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BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER

İBB BAKIRKÖY EK HIZMET
BINASI AÇILDI

Bakırköy, Osmaniye
Mahallesi Çobançeşme
Yolu Bulvarı'nda bulunan
yeni ek hizmet binasına
taşınan birimlerimiz şunlar:
RAYLI SİSTEM
DAİRE BAŞKANLIĞI
• Avrupa Yakası Raylı Sistem
Müdürlüğü
• Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü
•
•
•
•

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Trafik Şube Müdürlüğü
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü
Ulaşım Planlama Müdürlüğü

YOL BAKIM VE ALTYAPI
KOORDİNASYON DAİRE
BAŞKANLIĞI
• Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarının kalitesini daha da artırmak
ve İstanbullulara daha hızlı ve daha iyi
projeler sunabilmek için İstanbul’un
farklı noktalarında bulunan İBB müdürlüklerini, Bakırköy’de tek bir noktada bir araya getiriyor.
Özel bir konseptle dizayn edilen Bakırköy Ek Hizmet Binası, merkezi konumu dolayısıyla da İstanbul’un yeni
ofis merkezleri arasında yer alıyor. E-5
Karayolu üzerinde konumlandırılan ve
tüm toplu taşıma araçlarına kolay erişim sağlayan bina, İstanbul’un ulaşım
açısından en avantajlı noktalarından
birinde bulunuyor. İBB Bakırköy Ek
Hizmet Binası, 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.

•
•
•
•

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
Kamulaştırma Müdürlüğü
Mesken Müdürlüğü
Reklam Yönetim Müdürlüğü
Emlak Müdürlüğü

•
•
•
•

KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM
SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
AB İlişkileri Müdürlüğü
Hizmet İyileştirme Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kalite Müdürlüğü

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR
DAİRE BAŞKANLIĞI
• Arşiv Müdürlüğü

•
•
•
•
•

MALİ HİZMETLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
Bütçe Ve Denetim Müdürlüğü
Finansman Müdürlüğü
Gelirler Müdürlüğü
Giderler Müdürlüğü
Mali Kontrol Müdürlüğü

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
• İhale İşleri Müdürlüğü
• Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü
• Satınalma Müdürlüğü
İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MERKEZİ
• İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü
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BİZDEN HABERLER

İBB KÜÇÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ

KENDİ ELEKTRİĞİNİ
KENDİSİ ÜRETİYOR

BİZDEN HABERLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, enerji
tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için çeşitli
çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda
hem bol, sürekli ve yenilenebilir hem
de bedava olmasının yanı sıra temiz
ve çevre dostu olan güneş enerjisinden maksimum verim ve faydayı sağlamak için İstanbul’un tüm bölgelerinde güneş ölçümleri ve tesis yatırım
planları yapılıyor. Yürütülen çalışmalar
çerçevesinde pilot uygulama alanlarından biri olarak İBB Küçükçekmece Sosyal Tesisi’nde de güneş enerji
paneli kullanılmaya başlandı. 2 adet
panelle her gün 10 kWh elektrik enerjisi elde edilirken bu sayede tesisin
günlük enerji tüketiminin yarısı güneş enerjisinden elde edilmiş oluyor.
ELEKTRONIK ŞARJ
ÜNITESI MISAFIRLERE
KOLAYLIK SAĞLIYOR
Küçükçekmece sahil şeridinde, Kuş
Cenneti ve gölün hemen yanı başındaki Küçükçekmece Sosyal Tesisi,
misafirlerinin her türlü konfor ve ihtiyaçlarını gözetiyor. Tesisin sahile
bakan bölümünde güneş enerji panellerinin hemen yanındaki şarj ünitelerinde misafirler tablet, telefon vb.
elektronik cihazlarını doğa dostu güneş enerjisi ile ücretsiz olarak şarj
edebiliyor.
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AİLE BOYU

KEYİFLİ BİR GÜNÜN ADRESİ
İBB BEYKOZ SAHİL SOSYAL TESİSİ
Kanlıca-Çubuklu Sahil Yolu Genişletme Projesi ile kıyı şeridi yepyeni bir çehreye
kavuşurken, Anadolu Yakası’nın vazgeçilmez lezzet mekanı İBB Beykoz Sahil Sosyal
Tesisi de İstanbullular için artık çok daha cazip hale geldi.

Sunduğu restoran ve kafeterya hizmetleri ile İstanbulluların sosyal hayatına renk katan İBB Beykoz Sahil Sosyal
Tesisi’nin de bulunduğu Kanlıca-Çubuklu Sahil Yolu, kazıklı yol sistemiyle denize doğru 10 metre kadar genişletildi.
Aydınlatma çalışmalarıyla birlikte geceleri de ışıl ışıl olan Kanlıca-Çubuklu sahil şeridinde balık tutma iskeleleri, bisiklet
yolu, koşu ve yürüyüş parkurları, peyzaj düzenlemeleri, dinlenme ve aktivite alanlarının yer almasıyla, Anadolu Yakası’nın vazgeçilmez mekanı İBB Beykoz Sahil Sosyal Tesisi de

İstanbullular için çok daha cazip hale geldi. Aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirmek isteyen İstanbullular, eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde sahil şeridindeki sosyal donatılardan gönüllerince istifade ederken İBB Beykoz Sahil Sosyal
Tesisi sayesinde de günlerine lezzet katıyor. Tüm damak
tatlarına hitap eden zengin menü alternatiflerine sahip
olan tesisin sipesiyal lezzetleri arasında; enfes bir bonfilenin süzme yoğurt ve elma dilim patatesler eşliğinde servis edildiği Beykoz Kebabı, Ispanak Yatağında Levrek Fileto ve Sebzeli Somon yer alıyor.
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MALAZGİRT ZAFERİ’NİN

946. YILI TÖRENLERLE KUTLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı koordinasyonunda düzenlenen
Malazgirt Zaferi kutlamalarında görevli tüm personellerin ve törene katılan
vatandaşların yemek ihtiyacı, İBB Lojistik Destek Merkezi’nce karşılandı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Anadolu'nun
kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin de Çanakkale Zaferi gibi her yıl kutlanması talimatı üzerine İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı koordinasyonunda yapılan Malazgirt Zaferi’nin 946.
yıldönümü törenleri, büyük bir katılım ve
coşkuyla gerçekleştirildi. Muş’taki kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
ile çok sayıda bakan ve milletvekili ile vatandaşlar katıldı.

İBB’DEN 8 GÜN BOYUNCA SICAK YEMEK HIZMETI
Zafer kutlamalarının koordinasyonunda görev alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tören hazırlıklarında görevli tüm
personellerin ve törene katılan vatandaşların yemek ihtiyaçlarını karşıladı. Mobil Büfeler, gıda mühendisi, aşçı ve
servis elemanlarında oluşan İBB Lojistik Destek Merkezi
ekipleri bir hafta öncesinden tören alanına gelerek hazırlıklara başladı. Burada tam teçhizatlı bir yemekhane, kuru
gıda ve soğuk hava deposu ile bulaşıkhane kurularak tören için hazırlıklara başlayan ekipler, tören alanında görevli
1.500’e yakın personele de 3 öğün yemek verdi. Sonradan
dahil olan takviye ekiplerle bölgede 70’e yakın aşçı ve 80
servis elemanı ile görev yapan İBB Lojistik Destek Merkezi,

törenlerde iki gün süresince vatandaşlar için 30 bin kişilik, personeller
içinse 5.000 kişilik yemek hazırlayarak dağıtımını sağladı.
EL IŞLEMESI KIL ÇADIRLAR
ILGI ÇEKTI
Malazgirt 1071 Zafer Meydanı'nda
düzenlenen kutlamalarda, dönemin
kültürünü ve ruhunu vatandaşlara
yansıtmak amacıyla el işlemesi 14
kıl (keçe) çadır hazırlandı.Tamamen
keçeden yapılan, çivi ve yeni teknolojik ürünler kullanılmadan hazırlanarak belirlenen alana yerleştirilen
çadırlar, zafer kutlamalarının yapıldığı bölgede ayrı bir güzellik oluşturdu. Tören alanına gelen vatandaşlar, kıl çadırlarda bol bol hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Bayraklarla süslenen meydanda
ayrıca ok atma alanları ile çocukların ve yetişkinlerin ata binmesi
için alanlar da oluşturuldu.
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GENÇLİK VE SPOR

GELECEĞIN TEKNOLOJI
YILDIZLARI YOLA ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş
birliğiyle kurulan DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nde
eğitimler başladı.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü
tarafından 2007 yılından buyana İstanbullulara hizmet veren
BELNET şubelerinin DeneYap
Teknoloji Atölyeleri’ne dönüşüm
projesinin açılışı Bakırköy Cem
Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nin açılış törenine İBB Destek Hizmetleri Daire
Başkanı Osman Savaş, Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İBB Gençlik ve Spor Müdürü
Ayhan Kep, İstanbul İl Milli Eği-

tim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih
Kacır ile atölyelerde eğitim alacak 500’e yakın çocuk katıldı.
36 AY ÜCRETSİZ EĞİTİM
DeneYap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerine seçilen 430 öğrenciye
3 yıllık ücretsiz eğitim sürecince "robotik ve kodlama", "arduino
ve elektrik", "nesnelerin interneti", "enerji teknolojileri", "üretim
ve tasarım", "kendi İHA'nı tasarla", "matematik ve fizik", "siber
güvenlik" konularında eğitimler verilecek.
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İBB HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMALARI, STEVIE
AWARDS'TE İKİ ÖDÜLE
LAYIK GÖRÜLDÜ

İSTANBUL’UN 32 MERKEZI NOKTASINDA BULUNAN

BEYAZMASA İLETIŞIM NOKTALARI
İSTANBULLULARI VE TURISTLERI BEKLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olan Stevie International Bussiness Awards’ta, Gözüm Kulağım İstanbul ve Alan Uygulamalı İletişim Çalışması projeleri ile iki ödüle birden
layık görüldü.
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Gözüm Kulağım İstanbul Projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi’nde, Alan Uygulamalı İletişim Çalışmasıyla da Yılın PR
ve İletişim Kampanyaları Kategorisi’nde ödüllendirildi.
İŞ DÜNYASININ ULUSLARARASI BOYUTTAKI
EN SAYGIN ÖDÜL PROGRAMI
Bu yıl 14.’sü düzenlenen Stevie Awards ödül programı,
dünya genelinde kendi alanında binlerce kurumun kıyasıya bir rekabetle yarıştığı kategorilerden oluşuyor.
60 ülkeden 15 farklı kategoride, 3 bin 800 kuruluşun

çalışmalarıyla başvurduğu ve dünyaca kabul gören
en başarılı kurumların ödüllendirildiği programın jüri
üyelerini, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri oluşturuyor.
ÖDÜL TÖRENI 21 EKIM’DE BARSELONA’DA
GERÇEKLEŞECEK
14. Stevie International Bussiness Awards ödülleri 21
Ekim’de Barselona’da düzenlenecek gala gecesinde
sahiplerini bulacak. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün
2016 yılında da Mükemmel Güç Takımları Projesi Stevie Awards ödülüne hak kazanmıştı.
İstanbullulara mükemmel hizmet sunma yönündeki
halkla ilişkiler faaliyetleri, bugüne kadar ABD, İngiltere,
Rusya, İtalya, Katar, Dubai başta olmak üzere yurt içi
ve yurt dışından çok sayıda saygın ödül ile taçlandırıldı.

