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15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde millete seslenen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, “15 Temmuz 2016 Cuma
günü akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiğnenerek sona eren bu darbe girişimi, tarihimizdeki
yerini bir ibret vesikası olarak almıştır. Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça,
istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Er
doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Bir
lik Günü anma programları kapsamında,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden millete
sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Kamu
oyu ile canlı olarak paylaşılan millete
sesleniş konuşmasında, Cumhurbaşkanı
Sayın Erdoğan, şunları söyledi: “Bugün,
devlet ve millet hayatımızın hem en alçak
saldırısının, hem de en şanlı direnişlerin
den birinin beşinci yıl dönümüdür. Sözle
rime, o gece ‘Bedr’in aslanları kadar şanlı’
mücadeleleri sırasında bir gül bahçesine
girer gibi toprağa düşen 251 şehidimize
Allah’tan rahmet dileyerek başlamak isti
yorum. Her birinin hikâyesi ayrı bir destan
olan şehitlerimiz, ‘gömelim gel seni tarihe’
desek sığmayacak kahramanlıklarıyla, bu
millete kefen biçenlere hak ettikleri dersi
vermişlerdir. Peygamberlikten sonraki en
şerefli makama, Rabbimizin katında en
yüksek mertebeye ulaşan şehitlerimize
vefa borcumuzu, geride bıraktıkları ema
netlerine sahip çıkarak ödemenin gayreti
içindeyiz.
“ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE
YAPILAN İHANETİ ASLA
UNUTMAYACAĞIZ”
Erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla,
öğrencisi ve hocasıyla, işvereni ve işçisiyle,
memuru ve esnafıyla, velhasıl her yaştan,
her meslekten, her kesimden insanıyla…
‘Bu hayâsızca akına gövdelerini siper ede
rek’, sokakları ve meydanları doldurarak,
gördükleri her yerde darbecilerin önlerini
keserek, yeri geldiğinde önlerine katıp
kovalayarak, anadan, yardan, evlattan,
serden geçerek verdikleri mücadele sıra
sında gazilikle şereflenen kardeşlerimize
de en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Hakk’a tapan milletimizin istiklal aşkı,
hür yaşamış bayrağımızın nazlı dalga
lanışı, yurdumuzun üzerinde ebediyen
inleyecek ezanlarımızın sesi şahidimiz
olsun ki; ülkemize ve milletimize yapılan
ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın
hesabını yakaladığımız, tespit ettiğimiz
tüm hainlerden sorduk, sormaya devam
edeceğiz. 15 Temmuz 2016 Cuma günü

bizi anlıyor, bize istikamet gösteriyor,
bizimle birlikte yürüyor. İşte bunun için
ülkemizi esir almaya çalışan müstevlilere
bir asır önce olduğu gibi ‘Türkiye geçil
mez’ diyoruz. İşte bunun için milletimize
karşı sinsi niyetler besleyen muhterislere
‘başaramayacaksınız’ diyoruz. Dün başa
ramadılar, bugün başaramadılar, yarın da
inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü
Türkiye’nin inşasına engel olamayacaklar.

akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün
milletimizin ayakları altında çiğnenerek
sona eren bu darbe girişimi, tarihimizdeki
yerini bir ibret vesikası olarak almıştır.
Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi,
bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladık
ça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı
sarılacaktır.
“MİLLETLERİ MİLLET YAPAN
CANLA, KANLA YOĞRULMUŞ
ZAFERLERDİR”
Ülkemiz, Cumhuriyet tarihi boyunca
elbette pek çok darbeye, darbe girişimi
ne, kalkışmaya, terör saldırısına maruz
kalmıştır. Ama o gece yaşananlar bize,
kendi devletine, kendi halkına, kendi
insanına silah doğrultan, masumların
kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın
en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini
göstermiştir. Esasen, milletleri millet
yapan unsurlardan biri de, tarihlerindeki
bu tür acıyla, canla, kanla yoğrulmuş
zaferlerdir. Bin yıllık vatanımızın dikensiz
gül bahçesi olmadığını, neredeyse her
günümüzün mücadeleyle geçirdiğimizi
biliyoruz. Dünyanın her ülkesinin ve
toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır
vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın
bedelini ödüyoruz. Yakın çevremizde son
bir iki asırdır yaşananları gördüğümüzde,
bu bedelin karşılığını birliğimizi, bera
berliğimizi, kardeşliğimizi, devletimizi,
geleceğimizi kurtarmak olarak aldığımız
bir gerçektir.
“BİZİM BÜYÜK BİR MEDENİYET
VE TARİH MİRASINA SAHİP
ÇIKTIĞIMIZI ANLAMIYORLAR”
Binlerce, on binlerce kilometre öteden
terörle mücadele bahanesiyle gelip;
gönül coğrafyamızı kana ve gözyaşına
bulayanlar, milyonlarca insanın gelecek
lerini karartanlar, Türkiye’yi aynı akıbete
ortak edememenin öfkesi içindedir. Kendi
güvenlikleri ve konforları için ülkemizi
kalkan olarak kullandıklarını sananlar,

aslında bizim büyük bir medeniyet ve
tarih mirasına sahip çıktığımızı anlayamı
yorlar. Bölgemizde barışı, huzuru, istikrarı,
güvenliği sağlamak için gösterdiğimiz
gayretler ve yaptığımız fedakârlıklar,
esasen büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası
yolunda giderek güçlenen uyanışın ayak
sesleridir. Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar
oluşturmaya çalışanlar, aslında bünye
mize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını
göremediler. Darbe girişimleriyle millet
iradesini ortadan kaldırmak suretiyle
devletimize el koymak isteyenler, binlerce
yıllık geleneğin son halkasını daha da
perçinlediklerini fark edemediler. Terör ör
gütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit
edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşli
ğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar.
“BÜYÜK VE GÜÇLÜ
TÜRKİYE’NİN İNŞASINA ENGEL
OLAMAYACAKLAR”
Doğudan batıya, kuzeyden güneye her
istikamette, ülkemizi derin tarihî ve
kültürel ilişkilere sahip olduğu coğrafya
lardan koparmaya kalkanlar, çok daha
sağlam gönül bağları kurmamıza vesile
olduklarının farkına varamadılar. Bizim
sadece ve sadece, tüm insanlık adına dile
getirdiğimiz hak ve adalet taleplerini ken
dilerininki gibi siyasi riyakârlık olarak gö
renler, mazlumların sesi, soluğu, umudu
hâline gelmemizin sırrını kavrayamadılar.
Tıpkı 15 Temmuz gecesi milletimizin,
nasıl olup da dünyanın en modern savaş
araçlarını çıplak elleriyle durdurduğunu
anlayamadıkları gibi, ülkemizin diğer
hususlardaki duruşunun sebebini de
çözemediler. Hâlbuki biz sadece kendimiz
için ne istiyorsak, tüm coğrafyamız için,
tüm dostlarımız için, tüm insanlık için
de aynısını istiyoruz. Dün Suriye’de bunu
yaptık, Libya’da bunu yaptık, Karabağ’da
bunu yaptık. Yarın da inşallah Afganis
tan’da ve başka yerlerde aynı ihlaslı ve
hakkaniyetli duruşla kardeşlerimizin
yanında olacağız. Hamdolsun milletimiz

“BİZİM YOLDAŞIMIZ
MİLLETİMİZDİR”
Varsın kim kiminle yürürse yürüsün.
Bizim yoldaşımız milletimizdir. Bizim
yoldaşımız, Malazgirt’ten İstanbul’un Fet
hi’ne, Çanakkale Zaferi’nden İstiklal Har
bi’ne, Kıbrıs çıkarmasından 15 Temmuz’a
tüm şehitlerimizdir. Bizim yoldaşımız,
her biri dünyaya bedel mücadele azmiyle
dolu gazilerimizdir. Bizim yoldaşımız,
aksakallı dedelerimizin, beyaz tülbentli
ninelerimizin gözyaşları içinde ettikleri
dualarıdır. Bizim yoldaşımız, dünyanın
dört bir yanında kalbini ve gözlerini bize
dikmiş mazlumların umutlarıdır. Bizim
yoldaşımız, kendileri ve ülkeleri için
kalpleri kıpır kıpır heyecan dolu, proje
dolu, istikametlerini 2053’e çevirmiş
olan gençlerimizdir, çocuklarımızdır.
Gerisi laf-ı güzaftır. Hani Arşimet, ‘bana
bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oy
natayım’ diyor ya. Biz de diyoruz ki, işte
bu büyük milletle dünyayı da yerinden
oynatırız, cihana da hükmederiz, evrene
de sesimizi duyururuz. Rabbim yar ve
yardımcımız olsun.”
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Sevgili Fatihli hemşehrilerim,

Gönüllü Turizm
Elçileri Göreve Başladı
Gönüllü Turizm Elçileri projesi ile lise ve üniversite öğrencisi 200
genç, turizm sezonu boyunca hem dil ve tarih bilgilerini geliştirecek,
hem de ülkemizin yüzü olacaklar.

F

atih Belediyesi tarafından bu yıl 11’inci
kez hayata geçirilen ve turistlerle
aramızda köprü görevini üstlenen
200 Gönüllü Turizm Elçisi, Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğinde
düzenlenen törenle göreve başladı.
Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen
törende gençlere seslenen Başkan M. Ergün
Turan, “Medeniyetlerin kesişme noktası
ve yüzük taşı İstanbul’da, İstanbul’un da
tarihi merkezi olan Fatih’te, yaz tatillerini
kendilerini geliştirmek ve turistlerimize
yardımcı olmak için projemizde yer alarak
değerlendiren tüm elçilerimizi öncelikle
tebrik ediyorum. Türkiye’deki en önemli
turizm destinasyonlarından biri şu an
içinde bulunduğumuz alan. İstanbul’a gelen
her turistin uğradığı bir mekân olan Sultan
ahmet’teyiz. Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya
ve Sultanahmet Camii, dikilitaşlar derken
kısa mesafede dahi onlarca eser sayabiliriz.
Türkiye’deki kültürel mirasın %11’i,
İstanbul’daki mirasımızın ise %40’ının
yer aldığı Fatih’te gençlerimiz turistlerle
aramızda köprü görevini üstlenecekler.
Lise ve üniversite seviyesinde pırıl
pırıl gençlerimiz projemiz kapsamında
turizmin en yoğun olduğu lokasyonlarda
hem ülkemizin yüzü olacaklar, hem de dil
ve tarih bilgilerini geliştirecekler. Ülkemiz
adına örnek teşkil edecek olduğunu
düşündüğüm bu proje ile hepimize güzel
bir turizm sezonu diliyorum” dedi.

