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İBB Cihangir Sosyal Tesisi
manzarasıyla büyülüyor

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

GEZICI SOSYAL
TESIS MOBIL
BÜFE ILK KEZ
GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Önümüzdeki aylarda hizmet vermesi
planlanan İBB Sosyal Tesisleri’nin gezici
şubesi “Mobil Büfe”, fuarda ilk kez
görücüye çıktı. İETT’den devralınarak
kafeteryaya dönüştürülen nostaljik otobüs,
görenlerin beğenisini kazandı. İBB Sosyal
Tesisleri’nden herkesin yararlanabilmesi
ve İstanbullulara nostaljik bir atmosfer
yaşatılması amacıyla hizmete açılacak olan
Mobil Büfe’de İstanbullara İBB güvencesiyle
kaliteli ve hesaplı lezzetler sunulacak.

BİZDEN HABERLER
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16. ULUSLARARASI İSTANBUL MUTFAK
GÜNLERI'NDE FUAR ALANININ GÖZDESI
İBB SOSYAL TESISLERI STANDI OLDU
İstanbul Mutfak Günleri kapsamında, alanında söz sahibi pek çok firma stant açarken en çok
ziyaretçiyi ise İBB Sosyal Tesisleri standı ağırladı. Dört gün süresince çeşitli ikramların sunulduğu
Sosyal Tesisler Standı, ziyaretçiler tarafından sık sık “fuar alanının en şık mekanı” şeklinde
övgüler aldı.
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BAŞKAN UYSAL SOSYAL TESİSLERİN
MADALYALI AŞÇILARINI KUTLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Gastronomi yarışmalarında yüzde yüz
başarı elde eden İBB Sosyal Tesisleri aşçılarını tek tek kutladı. Başkan Uysal, bir kamu kuruluşu
olan Sosyal Tesislerin özel sektörle yarışabilecek kalitede olduğuna vurgu yaparak, “Tesislerimizin
ziyaretçi sayısı ve aşçılarımızın başarısı bunun en güzel kanıtıdır” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, 16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri
kapsamında düzenlenen yarışmalarda yüzde
yüz başarı elde ederek belediyenin gururu olan
aşçıları tek tek kutladı. İBB Florya Sosyal Tesisleri
İdeal Salon’da gerçekleştirilen törende İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, Destek Hizmetleri
Daire Başkanı Osman Savaş, İBB müdür ve müdür
yardımcıları, Sosyal Tesis aşçıları ve madalyalı aşçılar
hazır bulundu.

Törende konuşan Başkan Uysal, İstanbul’un en
güzel noktalarında konumlandırılan 19 İBB Sosyal
Tesisi ile yılda ortalama 13 buçuk milyon ziyaretçinin
ağırlandığını kaydederek, “Zaman zaman insanların
kafasında kamu sektörünün özel sektöre nazaran
geri kalabildiği gibi bir algı oluşabiliyor. Ancak Sosyal
Tesislerimiz gerek ziyaretçi sayıları, gerek halkımızın
memnuniyeti, gerekse aşçılarımızın uluslararası
arenada elde ettikleri bu başarılarla özel sektörle
yarışabilecek düzeyde olduğunu ispatlamıştır” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UYSAL Altın Madalyalı Şeflerle
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16. Uluslararası
Gastronomi Yarışmasında

Aşçılarımızdan
%100 Başarı

16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında düzenlenen Türkiye’nin
en prestijli gastronomi yarışmalarına katılan tüm İBB Sosyal Tesisleri Aşçıları
madalya almaya hak kazanarak yüzde yüz başarı elde etti. İBB aşçıları, 8 altın, 8
gümüş ve 1 bronz madalya ile gastronomi dünyasına damgasını vurdu.
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen ve
Türkiye’nin en prestijli gastronomi yarışmalarına sahne olan 16. Uluslararası İstanbul
Mutfak Günleri’ne bu yıl yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri aşçıları
damgasını vurdu. Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde dört gün süresince
devam eden yarışmalara 30 farklı ülkeden 450’si yabancı toplam 2.100 yarışmacı
katıldı. Yarışmalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden İBB Sosyal
Tesisleri aşçılarının tamamı ilk üçe girerek 8 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya ile
yüzde yüz başarı elde etti.
Yılın Altın Genç Şefi ve Jüri Özel Kupası da İBB’nin
İBB aşçıları 75 farklı kategoriden; Balık, Kuzu, Orijinal Türk Mutfağı, Modern Türk
Mutfağı, Pizza, Pratik Ekip, Restoran Tatlı Tabağı, Yılın Altın Türk Şefi ve Yılın Altın
Genç Şefi kategorilerinde rakipleri ile kıyasıya mücadele etti. İBB aşçıları yarıştıkları
tüm kategorilerde ilk üçe girmeyi başarırken en önemli kategorilerden olan Yılın
Altın Genç Şefi kategorisinde de altın madalya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
oldu. Özel kupa ve plaketlerin sahiplerini bulduğu galada ise İBB Sosyal Tesisleri Jüri
Özel İkincilik Kupasının sahibi oldu.
Sizleri Altın Şeflerin Altın Madalyalı Yemekleriyle Başbaşa Bırakıyoruz...
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KIZILCIK YATAĞINDA BONFİLE
Modern Türk Mutfağı

Emrah KURT

Beykoz Sahil Sosyal Tesisi
Malzemeler
• 120 gr bonfile • 75 gr erişte • 20 gr keş • 20 gr tereyağı • 100 gr demi glace sos • 10 gr haşlanmış kızılcık • 20 gr yaban mersini
• 20 gr kayısı • 10 gr sarımsak • 10 gr biberiye • 5 gr taze kekik • 15 gr pembe tane karabiber • 15 gr tuz

Cırıkta İçin
• 20 gr un • 50 gr sıvıyağ • 180 gr su

Yapılışı
Biberiye, taze kekik, sarımsak ve pembe tane karabiber eşliğinde zeytinyağında marine edilen bonfile mühürlendikten sonra 10 dakika kadar fırınlanır.
Erişte haşlandıktan sonra tereyağında kızartılmış keş, kayısı ve yaban mersini ilave edilerek servise hazır hale getirilir. Cırıkta için; un ve yağ iyice
karıştırılıp su ilave edilerek tavada kızartılır. Servis tabağına ilk olarak erişte alınır ve üzerine dilimlenmiş bonfileler yerleştirilir. Cırıkta dilimlenerek
uygun şekilde yerleştirildikten sonra üzerlerine kızılcık ilave edilmiş demi glace sos gezdirilerek servise hazır hale getirilir.

GASTRONOMİ 2018
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KUZU KÜŞLEME
Modern Türk Mutfağı

Ömer YİĞİT

Malzemeler

Florya Sosyal Tesisleri

• 3 adet kuzu bonfile • 2 adet milföy hamuru • 1 lt sebze demi glace sos • Birkaç dal taze kekik

Beğendi İçin
• 2 adet kemer patlıcan • 50 gr kaşar peyniri • 100 gr tereyağı • 1 yemek kaşığı un • 1,5 su bardağı süt • Karabiber • Tuz

İç Malzemesi İçin
• 150 gr ıspanak • 1 adet kapya biber • 1 adet kuru soğan • 50 gr tereyağı • 50 gr sıvıyağ • 30 gr rende ceviz • 50 gr kaşar

Yapılışı
Un tereyağında kavrulur. Közlenip doğranan patlıcanlar eklenip yayaş yavaş süt ilavesiyle kıvam verilir. Kaşar peyniri, karabiber ve tuz ilavesiyle beğendi
hazırlanır. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur. Biber ve ıspanak ilave edilerek 5 dakika sotelenir. Badem, ceviz ve rende kaşar eklenip bir miktar
daha kavrularak hazırlanan iç harç soğumaya bırakılır. Dövülerek açılan bonfileler tuz ve karabiber ile tatlandırılıp iç harcı konularak rulo şeklinde sarılır.
Mühürlendikten sonra demi glace sos eşliğinde 250°C fırında 20 dakika pişirilir. Çembere sarılarak pişirilen milföy hamuru servis tabağına alınır ve
ortası beğendi ile doldurulur. Rulo et beğendinin üzerine alınarak un ile bağlanan 1 yemek kaşığı demi glace sos gezdirilir. Sotelenmiş domates, biber
ve taze kekik eşliğinde servise sunulur.
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ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ DOLMASI
Pratik Ekip Yarışması

Cemil DEMİRKOL / Hasan ÖZDEMİR
Mehmet GÖZÜKIZIL / Tuğba TUNCAY

Florya Sosyal Tesisleri
Malzemeler
• 1 adet kereviz • 1 yemek kaşığı pirinç • 1 tatlı kaşığı domates salçası • 1 adet beyaz lahana yaprağı • 1 adet kuru soğan • 1 diş sarımsak
• 1 çay kaşığı portakal suyu • 1 çay kaşığı limon suyu • 1 çay kaşığı pancar suyu • Zeytinyağı • 1 su bardağı su • Karabiber • Tuz

Süsleme İçin
• Minyatür sebzeler • Beyaz peynir

Yapılışı
Kereviz ayıklanır ve haşlanır. Pirinç, soğan, sarımsak, salça ve zeytinyağı karıştırılarak iç harç hazırlanır. Lahana yaprağı haşlanır. Tas şeklindeki
kerevizin içine hazırlanan harç konur. Üzeri haşlanmış lahana yaprağıyla sarılır. Üzerine portakal suyu, limon suyu, tuz, karabiber, kereviz yaprağı ve su
eklenerek 20 dakika pişirilir. Sunum tabağına alınarak süslemesi yapılır.

