakla, vatanımızı
korumak arasında mahiyet itibarıyle hiçbir fark yoktur.
s.2
Bunun için üzerimize düşen görevler vardır” dedi.

Kutlu Olsun
Yıl: 1 Sayı: 1 Nisan- Mayıs 2021

Fatih’in
Kütüphaneleri
Gençlerin
Hizmetinde
Fatih Belediyesi 2 yıl gibi kısa bir zamanda
ilçeye tam 11 kütüphane kazandırdı. Ders
çalışma, bilgi edinip araştırma yapmanın
yanı sıra sosyalleşme imkânı da sunan
kütüphanelerden 500 bini aşkın öğrenci
faydalandı.

Fatih’te Pandemi Süreci
Dünyayı etkisi alan Kovid-19 sürecinin başladığı 11 Mart
2020’den bugüne kadar Fatih’te yürütülen hizmetleri,
devam eden çalışmaları ve aşı uygulamalarının yanı
sıra sağlığa dair birçok şeyi İlçe Sağlık Müdürümüz
Sayın Melek Nur Arslan ile konuştuk.
s.12

s.7

Yeni Spor Merkezleri
Eşsiz Fatih’e Değer Katıyor

Emine Sultan Çeşmesi
Yeniden Hayat Buluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle inşaat çalışmaları
devam eden ve kısa süre sonra Fatihlilere hizmet vermeye
başlayacak olan 3 yeni spor merkezi ile eşsiz Fatih’in sosyal
yaşamına değer katılacak.

Yüzyıllardır kültürümüzün en güzel yansımalarından
biri olan çeşmelerimizin günümüze ulaşan nadide
örneklerinden Küçük Saray Meydanı’ndaki Emine
Sultan Çeşmesi, yeniden hayat buluyor.

s.4

s.18

Kadırga Sanat Galerileri
Ayvansaray’ın
Piyano Tamircisi

Cerrahpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Atik

Mustafa
Bardakçı

“Fatih’e Resmen
Yeni Bir Hayat Geldi”
s.17

s.9

Sanatı
Kadırga
Sanat’la
Yaşa

Sağlıklı İpucu
s.23

s.6

BULMACA

s.20
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“Suyumuzu Korumak ile Vatanımızı
Korumak Arasında Hiçbir
Fark Yoktur”

Başkan’dan
MehmetErgunTuran
mergun_turan

da mahiyet itibarıyla hiçbir fark

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Su İşleri tarafından yapımı
tamamlanan 363 tesis sayesinde 146,5
milyon metreküp su depolanmış, yıllık
12,3 milyon metreküp içme suyu elde
edilmiş, günlük 299 bin metreküp su
arıtılmış ve 418 bin 500 dekar arazinin
sulu tarıma açılmış olacağını kaydetti.
Böylelikle Türk ekonomisine yıllık 427
milyon liraya yakın katkı sağlanacağının
altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma,
atık su ve taşkın koruma tesislerinin yer
aldığı, toplam yatırım tutarı 5 milyar
200 milyon liraya varan eserlerin hayırlı
olmasını diledi.

lememiz ve geliştirmemiz

“SU, İKAMESİ OLMAYAN
UNSURLARDAN BİRİDİR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ayrıca
Birinci Su Şûra’sının da tanıtımını
gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye’nin ve dünyanın su konusunda derin
tartışmalar içinde olduğu bir dönemde
gerçekleştirilecek olan şûrayı, son derece
isabetli bulduğunu söyleyerek şunları
kaydetti:
“Su, sadece hayatımız için değil, ekonomik kalkınma ve büyüme için de su,
ikamesi olmayan unsurlardan biridir.
Bu ihtiyacı sürdürülebilir şekilde karşılayabilmek için mevcut kaynakları en

düşen görevler vardır. Tarımsal sulama sistemlerini yenigerekiyor” diye konuştu.
Gücünü

Buluşturmak”

Milletle
hedefiyle,

sadece su alanına yapılan
yatırımların toplam bedelinin 255 milyar lirayı geçtiğini bildiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri
paylaştı: “Son 19 yılda çevrecilik adına

ma yapılarına alternatif olarak 26 adet
yeraltı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar

Başkan Turan Bilim
Fatih Atölyelerine
Misafir Oldu
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Bilim Fatih’in
atölye çalışmalarına misafir olarak, çocuklarla keyifli
bir gün geçirdi.

tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150’ye

yükselteceğiz.”
verimli şekilde kullanmak ve israfı en- ruhen ve fiziken çevreyi kirletenlere
Resmî açılışı yapılacak Devlet Su İşlerine
gellemek önem arz ediyor. Nüfusun hızla inat, ülkemize 600’ü baraj olmak üzere 8
ait 363 tesisin tekrar hayırlı olmasını
çoğalması, iklim değişikliği, kuraklık gibi bin 697 yeni tesis kazandırdık. Sınıfında
dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türsebeplerle su ihtiyacının giderek arttığını dünyanın en büyük hacimli ve en uzun
görüyoruz. Nüfusla birlikte artan gıda ve gövdesine sahip olan Ilısu Prof. Dr. Veysel kiye’nin kalkınması için çalışan tüm
enerji talebi ile iklim değişikliğinin yıkıcı Eroğlu Barajı ile yine dünyanın en yük- emekçilerimize, çiftçilerimize mühen-

etkileri, gelecekte daha büyük risklerin sek altıncı barajı olan Deriner Barajı’nı disinden işçisine kadar hepsine bir kez
bizi beklediğini gösteriyor” uyarısında vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. daha teşekkür ediyor, Rabbim yolumuzu,
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Tamamlandığında ülkemizin en yüksek bahtımızı açık etsin diyorum. Ömrümüz,
karamsar tablodan Türkiye’nin etkilen- barajı olacak Yusufeli Barajı’nda gövde ömrünüz su gibi aziz olsun diyorum”
memesinin de mümkün olmadığını dile inşaatı bitmek üzeredir. Çine Adnan sözleriyle konuşmasını tamamladı.
getirdi. Türkiye’nin toplumdaki yaygın Menderes Barajı ile Aydın’ın, Mavi Tünel
kanaatin aksine “su zengini” bir ülke ol- Projesi ile Konya Ovası’nın yüzyıllık
madığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı hayallerini gerçeğe dönüştürdük. GAP
Erdoğan, “Bilakis, kişi başına kullanıla- kapsamındaki baraj ve sulama projeleri-

bilir su miktarı dikkate alındığında ‘su ni hızla tamamlamak için özel çalışma
yürüttük. Böylece ekonomik sulanabilir
stresi çeken’ bir ülkeyiz” dedi.
arazilerimizin toplamını 67 milyon

“TARIMSAL SULAMA
dekara çıkardık. 2007 yılında yaşanan
SİSTEMLERİNİ YENİLEMEMİZ VE büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz
GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR”
için İçme Suyu Eylem Planları hazırladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suyumuzu Şehirlerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071
korumakla, vatanımızı korumak arasın- yıllarına kadar olan içme ve kullanma
suyu ihtiyaçlarını planladık. Boğaz Geçiş
Tüneli ile Asya ve Avrupa’yı, 4 metre çapındaki ve 5 bin 551 metre uzunluğundaki dev su tüneli ile birleştirdik. Ülkemiz
genelinde 262 adet içme suyu tesisi ile
41 milyon vatandaşımıza yıllık 2 milyar
700 milyon metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin ettik. Hidroelektrik

İmtiyaz Sahibi
Fatih Belediye Başkanlığı Adına
Belediye Başkanı
M. Ergün Turan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sema Art Özçelik
Yazı İşleri ve Genel Yayın Koordinatörü
A. Kübra Yeşilay
Yayın Danışma Kurulu
Hasan Durhat, İzzettin Öztosun, Mehmet Özçelik,
Necati Selvi, Sami Er
Grafik Tasarım
Mahmut Alkan
Fotoğraflar
Ersin Ayhan, Burak Okuyucu, Begüm Turaç
Adres: Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz
Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54
Fatih / İstanbul
Telefon: 0 (212) 453 14 53

santral projelerinde kamu-özel sektör

E-Mail: yasayanfatih@fatih.bel.tr

iş birliği sayesinde devletin sırtından

YAŞAYAN FATİH GAZETESİ süreli - yerel
yayındır.

60 milyar dolar tutarında bir yatırım
yükünü kaldırdık. Böylece ülkemizin
44 milyar kilovatsaatlik elektrik üretim
kapasitesini 108 milyar kilovatsaate
çıkardık. İklim değişikliği ve nüfus artışı
sebebiyle önemi giderek artan depola-

mergun_turan
MehmetErgunTuran

Bahar her zaman içimizde yeni umutları yeşertir. Ben de baharla birlikte hayatımızda güzel ve yeni bir sayfa açılacağını umut ediyorum.
Yahya Kemal’in İstanbul’un baharını tarif ettiği İstanbul’un öyledir
bahârı / Bir aşk oluverdi âşinâlık dizelerinden esinlenerek biz de bu
bahar sizi yeni gazetemize aşina eylemek istedik.

yoktur. Bunun için üzerimize

“Suyun

MErgun_Turan

Sevgili Fatihli Komşularım;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 1. Su Şûrası Lansmanı ve 363 tesisin toplu
açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Suyumuzu korumakla, vatanımızı korumak arasında
mahiyet itibarıyle hiçbir fark yoktur. Bunun için üzerimize düşen görevler vardır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 1. Su Şûrası Lansmanı
ve 363 tesisin toplu açılış törenine katıldı.
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sını işlediler. Astronomi, Uzay ve Havacılık
Atölyesi’nde ise teleskopun ne olduğunu
öğrenerek, kendi teleskoplarını tasarladılar.
Keyifli ve keşif dolu bir gün geçirmenin
mutluluğunu yaşayan öğrenciler, derslerine
eşlik eden Başkan M. Ergün Turan’a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

T

Bilim Fatih
eknoloji ve Bilim Haftası, Bilim
Fatih’te Teknofest başvuru projeleri Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Fatih
kabul edilen öğrencilerin katılımıyla Belediyesi iş birliğiyle, Fatihli gençlere ve çoçeşitli atölye etkinlikleriyle kutlandı. Başkan cuklara yönelik olarak kurulan Bilim Fatih’te
M. Ergün Turan’ın eşlik ettiği etkinliklerde 5 bilim atölyesi, 2 deneyap atölyesi 1 tane de
öğrenciler; Teknoloji Atölyesi’nde robot üretim atölyesi bulunuyor. Fatihli çocuk
kurulumu ve kodlamalarını öğrenerek kendi ve gençlerin bilimsel, akılcı, eleştirel ve
robotlarını yaptılar. Tasarım Atölyesi’nde ge- deneyimsel düşünmelerini sağlamak üzere
hizmet veren Bilim Fatih’te eğitimleneksel ebru sanatının incelikleriler çevrimiçi gerçekleşiyor.
ni öğrenerek, eserler ürettiler.
Teknoloji
Kayıt yaptırmak isteyenler
Doğa Bilimleri Atölyesi’nde
ve Bilim
www.fatih.bel.tr web sistetoskoplarını
yapan
Haftası, Bilim
tesi üzerinden başvuru
öğrenciler, Matematik
Fatih’te Teknofest
formu doldurabilirler.
Atölyesi’nde “pi” sayıbaşvuru projeleri kabul

edilen öğrencilerin
katılım sağladığı çeşitli
atölye etkinlikleriyle
kutlandı.