Dolu dolu geçirdiğimiz iki aylık bir periyodun ardından yeniden
birlikteyiz. Son bir buçuk yıldır bütün dünyayı kasıp kavuran Kovid-19
salgını ve onunla birlikte gelen sosyal kısıtlamalar hayatımızdaki pek
çok şeyi derinden etkiledi, birçok alışkanlığın değişmesine neden
oldu. Bu süreçte yerel yönetimlere çok iş düştü. Fatih Belediyesi olarak
koruyucu tedbirlerin uygulanmasına, çevre temizliğine, hijyene azami
dikkat ederek bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmasını bildik.
Nihayet temmuz ayı itibarıyla ülkemizin normalleşmeye geçmesiyle
derin bir nefes aldık. Hastalık günleri insana sağlığın ne kadar önemli
olduğunu hatırlatır, bunun yanında pandemi süreci bize zamanı doğru
ve iyi şekilde değerlendirmenin önemini de göstermiş oldu.
Fatih Belediyesi olarak söz konusu bu süreci en etkin şekilde
değerlendirdik. Bütün kadromuzla özveriyle, kesintisiz çalışmanın
semerelerini çok şükür alıyoruz. Park bahçelerden, fen işlerine, kültür
ve sanat faaliyetlerinden sosyal yardımlara oldukça geniş bir çerçevede
ürettiğimiz hizmetlerin yediden yetmişe her bir vatandaşımızın
gönlüne dokunması, canına değmesi ne güzel bir şey. Nitekim Fatih,
yaz aylarını açılışlarla, festivallerle, sergilerle, yayımlanan kitap ve
dergilerle büyük bir canlılık ve neşe içinde geçiriyor.
Tarihî Yarımada, canım sur içi dendiğinde akla ilk olarak tarih, kültür,
sanat, edebiyat, mimari, turizm gelir. Fatih sadece İstanbul’un değil,
ülkemizin sembol değerlerini bir açıkhava müzesi, bir galeri gibi
bünyesinde barındırıyor. Şehrin güzelliklerine, sırlarına erişmek için
Fatih’i iyi bilmek, yakından tanımak gerekir. Fatih Belediyesi olarak
“Revnakoğlu’nun İstanbul’u – İstanbul’un İç Tarihi” adlı 5 ciltlik eserin
ilk iki cildini yayımlayarak bugüne kadar hakkında çokça yazılmış bu
kadim şehrin bilinmedik, görülmedik tarihini gün ışığına çıkardık. Bu
eser İstanbul’un kültür muhitlerinin, manevi merkezlerinin, gizli kalmış
büyük şahsiyetlerinin peşine takılıp bambaşka lezzetler keşfetmek
isteyenler için bir rehber niteliğinde.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, birçok tarihî yapıyı
bünyesinde toplayan Sultanahmet ve Eminönü Bölgesi eski günlerine
çabucak kavuştu. Belediyemiz rehberliğinde eğitimden geçerek Gönüllü
Turizm Elçisi olmaya hak kazanan 200 gencimiz turizm sezonu boyunca
sur içini ziyaret eden misafirlerimize yardımcı olacaklar.

Başkan M. Ergün Turan daha sonra sahada
görev alacak olan Gönüllü Turizm Elçileri
ile sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.
Gönüllü Turizm Elçileri Projesi
Yaz tatillerini değerlendirmek isteyen
gençler için artık bir gelenek haline gelen
Gönüllü Turizm Elçileri projesi bu yıl
11’inci kez hayata geçirildi. Yaklaşık 700
öğrencinin başvurduğu proje ile gençler,
hem yabancı dillerini geliştirme fırsatı
buluyor hem de çeşitli ülkelerden ülkemizi
ziyarete gelen turistlerle aramızda köprü
görevi üstleniyorlar. Yaşları 14 ile 30 arasında
değişen, lise ve üniversite öğrencilerinden
oluşan Gönüllü Turizm Elçisi adayları önce
yazılı ve sözlü sınavlara tabii tutuldu. Her iki
sınavı da başarı ile geçerek Gönüllü Turizm
Elçisi olmaya hak kazanan 200 öğrenci,
Fatih’in önemli destinasyonlarının tarihi ve
önemi gibi konularda Tarihçi – Yazar Ahmet
Anapalı’dan eğitim aldılar. Gönüllü Turizm
Elçileri; Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan,
Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü olmak
üzere toplam 6 bölgede görev alacaklar ve
İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca,
Fransızca, Rusça ve Korece dillerinde, 5
Eylül’e kadar turistlere yardımcı olacaklar.

Son iki yıl içinde Fatih’e kazandırdığımız iki sanat galerisinde düzenlenen
sergiler sanatseverlerin büyük ilgisine mazhar oldu. Kadırga Sanat
Galerileri’nde Türk yazısının yaşayan en büyük üstadı Etem Çalışkan’ın
“Aşk Olsun”, Aslıhan Kuşoğlu Öztürk’ün “Namevcut” sergisini Fatihlilerle
buluşturduk, Cam Küp Galeri’deki İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ı
anlatan sergimizin süresini gelen istek üzerine uzattık.
Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen bir yaklaşımı benimseyerek Fatihli
gençlerimizin bilgiye kolay ulaşabilecekleri, güvenli ve huzurlu bir
ortamda ders çalışabilecekleri mekânları, kütüphaneleri semtlerimizde
bir bir hayata geçiriyoruz. 2 yıl gibi rekor sayılabilecek bir sürede,
12 kütüphane kurduk, Cerrahpaşa Kütüphanesi bu eğitim-kültür
zincirinin son halkası.
Geçen sayıda müjdelediğim Ayvansaray Spor Merkezi’ni hizmete açtık.
Neslişah Spor Salonu ve Kültür Merkezi’nin inşaatı sürüyor.
Yaz mevsimine en çok su sporları yakışır diyerek Haliç’te bir su
sporları festivali düzenledik. Haliç’in serin suları kürek, kano ve dragon
yarışlarıyla şenlendi.
İstanbul’un en önemli ticaret ve turizm merkezlerinden tarihî
Kapalıçarşı’nın, valiliğimiz ve çarşı yönetimiyle kolektif yürüttüğümüz
restorasyonunda son aşamaya geldik. Bu sayede sur içinin en eski kültür
varlıkları arasında zikredilen yapı depreme riskine karşı güçlendirildi.
Çevreye nefes aldıran, çocuklarımızın gülüp eğlendiği, emeklilerimizin
keyifli vakit geçirdiği park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına özen
gösteriyoruz. Bu doğrultuda; Haseki Sultan Mahallesi’nde Cevdetpaşa
Parkı’nı, Mevlanakapı Mahallesi’nde Mevlanakapı Parkı’nı, Topkapı
Mahallesi’nde Sefa Bostan Parkı’nı hizmete açtık. İlçemizdeki diğer
tüm gelişmeleri gazetemizin sayfalarında bulabilirsiniz. Hepinizi
muhabbetle selamlıyorum.
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1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde
Yaşasın Dönüşüm Pikniği Yapıldı

Fatihli çocuklar 1. Sınıf Atık Merkezi’nde Başkan M. Ergün Turan ile birlikte
“Yaşasın Dönüşüm Pikniği” etkinliğinde, hem eğlendiler hem öğrendiler.
Çocukların eğlenerek öğrenecekleri,
Fatihlilerin ise atıklarını getirerek çevreye
ve ekonomiye katkıda bulanabilecekleri
Fatih Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme
Merkezi düzenlediği etkinliklerle “Sıfır
Atık” bilincine katkı sunmaya devam
ediyor. Aksaray Mahallesi’nde bin
metrekarelik alana kurulan ve 14 farklı
atığın toplandığı 1.Sınıf Atık Merkezi’nde
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün

Turan’ın katılımıyla gerçekleştirilen
“Yaşasın Dönüşüm Pikniği” etkinliğinde
çocuklar hem eğlendi hem de geri
dönüşümle ilgili bilgilendirildi. Pikniğin
ardından geri dönüşümün önemini
anlatan sinevizyon gösterimini izleyen
çocuklar daha sonra Başkan Turan ile
birlikte atölyede geri dönüştürebilir
malzemelerle çeşitli hediyeler yaptılar.

Cerrahpaşa Kütüphanesi Açıldı
Fatih Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni bilgi yuvası Cerrahpaşa Kütüphanesi hizmete açıldı. Açıldığı ilk gün erken
saatlerden itibaren gençlerden yoğun ilgi gören kütüphane, ilçenin diğer kütüphanelerinde olduğu gibi gençlere ders çalışma
ve araştırma yapmanın yanında sosyalleşme imkânı da sunuyor.

Atölye Bahçe’de Eğlence Başladı
Fatih Belediyesi’nin çocukların yaz tatilini
aileleriyle birlikte geçirirken nitelikli ve eğitici
aktivitelerle eğlenmelerini sağlamak için
tasarladığı “Atölye Bahçe” de eğlence başladı.
Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri yanında
bulunan sur içi etkinlik alanında çocuklar farklı yaş
gruplarına yönelik hazırlanan atölyelerde eğlenir
ken, aileler de seminer ve söyleşilere katılabiliyor.
Yaz dönemi boyunca devam edecek olan etkinlik
lere 3-4, 5-6 ve 7-10 yaş grupları kayıt yaptırabiliyor.

