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Yeşilin ve mavinin buluştuğu mekanlar
İBB Sosyal Tesisleri

Sosyal Tesisler Bülteni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İşletmeler Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında gerçekleştirilen hizmetleri kamuya duyurmak
amacıyla hazırlanmaktadır. Bülten içeriği özelde ise İBB Sosyal Tesisleri markasını konu edinir.
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BİZDEN HABERLER

ŞİFALI BAHÇE
FLORYA SOSYAL
TESİSLERİ’NDE
İBB Florya Sosyal Tesisleri aşçılarınca 6 şifalı bitki kullanılarak özenle hazırlanan ve tüm misafirlere
ücretsiz olarak ikram edilen mide dostu bitki çayı Şifalı Bahçe, tadanlardan tam not alıyor.
Halka en güzel lezzetleri en kaliteli ve en hesaplı halleriyle sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Tesisleri, çeşitli yeniliklerle misafirlerinin beğeni ve takdirlerini kazanmaya devam ediyor. Florya Sosyal
Tesisleri’nde yemek sonrası ikram edilmeye başlanan bitki çayı “Şifalı Bahçe” de sevilen lezzetlerden bir tanesi.
Tesisin tecrübeli aşçıları tarafından özenle hazırlanan Şifalı Bahçe içeriğinde, saymakla bitmeyen
faydalarının yanı sıra sindirim sistemi ve mide üzerinde de olumlu etkileri olan 6 farklı bitki kullanılıyor.
Mide Dostu Şifalı Bahçe
Yemeklerden sonra tüketildiğinde mideyi oldukça rahatlatan Şifalı Bahçe’nin içeriğini, sindirim sistemi, sinir sistemi
ve kasların üzerindeki ılımlı etkileriyle tam bir şifa kaynağı olan biberiye; harika bir temizleyici olarak sindirim
sistemini desteklerken mideyi rahatlatan nane; kan şekerini düzenlemeye yarayan maydanoz; sindirim sistemini
rahatlatan ve hazmı kolaylaştıran kakule; şişkinlik giderici karanfil ve kan temizleyici özelliğiyle limon oluşturuyor.
Misafirler Zevkle Tüketiyor
Florya Sosyal Tesisleri misafirlerine yemek sonrası ücretsiz olarak ikram edilen Şifalı Bahçe, tadanların beğenisini kazanıyor.
Soğuk olarak tüketilen bitki çayını, hoş kokusu ve yumuşak içimiyle oldukça lezzetli bulduklarını ifade eden misafirler, kendilerine
değer verip böylesine sağlıklı ve lezzetli bir çay hazırlayan tesis yönetimi ve aşçılara teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.
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BİZDEN HABERLER

İBB’DEN BİR SOSYAL TESİS DAHA

CİHANGİR
SOSYAL TESİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Cihangir ile birlikte Sosyal Tesis
sayısını 19’a çıkarıyor.

BİZDEN HABERLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel yansımalarından biri olarak 1996 yılından bu yana halkın hizmetine sunulan İBB Sosyal Tesislerine bir yenisi daha ekleniyor. Tarihi Roma Parkı’nın üst
bölümündeki arazide, Osmanlı mimarisinden esinlenilerek
inşa edilen Cihangir Sosyal Tesisi, çok yakında kafeterya
olarak hizmet vermeye başlayacak. Böylece lezzet, kalite
ve manzaraları ile İstanbulluların gözdesi olan İBB Sosyal
Tesislerinin sayısı da 19’a yükselmiş olacak.
Önceleri otopark olarak kullanılan alanda, doğayla uyumlu
şekilde tamamen ahşap olarak inşa edilen Cihangir Sosyal
Tesisi, iki katlı ve cumbalı bir binadan oluşuyor.
Osmanlı mimarisinden izler taşıyan ve estetik görüntüsüy-

05

le dikkat çeken tesisin kapalı alanı 100, terası ise 60 kişiye kadar hizmet verebilecek.
Manzarasıyla da Menüleriyle de İddialı
Tophane-i Amire’nin hemen yanında inşa edilen ve kesintisiz bir Boğaz manzarasına sahip olan Cihangir Sosyal Tesisi, İstanbul’un enfes güzelliklerinden herkesin istifade edebilmesine olanak tanıyor. Yeşil ile mavinin kesiştiği tarihi bir
atmosferde Boğaz’ın eşsiz güzelliğini seyir imkanı sunan
tesis yalnızca kafeterya olarak hizmet verecek. Ancak, diğer İBB Sosyal Tesisleri kafeteryalarından farklı olarak Cihangir Sosyal Tesisi’nde başta mantı olmak üzere, makarna ve salata çeşitleri de yer alacak.

İBB 4 YENİ
MOBİL BÜFE
İLE GÜCÜNE
GÜÇ KATTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
acil durumlarda yardım dağıtım
istasyonlarına dönüştürülmek
üzere tasarlanmış pratik
hizmet araçlarının sayısını yeni
eklenen 4 araçla birlikte 14'e
çıkardı.
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BİZDEN HABERLER

7 gün 24 saat ihtiyaç
duyulan her yerde

MOBİL
BÜFE
Gerektiğinde yardım dağıtım istasyonlarına dönüştürülmek
üzere tasarlanmış Mobil Büfeler, içerisinde mikrodalga
fırından derin dondurucuya kadar her türlü mutfak
ekipmanının bulunduğu minibüslerden oluşuyor. Mobil
Büfeler, olağanüstü durumlarda, sosyal etkinliklerde, hastane,
köprü, gezi alanları, sahil şeritleri gibi pek çok alanda hizmet
sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede her yere
ulaşabilen pratik hizmet araçları Mobil Büfeler aracılığıyla
İstanbulluların ihtiyaç duyduğu her yere 7 gün 24 saat hizmet
götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu
4 yeni araç ile birlikte 2018 yılı Ocak ayı itibarıyla Mobil Büfe
sayısını 14’e yükseltti.

Kutlama, miting ve anma
törenleri gibi etkinliklerde

HALKIN

HİZMETİNDE

BİZDEN HABERLER
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İftar saatinde yolda kalanlara
iftariyelikler Mobil Büfe’den

Ramazan ayı süresince Eminönü ve Kadıköy İskeleleri, Beşiktaş
ve Şişli Meydanları gibi şehrin en kalabalık ulaşım noktalarında
sabitlenen Mobil Büfeler, iftar vaktinde evlerine yetişemeyen
vatandaşlara iftariyelik ikramlarda bulunuyor.

Gelenekselleşen Aşure
Dağıtımında Mobil Büfe Görevde

İstanbul’un en hareketli noktalarında konumlandırılan Mobil
Büfeler aracılığıyla binlerce kişiye kardeşlik ve paylaşmanın
simgesi aşure ikram edilerek damaklar tatlandırılıyor.

Hastane acil servislerinde...

Zorlu kış şartlarında trafikte kalanlara...

