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     Beykoz Koru Sosyal Tesisi, şehir 
hayatının karmaşasından uzaklaşıp 
yemyeşil bir orman içerisinde 
yapabileceğiniz keyifli pazar 
kahvaltıları için güzel bir alternatif 
sunuyor.
Şehir dışına çıkmadan şehrin 
karmaşasından az da olsa uzaklaşarak 
ferah bir nefes almak isteyenler için 
Beykoz Koru Sosyal Tesisi güzel 
bir alternatif sunuyor. Paşabahçe 
sırtlarından başlayarak Riva’ya kadar 
uzanan Beykoz Korusu içerisinde 
yer alan Beykoz Koru Sosyal Tesisi, 
doğal güzelliklerin yanı sıra boğaz 
manzarası ve tertemiz orman havası 
ile misafirlerinin keyfine keyif katıyor.

     2783 metrekarelik açık alan ve 
711 metrekarelik restoran bölümü ile 
aynı anda 1000 kişinin ağırlanabildiği 
ve dört mevsim günün her saatinde 
ayrı güzelliklerin sunulduğu Beykoz 
Koru Sosyal Tesisi’nde Pazar sabahları 
ise konuklarına ayrı bir keyif sunuyor. 
Beykoz Koru Sosyal Tesisi misafirleri, 
sabah saat 8.30’da başlayıp öğlen 
13.00’e kadar devam eden ve 60 
farklı lezzetin sunulduğu açık büfe 
kahvaltı sofraları ile güne lezzet dolu 
bir başlangıç yapıyor.

Açık büfe ikramlarla güne 
lezzet dolu bir başlangıç

Beykoz Koru’da 
Açık Büfe Kahvaltı Keyfi

Bizden Haberler
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Düğün ve 
organizasyonlar

için yeni bir 
mekan 

Ayın Tesisi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çırpıcı Şehir Parkı 
Projesi kapsamında, İstanbullulara kazandırdığı Çırpıcı 
Sosyal Tesisi, halktan gelen yoğun talepler üzerine 
gerekli düzenlenmelerin tamamlanmasının ardından 
Çırpıcı Toplantı ve Düğün Salonu olarak hizmet vermeye 
devam edecek.

İBB, Acil İhtiyaçlara Hızlı Çözümler Sunuyor

Zeytinburnu’ndaki Çırpıcı Çayırı ile Veliefendi 
Hipodromu’nu da kapsayan Çırpıcı Şehir Parkı Projesi 
içerisindeki yer alan Çırpıcı Sosyal Tesisi, 2015 yılı 
başından bu yana 1300 metrekaresi kapalı olmak üzere 
toplam 145 bin metrekare alan üzerinde İstanbullulara 
restoran hizmeti veriyordu. Başta Zeytinburnu halkı 
olmak üzere İstanbullulardan gelen yoğun istek ve 
talepleri değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
halkın acil ve öncelikli ihtiyaçlarına hızlıca çözüm 
üretebilmek adına Çırpıcı Sosyal Tesisi’ni yeniden 
düzenleyerek toplantı ve düğün salonu formatıyla 
yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor. 

Çırpıcı Sosyal Tesisi
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Her Türlü Organizasyon ve Davette İstanbulluların Hizmetinde

Gerekli düzenlemeler tamamlandığında 850 kişiye kadar her türlü toplantı, organizasyon ve düğüne ev sahipliği 
yapabilecek olan Çırpıcı Toplantı ve Düğün Salonu’nun da içinde bulunduğu, farklı çiçek ve ağaç türleri ile 
zenginleştirilmiş Çırpıcı Şehir Parkı’nda ayrıca; yürüyüş yolu, spor aktivite alanları, macera kulesi, su parkı, sentetik 
buz pisti, bisiklet parkurları, basketbol sahaları, tenis kortları ve halı sahalar gibi her şeyin eksiksiz düşünüldüğü 
sosyal alanlar da yer alıyor.