Çocuk survivor parkuru, sokak oyunları bölümü,
bilim ve sanat istasyonları olmak üzere dört farklı
alanda gerçekleştirilen aktivitelerde; astronomi,
ekoloji, fizik, sanat, edebiyat ve akıl oyunları gibi
farklı kategorilerde etkinlikler gerçekleşiyor. Ço
cuklar kendilerine uygun yaş gruplarında 2 saat
süren atölyelere katılırken, aileler de oyun alanı
çevresinde bulunan çay bahçesinde dinlenebiliyor
veya arzu ederlerse kendileri için hazırlanan bö
lümde ikramlar eşliğinde seminer, söyleşi ve farklı
etkinliklerle vakit geçirebiliyor.

Fatih Belediyesi’nin gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacıyla
hizmete açtığı kütüphanelerin sayısı Cerrahpaşa Kütüphanesi ile 11’i buldu.
Kitap okuma ve ders çalışmanın yanında sosyalleşme imkânı da sunan kü
tüphanelerden binlerce öğrenci istifade ediyor. 08:30 - 22:00 saatleri arasın
da hizmet verecek olan Cerrahpaşa Kütüphanesi’nde, Fatih Belediyesi’nin
diğer kütüphanelerinde olduğu gibi gençlere ücretsiz WİFİ, fotokopi, çıktı ve
ikramlar ücretsiz olarak sunuluyor. 160 kişiye aynı anda hizmet verebilen
Cerrahpaşa Kütüphanesi’nde, öğrencilerin araştırma yapabilmeleri için 22
adet bilgisayarlı çalışma masası da bulunuyor. İlçedeki kütüphaneleri sık sık
ziyaret etmeye özen gösteren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, genç
lerin en yeni bilgi yuvası olan Cerrahpaşa Kütüphanesi’ni ziyaret ederek,
buradaki gençlerle sohbet edip derslerinde başarılar diledi.
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Kadırga Sanat Galerileri’nden 3 Sergi
Daha Sanatseverlerle Buluştu
Etem Çalışkan’ın Fırçasından
Aşk Olsun Sergisi
Gazeteci, ressam ve kaligraf Etem Çalışkan’ın, 65 yıllık sanat hayatında fırçasından
neş’et ettiği eserlerden oluşan ‘Aşk Olsun’ sergisi 11 Haziran tarihinde Kadırga Sanat
Galerileri’nde sanatseverlerle buluştu. Daha önce sergilenmeyen eserlerin de yer
aldığı sergi, duayen sanatkârın ömrünü adadığı eserlerinden oluşuyor.

Aslıhan Kuşoğlu Öztürk’ün
Namevcut Sergisi
Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde günümüz sanatçılarından
Aslıhan Kuşoğlu Öztürk’ün eserlerinden oluşan ‘Namevcut’ sergisi
Başkan M. Ergün Turan’ın katıldığı programla sanatseverlerin
ziyaretine açıldı.
Aslıhan Kuşoğlu Öztürk’ün soyut yağlı boya ve keçeli kalem çalışmalarından oluşan
23 eserin sergilendiği “Namevcut” sergisi, sanatçının kendi “Namevcut” evreninin
kapılarını izleyicilere sunuyor. 28 Ağustos’a kadar görülebilecek olan ‘Namevcut’
sergisinde sanatçının tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle çalıştığı eserlerinin yanı
sıra kâğıt üzerine keçeli kalem çalışmalarının bulunduğu eserlere de yer veriliyor.

Üç Parkımızı Hizmete Açtık
Fatih Belediyesi tarafından ilçeye Haseki Sultan Mahallesi’ne Cevdetpaşa Parkı, Mevlanakapı Mahallesi’ne Mevlanakapı
Parkı ve Topkapı Mahallesi’nde bulunan ve işlevselliğini kaybeden Sefa Bostan Parkı olmak üzere üç yeni park kazandırıldı.
Parklar özellikle çocuklar olmak üzere Fatihlilerden yoğun ilgi görüyor.

Cevdetpaşa Parkı

F

Fatih Belediyesi, Haseki Sultan Mahallesi’ne yeni bir park kazandırdı. Fatih
Belediyesi ekiplerince Haseki Sultan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan,
yaklaşık 220 metrekarelik alana inşa edilen Cevdetpaşa Parkı hizmete açıldı.

Mevlanakapı Parkı

Y

aklaşık bin 200 metrekarelik bir alanda hizmet veren Mevlanakapı Parkı’n
da; oturma, dinlenme ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra basketbol sahası
ile fitness alanları da yer alıyor. Parkın etrafı kontrollü giriş-çıkış sağlamak
amacıyla çit demirle çevrelendi. Alandaki sağlıklı ve yetişkin ağaçlar korunurken;
ıhlamur, sığla ve dut ağaçları ile mor salkım, taflan ve alev çalısı bitkilerinin dikim
leri gerçekleştirildi.

ARA-YAN Sergisi Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu
Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde günümüz çağdaş sanatçılarından
Fatih Ömeroğlu’nun eserlerinden oluşan ‘ARA-YAN’ sergisi sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.
Geleneksel sanatlardan izler taşıyan, kök metaforla
rın çağdaş sanatla yeniden yorumlandığı ARA-YAN
sergisi 24 eserden oluşuyor. Kadim olanın felsefesiyle
çağdaş olanın tekniğinin bir araya geldiği sergi, kâğıt
ve fırça kullanılmadan oluşturulan heykel ve tab

lolardan meydana geliyor. Sanatseverler ARA-YAN
sergisinde hat sanatından Anadolu motiflerine,
folklordan dinler tarihine farklı temaların özgün
metaforlarla bir araya getirildiği eserleri 28 Ağustos’a
kadar görebilecek.

Fatih Belediyesi
Muhteşem Bir Esere Daha İmza Attı
Fatih Belediyesi katkıları ile Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından derlenen
‘Revnakoğlu’nun İstanbul’u - İstanbul’un İç Tarihi: Fatih’ adlı çalışma okurla buluştu.
Prof. Dr. Mustafa Koç’un, Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk yarım yüzyılına
tanıklık eden tarihî arşiv, eski eserler ve kitabeler uzmanı olan Cemâleddin Server
Revnakoğlu’nun 350 dosyalık arşivinde yaptığı titiz çalışmaları Fatih Belediyesi
Kültür Yayınları içerisinde kültür dünyamıza kazandırıldı. Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısıyla ilk iki cildi okurla buluşan eser
toplamda 5 ciltten oluşacak. Revnakoğlu arşivinden Topkapı, Şehremini,
Samatya, Yedikule, Kocamustafapaşa,
Yenikapı, Aksaray, Mevlanakapı, Belgradkapı, Silivrikapı, Haseki, Samatya
gibi semtlerin mimariden kültürel
dokusuna kadar daha önce hiçbir şehir
rehberinde olmayan zengin bilgiler yer
alıyor.

Sefa Bostan Parkı

B

ulunduğu sokakla aynı adı taşıyan parkımız, yaklaşık 650 metrekarelik bir
alanda hizmet veriyor. Mevcut halinde eskiyen ve işlevselliğini yitirmiş olan
Sefa Bostanı Parkı, daha işlevsel ve estetik olması amacıyla çocuk oyun alanı
yoğunluklu olacak şekilde yenilendi. Parkımızda, jimnastik ve oturma alanları da
yer alıyor.
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Fatih Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları
Gazetemizin bu sayısında Fatih Belediye Meclisi’nin aktif komisyonlarından Kültür Varlıklarını Koruma ile
Sağlık ve Çevre Komisyonu’nu sizlere tanıtacağız.

Kültür Varlıklarını
Koruma Komisyonu

Fatih ilçesi, tarihi ve konumu itibari ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmaktadır. Bu özelliği nedeniyle Fatih,
2863 sayılı Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği sit alanı olarak tescil ve ilan edilmiştir. Fatih Belediye
Meclisi’nde çalışmalarını yürütmekte olan Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonu, ilgili kanunlar çerçevesinde,
Fatih ilçesinde yapısal olarak eski, tarihi, kültürel, yıkılmış, yıpranmış, yıkıntı ve çöküntü haline gelmiş yapıların,
korunması, yeniden ihya edilmesi ile ilgili projelerin değerlendirildiği ve özellikle Fatih Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan, meclis kararı
gereken konularla ilgili meclise sunulması gereken çalışmaların uygunluğunu, uygulanmasını ve takibini yürütmektedir.

Süleyman SARPKEN – Komisyon Başkanı

Cebrail ULUDAĞ – Başkan Vekili

Sağlık ve Çevre
Komisyonu

Sağlık ve Çevre Komisyonu; Fatih
sınırları
içerisindeki
sıhhi
ve
gayrisıhhi faaliyetlerin, genel olarak
alması gereken tedbirleri almasında
ve uygulamasında, ilgili işletmelerin gerek çevre (atık toplama, ayrıştırma) gerekse
sağlık (portör ve muayene) gibi işlemlerin ilgili yönetmelik çerçevesinde halkımızın
kullanımına en uygun hale getirilmesinin sağlanması yönünde çalışmalar

İkram CENGİZ – Başkan

Yunus ÖZTÜRK – Başkan Vekili

Mevlüde HAKSEVER – Raportör

Kazım AKŞAHİN – Üye

yürütmektedir.
Bu çalışmalarla beraber, Sağlık ve Çevre Komisyonu Fatih ilçesi merkezi bir konumda
olmasından dolayı, nikâh işlemlerindeki yoğunluğu da göz önünde bulundurarak
evlenecek çiftlerimizin, evlilik öncesi gerekli olan hizmetleri de kolayca almalarını
sağlamaktadır. Bunun için hem ulaşılabilirlik hem de fiyat noktasında en kaliteli
ve en iyi hizmetin sunulması ile ilgili çalışmalar da Sağlık ve Çevre Komisyonu
tarafından yürütülmektedir.

