
Fatihli kadınlarımızı  
renkli etkinliklerde buluşturuyor, 
hayatlarına pozitif dokunuşlar  

yapıyoruz.

Kadına dair her şey  
Kadın ve Aile Birimi çatısı altında  

Fatihli kadınlarımızın  
hizmetinde…



BOĞAZ TURU GEZİSİ

Fatih Belediyesi Kadın ve Aile Biriminin düzen-
lediği, rehber eşliğinde Eminönü’nden başla-
yarak Anadolu yakası sahillerinden ilerleyen, 
yalıları sıyırıp geçen etkileyici boğaz gezimiz 
yine Eminönü’nde noktalanmaktadır. Fatihte 
ikamet eden tüm vatandaşlarımız katılım sağ-
layabilmektedir.

YENİDOĞAN  
HEDİYE PAKETİ
Yeni anne ve baba olan Fatihli vatandaşla-
rımızın heyecanlarına mutluluk ekleyen Fatih 
Belediyesi Kadın ve Aile Birimi, 0-3 aylık be-
beklere hoş geldin bebek hediye seti veriyor. 
Bebeğin ve ebeveynlerden birinin kimliği ile 
birlikte Dervişali Semt Konağımıza gelerek Be-
bek Paketi hediyenizi teslim alabilirsiniz.

Vücutlarındaki yağ ve kas oranlarını ölçtürerek sağlıklı ve fit bir başlangıç yapmak isteyenler için 
gezen tartı hizmetimiz başladı.

Fatihlileri sağlıklı bir hayata teşvik etmek amacıyla başlattığımız Gezen Tartı uygulaması ile ideal 
kilonuzla beraber vücudunuzun yağ ve kas oranını ücretsiz olarak anında öğrenebilirsiniz. Uz-
man diyetisyenlerimizin sorularınızı cevaplandırdığı Gezen Tartı noktamız pazar hariç haftanın 6 
günü sabah 09:00 akşam 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

GEZEN TARTI

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ
Çocuklarımızın kendine güvenen, mutlu bireyler olmasına katkı sağlayan Fatih Belediyesi, aile-
leri refakatinde uzman Çocuk ve Ergen Psikologlarımızın desteği ve yönlendirmeleriyle sadece 
sorunlarla başa çıkmakla kalmayıp, çocukların büyüme çağında aileleri ve çevreleriyle daha 
sağlıklı ve etkin iletişim kurabilmesine katkı sağlamaktadır. Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Mer-
kezi, Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam Merkezi ve Dervişali Semt Konağı’nda olmak üzere üç ayrı 
noktada hizmet veren Çocuk ve Ergen Psikologlarımızdan Fatih Belediyesi resmi web sayfamız-
dan kayıt oluşturabilirler.

ÇANAKKALE GEZİSİ
“Sur İçi’nden Çanakkale’ye Kadim Yolculuk” 
Çanakkale gezimiz, Fatihte ikamet eden vatandaşlarımızın katılımıyla haftanın 6 günü gerçek-
leştirilmektedir. Seyit onbaşı, Abide, Yahya Çavuş, Bayraklı Baba türbesi, 57. Alay, Conk Bayırı, 
Kemal Yeri ve Simülasyon Müzesi olmak üzere 8 nokta rehber eşliğinde gezilmektedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ
Mutlu insan, mutlu toplum düşüncesiyle yola çıkan Fatih Belediyesi 18 yaş ve üzeri sosyal ve 
ruhsal desteğe ihtiyaç duyan Fatihli vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Ki-
şilerin refah ve mutluluklarını daha üst seviyelere çıkarmayı, bireyin kendini gerçekleştirmesini ve 
çeşitli alanlarda gelişimine ilişkin değişimlerini tanıyıp, uyum sağlayabilmesine yardımcı olmayı 
hedefleyen uzman psikologlarımız, en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Fındıkzade Yaşam 
Merkezi ve Yavuz Selim Merkezi olmak üzere iki ayrı noktada hizmet veren psikologlarımızdan 
Fatih Belediyesi resmi web sayfamızdan kayıt oluşturabilirler.

DİYETİSYEN HİZMETİ
Fatih Belediyesi, “Zindeyiz Sağlıklıyız” sloganıyla Fatihlilere alanında uzman diyetisyenler tarafın-
dan hazırlanan kişisel beslenme programlarıyla kendilerini zinde hissetmelerini sağlıyor. Diyetis-
yenlerimiz vatandaşları yakından tanıyıp, onlara özel oluşturduğu diyet programlarıyla kişilere 
sağlıklı bir yaşam olanağı sunuyor. Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi, Yavuz Selim Çu-
kurbostan Yaşam Merkezi, Dervişali Semt Konağı, Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi 
Birimi’ mizde hizmet veren diyetisyenlerimizden randevu almak için Fatih Belediyesi resmi web 
sayfamızdan kayıt oluşturabilirler.

PİLATES
Pilates başta duruş bozuklukları olmak üzere, obezite ve skolyozu önlemede de büyük fayda 
sağlayan bir spordur. Fatih Belediyesi “Fit Fatih” projesi kapsamında 9 ayrı merkezde, Fatihli ka-
dınlara yönelik olarak günlük yaşamlarında da uygulayabilecekleri pilates eğitimleri düzenlen-
mektedir. Pilates eğitimlerine katılmak isteyenler, Fatih Belediyesi resmi web sayfamızdan kayıt 
oluşturabilirler.

KÜLTÜR GEZİLERİ
İstanbul’un tarihi ve kültürel lokasyonlarına yönelik düzenlenen gezilerimize, 15 yaş ve üzeri 
tüm Fatihli vatandaşlarımız ücretsiz olarak katılabiliyor. Düzenlenen gezilere katılmak isteyen 
vatandaşlarımız Fatih Belediyesi resmi web sayfamızdan kayıt oluşturabilirler.

TREKKİNG
Sağlığın İzinden Yürü
Belgrad Ormanı’nda düzenlenen ve 16 yaş üstü herkesin katılımına açık olan Trekking (doğa 
yürüyüşü) etkinliği haftanın bir günü gerçekleşiyor. Diyetisyen ve rehberin de eşlik ettiği yürü-
yüşler 10:00 – 17:00 saatleri arasında 30 kişi ile düzenleniyor. Turda katılımcılara kuruyemiş, su, 
filtre kahve, süt gibi ikramların yanısıra yağmurluk da veriliyor. Katılımcıların sağlıkları için binlerce 
adım atarken doğanın güzellikleri arasında unutulmaz anları fotoğraflama fırsatı da buluyor. 
Diyetisyen eşliğinde yürüyüşe katılmak isteyen Fatih’liler sosyal medya üzerinden duyuruları takip 
ederek Web sitemizden online kayıt yaptırabilirler.

TÜRBE GEZİLERİ
Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi, Eyüp Sultan Hazretleri Türbesi , Unkapanı Mehmet Emin 
Tokadi Hazretleri Türbesi ve Hırka-i Şerif Camii ziyaretlerinden oluşan gezimize Fatih’te yaşa-
yan 15 yaş ve üzeri tüm Fatihli kadınlarımız ücretsiz olarak katılabiliyor. Düzenlenen gezilere 
katılmak isteyen vatandaşlarımız Fatih Belediyesi resmi web sayfamızdan kayıt oluşturabilirler.


