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Sosyal Tesislerde Akşam Sefası

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

MOBİL BÜFELER İHTİYAÇ
DUYULAN HER YERDE
7/24 HİZMETİNİZDE

BİZDEN HABERLER
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Ayağınıza kadar
gelen hizmet: MOBİL BÜFE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Mobil Büfeler aracılığıyla
İstanbulluların ihtiyaç duyduğu
her yere 7 gün 24 saat hizmet
götürüyor. Mikrodalga fırından derin
dondurucuya kadar her türlü mutfak
ekipmanıyla donatılmış minibüslerden
oluşan Mobil Büfeler; hastane, köprü,
gezi alanları, sahiller vb. pek çok
alanda halkın gıda gereksinimlerine
pratik çözümler sunuyor.
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BİZDEN HABERLER

PRATİK VE
HIZLI ÇÖZÜM:
MOBİL BÜFE
İhtiyaç duyulan her yerde Mobil Büfe
Hızlı hareket kabiliyetiyle kısa sürede hizmet bölgesine
ulaşabilen Mobil Büfeler, kimi zaman yol bakım çalışmaları
ya da hava muhalefeti nedeniyle trafikte kalan sürücülere,
kimi zaman da hastanelerin acil servislerindeki vatandaşlara
hizmet veriyor. Büyük organizasyonlarda, köprü trafiğinin
yoğun olduğu noktalarda, İftar saatinde yolda kalanlara
halkın gıda gereksinimlerine yönelik çözümler üretiyor.

BİZDEN HABERLER

Büyük organizasyonlarda da işbaşında
2018 yılı itibariyle İBB Lojistik Destek Merkezi’ne
bağlı olarak her biri 2.000 kişi kapasiteli 14 adet
Mobil Büfe bulunuyor. Mobil Büfeler; halkın
yoğun katılım gösterdiği şehit ve gazi cenazeleri,
geleneksel aşure dağıtımı, 15 Temmuz anma
etkinlikleri vb. organizasyonlarda da görev alıyor.
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Mobil Büfelerle İstanbulluya acil destek
Her türlü acil durumda “yardım dağıtım istasyonları”
şekline dönüştürülmek üzere tasarlanmış olan
ve her yere ulaşabilen bu pratik hizmet araçları,
özellikle olası afet olaylarında halkın yardımına
koşarak gıda gereksinimlerini karşılıyor.
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BİZDEN HABERLER

MALAZGİRT ZAFERİ

KUTLAMALARINA

İBB'DEN LOJİSTİK DESTEK

Türklere Anadolu’yu yurt edinmelerini sağlayan Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü
kutlamalarında görevli tüm personellerin, sporcuların ve törene katılan ziyaretçilerin yemek ihtiyacı, İBB Lojistik Destek Merkezi’nce karşılandı. İBB aşçıları 80’er bin
kişilik kavurmalı pilav ve kumanya hazırlayarak halka servis etti.
İBB’DEN 80 BIN KIŞILIK KAVURMALI PILAV IKRAMI
Zafer kutlamalarının koordinasyonunda görev alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tören hazırlıklarında görevli tüm
personellerin, sporcuların ve törene katılan ziyaretçilerin
yemek ihtiyaçlarını karşıladı. 4 Mobil Büfe, 19 aşçı, 3 gıda
mühendisi ve 60 servis elemanı ile hizmet üreten İBB ekipleri, günler öncesinden Malazgirt’e gelerek tam teçhizatlı
bir yemekhane, kuru gıda ve soğuk hava deposu ile bulaşıkhane kurdu. İBB Ekipleri Ahlat ve Malazgirt’teki tören-

ler için 3 gün süresince ziyaretçilere toplam 80 bin kişilik
kavurmalı pilav ikram etti. 85 bin kişilik kumanya dağıtımının yanı sıra Mobil Büfeler aracılığı ile de yine 80 bin kişilik kek, çay, meyve suyu ve su servisi yaptı.
Tören alanında görevli tüm personelin ve sporcuların da
gıda ihtiyaçlarını üstlenen İBB, toplam 55 bin kişilik kahvaltı, 41 bin kişilik öğle yemeği ve 29 bin kişilik akşam yemeği hazırlayarak sunumunu gerçekleştirdi.

BİZDEN HABERLER
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Türklere Anadolu’yu yurt edinmelerini sağlayan Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü, bu yıl da görkemli törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı işbirliğinde 3 gün
boyunca devam eden törenler 24 Ağustos’ta Bitlis’in Ahlat ilçesinde start alırken 26 Ağustos’ta Malazgirt’te sona
erdi. Kutlamalara, yurtiçinden ve yurtdışından yaklaşık
100 bin kişi katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen kök börü, cirit, güreş,
atlı okçuluk müsabakaları, gelin-damat, beşik toyu ve geleneksel oyunlar, yoğun ilgi gördü. Yurtdışından ve Türkiye'nin farklı illerinden kutlamaların yapıldığı alana akın
eden çok sayıda ziyaretçi, ata sporu gösterileriyle heyecanlandı, geleneksel oyunlarla çocukluk yıllarına döndü.

BİZDEN HABERLER

Fotoğraf: Ercan ÇAĞLAYAN

Fotoğraf: Ercan ÇAĞLAYAN
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1 MİLYON GÜNÜBİRLİK TATİLCİNİN

TERCİHİ İBB PLAJLARI OLDU
Halka günübirlik tatil imkanı sunulan İBB Plajları’na gelen 1 milyon İstanbullu, yaz boyunca
deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Huzur, sağlık ve can güvenliği için her türlü tedbirin
alındığı İBB plajlarında halkın ihtiyaçları da gözetildi.
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BİZDEN HABERLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018
yaz sezonu boyunca Anadolu Yakası’nda
Caddebostan 1-2-3 Plajları, Avrupa
Yakası’nda ise Güneş ve Menekşe Plajları
ile İstanbullara günübirlik tatil imkanı
sundu.
Ortalama 1 milyon kişinin istifade ettiği
plajlarda halkın gönül rahatlığı ile tatil
yapabilmesi için İBB, can güvenliği ve
sağlık konularında maksimum seviyede
tedbirler aldı. Tüm plajlarda her hafta
deniz suyu temizlik oranı ölçümleri analiz
edilirken gerekli ilaçlamalar da düzenli
olarak yapıldı. Olası vakalar için kurtarma
botu ve ambulanslar hazır tutuldu.

BİZDEN HABERLER

Halkın sağlığı için tüm tedbirler alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018 sezonunda İstanbul
genelinde belediye plajlarının da dahil olduğu 12 ilçede
bulunan toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda
cankurtaran hizmeti verdi. İBB ekipleri plajlarda; 35 jet-ski, 7
kurtarma botu, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı,
190 adet gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile
vatandaşların can güvenliği için var gücüyle çalıştı.