12

HALKLA İLİŞKİLER

İBB, GAZİLERİ GENÇLERLE
BULUŞTURDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gençlerimizde vatan sevgisi ve tarih bilinci oluşturmak
amacıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında liseli gençlerimiz ile gazilerimiz bir
araya getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihimize gereken
önemin verilmesi, gençlere vatan sevgisi ve bir olma
düşüncesinin aşılanması ve aydın nesiller yetiştirilmesi amacıyla “Liselerde Tarih Bilinci Uyandırma” projesi başlattı. Proje kapsamında Kıbrıs, Kore, TSK ve 15
Temmuz gazileri duygu, düşünce ve deneyimlerini aktarmaları için lise öğrencileri ile bir araya getirildi.
Bağımsızlığımızı korumak amacıyla vatanın her karış
toprağına kanlarını akıtan, tarihe altın harflerle adımızı yazdıran gazilerimizin ve gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltirken milli birliğin
devamını yeni nesillere doğru aktarmayı hedefleyen
anlamlı projenin ilk uygulaması, Avcılar İHKİB Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Kendilerini ziyarete gelen Kore ve Kıbrıs Savaşı gazilerini alkışlarla karşılayarak tek tek elerini öpen gençler, gazilerimizin anlattıklarını da büyük bir dikkat ve ilgiyle

dinledi. Kore ve Kıbrıs Savaşlarının tüm ayrıntılarıyla
anlatıldığı programda gençler, yakın tarihimizi ve savaş sırasında yaşanılanları ilk ağızdan öğrenme fırsatı yakalamış oldu.
Program, gazilerimizin kendilerine yöneltilen soruları cevaplaması ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle son buldu.
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GENÇLİK VE SPOR

İBB KIŞ SPOR OKULLARI
ÇOCUKLARI BEKLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, herkesin spor yapabilmesi ve Türk sporunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla
180 okul spor salonunu tüm vatandaşların kullanımına açmıştı. İBB, şimdi de bu salonlardan 37’sini kış spor okuluna dönüştürerek binlerce çocuğun kışın da spor yapmasına olanak sağlıyor.
18 Mayıs 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek kış spor okullarında 6 - 15 yaş arası çocuklar, basketboldan karateye, jimnastikten güreşe kadar takım ve bireysel sporlar olmak üzere 17 farklı branşta spor yapabilecek. Antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri gözetimindeki spor eğitimleri, hafta içi dört gün 16.00-19.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 09.00-13.00 saatleri arasında verilecek.
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GENÇLİK VE SPOR

İBB'DEN ÜLKEMİZDEKİ MOTOR

MOTOKROS VE ENDURO

GENÇLİK VE SPOR
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SPORLARINDA BİR İLK

ŞAMPİYONALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye
Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde
Türkiye'de ilk defa kapalı alanda motokros
ve enduro şampiyonaları düzenlendi.
Birer hafta arayla Ataköy'deki Türkiye
Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm
Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonlar
sporseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Organizasyon için TAF Atletizm Salonu,
yaklaşık 1 ay süren çalışmalarla motosiklet
parkuruna dönüştürüldü. Yaklaşık 350
kamyon özel toprağın kullanıldığı parkurda
rampalar, ondülalar, viralar ve yaslamalar
yapıldı. Uygun peyzaj çalışmalarıyla doğal
bir parkur oluşturuldu.
MXGP Dünya Şampiyonası'na Hazırlık
Niteliğinde
Türk enduro sporcularının resmi bir
organizasyonda ülkemizde ilk kez kapalı
bir alanda yarıştığı İstanbul Super Enduro
Şampiyonası’nda 9 ile 60 yaş arası yerli ve
yabancı 58 endurocu kıyasıya mücadele
verirken yarışları 5 bine yakın seyirci
ilgiyle takip etti. Türkiye'nin ev sahipliğinde
gelecek yıl düzenlenecek MXGP Dünya
Şampiyonası'na hazırlık niteliği taşıyan
organizasyonda endurocular, rampaların
yanı sıra kaya, taş havuzu, lastik havuzu,
kütükler, odun havuzu gibi zorlu engellere
karşı, güç ve dayanaklılık sınavı verdi.
Dereceye giren sporcular kupalarını
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan
Kep, TAF Başkanı Fatih Çintimar, TMF
Asbaşkanı Ogün Baysan, İBB Gençlik ve
Spor Müdür Yardımcısı Seyda Dursun ve
Dünya Şampiyonu milli sporcu Kenan
Sofuoğlu’ndan aldı.

ÖMÜR BOYU UNUTULMAYACAK RÜYA
GIBI DÜĞÜNLERIN ADRESI

BEYKOZ KORU
SOSYAL TESİSİ
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EN PRESTİJLİ DÜĞÜNLER

500 KİŞİLİK

kapalı alanı ile

Beykoz Koru Sosyal Tesisi her türlü kurumsal ya da
kişisel davet ve organizasyonlar için kaliteli hizmet
anlayışı, zengin menü seçenekleri ve profesyonel
personeli ile sizleri ve misafirlerinizi ağırlıyor...

EN PRESTİJLİ DÜĞÜNLER
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120 KİŞİLİK

30-120 KİŞİLİK

EK DÜĞÜN SALONU

TOPLANTI SALONU
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İSTANBUL'UN DEĞERLERİ

İSTANBUL'DA SEMAYA
YÜKSELEN İLK EZANIN
MEKANI; ARAP CAMİİ
Yüzlerce ayrı ezan sesinin semaya karıştığı yedi tepeli kadim kent İstanbul’da ilk
ezanın yankılandığı tarihi Arap Camii… Bu özelliğinin yanı sıra farklı mimarisiyle
de İstanbul’a değer katan eşsiz bir yapı…

Emevi Komutanı Mesleme Bin Abdülmelik’ten
İstanbul’a Yadigar
Bilindiği üzere bünya başkenti İstanbul’un
fethedileceği Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından; “Kostantiniyye fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne büyük komutan, onu fetheden ordu ne büyük ordudur”
sözleriyle müjdelendiğinde, birçok sahabe ve
Müslüman, bu şerefe nail olabilmek için İstanbul'u fethetme umuduyla yollara düşer. Bunlardan biri de İslam ordularının en kuvvetli komutanlarından Mesleme Bin Abdülmelik’tir.
Emevi kumandanı Mesleme Bin Abdülmelik,
hem karadan hem de denizden Bizans’ı kuşatır. Şehri alamasa da Galata civarı ele geçirilir. Bunun üzerine Mesleme ve İmparator Leon
arasında varılan anlaşma sonucu, ordusunu
konuşlandırmak için Haliç’in karşısına Galata Hisarı surları içinde hisarla birlikte “Kal’atü’l-Mesleme” adıyla anılan cami inşa edilir. Zamanla bu ad halk dilinde kısaltılıp Kal’at,
Galat ve Galata’ya dönüşür ve bölge o günden
bugüne Galata adıyla anılır. Ancak Galata adının, İtalyanca yokuş halinde sokak manasına
gelen “Galata”dan geldiğini veya rıhtım anlamına gelen “Calata” dan geldiğini ileri sürenler de vardır.
Fetihle Birlikte Aslına Döner
7 yıl kadar İstanbul’da kalmış olan Arap Müslüman Ordusu ibadetini bu camide yapar.
Emevi Halifesi Ömer bin Abdülaziz, Şam'daki
isyanlar nedeniyle Mesleme bin Abdülmelik'i
geri çağırınca, İstanbul kuşatması sona erer.
800 yılına kadar cami olarak kalan bu tarihi
yapı, Galata bölgesine yerleşen Cenevizlilerce kiliseye çevrilir ve San Paola Kilisesi olarak
adlandırılır. 1453’te fetih şerefine erişen Fatih
Sultan Mehmet, İslam dininin İstanbul'daki bu
ilk mührünü aslına, yani camiye çevirir. Çan
kulesi minareye dönüştürülür, mihrap ve minber ilave edilir.
Bugünkü adıyla Arap Camii, Fatih Sultan Mehmet’in 1472 tarihli vakfiyesinde “Galata Camii”
olarak geçerken 1546 tarihli İstanbul Vakıfları
tahrir defterinde “Cami-i Kebir” olarak kayıtlıdır. 1600 tarihli İstanbul Vakıfları tahrir defterinde ise "Arap Camii”, “Cami-i Kebir” ve “Galata Camii” olarak üç farklı adla geçer. Yine bu
defterdeki kayda göre Galata Camii mahalleyi
kuran camidir. Bu nedenle mahallenin adı da
“Galata Camii Mahallesi”dir.