İstanbul’un tarihi-kültürel mekânları, büyük meydanları ve ulaşım merkezlerinde bulunan 32 Beyazmasa
İletişim Noktasında;
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili talep, öneri ve şikâyetlerinizi iletebilir, başvurunuzun takibini yapabilirsiniz.
• Yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik bilgilendirme hizmetinden faydalanabilirsiniz.
• Adres ve ulaşım gibi konularda, şehir
rehberi hizmeti alabilirsiniz.
• İstanbul ve İBB ile ilgili tanıtıcı bülten,
broşür ve haritaları temin edebilirsiniz.
• İBB’nin ücretsiz internet (wi –fi) hizmetinden faydalanabilirsiniz.
• Dijital ekranlardan, günlük yol ve trafik bilgisi ile güncel haberlere ulaşa-

bilirsiniz. Şehrin çözüm noktası konumunda olan Beyazmasa İletişim
Noktaları, eğitimli, dil bilen, güler yüzlü
personeli ile haftanın yedi günü çalışıyor. Avrupa Yakası'nda 22 noktada,
Anadolu Yakası'nda ise 10 noktada
hizmet veren ‘Beyazmasa İletişim
Noktaları’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet, yatırım ve faaliyetlerini tanıtma; halkın sorun, istek ve
beklentilerini kayıt altına alarak çözüme ulaştırma faaliyetleri yürütmektedir. Bilgi edinme, başvuru yapma gibi
hizmetlerin yanı sıra özel gün ve hafta temasına uygun etkinlikler de düzenlenmektedir. Beyazmasa Nokta
ve Şubelerde, İBB’nin hizmet ve yatırımlarına dair bilgilendirme broşürlerinin yanı sıra, yerli ve yabancı tu-

ristlere yönelik pek çok el kitapçığı
da bulunmaktadır. İstanbul’un tarihi
dokusundan ilham alınarak tasarlanan Eminönü, Beyazıt, Aksaray, Eyüp,
Üsküdar ve Beykoz Beyazmasa İletişim Noktaları yeniden düzenlenmiş
şekilleriyle faaliyet göstermektedir.
BEYAZMASA İLETIŞIM
NOKTASI LOKASYONLARI
Adalar, Aksaray (2), Akmerkez AVM,
Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyazıt,
Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece,
Çatalca, Çekmeköy, Eminönü, Esenler,
Eyüp, Atatürk Havaalanı, Kadıköy (2),
Kartal (2), Kasımpaşa, Merter, Otogar,
Sarıyer, Sabiha Gökçen Havaalanı, Silivri, Şişli, Şirinevler, Taksim, Ümraniye ve Üsküdar.
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EŞSİZ MANZARASI İLE MASALSI BİR MEKAN;

BEYKOZ KORU
SOSYAL TESİSİ
Asırlık ağaçları ve yemyeşil dokusuyla sade bir şıklığın
asil temsilcisi Beykoz Koru Sosyal Tesisi, Anadolu
Yakası'nda sakinlik ve huzurun adıdır adeta...

AYIN TESİSİ; BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ
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İBB BEYKOZ KORU
ARTIK ÇOK DAHA ŞIK

Boğaz’ın büyüleyici manzarası, zengin yeşil dokusu ve tertemiz orman
havası ile adeta yaşam enerjisi aşılayan İBB Beykoz Koru Sosyal Tesisi,
misafirlerini daha güzel bir atmosferde ağılayabilmek için yenilendi.

Asırlık ağaçları, enfes Boğaz manzarası ve yemyeşil dokusuyla 2006 yılından bu yana İstanbulluların hizmetinde olan
İBB Beykoz Koru Sosyal Tesisi, çeşitli tadilat çalışmaları ile yenilendi. Tavan bölümü yükseltilerek çok daha ferah bir atmosfer sağlanırken modern formu ile de mekana farklı bir görsellik kazandırılmış oldu.
Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında, her türlü davet ve organizasyona ev sahipliği yapan sade bir şıklık ve zarafetin temsilcisi Beykoz Koru Sosyal Tesisi’nin Piramit Salonu ile Teras Bölümü, açılır cam sistemi uygulaması ile hoş bir
bütünselliğe kavuştu. Bu arada mekanların en önemli tamamlayıcılarından biri olan perdeleri de baştan aşağı yenilenen
tesiste çok daha zevkli ve şık bir atmosfer oluşturuldu.

AYIN TESİSİ; BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ
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A
HER UPSOSYAL TESiSi’NDE

BEYKOZ KOR

Sincapların ve tavşanların özgürce dans ettiği, dinlenme, eğlence ve spor gibi aktivitelerin rahatça yapılabildiği Beykoz
Korusu içinde yer alan ve enfes bir manzaraya sahip olan Beykoz Koru Sosyal Tesisi, misafirlerini her Pazar açık büfe
kahvaltı ile ağırlıyor. Yöresel peynir ve zeytinlerden ev yapımı reçellere, sıcacık hamur işlerinden yumurtalı tariflere kadar
60 çeşit kahvaltılığın sunulduğu açık büfe, uzun ve keyifli Pazar kahvaltılarına lezzet katıyor.

RÜYA GİBİ DÜĞÜNLER

KUSURSUZ ORGANİZASYONLAR

İstanbul'un prestij mekanları İBB Sosyal Tesisleri, ömür boyu unutulmayacak ve mutlu anılarda büyük yer kaplayacak
özel günlerde, farklı konseptlerde dizayn edilmiş açık ve kapalı alanları ile dört mevsim hizmet sunuyor. Düğün, nişan,
sünnet gibi merasimler ve mezuniyet balosu, iş yemeği, iftar yemeği ve toplantılar gibi her türlü organizasyonun kusursuz olabilmesi için en doğru adres İBB Sosyal Tesisleri...
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YENİKAPI ETKİNLİK ALANI

AVRASYA
GÖSTERİ VE SANAT MERKEZİ

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI
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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇADIRI

İLK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

Ramazan ayında değişik etkinliklere ve mitinglere ev sahipliği yapan,
Yenikapı Sahili’nde inşası tamamlanan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi,
geçtiğimiz Ramazan ayında ilk misafirlerini ağırladı.
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YENİKAPI ETKİNLİK ALANI

2. İSTANBUL
GENÇLIK FESTIVALI

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI

10 bin metrekare zemin üzerine kurulan ve diğer birimleriyle birlikte toplam 18 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olan Türkiye’nin en büyük
çadır formatlı etkinlik ve sergi alanı
Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat
Merkezi, ilk misafirlerini geçtiğimiz
Ramazan ayında ağırladı. "Haremeyn,
Hac; Mukaddes Yolculuk" sergisine
ev sahipliği yapan merkez, İstanbullulardan tam not aldı.
2. İstanbul Gençlik Festivali ve Etnospor Kültür Festivali de yine Ramazan ayı içerisinde Avrasya Gösteri
ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Tüm Türkiye’den yurtdışından binlerce genç, bu iki etkinlik vesilesiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ağırlandı.

TOPLU TAŞIMA
ARAÇLARI ILE
RAHAT ULAŞIM
Yenikapı Sahili’nde
yer alan Avrasya
Gösteri ve Sanat
Merkezi’ne otobüs,
metro ve dolmuş gibi
toplu taşıma araçları
ile kolayca ulaşım sağlanabiliyor.
Bakırköy, Eminönü ve Taksim'den
hareket eden dolmuşlar aracılığıyla
ya da Marmaray, Hacıosman-Yenikapı
Metro Hattı ve Havalimanı-Aksaray
Metro Hatlarını kullanarak Yenikapı
İDO İskelesi’ne, buradan da yürüyerek
etkinlik alanına ulaşabilir.
Aynı zamanda İstanbul dışından; Bandırma ve Yalova'dan da Yenikapı'ya direkt feribot ve deniz otobüsü seferleri düzenleniyor.
Bulunduğunuz güzergahtan etkinlik
alanına hareket edecek İETT otobüs
sefer ve saatlerine ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.iett.istanbul/tr/main/hatlar/

2. ETNOSPOR
KÜLTÜR FESTİVALİ
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MITINGLERDEN YEMEKLI
ORGANIZASYONLARA…
Türkiye’nin çadır olarak en büyük kapalı alanı olma özelliği taşıyan Yenikapı Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde aynı anda 20 bin kişi rahatlıkla ağırlanabiliyor. 10 bin
kişilik yemekli organizasyonlara da rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanan
merkez, klima sistemi ile yılın 4 mevsimi, 365 gün hizmet verebiliyor.
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YENİKAPI ETKİNLİK
RAMAZAN
ALANI
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HAREMEYN, HAC;
MUKADDESE YOLCULUK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nün düzenlediği “Haremeyn, Hac; Mukaddese Yolculuk” Sergisi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'de Ramazan ayında yoğun bir ilgi ile karşılandı. Osmanlı döneminde yapılan Hac yolculuğunun ne kadar mukaddes ve zorlu olduğunu gözler önüne seren sergide; Kabe Örtüsü, Yazma Eser, Harita, Kartpostal, Belge, Berat, Fotoğraf, Feraşet Çantası (Hediye Çantası) ve çeşitli objelerin yanı sıra
Hz. Peygamberimizin Sakal-ı Şerifleri de ziyaretçilerle buluştu..