Her Türlü İhtiyaç ve Konfor Gözetildi

Halkın her türlü ihtiyaç ve konforunun gözetildiği belediye
plajlarının her birinde soyunma konteynırları, duş alanları
ve şemsiyeler günübirlik tatilcilerin hizmetindeydi. Yiyecek
ve içecek ihtiyacına çözüm sunan büfe ve kafeteryaların yer
aldığı plajlarda şort, oyun topları, simit vb. deniz malzemeleri
satışının yapıldığı çeşitli stantlar da kuruldu.
İstanbullulara günübirlik tatil imkanı sunan plajlar ve genel
özellikleri şöyle;
Menekşe Plajı: 630 metrelik plajda; 200 şezlong, 300
şemsiye, 20 soyunma kabini, 10 duş, 20 WC, cankurtaran
mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, 4 adet seyyar kule,
cankurtaran personeli, büfe, emanet dolabı ve 120 araçlık
otopark alanı bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.
Güneş Plajı: 840 metrelik plajda; 1200 şezlong, 1590
şemsiye, 25 WC, 144 soyunma kabini, 24 duş, 165 emanet
dolabı, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi,
cankurtaran personeli, güvenlik kabini, büfe ve 240 araçlık
otopark bulunuyor. Plaj giriş ücreti 22 TL, öğrenciler için ise
11 TL (şezlong + şemsiye).
Caddebostan- 1: 450 metrelik plajda; 800 şezlong, 600
şemsiye, 8 duş, 18 soyunma kabini, cankurtaran mobosu, 3
cankurtaran kulesi, WC ve 2 büfe bulunuyor. Plaj giriş ücreti
22 TL, öğrenciler için 11 TL (şezlong + şemsiye).
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Caddebostan-2: 300 metrelik plajda; 500 şezlong, 300
şemsiye, 16 soyunma kabini, 8 duş, WC, cankurtaran
mobosu, 3 adet cankurtaran kulesi, 3 adet seyyar kule ve
2 büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.
Caddebostan-3: 250 metrelik plajda; 100 şezlong, 100
şemsiye, 3 adet cankurtaran kulesi, 3 adet seyyar kule, 4
soyunma kabini, 4 duş, WC ve büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz
hizmet veriyor.
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HALKLA İLİŞKİLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ İLETİŞİMDE
SINIR TANIMIYOR

İBB Beyazmasa Mobil İletişim Araçları, İstanbulluların İBB hizmet ve çalışmalarına
zahmetsiz ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.
Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile yerel yönetimler alanında pek çok yeniliğe öncülük eden
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyazmasa
Mobil İletişim Araçları ile hizmeti vatandaşın
ayağına götürüyor. Yüksek teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış alan Mobil Araçlar, vatandaşların işlemlerini rahatça yapmalarına olanak sağlayan bir ergonomiye sahip olmakla
birlikte pek çok bakımdan İstanbulların hayatını kolaylaştırıyor. İBB’nin gülen yüzü Mobil Beyazmasa Araçları, İstanbul’un en merkezi nokta ve meydanlarında İstanbullulara
yardımcı oluyor. Özel etkinliklerde, bilgilendirme ve lojistik destek vermenin yanı sıra farklı
hizmet projelerine de öncülük ediyor.

HALKLA İLİŞKİLER

KOMŞUM BEYAZMASA PROJESI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Komşum Beyazmasa”
projesi sayesinde çalışmalarını kültürümüzün bir parçası
olan komşuluk ilişkilerimizden hareketle sürdürüyor. Yine
Mobil İletişim Araçları ile yürütülen bu proje sayesinde İstanbullular, İBB hizmet ve çalışmalarına kolay ve zahmetsizce ulaşabilirken talep, şikayet ve önerilerini de pratik
bir şekilde İBB birimlerine ulaştırabiliyorlar.

15

KAMPÜSÜM BEYAZMASA PROJESI
Akademi dünyası ve üniversite öğrencileriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü kuran “Kampüsüm Beyazmasa” projesi ile düzenli aralıklarla üniversiteler ziyaret edilerek öğrencilere İBB’nin güncel çalışma
ve projeleri anlatılıyor. Öğrencilerin öneri, talep ve şikayetleri kayıt altına alınıyor. “Kampüsüm Beyazmasa” buluşmalarına katılan öğrenciler, böylece şehir yönetimine katılma imkanına da sahip oluyor.
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GENÇLİK VE SPOR

İBB İZCİ KAMPLARI 14 YILDA
218 BİN GENCİ AĞIRLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, gençlerin özgüven ve kişisel gelişimine katkı
sağlamak amacıyla 14 yıldır aralıksız olarak düzenlediği izci kamplarından bugüne
kadar toplam 218 bin izci istifade etti. İBB kampları 2018 yılında ise Türkiye ve dünyadan toplam 20 bin gence ev sahipliği yaptı.

GENÇLİK VE SPOR

YAZ İZCI KAMPI’NA GENÇLERIN İLGISI BÜYÜK
Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği izci
kamplarının başında Beykoz Kent Ormanı içinde yer alan Yaz İzci Kampı geliyor. Bu yıl 25 Haziran'da başlayan ve 9 Eylül'de sona eren Yaz
İzci Kampı'na yurtiçinden ve yurtdışından 10-15
yaş arası yaklaşık 11 bin izci katıldı. Yemekten
sağlığa, barınmadan temizliğe kadar kampın
tüm ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi izcilere kamp boyunca kullanacağı eşyaları da ücretsiz verdi.
FARKLI ALANLARDA EĞITIM İMKANI
İBB kamplarına katılan gençler, temel ve ileri
seviye izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri,
telsiz ve haberleşme, okçuluk, ebru sanatı, ilkyardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye-yangın,
resim, müzik, tiyatro, yüzme, hayvan bakımı gibi
eğitimlerin yanında oryantring, arama kurtarma, binicilik, paintball, bisiklet, badminton, kano
kürek ve tırmanma gibi aktivitelere katılabiliyor.
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GENÇLİK VE SPOR

57. ALAY İÇIN VEFA YÜRÜYÜŞÜ
Düzenli olarak ve artan bir katılımla her yıl yapılan bir başka kamp faaliyeti de Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı. Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde 2018 yılı Nisan ayı içinde düzenlenen kampa Türkiye’nin dört
bir yanından 10 yaş üzerindeki 4500 izci katıldı. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin farklı zamanlarda düzenlediği ünite kamplarından ise 3.250 izci yararlandı.

GENÇLİK VE SPOR

KARDA KAMP BIR BAŞKA
Çocukların ve gençlerin sosyalleşmesi,
ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmesi, öğrenme şevki ve keşfetme duygusunu geliştirmesi amacıyla düzenlenen bir başka kamp Bolu
Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı oldu.
Yarı yıl tatilinde 16 şehirden ve 4 ülkeden 1.412 izcinin yer aldığı kampta daha önce Yaz İzci Kampı ve diğer
ünite kamplarına katılmış izciler yer
aldı. Burada doğayı ve çevreyi seven,
şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya
koyabilen ve analitik düşünme becerisi edinen gençler kış şartları altında
kamp yapma ve hayatlarını idame ettirme becerileri kazandı.
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SOSYAL TESİSLER

SOSYAL
TESİSLERDE
AKŞAM SEFASI
Gün batımıyla birlikte güneş turuncu rengini gezdirmeye başladı mı şehrin üstünde,
seyrine doyumsuz, kartpostallık görüntüler oluşur semada... Güzelliği dillere destan
kadim şehir İstanbul, akşamları da en az gündüzleri kadar büyüler manzaralarıyla… Yedi
tepeli şehirde manzara deyince de İBB Sosyal Tesisleri gelir ilk akla... Sunduğu enfes
lezzetlerle damakları, eşsiz manzaraları ile de gözleri şenlendiren İBB Sosyal Tesisleri,
bu defa akşam manzaraları ile sayfalarımızda…