Yangılardan Nasibini Alan Cami Defalarca
Tadilat Görür
19. yüzyılda muhtelif tarihlerde geçirdiği yangınlarla birkaç yenileme geçiren Arap Camii’ndeki en büyük
değişiklik 1731’de bütün Azapkapı semtini kasıp kavuran yangından sonra Padişah II. Mustafa’nın eşi ve
I. Mahmud’un annesi Saliha Sultan’ın yaptırdığı büyük
tadilat sırasında olur. Ahşap mimarinin hakim olduğu genişletilmiş bina ve çatı sayesinde hünkar mahfili
de ilave edilerek mescid, ‘Salatin Camii’ haline getirilir.
Saliha Sultan’ın yaptırdığı tamir sırasında Arap mimarisine uygun üst pencereler ilave edilir ve caminin avlusu çevrilerek sokağa açılan cümle kapısı ve şadırvanlar yaptırılır. 1807 yılındaki yangın sonrasında ise
cami yeniden elden geçirilmiş ve Divan-ı Hümayun
kâtibi Hacı Emin Efendi tarafından binanın tarihçesi
bir taşa işlenmiştir. Bu taş, mihrabın sağındaki duvarda asılı bulunmaktadır. 1868 tarihindeki cami tadilatında ise Adile Sultan tarafından orta şadırvan restore ettirilir ve sarnıç eklenir. Cami 1913 yılında geniş
çaplı bir tadilat daha geçirir. Bu onarım sırasında caminin zemininde bulunan Latin ve Cenevizlilere ait
mezar taşları ve mumyalanmış iskeletler İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne nakledilmiştir.
Asırlara Meydan Okuyan Cami Mimarisiyle
Hayranlık Uyandırıyor
Şam’daki Emevi Camii'ni andıran ve Arap mimari özellikleri taşıyan cami her türlü haşere ve güveye karşı dayanıklı ahşap malzemeden inşa edilmiştir. Üç kat halinde 70 pencerenin aydınlattığı caminin
ahşap süslemeli tavanı, dört duvar ve 22 ağaç sütun üzerine oturtulmuştur. 8 mermer sütuna oturan
barok usulünde bir mahfili vardır. Kürsü ise Azapkapı’daki Sokullu Mehmet Paşa Camii’nden getirilmiştir.
Mihrabı ve minberi mermerden yapılan Arap Camii’nin
duvarları kesme taş ve tuğla karışımıdır. Ahşap çatısı kiremit örtülüdür. Cami dikdörtgen şeklindedir. Batı
kısmındaki cemaat mahfili 1913 yılında ilave edilmiştir. Çan kuleliğinden minareye çevrilen ve 102 merdivenle çıkılan dikdörtgen şeklindeki minarenin altından cami avlusuna girilen tonoz halinde bir geçit
vardır. Caminin iç tarafında kıbleye göre sağ duvarına raptedilen mermer kitabeye, tarihçe olarak yer verilmektedir. Mihrap caminin kıbleye yönelik öndeki
kalın kilise duvarına yerleştirilmiştir ve son mihrabın
solundaki küçük mihrablı oda Mesleme bin Abdülmelik'in çilehanesidir. Bu küçük odacıkta eskiden Kutsal
Emanetler saklanırmış.
Son olarak 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir şekilde onarım gören Arap Camii’nin bugün diğer selatin camilerimiz kadar çok
bilinmese de hatırı sayılır miktarda yerli ve yabancı ziyaretçisi vardır. Adeta asırlara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan bu emsalsiz tarihi yapı, insanımıza hiç olmazsa vakit namazlarında derin bir nefes
aldırıyor.

YEŞILIN VE MAVININ BULUŞTUĞU MEKANLAR

İBB SOSYAL TESISLERI

İstanbul’un doğayla ve denizle iç içe en güzel manzaralarına sahip 18 farklı noktasında kafeterya ve restoran hizmeti veren İBB Sosyal Tesisleri, eşsiz konumları
ve hizmet kalitesi ile İstanbul’un prestij mekanları olmaya devam ediyor.

AVCILAR SOSYAL TESİSİ
Deniz manzaralı restoranı ve yeşillikler
içerisindeki bahçe kafeteryasıyla tam size göre...

BÜYÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ
Stresten uzak bir gün geçirmek isteyenler için dört mevsim
kafeterya hizmeti sunuyor...

ÇAMLICA SOSYAL TESİSLERİ
Köşkleri, çeşmeleri, asırlık ağaçları ve tarihi atmosferiyle Çamlıca Tepesi’nin
en önemli tamamlayıcısı...

FETHİPAŞA SOSYAL TESİSLERİ
Sarayburnu’ndan Ortaköy’e uzanan muhteşem manzarası ve tarihi korunun
huzuruyla ağırlıyor misafirlerini...

HALİÇ SOSYAL TESİSİ
Balat’ın kendine has mimarisi ve eşsiz Boğaz manzarası ile
göz dolduran bir mekan...

KÜÇÜKCEKMECE SOSYAL TESİSİ
Küçükçekmece Sahili’nde, Kuş Cenneti ve gölün hemen yanı başındaki
İBB Küçükçekmece Sosyal Tesisi, şehrin içinde doğa konforu sunuyor...