Murad OMURTAG – Raportör

Hülya ÖZDEMİR – Üye

Yedikule Bahçe Doğanın Huzurunu
Yaşatmaya Devam Ediyor
Aileler çocuklarıyla birlikte Yedikule Bahçe’de hem doğanın huzurunu yaşıyor, hem de etkinliklerle dolu dolu bir gün geçiriyor.
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Seyyid Ömer Mahalle Muhtarı Zeki Üstündağ:

“Mahallemize Kazandırılan Parklarımızla
Eski Komşuluk İlişkileri Yeniden Canlandı”
Babasından devraldığı Seyyid Ömer Mahalle Muhtarlığı bayrağını 38 yıldır büyük bir başarıyla taşıyan Zeki Üstündağ, Fatih Belediyesi tarafından
mahallelerine kazandırılan yeni parkların yanı sıra mevcut parkların iyileştirilerek güvenliklerinin artırılmasıyla kaybedilmeye yüz tutmuş
komşuluk kültürünün yeniden canlandığını söyledi.
Sizi tanıyabilir miyiz?
1946 doğumluyum, doğma büyüme
Seyyid Ömer’liyim. Dedem ve babam
Malatya Arapgir’de doğmuş. Babam 1935
yılından 1983 yılına kadar mahallemizin
muhtarıydı. Ondan da ben devraldım. Ai
lece 86 yıldır Seyyid Ömer Mahallesi’nin
muhtarlığını yapıyoruz. Ben araştırma
larımda denk gelmedim, sanıyorum
Türkiye’de baba ve oğul olarak 86 yıl aynı
mahalleye hizmet eden başka bir aile yok.
Bunun güzel tarafı, yıllar önce yaptığımız
yardımların karşılığını bugün o kişilerin
çocukları hatta torunlarından duymak
bizlere tarifsiz bir mutluluk bahşediyor.
Mahallenizden bahseder misiniz?
Mahallemiz Osmanlı Dönemi’nde isim
lendirilen mahallelerden. Mahallemizin
adını taşıyan Seyyid Ömer Bin Fahrettin;
İstanbul’un fethine katılan (Nime’l Ceyş)
kutlu askerlerdendir. Sultan II. Beyazıt
Dönemi’nde arpa emini görevinde bu
lunmuştur (Arpa Emini: Saray ahırlarına
ot ve arpa gibi hayvanların gereksinimle
rini sağlayan kişidir). 1491 yılında kendi
adını verdiği Seyyid Ömer Camisi’ni
yaptırarak, mahallemizin de bu isimle
anılmasına vesile olmuştur. Mezarı da
caminin bahçesinde yer almaktadır.
Mahallenizdeki eserlerden
bahseder misiniz?
Mahallemiz, 456 bin metrekarelik bir
alanla Fatih’in en büyük mahallesi konu
munda. Yaklaşık 40 bin civarında nüfu
sumuz var. Ancak bunlar kayıtlı olanlar,
göç alan bir mahalle olduğumuzdan çok
sayıda göçmen de var ancak kayıtları ol
madığı için sayımız aslında daha yüksek.
9 tarihi cami, 1 külliye, 10 tarihi çeşme ile
1 Ermeni bir Rum kilisesi yer almakta.

lara imza atıyor. Başkanımızdan özel bir
isteğimiz var. Bizim mahallemizin lisesi
yok. 13 yıldır bunun için çabalıyorum.
Belirlediğimiz bir yer var, Ergün Başkanı
mızla henüz detaylı olarak konuşmadık
ancak ben gençlere olan hassasiyetini
gördüğüm için konuya eğileceğine ve
mahallemize bir lise kazandırılması için
elinden geleni yapacağına inanıyorum.

Zeki Üstündağ - Seyyid Ömer Mahalle Muhtarı

Ayrıca Bizans Dönemi’nde yapılan
Makios Sarnıcı günümüzde Fındıkzade
Çukurbostan Yaşam Merkezi olarak hiz
met veriyor. Belediye Başkanımız Sayın
Ergün Turan burada epey iyileştirmeler
yaptı. Yeni fonksiyonlar kazandırmakla
birlikte güvenlik tedbirlerini de artırdı.
Şu an ailelerimizin gayet keyifle vakit
geçirdiği bir merkez.
Seyyid Ömer için hala mahalle
kültürünün ve komşuluk
ilişkilerinin yaşandığı bir
mahalle olduğunu söyleyebilir
miyiz?
Ben burada doğup büyüdüğüm için çok
net hatırlıyorum; mahallemizde eskiden
bahçeli evler vardı, komşuluk ilişkileri de
fevkaladeydi. En fazla gecekondu olan
mahallelerden biriydik. Yapılaşma başla
yınca epey bina oldu, bundan dolayı da
nüfus yoğunlaşınca biraz yabancılaşma

oldu. Ancak Fındıkzade Yaşam Merkezi
miz ve belediyemizin mahallemize ka
zandırdığı diğer parklar da insanlarımız
bir araya gelmeye, birlikte keyifli vakit
geçirmeye başladıkça şu an kaybetmeye
yüz tutmuş komşuluk ve mahalle kültü
rü yeniden canlandı. Bunun güzelliğini
yeniden yaşıyor olmak çok güzel. Sayın
Başkanımıza mahallemize kazandırdığı
yeni Seyyid Ömer Parkı için de bilhassa
teşekkür ediyorum.
Belediyemizin çalışmalarından
memnun musunuz?
Bizim mahallemizde belediyemizin son
zamanlarda epey hizmetleri oldu. Az
önce de bahsettiğimiz yeni parkımız ve
özellikle park ile birlikte hizmete açılan
otopark, malumunuz tüm İstanbul’da
olduğu gibi mahallemizde de yaşanan
otopark ihtiyacına önemli katkı sundu.
Bunların dışında ben gerek diğer muhtar
arkadaşlarımla görüştüğümde gerek göz
lemlerimle Fatih’e kazandırılan yeni kü
tüphaneler, parklar, spor tesisleri, yüzme
havuzları gibi hizmetleri duyunca mutlu
oluyorum. Belediyemiz güzel çalışma

Yedikule Bahçe hafta sonunu dolu dolu geçirmek isteyen ailelerin adresi olmaya devam ediyor. Aileler çocuklarıyla birlikte doğanın tadını çıkarırken aynı zamanda birçok
etkinliğe katılma imkânı da buluyor. Çocuklarımızın çeşitli ürünler ekerek toprakla bütünleştiği daha sonra ektiği ürünlerin hasadını yaptığı Yedikule Bahçe’de, kadınları
mız da hem geleneksel yöntemlerle reçeller pişiriyor, hem de bahçecilik kursu eğitimlerine katılıyor. Ailece pikniklerin de yapıldığı Yedikule Bahçe etkinliklerine katılmak
için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Seyyid Ömer Parkı ve Otoparkı

Fatih’in 38 yıllık kıdemli bir
muhtarı olarak tecrübelerinize
dair neler söylemek istersiniz?
Muhtar; mahallesine hizmet vererek,
onların ihtiyaçları için çabalayan, iyi
ve kötü günlerinde yanlarında olarak
mahallesinde ikamet eden vatandaş
larına dokunan biri. Biz 1991 yılından
beri Ramazan ayına özel gıda kam
panyası yapıyoruz. Bu sene 1800 dar
gelirdi haneye 200’er liralık alışveriş kartı
dağıttık. Ayrıca 350 bin lira civarında
nakit yardımında bulunduk. Net olarak
ifade etmek isterim, mahallemizde dar
gelirli olup, bize başvurup da yardım
alamayan kimse olmamıştır. Bizlere bu
konuda desteklerini esirgemeyen Sayın
Kaymakamımıza ve Belediye Başkanı
mıza sizlerin aracılığıyla teşekkürlerimi
iletmek isterim. Muhtarlık bizim için bir
gelir kapısı değil. Faturalarını cebimizden
ödüyoruz ama hala buradayım çünkü bu
iş artık benim için gönül işi. Ben çok uzun
süredir tatil dahi yapamıyorum. Özellikle
yardım konularında çok duygusal anlar
yaşıyorum. Mahalle sakinlerimizden ba
balar gününde; “Sen bizim mahallemizin
babasısın babalar günün kutlu olsun”
mesajı alınca çok duygulanıyorum.
Seçimlerde birçok sandıkta rakibe hiç oy
çıkmadı. Bunlar bana tarifsiz mutluluk
yaşatan enstantaneler.
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Fatih Haliç Su Sporları Festivali’nde
Kazananlar Ödüllerine Kavuştu

Yaz Akşamlarında Musiki Ziyafeti
Fatih Belediyesi tarafından Fındıkzade ve Yavuz Selim Yaşam Merkezlerinde düzenlenen
“Musiki Buluşmaları” programıyla Fatihliler keyifli bir akşam yaşıyor.

Su sporlarını sevenleri bir araya
getiren Fatih Haliç Su Sporları Festivali
kıyasıya mücadelelerle keyifli bir hafta
sonuna damga vurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Fatih Belediyesi’nin
birlikte organize ettiği ve ilk gün sıralama yarışlarının

yapıldığı Fatih Haliç Su Sporları Festivali’nde ikinci
gün ise final heyecanı yaşandı. Takımlar birinci ol
mak için kano, kürek ve dragon dallarında kıyasıya
bir mücadele sergilediler. Yarışmacılar suda sürat ve
tekniklerini konuştururken, Haliç Parkı’nda da langırt,
boks makinesi, ayak tenisi, voleybol gibi çeşitli etkinlik
ve oyunlar düzenlendi. Ayrıca canlı DJ performansı ve

sponsorların ücretsiz imkânlarıyla hem suda hem de
karada eğlence ve tempo hiç hız kesmedi.
İki gün boyunca süren yarışlarda dragonda 18, kanoda
37 kürekte de 40 takım; genç kızlar, genç erkekler, bü
yük kadın ve büyük erkekler olmak üzere 4 kategoride
mücadele verdi. İkinci günün sonunda kazananlara
kupa, madalya ve hediyeler takdim edildi.