GASTRONOMİ 2018
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BONFİLE SARMA
Pratik Ekip Yarışması

Cemil DEMİRKOL / Hasan ÖZDEMİR
Mehmet GÖZÜKIZIL / Tuğba TUNCAY

Florya Sosyal Tesisleri

Malzemeler

• 120 gr bonfile • 1 dilim pastırma • 1 adet kivi • 10 gr istiridye mantarı • 1 adet mini mısır • ¼ adet kuru soğan • 1 diş sarımsak • 10 gr zeytin
• 10 gr kuzu yağı • 5 gr tereyağı • Karabiber • Tuz

Yapılışı
Bonfile et, pastırma ve kuzu yağı rulo şeklinde sarılır. Fırında 160°C ‘de 20 dakika pişirilir. İstiridye mantarı, zeytin, mini mısır, soğan ve sarımsak
tereyağında sotelenir. Tuz ve karabiber eklenir. Kivinin, etin kendi suyunda kaynatılmasıyla elde edilen sosla birlikte sunuma hazırlanır.
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FISTIKLI SARMA
Pratik Ekip Yarışması

Cemil DEMİRKOL / Hasan ÖZDEMİR
Mehmet GÖZÜKIZIL / Tuğba TUNCAY

Florya Sosyal Tesisleri
Malzemeler
• 10 gr toz fıstık • 5 gr pirinç fıstık • 3 gr bitter çikolata • 2 gr tereyağı • 2 gr bal • 10 gr sade dondurma

Hamuru İçin

• 250 gr un • 1 adet yumurta • ½ çay bardağı su • 1 tutam tuz • 1 tutam toz şeker

Şerbet İçin
• 250 gr tozşeker • 250 gr su • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı
Hamur, baklava hamuru kıvamında açılır. İçerisine toz fıstık, pirinç fıstık, tereyağı ve bal eklenerek parmak kalınlığında rulo şeklinde sarılır. Rulolar yağda kızartılarak sıcakken ılık şerbet içerisine daldırılır. Çıkartıldıktan sonra fıstık tozuna batırılır ve sunum tabağına alınır. Üzerine çikolata ve dondurma
konur. Şerbet için belirtilen malzemelerden hazırlanmış şekerle dekore edilir.

GASTRONOMİ 2018
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NAR ÇİÇEĞİ SOSLU YABAN MERSİNLİ SOMON
Ustalar Balık

Kamber ASLAN
Malzemeler

Küçükçekmece Sosyal Tesisi

• 300 gr somon

Marinesi İçin

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı • 1 orta boy kuru soğan • 2 diş sarımsak • 2 tutam taze fesleğen • Karabiber • Kırmızı toz biber • Tuz

Nar Sosu İçin

• 1 adet nar suyu • 4 adet yaban mersini • 20 gr nar ekşisi • 20 gr nar çiçeği

Süsleme İçin

1 adet taze kabak • 1 adet kereviz • 50 gr kuru tel kadayıf • 3 yemek kaşığı sıvı yağ • 1 tutam biberiye • 1 çay kaşığı somon havyarı
• 2 adet bıldırcın yumurtası • 6 adet kuşkonmaz • Karabiber • Kırmızı toz biber • Tuz

Yapılışı
Tüm marine malzemeleri karıştırılarak somon içerisinde 15 dakika marineye bırakılır. Nar sosu için tüm malzemeler 15 dakika kaynatılır. Taze kabak,
kuşkonmaz, biberiye, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberle birlikte 500 gr suyun içerisinde kaynatılır. Bıldırcın yumurtaları ayrı bir kapta haşlanır. Kadayıf,
kepçe yardımıyla kızgın yağda kızartılır. Kızartılmış ve kuş yuvası şekli verilmiş kadayıfın içerisine bıldırcın yumurtası, somon havyarı ve taze sebzeler
eklenerek servis için hazırlanır. Kızgın tavanın içerisine 3 yemek kaşığı sıvıyağ konulur. Marine edilmiş somon içerisine bırakılarak 4 dakika pişirilir ve
ocaktan alınır. Üzerine nar sosu dökülerek süslemeleri ile birlikte servis edilir.
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İÇ BAKLALI JUMBO KARİDES
Yılın Altın Genç Şefi

Celal KORKUT

Dragos Sosyal Tesisi

Malzemeler
• 2 adet jumbo karides • 20 gr tereyağı • 20 gr zeytinyağı • 3 gr şeker • 150 gr iç bakla • 2 adet enginar • 50 gr havuç • 50 gr patates
• 50 gr soğan • 1 diş sarımsak • 1 demet roka • 1 demet kuzukulağı • 1 adet marul • Tuz

Yapılışı
Haşlanan jumbo karidesler tereyağında sotelenir. İç bakla, havuç, patates, soğan ve sarımsaklar sotelendikten sonra haşlanır. Ardından blendırdan
geçirilerek püre haline getirilir. Enginarlar zeytinyağı ve tozşeker ilavesiyle pişirilir. Sunum için; hazır edilen tüm malzemeler ve karışım yeşillikler servis
tabağında uygun şekilde bir araya getirilir.

GASTRONOMİ 2018
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PATLICAN SÖĞÜRTMELİ KUZU PİRZOLA
Yılın Altın Genç Şefi

Celal KORKUT

Dragos Sosyal Tesisi

Malzemeler
• 6 adet kuzu pirzola • 50 gr krema • 15 gr un • 1 adet patlıcan • 1 adet kırmızıbiber • 1 adet sarı biber • 1 adet kuru soğan • 1 adet sarımsak
• Yeşil toz fıstık • Biberiye • Karabiber • Tuz

Sos İçin

• 150 gr kuzu kemiği • 60 gr tereyağı • ½ kuru soğan • 5 dal maydanoz • 1 dal taze biberiye • 15 gr un • 1 su bardağı su

Yapılışı
Közlenmiş patlıcan, biber, soğan ve sarımsak doğranarak tavada krema ile sotelenir. Tuz ve baharatlarla tatlandırılarak söğürtme hazırlanır. Mühürlenen
kuzu pirzolalar, tuz ve baharatlarla tatlandırılarak 200°C fırında 10 dakika pişirilir. Sos için; soğan, biberiye ve maydanoz tereyağının yarısıyla kavrulur.
Un ilave edilerek kavurmaya devam edilir ve suyla açılarak kaynatılır. Tuz ve karabiber eklenip süzülür. Ayrı bir tavada kuzu kemikleri tereyağında 10
dakika kavrulur. Elde edilen sos, hazırlanan diğer sos ile birleştirilir. Fırından çıkarılan pirzolalar bu sosa yatırılır. Ardından yeşil toz fıstığa batırılıp
patlıcan söğürtme üzerinde servis edilir.
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FRAMBUAZLI KREM BRULE
Yılın Altın Genç Şefi

Celal KORKUT

Dragos Sosyal Tesisi

Malzemeler
• 180 gr krema • 100 gr frambuaz • 2 yumurta sarısı • 45 gr tozşeker • 10 gr esmer şeker • 3 gr vanilya

Yapılışı
Yumurta sarıları toz şekerle çırpılır. Vanilya, krema ve frambuaz ilave edilerek bir müddet daha çırpılır. 70°C fırında 5 dakika pişirilir. Tatlı soğuduktan
sonra üzerine esmer şeker dökülerek yakılır.

GASTRONOMİ 2018
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KAZ CİĞERLİ BONFİLE
Modern Türk Mutfağı

Malzemeler • 250 gr bonfile • 60 gr sebzeli kemik suyu • 3 yaprak haşlanmış arpacık soğan
Kaz Ciğeri Püresi

Uğur ÖZ

Fethipaşa Sosyal Tesisi

• 40 gr kaz ciğeri • 5 gr kabak • 5 gr havuç • 5 gr yeşil elma • 5 gr kereviz sapı • 5 gr kuru soğan • 1 gr sarımsak • 5 ml sıvıyağı • 2 gr karabiber • 2 gr tuz

Zerdeçallı Kereviz Püresi İçin
• 60 gr kereviz • 10 gr tereyağı • 10 gr krema • 30 ml süt 30 ml su • 7 gr kuru soğan • 2 gr sarımsak • 3 gr zerdeçal • 2 gr karabiber • 2 gr sebze çeşni • 2 gr tuz

Taze Baharatlı Sütlü İrmik
• 30 gr mısır irmiği • 100 ml süt • 2 gr sarımsak • 2 gr kekik • 2 gr biberiye • 2 gr maydanoz • 2 gr karabiber • 2 gr sebze çeşnisi • 2 gr tuz

Kuşkonmaz İçin

Çıtır Halka İçin

• 2 adet kuşkonmaz • 5 gr tereyağı • 5 gr sarımsak • 2 gr karabiber • 2 gr tuz

• 50 gr un • 20 gr margarin • 5 gr yoğurt • 1 gr limon suyu • 2 gr tuz

Yapılışı
Ciğer ve tüm sebzeler sıvıyağda kavrulur. Tatlandırıldıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirilerek ciğer püresi hazır edilir. Küp şeklinde doğranan kerevizler soğan, sarımsak,
süt ve su ile birlikte haşlanır. Ardından tereyağı, krema, tuz ve karabiber ile püre oluncaya kadar çekilerek kereviz püresi tamamlanır. Mısır irmiği kaynamakta olan süte eklenerek 10
dakika kadar kaynatılır. Geriye kalan malzemeler de ilave edilerek püre kıvamına gelinceye kadar pişirmeye devam edilerek taze baharatlı sütlü irmik yapımı tamamlanır. Kuşkonmazlar
haşlanır ve soğuk suya alınır. Tuz, karabiber ve sarımsak ilavesiyle tereyağında sotelenerek hazır hale getirilir. Sarımsak ve çeşitli baharatlar eşliğinde bir gece önceden zeytinyağında
marine edilen bonfileler mühürlendikten sonra 200 derece fırında 10 dakika pişirilir. Çıtır halka için; tüm malzemeler yoğrulduktan sonra merdaneyle açılır. Halkaya sarılarak
160 derece fırında 15 dakika pişirilir. Hazırlanan tüm malzemeler tabakta uygun şekilde bir araya getirilerek servis edilir.

20

GASTRONOMİ 2018

KEDİ BATMAZLI MUTANCANA
Orjinal Türk Mutfağı

Mustafa SÜNKAR

Fethipaşa Sosyal Tesisi

Malzemeler
• 4 adet kuzu bonfile • 8 adet arpacık soğan 4 adet kuru kayısı • 4 adet kuru incir • 20 gr yaban mersini • 6 adet kuru erik • 20 gr sarı üzüm
• 8 adet badem • 5 gr nişasta • 10 gr bal • 1 çay kaşığı üzüm sirkesi • 1 çay kaşığı elma sirkesi • 1 tutam sumak • 1 tutam tarçın

Kedibatmaz İçin

• 1 çay bardağı mısır unu • 1 çay bardağı beyaz un • 80 gr tereyağı • 50 gr keş • 5 çay bardağı su • karabiber • tuz

Süsleme İçin
• 1 adet portakal kabuğu • 1 adet ayva kabuğu

Yapılışı
Sarımsak ve karabiber ilave edilmiş zeytinyağında marine edilmiş kuzu bonfileler kuşbaşı doğranarak arpacık soğan ve bademlerle birlikte sotelenir.
Üzerine 2 çay bardağı sıcak su ilave edilir. Nişasta dışındaki malzemeler de eklenerek 12 dakika kadar pişirilir. Ardından nişasta ile bağlanır.
Kedibatmaz için; su, tuz, karabiber ve tereyağı bir tavaya alınır. Su ılınınca mısır unu ve beyaz un yavaş yavaş ilave edilerek pişirilir. Mutancana servis
tabağına alınarak etrafı kedibatmaz ile çevrilir. Ardından kızartılmış keş, portakal ve ayva kabukları ile süslenerek servis edilir.