GELENEKSEL SANATLARIMIZ
RAMAZAN

ÖLÜME
MEYDAN
OKUTAN
BİR SANAT
Oldukça zor ve zahmetli olmasından
da öte sanatkarının hayatına mal
olan bir sanat; tombak… Uygulama
safhasında oldukça ağır zehirli ve
kanserojen maddeler kullanılan
bu sanat dalı değerini kuşkusuz,
sanatçısının sanatı uğruna hayatını
hiçe saymasından alıyor…
Kendisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin hediyelik eşya
markası Hediyem İstanbul için özel
olarak tasarladığı koleksiyon vesilesi ile tanıdığımız kalemkar ve tombak
sanatçısı İsmail Bülbül; nam-ı diğer
Fuzulikalem ile Mercan Çakmakçılar Yokuşu’ndaki 18. yüzyıldan kalma Büyük Yeni Han’daki atölyesinde
tombak sanatı üzerine sohbet ettik.
Dilerseniz Bülbül ile yaptığımız söyleşi öncesinde tombak sanatı ile ilgili birkaç bilgi aktaralım.
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“TOMBAK”
Araştırmalara göre tombak; Malay dilindeki ‘tambaga’ veya İtalyanca ‘tombacco’ ile Portekizcedeki "tambaka"
sözcükleri kökünden gelir. Malay dilindeki "tambaga" kelimesi Türkçedeki
‘bakır’a karşılık gelirken tombak "tombac" kelimesinin Batı dillerindeki karşılığı ise bir tür bakır ve çinko alaşımı
olan yapay bir metaldir. Ancak, bizim
dilimizde tombak daha farklı bir anlama sahip olup bakır ve bakır alaşımlarının altın ve cıva amalgamı yardımıyla yaldızlanması işlemini, başka
bir deyişle altın kaplamayı ifade etmektedir. Daha doğrusu, bu işlemden geçirilmiş ürünlere ‘tombak’ adı
verilmektedir.
Tarihi hayli eskilere dayanan bir sanat dalı olarak kabul edilen tombak
en görkemli zamanını 18. yüzyıldan
itibaren Osmanlı Dönemi'nde yaşamıştır. Altın ve gümüşün oldukça nadir ve pahalı olmasının yanı sıra İslam
inancında altın kullanmanın günah olması dolayısıyla hızla gelişen bu sanat Osmanlı İmparatorluğu’nda en çok
iki alanda kullanılmıştır. Bu alanlardan
ilki leğen, ibrik, kapaklı sahan, maşrapa, kahve stili, gülabdan, fincan zarfı, kandil, tas, güğüm, buhurdan gibi
günlük eşyalardır. Bir diğeri ise miğ-

fer, kalkan, at koşum takımı, kılıç, tören alemi gibi askeri malzemelerdir.
Bakır ve bakır alaşımların altın kaplanması için mekanik, kimyasal ve
elektrokimyasal olmak üzere üç ayrı
yöntem vardır. Mekanik yöntemde,
kaplanacak parça yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılır ve hazırlanmış olan
altın varak, parçanın yüzeyine bastırılarak kaplanır. Kimyasal yöntemde,
özel olarak hazırlanan altın çözeltisine daldırılan parça, başka bir işleme
gerek kalmaksızın bir altın tabakası
ile kaplanmış olur. Bir diğer kimyasal
yöntem de önce altın amalgamının
parça üzerine sürülmesi ve ardından
parçanın ısıtılarak yüzeydeki cıvanın
uçurulması yöntemidir. Elektrokimyasal yöntem ancak 19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren kullanım alanı bulmuş bir yöntem olup altın içeren sulu
çözeltiye kaplanmak istenen parçanın daldırılıp elektrik akımı yardımıyla
altın kaplanması yöntemidir.
Altın, tıpkı kalaylamada olduğu gibi
parçaya nüfuz ettiği için son derece
dayanıklı bir kaplamadır. Çok sağlam
ve düzgün bir kaplama yapılabildiği
için de çok uzun yıllar kullanılmıştır.
Tombaklamayı bir sanat haline dönüştüren Osmanlı tombak ustaları maale-

sef öldüren bir sanatla uğraştıklarının
pek farkında değillerdi. Elektrokimyasal yöntemin geliştirilmesinden önce
bu değerli ustalar tombaklama işlemi
sırasında sürekli cıva buharına maruz kalıyorlardı ve çoğu soludukları
bu zehirli buhar yüzünden birkaç yıl
içinde hasta olup ölüyordu. Bu yüzden tombaklama, gerçekten büyük
ustalık isteyen ve incelikleri olan bir
sanattır. Halen tombaklama tekniğini anlatan birçok kitapta ‘zehirlenme
tehlikesi olduğundan amatörlere tavsiye edilmez’ ibaresi yer almaktadır.
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İşte İsmail Bülbül de günümüzde böylesi meşakkatli bir sanatı icra etmeye
devam eden birkaç sanatkardan biri
olarak çıkıyor karşımıza. Aslen Şanlıurfalı olan ve daha çocuk yaşlarda
henüz ilkokul çağlarındayken babasının işleri dolayısıyla taşındıkları Gaziantep’te tanıştığı bakır oyma sanatına gönlünü kaptıran İsmail Bey,
ilk atölyesini de yine çocuk yaşlarda
memleketinde açar. İlk yıllarını, “O tarihlerde Urfa'da benden başka işleme yapan yoktu. Sadece çakma işleme vardı. Yani çelik kalemin altında
çiçek, gül, kuş, balık gibi figürler vardı ve bir vurmada bakıra geçerdi. Benim yaptığım işleme tarzı bakıra batarak yol açarak şekilleri çıkarıyordu.
Ta ki bir gün antikacı bir esnafa gelen Osmanlı işi bir buhurdanlığı görene kadar oranın en iyi ustası kendimi
sanırdım. Buhurdanlık üzerinde daha
önce hiç görmediğim bir işçilik vardı. Ben o gün anladım ki Anadolu işi
ile Osmanlı işi birbirinden çok başka”
şeklinde özetleyen İsmail Bey geleneksel tombak sanatına giden yolda
en büyük adımı 2003 yılında İstanbul’a gelmekle atar.
Bir buhurdanlığın peşinden…
Bir buhurdanlığın peşinden koca şehre sürüklenen Şanlıurfalı İsmail, Kapalıçarşı’da yaklaşık yüz yıldır babadan oğla geçen bir bakırcı dükkanında,
tombakçı Atilla Yanık ustanın yanında işe başlar. Kalemkar ustası Cengiz
Kıpırtı‘dan ise kalemkarlık sanatının
bütün inceliklerini öğrenir. Askerlik hizmetini tamamladıktan hemen
sonra 2011 yılında ise kendi atölyesini kurarak saray işi tombak sanatını
hakkıyla icra etmek için kolları sıvar.
İsmail Bülbül namı diğer Fuzulikalem,
Osmanlı’dan bugüne ulaşabilmiş orijinal Osmanlı tombak eserlerini, üzerlerindeki desen ve işleme tekniklerini inceleyerek geleneğe sadık eserler
üretirken eselerini İslami motiflerle
süslemeye de ayrıca özen gösteriyor.
“Bizde bir şey yok. Ecdadımızdan ne
gördüysek onu devam ettiriyoruz” diyerek söze başlayan İsmail Bey, İstanbul’a gelmesinin ardından sanatı
ile ilgili bir başka dönüm noktasının
ise Osmanlı Tarihi üzerine yüksek li-

sans yapan bir arkadaşının kendisine
hediye ettiği kitap olduğunu söylüyor.
Eğitim hayatını devam ettiremese de
okumayı ve kitapları çok sevdiğini anlatan İsmail Bey, “Bu kitapla birlikte
her sanat eserinde muhakkak ki tasavvufa dayanan bir şifre gizli olduğuna inanır ve artık eserlere o gözle
bakar oldum. Sürekli araştırarak ve
başta Topkapı Sarayı olmak üzere
çeşitli müzeleri sık sık ziyaret ederek buralardaki eserleri inceliyorum.
Buralardan aldığım feyzle kendi eserlerimi üretirken de sadece göze hoş
gözükmesi değil bir mana taşıması-
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na gayret ediyorum" diyor. Tombak
sanatçısı İsmail Bülbül’ün Hediyem
İstanbul için özel olarak tasarladığı minyatür bakır miğfer, kalkan ve
at alınlığı da işte sanatçının bu gayretinin bir göstergesi niteliği taşıyor.
Ebced hesabı ile oluşturulan bir kompozisyonla hazırlanan eserler, Fuzulikalem’in ellerinde hiçbir teknolojik
alet kullanılmadan, 16. yüzyılda kullanılan aletlerle ve o dönemki uygulanış şekilleriyle vücut buluyor.
Eserlerin desenleri de yine sanatçı tarafından üretilen 300 farklı çelik kalem ve elmas kalemle işleniyor.
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HADIS VE RIVAYETLERLE
FORM BULAN AT ALINLIĞI

İKI HÜKÜMDARLIĞIN YÜKSELIŞININ ANLATILDIĞI MIĞFER
Hediyem İstanbul’a özel olarak 26x10 cm olarak üretilen
minyatür miğferin tepesindeki formlar, 16 Türk devletini
temsilen 16 dilimden oluşuyor.
Selçuklu ve Osmanlı dönemi süsleri ile bezeli miğferde bulunan Selçuklu deseni geçmeli “Y’’, yükselişi temsil ediyor.
Osmanlı’nın en büyük yükselişi ise Yavuz Sultan Selim Han
döneminde olduğundan miğferde bu desen de kullanılmış.