Her cumartesi akşamı gerçekleştirilen ”Musiki Buluşmaları” programlarında Fatih
lilere tam bir müzik ziyafeti sunuluyor ve sevilen Türk Sanat Müziği eserleri Fatihli
lerle birlikte söyleniyor. Fatih Belediyesi’nin ikramları ve sürpriz hediyeleriyle keyifli
bir akşam geçirdiklerini belirten ilçe sakinleri, programı ilgiyle takip ettiklerini ve
cumartesi akşamı 18.00 itibariyle yaşam merkezlerinde yerlerini aldıklarını kaydetti.

Yaylar Geriliyor Hedefler Vuruluyor
Fatih Belediyesi’nin Türk kültürünün ata sporu olan okçuluk branşı eğitimleri devam ediyor. Özellikle çocukların ve
gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve haftanın 6 günü gerçekleşen eğitimlere dileyen herkes katılabiliyor.
21 Haziran itibariyle başlayan eğitimler haftanın 6 günü boyunca 5 seans olmak üzere Mimar Sinan Stadı’nda gerçekleşiyor. Katılımcılar önce eğitmenlerden okçuluğun
püf noktalarını öğreniyor. Daha sonra da oklar gerilerek, hedefler vuruluyor. Her yaş grubuna özel okçuluk eğitimlerine katılmak isteyenler www.fatih.bel.tr üzerinden
dilediği gün ve saat için rezervasyon oluşturabilirler.

Fatihli Çocuklar
Yazın Tadını Havuzda Çıkarıyor
Fatih Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirdiği ‘Yaz Havuzları’ ile Fatihli
çocuklar yazın tadını doya doya çıkarıyor.
Fatih Belediyesi’nin eşsiz Fatih’e değer katmak amacıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan ‘Yaz Havuzları’ ile Fatihli çocukların gelişimlerinin desteklenmesi ve yaz
aylarını sporla, sağlıklı bir şekilde geçirmeleri amaçlanıyor. Bu doğrultuda Fatih’teki Yedikule Anadolu Lisesi, Muallim Naci İlkokulu, Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulu,
Çapa Fen Lisesi, İskenderpaşa İlkokulu, Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karagümrük Ortaokulu olmak üzere toplam
9 okulun bahçesine kurulan portatif havuzlarda çocuklar yazın tadını çıkarıyor.
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15 TEMMUZ DEMOKRASI VE MILLI BIRLIK GÜNÜ

15 Temmuz Unutulmadı

15 TEMMUZ DEMOKRASI VE MILLI BIRLIK GÜNÜ
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15 Temmuz Ruhu
Saraçhane’de Yaşatıldı

Fatih Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıldönümüne özel düzenlediği etkinliklerle;
destan yazılan geceyi, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi andı.

Şehitlerimiz
Kabri Başında
Dualarla Anıldı
15 Temmuz şehitleri, İstanbul Valiliği’nin
himayelerinde düzenlenen programla Edirnekapı
Demokrasi Şehitliği’ndeki kabirleri başında dualarla
anıldı.

15 Temmuz Şehitlerini
Anma Fotoğraf Sergisi
Fatih Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını
kaybedenleri ve o gece yaşananları fotoğraf sergisiyle andı.
Fatih Belediyesi, 15 Temmuz’un 5. yıldönümüne özel fotoğraf sergisi düzenledi. Kahramanlık destanı yazdığımız o geceyi tekrar gözler önüne seren, 15 Temmuz Şehitlerini
Anma Fotoğraf Sergisi’nin açılışını Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan yaptı.

Fatih Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği
anma programı Saraçhane Parkı’nda gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Laleli
Camii İmam Hatibi Şaban Caneroğlu’nun Kur’an tilavetiyle devam etti.
Programda bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan; “Her
yıl bugünü anlamına en uygun şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada oluşumuzu kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Ölümsüz şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyorum. Sağına ve soluna bakmadan, fedakârca ileri
atılan tüm gazilerimize ve kahraman güvenlik güçlerimize şükranlarımı
sunuyorum. Meydanlarda bekleyen anneler olmasaydı, her farklı düşünceden insanı kenetleyen birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı bugün karamsar
bir tabloda olacaktık. Hamd olsun Rabbim bizi galip eyledi. 15 Temmuz’un
önemli simge noktalarından biri Saraçhane’dir. Buradaki direniş ve şahadet

ruhunu unutturmayacağız” dedi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma programına AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş, İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi
Çamlı, Mustafa Demir, Abdullah Güler, Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe Başkanı
Mehmet Celep, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları, gaziler ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Hep bir ağızdan 15 Temmuz marşlarının söylendiği
programda, şehit ve gazilerimizin hayatları ile 15 Temmuz darbe girişimi
sırasında yaşanan olayları anlatan sinevizyon gösterisi esnasında duygusal
anlar yaşandı.

15 Temmuz Anısına Haliç’te Fener Alayı
Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi sporcuları,
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimiz ve
gazilerimiz anısına Haliç’te fener alayı gerçekleştirdi.
Kahramanlık destanı yazdığımız 15 Temmuz gecesinin yıl dönümünde, Fatih Belediyesi
birçok etkinliğe imza attı. Bu etkinliklerden biri de Haliç Sahili’nde gerçekleşti. Türk
bayraklarını ellerine alan Kano ve Kürek Sporları Merkezi sporcuları teknelerle fener alayı
gösterisi gerçekleştirdi. Gün boyu süren gösteriler havanın kararmasıyla birlikte muhteşem
görüntülere sahne oldu.
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SOSYAL BELEDİYECİLİK

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Mevlanakapı Mahallesi’ne
Yeni Otopark
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yapımı devam eden Mevlanakapı Otoparkı çalışmalarını yakından inceledi.
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FARK Eğitimleri Başladı
FARK (Fatih Afet Arama Kurtarma) ilçe genelinde mahalle bazlı gönüllü ekipler oluşturmak üzere eğitimlerine başladı.

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle mücadelenin tek merkezden koordine edilmesi ve ilçede olası bir afette sürecin bilinçli bir şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalar
yapan FARK, ilçe genelinde mahalle bazlı gönüllü ekipler oluşturmak üzere eğitimlerine başladı. Eğitimlerin ilki Akşemsettin Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Uzman eğit
menlerden önce teorik bilgileri alan gönüllüler, daha sonra tatbikat yaparak öğrendiklerini uygulamalı olarak pratiğe döktüler.

Fatihlilerin otopark ihtiyacını önemli ölçüde giderecek olan 97 araç kapasiteli Mevlanakapı Otoparkı’nın yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Otoparkın, ilçe sakinlerinin
hizmetine bir an önce sunulabilmesi için dur durak bilmeden çalışan ekipleri ziyaret eden Başkan Turan, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaşam
Merkezlerinde
Çocuklar Doyasıya
Eğleniyor

Fatih Belediyesi Sokak
Hayvanları Tedavi Merkezi
Yakında Hizmette

Fatih Belediyesi’nin Yavuz Selim ve Fındıkzade Yaşam
Merkezleri’nde her cumartesi günü çocuklar doyasıya eğleniyor.
Tiyatro, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu Fatih Belediyesi Yaşam Merkezle
ri’nde çocuklar hafta sonunun keyfini çıkarıyor. Karagöz ve Hacivat gösterisinden
masallara, eğlenceli yarışmalardan sürpriz hediye dağıtımına kadar çocukların
keyifli anlar geçirdiği etkinlikler, her cumartesi saat 10.00’da Yavuz Selim ve
Fındıkzade Yaşam Merkezleri’nde gerçekleşiyor.

“Hayvan Dostu Belediyecilik” anlayışıyla sokak hayvanlarının yaşam
ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Fatih
Belediyesi, ilçeye Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kazandırıyor.

Yaklaşık bin 500 sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapmakta olan Yedikule Hayvan Barınağı
ile entegre olarak hizmet verecek olan Fatih Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi için
mevcut barınak alanı içerisinde 112 metrekare olarak inşa edilen hizmet binası klinik olarak hizmet
verecek. Tedavi Merkezi Ünitesi içerisinde kayıt, operasyon odası, operasyon sonrası bakım odası,
bakteriyel enfeksiyon odası, viral enfeksiyon odası ve yoğun bakım ünitesi yer alacak. Merkez
tamamlandığında sahipsiz minik dostlarımızın Veteriner Hekimler kontrolünde aşı uygulaması,
kısırlaştırma, acil durum ve operatif müdahaleler ile rehabilitasyon işlemleri yapılarak, mikroçip ile
kayıt altına alınmaları sağlanacak. Rehabilitasyon uygulamaları sonrası gerekli tüm tedavi süreci
tamamlanan ve kayıt altına alınan hayvanlar tekrar doğal ortamlarına geri bırakılacak.

Parkta Sanat Var

Fatih Belediyesi Seyyid Ömer Otoparkı’nın duvarı, çocukların
yetenekli elleriyle renklendi.
Minik ressamlar hayal güçleriyle yeteneklerini birleştirdi ortaya renkleriyle göz alıcı
duvarlar ortaya çıktı. Fırçalarını konuşturan miniklerin bu heyecanına ortak olan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan, onlarla birlikte birbirinden güzel resimler ortaya
çıkardı. Başkan Turan, günün anısına çocuklarla fotoğraf da çektirdi.

İhtiyaç Sahibi Komşularımızın Yanındayız
Fatih Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyaç sahibi komşularımızın ev eşyası eksiklerini karşılıyor.