GASTRONOMİ 2018
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TAHİNLİ BAKLA PÜRESİ EŞLİĞİNDE SEBZE YATAĞINDA
LAGOS BALIĞI

Ustalar Balık

Hüsnü OLGUN
Malzemeler

Haliç Sosyal Tesisi

• 150’şer gramlık 2 adet lagos balığı • 1 adet patates

Bakla Püresi İçin
• 150 gr haşlanmış bakla • 100 gr süt • 50 gr tahin • 20 gr tuz

Soğan Halkası İçin
• 2 adet soğan halkası • 20 gr un • 1 adet yumurta • Sıvıyağ

Süsleme İçin
• 4 adet kuşkonmaz • 2 adet rezene kökü • 2 adet kırmızı pancar • 2 dilim turp • 2 dilim yeşil kabak • 2 dilim sarı kabak • 60 gr tereyağı
• Lesitini köpük (renkli) • Karabiber • Tuz

Yapılışı
1 gece öncesinden marine edilen balıklar ızgara tavada pişirilir. Haşlanmış baklalar rondo ile püre haline getirilerek süt ilavesiyle pişirilir. Tahinle
bağlanarak tamamlanır. Soğan halkaları un ve yumurtaya bulanarak kızartılır. Pancar haşlanır ve silindir şeklinde kalıpla şekillendirilir. Turp dilimleri
haşlanır. Süslemede kullanılacak diğer sebzeler ise tereyağında tek tek sotelenir. İp şeklinde çekilen patates, kalıba kafes şeklinde sarılarak kızartılır.
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CİHANGİR SOSYAL TESİSİ

CİHANGİR SOSYAL TESİSİ
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İBB CİHANGİR SOSYAL TESİSİ
MANZARASIYLA BÜYÜLÜYOR

Türk ve dünya mutfağının en bilindik ve en çok sevilen lezzetleri ile kurulan
sofralar, İBB Cihangir Sosyal Tesisi’nin sahip olduğu kesintisiz Boğaz
manzarası eşliğinde adeta ziyafete dönüşüyor.
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CİHANGİR SOSYAL TESİSİ

Tophaneni-i Amire’nin hemen
yanında doğayla uyumlu
şekilde tamamen ahşap
olarak inşa edilen Cihangir
Sosyal Tesisi, misafirlerini
enfes bir Boğaz manzarası
eşliğinde ağırlıyor. Olağanüstü
güzellikte panoramik bir
İstanbul manzarasına sahip
olan tesisten Tarihi Yarımada,
Topkapı Sarayı, Ayasofya ve
Sultanahmet Camileri, Galata
Kulesi; Anadolu Yakası’nda ise
Kadıköy, Üsküdar, Kız Kulesi
ve Çamlıca Tepesi’ne kadar
İstanbul’u İstanbul yapan
sayısız güzellik gözler önüne
seriliyor.
Osmanlı mimarisinden

izler taşıyan ve estetik
görüntüsüyle dikkat çeken
tesis iki katlı bir yapıdan
oluşuyor.
Etrafı yeşilliklerle çevrili
tesisin alt salon ve terası
80’er kişi, üst salon 70,
üst teras ise 40 kişiyi
ağırlayabiliyor. Manzarası ve iç
dekorasyonuyla olduğu kadar
sunum ve serviste kullanılan
malzemeleriyle de farklı bir
ambiyansın yakalandığı İBB
Cihangir Sosyal Tesisi tüm
ziyaretçilerinden tam not alıyor.
Tesis uygun olması durumunda
hafta içi olması kaydıyla
küçük organizasyonlara da ev
sahipliği yapabiliyor.

CİHANGİR SOSYAL TESİSİ
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Cihangir Sosyal Tesisi Alt Salonu
Menüsüyle de farkını hissettiriyor
Yeşil ile mavinin kesiştiği tarihi bir
atmosferde Boğaz’ın eşsiz güzelliğini seyir
imkanı sunan tesis, yalnızca kafeterya
hizmeti sunmakla birlikte diğer İBB Sosyal
Tesislerinden farklı olarak menüsünde
yer alan Klasik Mantı, Çıtır Mantı, Penne
Arrabiata, Fettucciene Alfredo, Tortellini ve
birbirinden enfes salata çeşitleri ile lezzet
düşkünlerinin damaklarını fethediyor.
Reçeteleri tesisin mutfak şefleri tarafından
oluşturulan demleme bitki çayları; tropik
kış çayı, ıhlamur, adaçayı, nane, yeşil çay
ve elma bir şifa kaynağı olarak yıl boyunca
menüden eksik edilmiyor.

Çocuk Oyun Parkı

Ulaşım ve otopark sorunu yok
İstanbul’un en eski ve en merkezi
ilçelerinden Beyoğlu’na bağlı olan Cihangir
Sosyal Tesisi’ne özel araçla ya da tramvay
ve İETT otobüsleri ile kolayca ulaşılabilir.
Tophane durağına birkaç dakikalık yürüme
mesafende olan tesise özel araçla gelen
misafirler ise araçları için Tophane
Kültür Merkezi’nin üst tarafındaki ya
da Sanatkarlar Caddesi’ndeki İSPARK
noktalarını kullanabilirler.

Türk Kahvesi

Demleme Bitki Çayları
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CİHANGİR SOSYAL TESİSİ

ŞEF AŞÇI
İLHAN İSKENDEROĞLU'NDAN

EŞSİZ LEZZETLER

Penne Arabbiata

CİHANGİR SOSYAL TESİSİ

Çıtır Mantı

Etli Fettuccine

Etli Akdeniz Salatası

Üç Peynirli Tortellini
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CİHANGİR SOSYAL TESİSİ

Tavuklu Akdeniz Salatası

Hellim Peynirli Akdeniz Salatası

Köfte Izgara

Piliç Izgara

Klasik Mantı

İSTANBUL'DA
LALE MEVSİMİ
Güzelliği dillere destan olan, nice sanatkarlara, şairlere, ressamlara ilham veren İstanbul, 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında,
bu yıl da baştan ayağa laleyle bezendi.
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LALE ZAMANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
ilk kez 2005 yılında “İstanbul Lalesi ile Buluşuyor” sloganıyla başlattığı İstanbul Lale Festivali kapsamında bu yıl da şehrin parkları, sarayları,
camileri ve caddeleri rengarenk lalelerle donatıldı. İBB, Lale Mevsimi için
İstanbul’un dört bir yanına 125 farklı
türde toplam 30 milyon adet lale soğanı dikti.

Özel Bölgelere
Dikilen Lale Bilgileri
Gülhane Parkı'na 49 farklı türde
2 milyon 250 bin lale
Emirgan Korusu’na 125 farklı türde
3 milyon 500 bin lale
Yıldız Korusu’na 45 farklı türde
500 bin lale
Soğanlı Bitkiler Parkı’na
167 farklı türde 500 bin lale
Beykoz Korusu’na 25 farklı türde
300 bin lale
Göztepe 60. Yıl Parkı’na 100 farklı
türde 1 milyon 657 bin 500 lale
Büyük Çamlıca Korusu’na
41 farklı türde 950 bin lale
Küçük Çamlıca Korusu’na
41 farklı türde 850 bin lale
Fethipaşa Korusu’na 30 farklı
türde 300 bin lale
Hidiv Çubuklu Korusu’na
30 farklı türde 900 bin lale
Gözdağı korusuna 20 farklı türde
500 bin adet lale

Emirgan Korusu

LALE ZAMANI

35

Göztepe 60. Yıl Parkı

Gülhane Parkı

DÜNYANIN EN BÜYÜK LALE HALISI

SULTANAHMET MEYDANI'NDA

Bu yıl dördüncüsü hazırlanan lale halısı, İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümü dolayısıyla 565 bin adet canlı lale ile 1.734 metrekare alan üzerine kuruldu. Geçen yıl bereket motifinin kullanıldığı festivalde bu yıl Türk dünyasında yüz yıllardır kadınların
halılara dokuduğu anonim motiflerden kalp gözünü simgeleyen göz kullanıldı. Konya’nın Çumra ilçesinden gelen lalelerle oluşturulan lale halısında beyaz, mor, pembe, kırmızı ve sarı laleler yer aldı.

SOSYAL TESİSLER LALELERLE
DAHA DA GÜZEL
İstanbul’u süsleyen bu enfes renk cümbüşünden, kaliteli hizmet anlayışı ve eşsiz
manzaraları ile İstanbul’un prestij mekanları olan İBB Sosyal Tesisleri de nasibini
aldı. Sosyal Tesisler de Lale Mevsimi süresince misafirlerine lezzet şöleni yanı sıra
adeta görsel bir şölen sundu.

Florya Sosyal Tesisleri

Dragos Sosyal Tesisi

LALE ZAMANI
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Büyükçekmece Sosyal Tesisi

Çamlıca Sosyal Tesisleri
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RAMAZAN

SULTANLAR ŞEHRİ
İSTANBUL’DA
RAMAZAN'IN TADI
BİR BAŞKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın
sultanı Ramazan ayını; tarihi, kültürü ve
maneviyatıyla “Sultanlar Şehri İstanbul”a ve
İstanbullulara yaraşır etkinliklerle ihya ediyor.
Rahmet, bereket ve mağfiretin adı Ramazan
ayı boyunca, etkinlik alanları ve açık hava
iftarlarında biraya gelen on binlerce kişi,
kardeşlik ve paylaşmanın hazzını doyasıya
yaşıyor.