365 GÜN KARNAVAL

TADINDA ŞEHİRLER

Kocaman dünyalara açılan daracık sokaklar, neşeleriyle yıllara meydan okuyan asırlık
evler, gökkuşağını kıskandıracak kadar canlı renkler… Gezginlerin ve özellikle fotoğraf
tutkunlarının gözdesi olmuş bu şirin kasaba ve şehirlere eminiz ki sizler de en az bizim
kadar hayran kalacaksınız.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
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Vernezza / İTALYA
“Beş Toprak” anlamı taşıyan Cinque Terre, dağlarla deniz arasındaki yamaç ve vadilere konumlanmış 5 küçük balıkçı köyünden oluşuyor. Misafirlerini, estetik mimarisinin yanında sunduğu bozulmamış doğasıyla karşılayan Vernezza; renkli evleri,
yeşil panjurları ve sahil kafeleriyle dikkat çekiyor. Vernezza’dan kartpostal tadında panoramik bir fotoğrafla dönmek istiyorsanız mutlaka
Monterosso’ya giden yürüyüş yoluna tırmanmalısınız.
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Brugge / BELÇİKA
14. yüzyıldan kalma kiliseleri, çan kuleleri, sarayları ve şehrin ortasından geçen
kanalları ile gezginlerin iştahlarını kabartacak kadar güzel bir şehirdir Brugge. Öyle
ki kanallarının güzelliği ve turistik değerlerinin zenginliği dolayısıyla “Kuzeyin Venedik'i" yakıştırması yapılır.

Cicmany / SLOVAKYA
Slovakya’ya gidecekseniz ve broşürleri inceliyorsanız hiç şüphesiz bir tablo gibi hayranlıkla seyrettiğiniz sayfa Cicmany’e aittir. Koyu renk kütüklerden yapılmış ve üzerleri beyaz renkte geometrik desenlerle süslü evlerin oluşturduğu bu geleneksel dağ
köyü ve arkasındaki uçsuz bucaksız yemyeşil manzaraya vurulmak işten bile değil.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
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Juzcar / İSPANYA
Ülkenin güneyindeki Malaga kenti yakınlarında bulunan Juzcar köyü, hala en çok seyredilen ve sevilen çizgi filmlerden biri olan Şirinler’in film çekimleri için maviye boyanan evleriyle artık bir Şirinler Köyü. Juzcar, şirin evleriyle gezginlerin en çok ziyaret
ettiği mekanlar arasına girmeyi başardı.

Costa Nova / PORTEKİZ
Atlantik Okyanusu’nun kıyısındaki şirin tatil kasabası Costa Nova, 50'ye yakın renkli çizgili sahil evinden oluşuyor. Özellikle turistlerin çok ilgisini çeken kasabada herkes bu evlerin önünde fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturuyor. Buraya geldiğinizde muhteşem güzellikteki okyanusu seyrederek keyif dolu anlar yaşayabilirsiniz.
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Burano / İTALYA
Venedik Lagünü'nde birbirine köprülerle bağlı dört adadan oluşan Burano Takımadası, rengarenk evleri ve evlerin camlarını, duvarlarını süsleyen saksılarıyla özellikle fotoğraf çekmekten zevk alanların iştahlarını kabartır. Ufak bir öneri; yazları
aşırı sıcak olan bu bölge için en uygun zaman yaz başı veya sonudur.
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Kinsale / İRLANDA
Kinsale kasabası, İrlanda’nın ikinci büyük şehri olan Cork şehrine 30 km uzaklıkta
bulunan bir sahil kasabası. Muhteşem gelgitleri ve yelkenlileri ile bilinen bu güzel kasaba rengarenk sokakları ve evleri ile sanki bir masalın içindeymişsiniz hissini uyandırıyor. Burada evler ve mekanlar kadar mekanlara asılmış tabelalar da çok renkli ve
keyifli. Bu arada kasabanın sahip olduğu manzaranın benzersizliğini tarif etmeye ise
kelimeler yetersiz kalıyor.

Zalipie / POLONYA
Polonya'nın en güzel kentlerinden Krakow'a 68 kilometre uzaklıktaki Zalipie köyünde misafirleri beş yıldızlı otellerin taş duvarları değil, doğayla iç içe olan birbirinden
şirin ağaç evler karşılıyor. Üstelik bu evler öylesine sıradan ever de değil. Köy sakinlerinin tamamen ihtiyaçtan doğan yüz yıllık bir geleneği sürdürerek rengarenk motiflerle bezediği evlere bakmaya doyamayacaksınız.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
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Steinam Rhein / İSVİÇRE
Steinam Rhein, İsviçre'nin Schaffhausen kantonunda yer alan bir şehir. Şehrin en
önemli özelliği ise Ortaçağ'dan kalma dokusunu günümüze kadar korumayı başaran
dünyanın ender kentlerinden biri olması. Ön cepheleri fresklerle süslü ahşap karkas
evleri, antik sokak planları, şehrin surları, kale kapısı iyi korunan yerler arasında sayılıyor. Bu arada Stein am Rhein'in gezgincileri çeken bir başka yönü ise duvar boyamaları.

Alaçatı /TÜRKİYE
Rengarenk pencere ve kapıların süslediği taş evleri ve hayat dolu sokaklarıyla Ege’nin göz
bebeği Alaçatı, sadece yerli değil yabancı turistlerin de uğrak yerlerinden biridir. Yöreye özgü
taşlardan, cumbalı ve iki katlı olarak inşa edilen bu rengarenk evlerin arasında, begonvillerin
ve sardunyaların sarmaladığı patika yollardan ilerlerken adeta gençleştiğinizi hissedersiniz.
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MEDENİYETİN SESİ
KAPI TOKMAKLARI
Osmanlı'nın sosyal yaşamda gösterdiği hassasiyetlerden beslenmiş
mimari bir objenin sanata dönüşmüş hali kapı tokmakları…

Kapı halkaları ve tokmakları… Şehirleşme ve apartman yaşantısına
geçişle birlikte artık sadece birer sanat eseri olarak değerlendirilse
de geçmişte yalnızca kapıyı çalıp evdekilere haber vermek ya da
tutup çekerek kapıyı kapatmanın ötesinde işlevler üstlenmiştir.
Tokmaklardaki figürler sadece estetik kaygılar gözetilerek değil,
figürlerin anlamları da düşünülerek seçilmiştir. Sanatçıların,
yaşadıkları dönemin inançlarını, korkularını, ümitlerini sembolize
eden figürleri işlediği kapı tokmakları, kültürel bir öğe olarak varlık
gösterir.
Türk kültüründe kapı tokmakları İslamiyet öncesi ve sonrası olarak
ele alınabilir. İslamiyet öncesi Türklerde gücün ve kuvvetin simgesi
olarak kapı tokmaklarında hayvan motifleri ön plana çıkar ve en çok
aslan ile yılan motifleri tercih edilir. Selçuklularda kullanılan aslan,
sfenks, kartal, grifon gibi hayvan motifleri de kullandıkları yere göre
bazen hükümdarlık, bazen de ölüm sonrası yaşam ve cennet sembolü
olarak yer alır. İslamiyet'in kabulünden sonra hayvan ve insan tasvirleri
azalmaya başlar ve bir süre sonra da yok olarak yerlerini sade şekillere,
halkalara, oval ve yuvarlak formalara, çiçek ve el motiflerine bırakır. Kapı
halka ve tokmaklarının yaygınlaşması ve bir sanat dalı haline dönüşmesi
ise 15. yüzyılda Osmanlılar dönemine denk gelir.