Florya ve Beykoz’dan Sonra Üçüncü Adres 

Bilindiği üzere Florya ve Beykoz Koru Sosyal Tesisleri restoran hizmetlerinin yanında kaliteli hizmet anlayışı, 
alternatif menü seçenekleri ve güler yüzlü personeli ile kurumsal ya da kişisel organizasyonlar, nişan ve düğün 
merasimleri gibi özel günlerde İstanbullulara hizmet veriyor. Çırpıcı Toplantı ve Düğün Salonu’nu da yakında 
hizmete sunmaya hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, artan ihtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda 
İstanbul’un büyüleyici güzellikteki manzaralarına hakim noktalarında bu tarz hizmetler veren mekanların sayısını 
artırmaya devam ediyor.
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Çırpıcı
Kent Parkı 
hizmete açıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un ilçelerinde altyapıdan çevreye, ulaşımdan sağlığa kadar 
tüm alanlarda yatırım ve hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda; 150 bin m2 alana sahip İstanbul Çırpıcı Kent Parkı, İstanbulluların hizmetine açıldı.
Geceleri bırakın gündüzleri bile girmeye çekinilen bir alan, zeytinburunluların nefes alacağı 
modern bir yaşam parkına dönüştü.
İstanbul Çırpıcı Kent Park’ında; halı ve basketbol sahaları, tenis kortu, buz pisti,fitness salonu, koşu 
ve bisiklet parkuru gibi spor aktivite alanları yer alıyor.
Parkta çocuklar içinde yağmur parkı, trambolin, macera kulesi ve tırmanma duvarı gibi oyun 
grupları bulunuyor.
Park, sosyal alanları, yeşil ve piknik alanları, kafeteryası ve otoparkıyla İstanbullulara hizmet verecek.
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Çocuk Oyun Grupları ve 
Macera Alanları
- Yağmur Parkı      
- Pergole     
- Trambolin      
- Uzay Ağı      
- Macera Kulesi      
- Tırmanma Duvarı
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Spor Aktivite Alanları     
Halı Saha (2 Adet) •Basketbol Sahası (2 Adet)• Tenis Kortu (5 Adet)• Sentetik Buz Pisti• Fitness 
Salonu• Yürüyüş Yolları • Koşu ve Bisiklet Parkuru• Tribün (1.350 kişi kapasiteli) •
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2015 İBB Yaz İzci Kampı’na 10 bin izci katıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye 
İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2015 İBB Yaz İzci Kampı sona erdi. 29 Haziran’da başlayan ve 
13 Eylül’de sona eren kampa yaklaşık 10 bin izci adayı ve usta izci katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıldır her yaz döneminde gerçekleştirilen Yaz İzci Kampı 
Ümraniye Kent Ormanı alanı içerisindeki 2015 faaliyetlerini tamamladı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) işbirliğinde Ümraniye Kent Ormanı’nda 29 
Haziran’da başlayan Yaz Kampı dönemi 13 Eylül’de sona erdi.

Gençlik ve Spor
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Çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlandı
 Ailelerin çocuklarını güvenle gönderdikleri İBB Yaz İzci Kampı, eğlencenin ve eğitimin bir arada verildiği 
programlarla kişisel gelişim açısından önemli görevleri yerine getirdi. Verilen eğitimlerle çocuk ve gençlerin 
sosyalleşmeleri, ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmeleri, öğrenme şevki, keşfetme duygusu, doğayı ve 
çevreyi sevmeleri, doğaya uyum sağlayarak şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri, analitik düşünme 
becerisine sahip olmaları gibi pek çok konuda bilinçlenmeleri ve gelişmeleri sağlandı.

Kamp dönemi 10 hafta sürdü
2004 yılından bu yana her yıl artan ilgi ve heyecanla devam eden ve ‘Yerel Yönetimlerde Dünya Birinciliği’ 
ödülüne layık görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin izci kamplarından şu ana kadar 160 binin üzerinde aday 
ve usta izci yararlandı. Bu yaz 10 hafta boyunca devam eden 2015 Yaz İzci Kampı’nda temel ve ileri seviye 
izcilik, okçuluk, atıcılık ve oryantring, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, telsiz ve haberleşme, arama ve kurtarma, 
ilk yardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye – yangın, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, 
badminton, tırmanma duvarı, kano ve kürek, hayvan bakımı, ebru,  paintball eğitimleri ve aktiviteleri düzenlendi.
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10 bin aday ve usta 
izci kampa katıldı
İBB Yaz İzci Kampı’na 2015 
döneminde yaklaşık 10 bin 
aday ve usta izci katıldı. Bu yıl 
kampa ikinci kez katılan izciler 
ise yine İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Çanakkale Milli 
Bilinç İzci Kampı’na katılmaya 
hak kazandılar. 

