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Sosyal Tesisler Bülteni, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye-
si Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü’nün sorumlu-
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24 28İstanbul'un Değerleri 
GALATA KULESİ

İçe ilçe İstanbul 
ZEYTİNBURNU 

BELEDİYESİ

5 Çayı
KAKAOLU MANTAR 

KURABİYE

Geleneksel 
Sanatlarımız

EBRU32 34

Ayın Meyvesi:
ELMA

Kültür Sanat
İÇİNDEN İSTANBUL 
GEÇEN KİTAPLAR38 42

8
12

1837. VODAFONE 
İSTANBUL MARATONU

İstanbul'un Yeni Mega Projesi
3 KATLI BÜYÜK 

 İSTANBUL TÜNELİ



02 BİZDEN HABERLER  1 2 3  4

SOSYAL TESİSLER RADYOSU YEMEK SAATLERİNE KEYİF KATIYOR
Lezzetli sunumları ve seyrine 
doyum olmayan eşsiz manza-
raları ile İstanbulluların en çok 
tercih ettiği mekanlar olan İBB 
Sosyal Tesisleri yeni bir hiz-
mete daha imza attı. Sosyal 
Tesisler Radyosu’nun yayın 
hayatına başlamasıyla yemek 
saatleri artık çok daha keyifli. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Alibeyköy’deki Lojistik Destek Mer-
kezi binası içerisinde kurulan Sosyal 
Tesisler Radyosu, kısa süre önce yayın 
hayatına merhaba dedi. Seçili Türk 
Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve 
enstrümantal eserlerin yayımlandığı 
Sosyal Tesisler Radyosu, tüm Sosyal 
Tesisler’de aynı içerikte yayın yapıl-

masına olanak tanıyarak bu alanda 
da belli bir kalite ve standart yaka-
lanmasını sağladı.

Sosyal Tesisler ziyaretçilerince beğe-
niyle karşılanan radyoda müzik yayı-
nın dışında İstanbul ile ilgili güncel ha-
berler, hava ve yol durumu bilgileri ve 
ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
hizmetleri ile ilgili duyurular da yapılıyor.   

İBB SOSYAL TESİSLER’E 
KONYA’DAN TEŞEKKÜR 
PLAKETİ
Ateşbaz-ı Veli Mutfak ve Mutfak Kültürü 
gecesinde İBB Sosyal Tesisleri, mutfak 
hizmet sektörüne katkılarından dolayı 
teşekkür plaketine layık görüldü.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin destekleriyle Anadolu Halk Mut-
fağı Derneği’nce 24 Ekim’de Konya’da ger-
çekleştirilen organizasyonla, Ateşbaz-ı Veli 
Mutfak ve Mutfak Kültürü Ödülleri sahip-
lerini buldu. 

Anadolu mutfağının bilinirliğinin artırılma-
sı ve mutfak algısının her anlamda öne çı-
kartılması amacıyla, Hz. Mevlana’nın tarihe 
mal olmuş baş aşçısı Ateşbaz-ı Veli adı-
na gerçekleştirilen organizasyonda, İBB 
Sosyal Tesisleri de mutfak hizmet sek-
törüne katkılarından dolayı teşekkür pla-
ketine layık görüldü.

http://www.sosyaltesisradyosu.com/
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ÖĞRETMENLERİMİZ 
GÜLLERLE KARŞILANDI

En kutsal mesleklerden birini icra eden 
öğretmenlerimiz, kendilerine hediye edilen özel 
günde, tüm Sosyal Tesisler’de güllerle karşılandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisle-
ri, en kutsal mesleklerden birini icra eden öğ-
retmenlerimizi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu Öğretmenler Günü’nde de unutmadı. Öğret-
menler Günü dolayısıyla 21-29 Kasım tarihleri 
arasında tüm Sosyal Tesisler’de yüzde 20 indi-
rimle ağırlanan öğretmenlerimiz ayrıca 24 Ka-
sım’a özel olarak güllerle karşılandı. Kendileri 
için yapılan hazırlık karşısında oldukça duygu-
lu anlar yaşayan öğretmenlerimiz, bu ince dav-
ranıştan ötürü tüm Sosyal Tesisler çalışanları-
na teşekkür etti. 

“İki mutluluğu bir arada 
yaşıyorum”  
Öğretmenler Günü’nde aile-
si ile birlikte Haliç Sosyal Te-
sisleri’ne gelen çiçeği burnun-
da öğretmen Özge Ceren Ser, 
bugünün kendisi için ayrı bir 
önemi daha olduğunu söyledi. 