Göreve başlamamızın üzerinden 2 yıl geçti. Bu süreyi dolu dolu
geçirdik ve yola çıktığımız gün kendimize ilke edindiğimiz sözümüze
istinaden Fatih’e yeni bir hayat getirdiğine inandığımız projelerimizi
hizmetinize sunduk. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve kadınlarımızı öncelediğimiz projelerimizden aldığımız olumlu geri dönüşlerin yaşattığı mutlulukla daha fazla motive oluyor, sizler için daha çok çalışmaya
gayret ediyoruz.
Kısaca İki Yılda Yaptıklarımız…
İki yılda yaptıklarımızdan kısaca gerekirse aralarında ilçemizin ilk
Çocuk Kütüphanesi’nin de olduğu 9 kütüphaneyi gençlerimizin hizmetine sunduk. Yapımına devam ettiğimiz iki kütüphanemiz de çok
kısa bir süre sonra misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Çocuklarımızın
bilim ve teknoloji konularında gelişmelerine destek vermek için Bilim
Fatih’i açtık. Yedikule Bahçe ile hem çocuklarımızı toprak ile buluşturup tarımın inceliklerini öğretiyor, hem de kadınlarımızın bitkiler ve
bahçecilik konusunda kendilerini geliştirmelerine fırsat sunuyoruz.
İstanbul’un sembol yapılarından biri olan Yedikule Hisarı’nda restorasyon çalışmamızı sürdürürken kültür turlarımız ile vatandaşlarımızın
bu tarihi sürece tanıklık etmelerini sağlıyoruz.
Kapalıçarşı restorasyonumuz devam ederken Haliç, Ayvansaray
ve Balat bölgelerimizde cephe yenilemelerimiz, kültürel mirasımız
olan eserlerimizin projelendirme, bakım ve onarım çalışmaları, geri
dönüşüm projelerimiz, KARINCA meslek edindirme kurslarımız ve
kültür sanat programlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca salgınla
mücadelemize ilk günden itibaren devam ediyor, dezenfekte çalışmalarımızı ve denetimlerimizi aynı titizlikle sürdürüyoruz. Daha birçok
hizmetimizle ilgiyi bilgiyi gazetemizin sayfalarında bulabilirsiniz.
Kıymetli Fatihliler;
Fatih’i; ailelerin tercih ettiği, kadınların ve gençlerin güvenle sokaklarında yürüdüğü, yaşanabilir bir ilçe haline getirme amacıyla ekip
arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Teknik çalışmalarımızın dışında kültür sanat faaliyetlerinde ortaya koyduğumuz
nitelikli programlar, yayınlarımız ve sergilerimizle Fatih’in kültür ve
sanatın kalbinin attığı bir şehir olması için ayrı bir çaba sarf ediyor, hem
Fatih’in hem de İstanbul’un kültürüne katkı sağlamak için çalışıyoruz.
Sevgili Komşularım;
İnşallah yine manevi coşkusu, feyzi ve bereketi yüksek bir Ramazan’ı
daha birlikte idrak edeceğiz. Şimdiden dua ve ibadetlerinizin kabulünü, mübarek Ramazan’ın başta ülkemiz ve İslam dünyası olmak üzere
bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini, bizleri doya doya yaşayacağımız sağlıklı günlere kavuşturmasına vesile olmasını diliyorum.
Ayrıca geleceğimizin teminatı olan çok kıymetli çocuklarımızın 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Onların
yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, yarınlara emin adımlarla yürümelerini sağlayacak fırsatları sunmak için elimizden gelen gayreti
göstermeye devam edeceğiz inşallah.
Dünya kültür mirası bakımından eşsiz bir ilçe olan Fatih’e 2 yıldır
olduğu gibi bundan sonra da aynı aşk ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz. Amacımız; eşsiz tarihi ve kültürel varlıklarını koruyarak
herkes için mutlu ve huzurlu bir Fatih imar etmek. Dua ve destekleriniz
olduğu müddetçe sizlere hizmetin en iyisini sunmaya devam edeceğiz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.
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Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi

Fabim’e Gelen Telefonu
Başkan Turan Açtı

F

Başkan M. Ergün Turan, yenilenen FABİM’i (Fatih Belediyesi İletişim Merkezi)
ziyaret ederek hemşehrilerimizden gelen telefonlara cevap verdi.

atih Belediyesi, hemşehrilerimize daha profesyonel, hızlı ve kaliteli bir
iletişim hizmeti sunmak için FABİM (Fatih Belediyesi İletişim Merkezi)’de
birçok yenilik yaptı. Hemşerilerimizin Belediye Başkanı ve belediye
birimlerine ulaşarak talep ve şikâyetlerini iletmeleri, bildirimlerin takip
süreçleri kolaylaştırıldı. Başkan M. Ergün Turan, yenilenen FABİM’i

ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Daha sonra da telefonun başına geçerek
hemşehrilerimizin aramalarına cevap verdi. Telefonun ucunda Belediye Başkanı
Turan’ı bulan hemşehrilerimiz önce şaşırdı, daha sonra da talebini direkt Belediye
Başkanı’na iletti. Fatihliler her türlü sorun, talep ve şikâyetlerini 444 0 176 numaralı
telefon ile FABİM’e iletebiliyorlar.

Yeni Spor Merkezleri
Eşsiz Fatih’e Değer Katıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle inşaat çalışmaları devam eden ve kısa süre sonra Fatihlilere
hizmet vermeye başlayacak olan 3 yeni spor merkezi ile eşsiz Fatih’in sosyal yaşamına değer katılacak.
Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi
Ayvansaray Spor Merkezi
Temeli Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu tarafından atılan Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Dervişali Mahallesi’nde
hizmet verecek. Toplam 5 bin metrekarelik alanda
hizmet verecek olan komplekste 500 metrekarelik
yüzme havuzu, güreş ve judo branşları için toplamda
500 metrekarelik antrenman salonları olacak. İki katlı
inşa edilen komplekste, 160 araç kapasiteli otopark ile
kafeterya bölümü de yer alacak.
Ayvansaray Spor Merkezi
Ayvansaray Spor Merkezi tamamlandığında, yaklaşık
bin 500 metrekarelik bir alanda, boks ve kick boks
dâhil 12 farklı spor branşında hizmet verecek. 100 kişi
kapasiteli fitness salonu ve kafeteryaya da sahip olacak.
Neslişah Sultan Nikâh Salonu ve Spor Merkezi
Hem nikâh salonu hem spor merkezini aynı yapıda
buluşturarak farklı bir konseptte hizmet verecek olan

Neslişah Sultan Nikâh Salonu ve Spor Merkezi

Neslişah Sultan Nikâh Salonu ve Spor Merkezi; 7 bin
300 metrekarelik bir alanda inşa edilecek ve içinde
nikâh salonu, kapalı spor salonu, kitap kafe ve okuma
alanları ile kapalı otopark da olacak.
“Çocuklarımız ve
Gençlerimiz Önceliğimiz”
Her yaştan Fatihlinin spor yapabilmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Fatih Belediye Başkanı
M. Ergün Turan, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren
çocuklarımızın ve gençlerimizin kaliteli mekânlarda,
kaliteli vakitler geçirmesini birincil önceliğimiz yaptık.
Gençlerimizin daha güçlü ve daha başarılı bireyler
olması, yeteneklerini keşfetmeleri için bakanlığımızla
ortaklaşa olarak hayata geçirdiğimiz ve planladığımız
birçok projemiz var. Spora verdiğimiz desteklerle Fatih’ten nice başarılı sporcuların çıkacağına inanıyorum”
dedi.
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Hemşehrilerimizin Konforu İçin

Belediye Binasında
Yeni Düzenlemeler Yapıldı
Fatih Belediyesi’nin Vatan Caddesi’ndeki ana binasında hemşehrilerimizin
işlemlerini daha kolay, konforlu ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini
sağlamak üzere bir takım yenileme ve düzenlemeler yapıldı.

B

ina içinde Fatih Merkez Kütüphanesi’nin yapım çalışmaları devam ederken, Fatihli hemşehrilerimiz belediye ile
ilgili işlemlerinde kolaylıklar sunan bazı düzenlemeler yapıldı. Uygulamanın ilk gününde Fatih Belediye Başkanı M.
Ergün Turan, belediyeye gelen hemşehrilerilerini karşılayarak onlarla sohbet etti. Fatih Belediyesi’ndeki yenilikler ile
girişlerde HES kodu sorgulaması, artırılan personel sayısı ve güçlendirilen teknolojik alt yapı sayesinde artık çok daha hızlı
gerçekleştiriliyor. Ayrıca görevli danışmanlar hemşehrilerimizin işlemleriyle ilgili kayıtları onları bekletmeden oluşturarak
ilgili bölüme yönlendirmelerini gerçekleştiriyor. Yeni, şık ve modern lobide de dileyen hemşehrilerimiz bekleme esnasında
ikramlar eşliğinde içeceklerini yudumlama imkânı buluyor.
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GENÇ’ÇE

Sanatı
Kadırga Sanat’la Yaşa

Gençlerin Hizmetinde

Bir yıldan az bir sürede 6 sergiyi sanatseverlerle buluşturan Kadırga Sanat Galerileri’nde son olarak Abdurrahman
Kılıç’ın yirmi yıla yakın zamanda bir araya getirdiği hat eserlerinden oluşan hususi koleksiyonu ÂSÂR sergilendi.

Fatih Belediyesi 2 yıl gibi kısa bir zamanda ilçeye tam 11 kütüphane kazandırdı. Ders çalışma, bilgi edinip araştırma
yapmanın yanı sıra sosyalleşme imkânı da sunan kütüphanelerden 500 bini aşkın öğrenci faydalandı.

Fatih Belediyesi’nin sanata verdiği önemin en önemli somut göstergelerinden
biri olan Kadırga Sanat Galerileri, açıldığı
günden bu yana farklı sanat dallarından
oluşan, birbirinden seçkin ve özel sergilere ev sahipliği yapıyor. Bir yıldan az bir
sürede 6 sergiyi sanatseverlerle buluşturan Kadırga Sanat Galerileri’nde son
olarak Abdurrahman Kılıç’ın yirmi yıla
yakın zamanda bir araya getirdiği hat
eserlerinden oluşan hususi koleksiyonu
ÂSÂR sergilendi.