11 farklı ülkenin izcileri de İBB Yaz İzci Kampı’ndaydı
İstanbul ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından izcilerin de katılma imkanı bulduğu Yaz İzci Kampı bu yıl 
da yurtdışından misafir izcilere ev sahipliği yaptı. Farklı kültür ve geleneklerin bir araya geldiği 2015 Yaz İzci 
Kampı’na bu yaz Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, İngiltere, Filistin, Mısır, Suriye, Sırbistan, 
Romanya ve Libya olmak üzere 11 farklı ülkeden misafir izciler katıldı. 
İBB’nin 23 farklı birimi destek verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 23 farklı birimi her yıl olduğu gibi bu yıl da faaliyetlere katılan izcilerin 
yemekten sağlığa,  barınmadan temizliğe kadar her türlü ihtiyacını karşıladı.
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DEREOTLU POĞAÇA
Dereotunun hoş kokusu size 
baharı anımsatacak… 

180° - 20 dk
Malzemeler
3 adet yumurta 
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
4 su bardağı un
1 su bardağı lor peynir
Yarım demet ince kıyılmış 
dereotu
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı
Yumurtalardan birinin sarısı 
ve lor peynirin yarısı ayrılarak 
kalan malzemelerden yumuşak 
bir hamur elde edilir.  Hamur, 
ceviz büyüklüğünde bezelere 
ayrılır. Avuç içiyle bastırılarak 
açılan bezelerin arasına peynir 
konarak katlanır. Kenarları içe 
doğru kıvrılarak fırın tepsisine 
dizilir. Bir süre dinlendirildikten 
sonra üzerlerine yumurta sarısı 
sürülerek önceden ısıtılmış 
180° fırında 20 dakika pişirilir.

5 Çayı
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KARAMELLİ ÇİZKEK
Karamel tutkunlarının 
vazgeçemeyeceği bir lezzet!

130° - 90 dk 
 Malzemeler  
4 adet yumurta
1 su bardağı tozşeker
800 gr labne peyniri
1 su bardağı krema
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı mısır nişastası
Süslemek için ceviz
Alt taban için
1 paket burçak bisküvi (100 gr)
2 yemek kaşığı tereyağı
Karamel sos için
1 su bardağı toz şeker
1 ,5 su bardağı krema
4 yemek kaşığı su
Bir tutam tuz

Hazırlanışı
Karamel sos için şeker, tuz ve su 
teflon tavada şeker eriyene kadar 
harlı ateşte, sonra kısık ateşte 7-8 
dakika pişirilir. Bu aşamada kes-
inlikle kaşık kullanılmaz. Karamel-
leşen şeker ocaktan alınıp içine 
krema dökülerek tahta kaşıkla 
karıştırılır ve soğumaya bırakılır. 
Bisküviler tereyağı eklenerek 
blendırla galeta unu kıvamına 
getirilir. 32 cm’lik kelepçeli kalı-
ba dökülerek iyice bastırılıp altı 
sabitlenerek buzdolabına kaldırılır. 
Şeker, krema, labne peyniri, un 
ve nişasta mikserle çırpılır. Şeker 
eriyince yumurtalar kırılarak çırpılır. 
Karışım, kalıba dökülür ve 130° 
fırında üzeri belli belirsiz kızarana 
dek pişirilir. Soğuyunca üzerine 
karamel sos dökülür ve cevizle 
süslenir. En az 6 saat buzdolabın-
da dinlenmeye bırakılır.
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Fotoğraflarla İstanbul’da 
Ulaşım
İstanbul’da toplu ulaşımın miladını atlı tramvay-
larla başlatan ve bu yıl 144. yaşını kutlayan İETT, 
kitap dünyasına yeni bir eser daha kazandırdı. 
“Fotoğraflarla İstanbul’da Ulaşım” adlı iki ciltlik 
kitapta İstanbul’un toplu ulaşım tarihinde iz 
bırakan olaylar ve İETT’nin ilkleri yer alıyor.

İstanbul’da toplu ulaşımı 1871 yılında Azap-
kapı-Beşiktaş hattında açılan ilk atlı tramvayla 
başlatan, daha sonra elektrikli tramvay işletme-
ciliğine geçen, şehri 1927 yılında ilk oto-
büslerle tanıştıran, 1961 yılında troleybüsleri 
devreye alan, otobüslerin yaygınlaştırılmasının 
ardından 2007 yılında açılan metrobüsle iki 
kıtayı birbirine bağlayan İETT, arşiv çalışmala-
rına bir yenisini ekledi. İstanbul Kentiçi Ulaşım 
Tarihçisi Akın Kurtoğlu tarafından hazırlanan ve 
İETT Fotoğraf Arşivi’nden seçilen fotoğraflar-
dan oluşan “Fotoğraflarla İstanbul’da Ulaşım” 
adlı iki ciltlik eserde İstanbul’un otobüslü yılları 
konu ediliyor.