BİR RAMAZAN KLASİĞİ

ASIRLIK TATLAR
VE SANATLAR
ÇARŞISI

Bir ramazan klasiği Asırlık Tatlar ve Sanatlar
Çarşısı, geleneksel el sanatları ve Türk
damak tadının en seçkin lezzetleri ile
nostaljik bir Ramazan yaşamak isteyenleri
Sultanahmet Meydanı’nda buluşturuyor.
Bir tarafta tüm heybetiyle yıllara meydan
okuyan Sultanahmet Camii, diğer yanda
dünyada eşi benzeri bulunmayan Ayasofya…
Tarihi meydanın manevi atmosferinde
kurulan Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı
ziyaretçilerini Osmanlı’dan günümüze
uzanan lezzetler ve zanaatlarla adeta
geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.
Cam, ebru, çini, tezhip, sedef, halı dokuma,
minyatür ve daha onlarca sanat dalı Asırlık
Tatlar ve Sanatlar Çarşısı ile bir kez daha
buluşuyor meraklılarıyla. Sanatkarların canlı
performans gösterileri yalnızca yerli değil
yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
Çarşı sadece gözlere değil damaklara da
hitap ediyor. Baklavadan lokuma, bozadan
leblebiye yoğurttan şerbete kadar pek çok
yöresel lezzet ziyaretçilerle buluşuyor.

RAMAZAN
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RAMAZAN

YENİKAPI
ŞEHİR PARKI
RAMAZAN'DA BİR
BAŞKA GÜZEL
Yenikapı Sahili’nde 700 bin metrekare alan
üzerine kurulan Yenikapı Şehir Parkı, 2014
yılından bu yana Ramazan etkinliklerinin
Avrupa yakasındaki alternatif adresi oluyor.
Yenikapı Şehir Parkı’nda kurulan stantlarda
Erzurum’un cağ kebabı da var, Hatay’ın
künefesi de. Yöresel lezzetlerle iftar açmak
isteyen binlerce İstanbullu Ramazan ayında
Yenikapı sahiline koşuyor.

Piknikçiler de
Yenikapı'da
Ramazan ayı içerisinde her gece
yaklaşık 25 bin İstanbullunun geleneksel
Ramazan eğlenceleriyle buluştuğu alanda
sahil, ezanın okunmasına saatler kala,
iftariyelikleriyle alana gelen ailelerle doluyor.
Deniz manzarası eşliğinde yenen yemekler,
hem günün yorgunluğunu alıyor; hem de
İstanbulluları stresten uzaklaştırıyor.

RAMAZAN
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RAMAZAN

ANADOLU YAKASI’NDAKİ
RAMAZAN
ETKİNLİKLERİNİN ADRESİ
ORHANGAZİ ŞEHİR
PARKI
Yaşam, spor ve eğlence merkezleri
ile Maltepe Sahili'nde 1 milyon 200
bin metrekare alan üzerine kurulan
Orhangazi Şehir Parkı; Ramazan ayında da
ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Orhangazi Şehir Parkı’nda kebaptan mantıya,
künefeden kadayıfa, bozadan kumda
kahveye kadar geleneksel kültürümüze ait
pek çok tat, aynı çatı altında buluşuyor.
Alanında marka haline gelmiş pek çok saygın
işletmenin kurduğu stantlardan yükselen
yöresel lezzetlerin kokusu, İstanbulluları
Maltepe Sahili’ne çekiyor.
İftar öncesinde çocuklara yönelik sahne
gösterileri, orta oyunu ve tasavvuf musikisi
dinletilerine sahne olan Maltepe Şehir
Parkı’ndaki etkinlikler, iftar sonrasında
mehteran konserleri, sahne gösterileri ve
saray tiyatroları ile devam ediyor. Etkinlik
alanında kurulan 500 kişilik yazlık sinemada
ise nostaljik Yeşilçam filmleri meraklılarıyla
buluşuyor.

RAMAZAN
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RAMAZAN

AÇIKHAVA İFTAR
SOFRALARI
Bir Osmanlı geleneği olan açık hava iftarları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yeniden
hayat buluyor. Ramazan'ın maneviyatını
daha derinden yaşamak isteyen kadın-erkek,
genç-yaşlı, birbirini tanımayan binlerce kişi
metrelerce uzayan iftar sofralarında bir
araya geliyor.
Kurulan iftar sofralarıyla bir yandan
aynı coğrafyayı paylaşan halk arasında
dayanışma ve paylaşma duyguları
arttırılırken bir yandan da kültürümüzü
yansıtan örf ve adetlerimizin yaşatılmasına
katkı sağlanıyor.

RAMAZAN

49

50

RAMAZAN

İFTAR ÇADIRLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan
ayı boyunca her gün, iftar saatinde çeşitli
nedenlerle evlerine yetişemeyenler için çadır
kurarak sıcak iftarlık dağıtıyor.
2013 yılından bu yana Mecidiyeköy ve
Taksim Meydanı’nda kurulan sabit iftar
çadırlarında, Ramazan ayı boyunca her gün
toplam 9 bini aşkın kişiye iftar veriliyor

MOBİL BÜFELER
HER YERDE
Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlarda
kurulan Sabit İftar Çadırları ve ihtiyaç
duyulan her noktada hizmet sunan Mobil
Büfeler aracılığıyla da Ramazan ayı boyunca;
iftar vaktine yolda yakalanan İstanbullulara
iftariyelikler ikram ediyor.
Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi
Köprüleri’nin giriş ve çıkış noktaları, devlet
hastanelerinin acil servis önleri ve Beşiktaş
gibi yoğun meydanlarda iftar vaktinde yolda
olan sürücülere Mobil Büfeler’den su, çay ve
iftariyelik ikramı yapılıyor.

RAMAZAN
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RAMAZAN

RAMAZAN
SOFRALARININ
BULUŞMA
NOKTASI; İBB
SOSYAL TESİSLERİ
Sahip oldukları eşsiz manzaralar, lezzetli
menüler ve hizmet kalitesi ile İstanbul’un
prestij mekanları İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Tesisleri, bereketli ve
keyifli iftar sofralarının adresi oluyor.
Boğaz'ın doyumsuz manzarası ile yemyeşil
ağaçların buluştuğu Beykoz Sahil, Adalar'ı
ayağınıza getiren Dragos, İstanbul'un
saklı sekizinci tepesi Gözdağı, hoş kokulu
çam ağaçlarının boylu boyunca uzandığı
Fethipaşa, tarihi dokusuyla Çamlıca,
İstanbul'un huzura açılan kapısı Florya,
meltem rüzgarlarının dalga seslerine
karıştığı Arnavutköy, gün ışıklarının
üzerinde pırıldadığı Haliç ve İstanbul’un en
gözde semtlerinde hizmet veren diğer İBB
Sosyal Tesisleri…
Ramazan ayı boyunca ağırlıklı olarak
geleneksel Osmanlı ve Türk mutfağına has
lezzetlerin sunulduğu İBB Sosyal Tesisleri
set menü iftar yemeğinde; zengin iftariye
tabağı, çorba, ara sıcak, ana yemek, salata,
tatlı ve içecek bulunuyor.

Gruplar için lezzetli bir
iftar yemeği
Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini,
bütçeye uygun fiyatlarla sunan Sosyal
Tesisler için 444 10 34 numaralı telefon
aracılığıyla rezervasyon yaptırılabiliyor.
Bolluk ve bereketin, sevgi ve dostluğun
sembolü zengin iftar sofraları, Ramazan
ayı boyunca İBB Sosyal Tesisleri’nde
misafirlerini bekliyor.

RAMAZAN
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ÇAMLICA CAMİSİ

MODERN BİR KÜLLİYE
ÇAMLICA CAMİSİ

Anadolu ve Avrupa’yı manevi olarak birbirine bağlarken şehrin siluetini güzelleştirecek olan
Çamlıca Camisi’nde yürütülen çalışmalarda neredeyse sona yaklaşıldı. Modern külliye, yakında
Türk-İslam tarihinin önemli yapıları arasındaki yerini alacak.
Birbirinden köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihe yön vermiş ve kıskandıran güzelliği
ile komutanların fetih bölgesi olmuş “iki kıta tek şehir” İstanbul’da; Anadolu Yaka’sının Boğaz’a
bakan mevkiinde 268 metrelik rakım üzerine şehrin en önemli ibadet mekanlarından Çamlıca
Camisi’nin inşası son sürat devam ediyor.
Kadir Gecesi’nde açılması planlanan ve Türk ve İslam mimarisi üzerine temellendirilen Çamlıca
Camisi, ibadet merkezi olmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitim mekânlarını içinde
barındıran bir külliye olarak tasarlanmış. Yapının, neoklasik modern unsurların da kullanılması ile
hem bir sembol hem de bir anıt eser olması hedefleniyor.
Aynı anda 63 bin kişi ibadet edebilecek
Çamlıca Tepesi’nde 57 bin 500 m²’lik arsa üzerine modern ve görkemli bir yapı olarak inşa edilen
cami; halı serili alanda 25 bin kişi, avluda 12 bin 500, dış avlularda 25 bin 500 kişi olmak üzere
aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebilmesine imkan sağlayacak.
İstanbul’a gelenlerin ve İstanbul’a veda edenlerin selamladığı bu görkemli eserin yapısında
ayrıca; atölyeler, kütüphane, galeri, konferans salonu, Türk İslam Eserleri Müzesi ile 3.500
araçlık otopark bulunacak.

ÇAMLICA CAMİSİ
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CAMİLER VE KUBBELER

Süleymaniye Camii

CAMİLER VE KUBBELER
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KADİM ŞEHRİN
GÖRKEMLİ KUBBELERİ
“İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın
Havada kaçan bulutların hışırtısı
Karaköy çarşısından geçen tramvayların camlarına yağmur yağıyor
Yenicami Süleymaniye arkalarını kirli bir göğe vermişler
Hiç kımıldamıyorlar
Ayasofya elleriyle yüzünü kapamış bütün iştahıyla ağlıyor”
Şair İlhan Berk’in de şiirinde dediği gibi Bizans’tan Osmanlı’ya bir kurşun kubbeler şehri olarak kabul gören İstanbul… Bu kadim kentin tarihi siluetinde yerini almış olan Sultanahnet’in, Süleymaniye’nin, Yeni Cami’nin ve daha pek çok yapının görkemli kubbeleri… Bu
defa; nice imparatorluklar görmüş şehrin Osmanlı’dan bu yana ayrılmaz bir parçası olan
kurşuni kubbeleri ve onlardan yansıyanları, fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin’in gözüyle okurlarımız için sayfalarımıza taşıdık…
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CAMİLER VE KUBBELER

Süleymaniye Camii

CAMİLER VE KUBBELER
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CAMİLER VE KUBBELER

Süleymaniye Camii

CAMİLER VE KUBBELER
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Sultanahmet Camii

CAMİLER VE KUBBELER
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Yavuz Selim Camii

CAMİLER VE KUBBELER
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Yeni Camii
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GEZELİM GÖRELİM

BOZKIRIN ORTASINDA
YEŞEREN DÜNYA ŞEHRİ

ASTANA

Önce bir hayaldi… Sonra inançla ve azimle bir bozkırın
ortasında yeşerdi, gerçeğe erdi. Henüz 20 yıllık yepyeni
bir başkent olan Astana bugün mimarisi, sosyal ve
kültürel yaşamıyla bir dünya şehri olarak kabul ediliyor.