SOSYAL TESİSLER
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Küçükçekmece Sosyal Tesisi
Yeşillikler gölgesinde, kuş cıvıltıları ve göl manzarası eşliğinde yapacağınız enfes bir kahvaltıyla
güne enerjik bir başlangıç yapabileceğiniz tesiste dilerseniz bol oksijenli bir yürüyüşün ardından
içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Günün her saatinde eşsiz doğasıyla ayrı bir keyif sunan tesiste
öğle ve akşam yemeklerinde aileniz ve dostlarınızla bir arada spesiyal lezzetlerin ve manzaranın
tadını çıkarabilirsiniz.
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Arnavutköy Sosyal Tesisi
Tarihi dokusuyla İstanbul’un en güzel semtlerinden birinde bulunan Arnavutköy Sosyal Tesisi;
sade, rahat ve şık ortamıyla, muhteşem Boğaz manzarasını izlemeyi daha da keyifli hale getiriyor.
Meltem rüzgarlarına eşlik eden dalga sesleri ve Boğaz manzarasıyla İstanbulluların vazgeçilmez
lezzet duraklarından biri olan Arnavutköy Sosyal Tesisi, özellikle yaz akşamlarında bir başka
güzelliğe bürünüyor.
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Beykoz Sahil Sosyal Tesisi
Anadolu yakasının vazgeçilmez mekanları arasında yer alan Beykoz Sahil Sosyal Tesisi, Boğaz
sularının Karadeniz ile kucaklaştığı Çubuklu sahilinde yemyeşil ağaçların gölgesinde karşılar
konuklarını. Enfes Boğaz manzarasının yanı sıra dekorasyonunda kullanılan Osmanlı motifleriyle
de ön plana çıkan Beykoz Sahil Sosyal Tesisi, keyifli İstanbul akşamlarının tartışmasız en güzel
mekanları arasındaki yer alıyor.

SOSYAL TESİSLER
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Cihangir Sosyal Tesisi
Tophane-i Amire’nin hemen yanı başında konumlandırılan Cihangir Sosyal Tesisi, misafirlerini
enfes bir Boğaz manzarası eşliğinde ağırlıyor. Olağanüstü güzellikte panoramik bir İstanbul
manzarasına sahip olan tesisten seyre daldığınızda 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.

SOSYAL TESİSLER
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Büyükçekmece Sosyal Tesisi
İstanbul’un Kordonboyu Caddesi diye anılan ve şirin bir kıyı kasabası görünümü taşıyan
Büyükçekmece Sahili’nin en nezih mekanlarından Büyükçekmece Sosyal Tesisi, keyifli akşamların
vazgeçilmez adresi oluyor. Üç tarafı denizlerle çevrili İstanbul’un en güzel sahillerinden biridir
Büyükçekmece. Şirin bir kıyı kasabasındaymışsınız hissini yaşatan Büyükçekmece Sahili, yaz
kış özellikle güneşin sıcak yüzünü gösterdiği günlerde, deniz havası almak isteyen İstanbulluları
büyük bir memnuniyetle ağırlıyor.
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MODERN CAMİLER

İSTANBUL'UN
MODERN CAMİLERİ
Muhteşem mimarileri ile
Osmanlı’dan günümüze ulaşan
eşsiz eserler hiç şüphesiz
medeniyetler şehri İstanbul’a
ayrı bir maneviyat yüklüyor.
Bununla birlikte İstanbul, son
dönemde modern mimarinin
çizgilerini taşıyan sıra dışı
camileri ile de dünyanın ilgisini
çekmeyi başarıyor. Dilerseniz bu
camilerden birkaçını biraz daha
yakından tanıyalım…

MODERN CAMİLER
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ÖDÜLE DOYMAYAN MODERN YERALTI CAMİSİ:

SANCAKLAR CAMİİ

Klasik cami mimarisinden farklı bir formla yeraltına inşa edilen ve sadeliğin en ince detaylara
kadar işlendiği Sancaklar Camii, ibadete açıldığı günden bugüne pek çok ödüle layık görüldü.
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MODERN CAMİLER

ADETA DÜNYA İLE BAĞLANTINIZ KOPUYOR
Mimar Emre Arolat’ın imzasını taşıyan Büyükçekmece’deki Sancaklar Camii, modern İslami mimarinin en önemli temsilcilerinden biri olarak dikkat
çekiyor. Cami tasarımında şekle dayalı kalıpların
dışına çıkılarak, fiziksel ve duygusal algılara hitap
edilmiş ve yapıda peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy gelen yer olan Hira Mağarası’ndan
esinlenilmiş.
Yapının en önemli tasarım özelliklerinden bir tanesi de içinde bulunduğu eğimli kırsal arazi ile kurduğu ilişkidir. Kademeli yapıda inşa edilen bu camide
avludaki merdivenler vasıtasıyla aşağı doğru inildikçe dış dünya ile iletişim tamamen kesiliyor ve
izole bir ortamda ibadet gerçekleştiriliyor.

MINIMALIST DETAYLAR ÖN PLANDA
7.400 m2 alan üzerine inşa edilen ve kapalı alan hacmi 1.300 m2
olan Sancaklar Camii, aynı anda 650 kişinin ibadet edebilmesine
olanak tanıyor. Sancaklar Camii’nin tasarımındaki sadelik, iç mimarisinde de dikkat çekiyor. Caminin iç tasarımında, İslam dininin
ve ibadet etmenin sadeliğini ve saflığını yansıtırcasına abartıdan
uzak ve gereksiz süse kaçılmadan şık bir ambiyans oluşturulmuş.
İnsanda huşu uyandıran bir iç mekana sahip caminin kıble duvarı boyunca yer alan yarıklar, ibadet alanının yönelimini güçlendirirken, güneş ışınlarının da mekana süzülmesini sağlıyor ve yormayan bir doğal ışık ile aydınlanma sağlanıyor.
Dikdörtgen minaresi, kademeli saflarının olması, inşasında kayrak ve bazalt taşlarının kullanılması, kimyasal boya kullanılmaması Sancaklar Camii'nin diğer özellikleri.