Sosyal belediyecilik ilkesi gereği muhtaç vatandaşların gıda, giysi gibi ihtiyaçlarını periyodik olarak gideren Fatih Belediyesi, onların kırık, eski hatta hiç olmayan
ev eşyası taleplerini de karşılıyor. Tespitlerle belirlenen ailelere, çekyat, baza, koltuk, halı, buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi gibi ev eşyaları Fatih Belediyesi
ekipleri tarafından adreslerine teslim edilerek, kurulumları gerçekleştiriliyor.
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HABERLER

FATİH’İN ESNAFLARI

Ayvansaray
Spor Merkezi Hizmete Açıldı
7’den 70’e herkese spor yapma imkânı sunan Fatih Belediyesi, Ayvansaray Mahallesi’ne yeni bir spor merkezi kazandırdı.
İlçe sakinlerini spora teşvik etmek amacıyla birçok projeye imza atan Fatih Belediyesi, büyük bir titizlikle yapımını tamamladığı Ayvansaray Spor Merkezi’ni Fatihlilerin hiz
metine açtı. Bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen merkez; pilates, zumba, crossfit, boks, kick boks, spinning, kardiyo gibi farklı spor branşlarında spor yapma fırsatı sunacak.

Özel Röportaj
Röportaj: Kübra Yeşilay

142 Yıldır Akide Şekeri Geleneğini Yaşatan Mekân

Balat Merkez Şekercisi

Tatlı ve şekerleme, Türk mutfağının önemli bir unsuru olmanın yanında sosyal hayatımızda da özel bir yere sahip. Balat Merkez Şekercisi, kültürel
mirasımızın önemli parçalarından biri olan akide şekerini günümüze taşıyan ender işletmelerden biri. Akide şekerinin hikâyesini, kültürümüzdeki önemini
ve yıllar sonra hala özünden hiçbir şey kaybetmeden bize hangi aşamalar sonrası sunulduğunu, tam 142 yıldır üretildiği yerde, Balat Merkez Şekercisi’nin
işletmecilerinden Savaş Cörüt ile konuştuk.
Sizi tanıyabilir miyiz? Dünden bugüne Balat
Merkez Şekercisi’ni sizden dinlemek isteriz.
Balat Merkez Şekercisi’ni 1879 yılında Bursalı bir aileye
mensup Fatma adında kadın bir girişimci kuruyor. O yıl
dan itibaren kendisi, daha sonra çocukları devam ettiriyor.
Daha sonraki süreçte ise Salih Efendi ve Mustafa Bey uzun
yıllar buranın işletmeciliğini yapıyorlar. Son olarak da ben
Savaş Cörüt ve ortağım Mahmut Saklı 2018 yılı itibarıyla
Balat Merkez Şekercisi işletmesini alarak, faaliyetlerini
devam ettiriyoruz. Mahmut Bey Sevda Gazozcusu’nun
da kurucusu ve İstanbul Kültür Elçileri Derneği Başkan
Yardımcısı. Ben de yaklaşık 30 yıl Türkiye’deki çeşitli yerli
gıda markalarının distribütörlüklerini yaptım. Bu birikim
ve deneyimimizi kültürümüze ait ürünlerle pekiştirmek
istedik. İstanbul’un ve Fatih’imizin değerleriyle ilgili çalış
ma yapmayı seviyoruz. Bu düşüncelerle akide şekerinde
karar kıldık. Bu kültürü yaşatmak üzere 142 yıllık mekânda
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Neslişah Sultan
Nikâh Salonu ve Spor Merkezi’nde
Çalışmalar Sürüyor

Başkan M. Ergün Turan’ın çalışmalarını yakından takip ettiği
Neslişah Sultan Nikâh Salonu ve Spor Merkezi hızla yükselmeye devam ediyor.
Fatih’in sosyal hayatını geliştirecek vizyon projelerden biri olan Neslişah Sultan
Nikâh Salonu ve Spor Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan
M. Ergün Turan’ın çalışmaları yerinde takip ettiği Neslişah Sultan Nikâh Salonu
ve Spor Merkezi 7 bin 300 metrekarelik bir alanda inşa ediliyor. Proje tamamlan
dığında kapalı spor salonu, kitap kafe, okuma alanları ve kapalı otoparkı ile birlikte
ilçenin yeni bir nikâh salonu olacak.
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Akide şekerinin tarihimizde bir geleneği ve
hikâyesi var. Bunu paylaşır mısınız?
Yeniçeriler, Osmanlı zamanında padişah değişikliklerin
de göreve gelen padişaha bağlılıklarını ve aidiyetlerini
bildirmek adına şeker döker ve bu şekeri padişaha su
narlarmış. Sundukları bu şeker akitleşme, akide manası
taşırmış. Padişah da yeniçerilerin dökmüş olduğu şekeri
kabul edip, lezzetine baktıysa anlaştık anlamına gelirmiş.
Günümüzde geleneksel olarak bir yere gidildiğinde şeker,
çikolata hediye verilir. Aslında akide şekerinin manasını
bildiğimizde o manayı da karşımızdakilere anlattığımızda
başka bir hediyeye gerek kalmıyor. Kültürümüzü yaşat
manın yanında her geçen gün sağlıklı, doğal ve organik
beslenmenin önemi artıyor. Doğal beslenmez ve bununla
paralel olarak kültürümüzü yaşatmazsak nesillerimizi
de gıdayla, içecekle olduğu gibi fikirle de kaybedebiliriz.
Bütün kaynaklarımız doğal olmalı. Bizim bir sloganımız
var; şekerlerimiz de, fikirlerimiz de katkısız.
Akide şekerinin üretim aşamasını anlatır
mısınız?
Hassasiyetimiz şeker seçimiyle başlar, her bölgenin
şekerini kullanmayız. Biz burada yemediğimiz hiçbir
şeyi asla misafirlerimize ikram etmeyiz, bunun altını
özellikle çizmek istiyorum. Üretimlerimiz geleneksel ola
rak devam ediyor. Şekeri 180 derecede bakır kazanlarda
kaynatır, aromalarla karıştırdıktan sonra mermere döker,
soğutma işlemini yaparız. Sonra da el makasıyla keserek,
misafirlerimize sunarız.

kullanırız, ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yoktur.
Dolayısıyla da bugün paketleme bir şekerleme aldığınızda
şekerin tadında bir kesme yaşarsınız. Ancak orijinal ve
doğal üretilen bir üründe onu yaşamazsınız. Bizim ürün
lerimizi de gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Mahmut Saklı

Savaş Cörüt

“neşelimiz” var. Bazı insanlar dışarıdan bakıldığında asık
suratlı, egolu görünür. Bunu ekşi olarak tabir edebiliriz. An
cak yakından tanıdığınızda o insan çok eğlenceli, neşeli,
keyifli biridir. Buradan esinlenerek neşeli adını verdiğimiz
akide şekerinde ekşiden tatlıya bir geçiş vardır. Yeşil elma
dan başlar ve karışık meyvelerle devam eder. Bir diğer bize
münhasır tatlarımızdan biri de “hüzünlü”. Onun hikâyesi
de bir tevafuk eseri ortaya çıktı. Ustamız bir gün hamuru
yeşil elma yerine yanlışlıkla bergamot aromalı açıyor.
Geri dönüşü de olmadığı için çok üzülmüştü. Ustamızın
üzüntüsüne gönlümüz el vermedi onu da “hüzünlü”
olarak üretmeye başladık. Geliştirdiğimiz ürün çeşitleri
mizle birlikte eskiyi yeniyle buluşturmayı başardık. Şu an
Z kuşağının da inanılmaz bir talebi var. Yeni neslin akide
şekerini tüketmesini sağladık diyebiliriz. Bunların dışında
lokum, helva, mevsiminde sahlep, boza, Türk kahvesi ve
bitki çaylarımız da mevcut.
AKİDE ŞEKERİNİN HİKÂYESİNDEKİ
MASUMİYETİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ
Bugüne kadar gıda sektöründe çalıştığım için üretim
şartlarının ne olması gerektiği, endüstrinin ve diğer bir
takım koruyucu gıda maddelerinin ürüne müdahalesinin
sonucu sağlığımıza olan dezavantajlarının farkındayız.
Biz akide şekerinin hikâyesindeki masumiyeti yaşatmaya
çalışıyoruz. Hammadde olarak sadece şeker pancarı

Akide şekeri diyette de tüketilebilir mi?
Bu konuda hanımlar biraz tereddüt ediyor ama şeker has
talarının bile rahatlıkla tüketeceği bir besindir akide şekeri.
Biz şekeri 180 derecede kaynattığımız için kalori gidiyor,
özü kalıyor. Ziyaretçilerimize çay ikram ettiğimizde küp
şeker yerine akide şekeri veriyoruz. Küp şekerdeki kimya
sal etkenleri bildiğimiz için akide şekeriyle denemelerini
isterken aslında bir mesaj veriyoruz. Bir akide şekeriyle 2-3
bardak çay içilebilir. Üstelik tamamen doğal tatlandırıcıyla.
Hiçbir kimyasal içermediği için ürünlerimizde bozulma
olmaz. Biz iyi koruyun, hava aldırmayın diye uyarırız. Bi
zim ambalajlarımız da buna göre özel koruyucu özellikli
dir. Ağzını kapattığınız sürece tekrar tekrar tüketebilirsiniz.
Geleneksel içeceklerimizden biri olan
şerbetle ilgili çalışmalarınız var, bundan
bahseder misiniz?
Şerbetlerimizin bilinen özü demir hindi. Bizim kendi
karışımımız var kuşburnunu yoğun olarak kullandığımız.
Bu konuda danışmanlık aldığımız tarihçilerimiz var. Biz
bilinenin dışındaki Osmanlı şerbetinin peşindeyiz. O
formülleri araştırıyoruz. Çok farklı şerbet lezzetleriyle
geleceğiz. Kısa süre sonra bu konudaki çalışmalarımızı da
müşterilimizin beğenisine sunacağız.
Fatih hakkındaki düşünceleriniz nedir?
İstanbul’un maddi ve manevi amiral gemisi Fatih. Balat’a
hafta sonu özelikle farklı illerden yoğun bir ziyaret söz
konusu. Misafirlerimizin en büyük sıkıntısı dar caddeler.
Buna bulunabilecek fazla bir çözüm alternatifi de yok
maalesef. Ancak Sayın Başkanımızın Fatih’te kapsamlı
yayalaştırma çalışmaları var. Balat’ta da yapılmasını arzu
luyor ve bölge turizmine katkı sağlayacağını umuyoruz.
Ayrıca belediyemizin Haliç Sahili’nde yaptığı cephe
çalışmalarını da çok başarılı buluyorum. Bölgemiz yerli
ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir yer.
Türkiye’nin tanınmış isimlerinden Hollywood yıldızlarına
kadar birçok ünlü ismi de ağırlıyoruz. Haliç Sahili yapılan
cephe çalışmalarıyla bölgemizin yüz akı oldu diyebiliriz.
Sayın Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür edi
yor, başarılarının devamını diliyorum.