GEZELİM GÖRELİM
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Sovyetler Birliği döneminde Kazak steplerinde, bataklıklar arasında kalmış,
tabiri yerindeyse adeta kuş uçmaz kervan geçmez bir şehir olan Astana
günümüzde, başkent ilan edildiği 1997 yılında başlatılan mimarlık ve
şehircilik çalışmaları sayesinde ultra modern bir kent görünümü taşıyor.
Kazakistan’ın başkenti Astana aslına bakarsanız bu ismi 1998’den beri
taşıyor. Çarlık Rusyası dönemindeki adı Akmolinsk; SSCB döneminde
ise “Bakir Topraklar Şehri” anlamına gelen Tselinogradş olan bu şehir,
Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında ise “Ak Türbe” anlamına
gelen Akmola adını aldı. Şehrin adı, başkent olmasından bir yıl sonra da
Astana olarak bir kez daha yenilendi. Bu arada Kazak dilinde “Başkent”
anlamı taşıyan bu isim, Osmanlı döneminde, payitaht İstanbul için “Asitane”
şeklinde kullanılmıştır.
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GEZELİM GÖRELİM

BU YENİ DÜNYA ŞEHRİ
HER GÜN YÜZLERCE
ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR
Yaşadığı hızlı değişimle dikkatleri çekmeyi başaran ve 1999
yılında UNESCO tarafından "Barış Şehirleri" ödülüne layık
görülen Astana adına yakışır bir şekilde "sosyal refahın
model şehri" kavramının gerçekleşmesi için çalışıyor.
Bu yeni dünya şehrinin 2030 yılında tamamlanması
öngörülse de daha şimdiden her gün yüzlerce kişinin ziyaret
ettiği Astana’da gezilip görülecek çok sayıda anıtsal yapı
bulunuyor.

GEZELİM GÖRELİM
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AK ORDA

Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılan Ak Orda,
Astana’nın önemli bir mimarlık anıtı. Devlet Başkanının
yabancı konukları ile temaslarını gerçekleştirdiği bu yapı
içerisinde “yurt” yani göçebe çadırı görünümlü mermer bir
salon da mevcut. Ak Orda’nın en yüksek yeri 80 metreye
ulaşıyor, kapladığı alan ise 36.700 metrekareyi geçiyor.
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HAN ÇADIRI

Dünyanın en büyük şeffaf çadırı olan bu camdan yapı, 10 futbol stadyumunu kapsayacak
büyüklükteki bir alışveriş ve eğlence merkezi. Astana’nın başkent ilan edilişinin 12.
yıldönümünde açılmış. 150 metre yükseklikteki çadırda bir park alanı, sokakları ve
meydanları olan alışveriş merkezleri, mini golf sahası, küçük bir ırmak, hatta birçok
durağı olan mono-ray sistemi var.
Han Çadırı, sıcaklığın kışın -40’lara düştüğü Astana’da tropikal bir rüya yaşatıyor. Kumu
Maldivler’den getirilmiş bir yapay plajı bile var. Yüzyılın mimari örnekleri arasında
sayılabilecek bu yapı, Orta Asya kültüründen hareketle oluşturulmuş bir konsepte sahip.
90 metre yüksekliğinde asimetrik bir koni formundaki şeffaf çatının kaplaması, doğal
gün ışığından faydalanılacak şekilde tasarlanmış.

GEZELİM GÖRELİM
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ASTANA
BARIŞ VE
HOŞGÖRÜ
PİRAMİDİ
Dünya barışının ve dinler arası hoşgörünün
sembolü olarak tasarlanmış bir yapı. 62
metre yüksekliğindeki bu dev piramidin
içinde, 18 dine ait ibadet yerleri bulunuyor.
İçinde ayrıca 1.500 koltuklu bir opera salonu,
müze, kültür merkezi, kış bahçesi, konferans
salonu, sanat galerisi ve kütüphane var.
İleri bir ışıklandırma tekniği sayesinde, dış
cephesi çeşitli renklerle aydınlatılabilen
piramidi geceleri seyretmek ayrı bir şölen.

NE ZAMAN
GİDİLİR?
Oldukça soğuk bir iklime sahip olan
Kazakistan’a gitmek için en uygun dönem
Haziran ve Eylül ayları arasıdır. Kışın
sıcaklığın -40 derecelere kadar düştüğü
Kazakistan’da, alışık olmayanlar yaz
aylarında dahi gölge kesimlerde üşüyebiliyor.

GEZELİM GÖRELİM

Chak Chak

NE YENİR ?
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Kahvaltıda bal, kaymak ve pişinin meşhur
olduğu Kazakistan’da genel olarak tüm
menüler et çeşitlerine dayanıyor. En meşhur
yemekleri ise Şeşlik ve Beşparmak. Bu iki
yemeği yemeden Kazakistan’dan dönmek
olmaz. At etinin de fazlaca tüketildiği
Kazakistan’da deve sütünün tadına da
bakabilirsiniz. Tatlı olarak ise ballı ve tereyağlı
bir çeşit makarna olan Chak Chak denenebilir.
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SONSUZ UFKUN SANATI

MİNYATÜR

Minyatür sanatının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Taner Alakuş:“Bu sanat
benim için inanılmaz bir ufuk açtı. Artık nefes almıyor, resmen gökyüzünü soluyordum.”

Minyatür genellikle eski yazma kitaplarda görülen; ışık,
gölge ve hacim kavramlarına bağlı kalmadan yapılan küçük
ve parlak renkli resim sanatı şeklinde tanımlanır. Dönemin
önemli gelişmelerinin, yaşam tarzı, örf, adet ve geleneklerinin
aktarılmasında belge niteliği taşıyan minyatürlerin bilinen
ilk örnekleri, Mısır’da milattan önce 2. yüzyılda papirüs
üzerine yapılan resimlerdir. Daha sonraki dönemlere ait
minyatür örneklerine ise Yunan, Roma, Bizans ve Süryani
el yazmalarında rastlanır.
Türk minyatür sanatı ise Osmanlılar zamanında özellikle
15. yüzyıldan sonra hızla gelişmeye başlar. Minyatür
sanatına merakı olan II. Mehmed’in bu ilgisi minyatürün
saraya girmesinde etkili olur. İstanbul’un fethinden önce
Edirne’de bir nakkaşhane yaptıran padişah, fetihten sonra
da Topkapı Sarayı’nın bahçesine bir nakkaşhane yaptırır. Yine
aynı dönemde İtalya’dan gelen sanatçılardan yeni teknikler
öğrenilmesi, portre ve minyatür sanatının birleşmesiyle
Osmanlı minyatür sanatı gelişir.

Osmanlı döneminin en ünlü minyatür sanatçıları arasında
Sinan Bey, Baba Nakkaş, Matrakçı Nasuh Efendi, Horasanlı
Aka Mirek, Reis Haydar, Mustafa Çelebi, Süleyman Çelebi,
Levni, Selimiyeli Reşid, Gazi Capır, İsmail Can ve Nigari gibi
isimler sayılabilir. Osmanlı dönemine ait sayısız minyatür,
Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenmektedir.
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“Sanatçının serüveni öğrencilikle başlar”
Minyatür hakkında verdiğimiz bu kısa bilgilerden sonra
yazımıza minyatür sanatının günümüzdeki en önemli
temsilcilerinden Taner Alakuş ile Edirnekapı da Kariye
Müzesi’nin hemen alt tarafında bulunan atölyesinde
yaptığımız keyifli söyleyişle devam ediyoruz. Burası 2 katlı,
duvarları çeşitli sanatçılara ve Taner Bey’in kendisine ait
eserlerle bezenmiş, beyaz renkte ahşap bir bina. Günün
büyük bölümünü zevkle bu şirin atölyede geçirdiğini belirten
sanatçıya ilk olarak tezhiple başlayan sanat serüveninin
minyatüre nasıl evrildiğini soruyoruz. Sanatçı bu süreci şu
sözlerle özetliyor:
“Tezhip üzerine akademik eğitimim devam ederken
Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki bir sergide minyatürlerin
bulunduğu yazma eserler karşısında çok etkilendim ve kendi
kendime ben de yapabilir miyim diye sordum. Süleymaniye
dönüşünde Sahaflar’ da ve Kapalıçarşı’da satılan minyatürler

dikkatimi çekti ve bunları sanatçılardan aldıklarını öğrendim.
Bana da bir şans vermelerini istediğimde birkaç örnek çalışma
getirmemi söylediler. Yaptığım küçük denemeler beğenildi.
Para da kazandım, fakat önemli olan benim için bu değildi.
Ben bir sanatçının serüveninin öğrencilikte başladığına,
öyle de devam ettiğine inanıyorum. Yaptığım eserlerin her
defasında bir öncekinden daha iyi olması gerektiğine inandım.
Dolayısıyla yaptığım o küçük minyatürlere para kazanma
aracı değil, birer egzersiz olarak baktım. Her defasında daha
iyi minyatürler yapınca büyük bir mağazadan teklif aldım
ve bu benim için dönüm noktası oldu. Artık daha ince, daha
hassas, daha sanatsal işler yapmaya, boyaları keşfetmeye
başladım. Minyatür benim için inanılmaz bir ufuk açtı. Artık
nefes almıyor, resmen gökyüzünü soluyordum. Bu benim
sanata bakışımı da değiştirdi. Daha rahat, daha üretken,
daha özüne dönük ve daha çok okuyan biri olmaya başladım.”