MODERN CAMİLER
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ALANINDA EN PRESTIJLI ÖDÜLLERIN SAHIBI
Cami, 2011'de Barselona'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde Geleceğin Projesi ödülünü, 2013'te Singapur'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde dini
yapılar kategorisinde dünya birincilik ödülünü, 2014'te
Mimarlar Odası Yapı Ödülü'nü aldı.
2015 yılında Londra Tasarım Müzesi tarafından Yılın Tasarımı Seçkisi'nde finalist yapılar arasında sergilenen
tasarım, 2015 yılında Mies Van Der Rohe Avrupa Ödülleri arasında en iyi 40 yapıdan biri seçildi.
Dünya Mimarlık Birliği WAC tarafından "Yılın En İyi Dini
Yapısı Ödülü"nün sahibi olan Sancaklar Camii, en son
Royal Institute of British Architects'den (RIBA) Uluslararası Mükemmellik Ödülü'nü aldı ve en iyi 20 yapıdan biri oldu.
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GELENEKSELIN İLHAMIYLA
GÜNÜMÜZ YORUMU:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ
Geleneksel cami mimarimizin temelindeki merkezi mekan kurgusu ve
mekanda vahdet fikrini devam ettiren proje, her unsuruyla klasik
yapı mirasımızın bugünün diliyle bir yorumu olarak dikkat çekiyor.
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KAINATIN DÖNÜŞÜNDEN İLHAM ALINMIŞ
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii, mimar
Hilmi Şenalp tarafından mimarlık geleneğinin bugünün diliyle bir yorumu olarak tasarlanmış. Çelikten yapılan ilk cami olma özelliği taşıyan yapı, onikigen planlı
ve özel geometrik yapısına uygun birleşim detayları ile
kademe kademe yükselirken dönme hissi veren cam
kubbesi ile dikkat çekiyor. Kubbede kullanılan bu form,
makro ölçekten mikro ölçeğe kainatın bütününde yer
alan dönme hareketini temsil ediyor.
Oldukça dikkat çekici olan kubbe, 1.000 yıllık geleneksel mimarinin bir parçası olan kırlangıç tavan tekniğiyle
oluşturulmuş. İslam'ın özündeki "vahdette kesret, kesrette vahdet" yani birlikte çokluk, çoklukta birlik mefhumunu en iyi simgeleyen bu teknik Selçuklu mimarisinde ahşap ve taş malzemeler kullanılarak uygulanırken
İlahiyat Fakültesi Camisi'nde günümüz mimarisine uygun olarak ilk kez cam ve çelikle denenmiş.
Taşıyıcı kolonlar, tasarımda yer alan ve gelenekte geçiş formu olarak kullanılmış olan Türk üçgeni formuna
uygun olarak bir araya getirilen çelik kirişler ile kubbe
duvarına bağlanmış. En tepede geleneksel geçiş öğesi
mukarnastan (İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşidi) esinlenerek tasarlanmış, paslanmaz çelik ve camdan müteşekkil bir ışıklık
bulunuyor. Ana kubbe alemi dıştan bu ışıklığa oturmaktadır ve akşam saatlerinde eğer hava açıksa yıldızlar seyredilebilir.
SADE, ŞIK VE UYUMLU AYRINTILAR BIRARARDA
Caminin kubbesi haricinde dikkat çeken geniş yan camları, Selçuklu mimarisinde kullanılan geometrik gölgeliklerle desteklenmiş. Işık ve gölgenin mekana tesirini gözeten şeffaflıkla iç-dış birliğini sağlayacak şekilde, klasik
mimaride olduğu gibi dışarıdan içerisi, içeriden de dışarısı net bir şekilde okunabiliyor. Pencereler, gündüz hava
ne kadar karanlık olursa olsun elektrik kullanımına gerek bırakmıyor. Mimari üslup nasıl olursa olsun anlam
ve önemi değişmeyen mihrab, minber ve kürsü cami
mimarisine uygun olarak bütünlük içinde tasarlanmış
olup, doğal taştan üretilmiştir. Geleneksel sanatlarımızın en nadide motifleri geometrik, rumi ve hatai desenler olarak bir araya gelerek cami mekanını taçlandırmış.
Caminin en önemli özelliklerinden biri de hat yazılarının duvarlara işlemek yerine levhalara yazılmış olması. Cami içerisinde farklı kısımlarda yer alan hattat Hüseyin Kutlu’ya ait hat yazıları; hem anlamları ve verdiği
mesajlar itibariyle, hem de gelenekteki kullanışına uygun olarak yalnızca bir bezeme unsuru değil, mimari
ile bütünleşmiş, onun etkisini güçlendirici bir mahiyette tasarlanmış ve kullanılmış.
Toplam 2.385 m2'lik ibadet alanına sahip olan camide
aynı anda 4.300 kişi ibadet edebiliyor ve 134 kişi aynı
anda abdest alabiliyor. Cami, bünyesindeki dershaneler, konferans salonu, sergi alanları, kitap kafe ve sinevizyon odaları ile sosyal hayata ait bir çekim merkezi
olarak düşünülmüş.
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MODERNLE KLASİĞİN ZEKVLİ
HARMONİSİ: ŞAKİRİN CAMİİ
Her bir ayrıntısının işinin ehli usta isimlerin elinden çıkan Şakirin Camii, iç tasarımında ilk
defa bir bayanın imzası bulunmasıyla da fark oluşturuyor.
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İÇ TASARIMINDA
BIR İLKE İMZA ATILMIŞ
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı içerisinde inşa edilen ve Türkçe’de “müteşekkir” anlamına gelen Şakirin Camii,
modern ve geleneksel mimarinin harmanlanması ile ortaya çıkmış. Mimar
Hüsrev Tayla tarafından tasarlanan caminin iç tasarımı ise yaptığı bu çalışma
ile ilk kadın cami tasarımcısı ünvanını
kazanan Zeynep Fadıllıoğlu’na ait. Dışarıdan oldukça sade görülen camide
ilk olarak kubbeden bağımsız iki minare görülüyor. Minarede, ezanın hoparlörle yayılacağı fikri ile şerefe yapılmamış. Caminin kubbesi ise ‘kabuk
kubbe’ olarak adlandırılan biçimde ve
balık pulu formunda alüminyum kompozit levhalarla kaplanmış. Akşam saatlerinde görsel açıdan oldukça etkileyici olan mavi kubbe, ışık efektleriyle
oluşturulmuş.
Caminin iç avlusunda yer alan küçük
havuz, şadırvan niyetine yapılmış. Ortasına da kainatı simgeleyen küre yerleştirilmiş. Saydam bir kubbe olarak
tasarlanan küçük küreye nereden bakılırsa bakılsın cami ve minareler görülebiliyor.
GÖZ ALICI DETAYLARDA
MANEVIYAT GIZLI
Caminin içine girildiğinde ilk turkuaz
mavisiyle çevrelenmiş, ortası sapsarı mihrap ve üzeri merdivenlerinden

dışına kadar kainatı temsil amacıyla
yaprak motifleriyle işlenmiş minber
dikkat çekiyor. İç içe geçmiş üç büyük helezonik halkadan oluşan avize
ise kenarlarından aşağıya doğru usul
usul akıyor hissini uyandıran kristalden su damlaları ile oldukça etkileyici.
Bunun ardında yatan ince düşünce ise
ibadet eden insanların üzerine yağmur
(rahmet) yağıyor hissini uyandırmak.
Şakirin Camii, üç yanı da camlarla kaplı bir mekân. Pek çok caminin ve hatta pek çok ibadethanenin aksine ışık
içinde. Bu aydınlık mekân tasarımı, iç
ve dış mekânı bir kılıyor. İçeriden dışa-
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rıyı oldukça rahat görüyorsunuz ama
camlardaki demir parmaklıkların orijinal dizaynı sayesinde dışarıdan içeriyi görmek epey zor. Camların ilginçliği
bununla da sınırlı değil. Her bir pencere kanadı, Kur’an-ı Kerim sayfaları gibi
biçimlendirilmiş. Uzaktan bakıldığında
sanki beyaz sayfaların üzerinde altın
varaklarla yazı yazılmış gibi.
10.000 m2'lik bir alana inşa edilen ve
3.000 m2'lik bir zemine oturtulmuş
olan 500 kişi kapasiteli Şakirin Camii’ndeki hatlar, 23 ayar altın varak
kullanılarak iki yıllık bir çalışma ile tamamlanmış.
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YOLLARIN YENI AKILLI DIJITAL HAKIMLERI;

SÜRÜCÜSÜZ OTONOM
ARAÇLAR

Her şeyin baş döndürücü bir hızla dijitalleşip hayatımıza
girdiği bir zamanda, ayaklarımızı yerden kesen otomobil
dünyasında nefes kesen bir teknolojik devrim yaşanıyor.
Bir zamanlar futuristik filmlerde gördüklerimiz artık birer
birer gerçeğe dönüşüyor.