İLAHÎ DESTEĞIN SEMBOLÜ KALKAN
26x16 cm. olarak üretilen bakır kalkanın alt kaidesinde yine
16 dilim göze çarpıyor. Kalkandaki gül bezemesi ise Osmanlı’nın geçilemez denilen Sina Çölü’nü geçmesi, hilafeti Türklere nakletmesi, geçiş esnasında Hz. Muhammed’in orduya
mihmandar olarak nasip olması sebebi ile o Sultan’a kalkan
olan ilâhî desteği temsilen işlenmiş. Güllerin arasında olan
Selçuklu “Y” desenleri yine yükselişi temsil ediyor.

26x5 cm olarak üretilen at alınlığının
üzerindeki desenin hikâyesi, Yavuz
Sultan Selim ile Hasan Can arasında
geçtiği rivayet edilen bir konuşamaya dayanıyor. Sina Çölü'nü geçerken
atından inip yaya yürüyen sultana
Hasan Can, gelip sebebini sorar. Yavuz Sultan Selim’in “Önümde Hz Muhammed (s.a.v) bana yol gösterirken
ve kendisi yaya olarak yürürken ben
nasıl at üstünde giderim?’’ dediği rivayet edilir. Bu sebeple at alınlığının
aşağıya doğru akan kısmında Nal-ı
Şerif (Peygamber Efendimizin ayak
izi) olan formda rumiler mevcuttur.
Üst kısmında hilâl ve hilâl içinde güller vardır. Bu desenler, Yavuz Sultan
Selim ile birlikte halifeliğin Türklere
geçişini temsil ediyor.
At alınlığında hilal olmasının sebebi
ise Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifte “Atın alnına hayır bağlanmıştır. (Bu hayır) sevap ve ganimettir. Bu
hal, kıyamete kadar devam edecektir” buyurmasıdır. Bu sebeple at alnına yapılan alınlıkta hilâl kullanılmış,
hilâlin içerisine de hilafeti temsil etmesi dolayısıyla gül motifi işleniyor.
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İstanbul’un maneviyat yüklü
tarihi dokusuna zenginlik katan
selatin camilerimizde 2008 yılından bu yana temizlik, güvenlik
ve bakım hizmetlerini üstlenen
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
bu kapsamda Eyüp Sultan Camii’nde 17 temizlik ve 13 güvenlik personeli ile hizmet veriyor.
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İSTANBUL'UN HUZUR DİYARI;
EYÜP SULTAN CAMİİ
İstanbul’un en kutsal yerlerinden biri olan Eyüp Sultan Camii, her zaman dua edenlerle dolup taşar. Neredeyse günün her
saati kalabalıktır. İstanbul’da sünnet olacak çocuklar buraya getirilir. Maddi ve manevi sıkıntı yaşayanlar burada dua ederler.
Ramazan bir başka yaşanır burada. Cami adını, Emevilerin İstanbul kuşatmasına katılan ve burada şehit olan Mihmandar-ı
Resulullah Halit bin Ebu Eyüp el-Ensari’den alır.

Eyüp Sultan Camii Külliyesi, Fatih
Sultan Mehmet’in İstanbul’u aldıktan
sonra yaptırdığı ilk yapı topluluğudur.
Ayrıca Fatih Sultan Mehmet’den son
padişaha kadar tüm Osmanlı padişahları burada kılıç kuşanmışlardır.
Külliye, günümüze kadar birçok restorasyon geçirmiştir. Yaptırılan bu ilk
cami, 1766 depreminde çok büyük
zarar görünce, III. Selim tarafından
1798’de tamamen yıktırılmış ve yerine yeni bir cami yaptırılmıştır. Bu yeni
cami padişahın da katıldığı bir törenle,
24 Ekim 1800’de ibadete açılmıştır.
Caminin dış avlusuna iki kapıyla girilir. Dış avluda üç pencereli bir sebil
bulunmaktadır ki, bayramlarda ve
özel günlerde buradan şerbet dağıtıldığı için, bu yapıya şerbethane denilmiştir. İç avlu, 12 sütuna oturan 13
kubbeli revakla çevrelenmiştir. Ortasında, kısmet çeşmeleri olarak bilinen
küçük çeşmeler bulunur.
Uzun Hüseyin Ağa’nın başında bulunduğu bir ekip tarafından inşaa edilmiş
olan Eyüp Sultan Camii, dikdörtgen
planlıdır ve mihrabı çıkıntılıdır. Küfeki taşından yapılmış olan caminin, son cemaat yeri önünde altı sütunlu ve yedi kubbeli bir revak vardır.
Ana kubbe, altı sütun ve iki filayağına
müstenit kemerlere yaslanır.
Külliyeye dahil olan çifte hamam günümüze kadar ulaşabilen en eski Osmanlı hamamıdır. Medrese ve iki büyük mekandan oluşan imaret ise
günümüze ulaşmamıştır.
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Küfeki taşından, 8 köşeli, tek kubbeli bir yapı olan Eyüp Sultan Türbesi, bu külliyenin en önemli yapısıdır. Çini bezemeleri, III. Selim’in yaptırdığı gümüş şebeke, Eyüp Sultan’ın sandukasını kaplayan II. Mahmut hatırası örtü, Hattat Mustafa Rakım Efendi’ye ve II. Mahmut’a ait olan simli sülüs yazılar, türbenin iç dekorasyonunda öne çıkan öğelerdir.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra ilk iş olarak Hz. Ebu Eyyub
el Ensari’nin mezarının bulunmasını ister. Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin rüyasında Hz. Ebu Eyyub el
Ensari’nin kabrinin yerini görür. Sabah
kalktığında ilk iş olarak rüyasında gördüğü yeri tespit edip, mezarın baş ve
ayak ucuna iki ağaç fidanı diker.
Fatih Sultan Mehmet mezarın yerinden emin olmak ister. Bunun için Silahtar Ağası’nı görevlendirir. Silahtar Ağa
bir gece gizlice fidanların yerini değiştirir. Mezar olduğu söylenen yere de
Fatih Sultan Mehmet’in yüzüğünü gömer. Ertesi gün, Fatih Sultan Mehmet
ve Akşemsettin beraber kabrin bulunduğu yere giderler. Akşemsettin diktiği fidanlarla hiç ilgilenmez. Doğruca yüzüğün bulunduğu yere gider. “Hz. Ebu
Eyyub el Ensari burada yatmaktadır ve
burada bir yüzük görüyorum” der. Fatih Sultan Mehmet bu olaydan çok etkilenir. Yaklaşık 2 metre kazı yapıldıktan sonra Hz. Ebu Eyyub el Ensari’nin
safrana sarılan naaşı neredeyse hiç bozulmamış bir şekilde bulunur.

Bu kadar çok kabir, türbe, lahit başka bir camide iç içe geçmemiştir. Serviler ve mezarlıklar cami çevresini uhrevi bir
mekân yapar. Çinilerden ve mezar taşlarından her biri ayrı bir sanat eseridir. Necip Fazıl, Fevzi Çakmak, Ferhat Paşa,
Mehmet Paşa, Siyavuş Paşa, Beşir Fuad, Ahmet Haşim, Ziya Osman Saba, Sokullu Mehmet Paşa burada yatmaktadır.
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TEKNİĞİN SANATLA
BULUŞTUĞU MEKANLAR;
KÖPRÜLER
Doğayla mücadelenin somutlaşmış halidir köprüler.
Sadece yerçekimine değil tonlarca toprağın ve suyun
basıncına, en güçlü rüzgarların savurmasına, güneşin
genleştirmesine, soğuğun büzüştürmesine ve türlü gerilime karşı durması gerekir. Sadece bu güçlere karşı durması da yetmez, bir köprü aynı zamanda güzel
de görünmelidir uzaktan.

Suyun üstündeyse yansıması dikkate alınmalı, bir vadiyi
geçiyorsa arkasındaki doğayı nasıl çerçeveleyeceği düşünülmelidir. İnsana güven verecek kadar güçlü, teknolojisine saygı uyandıracak kadar heybetli durmalı ama
doğaya ve çevresine zarar vermeyecek kadar narin görünebilmelidir. Sizleri en tarihi olanından en modernine
kadar birbirinden güzel köprülerle başbaşa bırakıyoruz.

AKASHİ KAİKYO / JAPONYA
Akashi Kaikyo Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyor. Japonya’da bulunan köprü, Kobe şehrini Avaci Adası ile bağlıyor. 1991 metre uzunluğunda olan Akashi Kaikyo Köprüsü’nün en yüksek noktası ise 282,8 metre.
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BANPO KÖPRÜSÜ
Banpo Köprüsü, Seul şehir merkezinde yer alan ve Han Nehri üzerinde kurulmuş olan ana köprüdür. Banpo Köprüsü aslında 1982 yılında kirişli köprü olarak inşa edilmiş bir köprüdür.
2008 yılının Eylül ayında köprünün her iki yanına 10.000’e yakın küçük hortumcuklar yerleştirilmiş böylece dev bir gökkuşağına benzetilen köprü modern bir görünüme kavuşturulmuştur. Bu hortumcuklar birleşerek dakikada
190 ton suyu bir anda havalandırabilmektedir. Bu özelliğiyle Guiness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en uzun yapay köprülü su fıskiyesi, 1.140 metre uzunluğundadır.