“Minyatürün bendeki
karşılığı aşk”
Alakuş’tan minyatürü kendi kelimeleri ile
tanımlamasını istiyoruz. Sanatçının yanıtı
oldukça kısa ve net oluyor. “Bazen bir kelime,
birçok şeyi ifade edebilir. Benim için minyatür
eşittir aşk. Bu kadar kesin ve net.”
Tam da bu noktada sanatçıya özel hayatı ile
sanatına duyduğu bu aşkı nasıl dengelediğini
ve atölyesinde geçirdiği zamanı soruyoruz.
Alakuş, bu sorumuza şu yanıtı veriyor: “Güne
sabah saat 4’te başlıyorum. İnsanlar uyurken
atölyeme geliyorum. Çalışma odamın
duvarındaki Yakup Cem, Cahide Keskiner gibi
değerli hocalarımın tablolarına bakarak motive
oluyor, onlardan feyz alıyorum. Kısacası hayatı
biraz tersine çevirim diyebilirim. Çoğu insan
henüz uykudayken kendim için çalışıyorum.
İnsanlar uyandıktan sonra da öğrencilerimle
devam ediyorum. Günde maksimum 3 saat
uyku yetiyor bana. İnsanın bedeni her şeye
uyum sağlıyor. Uyku zaten yarı ölüm hali değil
midir? En güzeli diri olmak.”
Aşkla baktığı minyatür sanatının bugün
ülkemizdeki konumunu da konuşuyoruz
sanatçıyla. Mimari dahil pek çok farklı alanda
artık minyatüre sıklıkla yer verildiğini ve
koleksiyonerlerin de bu sanata oldukça ilgili
olduklarını anlatıyor bize ve ekliyor; “Nasıl ki
bilimin bir sınırı yoksa sanatta da sınır yok. O
yüzden de minyatür belli bir noktaya geldi.
Buradan yürüyelim ya da burada bitirelim
demek mümkün değil. Her yeni sanatçı, yeni bir
ufuk açacaktır. Yeni bir marka olacaktır ve işte
o zaman sanat kazanacaktır.”

“Sanatta esas hikaye
risk almaktır”

Bu sözlerinden sanata getirilen yeniliklere açık
olduğunu anladığımız Alakuş ile sohbetimiz
bu yönde ilerliyor. Aslında gelenekçi ve
yenilikçilerden başka üçüncü bir grubun dada
olduğunu ifade eden Alakuş, “Aslına bakarsanız
gelenekçiler de bir çeşit yenilikçidir. Çünkü onlar
gelene ek yaparlar ve daha güvenilir hareket
ederler. Yenilikçilerse risk alırlar ve bence
sanatta esas hikaye risk almaktır. Önemli olan
başarmak ya da başarmamak değil, denemektir.
Bir de tutucular ya da hiç taviz vermeyenler
var. Tamamen aynı şeyi tekrar edenler. Onlar
gelenekçi değildir bence. Çünkü ek yapmıyorlar.
Aynı şeyi tekrar ediyorlar. Ona nasıl bir isim
verebiliriz bilmiyorum. Bence onlar sanatkar
değil zanaatkardir. Tekrar ve tekerrür sanatı
ilerletmez” diyor.
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“Sanatçının kartviziti öğrencileridir”
Söz, 10 yılı aşkın süredir minyatür sanatı eğitimleri verdiği almadan olmaz diye düşünüyoruz. Alakuş her ne kadar hiçbir
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hayat Boyu Öğrenme tavsiyede bulunmuyorum dese de her cümlesini kulağımıza
Merkezi İSMEK’e geliyor. İSMEK ailesinin bir ferdi olmaktan küpe ediyoruz biz.
onur ve gurur duyduğunu ifade eden başarılı sanatkar İsmek “Parmak izleri gibi herkes için hedefe giden farklı bir yol
hakkındaki düşüncelerini şu cümlelerle aktarıyor: “İSMEK bize vardır. Kimi uzun yolu, kimi kestirmeyi tercih edebilir. Kendi
inanılmaz sınırsız bir olanak sağladı. Bu olanaklar sayesinde adıma daha zahmetli yolu tercih edenlerdenim. Çünkü kalıcı
biz de vaktinde akademik eğitim şansı kazanamayan olanlar zirveye tabiri caizse helikopterle değil, tırmanarak
insanlara ulaştık ve çok başarılı öğrenciler kazandık. gelenlerdir. Yürüdükleri yolun güzelliğini en iyi onlar görür. O
Üniversite öğrencisiyle kurs öğrencilerini kıyasladığımızda, yüzden bence önemli olan bu süreçten haz alarak ilerlemektir.
üniversite öğrencisinin yaşı çok küçük olduğu için hala Öğrencilerime de bunu söylüyorum. Müfredat dahilinde ders
bazı şeyleri idrak edemiyor olabiliyor. Ama İSMEK’e gelen işlemiyorum ve kimseye illa şunu yapacaksın demiyorum.
kursiyerler adeta olaya ikinci bahar gibi bakıyor ve gerçekten Çok başarılı ve ödüllü öğrencilerim var. Artık onlara
aşkla, gönülden çalışıyorlar. Belki onların sanatsal süreci öğrencilerim değil meslektaşlarım diyorum. Benim başarımın,
çok uzun sürmüyor ama toplum üzerinde çok büyük etkileri başarılı olabilmemin en önemli göstergesi de başarılı işler
oluyor. Şöyle ki; evlerine sanatı sokmuş oluyorlar ve aileleri, çıkarmanın yanında başarılı öğrenciler yetiştiriyor olmam
özellikle de çocuklarında farkındalık oluşturuyorlar. Yani diye düşünüyorum. Bir sanatçının birkaç tane kartviziti
sanattan anlayan bir neslin yetişmesine vesile oluyorlar. Şu vardır. Bunlardan en önemlisi de öğrencileridir.”
anda sokakta bizim sanatlardan kime bahsetseniz sanatı Bizlere atölyesinin kapılarını açan minyatür sanatçısı Taner
biliyor. İşte bu İSMEK sayesinde oldu.”
Alakuş’a, hoş sohbeti için bir kez de satırlar aracılığıyla
Böylesine sanatına aşık ve başarılı bir sanatkarı bulmuşken, teşekkür ederken, siz değerli okurlarımızın da bu sohbetten
geleneksel sanatlarımıza gönül verenler için birkaç tavsiyede keyif aldığını umuyoruz.
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TUZUN
BİLİNMEYENLERİ
Sofraların baştacı tuz hep tartışma konusu olmuştur iyotlu mu iyotsuz mu, kaya
tuzu mu sofra tuzu mu? Söz konusu yemekler olunca azı karar çoğu zarar ama
tuzun gündelik hayatımızda mutfaktan başka alanlarda da kullanabileceğimiz öyle
çok alan var ki!...
Buzdolabını temizleyin:
Buzdolabından yiyecekleri ve rafları
çıkardıktan sonra, 4 lt ılık suya
bir avuç tuz atıp eritin ve dolabın
içini süngerle temizleyin. Karışım
aşındırıcı değildir, dolabı çizmez ve
bu şekilde temizleyerek yemekleri
koyuğunuz bir yerde kimyasal
kullanmamış olursunuz.
Kesme tahtalarının rengini yerine
getirin: Kesme ve ekmek tahtalarını
sabunlu suyla yıkadıktan sonra ıslak
bir bezi tuza batırıp ovun. Tahtaların
rengi geri gelir.
Ütünün metal tabanını temizleyin:
Ütü yaparken ne kadar dikkat
ederseniz edin, yine de bazı kumaşlar
ütünün altında temizlemesi zor
pürüzlü lekeler bırakır ve bunlar
ütülediğiniz çamaşırları kirletir. Bu
sorunun çözümü tuz kristallerindedir.
Ütüyü en sıcak ayarına getirin. Ütü
masasına bir gazete sayfası yayıp
üzerine tuz dökün. Sıcak ütüyü tuzun
üstünde gezdirdiğinizde tabanındaki
pürüzler gider.
Koşu ayakkabılarınızın kokusunu
alın: Koşu ayakkabıları ve bez
ayakkabılar, özellikle yazın çorapsız
giyildiğinde, oldukça kötü kokar.
Ayakkabıların içine arada bir tuz
serperseniz, içlerindeki nemi alır ve
kokuyu azaltırsınız.
Süngeri temizleyin: El ve yer
temizleme süngerleri daha
eskimeden fena halde kirlenir.
Süngeri yenilemek için 1 lt suya 50
gr tuz koyup içine batırın ve bir gece
karışımın içinde bırakın.

Yapma çiçekleri temizleyin: İpek
veya sentetik yapma çiçekleri,
içinde 50 gr tuz olan bir kağıt
torbaya koyun. Torbayı birkaç kere
salladıktan sonra çiçekler tertemiz
olur.
Yanık sütü ovup alın: Yanık süt
lekesi, çıkarması en zor olan
lekelerden biridir, ancak tuz bu
işi de kolaylaştırır. Sütün yandığı
kabı ıslatın ve tuz serpin. 10 dakika
bekledikten sonra kabı ovun. Tuz,
yanık sütü ve kötü kokuyu emer.
Kırılan yumurtanın pisliğini
temizleyin: Pişmemiş yumurtayı
düşürüp kırdıysanız, temizlemesinin
ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Kırık
yumurtanın üstüne tuz dökün. Tuz
yumurtayı toparlar ve sünger ya da
kağıt havluyla alınmasını kolaylaştırır.
Cam bardaklardaki lekeyi çıkarın:
Bulaşık makinesinde yıkamak veya
iyice ovmak cam bardaklardaki
lekeleri çıkarmaya yetmedi mi? 1
lt sirkenin içine bir avuç tuz atın ve
bardakları bir gece içinde bırakın.
Ertesi sabah sildiğinizde lekeler çıkar.
Kendinize bir tuz masajı yapın:
Ölü derileri pul pul dökmek ve
kan dolaşımına destek olmak için
şunu deneyin: Banyo yaparken
veya banyodan çıktıktan sonra
cildiniz henüz ıslakken vücudunuzu
tuzla ovun. Bunu normal tuz veya
kristalleri daha büyük olan deniz
tuzuyla da yapabilirsiniz.

Pişmiş yemek kalıntılarını
çıkarın: Tencere ve servis
tabaklarına yapışıp kalan
yemek artıklarını çıkarmak
için tuz kullanın. Bunları
yıkamadan önce yemek
artıklarının üstüne tuz
dökün. Sonra ıslatın,
tuz yemek artıklarını
yumuşatıncaya kadar
bekleyin ve sabunlu suyla
yıkayın.
Krema yaparken ve
yumurta çırparken kullanın:
Gelecek sefer krema veya
yumurta çırparken içine bir
tutam tuz atın. Krema daha
hafif olur. Yumurta daha
çabuk çırpılır, içine daha çok
hava girer ve pişirdiğinizde
kıvamı daha iyi olur.
Lop yumurtayı kolaylıkla
soyun: Lop yumurtanın
kabuğunu unufak etmeden
soymanın bir yolu var
mıdır? Evet: Yumurtayı
kaynatacağınız suya
koymadan önce suyun
içinde 1 çay kaşığı tuz atın.
Peynirlerin küflenmesini
önleyin: Peynir çok pahalı bir
yiyecek olduğu için birazcık
küflendi diye atmak olmaz.
Peynirin küflenmesini
önlemek için, buzdolabına
koymadan önce, peyniri
tuzlu suya batırılmış bir
bezle sarın.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Pişme sürecini hızlandırın: Aceleniz
olduğunda, pişirmekte olduğunuz
yemeklerin suyuna bir-iki tutam
tuz atın. Tuz, suyun daha yüksek
sıcaklıkta kaynamasına neden
olduğu için yemek daha çabuk pişer.