Fatih’in Kütüphaneleri

Fotoğrafın Gör Dediği
Fatih’in görsel belleğinin estetik oluşumuna katkı sunma amacıyla Fatih Belediyesi
tarafından düzenlenen “Fotoğrafın Gör
Dediği” konulu fotoğraf yarışmasının
dereceye giren eserleri Kadırga Sanat
Galerileri’nde sergilendi.
Kadırga Sanat Galerileri daha önce farklı İstanbul Gravürleri
sanat dallarında beş önemli sergiye daha Kadırga Sanat Galerileri’nin ‘Şeker
ev sahipliği yaptı. İşte özetle o sergiler… Ahmet Paşa’ salonunun açılış sergisi
olan ve sanatseverlere kadim İstanbul’un
Ebru Sanatının Son 500 Yılı
toplumsal yaşamı, gelenek görenekleri ve
Kapılarını “Ebru Sanatının Son 500 Yılı”
kültürel değerleri hakkında ipuçları veren
sergisiyle sanatseverlere açan Kadırga
“İstanbul Gravürleri” sergisinde toplam 61
Sanat Galerileri, bu sergide 6 binden fazla
eser sergilendi.
ebru eser arasından seçilen 190 eseri
sergiledi.
Her Şey Fevkalade - Faik Kırımlı

Faik Kırımlı’nın; manzara, natürmort ve
kübizm etkisinde gerçekleştirdiği yağlı
İstanbul Milletvekili İffet Bulut ve Fatih boya tablolarından oluşan “Her Şey FevBelediye Başkanı M. Ergün Turan tara- kalade” adlı resim sergisi meraklılarına
fından açılışı gerçekleştirilen sergide, sunuldu.
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç’ın kıt´a Hat Sanatının Zarif Kalemi
murakka ve levha gibi, hat sanatının bir- Ali Alparslan
çok formunu içeren, aralarında Kazasker
Mustafa İzzet, Es’ad Yesari, Mahmud Ali Alparslan’ın ilk şahsi hat sergisinde,
Celaleddin, Mehmed Şefik, Abdullah farklı koleksiyonerlerin ve hat sanatçısı,
Zühdi ve Halim Özyazıcı gibi 19. asrın edebiyat ve sanat tarihçisi Ali Alparslan’ın
meşhur hattatlarından birçoğunun na- öğrencilerinden temin edilen; Talik,
dide eserinin bulunduğu 160’ı aşkın eser Şikeste Talik, Celî Dîvâni, Dîvâni ve Rık’a
yazıları bir araya getirildi.
sergilendi.
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Sergileri Dilediğiniz
Zaman Sanal Tur İle
Görebilirsiniz
Kadırga Sanat Galerileri’nin
ev sahipliği yaptığı tüm sergileri www.
fatih.bel.tr web sitesi üzerinden sanal
tur ile dilediğiniz zaman 360 derece
gezebilirsiniz.

F

atih Belediye Başkanı M. Ergün
Turan’ın bilginin güç, kitabın ve
internetin bilgiye ulaşmanın en
önemli aracı olduğu düşüncesinden
hareketle; tarih, kültür, insan, mekân
boyutunda sürekli yaşanabilir bir Fatih
oluşturma vizyonuyla, ilçenin dört bir
yanında içinde her tür kaynağın bulunduğu kütüphaneler hizmete açıldı.
Fatihli gençler çok şanslı! Çünkü onların
ihtiyaçlarını önceleyen ve projelerini
buna göre şekillendiren bir Başkan’a ve
şu an biri 5-10 yaş arası çocuklara hizmet
veren Fatih’in ilk Çocuk Kütüphanesi
ile birlikte aktif 9, yapımı devam eden 2
olmak üzere 11 kütüphaneye sahipler.
Fatih Belediyesi gençlerin okul saatleri
dışında vakit geçirebilecekleri güvenilir
ve huzurlu mekânlar oluşturma gayesiyle; onları pozitif ve faydalı etkinlik ve ortamlarla buluşturmak için spor alanları,
bilgi evleri, parklar, bahçeler, sanat merkezlerinin yanı sıra kütüphaneler inşa
ediyor. Hizmete sunulan kütüphanelerin
en önemli özellikleri kolay ulaşılabilir bir
konumda olması, ferah, konforlu ve sakin
ortamlarıyla her yaştan öğrenciye hitap
etmesi ve günün büyük bir bölümünde
ziyarete açık olması. Bunların yanı sıra
gençlerin internet, bilgisayar, fotokopi
hizmeti gibi dijital çağın gerektirdiği
enstrümanlara kolay ulaşabilecekleri ve

olarak www.fatih.bel.tr internet sitesi
üzerinden takip edilebiliyor.
Kütüphaneleri önemsediklerini belirten
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan,
iki yıl gibi kısa bir zamanda 10 kütüphaneyi gençlerin hizmete açtıklarını
belirterek; “Yapımına devam ettiğimiz iki
kütüphanemiz de çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Bizler için projeyi
hayata geçirmek kadar fayda sağladığını
görebilmek de önemli. Şu ana kadar 435
bini aşkın gencimizin kütüphanelerimizi kullandığını görmek bizleri bugün ve
gelecek adına hem umutlandırıyor hem
de mutlu ediyor” dedi.
nin yaydığı sinerjiyi yakalaihtiyaçlarının büyük kısmını
ması gibi artılarının yanı
burada
giderebilecekleri
“500 bine
sıra; bireyselleşmenin
mekânlar olmaları.
yakın gencimizin
yaygınlaştığı bir çağda,
Kütüphaneler
kütüphanelerimizi
gençlerin kendilerini
Öğrencileri Motive
kullandığını görmek
topluma dâhil etmeEdiyor
bizleri bugün ve
lerine imkân sunuyor
Aynı zamanda bir
gelecek adına hem
ve yaşadıkları topludisiplinin göstergesi
umutlandırıyor hem
ma olan aidiyet hissini
olan
kütüphanelere
de mutlu
kuvvetlendiriyor.
öğrencilerin belirli periyotediyor”
Kütüphane Doluluk
larla gelmeleri, burada ders çalışıp
Oranları Anlık Takip
sınavlarına hazırlanmaları onları moEdilebiliyor
tive ediyor. Kendisi gibi ortak hedefleri
Fatih Belediyesi’ne ait kütüphaneve idealleri olan kişilerle aynı ortamı
lerin kapasite ve doluluk oranları anlık
paylaşması, kütüphane atmosferi-

Kütüphane Şehri Fatih’te
hizmette olan 9 kütüphaneye
2 muhteşem kütüphane daha
ekleniyor

Fatih Belediyesi’nin; Topkapı, Kariye
Refik Halid Karay ve Çocuk Kütüphanesi,
Kadırga, Abdi Çelebi, Kalenderhane, Dervişali, Karagümrük, Vani Dergâhı ve Kasım Günani olmak üzere 9 kütüphanesi
hizmet veriyor. Cerrahpaşa’da ve Vatan
Caddesi’ndeki belediye hizmet binasının
girişinde muhteşem iki kütüphane daha
hizmete sunulmaya hazırlanıyor.
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MUHTARLARIMIZ

İki Yeni Kütüphane Daha
Hizmete Hazırlanıyor

Cerrahpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Atik

“Fatih’e Resmen Yeni Bir Hayat Geldi”

Fatih Belediyesi, ilçedeki çocukların ve gençlerin daha rahat ve güvenli bir ortamda ders çalışma ve araştırma
yapmalarını sağlamak üzere yeni iki kütüphaneyi daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Başkan M. Ergün Turan’ın
çalışmalarını adım adım takip ettiği kütüphanelerden biri Fatih diğeri ise Cerrahpaşa Kütüphanesi.

Fatih Merkez Kütüphanesi
Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü yeni kütüphanelerden bir tanesi Vatan Caddesi’ndeki belediye binasının tüm giriş katlarını kapsayacak şekilde inşa edilen Fatih Kütüphanesi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan Fatih Kütüphanesi; 500 ziyaretçiyi ağırlayabilecek büyüklükte. Kütüphanenin; etüt alanı, 54 kişilik
seminer salonu ve kafeteryası da olacak.
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Beş dönem gibi uzun bir süredir Cerrahpaşa Mahallesi’nin muhtarlığını yapan, yoğun bir sirkülasyona
sahip olmasına rağmen Cerrahpaşa Mahallesi’nde hâlâ mahalle kültürünün yaşanmasında büyük
emekleri olan Hüseyin Atik, hem mahallelerinde hem de ilçede hizmete açılan yeni projelerle
Fatih’e yeni bir hayat geldiğini söyledi.
Cerrahpaşa, Hekimoğlu ve Davutpaşa Külliyeleri

sıcak yemek yiyor. Hekimoğlu Meydanı’mız çok güzel

başta olmak üzere birçok kültürel mirasın yanı

oldu. Kötü durumdaydı, çok karmaşıktı. Sağ olsun

sıra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Eğitim

belediyemiz orayı muhteşem bir meydana çevirdi.

ve Araştırma (Samatya) Hastanesi’nin yer aldığı

Hemşerilerimiz yoğun olarak kullanıyorlar ve çok

Cerrahpaşa Mahallesi’nin Muhtarı Hüseyin Atik

memnunlar.

ve oğlu Cüneyt Atik ile yaptığımız keyifli sohbette

Çok Yakında Mahallemizin

Fatih’i konuştuk.

Kütüphanesi Olacak

Kendinizden

Belediyemiz mahallemize yeni bir kütüphane kazan-

bahseder misiniz?

dırıyor. Onun için ayrıca çok mutluyuz. Cerrahpaşa

Üsküp’ten Türkiye’ye geldiğim günden beri, yani

Kütüphane’nin çocuklarımız ve gençlerimiz için çok

70 yıldır Cerrahpaşalıyım. Beş dönemdir Cerrah-

faydalı olacağına inanıyorum.

paşa Mahallesi’nin muhtarlığını yapmaktayım.
Evli ve iki çocuk babasıyım.
Mahallenizi sizden
dinleyebilir miyiz?

Cerrahpaşa Kahvehane

Hüseyin Atik - Cerrahpaşa Mahalle Muhtarı

Hizmete Açıldı

başvuranlara, yardım isteyenlere elimizden geldiğince Mahallemizin çok güzel ve ihtiyaç da duyulan bir
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mahalle kültürünün noktasında Cerrahpaşa Kahvehane hizmete sunuldu.

Yaklaşık 30 bin nüfusumuz var. Mahallemizde 3 tane yaşanmaya devam ettiği bir mahalleyiz. Çünkü bu- İnsanlarımızın bu lokasyonda, hem uygun fiyatta hem
park var; Cerrahpaşa, Haseki Kadın, Hekimoğlu Parkı. rada ikametgâh edenlerin çoğu uzun yıllardır burada de kaliteli hizmet alabileceği bir mekân olmasından
8 tane de camimiz var. Bizim en büyük özelliğimiz yaşayan ve semtini seven insanlar. Her cuma bir araya dolayı mutluyuz.

Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan Cerrahpaşa Kütüphanesi’nin, çevresiyle bütünlük oluşturması amacıyla bin 600 metrekarelik bir peyzaj
alanı da olacak. Gençlerin yeni bilgi yuvalarından biri olacak olan proje ile kentle bütünleşik, gece ve gündüz yaşayan yeni bir kamusal alanın ilçeye kazandırılması
için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

sirkülasyonu olan bir mahalleyiz. Yurdumuzun dört bir sahiplerine sağ olsun semt sakinlerimizden iş adamı
yanından şifa arayan insanlar buraya geliyorlar. Bizde Erdoğan Sürücü ve Cerrahpaşa Hastanesi Müdürü Muhittin Boşat’ın da kıymetli destekleriyle ayni ve nakdi
yardımlar yapıyoruz.
Fatih Belediyesi’nin
mahallenizde ne gibi çalışmaları oldu?
Öncelikle Fatih Belediyesi’nin KIZILAY ve İsra işbirliği
ile Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
içinde hizmete açtığı yeni bir aşevi var. Allah emeği
geçenlerden razı olsun. Şu an oradan 400 kişi her gün

“

Ergün Başkanımızla birlikte iki sene gibi kısa bir
zamanda, Fatih’e resmen yeni bir hayat geldi ve
yukarıda da bahsettiğim gibi gözle görülür büyük
işler yaptı. Bunun dışında bizim tarafımızda da; şu
an öyle bir tertibat kurmuşlar ki telefonlarımızdaki
bir uygulamadan bütün müdürlerimize anında
ulaşıyor, sorunumuz talebimiz neyse anında gideriliyor. Allah Ergün Başkan’a sağlık sıhhat versin.
Sağ olsun çok koşturuyor kendisi. Yaptıklarına
baktığımız zaman ilerleyen süreçte Fatih’e daha
çok işler yapacağına inanıyorum.

MEDRESE DAVUTPAŞA HİZMETE AÇILDI
Mahallemizde Davutpaşa Medresemiz Fatih Belediyesi tarafından yenilenip
düzenlenerek yükseköğrenim gören öğrencilerimize tahsis edildi.

Öğrencilerimiz burada ilmî çalışmalar yapıyor.

“

Cerrahpaşa Kütüphanesi

Cerrahpaşa ve İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) geliyor, yuvamız gibi gördüğümüz mahallemize neler
Son olarak ne söylemek istersiniz?
hastanelerinin sınırlarımızda olması dolayısıyla yoğun yapabileceğimizi konuşup, istişare ediyoruz. İhtiyaç
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Seyyid Ömer Parkı

Daha Yeşil Bir Fatih İçin…

Fatih Belediyesi “Daha Yeşil Bir Fatih” anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalarla ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor.
Kısa süre içerisinde Seyyid Ömer ve Mevlanakapı mahallelerinde iki yeni park daha Fatihlilerin hizmetine sunulacak.

Seyyid Ömer Parkı

Yedikule Hisarı Restorasyonu Devam Ediyor
Türkiye’nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan, İstanbul’un sembol yapılarından
Yedikule Hisarı’nda Fatih Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışması büyük bir titizlikle sürüyor.
İstanbul’un pek çok dönemine tanıklık etmiş; kentin çok katmanlı ortak kültür mirasının en görkemli anıtlarından biri olan
Yedikule Hisarı, şehrin tarihsel öğelerini
içinde barındıracak bir restorasyon sürecinde. Roma’nın en önemli kapılarından
Altın Kapı; Bizans Dönemi kara surları ile
Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen kule ve
surlardan oluşan Hisar, etaplar halinde

Peyzaj çalışmalarının devam ettiği ve Başkan M. Ergün Turan’ın ağaç dikim çalışmasına da destek olduğu Seyyid Ömer Mahallesi’ndeki yeni park yaklaşık 4 bin 600
metrekarelik bir alanda; oturma ve dinlenme alanlarının yanı sıra koşu parkuru,
basketbol sahası, fitness, çocuk oyun ve yeşil alanlar ile 94 araç kapasiteli otopark
ile hizmet verecek.

restore edilmeye devam ediyor.

temellerine ulaşıldı. İkinci etap çalışmaları
kapsamında ise giriş kulesinin restorasRestorasyonda Birinci Etap
yon çalışmaları ile Mimar Cahide Tamer
Çalışmaları Tamamlandı
zamanında restorasyonu yapılan Güney
Fatih Belediyesi tarafından kademeli Pylon ve Yedinci Kule arasındaki iç duvaolarak sürdürülen restorasyon çalışmala- rın onarımına devam ediliyor.
rının birinci etap çalışmaları kapsamında;
III. Ahmet Kulesi ile Kuzey Pylon Kulesi Rehber Eşliğinde
arasında yer alan, statik açıdan zayıf Yeniden Keşfet
durumdaki duvar ile Fatih Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen
Mescidi minaresinin statik Yedikule Hisarı Turları ile dileyen herkes
güçlendirme çalışmaları profesyonel rehber eşliğinde Hisar’ı gezetamamlandı. Bunun yanı rek, hem bu tarihi yapıyı keşfetme hem de
restorasyon sürecini yerinde görme fırsatı
sıra orta avlu peyzaj çalışyakalıyor (Kayıt için www.fatih.bel.tr web
maları; belirlenen duvar
sitesini ziyaret edebilirsiniz). Yedikule Hiyüzeylerinde
temizlik, sarı’nın, birçok kültür sanat etkinliklerine
derz ve onarım çalışmaları ev sahipliği yapabilecek bir müze olarak
yapıldı. Ayrıca İstanbul işlevlendirilmesine yönelik proje çalışmaTürk ve İslam Eserleri larına da devam edilmektedir.
Müzesi Müdürlüğü denetiminde Yedikule Hisarı
Adres:
içerinde bulunan Fatih
Yedikule Meydanı Sokak No: 9
Mescidi’ne yönelik kazılar
34107 Fatih/İstanbul
yapılarak, mescidin özgün

Mevlanakapı Parkı
Yaklaşık bin 200 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan Mevlanakapı Parkı’nda da oturma, dinlenme ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra basketbol sahası ile fitness
alanları yer alacak. Kontrollü giriş-çıkış sağlamak amacıyla çit demirle çevrelenen parkta, sağlıklı ve yetişkin ağaçlar korunurken; ıhlamur, sığla ve dut ağaçları ile mor
salkım, taflan ve alev çalısı bitkilerinin dikimleri gerçekleştirildi. Mevnakapı Parkı, çim serimi ve kent mobilyalarının konumlandırılmasının ardından, hemşehrierimizin
hizmetine sunulacak.

Fatih’in Kültürel Mirası Hayat Buluyor

48 Parkımız 255
Kamerayla Güvende

Her karışında geçmişten izler taşıyan Fatih’te, kültürel mirasın önemli bir parçası olan sivil mimarlık örneği
ahşap yapıları yaşatmak için kurulan Fatih Belediyesi Geleneksel Ahşap Yapı Atölyesi, ilçedeki sivil mimarlık
örneği ahşap yapıların bakım ve onarımlarını yaparak onları eski ihtişamına kavuşturuyor.
İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birine sahip olan
Fatih’te, bu eşsiz hazineye sahip çıkmak ve kadim
mirası gelecek nesillere aktarabilmek için Fatih
Belediyesi tarafından birçok proje yürütülüyor. Bu
amaç

doğrultusundaki

çalışmalar

kapsamında

kurulan Fatih Belediyesi Geleneksel Ahşap Atölyesi

Fatihlilerin huzurlu ve güvenli zaman geçirmesi için parklarımız
7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla takip ediliyor.

bünyesinde Salih Paşa Caddesi’ndeki basit bakıma
ihtiyacı bulunan sivil mimarlık örneği ahşap evler
tespit edilerek etaplar halinde onarımlarına başlandı.
6 Yapının Bakım ve
Onarımları Tamamlandı
Salih Paşa Caddesi üzerinde bulunan 37 adet ahşap
binaya ait tüm çalışmalar, Geleneksel Ahşap Yapı
Atölyesinde görev alan usta ve personeller tarafından,
KUDEB (Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu)
kontrolünde, aslına uygun olarak yapılıyor. Şu ana
kadar 6 adet sivil mimarlık örneği ahşap yapının
basit-bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Etaplar
halinde diğer yapılarda da basit bakım ve cephe
onarımına devam ediliyor.

Parklarımıza takılan güvenlik kameralarındaki tüm görüntüler radiolink teknolojisi sayesinde tek merkezde toplanıyor. Fatihlilerin huzuru ve güvenliği için 48
noktaya yerleştirilen toplam 255 adet kamera ile parklar 7 gün 24 saat izleniyor.
Fatih Belediyesi “Güvenli Parklar” ile eşsiz Fatih’e değer katmaya devam ediyor.

Mevlanakapı Parkı
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İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Melek Nur Arslan ile

Fatih’te
Pandemi Süreci

Dünyayı etkisi alan Kovid-19 sürecinin başladığı 11 Mart 2020’den bugüne kadar Fatih’te
yürütülen hizmetleri, devam eden çalışmaları ve aşı uygulamalarının yanı sıra sağlığa
dair birçok şeyi İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Melek Nur Arslan ile konuştuk.

Özel
Röportaj

Röportaj: Kübra Yeşilay
İlçemizde ilk günden bugüne
kadar kovidle ilgili yürütülen
çalışmalardan bahseder misiniz?
Bir kere İstanbul’un 39 ilçesi arasında
en yoğun olan, gündüz nüfusu 4,5-5
milyona kadar ulaşan bir ilçede görev yapıyoruz. Böyle olunca tabi ki diğer ilçelere
göre sorumluluklarımız biraz daha fazla
oluyor. Valilik, Emniyet, Maliye ve diğer
birçok kamu kurumu ilçemizde hizmet
verdiğinden dolayı diğer ilçelerden insanlar da gündüz buraya geliyor. Burada
herhangi bir kurumda oluşan ve kontrol
altına alamadığımız bir problem hem
yönetsel hem halk bazında sürece negatif etki ederdi. Biz bu bilinçten hareketle
yaklaşık 40 ekibimizle sürecin başından
beri mücadelemizi yoğun olarak sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz.
ADETA
BİR DEDEKTİF GİBİ ÇALIŞTIK
Pozitif çıkan vakalarımız olmaya başlayınca temaslı süreçte sorgulama çok
uzun bir süreç. Ekiplerimiz vaka görülen
haneleri ziyaret ettiğinde hem tedbir
hem ilaç kullanımıyla ilgili bilgiler verirken, bunun haricinde de temaslılarla
ilgili doğru bilgi almak için çalıştılar. Sayın Bakanımızın da bahsettiği gibi adeta
bir “dedektif” gibi çalıştık. Çünkü bazen
kendilerinin bile anımsamakta zorlandığı dün neredeydiniz, neler yaptınız,
iş yerinde maskenizi indirdiniz mi, aile
fertleriniz neredeydi gibi soruları sormak
durumunda kaldık. Tüm alternatifleri
irdeleyerek, temaslı olabilecek her kişiye
mümkün olan en kısa sürede ulaşmaya
çalıştık.
ASM’LERİMİZ BU SÜREÇTE
BİRİNCİ BASAMAĞIMIZ OLDU

Turan’a Aile Hekimlerimiz ve tüm ASM
görevlilerimiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren
merkezlerimizin dezenfekte edilmesi ve
malzeme temini konusunda ciddi katkıları oldu. Bu hem maddi hem de belediyemizin manevi desteğini hissetmemiz
bakımından önemliydi. ASM’lerimizde
triyaj dediğimiz, daha çok hastanelerde
duyduğumuz şimdi standart haline gelen
ateş ölçümü, hijyen, maske uygulaması
ilk günden beri vardı. Daha HES kodu
sorgulaması bile başlamadan kendileri
bu triyajları yerine getirerek, hastalarının
kontrolünü yapıyorlardı. Kimi zaman
damlacık yollu bulaştan kendilerini korumak için çalışma alanlarında bariyer
oluştursalar da hiçbir zaman hizmetten
geri durmadılar. Onların katkıları hiçbir
şekilde yadsınamaz. Özellikle yasakların
yoğun olduğu dönemde 65 yaş üstü
vatandaşlarımızı birebir arayarak gerektiğinde evlerine giderek sağlık kontrolleri
ve takiplerinin yapılması, reçetelerinin
yazılması hususlarında ciddi katkıları
oldu.