GELENEKSEL SANATLARIMIZ
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Osmanlı'da halka ve tokmaklar yalnızca evlerde değil; cami, türbe, medrese, han, kütüphane gibi farklı yapıların kapılarında
da yer alır. Kullanıldıkları yerlere göre biçim, malzeme, yapım ve süsleme teknikleri farklılık gösterir. Halka şeklinde olanlar
genellikle evlerde, yılan şeklinde olanlar kalelerde, “ya Fettah” ya da “ya Hafız” yazılılar ise cami ve türbe kapılarında
kullanılır. Osmanlı kapılarının tokmakları başlı başına bir kültürdür ve Osmanlı insanının sosyal hayata bakışının bir
simgesidir. Tokmaklar, verdiği mesajlarla da ön plana çıkar. Öyle ki bu tokmaklara bakarak ev sahiplerinin dinini, mesleğini,
ekonomik durumunu tahmin etmek mümkündür. Zenginin kapı tokmağı kalın, ağır, süslü ve pirinçtendir. Fakirin ise ince,
basit, demirden ve halkadandır. El formundaki tokmaklarda kimi elde yüzüğün hiç olmaması, kimi elde orta parmakta
veya yüzük parmağında yüzüğün olması ev sahibinin bekar, evli ya da dul oluşunu simgeler. Eve gelen konuk tanıdıksa
kapıdaki halkayı, yabancıysa kapı tokmağını vurmaktadır. Böylece ev sahibi evdeki durumu ona göre ayarlar. El şeklindeki
tokmakların kapıya vuran kısmında iyiliği, bolluğu, sonsuz hayatı simgeleyen nar meyvesi bulunmaktadır. Kişinin
içeridekilerle ilk teması bu bereket sembolünü tutan ele dokunarak başlar. Tokmaklar, çıkardıkları seslere göre de farklı
anlamlar taşır. Kimi kapıların üzerinde ana tokmakların altında ikinci bir tokmak vardır. Kapıdan büyük tokmağın sesi
geliyorsa gelen misafir erkek, küçük tokmağın sesi geliyorsa gelen misafir kadındır. Bazen de kapının çekilip kapatılması
için tokmağın yanına yerleştirilen ‘şakşak’ veya ‘çekecek’ denilen bir halka, ikinci tokmağın görevini yapar. Eve kadın veya
çocuk geldiğinde küçük olan tokmakla ya da halkayla kapıya vurur; yabancı bir erkek geldiğinde ise büyük tokmakla
kapıyı çalar. Zor durumda kalan birinin kapı halkasını tutması ise kapıya sığınmak istediği anlamı taşır. Eğer, iki kanattaki
halkalar birbirine kurdele ile bağlanmışsa evde kimsenin olmadığı anlaşılır. Atalarımızın ince düşünce ve zarif sanat
anlayışıyla mimarinin bir parçası olan heybetli kapıların şaşalı tokmaklarını günümüzde İstanbul'da bulunan Ayasofya,
Rumeli Hisarı, Çinili Camii, Fatih Kütüphanesi'nde görmek mümkün. Anadolu'da ise bu gelenek hala yaşatılıyor. Özellikle,
Konya'da Mevlana Mescidi, Hürrem Paşa Konağı'nda yer alan burma halkalı tokmaklar, Safranbolu evlerinin çiçek motifli
tokmakları ve Diyarbakır köy evlerinde bulunan akrep kuyruğu şeklindeki tokmaklar en güzel örnekler arasında yer alıyor.
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Bakışlar
Bazen sözcükleri kullanmasak da, uzun uzun cümleler kurmasak da anlık
bir bakışımız, bir duruşumuz ele verir bizi. Hüznümüz de yansır; sevincimiz
de. Umudumuz da okunur; mutsuzluğumuz da. Yeter ki yalnızca bakan
değil, baktığını gören bir çift göz olsun üzerimizde...
Fotoğraflar: Emir BOZKURT

Her zaman anılar mıdır hapsettiğimiz çerçevelere?
Bazen de koca bir ömürdür hapsolan farkında bile olamadan...

55

56

FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE

Kim bilir belki de göğe diktiği çakmak çakmak kara gözleri
ak bir istikbalin habercisi...

FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE

Bazen kalın kalın kitaplar yetmez anlatmaya,
bazense bir bakışa sığar ne var ne yoksa...
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İçinde bir çocuk büyür ya hani seninle birlikte,
ne mutlu o çocuğun gözlerindeki ışığı hiç söndürmeyenlere...
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Gamlanma gönül…
Bazen dışarıda ayaz yemek çok daha evladır içeriden...

FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE

Renkleri kirlenmiş dünyanın siyah beyaz karakterleriydi onlar.
Duru, yalansız, dolansız, saf ve tertemiz...

Keşke yetse bir parça bant tamir etmeye
kırıp döktüğümüz yürekleri de...
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ETİKET OKU
SAĞLIKLI YAŞA
Modernleşme ve şehir yaşantısıyla birlikte paketli ve hazır
gıdaları tüketmeden yaşamak artık neredeyse imkansız. Ancak ne var ki sağlıklı bir beslenmeden söz edebilmemiz için
en azından ne tükettiğimizi ve ne kadar tüketmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunu bilebilmek içinse mutlaka
etiket okumayı öğrenmemiz gerekli.

Kullanılan Terimler Ne İfade Ediyor?
Light: Referans alınan ürünlere oranla en az yüzde 25 daha az
enerji veya yüzde 50 daha az yağ içeren ürün anlamına gelir.
Azaltılmış: Bu ürünler, kendine benzer üretilmiş besinlere göre
%25 oranında daha az enerji, yağ veya kolesterol içermektedir.
Zenginleştirilmiş: Tüketicinin sağlığı korumak amacıyla; üretim
esnasında çeşitli besin öğelerinin eklendiğini ifade eder. Örneğin;
vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler .

Gluten İçerir-İçermez: Gluten, çölyak hastalarının bağırsaklarındaki hasar ve emilim bozukluğundan ötürü sindirilemeyen
bir protein kompleksidir. Çölyak hastaları, gluten içeren hiçbir
ürünü kullanmamalıdır. Çölyak hastalarındaki gibi tehdit edici bir durum olmasa da gluten hassasiyeti olan bazı bireylerde gluten içeren ürünler; şişkinlik, gaz, yorgunluk, migren gibi
rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu hastalar için özel olarak
üretilen glutensiz ürünler mevcuttur.

Fenilalanin İçerir-İçermez: Fenilalanin, fenilktonüri hastalarında metabolize edilemeyen bir aminoasittir. Bu nedenle fenilPastörize: Süt ve yumurta gibi besinlerde vücuda faydalı ol- ketonüri hastaları tarafından tüketilmemelidir. Ürünlerde yer
alan bu bilgi, fenilketonüri hastalarını bilgilendirmeyi amaçlar.
mayan tüm bakterilerin yok edilmesidir.