Arabanıza bindiğiniz andan itibaren, direksiyona, pedallara, vitese dokunmanıza gerek olmadığını, trafiğin o saatte
sahil yolunda daha az olduğu bilgisinin sizi ilgilendirmediği, park yeri derdi yaşamayacağınızı bildiğiniz bir sürüş hayal edin. Çünkü tüm bu dertler artık sizin değil aracın derdi.

TEKNOLOJİ

Üstelik araçların internet, karşılıklı haberleşme ve anlık güncellemelerle detaylı bilgilere saniyeler mertebesinde ulaşabildiğini, park halinden hareket haline kendisinin geçtiğini
ve sizi istediğiniz yerde indirdikten sonra kendisine tahsis
edilmiş park yerine yönlendiğini düşleyin.
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Bu durumda size tüm yolculuk boyunca ayaklarınızı uzatıp arkanıza yaslanmak ve yapmak istediğiniz şeyleri yapmak düşüyor. Gazete okumak, mail cevaplamak, eşinizle
sohbet etmek veya örgü örmek…
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Araç teknolojilerinde sürücüsüz (otonom) araç modeline
geçişin her geçen gün oldukça hızlanmakta. Günümüzde
yaklaşık %30 gibi bir oranda araçların elektroniğe dayalı
olduğunu görmekteyiz ve bu oranın sektörün gelecekteki inovasyonları ile birlikte %80 dolaylarına çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre 7 ile 10 yıl içerisinde trafikteki araçların yüzde 40'ı sürücüsüz olacak.
PEKI NEDIR OTONOM ARAÇ?
Otonom araç; içerisinde bulundurdukları otomatik kontrol
sistemleri sayesinde bir sürücüye ihtiyaç duymadan yolu,
trafik akışını ve çevresini algılayarak
sürücünün müdahalesi olmadan seyir
halinde gidebilen otomobillerdir. Bunların hepsi araçlara yerleştirilen radar,
lidar, GPS, odyometri, bilgisayar görüşü gibi teknolojiler ve teknikler kullanarak çevresindeki nesneleri algılayabilmektedir. Sürücüsüz ya da otonom
otomobillerin yakın gelecekte eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik, sosyal ve
çevresel bir değişime de yol açacaklar.
Özellikle vatandaşlar bazında mükemmel bir sosyal statü eşitliğine yol açacağı da açıkça ortada. Otonom araçlar
gençlerin, yaşlıların veya fiziksel engellilerin kişisel seyahat etme özgürlüklerini eşit bir düzeye gelmesini sağlamakta.

OTONOM OTOMOBILLER NASIL ÇALIŞIRLAR?
Otonom araçların otomatik pilot sürüşü kısaca tekerleklerinde bulunan ultrasonik sensörlerin frenleyen veya park
etmiş durumda olan araçların konumlarını tespit etmesiyle
başlıyor ve bunun gibi çok çeşitli sensörlerden gelen verilerin merkezi bir bilgisayar sistemiyle analiz edilip direksiyon
kontrolü, frenleme, hızlanma gibi olaylar gerçekleştiriliyor.
Gün geçtikçe teknolojinin daha ucuz hale gelmesiyle sürücüsüz araçların geleceği giderek gerçekleştirilebilir bir
hal alıyor.

TEKNOLOJİ

Şu anda trafikte meydana gelen kazaların %90'lık bir kısmı insan hatalarından dolayı kaynaklanmakta fakat günümüzde geliştirilmekte olan otonom araçlar çok yakın
zamanda kaza yapmamaya programlanmış olarak sunulacak.Hala bu teknolojiden emin olunması amacıyla devam eden bazı teknoloji sorunların çözümlenmesi için
araştırmalar gerçekleştiriliyor.
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GEZELİM GÖRELİM

MANZARASIYLA
BÜYÜLEYEN MEKANLAR

Tarihi yapıları, denizi, kumu, şelaleleri, göllleri ile doğal güzellikleri karşısında bakmaya doyamayacağımız
dünyanın en güzel manzaralarından bir kısmını sizler için derledik. Bu birbirinden enfes yerleri dünya gözüyle de
görmeniz dileğiyle...

GEZELİM GÖRELİM
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El Nido - FİLİPİNLER
Bakir adaları, birbirinden harika manzaraları, turkuaz renkli denizi ve harika doğası ile
insanları cezbeden mekanların başında gelir El Nido.
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Büyük Kanyon - ABD
Gerçek olamayacak kadar güzel olan Büyük Kanyon, manzara fotoğrafları çekmek isteyenlerin uğrak noktalarından. ABD‘de bulunan Grand yani Büyük Kanyon,
gerek fırtınalı anlarda, gerekse de güneşli günlerde poz verircesine izletir kendini.

GEZELİM GÖRELİM

Venedik - İTALYA
Kanallar şehri olan Venedik; 118 adanın üzerine kurulmuş 170 kanal ve 400’den
fazla köprüleri ile romantik olduğu kadar muhteşem manzalar sunan bir şehir.

Santorini - YUNANİSTAN
Harika bir günbatımı manzaralarına sahip olan, beyazlara bürünmüş ilham verici
yapıları ile unutulmaz şehirlerden biridir Santorini.
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Kapadokya - TÜRKİYE
Dünyanın bir çok seyahat otoritesi tarafından her yıl yapılan “Dünyanın en güzel
manzaraları” yarışmalarında, her daim Kapadokya yerini alır. Bu eşsiz bölge, sadece bizim değil, bütün dünyanın hayran olduğu doğa manzaraları ile insanları
kendine aşık eder.
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İguazu Şelalesi - ARJANTİN
Genişliği 2.700 metreye ulaşan 270'den fazla şelale... 60 ile 82 metreden müthiş
bir çağıltıyla dökülen sularıyla büyüleyici bir görüntü oluşturuyor. Guarani dilinde
Yguazu “büyük su” demek. Gerçekten de büyük su!

GEZELİM GÖRELİM

Petra - ÜRDÜN
Bir kanyonda gizlenmiş olan Petra'nın duvarları arasında dolaşırken ona hayran
kalmamak mümkün değil. Dünyanın en güzel manzaralarına ev sahipliği yapan
Petra, MÖ 400’lü yıllarda yaşamış olan Nebatiler’e ev sahipliği yapmış, zamanla
unutulmuş ve 1.800’lü yıllarda yeniden keşfedilmiş kayıp bir şehir...

Machu Picchu - PERU
Tarihi ile dünya mirası adına muazzam bir değer taşırken, And Dağlarının tepesinde, 2.360 metre yüksekliğindeki lokasyonu ile de dünyanın en güzel manzaraları
arasında da yer almayı başarıyor.