çalışmalardan
bahseder
misiniz?
Kendi
bünyemizde iki sosyal
çalışmacımız ve iki
psikoloğumuz tüm ilçemizdeki temaslı
ve pozitif vakalara günlük olarak ulaşıyor. Bu kişiler kendilerini izolasyona
aldıklarından yalnızlık psikolojisi, ben
hastayım ya daha kötü olursam ya da
ölüm korkusu gibi farklı duygu bozukluklarına giden durumlar olabiliyor. Hiçbir şey olmasa bile onların duygularını
paylaşan ve sorularını cevaplayan bir
sağlıkçı olması onlar açısından önemli
bir şey. İlaçla tedavi yüzde yüz başarı
sağlar diyemeyiz. Ben maddi manevi
bütün tedavilerin ortaklaşa total sağlığı
etkilediğini düşünen bir sağlıkçıyım.
O yüzden ikisini birden aksatmadan
sürdürdük ve her vaka ile temaslıya
mutlaka ulaşmaya çalıştık. Arada çok
istisnai olarak ulaşamadığımız olduysa
da kesinlikle sehvendir. Bu konuda çok
hassas çalıştık.

Herkes maske, mesafe ve hijyen
kurallarına uyum sağlasın istiyoruz. Çünkü sorgulamalarımızda
da görüyoruz ki İki taraf maskeliyse o zaman temaslı sayılarımızda
ciddi düşüş oluyor. Bu mutasyon
bulaşlarının da önüne geçen bir
husus. Başlarda 10-15 dakika olan
bulaşma süresi şu anda çok daha
kısaldı. Son testlerde 4 dakikaya
kadar düşmüş durumda.

Belediye ile ortaklaşa
yürüttüğünüz çalışmalardan
bahseder misiniz?
Bundan bahsederken pandeminin ilk
gününe dönmemiz gerekir. Mart ayının
ikinci haftası gibi başlayan bu sürecin
daha ilk dakikalarında Sayın Başkanımız
M. Ergün Turan arayarak, her konuda
destek olacaklarını belirtti. Nereye gideceğimizin belli olmadığı o günlerde bu
telefon benim için çok kıymetliydi. İlk
günden bugüne kadar belediyemiz, her

HER VAKA VE TEMASLIYA
ULAŞMAYA ÇALIŞTIK

Aile Sağlığı Merkezlerimiz bu süreçte Bu sürecin vatandaşların
birinci basamağımız oldu. Vatandaşları- psikolojilerine olan etkilerine
mıza en yakın sağlık kuruluşlarımızdı. yönelik yürüttüğünüz
Burada Sayın Başkanımız M. Ergün

talebimizi anında karşıladı. Kendisine
şahsım ve sağlık çalışanları adına bir kez
daha teşekkür etmek istiyorum. Filyasyon ekiplerimizin yemekleri özel vakumlu olarak hijyenik koşullarda belediyemiz
tarafından ekiplerimize ulaştırılıyor. Bu
gerçekten ciddi bir hizmet çünkü bu
arkadaşlarımız bırakın bir yerden yemek
sipariş vermeyi birlikte çalıştıkları ekip
arkadaşlarının isimlerini dahi unutacak
bir tempoda hizmet veriyorlar. Ayrıca bu
ekiplerimizin sahada koordinasyonunun
sağlanması için 7 araçla ilk günden itibaren belediyemiz desteğini eksik etmedi.
HANELERE GIDA VE HİJYEN
PAKETİ DESTEĞİ İLÇEMİZDE
BAŞLADI
Belediyemizin halkımıza olan desteklerini saymakla bitiremeyiz ama birkaçından bahsetmek isterim. 39 ilçenin hiçbirinde henüz konuşulmuyorken Fatih
Belediyesi tarafından temaslı ve vakalı
ailelerin hanelerine gıda ve hijyen paketi

yardımında bulunuldu. Ayrıca her vaka
aranarak herhangi bir ihtiyaçları olup
olmadığına dair sorgulamaları yapıldı,
yapılmaya da devam ediyor.
Pandemi devam ediyor.
Bu süreçte vatandaşlarımıza
tavsiyeleriniz nedir?
Fatih ticaretin de merkezi. Buradaki
her gelişme Türkiye’yi etkileyebiliyor.
Böyle olmasından dolayı rahatlamanın
olmasını en çok isteyeceğimiz yerlerden
biri ilçemiz. Ancak bunun için biraz
daha zaman var. O zaman gelene dek
de tedbirleri gevşetmemek gerekiyor.
Çalışanlarımız mutlaka bulundukları
alanları havalandırmalı. El hijyenimiz
çok önemli. Elimiz maskemize gittikten
sonra elimizi mutlaka dezenfekte etmemiz lazım. Elimizi maskemize sürdükten
sonra gözümüze sürersek, yemek yersek
kendi elimizle virüse yol açmış oluyoruz.
Elimiz ister istemez maskemize gidebilir
ama mutlaka imkân dahilinde su ve
sabun yahut dezenfektan ile dezenfekte
etmeliyiz. Mekânın hijyeni de çok önemli. Ortak kullanım alanlarının kapı kolları,
çalışma masası, asansör gibi alanların
daha sık temizlenmesinin sağlanması
lazım.
Aşıyla ilgili süreç
Fatih’te ne aşamada?
Fatih, İstanbul’un en fazla yaşlı sayısına
sahip üçüncü ilçesi. Durum böyle olunca
biz ekiplerimizle kapı kapı dolaşarak, yan
komşularına ve muhtarlarına ulaşarak
65 yaş üstü vatandaşlarına ciddi önem
veren ve aşılarını gerçekleştiren bir
ilçe olduk. Hatta en fazla yaşlısına
ulaşan ikinci ilçe olduk. Fatih’in 57
mahallesinde biz çalınmadık kapı ve
aşısız 65 yaş üstü kimseyi bırakmadık.
İkinci aşılamalarımızı da tamamlamak
üzereyiz. Filyasyon ve temaslı takip
hizmetlerimiz devam ederken bir
yandan da aşı hizmetlerimizde zamanla
yarışır durumdayız. Yoğun bakım
sürecindeki vatandaşlarımızın %80’den
fazlası 65 yaş üstü vatandaşlarımızdı.
O yüzden biz diğer Avrupa toplumları
gibi değiliz. Yaşlılarımızı önemsiyoruz,
harcayıcı gözle bakmıyoruz.

KAYBETTİĞİMİZ SAĞLIK
ÇALIŞANLARIMIZ…

de devam ediyor. Onlardan da
bahseder misiniz?
Yakın zamanda idrak ettiğimiz 14 Mart Tıp Türkiye’nin en çok eczane, medikal ve
aktarının olduğu ilçelerden biriyiz. En
Bayramı’nda devlet büyüklerimizin himaönemli 3 sağlık üniversitesi olan; Çapa,
yelerinde her ilçede kovid-19 sebebiyle kayCerrahpaşa ve Bezmialem’in burada olbettiğimiz mesai arkadaşlarımızın yanın- ması bunda etken. 5 ecza deposu da yine
da olmaya çalıştık. Fatih’te de ikamet eden ilçemizde hizmet veriyor. Bunların deiki sağlık çalışanı arkadaşımız
netimleri, doğru işleyişlerinin
sağlanması için eczacılık
vardı maalesef. Ailelerinin
Çay,
birimlerimiz çalışmayanında olduk, onları
kahve,
sohbet,
larını sürdürüyor.
andık ve gazeteniz
misafir ağırlamak
Keza hastaneleriaracılığıyla mintoplumumuzun önemli
mizin işleyişlenettarlığımızı
rinin takibi hiç
gelenekleri ama nüfusumuzun
bir kez daha
aksatılmadan
%85’i aşılanana ve toplum
dile getirmek
sürdürülüyor
bağışıklığı oluşana kadar bu
istiyorum.
ki hastanelehususa çok ciddi dikkat etmeliyiz.
Biz öyle bir
rimizdeki
ana
Eş zamanlı ikramlarda
meslekteyiz ki,
hizmet aksabulunmamaya, yiyip
masın,
diğer
paha biçilmez.
içmemeye aşırı ehemmiyet
kliniklerdeki hizDüşünün hiç tanıgöstermemiz lazım.
metler de doğru bir
madığınız insanların
şekilde gerçekleşsin.
hayatını kurtarmak için
Bunların haricinde maske,
kendi canınızı tehlikeye atımesafe ve hijyen denetimlerimiyor, sizi seven insanlardan vazgeçiyorsu- ze devam ediyoruz. Halk Sağlığı Uzmanlanuz. Bu çok kıymetli bir şey. Kaybettiğimiz rımızla sahada destek verdik. Aile Sağlığı
arkadaşlarımızın yeri asla dolmayacak Merkezlerimizde de diğer bütün işleyişler
ama biz her zaman onların emaneti olan devam ettiği için doğum takiplerimiz,
bebek anne ölümleriyle ilgili takipler, evde
ailelerinin yanında olacağız.
sağlık hizmetlerimiz, topuk kanı süreçGündemden dolayı pandemiye
lerimizin yanı sıra şikâyet birimlerimiz
yönelik hizmetleri konuştuk
aktif olarak görevlerini sürdürüyorlar. Ruh
ancak diğer rutin hizmetleriniz
sağlığı desteklerimiz gerek kovid, gerek