LANGKAWİ KÖPRÜSÜ/ MALEZYA
Malezya'da gökyüzüne uzanan Langkawi Köprüsü mimar Mayur Kanaiya
tarafından tasarlandı. Pulau Langkawi Adası'ndaki Gunung Mat Cincang
Dağı'nda yükselen 125 metre uzunluğundaki kıvrılan köprü, özel bir ayak
tasarımına sahip. Köprü; dağı, ormanı ve gökyüzünü izlemek için heyecan verici bir deneyim sunuyor.
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TOWER BRIDGE / LONDRA

uzunluğa ve 65 metre yüksekliğe sahiptir. Thames
Nehri'nin
trafiğini aksatmamak için açılabilen kanatLondra’nın sembol yapılarından biri olan Köprü Kulesi
lardan
yapılmıştır.
Belli günlerde ve belirlenen saat(Tower Bridge) 1886 – 1894 yılları arasında sekiz yıllık bir
çalışmayla hayata geçirilmiştir. Köprü, hemen yakınında lerde araç trafiğine kapatılıp gemilerin geçmesine
bulunan Londra Kulesi ile (London Tower) benzer bir mi- için verilir. Günde ortalama 40 bin kişi kullanmakmari yapıya sahiptir. İki kulesi bulunan Tower Bridge, tadır. Köprünün halka açık kısmında geçiş ücretsizhem araç yolunun kenarında, hem de yukarıda ku- dir. Ancak, "Kuleleri görüp oradan geçmek istiyorum”
lelerin arasında yaya geçidine sahiptir. 244 metre derseniz bunun için ödeme yapmanız gerekecek.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
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VENEDİK RİALTO KÖPRÜSÜ / İTALYA
Rialto Köprüsü'nün yapılışı bir yarışma sonucu gerçekleşmiştir. 16. yüzyılın sonlarında Venedik’te bir yarışma düzenlenir. Yarışmada, eski köprünün yerine daha
güzel bir köprü inşası için mimarlar arasında yapılır. Bir
çok ünlü mimarın da katıldığı bu yarışı Antonia da Ponte adında bir mimar kazanır ve köprü 1591 yılında açılır.

BROOKLYN KÖPRÜSÜ / ABD

MOSTAR KÖPRÜSÜ/ BOSNA-HERSEK
Bosna-Hersek’in güzel şehri Mostar’daki Neretva Nehri
üzerinde, hilal görünümündeki yekpare özelliğiyle dünyanın en zarif köprülerinden birisidir.
Mostar şehri, doğal güzellikler içerisine serpilmiş Osmanlı Dönemi’nden kalma eserleriyle ünlü bir ressamın
elinden çıkmış tarihi bir gravür gibidir.

Mimari ve sanatın neo-gotik bir kaynaşması. Dünyanın en uzun asma
köprüsü ve çelikten yapılan ilk köprüsüdür Brooklyn Köprüsü. Feribot
ile Brooklyn’e giderken buzda sıkışıp kalan tel kablonun mucidi John
A. Roebling, East River’ın üzerinden geçen bir köprü yapmaya karar verir.
16 yılda olaylı bir şekilde tamamlanan köprü inşaatı sırasında 600 işçi
çalışır ve bu süre içerisinde 20 kişi hayatını kaybeder. Hayatını kaybedenlerden biri de köprünün mimarı olan Roebling’tir. Köprünün tamamlanmasıyla eskiden iki ayrı kent olan Brooklyn ile Manhattan birleşir. New
York'a gelenlerin kesinlikle yapması gereken en güzel aktivitelerden biri
de bu köprüden yürüyerek geçmektir.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
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SIDNEY LIMAN KÖPRÜSÜ / AVUSTRALYA
Sidney Liman Köprüsü, Avustralya'nın en büyük turizm
simgelerinden biridir. Özellikle yılbaşı kutlamalarında köprü üzerinde düzenlenen havai fişek gösterileri herkesin tanıdığı bir görüntüdür.
8 yılda inşa edilen ve açılış tarihi 1932 olan Sidney Liman
Köprüsü, kentin kuzeyi ile doğusunu birbirine bağlamaktadır. Köprünün yapımında 52 bin ton çelik kullanıldığı bilinmektedir. Sidney'in bu köprüsü "Dünya'nın En Geniş Köprüsü" olma niteliğini taşımaktadır. Her bir yönde 8 trafik
hattı ve 2 tane de demiryolu hattı bulunmaktadır. Ayrıca
köprü üzerinde yaya yolu ve bisiklet yolu da bulunmaktadır. Köprü, 503 metre uzunluğundaki kemeriyle adeta Sidney'i kanatları altına alıyor. Köprü kulelerinden şehri izlemeniz de mümkündür.
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VASCO DE GAMA / LİZBON
1998 yılında trafiğe açılan köprü, Gama'nın Hindistan
deniz yolunu keşfetmesinin 500. yılını kutlamak amacı ile tasarlanmış.

KİNTAİ KÖPRÜSÜ/ JAPONYA
Japonya‘da köprüleri yüzyıllar boyu depremler, seller, tayfunlar yıkmış
ama onlar yeniden yapmış. Japonya‘da birbirinden güzel köprüler var.
Bunlardan birisi de Iwakun‘deki Kintai Köprüsü. Nishiki Nehri üzerinde uzanan köprü, yapımından bu yana defalarca yıkılıp aslına uygun
olarak tekrar yapılmış. Devasa taş ayaklar üstünde yükselen beş kemerli köprüde yürümek için bir ücret ödemeniz gerekiyor.

HELIX KÖPRÜSÜ / SINGAPUR

PONTE VECCHİO KÖPRÜSÜ FLORANSA/ İTALYA

Singapur'un en orijinal köprülerinden biri olan Helix köprüsü,
DNA sarmallarına benzeyen yapısı ile büyüleyici bir tasarıma
sahiptir. 2010 yılında yayalara özel olarak kullanıma sunulan bu
köprü, ülkenin önemli mimari yapıları arasındadır. Helix Köprüsü özellikle hava kararınca yanan binlerce ampulün aydınlatmasıyla daha büyüleyici bir görünüm kazanır.

Hem hikayesi hem de mimarisi olarak görmeye kesinlikle değer ve
oldukça ilginç yapılardan biri olan Ponte Vecchio Köprüsü İkinci Dünya Savaşı sonrası zarar görmeyen tek köprüdür. Floransa‘nın ünlü ve
tarihi köprüsü Ponte Vecchio, Arno Nehri üzerindeki en eski köprüdür.
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FARKEDEMEDIĞIMIZ HAYAT
Kimi zaman bir su birikintisi, kimi zaman bir ayna çok farklı bir dünyaya açılan kapılarınız olabilir.Sudaki yansımaların
fotoğrafını çekmek göründüğü kadar kolay değildir. İyi bir perspektif anlayışı ve açı duygusu gerektirir.
Bu tarz fotoğrafların yakalanması gerçekten zordur çünkü nadiren böyle anlar olur ve o anda bazı unsurlar bir
arada olmalıdır ki bu eşsiz fotoğraflar ortaya çıkabilsin.
Sadece o anın gerçekleşmesi de yetmez, aynı zamanda perspektif görüşü güçlü bir fotoğrafçı ve o fotoğrafçının
fotoğraf makinesi de aynı anda orada olmalıdır ki bu anlar ölümsüzleşebilsin.
İşte tüm bu unsurların bir araya gelip bizler için buluştuğu o özel anlar…
Fotoğraflar: Emir BOZKURT
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE

LIM N
YAŞLANMA ETKİLERİNİ AZALTIN
Yaş ilerledikçe ciltte ortaya çıkan lekeleri ve çilleri örtmek için cildinize limon suyu sürün. 15 dakika bekleyin
ve sonra yıkayıp temizleyin. Limon
suyu cilt bakımında güvenli ve etkili bir maddedir.

NEFESİNİZİ TAZELEYİN
Doğrudan limon suyu kullanarak ağız
gargarası yapın. Limon suyundaki sitrik asit ağzınızın pH'ını değiştirmek
suretiyle nefesin kötü kokmasına
neden olan bakterileri öldürür. Ancak uzun süre asite maruz kalmak

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

diş minesine zarar verebileceği için
gargaradan bir kaç dakika sonra ağzınızı suyla iyice çalkalayın.
MEYVE LEKELERİNİ
ÇIKARIN
Çilek, vişne, böğürtlen gibi meyveleri
toplarken ve yerken ellerinizde oluşan lekeleri su ve sabunla çıkarmak
güçtür. Ellerinizi limon suyuyla ovalayıp birkaç dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.
KURUMUŞ DİRSEKLERİNİZİ
YUMUŞATIN
Kuruyup pul pul olan dirseklerinizi
yumuşatmak için kabartma tozu ile
limon suyunu karıştırarak dirseklerinize sürün.

KEPEKLERDEN
KURTULUN
Saçlarınızdaki kepek sorunundan
kurtulmak hiç de zor değil. Dolaptan alacağınız bir limonun suyuyla
saç diplerinize masaj yapın ve suyla
durulayın. Hem kafanızın kaşıntısını
geçirin hem de saçlarınız mis gibi limon koksun.
HAFİF YARALARI
DEZENFEKTE EDİN
Kesilen yerin üstüne doğrudan birkaç
damla limon suyu damlatarak kanamayı durdurmak ve yarayı dezenfekte etmek mümkün.
ELLERİNİZİ YUMUŞATIN,
AYAK AĞRILARINIZI
DİNDİRİN
Elleriniz sert ve ayaklarınız ağrılı ise
eşit miktarda limon suyu ile suyu karıştırın. Bununla el ve ayaklarınızı yıkayın. Sonra zeytinyağıyla masaj yapıp yumuşak bir bezle kurutun.
SİĞİLLERİ ÇIKARIN
Siğillerden kurtulmak için bir pamuğu limon suyuna batırıp siğilin üstüne bastırın.
Bunu limon suyunun asidi siğili eritip yok edinceye kadar her gün düzenli olarak tekrarlayın.
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TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI HANGİ SAĞLIK
PROBLEMLERİNE YOL AÇAR?

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI
TEKNOLOJİ VE İNTERNET
BAĞIMLILIĞI

Gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bozukluk,
bel, sırt ve omurga ağrıları, elde uyuşukluk, halsizlik, uyku bozuklukları, yeme
bozuklukları, anti sosyal kişilik bozukluğu.