53

54

GEZELİM GÖRELİM

GEZELİM GÖRELİM

Phi Phi Adası - TAYLAND
Andaman Denizi’nin ve Phuket Adası’nın arasında kalan Phi Phi Adası, Tayland
denince ilk akla gelen yerlerdendir.
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Melissani mağarası - YUNANİSTAN
Yunanistan'da Kefalonia Adası'nda dünyadaki en romantik ve en güzel yerlerden
Melissani Mağarası'nın en büyük özelliği, etrafı duvarlarla çevriliyken gökyüzünün
tüm güzelliği ile seyredilebilmesidir.

GEZELİM GÖRELİM

Lotofen Adaları - NORVEÇ
Norveç’in en kuzeyine doğru gidelim. Sivri kayalıklar, denizin, göllerin ve akarsuların birbirine karıştığı koylar, insanı şaşkınlığa sürükleyen gelgitler ve bunlarla iç
içe yaşayan balıkçı kasabaları; ışığın yeşil tonlarına karışıyor burada.

Morskie Oko Gölü – POLONYA
Burası Polonya’nın Tatra Ulusal Park’ında bulunan meşhur Morskie Oko Gölü. Yemyeşil dağlar ile çevrilen göl, Polonya-Slovakya sınırında bulunuyor. Dünyanın en
güzel manzara fotoğrafları, özellikle doğa fotoğrafları, burada çekiliyor. Kışın ayrı
güzel, baharda ayrı güzel oluyor.
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ŞEREFİYE SARNICI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

İSTANBUL’UN 1600 YILLIK
GEÇMİŞİ: ŞEREFİYE SARNICI

1600 yıl önce yapıldığı tahmin edilen ve Yerebatan Sarnıcı’ndan bir asır daha eski olan
Şerefiye Sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen 8 yıllık restorasyon
çalışmalarının ardından kültür ve sanat hayatına kazandırıldı.
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İSTANBUL'UN DEĞERLERİ

Binlerce yıllık ihtişamlı tarihi boyunca Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı Cihan Devleti gibi pek çok büyük medeniyete başkentlik etmiş bir dünya
şehri olan İstanbul; mimari sanatının,
su yapılarında doruğa ulaştığı kentlerin başında geliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili kentte içme suyuna duyulan ihtiyaç nedeniyle kemerlerden
sarnıçlara, bentlerden çeşmelere kadar çeşitli mimari yapılarla süslenen
İstanbul, özellikle günümüze kadar
ayakta kalmayı başaran sarnıçlarıyla
kültür ve sanat açısından tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.
Başta İstanbul'un en görkemli tarihsel yapılarından birisi olan Yerebatan
Sarnıcı olmak üzere Nuruosmaniye,
Binbirdirek ve Hipodrom gibi büyük
sarnıçların yanı sıra geçtiğimiz aylarda Şerefiye Sarnıcı da ziyarete açıldı.
Yerebatan Sarnıcı’ndan bir asır daha
yaşlı olmasıyla dikkat çeken Şerefiye
Sarnıcı’nın pek çok yerli ve yabancı
turisti ağırlamanın yanı sıra sanatsal
organizasyonlara ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.
Tarihi ve kültürel mirası korumaya
yönelik çok sayıda projeye imza atan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce
yürütülen 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz Nisan
ayında İstanbul’un kültür ve sanat
hayatına kazandırılan Şerefiye Sarnıcı, Sultanahmet’te Piyer Loti Caddesi
üzerinde bulunuyor. Bir diğer adıyla
Theodosius Sarnıcı, 428-443 yılları
arasında Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından Bozdoğan Kemeri vasıtasıyla su depolamasını sağlamak amacıyla inşa edilmiş.
1590 yıllık bir geçmişe sahip olan
sarnıç restorasyon öncesinde eski
belediye konservatuvarı, sonra Eminönü Belediyesi’nin eski binasının hemen altında yer almaktaydı. 1910’larda sarnıcın üzerine Arif Paşa Konağı
yapılmış, 1950’li yıllarda ise Eminönü Belediye Binası yapılmıştır. 2010
yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Eminönü Belediyesi binasının yıkımı gerçekleştirilmiş,
tarihi yapıya zarar vermeden binanın altında kalan, yakın zamana kadar pek bilinmeyen sarnıç ortaya çıkartılmıştır.

İSTANBUL'UN DEĞERLERİ

Sütun sayısı ve yüzölçümü, Yerebatan ve Binbirdirek sarnıçlarından daha az olup, alan ebatları yaklaşık 45x25 metredir. Çatı 9 metre yüksekliğinde, 32 adet mermer kolon
tarafından desteklenir. Yerebatan ve Binbirdirek Sarnıçları arasındaki bağlantı gibi, bu sarnıcın da Binbirdirek Sarnıcı’na bağlantılı olduğu tespit edilmiş olup bu konuda ayrıntılı
çalışmalar devam etmektedir. Sarnıç etrafında bulunan betonarme yapıların sökülmesi ile birlikte, çevre düzenlemesi sonrası alan arkeolojik bir park haline dönüştürülmüştür.
Tarihi yapının iç ve dış kısmı aslına uygun bir duruma kavuşturularak dış cepheye giydirilen çelik konstrüksiyon ve
cam yüzey ile tarihi eser korunaklı hale getirilmiştir. Restorasyonda yapı Yerebatan Sarnıcı gibi sadece kendisinin
sergileneceği bir müze olarak tasarlanmış, bu işlevine uy-
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gun olarak restorasyonda üst giriş setinde tamamen şeffaf bir giriş binası tasarlanmıştır. Tamamen şeffaf olan yapıya giriş ve çıkışlar Piyer Loti Caddesi’ndeki ön cepheden
sağlanmaktadır. Giriş alanında sarnıca ait küçük bir sergi
alanı da yer almaktadır.
“Hiç Hali” Sergisi
Şerefiye Sarnıcı’nın açılışı ise İranlı sanatçı Ahmet Nejat’ın
“Hiç Hali” adlı sergisi ile yapıldı. Sergide altın renkli küre ve
küreyi çevreleyen “Aşk ve Hiç” yazısı, Mevlana Celalettin-i
Rumi’nin şiirlerinden oluşan ses tasarımı ve suya yansıtılan kelimeler ziyaretçilere sunuldu.
Şerefiye Sarnıcı; sabah 9.00 ile akşam 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
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KIŞA HAZIRLIK

MUTFAKLARI SARDI

TATLI BİR TELAŞ
Kışa hazırlıklı girmek isteyen, hem sağlığını hem de kesesini düşünen hanımlarımız için
geleneksel usullerle hazırlayabilecekleri birkaç tarif, bir de kitap önerimiz var…

KIŞA HAZIRLIK
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KIŞA HAZIRLIK

Yavaş yavaş havalar soğumaya, sonbahar yüzünü göstermeye durdu mu, pek çok mutfakta tatlı bir telaş başlar. Yaz
aylarının bereketini, sunduğu rengarenk sebze ve meyveleri 4 mevsim ailesine en doğal, en hesaplı ve en lezzetli
şekliyle sunmak isteyen hanımlar, çeşit çeşit reçelleri, renk cümbüşü turşuları hazırlayıp özenle kilerlerinde muhafaza
etmek için ter döker. Daha da maharetli olanlar, işin sağlık boyutunu ön planda tutanlarsa çıtayı bir adım daha yukarı
taşıyıp ambalajlı olanlar yerine ev yapımı gıdalar tüketebilmek için kolları sıvar. Şifa deposu tarhanalar, lezzet kaynağı
salçalar, enerji deposu erişteler dökülüverir peşi sıra maharetli ellerden.
Eğer siz de bu kışı hem daha sağlıklı hem de bol çeşitli zengin sofralarla karşılamak isterseniz Hülya Erol’un “Hazır
Alma Kendin Yap” adlı kitabına bir göz atın deriz. 50 küsur yıllık bir birikimin eseri olan kitapta neler yok ki. Erol’un
anneannesinden miras tariflerini, komşu teyzelerin mutfak sırlarını derlediği kitapta geleneksel usullerle hazırlanan
ev yapımı sirkelerden ekmeklere, peynirlerden reçellere, turşulardan atıştırmalıklara kadar onlarca tarif bir araya
getirilmiş. Bu tariflerden birkaçını sizlerle paylaşırken daha fazlası için arşiv niteliğindeki kitabı kütüphanelerinize
kazandırmanızı öneririz.