Şeker çeşitlerinizi geliştiriyor musunuz? Ürün
çeşitlerinizden bahseder misiniz?
Klasik ve olmazsa olmaz akidenin 3 çeşidi vardır. Bunlar;
tarçınlı, susamlı ve fındıklı. Biz çeşidi 28’e kadar çıkardık.
Aklıma ilk gelenler; naneli, portakallı, limonlu, damla
sakızlı, kaynana şekeri (sütlü-karamelli), top meyveli,
şeftalili, kivili, muzlu, güllü, zencefilli, çikolatalı, Hindistan
cevizli. Bunların içinde bizim son dönemdeki yıldızımız
MİLLETİMİZLE KÜLTÜRÜMÜZÜ BİR ARADA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ

35-40 yaş üstü insanımız akide şekerini ve kültürümüzdeki yerini biliyor. Bizim burada
yaşadığımız, çok da hoşumuza giden ve bana göre Fatih’imize ve Balat’ımıza münhasır
bir güzellik var. İstiklal Caddesi’ne giderseniz ailenizle birlikte gezemezsiniz. Ancak
dede, baba ve torun birlikte Fatih sokaklarında gezebiliyor. Bu çok kıymetli bir şey
olmakla birlikte çok da harika bir görüntü bana göre. Hafta sonu bir büyük aile dede,
nine, baba, anne ve çocukları el ele dolaşabiliyorlar burada. Mesela bir horoz şekerini
görünce kendi anıları canlanıyor. Bu anılarını çocuklarına ve torunlarına anlatıyor.
İnsanlar burada nostaljiyi yaşıyor. Biz ve genel olarak Balat esnafı aslında milletimizle
kültürümüzü bir arada tutmaya çalışıyoruz.
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SOSYAL TESİSLERİMİZ

HABERLER
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Sultanahmet Sosyal Tesisleri
Yenilendi

Hem manzarası hem de her damağa hitap eden tatlarıyla misafirlerini ağırlayan Sultanahmet Sosyal Tesisleri yenilenen yüzüyle hizmet. Türk mutfağının eşsiz
lezzetlerinin sunulduğu tesis, 08:30-23:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Tesiste, bir yanda Sultanahmet diğer yanda Ayasofya Camii manzarası ile günün
yorgunluğunu atabilir, güzel havanın tadını çıkabilirsiniz.

Kapalıçarşı Restorasyonunda
Son Aşamaya Gelindi
Tarihi Kapalıçarşı’nın restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetimi
tarafından gerçekleştirilen Kapalıçarşı’nın; beden duvarları, zemin döşemeleri, dükkan cephe düzenlemeleri ve kalem işlerinin
yapıldığı restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Toplam 40 bin metrekare alanda hizmet
veren tarihi Kapalıçarşı; 3 bin 125 dükkân
da, 97 farklı ürün, 25 bin çalışanı, normal
zamanlarda günlük 300-500 bin arasında
ziyaretçisi, 64 sokağı, 5 mescidi, 2 bedes
teni, 7 çeşmesi ve 22 kapısı ile dünyanın
en büyük kapalı alışveriş merkezi konu
munda. Türkiye’nin ve dünyanın sembol
yapıları arasında yer alan ve yaklaşık 600
yıl boyunca İstanbul’da ticaretin kalbi diye
nitelendirebileceğimiz tarihi Kapalıçar
şı’da bu güne kadarki en geniş kapsamlı
restorasyon çalışmasında sona geliniyor.
İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Ka
palıçarşı Yönetimi tarafından yürütülen
çalışmaların geldiği noktayı restorasyon
sürecini yürüten Fatih Belediyesi Başkan
Danışmanı Okan Erhan Oflaz anlattı.

Adres: Binbirdirek Mahallesi At Meydanı Mehmet Akif Ersoy Parkı Yanı No:4 Sultanahmet
Telefon: (0212) 518 01 28

Sultanahmet
Sosyal Tesisimiz
Yenilendi
Binbirdirek Mahallesi At
Meydanı Mehmet Akif Ersoy
Parkı Yanı No:4 Sultanahmet

DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRME
UYGULAMALARI
Kapalıçarşı tarihi boyunca birçok deprem
ve yangına maruz kaldığı için yapıda
hasarlar meydana geldiğini belirten O.
Erhan Oflaz; “Zamanla yapıda meydana
gelen zemin oturmaları ve deprem etki
lerinden ötürü yapıyı oluşturan beden
duvarlarında, kubbe, tonoz ve kemerlerde
yapısal çatlaklar oluşmuştu. Bu yapısal
çatlakların olduğu bölgelerde öncelikle
sıva raspası yapılarak sorunun kaynağına
inildi. Daha sonra sorunun giderilebilmesi
için enjeksiyon imalatı, dikiş, karbon
hasır takviyeli fileler ve paslanmaz çelik
elemanlar ile güçlendirme gibi sorunu
kaynağından çözecek çeşitli güçlendirme
yöntemleri uygulandı. Ayrıca zamanla
kesit kaybına uğramış, tahrip olmuş gergi
elemanları orjinalliği korunarak yenilendi.
Zemin oturmaları gözlemlenen beden

duvarları ve sütun temel kaidelerinde de
yapının özgünlüğüne zarar verilmeden
zemine mini kazıklar çakıldı. Bu işlem
sayesinde hem yapının zemininde oluşan
oturmalar engellendi hem de yapının
taşıyıcı elemanları güçlendirildi. Tüm bu
uygulamalarla çarşımız güçlendirilerek,
deprem riskine karşı tedbirler de alınmış
oldu.”
KALEM İŞİ UYGULAMALARI
“1800’lü yılların sonunda çarşı içinde
çekilmiş olan tarihi fotoğraflar detaylı
incelendiğinde özgün bezeme ile günü
müzde mevcut olan kalem işi bezemeler
arasında yerinde uygulama tasarım ve de
sen formu açısından farklılıklar olduğunu
tespit ettik. Desen analiz çalışmalarımızla
geç dönem örneğine uygun şekilde, arşiv
görsel verileri, desen, dönem ve üslupları
göz önüne alınarak revize edildi. Kalem işi
uygulamalarımıza, öncelikli olarak belge
toplama, kalemişi bezeme analizi, renk
analizi çalışmalarının projelendirilmesiyle
başladık. Daha sonra ki adımda analiz so
nuçları ışığında uygulama çalışmalarımızı
başlatarak, hızla devam ettiriyoruz” dedi.
ZEMİN İMALATLARI VE
TRAVERTEN DÖŞEME KAPLAMA
ÇALIŞMALARI
Hem bir anıt eser hem de kültürel bir
miras olan Kapalıçarşı’daki restorasyon
çalışmalarının ticaretin olumsuz etkilen
memesi için çarşının kapalı olduğu akşam
saatleri ile hafta sonları yapıldığını kay
deden O. Erhan Oflaz, zemin ve traverten
döşemelerde son derece hassas davranıl
dığını belirtti. Kullanılan malzemelerin
Kapalıçarşı’nın tarihi dokusunu korumak
ve bütünlüğünü ortaya çıkarmak için dö
nemine uygun olarak seçildiğini söyleyen
Oflaz: “Her biri alanında uzman kişilerden

oluşan Bilim Kurulu’muzun seçtiği ve
Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan
traverten döşeme kaplaması için farklı
ocaklardan çeşitli numuneler alındı. Bu
numuneler basınç dayanımı, aşınma
direnci gibi çeşitli testlere tabi tutuldu. Bu
testler neticesinde en iyi sonuçları veren
yaklaşık olarak diğerlerine göre 1,5 kat
daha iyi olan Mersin’in Mut ilçesindeki taş
ocağının traverten taşı döşeme kaplaması
olarak kullanılmak üzere seçildi. Çarşı
mızda traverten taşı döşeme kaplaması da
tüm hızıyla devam ediyor” dedi.
ELEKTRİK ALT YAPISI BUSBAR
SİTEMİYLE MODERNİZE EDİLDİ
Kapalıçarşı’nın eski elektrik ve
zayıf akım hatlarının birçoğu gelişi güzel
ve düzensiz bir şekilde imal edildiği için
büyük bir karmaşa içerisinde olduğunu
kaydeden Erhan Oflaz; “Bu durum olası
yangın felaketlerine davetiye çıkarır va
ziyetteydi. Ayrıca ticaretin kalbi olan çarşı
içinde internet alt yapısının da modernize
edilmesi gerekiyordu. Bu sebeple çarşının
artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi
için ileri teknoloji olan busbar sistemi ve
akıllı sayaç sistemleri kullanılarak, elektrik
altyapısının modernizasyonu sağlandı.
Busbar sistemi ile çarşıda çirkin dağınık
kablo görüntüsü ve daha da önemlisi
hareketli bir kablo sistemi olmadığı için
arıza ve kaza gibi ihtimaller ortadan

kaldırılacak. Yangına dayanıklı olan bu
sistem sayesinde çarşı daha güvenli bir
hale gelecek” dedi.
KAPALIÇARŞI TARİHİNDE İLK
KEZ AYDINLATMA UYGULAMASI
YAPILDI
Bununla birlikte Kapalıçarşı için gerekli
olan sokak aydınlatma imalatlarının da
çözüme kavuşturulduğunu söyleyen O.
Erhan Oflaz, Kapalıçarşı tarihinde sokak
aydınlatması mevcut olmadığından
ihtiyaca binaen ilk defa aydınlatma çalış
ması yapıldığını belirtti. Uygulamaların
Bilim Kurulu’nun gözetiminde hayata
geçirildiğini ifade eden Oflaz, çeşitli bina
aydınlatmalarının antolojisine bakılarak,
meydan meydan aydınlatma projeleri
hazırlandığını, sokaklar için ise çarşının
ihtiyaçlarını karşılayacak çerçevece
çalışmaların tamamlandığını söyledi. O.
Erhan Oflaz, önümüzdeki yıl mart ayında
Kapalıçarşı’nın restorasyonuyla ilgili tüm
iş ve işlemlerin tamamlanmasını planla
dıklarını söyledi.