TEKNOLOJİ
BAĞIMLILIĞININ
BELİRTİLERİ
NELERDİR?

Teknoloji Gelişti, İnsan Hayatını da Değiştirdi
Hayatı kolaylaştıran teknoloji, insana öyle imkanlar sundu ki insanların bir parçası olmayı da
başardı. Hem de öyle bir parça ki insanların var oluşunu teslim alan bir araç haline geldi!
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza
girdiği düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojileri yaşamımızda
vazgeçilmez oldular.
Teknolojinin sorunlu kullanımı eğitim
ve meslek hayatını, özel hayatı olumsuz etkiliyor. İnternet ve teknoloji bağımlılığı, diğer bütün bağımlılıklarda
görüldüğü gibi, kullanıcının teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlandırılıyor.
Tüm bağımlılıklarda kurtuluş kişinin
maddeyi bırakmasıdır. Ancak teknolojiyi bırak demek imkansız… Teknolojiyi kullanmak zorundayız. Ama bağımlılar için kullandığı maddeyle yüz
yüze gelmek büyük bir risk.
Teknoloji hayatımıza kolaylığı getirirken, teknoloji bağımlılığı da teda-

vi ve müdahalede zorlukları getiriyor.
Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Çok hızlı
geliştiği için de onu yakalamak, ona
göre önlem almak neredeyse imkansız gibi duruyor.
Teknolojinin sınırı nerede bitiyor?
Bağımlılık, hastalık neresi, normal
neresi? Bunu tanımlamak da çok
zor! Bunu tanımlayamadığınız sürece kime, neyi kısıtlayacağız? İnternet daha önce gördüklerimizden
çok farklı… Sosyal iletişimi artıran
ama aynı zamanda sosyal izolasyona neden olan bir araç. Hem iletişimi kolaylaştırıyor, hem de iletişimin
yakınlığını bozarak iletişimi bozuyor.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE YAPMALIYIZ?
• Çocuklarınızı arkadaşları ile doğal
yollardan görüşmeleri için yönlendirin, akran grupları içerisinde sosyalleşmesini sağlayın.
• Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun spor dallarına yönlendirin.
Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini
destekleyin, onları bir araya getirecek aktivite planlayın.
• Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını
kontrol edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın.
• Bilgisayarlarınızda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen gösterin.

• Uzun süreli bilgisayar kullanan çocuğunuzu engelleyemiyorsanız mutlaka uzman yardımı alın.
• Akıllı telefon/tablet vs. gibi aletleri
çocukları teselli etmek, susturmak
için asla kullanmayın.
• Çocukların kontrolsüz ve uzun
süre internet kullanmasına izin
vermeyin.
• Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar
başındaki çocuğa servis yapmayın,
size katılmasını sağlayın.
• TV veya internet benzeri teknolojik alet merkezli ev düzeni kurmayın.

• Yalnızca birkaç dakika diyerek
internette saatler harcamak
• Çevredekilere ekran karşısında
geçirilen zaman hakkında yalan söylemek
• Anti sosyal bir hayata bürünmek
• Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı
fiziksel sorunlar yaşamak (gözlerde
yanma, boyun kaslarında ağrı ve
sertleşme, beden duruşunda bozukluk,
elde uyuşukluk, halsizlik)
• İnsanlarla yüz yüze konuşmak yerine
internetten konuşmayı tercih etmek
• İnternete girmek için yemek öğünlerinden,
derslerden, günlük rutinlerden ödün vermek
• İnternet başında çok fazla zaman
geçirirken bir yandan suçluluk duyup,
bir yandan büyük zevk almak
• Bilgisayardan uzak kalındığında gergin
ve boşluktaymış gibi hissetmek
• Gece geç saatlere kadar bilgisayar
başında olmak
• Kişisel, aile ve okul sorunları
• Kısaca, sanki sadece interneti kullanmak
için yaşıyormuş gibi davranmak, başka
hiçbir iş yapmak istememek ve yapmamak…
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Harika bir tabiat ve erguvan ağaçlarının mistik
kokusu eşliğinde Boğaz manzarasının keyfini
çıkarmak için tartışmasız en güzel yerlerden biridir
Fethipaşa Korusu. Bu keyfe Türk mutfağına has
enfes tatlarla lezzet katmak içinse yolunuz mutlaka
İBB Fethipaşa Sosyal Tesisleri ile kesişmeli.
Fethipaşa Sosyal Tesisleri’ne geldiğinizde dilerseniz
sipesiyal lezzetlerden birini tercih edebileceğiniz
gibi dilerseniz tesisin ödüllü aşçısı Salih Aydın’ın
kendi yorumlarıyla lezzetine lezzet kattığı
menüleri de tercih edebilirsiniz. “Her güne özel bir
lezzet” konseptiyle hazırlanan bu özel yemeklerin
reçetelerini sizlerle de paylaşıyoruz.
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Salih AYDIN / Şef Aşçı
1974 yılında Bolu’nun Mengen ilçesinde dünyaya gelen Salih Aydın, 1986
yılında Büyükada Anadolu Kulübü’nde başladığı meslek hayatına sırasıyla Bursa Kervansaray Hotel, Kuşadası Efes Princess Otel, Marmaris
Martı Tatil Köyü, Tentur Hotel Marmaris’te devam etti. İzmir’de bulunan çeşitli otellerin mutfaklarında da görev
alan Aydın, yeniden İstanbul’a dönerek çeşitli restoranlarda mutfak şefliği yaptı. 2014 yılında İBB Sosyal Tesisler kadrosuna dahil olan Aydın, 2015
yılı Uluslararası Gastronomi Festivali’nde “Modern Kuzine” kategorisinde
gümüş madalya kazandı. Aydın, evli
ve bir çocuk babasıdır.

HER GÜNE BİR LEZZET

MALZEMELER
• 400 gr kıyma
• 4 adet patates
• 2 adet domates
• 1 adet kuru soğan
• 1 adet yumurta
• 1 tatlı kaşığı salça
• 1 yemek kaşığı galeta unu
• 1 tutam maydanoz
• Kimyon
• Karabiber
• Tuz
• Süslemek için biber ve domates
YAPILIŞI
Kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta,
galeta unu, ince kıyılmış maydanoz ve
baharatlar iyice yoğrularak köfte şekli verilir. Patatesler elma dilim şeklinde
doğranarak kızartılır. Köfteler de aynı
yağda kızartılarak tüm malzeme uygun şekilde tepsiye dizilir. Arzuya göre
araları ya da üzeri biber ve domateslerle süslenir. Ayrı bir tencerede önce salça ardından da rendelenmiş domatesler
sıvıyağda kavrulur ve 2 bardak su ilave edilerek kaynatılır. Tuz ve kırmızı toz
biber ilavesiyle elde edilen sos tepsideki malzemelerin üzerine gezdirilir. 200
derecede 20 dakika kadar pişirilen yemek servise hazırdır.
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MALZEMELER
• 500 gr dana kuşbaşı
• 3 adet bostan patlıcan
• 2 adet domates
• 2 adet sivribiber
• 1 çorba kaşığı domates salçası
• 2 çorba kaşığı tereyağı
• 1 su bardağı süt
• 4 dilim kaşar peyniri
• 1 çorba kaşığı un
• Karabiber
• Tuz
YAPILIŞI
Bostan patlıcanlar közlenip kabukları soyularak doğranır. Bir tencere alınan un 1
çorba kaşığı tereyağında kavrulur. Patlıcanlar ilave dilerek çırpma teli ile karıştırılır. Yavaş yavaş sütü ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. Beğendi kıvamını
alınca kaşar peyniri de eklenerek altı kapatılır. Kuşbaşı etler ayrı bir tencerede kendi suyuyla biraz pişirilir. Etler sertse yarım
çay bardağı sıcak su eklenerek pişirmeye devam edilir. İnce kıyılmış kuru soğan,
sivribiber ve küp şeklinde doğranmış domatesler de ilave edilerek soğanların rengi
dönünceye kadar 1 çorba kaşığı tereyağında kavrulur. Salçası, tuz ve baharatı da ilave edilerek bir müddet daha kavrulur. Servis tabağına önce hazırlanan beğendi alınır.
Pişen etler beğendinin üzerine konularak
servise sunulur.

69

70

HER GÜNE BİR LEZZET

HER GÜNE BİR LEZZET

MALZEMELER
• 250 gr dana kıyma
• 4 adet orta boy patlıcan
• 2 adet orta boy kuru soğan
• 6 adet sivri biber
• 4 adet domates
• 1 çorba kaşığı domates salçası
• 2 diş sarımsak
• Bir tutam maydanoz
• Karabiber
• Tuz
YAPILIŞI
Patlıcanlar sapları kalacak şekilde alacalı
soyularak kızartılır. İç harcı için; soğanlar
ve sarımsaklar yemeklik doğranarak sıvıyağda kavrulur. Kıyma ilave edilerek kavurmaya devam edilir. Ardından salça, baharat ve tuzu eklenerek bir müddet daha
kavrulur. Bir çay bardağı kadar su eklenerek 5 dakika kadar kaynatılır. Ateşten alınarak ince ince kıyılmış maydanozlar da
ilave edilir. Patlıcanlar bir tepsiye alınarak
ortaları yarılır ve hazırlanan harç patlıcanlara pay edilir. Üzerleri domates ve biberlerle süslenir. 1 kase kadar salçalı sıcak su
eklenen tepsi, 180 derece fırına sürülerek
15 dakika kadar pişirilir.
MALZEMELER
• 4 adet kuzu incik
• 2 adet patates
• 2 adet havuç
• 2 adet kereviz
• 2 adet kuru soğan
• Bir tutam maydanoz
• 1 çorba kaşığı un
• 1 çorba kaşığı zeytinyağı
• Tuz
YAPILIŞI
İncikler sıcak suda 15 dakika kadar kaynatıldıktan sonra soğuk suyla yıkanır. Yemeklik doğranan kuru soğan zeytinyağında
kavrulur. İri doğranan havuçlar ilave edilerek rengini verene kadar kavurmaya devam edilir. Bu esnada unu da eklenerek bir
müddet daha kavrulur. Üzerine 2 litre kadar
sıcak su eklenerek incikler de aynı tencereye alınır. Etler pişmeye yakın iri doğranmış patates ve kerevizler ilave edilir. İnce
kıyılmış maydanoz ve limon ile servis edilir.
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MALZEMELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gr kuşbaşı kuzu eti
1 adet patlıcan
8-10 adet taze fasulye
1 adet kabak
2 adet patates
3 adet domates
2 adet çarliston biber
1 adet kırmızıbiber
1 yemek kaşığı salça
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Tuz