şiddet mağdurlarına yönelik devam ediyor. Kurum içi ve sağlıkçı arkadaşlarımıza
yönelik eğitimlerimizi online olarak devam ettiriyoruz. Göçmenlerimize yönelik
hizmetlerimizi de iki merkezimizden
sürdürüyoruz.
Sizin nezdinizde tüm sağlık
çalışanlarımıza şükranlarımızı
sunuyoruz. Son olarak ne
söylemek istersiniz?
Gazetenizin hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Tam sağlıkla inşallah bu süreci
el birliğiyle atlatalım. Her fırsatta mutlaka
dile getiriyorum, bir kere de buradan
söylemek istiyorum; maske, mesafe ve
hijyenimize dikkat edelim. Teşekkür
ederim.
11 aydır arkadaşlarımız özverili çalışırken
tabi ki müdürlüğümüzde kurallara da ekstra riayet ettik. Bir kişi su içerken odadaki
diğer kişilerin maskelerini indirmeleri söz
konusu değildir. Biz tabi ilçe yönetim konumunda da olduğumuz için buradan eksilecek bir arkadaşımız demek, halkımıza
ulaştıracağımız eksik bir hizmet demek
oluyor. O nedenle çok kontrollü hareket
ediyoruz. Keşke her müessese bu kadar
hassas olabilse. Bizim şimdiye kadar aile
harici, kurum içi bulaşımız hiç olmadı.
Buradan şunu çok net görebiliyoruz;
kurallara riayet edilirse virüsün önüne
geçilebiliyor.
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SOSYAL BELEDİYECİLİK

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Fatih’in
Sosyal
Yaşantısına
Değer
Katılıyor

Her Yaş için Psikolog ve Diyetisyen Hizmeti
Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi
ve Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam
Merkezi’nde sportif faaliyetler, özel
tasarlanmış çocuk oyun alanları ve
kamelyalar gibi sosyal birçok imkânın
yanında hemşehrilerimize psikolojik
danışmanlık ve diyetisyen hizmeti
de sunuluyor. Ücretsiz olarak sunulan
Çocuk ve Ergen Psikoloğu, Yetişkin
Psikoloğu ve Diyetisyen hizmetlerinden
yararlanmak için 0212 521 5353 numaralı
telefondan randevu oluşturabilirsiniz.

Özellikle dezavantajlı kesimin yaşam koşullarını
dengelemek üzere hizmet politikaları geliştiren
Fatih Belediyesi; “Sosyal Belediyecilik” projeleriyle
ilçenin sosyal yaşantısına değer katıyor.

İlçemizde yaşayan özellikle dezavantajlı
grupta yer alan kesimin yaşam koşullarını dengelemek için hizmet politikaları
geliştiren Fatih Belediyesi, toplumun
tüm kesimlerine ulaşmaya gayret ediyor.
Dervişali Semt Konağı, Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi ve Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam Merkezi olmak
üzere üç farklı noktadan birçok hizmet
Kömür Yardımı
Fatihlilere sunuluyor.
Fatih’te ikamet eden ve muhtaçlık duErzak Yardımı
rumunu belgeleyen hemşehrilerimizin
Fatih ilçe sınırları içerisinde ikamet eden kömür yardımı talepleri, Fatih Belediyesi
hemşehrilerimize, durumlarının beledi- ekiplerince adreslerine teslim ediliyor.
ye ekiplerince yerinde tespitinden sonra,
Giyim Yardımı
belirlenen aralıklarla erzak yardımında
Fatih Belediyesi ilçe sınırları içinde ikabulunuluyor. İçinde temel gıda malzememet eden ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz
lerinin yer aldığı erzak yardımından yaile engelli, şehit gazi ailelerinin ve 65 yaş
rarlanmak isteyenler şahsen başvuruda
üstü yaşlı kişilerin ücretsiz giysi taleplebulunabiliyor. Başvurunun onayından
rini karşılıyor. Giysi yardımları Dervişali
sonra erzak kolileri hemşehrilerimizin
Semt Konağı’nda bulunan Butik Fatih’ten
adresine Fatih Belediyesi ekiplerince
yapılıyor ve buradaki kıyafetler hiç kullateslim ediliyor.
nılmamış eşyalardan oluşuyor.
Ev Eşyası Yardımı
Fatih Belediyesi özel durumlarda, yerinde denetim ve tespit neticesinde, ihtiyaç
sahibi ailelere çekyat, halı, buzdolabı gibi
ev eşyası yardımlarında bulunuyor.
Sıcak Yemek Desteği
İhtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımları, hijyenik sefertasları ile her gün
düzenli olarak dağıtılıyor.
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Çocuk ve Ergen Psikoloğu
Her iki yaşam merkezinde hizmet veren
“Çocuk ve Ergen Psikoloğu, çocukların
gelişimlerinin yaşlarıyla uyumlu olup
olmadığını inceleyerek; bilişsel, sosyal,
duygusal ve davranışsal anlamda karşılaşılan sorunların kaynağının bulunması
ve çözüm yollarının üretilmesinde, danışanların problemlerle baş etme becerileri
kazanmasında, ergenlik dönemi sorunlarının çözümlenmesine destek oluyor.
Kişiye ve getirilen probleme uygun terapi

seansları yapılarak, gelişim ve dikkat ailevi meselelerinde karşılaşmış oldukları psikolojik sorunların farkındalığını
testleri uygulanıyor.
kazanmalarında, sorunların çözümü için
Yetişkin Psikoloğu
danışanların hali hazırdaki problem çöz18 yaş üzere bireylere yönelik sunulan me becerilerini ortaya çıkarmaları adına
“Yetişkin Psikoloğu” hizmetiyle; kişilerin uygun koşulları sağlayıp, bu becerileri
hem bireysel yaşamlarında hem de güçlendirecek başka problem çözme becerileri edinmelerinde destek olunuyor.
Yetişkin psikologlarımız, danışanların
sorunlarını uzmanlık alanı olan terapi
teknikleriyle ele alıyor.
Diyetisyen
Sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak,
hayat boyu sürdürülecek beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve bireyi daha
iyi hissettirmek amacıyla her iki yaşam

Fatih Belediyesi
ilçedeki iki yaşam
merkezi ile 7’den 70’e
tüm Fatihliler için
şehrin merkezinde
sosyal birer
yaşam alanı
sunuyor.
merkezinde diyetisyen hizmeti veriliyor.
Bireyin fizyolojisine, yaşantısına, duygusal durumuna, sosyal hayatına, yaş,
cinsiyet ve hastalıklarına uygun olarak,
“tamamen kişiye özel” sağlıklı beslenme
programı oluşturuluyor. Danışanlar
düzenli olarak kontrole çağrılıyor ve her
seansta; beslenme ile ilgili merak ettiği
tüm soruları sorabiliyor. Her seansta
özel ölçüm aleti ile birlikte yağ, kas, sıvı
analizi ve bel ölçümü yapılıyor.

Engellilere Tekerlekli Sandalye ve
Medikal Malzeme Desteği
Fatih Belediyesi’nce ilçede ikamet eden
ihtiyaç sahibi engellilerin manuel ve
akülü tekerlekli sandalye talepleri ile
engellerine yönelik araç-gereç ve sarf
malzeme desteğinde bulunuluyor.

DİYETİSYENLERİMİZ

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

PSİKOLOGLARIMIZ

• Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi
• Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam Merkezi

HİZMETİNİZDE

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin:

0212 521 53 63 Kadın Aile ve Eğitim Birimi
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KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

RÖPORTAJ
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Fatih’in Esnafları

Onbir Ayın Sultanı

Ramazan-ı Şerif
MÜBAREK OLSUN

Ayvansaray’ın
Piyano Tamircisi Mustafa Bardakçı
Ailesi ile birlikte 1967 yılında Kastamonu İnebolu’dan İstanbul’a gelen Mustafa Bardakçı’nın hayatı,
eniştesi Necati Özgül’ün Şişhane’deki piyano galerisinde işbaşı yapmasıyla birlikte artık piyanoların
içinde geçmeye başlıyor. Bardakçı yıllardır piyanoları bir doktor gibi tedavi ediyor.
Mustafa Bardakçı’nın çıraklık döneminde sağlıyoruz. Esnaf kültürünü devam de aynı salonda bile olsa hareket ettirilen
İstanbul’da piyano tamirini çoğunlukla ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarıma ve piyanonun akordu bozuluyor. Tamire

Nisan Ayı Kültür Sanat Programı
CANLI YAYIN

FatihBelediye

FatihBelediyesii

Ermeni, İtalyan ve Rum ustalar yaparken, yanımda yetiştirdiğim torunlarıma bunu gelen piyanoları yeniden kullanılacak
kendisi de gayret göstererek kısa sürede öğretmeye çalışıyorum. Mesleğimiz zor, mekânlara taşıyor, yerine kadar çıkartıp,
ustalaşıp genç yaşta İstanbul’un tarihi sevilerek yapılması gerekiyor. Yaptığımız akordunun son halini gözden geçirerek
semti Fatih Fener’de ilk dükkânını açıyor. işin takdir edilmesi bizi ziyadesi ile mutlu içimize sindikten sonra teslim ediyoruz.
Yıllar yılı bu dükkânda çalışan Mustafa ediyor.”

Bir piyano her taşınmada yıpranır ve

Bardakçı, 2000 yılında ise şimdi Ayvan-

ömrü kısalır.”

saray’da cepheleri Fatih Belediyesi tarafından yenilenen yeşil boyalı duvarında

Anma Programı
Osmanlı’dan Cumhuriyete Bir Kültür Köprüsü

Fatih Sevdası

Tâhirü’l-Mevlevî

Müfit Yüksel

Prof. Dr. Atilla Şentük,
Prof. Dr. Mehmet Atalay
Yöneten: Mahmut Bıyıklı”

“Zeyrek”

21.00

Nisan 10

21.00

Nisan 15

Ramazan Meşki

Aziz Hardal,
Bekir Büyükbaş,
Yunus Balcıoğlu
“Kasideler, İlahiler”

21.00

Nisan 16

Müzik ve Söyleşi

Müzikli Maarif
Takvimi
“Kâni Karacaya Saygı”