UHT: Uzun ömürlü süt üretiminde besin değeri, vitamin ve mi- Aspartam İçerir-İçermez: Aspartam vücutta yakıldığında fenineral kaybı olmaksızın içindeki tüm mikroorganizmalardan arın- lalanin oluşturur. Bu nedenle fenilketonüri hastalarının aspardırılmış olmasıdır. UHT süt ve süt ürünleri oda ısısında yaklaşık tam kullanmamaları gerekir. Ürünlerde yer alan bu bilgi, fenil3 ay bekletilebilir. Ancak ambalajı açıldıktan sonra buzdolabın- ketonüri hastalarını bilgilendirmeyi amaçlar.
da (+4°C) saklanmalı ve 2 gün içerisinde tüketilmelidir.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Kalori ve Şeker Oranlarına Mutlaka Bakılmalı
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Yağ ve Kolesterole Dikkat

Ürün üzerinde “1 porsiyon için ya da 100 gramında bulunan değerler” şeklinde açıklamalar yer alır. Bu gibi durumlarda paketin
tamamının kaç porsiyon olduğuna da dikkat edilmelidir.

Üründeki doymuş yağ oranı 1 gramdan az olmalı ve mümkünse
hiç trans yağ içermemelidir. Trans yağ sınırının 0,5 olduğu asla
unutulmamalı ve bu değerlere uymayan ürünler tüketilmemelidir.

Şeker ihtiva eden ürünler tüketilirken günlük şeker ihtiyacının 25
gram olduğu göz önünde bulundurularak besinin bir porsiyonluk
tüketiminde şeker oranının 9 gramı aşmamasına dikkat edilmeli. Ayrıca glikoz ve mısır şurubu ilavesi olan ürünlerin hormonları
olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Ürünlerin kolesterol içeriği 20 mg’dan daha az olmalıdır.
Bunun üzerinde kolesterol içeren gıdaları kalp ve damar sağlığı için
mümkün olduğunca az tüketmeye gayret edilmelidir.

Diyet Ürünleri Temkinli Tüketin

Böbrekler İçin Tuz Tüketimi Önemli

Diyet ürünleri besin etiketini okumadan ve içeriğine bakmadan
sınırsızca tüketmek gibi bir hataya düşülmemeli. Bu tür ürünlerin içeriğindeki yağ miktarına, tatlandırıcı kullanılmış ise ismine
mutlaka bakılmalı. Mesela bir porsiyon meyve yemek yerine şeker ilaveli diyet bisküvi yiyerek zayıflanabileceği düşünülmemeli. Meyve şekeri ile sakkarozun vücutta işleyişi tamamen farklıdır.
Diyet olmasa dahi bir üründe lif oranının en az 7 gram olması gerekir. Böylece hem mide-bağırsak sistemleri desteklenmiş olur, hem
de besinin sindirimi kolaylaşıp tokluk süresi bir o kadar artmış olur.

Ürün içerisindeki sodyum oranının her 100 kaloride 120 mg’dan
daha düşük olmasına dikkat edilmeli, eğer yüksek ise ürün fazla tercih edilmemelidir. Günlük tuz tüketim sınırı 5 gram olduğundan bir paket gıdadan bu kadarını almanın çok fazla olacağı unutulmamalıdır. Özellikle böbrek hastaları ve hipertansiyon
problemi olanların ürünlerdeki tuz miktarına daha çok dikkat etmesi gerekmektedir.
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Hayrettin KÖSEM / Şef Aşçı
1970 yılında Yalova’da dünyaya gelen Hayrettin Kösem baba mesleği
olan aşçılığa 1985 yılında, ilk ustası
olan babasının yanında başladı. Çeşitli otellerin mutfaklarında deneyim
kazanan Kösem, 2 yıl boyunca da bir
İtalyan yolcu gemisinde aşçı olarak
görev aldı.
1997’de İBB Florya Sosyal Tesisleri aşçı kadrosuna dahil olan Kösem,
2000 yılında vardiya şefi, 2005 yılında aşçıbaşı yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2007 yılından beri aynı
tesiste aşçıbaşı olarak görevine devam etmekte olan ustamız, uluslararası yarışmalarda kazandığı 1 altın,
2 gümüş ve 3 bronz madalya ile başarısını tescilledi.
Gastronomi alanındaki yenilikleri yakından takip ederek mesleki becerilerini geliştirmeye devam eden Hayrettin Kösem, evli ve 2 çocuk sahibidir.

MALZEMELER
• 1 su bardağı mısır unu
• 5 su bardağı su veya et suyu
• 2 dilim kavurma
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 tutam kırmızı pul biber
• Tuz
YAPILIŞI
Kullanılacak su veya et suyu ile mısır
unu uygun bir tencerede karıştırılarak
kaynatılır. Bir tavada erimesi sağlanan
kavurma, kaynayıp koyulaşan çorbaya ilave edilir. Ardından tuzla tatlandırılan çorba, 5 dakika kadar daha pişirilir.
Pul biber tereyağında kızdırılarak bir sos
elde edilir. Üzerine sos gezdirilen çorba
sıcak olarak servis edilir.