YAPILIŞI
Sırasıyla doğranmış soğan, et ve biberler bir tencerede kavrulur. Ardından, zevke göre doğranmış patlıcanlar da eklenerek bir müddet daha kavrulur. Malzemeler
pembeleştiğinde doğranmış domates, salça ve diğer doğranmış sebzeler de eklenip
sebzeleri geçmeyecek şekilde su ilave edilir. Kısık ateşte etler ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

MALZEMELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg asma yaprağı
300 gr yağlı dana kıyması
1 çorba kaşığı sıvıyağ
1 çay bardağı pirinç
3 adet domates
2 adet kırmızıbiber
1 adet orta boy soğan
1 diş sarımsak
1 çorba kaşığı biber salçası
1 bağ maydanoz
Nane
Karabiber
Tuz

TERBIYESI İÇIN
• 1 çorba kaşığı un
• 2 çorba kaşığı yoğurt
• 1 adet limon
YAPILIŞI
Yapraklar tuzlu suda haşlanır, sudan çıkartılıp soğuk suyla yıkanır. Kıyma, pirinç, rendelenmiş domates ve diğer tüm malzemeler
kullanılarak yarım çay bardağı su ilavesiyle iç harç elde edilir. Yapraklar bu harç ile
tek tek sarılır. Tencereye alınan sarmalar, 4
bardak kadar su ilave edilerek pişirilir. Ayrı
bir kapta yoğurt, un, limon suyu ve 1 bardak suyla hazırlanan terbiye, kaynamakta olan sarmaların üzerine gezdirilir. Bir taşım daha kaynatıldıktan sonra isteğe göre
sarımsaklı yoğurt ve domates sosu ile ya
da sade olarak servis edilir.
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UZMANLAR UYARIYOR;
“ÇOCUKLARINIZI OKULA
KAHVALTISIZ YOLLAMAYIN”
Daha dünyaya geldiği ilk andan itibaren üzerine titrediğiniz, her şeyin en iyisini vermek için
çabaladığınız minik yavrunuz artık okullu oldu. Peki ama şimdiye kadar beslenmesiyle yakından
ilgilendiğiniz çocuğunuz okul döneminde nasıl beslenmeli, gelişiminin sağlıklı ilerleyebilmesi için
nelere dikkat edilmeli? bu soruların yanıtını, Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Şan’dan aldık.

Sevil Şan

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Uzunca bir yaz tatilinin ardından pek
çok aileyi ve çocukları tatlı bir okul
telaşı sarmış durumda. Okula başlamasıyla birlikte artık güne erken
başlayacak olan çocukların derslerinde daha verimli ve başarılı olabilmeleri için doğru beslenme şüphesiz
büyük rol oynuyor. Okul dönemindeki
çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarının nasıl kazandırılabileceği ile
ilgili görüştüğümüz Medical Park Fatih Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Şan, bu hususta en
önemli noktanın öncelikle yemek saatlerinin okul saatlerine göre düzenlenmesi olduğunu söylüyor. Sabahçı,
öğlenci veya tam gün olan okullara
göre kahvaltı, öğle ve akşam yemek
saatlerinin yanı sıra, ara öğünlerin de
ders aralarına ve teneffüslere göre
planlanması gerektiğini belirten Şan,
“Çocuklar, sağlıklı bir şekilde gelişmeleri, büyümeleri ve derslerinde başarılı olmaları açısından asla uzun süre
aç kalmamalıdır. 2.5-3 saat aralıklarla günde 6 öğün şeklinde beslenmelidirler” şeklinde konuşuyor.

EVDEN MUTLAKA KAHVALTI
EDILEREK ÇIKILMALI
Sağlıklı bir beslenmede kahvaltının
büyük önem taşıdığını ve düzenli
kahvaltı yapma alışkanlığının küçük
yaşlarda oluştuğunu kaydeden Şan,
çocukları evden kahvaltı yapmadan
çıkarmanın son derece yanlış olduğunu belirterek, “Çocuklar hızlı bir büyüme ve gelişme sürecinde olduklarından yeterli ve dengeli beslenmeye
ihtiyaçları daha fazladır. Her sabah
sağlıklı bir kahvaltı yapan çocuklarda vitamin-mineral eksiklikleri daha
az gözlenirken ileriki yaşlarda obesite, kolesterol ve şeker gibi hastalıkların görülme riski de azalır.
Bağışıklık sistemlerinin gelişmesi ve
daha sağlıklı bireyler olabilmeleri için
her sabah karbonhidrat ve protein
kaynaklarından zengin bir kahvaltı
yapmaları sağlanmalıdır” diyor.

PEKI YA BESLENME ÇANTASI
Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Şan,
beslenme çantasının da en az kahvaltı kadar önem taşıdığını belirterek
bu hususta dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıralıyor; "Çocukların ara
öğünlerde tüketmesi için çantalarına mutlaka meyve, fındık veya ceviz,
süt veya evde yapılmış meyveli kek
tarzı yiyecekler konmalıdır.
İÇECEK TERCIHINE ÖZELLIKLE
DIKKAT EDILMELIDIR.
Masum gibi gözüken ama zararlı etkileri olan, fazla kalori içeren asitli içecekler, hazır meyve suları ve toz halinde olan meyve suları yerine ayran,
süt veya taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Okula giderken
yanlarına mutlaka su verilmeli böylece su içme alışkanlıklarının oluşturulması sağlanmalıdır.”

OKUL ÇOCUĞU IÇIN
MENÜ ÖNERISI
İŞTAHSIZLIKLA
BAŞA ÇIKMAK MÜMKÜN
Ailelerin çocuklara yiyeceklerin faydalarını ısrarcı olmadan anlatması,
gerektiğini söyleyen uzman diyetisyen, iştahsızlıkla başa çıkma yollarını şöyle sıralıyor;
"Evde ve okuldaki yemek saatleri planlanmalı, abur cuburlar sınırlandırılmalı, haftada 1-2 kez belli ölçülerde yemeğe izin verilmeli, herkesin
örnek olması açısından evdeki yemek alışkanlıkları düzenlenmeli ve
en az 1 öğünde sebzeye yer verilmelidir. Çocukların sevmediği yiyecekler
görünüm, sunum ve şekilleri değiştirilerek yemesi zevkli hale getirilebilir. Kullanılan çatal, kaşık ve tabakların renkli seçilmesi de yemek yeme
isteğini artırabilir. Çocukların sevdiği makarna, börek ve çorbaların içine
bol sebze katarak sebze tüketimleri
artırılabilir. Meyveleri; birkaç çeşitle
hazırlanmış meyve salatası şeklinde
veya süte veya yoğurda katarak yemeleri sağlanılabilir."

SAĞLIKLI BIR BESLENME
IÇIN NELERE DIKKAT EDILMELI?
Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Şan,
sağlıklı bir beslenmeden söz edilebilmesi için her gün mutlaka süt-yoğurt/ et-tavuk-balık-kurubaklagil /
sebze-meyve/ ekmek-tahıl gibi besin gruplarının tüketilmesi gerektiğini hatırlatırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise şöyle özetliyor;
“Bir öğünde et-tavuk-balık yeniliyorsa
diğer öğün mutlaka sebzeli yemeklerden oluşmalıdır. Her gün mutlaka
2-3 bardak süt veya yoğurt , 4-5 porsiyon sebze-meyve, 1-2 dilim peynir, 1 yumurta, 1 porsiyon kırmızı et
ya da beyaz et tüketilmelidir. Haftada en az 2 defa balık ve kuru baklagil tercih edilmelidir.
Çikolata, şeker yerine sütlü tatlılar,
evde yapılmış meyveli süt veya yoğurtlar tercih edilmelidir.
Çocukların televizyon ve bilgisayar
karşında geçen zamanları sınırlandırılarak fiziksel aktivite zamanları
artırılmalıdır.”

Sabah: 1 bardak taze meyve suyu,
1 dilim peynir, 1 yumurta, 1 tatlı
kaşığı bal veya pekmez, yeşillik, 5
zeytin, 1-2 dilim tam tahıllı ekmek.
Ara Öğün : 1 meyve ve 2 ceviz
veya 10 fındık veya 10 badem.
Öğlen: 6-7 kaşık kıymalı veya
etli sebze yemeği, 6-7 kaşık pilav veya makarna, 1 kase yoğurt,
1-2 dilim ekmek. Okulda beslenme şeklinde götürülüyorsa; tam
tahıllı sandviç ekmeğine 2-3 dilim peynir veya 2-3 köfte ymevsim yeşillkleri ile sandviç yanına
1 bardak ayran veya süt.
Ara Öğün: Tost ve 1 bardak ayran
veya 1 kase sütlü tatlı veya 1 dilim
kek ve 1 bardak süt.
Akşam: 1 kase çorba, 3-4 köfte
veya 1 el kadar tavuk veya 1 orta
boy balık, salata, 1-2 dilim ekmek.
Ara Öğün: 1 bardak süt ve meyve.
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GURME

DÖNDÜKÇE
BAŞ DÖNDÜREN
MİLLİ LEZZETİMİZ;

DÖNER

Evliya Çelebi'ye göre yeryüzünün
en büyük lezzeti!

