
Molla  Zeyrek  Camii�nin  (Eski  Pantakrator  Manast r )  hemen  yan  ba nda  bulunan  Zeyrek  Akademi�de  
özellikle Suriçi stanbul�unun somut ve somut olmayan kültürel miras na, tarihine, mimarisine, planlamas na, 
sanat tarihine, arkeolojisine, kültür-sanat na ve sosyal ya am na dair e itimler ve etkinlikler düzenlenmekte, 
söyle iler ve tez sunumlar  yap lmaktad r.

2021  y l nda �Minyatür  Okumalar �ndan �Foto rafç l k  E itimi�ne; �Su  Medeniyeti�nin, �Ça da  Türk  
Dü üncesinin Ana Meseleleri�ne kadar farkl  konulardaki e itim ve söyle ilere 538 ki i kat lm t r.



Davutpa a  Külliyesi  içerisinde  bulunan  ve  stanbul�un  ilk  medreselerinden  olan  Davutpa a  Medresesi,  
�Medrese Davutpa a� ismiyle  lisansüstü  ö rencilere  hizmet  vermektedir.  Medresede ö rencilere  tahsis  
edilmi  odalar n bulunmas n n yan  s ra akademik hayatlar na katk da bulunacak söyle iler, makale ve tez 
sunumlar , paneller düzenlenmektedir. 

2021  y l nda, Akademi Bulu malar , Küresel Çal malar,  Film  Okumalar ,  Yerel Yönetimler Okulu,  Kitap 
Tahlil Programlar , ngilizce Konu ma Kulübü gibi çe itli akademik programlar düzenlenmi  ve faaliyete 
geçti i günden bugüne medrese 613 ara t rmac  ve ö renciye ev sahipli i yapm t r.



1917 y l nda kurulan Muhâfaza-i Âsâr-  Atîka Encümen-i Dâimîsi�nin çal malar  ile 1936-1963 y llar  aras nda 
olu turulmu  �Encümen Ar ivi� belgeleri günümüzde stanbul 4 Numaral  Kültür Varl klar n  Koruma Bölge 
Kurulu  Müdürlü ü  ar ivinde  muhafaza  edilmektedir.  Kültür  Bakanl  ve  Belediyemiz  aras nda  yap lan 
protokol ile kopyas  veya dijital kayd  olmayan, zaman n etkisine ba l  y pranmalar, kay plar meydana gelen 
bu nadide belgelerin tasni  nin yap larak dijital ortama aktar lmas  çal malar na ba lanm t r.



Fatih,  tarihî  ve  kültürel pek çok  ö eyi  içinde  bar nd ran birçok  medeniyete  ev sahipli i  yapm  nadir bir  
mirast r.  Fatih�in  sahip  oldu u kültürel ö elerden biri  de tarihî  mezar ta lar d r.  Mezar ta lar  üzerlerinde 
ah slara, zamana ve mekâna dair çe itli bilgiler bar nd rmaktad r.

Ba lat lan çal ma ile Fatih ilçesinde yer alan türbe, hazire, kabir ve mezarl k alanlar ndaki mezar ta lar n n 
güncel  durum  tespitinin  yap lmas ,  uzmanlarca  okunmas  ve  günümüz  Türkçesiyle  transkripsiyonunun  
yap lmas ,  metfun  ki iye  dair  bilgilerin,  mezar  ta n n  sanatsal  özelliklerinin  ve  mekânsal  verisinin  yer  
alaca  envanter  lerinin olu turularak ara t rmac lar taraf ndan incelemeye olanak sa layacak ekilde 
dijital ve bas l  materyal haline getirilmesi hede  enmektedir.



Zeyrek Akademi bünyesinde gerçekle tirilen sözlü tarih çal mas  ile Fatih�te ya ayan ve ilçedeki dönü üme 
tan kl k eden kat l mc lar n hat ralar n n sesli ve görsel kay t alt na al narak Fatih�in y llar içerisindeki geçirdi i 
sosyo-kültürel ve mekânsal dönü ümün izinin sürülmesi hede  enmektedir. 

stanbul�un tarihî ve kültürel anlamda ilk s rada yer alan ilçesi Fatih�e, hâkim tarih yaz m ndaki konumundan 
daha farkl  ve özgün bir ekilde yakla may  hede  eyen bu çal man n çevrimiçi  olarak kamuoyunun ve 
ara t rmac lar n ilgisine sunulmas  planlanmaktad r.



�3 Boyutlu Miras Fatih� somut kültürel miras n belgelenece i ve bu belgelerin kamu yarar na aç k kaynak 
olarak  payla laca  bir  dijital  kütüphane  platformudur.  Tescilli  eserlere  ili kin  3  boyutlu  tarama verileri  
model verisi haline dönü türülerek, sanat tarihi bilgileri ve projeleri ile birlikte Co ra   Bilgi Sistemi üzerinden 
uzmanlar n kullan m na aç lacakt r. 

Yap lar n mevcut hali ile 3 boyutlu olarak görülebilece i bu yeni projeye ili kin çal malar devam etmektedir.





Fatih�te 2019-2022 y llar nda 
ö renci ve ara t rmac lara yönelik 
toplam 13 adet kütüphane 
hizmete aç lm t r. 

2023 y l nda hizmete aç lmak 
üzere 3 adet kütüphanenin 
çal malar  devam etmektedir.