21.00

Nisan 17

PİYANOLARIN ÖMRÜ 200 YILIN
ÜZERİNDE

MUSTAFA USTA ABDÜLHAMİD

HAN’IN PİYANOSUNU DA TAMİR
piyano ve tabure resminin yer aldığı yan Müzik eğitimi olmaksızın her bir tuşun
ETTİ
yana dizili üç küçük dükkânda piyano- bastığı notayı hafızasına kazıyarak
Müzik aletleri arasında en zor enstrümaları tamir ediyor. Telleri kopmuş, tuşları akort konusunda da ustalaşan Mustafa
nın piyano olduğunu anlatan Bardakçı,
bozulmuş, çeşitli nedenlerle hasarlanmış Bardakçı, çalamadığı piyanonun binlerce
“Piyano, üzerinde 200’ün üzerinde çivi
yıllara meydan okuyan piyanolar, 57 parçasının her birinin adını biliyor. Tave tel bulunan, 10 bini aşkın parçadan oluyıldır Mustafa Usta’nın hünerli elleriyle mire gelen veya tamire-bakıma gittikleri
piyanolarda doğal cila ve orijinal parçalar şan bir müzik aleti. Keman, bağlama gibi
yeniden can buluyor.
kullanmaya dikkat ettiklerini anlatan üç beş telden meydana gelmemiş. Her bir
Mustafa Usta, piyanoların çok hassas tuşun ayrı ayrı meziyeti ve zorluğu var”
Hayatını bu işe adayan Mustafa Bardakçı, müzik aletleri olduğunu, ama iyi bakılır- dedi. Sultan Abdülhamid Han’ın piyanokendisinin başladığı bu mesleğe evlatları sa ve yerinden çok fazla hareket ettiril- sunu tamir ettiğini anlatan Bardakçı, “PiÜÇ NESİL BU İŞİ YAPIYORUZ

ve torunları ile birlikte devam ettiklerini mezse 200 yılın üzerinde ömürlerinin yano kullanılamayacak durumdaydı. Bir
belirterek, “İşinizi iyi yaparsanız müşte- olduğunu dile getirdi. Mustafa Usta, “Bir ay üzerinde çalıştık ve bu piyano şu an

riniz her zaman sizi bulur. Ömrümüzü piyano evde 18 ile 22 derecede muhafaza konser verebilir durumda. Tamir sonrası
bu işe adadık, maddi anlamda çok büyük edilmeli, rutubet almaması lazım. Sık Milli Saraylar Daire Başkanlığı’ndan bir
paralar kazanamadık. Ama geçimimizi kullanım piyanonun ömrünü uzatır. Bir teşekkür belgesi verdiler” diye konuştu.

Kadırga Sanat Söyleşileri

Ramazan Meşki

Miras Türküler

Dersaadet’in Sanat Tarihi

Serap Ekizler
Sönmez

İsmail Yılmaz

Deniz Şahin

Ahmet Vefa
Çobanoğlu

“İslam Mimarisinde
Geometrik Desenler”

“Ramazan İlahileri”

“İrfan Türküleri”

“Süleymaniye Külliyesi”

21.00

21.00

Nisan 23

Nisan 24

Nisan 25

Zeyrek Sohbetleri

Ramazan Meşki

Kadırga Sanat Galerileri

Hayri Fehmi
Yılmaz

Ekrem Demirli

Mehmet Hadi
Duran

“Bukoleon Sarayı”

İbnü’l Arabî
Metafiziği’ne Giriş:
“Fusûsü’l-Hikem”

“Kasideler, İlahiler”

21.00

Nisan 21

İstanbul Tarihinin İzinde

21.00

Abdurrahman Kılıç
Koleksiyonu

21.00

21.00

21.00

“ÂSÂR”

Nisan 27

Nisan 29

Nisan 30

18 Mart- 7 Mayıs

CEPHE YENİLEME
ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI
FATİH BELEDİYESİ’Nİ
KUTLUYORUM’
İş yerinin evine yakın bir yerde
olmasının kendisi için önemli olduğunu söyleyen Bardakçı, Fatih Belediyesi’nin cephe yenileme projesi
ile ilgili de, “Fatih Belediye Başkanı
Ergün Turan çalışkan bir insan.
Ziyaretimize geldi. Yapılan çalışmaları, cephe yenileme çalışmalarının
Unkapanı’na kadar devam edeceğini anlattı. Güzel bir çalışma oldu.
Fatih Belediyesi’ni yaptıkları bu
işten dolayı kutluyorum” dedi.

Cepheler Adım Adım
Güzelleşmeye Devam Ediyor
Fatih Belediyesi tarafından sürdürülen Haliç Kıyısı Kentsel Tasarım projesi ile
Balat, Ayvansaray, Cibali ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerini kapsayan bölge
her geçen gün adım adım güzelleşemeye devam ediyor.
Yaklaşık 2 buçuk kilometrelik sahil aksı içerisinde bulunan ve İstanbul silüeti açısından da ayrı bir önem taşıyan bölgedeki yapıların zaman içerisinde
yıpranan ve tahrip olan cepheleri Fatih Belediyesi tarafından yenilenmeye
devam ediyor. Fatih’in tarihi ve kültürel yapısıyla bütünlük oluşturması dikkate alınarak başlanan çalışmalara her gün yeni bir bina dâhil ediliyor. Cephe
yenileme çalışmaları sahil aksı boyunca devam edecek.
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KÜLTÜREL MİRASIMIZ

HABERLER

Emine Sultan Çeşmesi
Yeniden Hayat Buluyor

Kahvehane Cerrahpaşa
Hizmetinizde

Yüzyıllardır kültürümüzün en güzel yansımalarından biri olan çeşmelerimizin günümüze ulaşan
nadide örneklerinden Küçük Saray Meydanı’ndaki Emine Sultan Çeşmesi, yeniden hayat buluyor.
Kültürleri şekillendiren su; geçmişten
günümüze musikiye, resme ve şiire
ilham kaynağı olmuştur ve her yetkin
sanatkâr suya dair eserler üretmiştir.
“Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su
Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su”
dizeleriyle başlayan Fuzuli’nin su kasidesinden, Cahit Sıtkı Tarancı’nın;
“Desem ki: Sen benim için,
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek,
Su gibi aziz bir şeysin,
Nimettensin, nimettensin” şiirine kadar
pek çok şairimiz şiirlerinde suyu konu
almıştır. Resim alanında ise Türk kültürüne has olan ebru sanatı başlı başına
suyun zarafete dönüşmesidir.
Su kültürü Osmanlı Dönemi’nde bir medeniyete dönüşmüş, temelde temizlik ve
içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çeşmeler; süreç içerisinde İstanbul’un mimarî dokusunda iz bırakan
eserler olmuştur. Onlardan biri de; Fatih
Belediyesi tarafından sürdürülen bakım
ve onarımlarının tamamlanmasıyla
yeniden hayat bulacak olan Küçük Saray
Meydanı’ndaki Emine Sultan Çeşmesi…
EMİNE SULTAN ÇEŞMESİ
SUYA KAVUŞUYOR
Üç medeniyete ev sahipliği yapan
Fatih’te, çeşmelerin gün yüzüne çıkarılması ve eski işlevlerinin yeniden
kazandırılmasına yönelik kapsamlı bir
çalışma başlatıldı. Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, ilçedeki
Belediyemiz sorumluğunda bulunan
tüm çeşmeleri adım adım tespit ederek,
bir envanter oluşturdu. Şimdi de o tarihi
çeşmeler birer birer projelendirilerek,
bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Fatih Belediyesi

Kültürel Miras Koruma Müdürü Sümeyye Meryem Arslan, “Çeşmelerimizin
hepsi bize birer yadigâr. Mülkiyeti yahut
sorumluluğu bize ait olan çeşmelerimizi
yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak
için farklı çalışmaları eş zamanlı yürütüyoruz. Bazı çeşmelerde basit bakım
ve onarımlar yaparken, bazılarında
daha kapsamlı müdahale gerektiğinden öncelikle projelerini hazırlıyoruz.
Emine Sultan Çeşmesi de bu çalışmalar
kapsamında bakım ve onarımlarını
yaptığımız bir eser. Kâgir Yapı ve Eser
Atölyemizce çeşme üzerinde bulunan
kir, boya ve çimento kalıntıları itinalı bir
şekilde alındı. Daha sonra özgün horasan
harcına uyumlu şekilde yan cephelerde
derzlemeler yapıldı. Özgün kitabeleri de
üzerindeki boya katmanları temizlendikten sonra varaklanacak ve çeşmemiz en
kısa sürede inşallah suyuna kavuşacak.
37 ÇEŞMEMİZDE PROJE VE
UYGULAMA ÇALIŞMALARIMIZ
SÜRÜYOR
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Nefis kahve çeşitleri ve birbirinden lezzetli pasta, tatlı ve unlu mamullerin yer aldığı, modern
ve keyifli konseptiyle Kahvehane Cerrahpaşa hizmetinizde.
Fatih Belediyesi, Kahvehane Cerrahpaşa ile sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi. Fatih Belediyesi’nin 3. Dalga Kahve Satışı (Third Wave) konsepti ile hizmete
açtığı Kahvehane Vatan’dan sonra ikinci mekân olan Kahvehane Cerrahpaşa’da, dünyanın en iyi espresso makina ve öğütücüleri ile en kaliteli kahve çekirdeği
çeşitleri sunuluyor. Nefis kahve çeşitleri ve birbirinden lezzetli pasta, tatlı ve unlu mamullerin yer aldığı Kahvehane Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa Caddesi’ndeki
modern ve keyifli mekânında sizleri bekliyor.

HAFIZALARDA
ESKİ ANILAR CANLANACAK
Emine Sultan Çeşmesi’nin bulunduğu meydan çok güzel. Önü açık, çok
sıkışmış bir alanda değil; parkı ve dinlenme alanlarıyla insanların soluk
alabildiği bir meydan. Bu çeşme yenilendikten sonra insanların hafızalarında eski anılarının da canlanacağını düşünüyorum.

Çeşmelerin kapsamlı restorasyonlarının
yapılabilmesi için Koruma Kurulu onaylı
projelerinin hazırlanması gerekiyor. 27
çeşmemizin projelendirilmesine yönelik
İstanbul Valiliği’mizden ödenek desteği
aldık ve proje çalışmalarına başladık. Yakın bir zamanda Tarihi Kentler Birliği’ne
sunarak fonu onaylanan 4 çeşmemizin
daha projelendirilmesine başlandı.
Bunun yanı sıra projesi onaylanan 6
adet çeşmemizin de uygulama ihalesini
yaptık. Yani Emine Sultan dışında 37
çeşmemizde proje ve uygulama çalışmalarımız sürüyor. Yaz süresince yaklaşık
10 tane çeşmemizi tamamlayarak, eski
işlevlerini geri kazandıracağız inşallah.
Sultan

II.

Ahmet’in

Mustafa’nın
yeğeni

kızı,

Emine

III.

Sultan

tarafından 1736’da inşa ettirilen ve
kendi adını taşıyan çeşmenin iki
adet kitabesi bulunmaktadır. Ayna
taşı üzerinde bulunan üç beyitlik
inşa kitabesi Remzi’ye aittir. 1764-65
yıllarına ait tamir kitabesinde ise
“Zamanın gelip geçmesiyle nicedir
harap bir haldeyken böyle bir hayat
suyu yeniden ortaya çıkarılmıştı. Gönül çekici çeşmenin tatlı suyundan
içenler, Sultan Mahmut’un ruhu için
dua etsin” yazmaktadır.