Kapalıçarşı Bilim Danışma Kurulu
Prof. Dr. Sait Başaran (Arkeolog), Yük. Mim. İhsan Sarı (Mimar), Doç. Dr. Ahmet
Vefa Çobanoğlu (Sanat Tarihçisi), Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten (İnşaat Mühendisi),
Yük. Mim. İbrahim Hakkı Yiğit (Mimar), Yük. Rest. Mim. Dr. E. Selcen Cesur
(Mimar), Öğr. Gör. Hayri Fehmi Yılmaz (Sanat Tarihçisi)
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İkili Kelime Bulmaca

ÖNCEKİ BULMACALARIN ÇÖZÜMÜ
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ÖNCE BİRLEŞTİR, SONRA RENKLENDİR!
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ÇOCUKLAR İÇİN
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BULMACA
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Önce
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KADINCA

KADINCA

Sağlıklı
Psikoloji
O

yun; çocuğun kendisini ifade
etmekte kullandığı doğal bir
araçtır. Yemek ve su gibi elzem
bir ihtiyaçtır. Yetişkinler problemlerini,
kendilerini üzen, inciten durumları dil
ile anlatabilirken çocuklar bu dili kullan
mazlar. Onlar problemlerini oyunla dile
getirir, oyunda çözüm bulurlar. Lawren
ce Kohen’in de söylediği gibi, “Çocuklar
‘Kötü bir gün geçirdim, konuşalım
mı?’ demezler, ‘Oynayalım mı?’ derler.”
Çünkü oyun, çocukların içsel yaralarını
iyileştirici bir özelliğe sahiptir.
Çocuğun Herşeyi Öğrenebileceği
Yol Oyundur
Oyun; duygusal, fiziksel, zihinsel,
sosyal ve dil gelişimini destekler. Tu

Sağlıklı
İpucu

Uzm. Psk. Yasemin Güler

Diyetisyen Sümeyra Uludağ

Çocuk ve Oyun

Yaz İçin Serinleten Lezzetler

Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oynar. (Garry Landreth)

Sıcak havalarda canınız soğuk bir şeyler çekiyor, hem lezzetli hem de sağlıklı olsun mu istiyorsunuz?
O zaman bu yazım tam size göre!

dor-Hart’ın “Oyun, hayatın özüdür ve
bebeğin her şeyi öğrenebileceği tek yol
dur. Okul yıllarında etkin öğrenmenin
yoludur. Bir çocuğun fiziksel, ruhsal,
duygusal ve sosyal yaşamının büyüyüp
gelişmesi oyun yoluyla olur” sözleriyle
ifade ettiği gibi oyun ortamı, bir çocuk
için en etkin öğrenme alanıdır. Oyunla
hayatı öğrenir, yaşamın bir provasını
yapar. Anne-baba, öğretmen, doktor,
hemşire gibi rolleri deneyimleyerek
öğrenir. Diğer taraftan kazanmayı ve
kaybetmeyi, grup oyunlarında grubun
bir üyesi olmayı, problem çözmeyi,
kurallara uymayı yaşayarak tüm bu ka
zanımları hayatına katar, oyunla gelişir.

Ayrıca çocuk, becerilerinin farkına varır
ve özgüveni artar. Arzu ve isteklerini
gerçekleştirdiği bir hayal dünyası kurar.
Oyun, gerçek dünya ile hayal dünyasını
birbirine bağlayan bir yol görevi görür.
Oyun Çocuğu Tanıma
Yollarından Biridir
Çocuğun hayatına girmek, onun duygu
ve düşüncelerini, anlatamadığı olum
suz duygularını, kaygılarını anlayabil
mek için de oyun önemli bir vasıtadır.
Çocuğu tanımanın yollarından biridir.
Dolayısıyla çocukların oyun içindeki
davranışlarını gözlemlemek yetişkinle
re ipucu verecektir. Çocuk yeteri kadar

oynamazsa ruhsal olarak sıkıntıya
uğrar. Bu nedenle ebeveynlerin, ço
cukları için “Acaba bugün yeteri kadar
oynadı mı?” sorusunu sormaları gerekir.
Whitley, oyun oynamayan bir çocuğun,
yalnızca çocukluğun eğlencesini kaçır
makla kalmayacağını, aynı zamanda
tam anlamıyla gelişmiş bir yetişkin de
olamayacağını söyler.
Son olarak ebeveyn ve eğitimciler,
oyunu bir boş zaman etkinliği olarak
görmemeli, çocuğa oyun için alanlar
açmalı, yaşlarına uygun oyuncaklar
seçmeli ve oynadıkları oyunu ciddiye
almalıdır.

Y

az aylarında soğuk içeceklere olan isteğimiz daha çok artıyor. Özellikle serinlemek ve yazın artan sıvı ihtiyacını karşılamak için tercih ettiğimiz asitli, gazlı veya kremalı
soğuk içecekler aldığımız kaloride yüksek bir artışa sebep olabiliyor. Bu artışın nedeni ise bu içeceklere ilave edilen şekerden, kremadan ve tüketim miktarınızdan
kaynaklanıyor. Sonuç; ALINAN KİLOLAR!

Oysa yaz sıcaklarında hem serinlemek hem de sağlıklı beslenmeden ödün vermemek mümkün. Örneğin dışarıda tükettiğiniz içeceklerin içerisinde şeker ve krema
olmamasına dikkat edebilirsiniz. Evde, hem sıvı ihtiyacınızı karşılayacak hem de sizi serinletecek içecekler hazırlayabilirsiniz. İşte, yazın sizi serinletecek 5 fit tarif!

NANELİ LİMONATA

SOĞUK KAHVE

FERAHLATAN SOĞUK ÇAY

Malzemeler: 2 adet limon, 1 yemek kaşığı bal, 10 yaprak nane.

Malzemeler: 1 su bardağı demlemiş sade kahve, 1 çay kaşığı

Hazırlanışı: Limonları 1 gün önceden buzlukta dondurun. Ertesi
gün dondurulmuş limonların beyaz kısımlarını almayacak şe
kilde rendeleyin. Kalan kısmı mutfak robotunda blenderize edin
ve bir kapta 1,5 litre suya blenderize edilen limonu, kabuklarını,
minik minik doğradığımız 10 yaprak naneyi ve 1 yemek kaşığı
balı katın. En az 2 saat buzdolabında bekletin. Beklettiğiniz
karşımı bir süzgeç yardımıyla sürahiye alın. Yoğunluğuna göre
suyu artırabilirsiniz.

vanilya, 1 çay kaşığı tarçın,1 su bardağı süt.

Malzemeler: 1 fındık büyüklüğünde zencefil, 1adet dilimlenmiş
limon, 1 adet çubuk tarçın, yarım şeftali (kabuğu soyulmuş,
doğranmış ), 1 poşet yeşil çay,1 litre su.

Hazırlanışı: Demlediğimiz sade kahve soğuduktan sonra va
nilya ve tarçın ile karıştırıp, buz kalıbına yerleştirin ve donmaya
bırakın. Donmuş kahve küplerini bardağınızın içine boşaltıp,
üzerine süt ekleyerek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

Hazırlanışı: Yeşil çay dışındaki tüm malzemeler ocakta 5
dakika kadar kaynatılır. Daha sonra yeşil çay eklenir ve 5 dakika
demlenir. Süzdürüldükten sonra soğumaya bırakılır. İçerisine
buz küpleri ekleyerek veya buzdolabında bekleterek tüketebi
lirsiniz.

SERİNLETİCİ KARPUZ

ŞEFTALİLİ SODA

Malzemeler: 2 -3 dilim karpuz, taze nane yaprakları,
1 şişe maden suyu

Malzemeler: 1 adet şeftali, çeyrek limon, 1 şişe
maden suyu.

Hazırlanışı: Karpuzları iki saat buzlukta dondurun.
Daha sonra taze nane yapraklarıyla birlikte blender
den geçirin. Üzerine maden suyu ve buz küpleri ek
leyerek tüketebilirsiniz. Dilerseniz damak zevkinize
göre 1 tatlı kaşığı kadar bal da ilave edebilirsiniz.

2 NOKTADA

Hazırlanışı: 1 adet şeftaliyi püre haline getirin
ve içine çeyrek limonu sıkın. Üzerine 1 şişe
soğuk maden suyu ekleyerek tüketebilirsiniz.

5 NOKTADA

PSiKOLOGLARIMIZ

DiYETİSYENLERiMiZ

• Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi • Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam Merkezi

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

Hizmetinizde

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin:

0212 521 53 63 Kadın Aile ve Eğitim Birimi

23

Hizmetinizde

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin:

0212 521 53 63 Kadın Aile ve Eğitim Birimi

SEYYİD ÖMER PARKI
HİZMETE AÇILDI
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Seyit Ömer Mahallesi
Evliya Ata Sokak No:35 Karşısı Fatih