Her ne kadar İstanbul'da 1960 yılından beri döner kebap satılsa da aslında Türk mutfağının dünyaca tanınan temel taşlarından biri olan döner
2500 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Evliya Çelebi Kırım Türklerinin mutfağında tattığı döner kebabı öve öve
bitiremez. Anadolu'nun dünyaya armağanı döner bugün Sibirya steplerinden Afrika çöllerine, Arjantin'den
Japonya'ya kadar her yerde. Ülkemizde 30 bine yakın 'döner ekmek'

Şehirlerimiz arasında da 'en güzel
döner bizim döner' rekabeti yaşanır içten içe.
Bursa; döner denince akla gelen ilk
isimdir. Erzincan'ın döneri bir başka
güzeldir, Trabzonluların bir başka...
Bodrum'un sebzeli dönerinden Afyon'un sucuk dönerine, Erzurum'un
yatık döneri Cağ Kebabına kadar her
yerde farklı bir lezzzetiyle karşımıza çıkar.
Peki siz döndükçe baş döndüren bu
milli lezzetimizi nasıl seversiniz?
Yoğurtlu, pideli versiyonu iskender
olarak mı, pilav üstü mü yoksa ekmek arası mı?

SOSYAL TESİSLERDE DÖNER KEYFİ
Geleneksel bir Türk yemeği olarak
neredeyse bütün dünyanın tanıdığı ve severek tükettiği dönerin en
lezzetlisi; enfes İstanbul manzaraları eşliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde.
Anadolu Yakası'nda Boğaz’ın doyumsuz manzarası ile yemyeşil
ağaçların buluştuğu Beykoz Sahil,
tüm Adalar’ı ayaklarınıza getiren
Dragos, İstanbul’un saklı sekizinci tepesi Gözdağı, hoş kokulu çam

büfesi ve restoranı bulunmakta ve
günde 500 ton döner tüketilmekte.
Almanya'da bizden daha fazla dönerci olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da günlük döner tüketimi 20
milyon porsiyon. Her ülke farklı bir şekilde döner tüketmekte. Tokyo'da köri
soslu döner satılırken Senagal'de tarator soslusu meşhur. İyi bir dönerin
peşinde kilometrelerce yol gitmekten, kuyruklarda beklemekten imtina etmeyiz.

2012 yılında Ankara Shopping Fest
etkinlikleri kapsamında Gençlik Parkı'nda özel olarak hazırlanan 5 metre
yüksekliğindeki ocağa 1.198 kg döner takılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girildi.
NASIL HAZIRLANIR?
Yaprak inceliğinde doğranmış dönerlik et; süt, sıvı yağ, soğan suyu, tuz ve
karabiber karışımında bir gece bekletilir. Şişe geçirilerek sıkıca yerleştirililir ve ateş karşısında devamlı çevrilerek pişmesi sağlanır. Etin menşei
kadar pişme malzemesi ve ustanın da
yeri ayrıdır bu sanatta. Ustanın döner
bıçağı ile milimetrik kesimini izlemek
bile ayrı bir keyiftir. Bekletmeye gelmez döneri, soğumadan hızlıca yenmelidir. Belki de döner, dünyadaki ilk
fast food örneğidir.

ağaçlarının boylu boyunca uzandığı Fethipaşa ve tarihi dokusuyla
Çamlıca Sosyal Tesisleri ile Avrupa Yakası'nda, İstanbul’un huzura
açılan kapısı Florya Sosyal Tesisleri kafeterya bölümlerinde her hafta sonu enfes lezzetteki dönerler,
misafirlerin beğenisine sunuluyor.
Her bir Sosyal Tesiste kendi ustalarının maharetli elleriyle hazırlanan dönerler, öğle saatlerinden itibaren misafirlere servis ediliyor.
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İSTANBUL'UN İLKLERİ
Bu kitap ; İstanbul'da kırkı aşkın rotada binlerce tur yapmış, şehri anlatmak için birbirinden güzel dokuz kitap yazmış bir tarihçi-profesyonel rehber ile İstanbul'un sokaklarını karış karış adımlayan, binlerce kare çeken bir fotoğraf sanatçısının ortak çalışması. Yaklaşık üç yıl süren bir çalışmanın ürünü...
En büyük pay ise her zaman şaşırtacak bir şeyler saklayan ve kendine hayran bırakmayı iyi bilen İstanbul'a
ait. Bu kitapta şehrin eski, eskimeyen ve yeni yüzlerinin fotoğrafları var. Gece yarısından önce,sabaha karşı, gün batarken; doğanın ışıklarının şehrin ışıklarına karıştığı kareler...
Bu kitaba bir gezi kitabı gibi de bakabilirsiniz bir foto-belgesel kitabı gibi. Hangi gözle bakarsanız bakın, şehrin güzelliğini gece gözüyle keşfetmeye var mısınız?
Saffet Emre Tonguç
Fotoğraflar: Aydın Sertbaş
Boyut Yayınları

Kuşkusuz, İstanbul üzerine birçok eser kaleme alındı. ‘Dünya başkenti’ hüviyetini taşıyan bu şehrin hikâyesinin anlatımı hâlâ devam ediyor. İstanbul tarihi üzerine verdiği dersler, yazdığı birçok kitap ve makaleyle tanıdığımız Süleyman Faruk Göncüoğlu, İstanbul’un İlk’lerini bulup çıkarıyor zamanın depolarından… Ve karşımıza bugüne uç veren bir mazi atlası çıkıyor. Satır aralarında sadece Osmanlı İstanbul’u değil, Bizans devrinin
de imparatorluk keyfiyeti yer alıyor. Tanpınar’ın deyişiyle bu şehir ‘devamlı
şekilde muhayyilemizi işletme sihriyle bize tesir ediyor.’ Dünyanın en güzel
yeri neresidir? Bizans sarayına damat olan Türk kimdi? Şehre, Anadolu’dan
ilk büyük göç, ne zaman oldu? İstanbul kuşatmasında, Türklere karşı, “Dokunmayın gavurcuklarıma.” diyen evliya kimdi? Hristiyanlar, Çemberlitaş’ın
önünden geçerken neden istavroz çıkarırdı? Osmanlı’nın ‘kamusal alanları’
nerelerdi? Sadece kadınların gömüldüğü hazire neredeydi? Sinema seyreden ilk Osmanlı padişahı kimdi? İstanbul’un İlk’leri’ni okudukça iç içe geçerek kenetlenmiş, uzunca bir tarihin yüzünü göreceksiniz.
Süleyman Faruk Göncüoğlu
Timaş Yayınları

REİS BEY
YAZAN		 : NECİP FAZIL KISAKÜREK
YÖNETEN		
: ŞÜKRÜ TÜREN
SÜRE		: 165 DAKİKA / 2 PERDE
OYUNCULAR :
ABDULLAH TOPAL, BERRİN KOPER, CANER BİLGİNER, CEYSU
AYGEN, ÇAĞATAY PALABIYIK, DOĞAN ALTINEL, FATMA İNAN,
GÖKHAN EĞILMEZBAŞ, HAKAN YAVAŞ, HASİP TUZ, İBRAHİM
CAN, İBRAHİM ULUTAŞ, İSKENDER BAĞCILAR, LALE KABUL,
MAZLUM KİPER, MEHMET BULDUK, MELİSA DEMİRHAN, MURAT
DERYA KILIÇ, OKAN KARACA, OZAN AKİF SERMAN, ÖZGÜR
DERELİ, RIDVAN ÇELEBİ, SEFA TURAN, SELÇUK SOĞUKÇAY ,
TANJU GİRİŞKEN, YELİZ ŞATIROĞLU
KONUSU
Yasalara bağlılığı kadar, kararlarında da acımasız, keskin ve ''Gözyaşı
suçun rengini soldurmaz'' diyen bir yargıcın, genç bir adam için
verdiği idam kararının uygulaması sonrası, kararının yanlış olduğunu
öğrenmesi, onun yaşama ve toplumsal değerlere bakışını değiştirir.
Adalet, insanın en güçlü duygularından biridir ve herkesin içinde aynı anda bir avukat, bir savcı ve bir yargıç, bir
arada bulunur. Hayatın gösterdikleri karşısında, duruma göre, bunlardan biri oluverir kendiliğinden; suçlar, savunur
ya da yargılar... Sonra döner bakar, belki de verdiği karar yanlıştır, hayat akıp gider, yine savunur, suçlar, yeni
ahkamlar keser... Ya bu kişi verdiği kararla hayatın doğal akışını değiştiriyorsa? Görevinden istifa eden yargıç,
kendini yeni bir yaklaşımın ve yaşamın içine bırakır. Artık herkes için acımayı, merhameti, iyiliği ve bağışlayıcı olmayı
önerirken; acımasız, değer tanımaz, merhamet yoksunu bir yaşantının içinde kendini en ağır eleştirilerin hedefine
yerleştirir. Reis bey, adalet olgusunun ve kurumunun insani duyguları, yönelişleri göz ardı etmeden karar vermesini
isteyen yanıyla yargı-birey ilişkisine eleştirel bir bakış getiriyor.

KONUSU
Yıl 1913. Anadolu Coğrafyası dış güçlerin yaratmaya çalıştığı bir kaosun eşiğindedir. Yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılmaktadır. Bir grup Ermeni Ailesi bunun bir parçası olmamak için önce
İstanbul'a, sonra Paris'e gitmek zorunda kalır. Yıl 1941 dünya siyaseti daha da büyük bir çıkmaza sürükler onları. Büyüdükçe büyüyen tehlike, yaklaşan savaş, Anadolu özlemi, içinden çıkılmaz bir hale gelince ne yapacaklardır? "Her karanlığın sonunda güneş yine doğar, her acıdan geriye derin bir sızı kalır."
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• Arnavutköy • Avcılar • Avcılar Deniz Köşk • Beykoz Sahil
• Beykoz Koru • Büyükçekmece • Çamlıca • Dragos • Fethipaşa
• Florya • Gözdağı • Haliç • İstinye • Kasımpaşa • Küçükçekmece
• Safa Tepesi • Sultanbeyli Gölet • 1453 Çırpıcı

web: tesislerimiz.ibb.istanbul

twitter: @SosyalTesisler

instagram: sosyaltesisler