Kahvehane
Cerrahpaşa ile
eşsiz Fatih’e değer
katmaya devam
ediyoruz.
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BULMACA

Toplu Konut
İdares�
Res�mdek�
tar�hî yer

BULMACA

Adaletle
�lg�l�
Despot

Kaburga
kem�ğ�
Aş�ret

Şeh�r �ç�nde
ağaçlı gen�ş
cadde

Tam�r
etmek

Alışver�ş
anında ödenen para
Metal�k

Çok büyük
Kargaşa

Sözleşme
yapılırken
ver�len güvence parası

Yangın
çıkarma
hastalığı

HAYDİ! 7 FARKI BULALIM

Çet�n, güç

İht�yaca
yetmeyen
Çanakkale
�lçes�
Boyna
takılan takı
Yaşama
gücü

Yufka �ncel�ğ�nde uzun
sade p�de

Merd�ven
(halk ağzı)

Bankada
b�r gecel�k
fa�z
İlk çağ
sürüngen�
Parça

Afer�n,
yaşa
Kök veya
soy bakımından
Verme,
ödeme

Erkek k�ş�
Peygamber�m�ze yazıllan kas�de

Fransa’nın Devlete a�t
para b�r�m�

... �le �lg�l�,
üstüne
Sab�t b�r
sayı
Panoya
kâğıt
tutturan
kısa ç�v�

Dört büyük
melekten
b�r�

İlçem�z�n
Süper
L�g’de
oynayan
takımı

Bey, emîr
Matem
Yüzün �k�
yanındak�
bölümler
B�r n�da

Mağara
Kısa
zaman
K�barca
olmayan,
bayağı

Antlaşma

İlg�

S�v�lce

Utanma
Yokluğu
h�ssed�lme

D�kbaşlı
Karışık
renkl�
Çekya’nın
başkent�

Donuk
Tür, çeş�t

Sermaye

Güven�l�r

Akümülatör
İç�nde sureler bulunan
küçük k�tap

Tantalın
sembolü
İnşaat atığı

İnce dantel
Dünya,
c�han

Azerbaycan’ın
başkent�

Görevden
alma

Değ�şmez,
mutlak, kat�

İlave
Çürük,
Esk�
özell�ktemels�z,
boş, kof ler�n� taşıyan,
or�j�nal

Sonsuza
kadar

BULMACAYI ÇÖZELİM!

3
Yarım baş
ağrısı

Yürüme
organı

Kanun�,
meşru,
legal

Takım
Güzel

N�tel�k
Yaşlı, koca,
�ht�yar
Vatanla
�lg�l�

Erkek keç�

Yorgun
Yumuşak,
hoş b�r güzell�ğ� olan

Kıyı, kenar

2

B�r baharat
Alçalma,
düşkünlük

2. Uzayı incelemek ve çalışmalar yapmak için eğitim alan, uzaya yolculuk
yapan kişi.

Engel

Den�z�n
�ç�ndek� kara
parçası

Güldürücü
ve düşündürücü res�m
Edebî b�r tür

3. Tarihi belge niteliğinde, küçük ve çok renkli geleneksel resim sanatımız.
5

9

6

4. Yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane.

Yıldız
Asker
bıçağı

Ölümden
sonrak�
hayat
Yayla

Yatağa
bağımlı
hasta
Ayrılık
Urgan
Erkek b�r
şarkıcı

El baskısı
tülbent
Yüz
güzell�ğ�

4

Re�s
B�r �çecek

Suçu
bağışlama
Şüphe bel�rten söz
B�r den�z
subayı
Casus

5. Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini ya da birkaçını anlatan
sayı.

Düşünce
Sev�nçl�,
neşel�

Caka, çalım
B�r yere geç�c� bırakılan
şey

Genel
görünüş,
�zlen�m,
�mge

1. Belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan
yol.

Kök boyası
Beğen�len
n�tel�kte
olan

Geleneksel
Soylu

Kral�çe

7

İnce yağmur
Et� de
denen esk�
b�r ulus

Yabancı

Kum falı

8. Geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı ve izleri.

Nezretme

9. Güneş sisteminde en fazla uydusu bulunan gezegen.
8

İved� olma
durumu
B�r bes�n

B�r ampul
türü
Yasaklama

Hastalıktan
kurtulma
hâl�
Kuzu ses�

Ülkem�zdek� Yunan
asıllı
vatandaşlar

Büyüklük,
yücel�k
Gezegen

Esk� d�lde
su
B�r nota
Güzel
sanatlardan
b�r�

İşlenmem�ş
toprak

Beddua

6. Önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektro-mekanik
bir cihaz.
7. Gizli yazıları, şifreli belgeleri çözen bilim dalı.

Kıvrak b�r
Küba dansı
K�r

Anne
Üye

10

B�r �ç
g�ys�s�

10. Belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına şekiller ve desenler
yerleştirilmesi ile oluşturulan boyama sanatı.

Kitap Önerisi
Annemin Çantası
Sara Şahinkanat´ın kaleminden çıkan “Annemin Çantası”, Ayşe İnan Alican´ın harika çizimleri ile süslenmiş
bir kitap. Bir anne ve iki çocuğunun ev dışında geçirdikleri bir günde yara bandından öykü kitabına, yiyecekten yedek kıyafete kadar ihtiyaçları olan her şeyin annelerinin sihirli çantasından çıkmasını anlatıyor.
Çocuklar annelerinin çantasının “süper” olduğunu düşünüyor ama sonunda esas “süper” olanın anneleri
olduğunu anlamaları ile sona eriyor.
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KADINCA

KADINCA

Fatihli Kadınlar
Hem Öğreniyor Hem Üretiyor
Fatih Belediyesi KARINCA Projesi ile kadınlara hem yeteneklerini keşfetme hem
de hobilerini geliştirme olanağı sunuyor. 34 farklı branşta eğitim görme imkânına
sahip olan kadınlar, hünerlerini ortaya koyarak göz dolduran çalışmalara imza
atıyorlar.
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Sağlıklı İpucu
Zeytin Yağı ve Beslenme
Kadın El Emeği

P

andemi kuralları göz önüne alınarak düzenli dezenfekte işlemi gerçekleştirilen, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan eğitim binalarında, 34 branşı
kapsayan kurslarda kadınlar birbirinden güzel çalışmalar yapıyor, öğrendiklerini mesleğe dönüştürerek ev ekonomisine
katkıda bulunuyorlar. Kadın Aile ve Eğitim Birimi bünyesinde hizmet veren KARINCA kursları hakkında detaylı bilgiyi
0212 521 53 53 numaralı telefondan edinebilirsiniz.

Bir yemek kaşığı zeytin yağında; 119 kcal, 13.5 g yağ, 10 g tekli doymamış yağ, 0 g karbonhidrat, lif ve protein, 1.9 mg E
vitamini ve 8.1 mg K vitamini bulunmaktadır.
Zeytinyağı, doymamış yağ asitlerinden zengindir. % 13 oranında palmitik asit, % 1.5 oranında stearik asit, % 70
oranında oleik asit, tekli doymamış omega-9 yağ asidi, %15 oranında linoleik asit ve % 3.5 oranında palmitoleik asit
içermektedir.
Zeytin yağı tüketiminin çok olduğu Akdeniz diyeti gibi diyetler obezite ile mücadelede destekleyicir.

Kokusu ve
yemeklerimize
kattığı lezzetiyle doğamızın
bizlere verdiği en güzel şifa
kaynaklarından biri de zeytinyağıdır.
Zeytinyağı, kötü kolesterol olarak
adlandırılan LDL’yi düşürmeye yardımcı
olan güçlü bir antioksidan deposudur.
Üstelik kötü kolesterolünüzü
düşürürken iyi kolesterol
HDL’nizin seviyesini
etkilemez.

Zeytinyağı, sağlıklı tekli doymamış yağlardan zengin olduğundan, antibakteriyel özelliktedir. Ayrıca zeytinyağı
antikarsinojenik (Kanser oluşumunu engelleyen) özelliğe sahiptir.
Zeytinyağı zeytinden elde edilen dayanıklılığı ve tadının güzelliği sayesinde sıcak ve soğuk
yemeklerimizde sıkça kullandığımız şifalı bir yağdır.

fit
brownie

Fit Tarifler

Malzemeler:
• 2 yumurta,
• 1 yemek kaşığı tereyağı,
• 60 gram bitter çikolata (%80 üstü)
• 1/2 çay bardağı kuru üzüm (siyah, beyaz karışık)
• 1 yemek kaşığı tam buğday unu,
• 2 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu,
İsterseniz 1 çay kaşığı vanilya

Kadınlarımız
Yedikule Bahçe’de Reçel Yaptı
KARINCA projesi kapsamında eğitim alan kadın
kursiyerlerimiz, Yedikule Bahçe’de ayva reçeli yaptılar.
Fatih Belediyesi’nce Fatihli kadınları larını yakılan geleneksel odun ateşinin
girişimci olmaya teşvik etmek ve farklı üzerine yerleştirdiler. Yedikule Bahçe’den
iş kollarında eğitim olanağı sunarak, eko- mis gibi kokular yayan reçeller daha
sisteme katılmalarını sağlamak gayesiyle sonra kavanozlara konularak, etiketlendi.
kurulan KARINCA’nın Pasta Yapımı ve Kadınlarımızın reçel yapma işlemleriSunumu bölümünün kursiyerleri ile Ye- nin anlatıldığı kısa filmi sosyal medya
dikule Bahçe’de geleneksel yöntemlerle hesabından paylaşan Fatih Belediye
reçel kaynatma şenliği yapıldı. Yıkadık- Başkanı M. Ergün Turan, “En yakın zaları ayvaları doğrayan kadınlarımız, tüm manda ayva reçelinin tadına bakacağım
malzemeleri ekledikleri pişirme kazan- inşallah” yorumunda bulundu.

Yapılışı:
Yumurtayı köpürene kadar 5 dakika çırpalım. İçine kuru Üzümleri
kesip atalım ve 1 yemek kaşığı un ekleyip güzelce söndürmeden karıştıralım. Çikolataları tereyağı da yakmadan
eritelim. Ardından tüm malzemeleri buluşturalım. 15 dakika 170 derece fırında pişirelim. Afiyet olsun.

Dyt. Kübra Işıktaş

Işıltılı
saçlar
için…
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi faydaları
saymakla bitmeyecek kadar çok olan zeytin, cilt
ve beden sağlığımız için de birçok fayda sağlıyor.
Zeytinle mucizevi güzellikler elde etmemiz
mümkün. Bunlardan biri de zeytinyağının
saçlarımızdaki etkisi. Işıltıyla parlayan saçlara
sahip olmak için bir çorba kaşığı bademyağı, bir
çorba kaşığı zeytinyağı ve bir yumurta sarısını
karıştırarak saçınıza sürün. Etki etmesi için
saçınızı streç filmle sarın. Yarım saat beklettikten
sonra saçınızı yıkayın. İki haftada bir saçınıza bu
bakımı uygulayabilirsiniz.

FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ
GENÇLERİN HİZMETİNDE!
Gelecek Bu Kütüphanelerde