KIŞ ÇORBALARI

m
u
P
m
u
P
a
b
r
Ço

67

68

KIŞ ÇORBALARI

KIŞ ÇORBALARI

ı
l
a
m
e
r
K orbası

Ç
e
z
b
e
S

MALZEMELER

• 10 adet taze fasulye
• 1 adet havuç
• 1 adet patates
• 1 adet kabak
• 1 adet kereviz
• 1 adet sarı biber
• 1 adet kırmızıbiber
• 1 adet soğan
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 4 yemek kaşığı süt kreması
• 1 bardak süt
• 1 yemek kaşığı un
• Karabiber
• 1 tutam kırmızı pul biber
• Tuz
YAPILIŞI
Küp küp doğranan havuç, fasulye, yemeklik doğranmış kuru soğan ve biberler tereyağında kavrulur. 2 litre kadar su ilave
edilerek haşlanır. Sebzeler yumuşadığında küp küp doğranmış kereviz, kabak ve
patatesler de ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir. Un ve
süt karıştırılarak çorbaya eklenir. Tuzu ve
baharatları ilave edilir. Süt kreması küçük
bir kasede çırpılır ve sürekli karıştırılarak
çorbaya eklenir. 2-3 dakika daha kaynatılan çorba servise hazırdır.
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MALZEMELER
• 250 gram kırmızı et
• 100 gram erişte
• 1 su bardağı un
• 4 çorba kaşığı tereyağı
• 2 su bardağı süt
• 6 su bardağı et suyu
• 2 çorba kaşığı biber salçası
• 1 adet domates
• 1adet sarı biber
• 1 adet kırmızıbiber
• 3 dal maydanoz
• Karabiber
• Pul biber
• Tuz
YAPILIŞI
Bir tencerede eritilen tereyağına un ilave
edilerek kavrulur. Ardından biber salçası
eklenerek bir müddet daha kavrulur. Soğutulmuş et suyu ile sütü ilave edilerek topaklanmaması için karıştırarak kaynatılır.
Tuzu ve baharatları ilave edilir. Erişteler de
eklenerek pişinceye kadar kaynatmaya devam edilir. Ayrı bir tavada kavrulan biberler ve domates ile daha önceden haşlanıp
didiklenen etleri de aynı tencereye alarak
bir taşım daha kaynatılır. Üzerine kıyılmış
maydanoz serpilerek servis edilir.
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MALZEMELER
• 1 kg kuzu incik
• 1 çay bardağı pirinç
• 5- 6 su bardağı su
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı biber salçası
• 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
• 8 diş sarımsak
• Karabiber
• Tuz
YAPILIŞI
Kuzu eti ve bütün sarımsaklar su ilavesiyle
düdüklü tencerede haşlanır. Haşlanan etler didiklenerek hazır hale getirilir. Pirinçler,
et suyuna atılarak pişirilir. Üzerine tereyağı,
salça, pul biber, tuz ve karabiber ilave edilip 2-3 dakika kaynatılır. Daha önce hazırlanan etler de aynı tencereye alınarak 1-2
dakika daha kaynatılır. Hazırlanan çorba
sıcak olarak servis edilir.
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• 200 gram balık
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 2 çorba kaşığı un
• 10 adet mantar
• 2 adet kuru soğan
• 1 adet taze soğan
• 1 adet patates
• 1 adet havuç
• 1 adet sarı biber
• 1 adet kırmızıbiber
• 3 dal maydanoz
• 1 tutam karabiber
• Tuz
YAPILIŞI
Temizlenip yıkanan balık, dörde bölünen
kuru soğanla birlikte kaynamakta olan 2
litre kadar suda haşlanır. Haşlanan balık
ve soğanlar bir kevgir yardımıyla sudan alınır. Küp küp doğranmış havuç ve patatesler kalan suya atılır. Ayrı bir tavada, tereyağında sotelenmiş yemeklik doğranmış kuru
soğan ve mantarlar da çorbaya ilave edilir. Sebzeler pişince, hafifçe sulandırılan un
ilave edilerek bir taşım daha kaynatılır. Temizlenip didiklenen balıketi de tuz ve karabiberle tatlandırılan çorbaya ilave edilir ve
koyulaşana kadar pişirilir. (Gerekirse su ilavesi yapılabilir.) Kıyılmış maydanoz ve taze
soğanla süslenerek servis edilir.
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• 5 - 6 yaprak lahana
• 1 adet havuç
• 1 adet patates
• 1 adet kuru soğan
• 1 adet sarı biber
• 1 adet kırmızıbiber
• 1 yemek kaşığı bulgur
• 100 gram barbunya
• 2 yemek kaşığı salça
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• Kırmızı pul biber
• Karabiber
• Tuz
YAPILIŞI
Lahanalar yıkanıp ince ince doğranarak tuzlu suda haşlanır. Tereyağı bir tencereye alınarak sırasıyla yemeklik doğramış soğan
ve biberler, küp doğranmış havuç, patates
ve domatesler kavrulur. Salça ve baharatlar eklendikten sonra haşlanmış lahanalar
da süzülerek tencereye alınıp birkaç dakika daha kavrulur. Daha sonra bulgur ve
barbunya eklenip karıştırılır. Yeteri kadar
sıcak su ilave edilerek pişirilir. Birkaç dakika daha kaynatılan çorba servise hazırdır.
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GURME

SOFRALARIN BAŞTACI

BULGUR
Bulgur… İnsanoğlunun bilinen ilk taneli yiyeceği… Anadolu topraklarından bütün dünyaya
yayılan muhteşem bir gıda… Adeta bir kanser kalkanı gibi çalışan mucizevi besin kaynağı…
Türk mutfağında sofraların baş tacı…

Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez besin maddelerindendir bulgur. Özellikle kış aylarında tüketimi daha da artan bulgur
kah patlıcanlı, domatesli, mercimekli pilav olur gelir sofralarımıza ayran ve turşuyla, kah katık olur nohuda kuruya. Kısır
olur, köfte olur beş çayına. Tatlı olur, bebeğe mama olur. Onlarca belki de yüzlerce yemekte kullanılan bu mucize besin bir
dönem kimilerince “köylü yiyeceği” diye şehirlerde, restoranlarda unutulsa da bugün bütün dünyada sağlıklı beslenme
denildiğinde kabul gören ilk on besin arasında gösteriliyor.
Anadolu’nun temel gıda maddelerinden birisi olan bulgur elde edilen son verilere göre günümüzden yaklaşık 12 bin yıl
öncesine, antik çağlara kadar uzanan evrensel bir damak tadıdır. Bugün Avrupa’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan Asya’ya
kadar birçok ülkede zengininden yoksuluna her sofrada yer bulan bulgurun kendisi gibi adı da binlerce yıl öncesinden
günümüze kadar uzanır. Fransızca’da ‘boulgour’, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ‘burghoul’, Uzakdoğu civarında
‘balgour’ gibi isimlerle bilinse sonuçta dünyadaki tüm dillerde aynı sesle; bulgur olarak telaffuz edilir.
Dünya mutfağını etkileyen ve Osmanlı mutfağının mirasçısı olan Türk mutfağında sofralardan eksik olmayan bulgur;
buğdayın temizlenmesi ve bu tanelerin haşlandıktan sonra kurutulup kırılmasıyla elde edilir. Bulgur genellikle durum
buğdayından yapılır. Durum buğdayı bulunamadığı takdirde ekmeklik buğdaylar da bulgur yapımında kullanılabilir. Ancak
buğdayın sert ekmeklik buğday olması ve beyaz renkli olması önemlidir.
Üretimi sırasında temizlenen, pişirilen, kurutulan ve kırılarak sınıflandırılan bulgur; pişme suyunda çözülen vitamin ve diğer
besin maddelerini tekrar danenin içerisine emerek besin maddelerinin kaybına engel olur. Ayrıca kaynatma esnasında
karbonhidratlar ve proteinler ısının etkisi ile basit formlara dönüşerek insan vücudunda daha çabuk sindirilebilecek
şekle dönüşmektedirler. Nişastası, ısı, kaynama ve soğuma sonucunda jelleşerek yapısını korumakta, karmaşık
karbonhidratlar basit yapıları oluşturmaktadır. Bunun sonucunda bulgurun ön sindirimi önceden
gerçekleştirilmiş olmaktadır.

GURME
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BULGURUN DİĞER TANELİ TAHILLARA
GÖRE AVANTAJLARI
Pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı küf oluşturmaz, böcek ve larva gelişimi olmaz.
Pişirme ve kurutma işlemleri enzimleri ve mikroorganizmaları etkisizleştirir.
Buğdayın sahip olduğu mineral ve vitaminler pişirme sırasında tane tarafından (emilen su ile birlikte) tutulduğu için kaybolmaz.
Embriyo kısmı ayrılmadığından ve burada bulunan besin maddeleri pişirme esnasında danenin içine geçtiğinden ekmek ve
makarnaya göre besin değeri daha yüksektir.
Pişirme ve kurutma sonucu raf ömrü birçok ürüne göre daha uzundur.
Kolesterol içermediği ve doymamış yağa sahip olduğu için sağlıklı beslenme açısından önemlidir.
Makarna ve ekmeğe göre oldukça ucuzdur ve hazırlanması kolaydır.
Radyasyon emmez, sıcak ve rutubetli ortamlarda stoklanmaya elverişlidir.
Hububat ürünlerinde dezavantaj olan ve bazı besinlerin emilimini engelleyen fitik asit bulgurun pişirme ve kurutma işleminden
dolayı bulgurda bulunmaz.
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BU GIDALAR DEPRESYONA

SAVAŞ AÇIYOR

Yaşam enerjimizi çekip alarak bizleri yorgun ve mutsuz insanlara dönüştüren depresyonla
avuç avuç ilaç kullanmak yerine besinlerle mücadele etmeye ne dersiniz?
Omega 3 En Güçlü Destek
Kış aylarında insanların depresyona daha da yatkın olduklarını belirten diyetisyen
Sevil Şan, omega 3 yağ asitlerinin depresyon tedavisine yardımcı olduğunu
belirtiyor. Özellikle soğuk deniz balıkları somon, uskumru ve ton balığının bol
miktarda omega 3 içerdiğini söyleyen Şan, “Omega 3 için balığın yanı sıra
keten tohumu yağı, kabak çekirdeği ve ceviz de tüketilmelidir. Sinir sistemi
üzerinde olumlu etkilere sahip olan bu asitler, depresyon tedavisini destekler,
konsantrasyonu artırır. Sakinleştirici ve ruh halini düzenleyici etkiye sahiptirler.
Ayrıca, kolestrol ve yağ seviyelerinin düzenlenmesi, bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesi, göz ve cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır” diyor.