KIŞA HAZIRLIK

YAŞ TARHANA
Malzemeler

2 kg süzme yoğurt
1,5 – 2 kg un
4 orta boy soğan
1 kg domates
1 demet maydanoz
1 demet dereotu
1 demet nane
8-10 adet salçalık biber
8-10 adet yeşilbiber
1 demet taze kekik
1 tatlı kaşığı dereotu tohumu
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 adet ayva

Yapılışı
Domates, maydanoz, dereotu, nane, soğan, yeşilbiber ve salçalık
biber ince ince kıyılarak bir kaba alınır. Üzerine rendelenmiş ayva,
kimyon, karabiber, kekik ve dövülmüş dereotu tohumu ilave dilerek
karıştırılır. Üzerine ince bir tülbent örtülür ve 8-10 gün kadar serin
bir yerde mayalanmaya bırakılır. Un ilave edilerek 5-6 gün daha
bekletilir. Mayalanıp kabaran tarhana tahta kaşıkla alt üst edilir. Ara
ara karıştırılarak taşması engellenen tarhana damak tadına göre 1
hafta kadar daha bekletilerek saklamaya hazır hale getirilir. Taşma
payı bırakılarak kavonaza doldurulan tarhana dolapta muhafaza edilir.
Çorbanın Hazırlanışı: Yaş tarhana suda ezilir. Salça, tereyağında kavrulur
ve tarhana ilave edilerek kaynatılır.

ERİŞTE (Pilavlık, Çorbalık)
Malzemeler

Hamur İçin
2 su bardağı un
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay bardağı su
Üzeri İçin
1,5 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 litre su
2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı
Sırasıyla yoğurma kabına alınan un, tuz ve yumurtadan sertçe
bir hamur yoğrulur ve üzerine nemli bir bez örtülerek 20 dakika
dinlendirilir. 3 eşit parçaya ayrılarak önce merdane, sonra oklava ile
mantı hamuru inceliğinde açılır. Açılan yufkalar sofra bezi üzerine
serilir ve bir defa tersyüz edilir. İlk açılan yufkadan başlanarak
önce ikiye bölünür. Yarım ay olacak şekilde üst üste yerleştirilerek
2 cm kalınlığında uzun şeritler halinde kesilir. Birkaç şerit üst
üste konularak üzerine bastırmaya özen göstererek kibrit çöpü
kalınlığında kesilir. Tüm yufkalar bu şekilde hazırlanır ve birbirine
yapışmaması için un serpilerek temiz bir bez üzerinde 2 gün
kumaya bırakılır. İyice kuruması sağlanan erişteler bez kese ya da
kavanozlara alınarak saklanır.
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MENEMEN SOSU
Malzemeler

5 kg salçalık etli domates
1 kg acı yeşilbiber
1 su bardağı zeytinyağı
½ su bardağı sirke
2 yemek kaşığı toz şeker
1 baş sarımsak
2 yemek kaşığı kaya tuzu

Yapılışı

Domatesler küp şeklinde doğranarak süzgece alınır. Suyu süzdükten sonra düdüklü tencereye alınarak iki kez 10’ar dakika pişirilir ve rondodan geçirilerek püre haline getirilir. Biberler çekirdekleri ayıklanıp doğranarak bir tepsiye alınır. Ayrı bir
tencerede yağ, sirke ve toz şeker köpürene dek harlı ateşte kaynatılır. Domates püresi aynı tencereye alınarak 5 dakika kadar kaynatılır ve biberler de ilave edilerek 5 dakika daha
kaynatılır. Tuzla birlikte havanda iyice ezilen sarımsaklar da
karışıma ilave edilerek 2 dakika sonra altı kapatılır. Sıcakken
kavanozlara doldurulur ve ağzı sıkıca kapatılarak ters çevrilir.
Yarım saat kadar sonra akıtmadığından emin olunarak serin
bir yere kaldırılır. Bu sos makarna ve pizzalarda da kullanılabilir.

ANJELİK ERİĞİ REÇELİ
Malzemeler

1 kg anjelik eriği
1 kg toz şeker
1 çay kaşığı tereyağı
½ çay bardağı üzüm sirkesi
½ çay kaşığı limon tuzu veya 1 adet sulu limon

Yapılışı

Erikler dilimlenerek 1/3’ü tencereye alınır ve üzerine toz şeker
serpilir. Bu işlem iki defa daha tekrarlanarak 12 saat kadar dinlendirilir. Ardından tencere ocağa alınıp tahta kaşık yardımıyla
ara ara karıştırarak kaynatılır. Rengine parlaklık vermesi için
bu aşamada tereyağı ilave edilir. 2 dakika sonra tencere ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Yeniden ocağa alınarak ikinci
kez kaynatılır. Bu sırada üzerinde oluşan köpükler temizlenir
ve 5 dakika sonunda ocaktan alınır. Soğuduktan sonra üçüncü kez ocağa alınan reçel kaynamaya başladığında sirke ve
limon tuzu ilave edilir. Oluşan köpükler temizlenir ve 10 dakika daha kaynatıldıktan sonra ateşten alınır. Hazırlanan reçel
2 gün boyunca güneşte bekletildikten sonra kavanoza boşaltılır. Ağzı sıkıca kapatılarak karanlık ve serin bir yerde saklanır.

KARIŞIK
TURŞU

Malzemeler

1 adet küçük boy lahana
1 kg havuç
1 baş sarımsak
¼ demet maydanoz
¼ demet dereotu
1 çay bardağı kaya tuzu
½ çay bardağı toz şeker
1 su bardağı üzüm sirkesi
1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
6-8 adet nohut

Yapılışı

Tüm malzemeler iyice yıkanır. Lahana yaprakları elle parçalanır.
Havucun kabukları soyularak istenilen şekilde doğranır. Maydanoz
ve dereotu ince ince doğranarak lahana yaprakları ile birlikte derin
bir kaba alınır. Sebze ve yeşilliklerin üzerine dövülmüş sarımsak,
kaya tuzu ve tozşeker ilave edilerek ovalanır. 2 saat kadar serin
bir yerde dinlendirildikten sonra tüm malzeme suyuyla birlikte
derin bir kavanoza alınır. Üzeri kaynamış su ile tamamlanarak yeni
bir kapak ile sıkıca kapatılır. Yarım saat sonra su akıtmadığından
emin olunarak serin bir yere kaldırılır. 15-20 gün sonra karış turşu
yenmeye hazırdır.
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İÇİNDEN İSTANBUL GEÇEN KİTAPLAR

Kitabın yazarı Aykut Gürçağlar bu çalışmasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğu’yu temsil eden tek güç olarak ortaya çıktığı 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl
sonuna kadar Türk imgesinin Batılı zihinlerdeki değişimine paralel olarak hayali İstanbul manzaralarının oluşum sürecini işliyor. Birbirinden güzel resim, gravür ve fotoğrafla zenginleşen eser, bu alanda iyi bir kaynak kitap özelliği taşıyor.