İETT’nin ilklerinin yer aldığı kitapta, dünyada 
sadece İETT için üretilen ve kısa sürede kentin 
simgesi haline gelen Leyland’lar, motorundan 
fokurdamaya benzer sesler çıkardığı için halk 
arasında “çaydanlık” olarak anılan Büssing’ler, 
1979 yılında alınan ilk körüklü otobüsler, şehrin 
önemli meydanları, Aksaray, Eminönü, Bahçe-
kapı, Taksim, Tünel gibi kesişme noktaları anlatı-
lıyor. Kitapta ayrıca devrinin çevreci araçları tro-
leybüsler, hizmeti vatandaşın ayağına götüren 
İETT’nin gezici tahsilat vezneleri, seyyar bilet-
çiler, anons kamyonetleri, sağdan direksiyonlu 
otobüsler, ekspres hatlar, Sirkeci üstgeçidi, 
Karaköy altgeçidi, Taksim-Levent tercihli yolu ile 
İstanbul’un ilk teleferik hattı da yer alıyor. Kitap, 
İstanbul’un kent ve ulaşım tarihi üzerine çalışan 
araştırmacılar için kaynak niteliği taşıyor.

Kültür Sanat
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Dokumacıkta Estetiğin Zirvesi Kutnu Kumaşı
Canlı renkleri ve ahenkli motifleri ile dokumacıkta estetiğin zirvesine ulaşan, görkemli olduğu kadar doğal ve sağlıklı 
oluşuyla Osmanlı padişah kıyafetlerinde dahi kullanılan kutnu kumaşı, bugün ne yazık ki sadece turistik amaçlı kul-
lanılan ve kaybolmaya yüz tutan kültürel değerlerimiz arasında gösteriliyor.

Dünyada henüz basma sanatı yok iken ipeğe, çeşitli boyalara batırılıp kendisine has renk ve motifler verilerek 
yapılan bir tür dokuma çeşidi olan kutnu, tarihi çok eskilere dayanan bir sanattır. Çözgüleri genellikle ipek, atkıları 
ise pamuk ipliğinden olan saten örgü ile dokunmuş ve çözgü yönünde renkli desenlere sahip bir tür yarı ipekli 
kumaş olan kutnunun Anadolu’da varlık göstermesi ise Selçuklulara kadar dayanır. 16. yüzyıldan itibaren Gaziant-
ep’te üretilmeye başlanan kutnu, günümüzde de Gaziantep ile birlikte anılmaktadır.  

Güzel Olduğu kadar da meşakkatli 

Üretimi oldukça zor ve meşakkatli olan kutnu kumaşı yapılırken pek çok aşamadan ve ustanın geçer. Önce bobin 
halinde olan ip, söküm işlemine tabi tutularak çile haline getirilir. Söküm işlemi için yörede ‘devre’ adı verilen 
dört köşeli dolaplar kullanılır. Çözgü iplikleri çile haline geldikten sonra boyama işine geçilir. Yüz derecelik boya 
kazanlarında ipler boyayı emene kadar bekletilir. Kazandan çıkartılarak sıkılan iplikler kurutulduktan sonra dokuma 
sırasında kopmaması için mezekçilere gönderilerek düzeltilmesi ve kopukların ayrılması sağlanır. Daha sonra ‘taha-
rlanan’ yani taraktan geçirilen ipler dokumaya hazır demektir.

Renklerine göre isim alıyor

Kutnular, taşıdıkları renklerin ve bu renklerin yollarına, genişliklerine göre çeşitli isimler alırlar. Mecidiye, hindiye, 
zencirli, kemha, darcı, sedefli, mekkavi, kürdiye, cütari, rehvancıoğlu, kırkalem, sultan, Osmaniye, mehtap mercan, 
sedyeli, çiçekli olmak üzere 60’tan fazla çeşidi olan kutnunun hakim rengi sarıdır. Altın rengindeki sarı, kumaşa 
renk vermekle kalmaz, doğal bir parlaklık sağlar. Kırmızı, mor, yeşil, bordo, pembe, mavi ve siyah renklerin de 
tercih edildiği kumaş, eskisi kadar olmasa da kimi yörelerde halen giysi olarak kullanılıyor. 

Kaybolan Sanatlar
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