Sevil Şan

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Yaşadığımız çağın beklide en büyük
sağlık sorunlarından biri depresyon.
Yolunda gitmeyen işler, rutin gündelik stresler, yaşanan üzücü olaylar ve
duygusal çalkantılar gibi pek çok neden yüzünden her gün yüzlerce insan
depresyonun eşiğine geliyor ve bu illetten kurtulmak için ilaç kullanımına
başlıyor. Peki yaşam kalitemizi düşüren ve bizi mutsuz eden depresyonla mücadelede beslenme alışkanlıklarımızın ve gıdaların rolü ne? Doğru
beslenmeyle stresten ve depresyondan korunarak kendimizi mutlu etmenin yollarını, Medical Park Fatih Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Sevil
Şan ile konuştuk.

Her Öğünde Mutlaka Meyve ve Sebze
Vitamin, mineral, antioksidanlar ve diyet lifi bakımından zengin meyve ve
sebzelerin depresyon belirtilerinin hafifletilmesinde etkili olduğunu anlatan Şan,
“Meyve ve sebzelerdeki faydalı bileşenlerin doğal yollarla alınması, dışarıdan
takviye edilmesinden çok daha yararlı. Çilek, narenciye, muz, kavun, domates
ve yeşil yapraklı sebzeleri öğünlerimizde düzenli olarak tüketmeliyiz. Mevsiminde
ıspanağı tüketmeye özen göstermeliyiz. Lahana da yine içeriğindeki folik
asit ve C vitamini sayesinde stres, kalp hastalıkları ve enfeksiyonlara karşı
korumaktadır. Yüksek lif içeriği sayesinde mide ve bağırsak sağlığını da koruyan
lahana ayrıca strese ve depresyona da iyi gelmektedir” şeklinde konuşuyor.

SAĞLIKLI BESLENME

Baklagiller Olmazsa Olmazımız
Diyetisyen Şan; kuru fasulye, börülce, bezelye, yeşil mercimek, nohut,
barbunya, soya fasulyesi gibi hem bitkisel protein yönünden zengin hem de
çinko, demir, b vitamini ve omega 3 kaynağı kuru baklagillerin de zihinsel
yorgunluk ve mutsuzlukla mücadele eden besinler olduğunu anlatıyor. Şan;
özellikle kolestrol problemleri olanların et yerine bu gıdaları tercih edebileceğini
belirterek ülkemizde bolca bulunan kuru baklagillerin haftada en az 2 defa
tüketilebileceğini söylüyor. Şan, içerisinde çok çeşitli kuru baklagiller bulunan
Türk mutfağın en leziz tatlılarından aşurenin oldukça besleyici bir gıda
olmasının yanında depresyonla savaşta da etkili olduğunu sözlerine ekliyor.
Serotonin İçin Triptofan Şart
Vücut tarafından üretilmeyen temel bir amino asit çeşidi olan triptofanın
beyinde salgılanan ve ruhsal durumumuzu düzenlemede rolü olan serotonin
ve melatonin üretimi içi gerekli olduğunu anlatan Şan; konuyla ilgili şunları
anlatıyor: “Serotonin eksikliğinde sinir sisteminde olumsuzluklar, depresyon
ve uyku bozukluğu görülebilir. Dolayısıyla vücuda triptofan içeren besinler
almak ruh sağlığı açısından önemlidir. Vücut triptofanı üretemediği için de
bu maddeyi besin destekleriyle almak gerekir. Triptofan içeren besinler ise
başta hindi olmak üzere tavuk, dana eti, balık, fındık, süt, peynir, meyve, sebze,
yumurta ve patatestir. Dolayısıyla bunları da öğünlerimize bolca eklemeliyiz.”
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DÜNYA MİRASI
İSTANBUL

İki kıtanın buluştuğu sıra dışı bir konumda bulunan İstanbul, barındırdığı tarih katmanlarıyla günümüz insanını zaman içinde
geriye götüren etkileyici mekânlara sahiptir. Tarihi çevre damıtılmış bir yaşam kalitesi ve zevki yansıtmakta; değerini anlayanlara benzersiz hazineler sunmaktadır. Tarih öncesi dönemden yakın çağlara kadar sürekli olarak iskân edilen bir yerleşmenin sırlarının anlaşılması ve keyfine varılması, hakkında derin bilgi edinmeyi dolayısıyla yakından incelemeyi gerektirir.
Son yıllarda tarihi eserlerin çevresi ile birlikte özgün mimarisine uygun bir şekilde korunması ve gelecek nesillere bu bilincin aktarılması noktasında yapılan çalışmalarda bir artış gözlenmektedir.
Tarihi Yarımada, Eyüp, Galata, Üsküdar ve Boğaz gibi alanlarda şu anda mevcut, zevkle seyredilen, içinde dolaşılan eserlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ciddi ve uzun vadeli çalışmalar ile mümkün olacaktır.
“Dünya Mirası İstanbul” adlı eser UNESCO’nun miras listesinde yer alan şehrin daha iyi tanınmasını sağlamak amacıyla
alanında uzman isimlerce hazırlanmış olup, değerli okurlarımızın beğenisine sunulmuştur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI
YAZAN		 : JOHN STEINBECK, BORIS VIAN
YÖNETEN		

: ERGUN ÜĞLÜ

SÜRE		: 85 dk. / Tek Perde
OYUNCULAR : MERT TURAK
KONUSU :
Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta
firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı
bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan
asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak
zorundadır. "Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir
şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.."

C

M

Y

CM

Oyunun yönetmeni Ergun Üğlü savaşı şöyle tanımlıyor:
“Savaş”, planları yapıp fikri ortaya atandan, tetiğe ilk basana ve nihayet son mezarı kapatana kadar herkesi
kirleten kanlı bir katran kuyusu gibi. Acılar içinde temiz kalmaya çalışanın bile üstüne kan sıçratan dipsiz bir kuyu…
Anlamlandıramadığın böylesi bir savaşın içindeyken düşünebileceğin tek şey belki de “sağ kalmak”tır. Sağ kalmak
ve sevdiklerine kavuşmak...
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