Ağzınızı ferahlatın: Ağız
gargarasının içinde renklendirici,
alkol ve tatlandırıcı vardır.
Onun yerine, büyükannenizin
tarifine uygun bir ağız gargarası
kullanırsanız aynı derecede
ferahlarsınız. 100 ml suya 1
çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı
karbonat koyup karıştırın.
Ağzınızı bununla çalkalayıp ve
gargara yapın.
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GURME

UZAK DİYARLARDAN

RENGARENK
MEYVELER

Dünyanın farklı köşelerinde, gökkuşağını oluşturan renklerin belki
de her tonunda bir meyve bulmak mümkün. Çoğumuzun tadını,
kokusunu bilmesek de görüntüsüyle mest olduğumuz egzotik
meyveleri tanımaya ne dersiniz? Kim bilir; globalleşen dünyayla
birlikte uzaklar yakın olurken pek yaygın olmasa bile artık ülkemizde
de bulabileceğimiz bu egzotik meyveleri bir gün tatma şansını
yakalarız.

GURME
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ANANAS

Bol yağış alan bölgelerde kolaylıkla
yetiştirilebilen bu şifalı meyvede folik
asit, lif ve bromelain adlı bir madde
bulunur. Demir, kalsiyum, potasyum
ve manganez de içinde barındırdığı
mineraller arasındadır. Dokuların
iyileşmesini sağlar. Kolesterolü
düzenlemeye yardımcı olur. Anemi
yani kansızlığa iyi gelmesi de ananas
faydası arasındadır.Hipertansiyon
yani yüksek tansiyon hastasıysanız
yine tercih etmeniz gereken
meyvelerden biridir. Böbrek taşı
olanlar da bu şifalı meyveyi sık sık
tüketmelidir.

DURİAN

Meyvelerin kralı olarak bilinen Durian, kokusu
cehennemi tadı ise cenneti simgelediğinden cennet
cehennem meyvesi olarak da bilinir. Dışı dikenli içi
ise yumuşak olan durian meyvesi Malezya, Tayland
ve Vietnam gibi ülkelerde oldukça popülerdir.
Kabuğu ile birlikte 2-3 kiloluk ağırlıklara ulaşabilen
meyvenin görünümünün Singapur’daki Opera
Binası’nın tasarımına da ilham kaynağı olduğu
bilinmektedir. B,C,E vitaminleri ve demir yönünden
oldukça zengin olan meyve Uzak Doğu sokaklarında
soyulmuş ve ufak parçalar halinde de satılır. Açık
havada Durian’ın kokusu belli olmasa da kapalı
alanlara girildiğinde keskin ve kötü kokusu kendini
hemen belli eder. Öyle ki Singapur gibi ülkelerde
toplu taşıma, taksi ve otel gibi kapalı alanlara Durian
ile girmek yasaktır.

KUMKUAT

Turunçgil ailesinin her ferdinden
bir tutam alarak tek bir meyve
yapsanız bu, kumkuat olurdu.
Kokusu bergamotu, şekli limonu,
rengi portakalı, tadıysa mandalinayı
andırıyor. Günümüzde süs bitkisi
olarak da kullanılmakta. Kabuğuyla
yenen bu minicik portakala Altın
portakal’ ya da ‘küçük hazine’ olarak
da adlandırılan meyve C vitamini
açısından oldukça zengin.

MANGO

Genellikle çok sıcak iklimlere özgü olan rengi,
şekli, tohumu ve lezzetine göre pek çok farklı
türü bulunan mango çok güçlü bir antioksidandır.
Renkleri yeşilden, kırmızı, sarı veya turuncuya
kadar değişebilen mango, tatlı ve kremsi lezzete
ve aynı zamanda 20’den fazla vitamin ve
minerale sahiptir. Sindirim sistemi, kemik sağlığı,
cilt ve saç sağlığını koruyor, kolon kanseri riskini
de azaltıyor.

GURME

MANGOSTAN

Güney Asya ve Endonezya’da sıklıkla
tüketilen mangostan, meyvelerin
kraliçesi olarak bilinir. Bu meyve
kurak iklimi sevmediğinden
Türkiye’de yetiştirilemez. Hatta iklim
konusundaki hassasiyeti sebebiyle
çok az ülkede yetiştirilebilir ve
bu nedenle de pahalıdır. Pahalı
olmasının bir sebebi de içeriğinde
bulunan bol miktardaki demir ve
fosfordur. Meyvenin kalın kabuğunu
soyduğunuzda beyaz ve tatlı özüne
ulaşırsınız.
Görünüşüne bakıp aldanılmaması
gereken muhteşem bir meyvedir
mangostan. Kahverengi-bordo sert
kabuğunu açtığınızda içinden bir
hazine çıkar. Kremamsı, tatlı, aromalı,
yumuşacık bu meyve ağzınızın içinde
eriyip gidecek.

87

PAPAYA

Kristof Kolomb, Papaya için ‘’Meyvelerin
Meleği’’ demiştir. Büyük bir Papaya günlük
ihtiyacımızın 2-3 katı kadar C vitamini
içerir. A vitamini, beta karoten, potasyum,
kalsiyum, folat ve lif açısından da zengindir.
Papaya asidik olmadığından turunçgiller
gibi midenizi yakmaz, düşük kalorilidir, yağ
içermez. Meyvenin içerisindeki papain adlı
enzim sindirime yardımcıdır ve güçlü et
liflerini parçalayabilen bir enzim olduğundan
Güney Amerikalı aşçılar yüzyıllardır papayayı
eti yumuşatmak için kullanmışlardır. Bu
egzotik meyveyi yemek için kavun gibi
keserek çekirdeklerini çıkarıp kabuğundan
ayırabilirsiniz. Kendi başına tüketebileceğiniz
gibi meyve suyu ve salatalara katabilirsiniz.

PİTAYA

Ejderha meyvesi olarak da bilinen bu meyve;
Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika’da
yetişir. Kaktüsgiller ailesinden bir bitkinin
meyvesi olan pitaya; pembe, kalın ve farklı
kabuğunun altında susama benzer siyah
çekirdekleri olan beyaz ya da kırmızı bir meyvedir.
İki çeşit pitaya vardır, ekşi olanı Amerika
taraflarında bulurken, tatlı olanı Asya’da bulunur.
Tam bir C vitamini kaynağı olan pitaya, lif ve
mineral yönünden de oldukça zengindir.

RAMBUTAN

Ana vatanı Endonezya ve Malezya olan dışı dikenimsi bir
görüntüde ve kabuğunun altındaki meyve eti açık sarı
renktedir. Kolaylıkla ısıralamayacak kadar sert olduğundan
emilerek tüketilir. Demir vitamini açısından zengi bir
içeriğe sahip olmasından dolayı, kansızlık sorunu olanlar
için ideal bir meyve özelliğindedir. Aynı zamanda rambutan
meyvesi cildin güzelleşmesi ve daha parlak görünmesi
için de oldukça yararlı bir meyvedir. Meyvesi içindeki
çekirdeğine yapışıktır. Çekirdeği yenmez.
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SAĞLIKLI BESLENME

5 ADIMDA RAMAZAN'DA

SAĞLIKLI BESLENME

Saliha Betül GÜZEY

Uzman Diyetisyen

Ramazan ayının en önemli
ibadetlerinden olan orucun
ruhumuza olan manevi katkılarının
yanı sıra fiziksel sağlığımız üzerinde
de pek çok olumlu etkileri olduğu
artık bilimsel olarak da kabul
edilen bir gerçek. Oruç, özellikle
belirli saatlerde sofrada bulunma
alışkanlığını kazandırarak düzenli
beslenmeyi öğretmesi bakımından
da oldukça önemli. İftar ve sahur
arasında yaklaşık 15 saatlik bir açlık
süreci olmasına rağmen Ramazan’ı
sağlıkla tamamlamanın mümkün
olduğunu belirten İBB Şehzadebaşı
Tıp Merkezi’nden uzman diyetisyen
Saliha Betül Güzey, Ramazan’da
nasıl beslenilmesi gerektiğini 5
başlıkta topluyor.

1. Adım: Asla öğün atlamayın
Ramazan’da dikkat edilmesi
gereken en önemli nokta
sahura kalkılması gerektiğidir.
Vücudumuzun ihtiyaç
duyduğu günlük besin,
mineral, vitamin ve enerjiyi
tek öğünle karşılamak
mümkün değildir. Ayrıca
sahura kalkmamak, tek
öğünde vücuda fazla
miktarda besin alımına,
bunun sonucu olarak da
sindirim problemleri başta
olmak üzere birçok sağlık
sorununa ve yağlanmaya
sebebiyet verebilir.
2. Adım: Tatlı ve karbonhidrat
tüketiminde ölçüyü
kaçırmayın
İftara doğru düşen kan şekeri,
tatlı isteğini artırabilir. Tatlı
tüketimini tamamen kesmek
için sütlü tatlılar, meyve
tatlıları, komposto, taze/
kuru meyveler gibi sağlıklı
alternatifler tercih edilmelidir.
Karbonhidrat tüketiminde de
yine diyabet hastaları başta
olmak üzere glisemik indeksi
düşük besinlere öncelik
verilmelidir. Ekmeğimizi
kepekli/tam buğdaylı ya
da çavdar ekmeği olarak
tercih etmek, karbonhidrat
ihtiyacımızı bakliyat, meyve,
süt ve süt ürünlerinden
karşılamak atılacak doğru
adımlardandır.