İÇİNDEN İSTANBUL GEÇEN KİTAPLAR
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İSTANBUL ŞEHRİN
SIRLARI
FARUK PEKİN
ALFA YAYINLARI

İstanbul on bin yıldır eşsiz coğrafyası, benzersiz tarihi, harika doğası, efsanevi görkemi ve kentte yaşayanların hala bozamadığı güzelliğiyle dimdik ayakta.
Üzerine çok yazılan kentlerden biri olsa da İstanbul ne yazık ki ölü
bir kent gibi ele alınıyor çoğunlukla; asıl öğe, insan unutuluyor. Kendini Doğu-Batı köprüsü romantizminden ya da oryantalizm sapmasından kurtaramıyor; “Nerde o eski İstanbul!” hayıflanmalarıyla haksızlığa uğruyor. Oysa bir kenti sadece geçmişiyle değil bugünüyle de
sevmenin ve geleceğe taşımanın yolu, onu sevmekten geçiyor. Sevmek tanımakla, tanımak ise sokaklarında kaybolmakla, her köşe bucağının tadına varmakla mümkün.
30 yılı aşkın süredir Adım Adım İstanbul® gezileri düzenleyen Faruk
Pekin kültürel mirasın ışığında, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel etmenleriyle, doğasıyla, tarihi dokusuyla, her sınıf ve tabakadan insanıyla, iktisadi, toplumsal yönleriyle, yaşayan bir İstanbul’u sergiliyor.

TUHAF VE KISA
ÖYKÜLERDE
İSTANBUL

HALDUN HÜREL
KAPI YAYINLARI

Haldun Hürel son kitabı Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul ile okurları “dillerin tabir, kalemlerin tasvir etmesi mümkün olmayan” bir İstanbul’a tuhaf ve kısa öykülerle götürüyor.
İstanbul aşığı ve uzmanı Haldun Hürel’in yeni kitabı Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul Kapı Yayınları’ndan çıktı.
Özellikle 16. yüzyıldan itibaren “masal diyarı” olarak algılanan, dünyada 130’dan fazla ismi olan tek şehir İstanbul’u bu defa farklı okuyacaksınız. Haldun Hürel, İstanbul’un yaşadığı bütün dönemlerden kısa
kısa ve yer yer “tuhaf” olan pasajlar aktarıyor. Bu güzide şehrin anılarında okuru bir o yana, bir bu yana savurarak gezdirip dolaştıran Hürel, efsaneler şehri İstanbul’a dair birbirinden ilginç ve tuhaf hikâyeleri günümüze taşıyor.
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KİTAP DÜNYASINDAN

Kılçıksız Balık ve Kahvaltıya Dair Her Şey kitaplarının yazarı Süleyman Dilsiz, salatayı öğüne dönüştüren tarifleriyle
Anadolu’nun yerel ve dünyanın farklı tatlarını salatayla buluşturuyor. Ege otlarından yeşilliklere, meyvelerden sebzelere, çeşitli baharatlardan tohum ve çekirdeklere, peynirlere birçok malzemeye salatada sağlıklı yeni roller biçiyor. Yerel malzemeleri ön planda tutarak, her malzemeyi mutlaka mevsiminde kullanıyor. Sofrada salata görgüsünden, salata malzemelerinin temizlenmesinden saklanmasına, pişirilmesine, yağlarından tuzuna, ekşilerinden
sirkesine kadar birçok şeyi uygulayıp paylaşıyor. Salataya Dair Her Şey, tarifleriyle damaklarda özgün tatlar sunduğu kadar, hiç düşünmediğiniz malzemelerle keşfe de zorluyor.

KİTAP DÜNYASINDAN
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TEMİZ BAĞIRSAK
DR. JUNGER, HASTALIKLARI SIFIRA
İNDİRECEK BİR PROGRAM SUNUYOR!
DR. ALEJANDRO JUNGER
PEGASUS YAYINLARI
Günümüzde teşhis edilen hastalıkların neredeyse tamamının kökeni hasar görmüş, rahatsız bir bağırsağa dayanır. Bağırsak, günün her
anında doğal bir şekilde vücudu iyileştirmek ve korumak için tasarlanmış karmaşık ve güçlü bir sistemdir. Ama çoğumuzda bu olağanüstü sistem bozulma halinde ve bu da türlü türlü sağlık sorunlarına yol
açıyor. Hastayız ve gittikçe daha da çok hastalanıyoruz. Kronik hastalıklar artıyor, tanıdığımız herkes bir şeylerden dolayı acı çekiyor ve
ilaç kullanıyor gibi görünüyor. Ancak artık harekete geçmek için hastalanmayı beklemenize gerek yok. Çünkü Dr. Alejandro Junger gitgide
artan semptomları tedavi etmek yerine hastalıklara, bağırsağa kök
salmadan önce müdahale edebileceğimizi açıklıyor.
Dr. Junger’in fazla kilolardan kronik ağrıya, alerjilere, kalp hastalığına, enflamasyona, otoimmün hastalıklara ve depresyona kadar çeşitli
sağlık sorunlarını hiç yaşamamanız için geliştirdiği bu program, mevcut sağlık durumunuz ne olursa olsun size faydalı olacak.

TAHIL BEYİN
DR. DAVID PERLMUTTER
PEGASUS YAYINLARI

Karbonhidratların sizi öldürdüğünü biliyor muydunuz?
Dünyaca ünlü Nörolog David Perlmutter, bu kitapta uzun yıllardır tıp
literatürünün derinlerinde gizlenen bir gerçeği dile getiriyor: Karbonhidratlar beyninize zarar verir.
Tam tahıllı gıdalar gibi sağlıklı olduğu iddia edilen karbonhidratlar bile
bunama, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, epilepsi, anksiyete, kronik baş ağrıları, depresyon gibi pek çok farklı sorun ve hastalığa neden olabilir. Bu kitap size beyninizin kaderini genlerinizin değil,
tükettiğiniz besinlerin belirlediğini gösteriyor. Aralarında beyin hastalıklarının da bulunduğu tüm dejeneratif hastalıkların temelinde, özellikle de gluten içeren ya da şeker oranı yüksek karbonhidratların tetiklediği bir olgu yatar: enflamasyon.
Doktor Perlmutter ekmek sepetinizdekilerin veya meyve tabağınızdakilerin beyninize neler yapabileceğini, statin içeren ilaçların hafızanızı
nasıl zayıflatabileceğini, neden “iyi yağlar” açısından zengin bir beslenme şeklinin ideal beslenme şekli olduğunu ve her yaşta yeni beyin
hücreleri üretebilmenin nasıl mümkün olabildiğini anlatıyor.

72

KARTPOSTALLARDA İSTANBUL