3. Adım: En az 2 litre sıvı
tüketmeye dikkat edin
Sağlıklı, erişkin bir insan
günde en az 2 litre sıvı
tüketmelidir. Bu miktar iftar
ile sahur arasında aralıklarla
tamamlanmalıdır. Çay ve
kahve tüketimi vücudun
gereksinim duyduğu sıvı
miktarını karşılamadığı
gibi fazlası vücuttan su
atımına sebep olur. Aynı
zamanda susuzluk hissini
bastırdığı için tüketilen su
miktarının düşmesine sebep
olabilir. Bu sebeple günde
2-3 bardak çay ve 1 fincan
Türk kahvesinden fazlası
tüketilmemelidir.
4. Adım: Öğünlerinizde
mutlaka sebze ve meyve
tüketin
Ramazan’da en çok ihmal
edilen sebze ve meyveler;
vitamin, mineral ve
karbonhidrat ihtiyacımızı
sağlamanın yanında
antioksidan özellikleri
ve bağırsak düzenleyici
etkileriyle beslenmemizin
vazgeçilmez öğelerindendir.
Günde 4-5 porsiyon
sebze/meyve tüketimi
önerilmektedir. Bu da
ortalama 8 yemek kaşığı
sebze yemeği, 1 kâse mevsim
salatası veya çoban salata ile
2 adet avuç içi büyüklüğünü
geçmeyecek miktarda meyve
tüketimine denk gelmektedir.

5. Adım: Yedikleriniz
kadar yediklerinizin nasıl
pişirildiğine de önem verin
Yanlış pişirme yöntemleriyle
sağlığımız için oldukça
faydalı olan gıdaları zararlı
hale getirebiliriz. Kızartma,
bol yağda kavurma gibi
pişirme metotları yanlış
uygulamalardır. Bunun
yerine besinleri cinsine göre
haşlama, buğulama, fırınlama
ve ızgara yöntemleriyle
pişirmek çok daha sağlıklı
tercihler olacaktır.

BUNLARA DA DIKKAT EDIN
İftarda fazla tüketimin önüne geçmek için tercihe göre
1-2 adet hurma ve suyun ardından 1 kâse hafif çorbayla
oruç açılmalıdır. 15-20 dakikalık bir aranın ardından salata,
cacık ya da az şekerli komposto eşliğinde ana yemek
tüketilmelidir.
Yemekten 1 saat sonra yapılacak tempolu bir yürüyüş; hem
yenilenleri sindirmede, hem de kilo kontrolünü sağlamada
yardımcı olacaktır.
Yemekten ortalama 2 saat sonra tatlı isteğini bastırmak
için tüketebilecek en sağlıklı seçenek meyveler olacaktır.
Her gün olmamak koşuluyla sütlü tatlılar da bu konuda
yardımcı olabilmektedir.
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İÇİNDEN İSTANBUL GEÇEN KİTAPLAR

SUYUN ŞİFA İLE İLİŞKİSİ

Z DERGİ’DE

Zeytinburnu Belediyesi’nin tematik kültür sanat şehir dergisi Z, bitki ressamlığının ele alındığı ilk sayısının ardından “Su ve Şifa” konusunun zengin bir
içerikle ele alındığı 2. sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.
552 sayfalık oldukça kapsamlı derginin sayfaları
arasında birbirinden ilgi çekici makaleler ve söyleşiler yer alıyor. Murat Öztabak, “Ab-ı Hayat” başlıklı
yazısında çeşitli kavimlerin başından geçen taşkın
ve tufanlara ilişkin bilgileri kendine has üslubuyla
aktarırken, “Âb-ı Hayat Ölmeden Önce Ölümün Sırrına Ermektir” başlıklı söyleşide Ömer Tuğrul İnançer , Murat Özdabak’ın sorularını yanıtlıyor.
İsmail Taşpınar, “Su, Dinler ve Ritüeller” başlıklı makalesinde farklı din ve inanışlarda su ve ibadet ilişkisini ele alıyor. Ergün Veren’in “Yağmur Duası Geleneği” yazısıyla yer bulduğu dergide, Nail Tan’ın
“Türk Folklorunda Nisan Yağmuru ve M. Zeki Oral’ın
“Nisan Tası” başlıklı yazılarında su ve şifa kültürüne
dair önemli ipuçları veriliyor.
Kaynak eser niteliğindeki derginin tüm içeriğine ücretsiz olarak www.zdergisi.istanbul adresinden ve Z
Dergisi iOS - Android uygulamalarından ulaşılabiliyor.
BİZDEN HABERLER

İÇİNDEN İSTANBUL GEÇEN KİTAPLAR
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İTO’DAN
KÜLTÜRÜMÜZE
BÜYÜK KATKI
Evliya Çelebi’nin 400 yıl önce
kaleme aldığı seyahatnâmesinin
İstanbul bölümüne İTO’dan özel baskı
Evliya Çelebi’nin binlerce yıl geçse de önemini asla yitirmeyecek seyahatnâmesinin 17. yüzyıl İstanbul’unu anlatan bölümü İTO tarafından özel bir baskıyla yayınlandı.
Bu özel baskıda Evliya Çelebi’nin İstanbul’una, Osmanlı sanatçılarının elinden çıkan en çarpıcı İstanbul minyatürleri ve
haritaları eşlik ediyor.
Kitapta, 400 yıl önceki İstanbul’un tüm yönleriyle ele alındığı özel bölüm, tarihçi Dr. Seyit Ali Kahraman’ın çevirisiyle
okuyucuya sunuluyor. Bu özel baskıda Evliya Çelebi’nin İstanbul’una, Osmanlı sanatçılarının elinden çıkan en çarpıcı
İstanbul minyatürleri ve haritaları eşlik ediyor.
Canlı tasvirleri ile zihinlerde geçit
Seyahatnâmenin en çarpıcı bölümlerinden biri de Evliya Çelebi'nin İstanbul tüccarına dair aktardıkları. Şehrin ihtiyaçlarını
karşılayan yüzlerce tüccarı detaylarıyla anlatan, tek tek tanıtan Evliya Çelebi, zevkle okunan seyahatnâmesini verdiği detaylarla adeta resimli bir kitaba çeviririyor. Canlı tasvirleri ile zihnimizde geçit yapan İstanbul’un o dönemki ticaret hayatı
gözümüzde canlanır, ete kemiğe bürünür. Evliya Çelebi, seyahatnâmede 17. yüzyılın günlük yaşamından pek çok detaya yer
verdiği gibi tarihe de değinmiş, mitolojik öyküler anlatmış, şehrin dört bir köşesindeki tüm mimari eserleri gezerek hikayelerini, banilerini tanıtmıştır. İstanbul'daki camileri, köprüleri, kapıları, kemerleri, iskeleleri, hamamları tek tek anlatan, yerlerini, yerleşimlerini tarif eden Evliya Çelebi, seyahatnâmesinin İstanbul bölümüne hayranlık uyandıran bir emek harcamıştır.
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ARNAVUTKÖY • AVCILAR
AVCILAR DENIZ KÖŞK
BEYKOZ KORU • BEYKOZ SAHIL
BÜYÜKÇEKMECE • CIHANGIR
ÇAMLICA • DRAGOS • FETHIPAŞA
FLORYA • GÖZDAĞI • HALIÇ
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KÜÇÜKÇEKMECE • SAFA TEPESI
SULTANBEYLI GÖLET
1453 ÇIRPICI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TARİH
16 Mayıs Çarşamba
17 Mayıs Perşembe
18 Mayıs Cuma
19 Mayıs Cumartesi
20 Mayıs Pazar
21 Mayıs Pazartesi
22 Mayıs Salı
23 Mayıs Çarşamba
24 Mayıs Perşembe
25 Mayıs Cuma
26 Mayıs Cumartesi
27 Mayıs Pazar
28 Mayıs Pazartesi
29 Mayıs Salı
30 Mayıs Çarşamba

İMSAK GÜNEŞ
03:52 05:39
03:50 05:38
03:49 05:37
03:47 05:36
03:46 05:35
03:45 05:34
03:43 05:34
03:42 05:33
03:41 05:32
03:39 05:31
03:38 05:31
03:37 05:30
03:36 05:29
03:35 05:29
03:34 05:28

ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM
13:06 17:01 20:22
13:07 17:01 20:23
13:07 17:02 20:24
13:07 17:02 20:25
13:07 17:02 20:26
13:07 17:02 20:27
13:07 17:03 20:28
13:07 17:03 20:29
13:07 17:03 20:30
13:07 17:04 20:31
13:07 17:04 20:32
13:07 17:04 20:32
13:07 17:04 20:33
13:07 17:05 20:34
13:08 17:05 20:35

YATSI
22:01
22:03
22:04
22:06
22:07
22:09
22:10
22:12
22:13
22:14
22:16
22:17
22:18
22:20
22:21

KADİR GECESİ: 10 Haziran Pazar

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TARİH
31 Mayıs Perşembe
1 Haziran Cuma
2 Haziran Cumartesi
3 Haziran Pazar
4 Haziran Pazartesi
5 Haziran Salı
6 Haziran Çarşamba
7 Haziran Perşembe
8 Haziran Cuma
9 Haziran Cumartesi
10 Haziran Pazar
11 Haziran Pazartesi
12 Haziran Salı
13 Haziran Çarşamba
14 Haziran Perşembe

İMSAK GÜNEŞ
03:33 05:28
03:32 05:27
03:31 05:27
03:30 05:27
03:29 05:26
03:29 05:26
03:28 05:26
03:27 05:25
03:27 05:25
03:26 05:25
03:26 05:25
03:25 05:25
03:25 05:24
03:25 05:24
03:24 05:24

ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM
13:08 17:05 20:36
13:08 17:05 20:36
13:08 17:06 20:37
13:08 17:06 20:38
13:08 17:06 20:39
13:09 17:07 20:39
13:09 17:07 20:40
13:09 17:07 20:41
13:09 17:07 20:41
13:09 17:08 20:42
13:09 17:08 20:42
13:10 17:08 20:43
13:10 17:09 20:43
13:10 17:09 20:44
13:10 17:09 20:44

BAYRAM NAMAZI SAATİ: 15 Haziran Cuma 06.17

YATSI
22:22
22:23
22:24
22:25
22:27
22:28
22:29
22:30
22:30
22:31
22:32
22:33
22:34
22:34
22:35

Arnavutköy
Avcılar
Avcılar Deniz Köşk
Beykoz Koru
Beykoz Sahil
Büyükçekmece
Cihangir
Çamlıca
Dragos
Fethipaşa
Florya
Gözdağı
Haliç
İstinye
Kasımpaşa
Küçükçekmece
Safa Tepesi
Sultanbeyli Gölet
1453 Çırpıcı