“Bugün benim için çok özel bir 
gün. Çünkü Öğretmen Yemi-
ni ederek asaleten atanmam 
da bu özel günde oldu” diye-
rek duygularını ifade eden Ser, 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Sosyal Tesisleri’nin güllü 
karşılamasının da çok hoşu-
na gittiğini belitti.

“Sosyal Tesisler, değişmez 
adresimiz oldu”
Çok uzun yıllardır her Öğretmen-
ler Günü’nde eski mesai arkadaş-
ları ile Sosyal Tesisler’de bir araya 
geldiklerini anlatan emekli öğret-
men Cihangül Bilir ise Sosyal Te-
sisler’in hem yemeklerinden hem 
de hizmet kalitesinden son dere-
ce memnun olduklarını dile getir-
di. Bilir, “Her Öğretmenler Günü’nde 
değişmez adresimiz Haliç Sosyal 
Tesisleri’dir. Küçükyalı’dan, Bah-
çeşehir’den hatta Çengelköy’den 
gelerek burada toplanır, özlem gi-
deririz” dedi.
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Sporun tabana yayılması ve başarılı 
sporcuların yetişmesi için destekleri-
ni sürdüren İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi geleceğin yıldız futbolcularını 
keşfederek Türk sporuna kazandırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk 
futboluna yeni sporcular kazandır-
mak ve gençleri spora yönelterek 
zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak 
amacıyla Futbol Akademisi ve Yete-
nek Kampı Projesi’ni hayata geçirdi. 
İlk etabı Haziran ayında tamamlanan 
projenin ikinci etabı ise Aralık ayı içe-
risinde sonuçlanacak.

Her alanda başarılı sosyal sorumluluk 
projelerine imza atmaya devam eden 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk 
futboluna yeni sporcular kazandır-
mak ve gençleri spora yönelterek za-
rarlı alışkanlıklardan uzak durmalarını 
sağlamak amacıyla Futbol Akademisi 
ve Yetenek Kampı Projesi’ni hayata 
geçirdi. 10-17 yaş aralığındaki çocuk 
ve gençleri kapsayan projede ilk etap 
Haziran ayında tamamlandı. Anadolu 
ve Avrupa yakalarındaki 21 farklı İBB 
spor tesisinde devam eden projenin 
ikinci etabı ise Aralık ayı içerisinde 
tamamlanarak düzenlenen törenle 
genç futbolcu adaylarına sertifika ve 
madalyaları takdim edilecek. 

İBB, FUTBOL 
AKADEMİSİ 
PROJESİ İLE 
YETENEK  
AVLIYOR

Başakşehir Altyapısında Oynama Fırsatı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul 
Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor AŞ işbirliği ile tamamen ücretsiz olarak 
hayata geçirilen bu proje ile öncelikle çocukların spor yapmasına imkan 
sağlanırken proje sonunda ise antrenör ve spor eğitmenlerince belirlenen 
yetenekli sporcular, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol 
Kulübü altyapısına kazandırılacak.

Üçüncü Etap Başvuruları Baharda
Akademisyenler, eğitimciler ve eski sporculardan oluşan lisanslı antre-
nörlerin görev aldığı ve İstanbul genelini kapsayan Futbol Akademisi ve 
Yetenek Kampı Projesi’nde üçüncü etabın 2016 yılı bahar ayları içerisinde 
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

GENÇLİK VE SPOR
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Bir mesajım var!
Her yıl değişik bir temayla 
koşulan İstanbul Maratonu-
na, bu yıl “Kadına Şiddete Ha-
yır“ ve “Teröre Hayır” temala-
rı damgasını vurdu. 

Kadına yönelik şiddete karşı 
duyarlılık sağlamak ve dün-
yanın pek çok ülkesinde ya-
şanan terör olaylarına dikkat 
çekmek isteyen vatandaşlar, 
Boğaz Köprüsü’nü ellerinde 
taşıdıkları dövizlerle geçti. 

“KADINA 
ŞİDDETE 

VE TERÖRE 
HAYIR”

◢Başkan Kadir TOPBAŞ  
09:00’da start verdi
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◢Fotoğraf:Emre DURMUŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor AŞ işbirliğinde  
düzenlenen Türkiye’deki en önemli spor organizasyonlarından 

Vodafone 37. İstanbul Maratonu tamamlandı.  
100 binin üzerinde İstanbullunun ve turistlerin katıldığı maratonda  

120 farklı ülkeden 30 bin profesyonel sporcu yarıştı.

Startını İBB Başkanı Ka-
dir Topbaş’ın verdiği ma-
ratonu erkeklerde Kenyalı 
atlet Chelimo, kadınlarda 
ise Etiyopyalı Gomena bi-
rincilikle tamamladı.

Bu yıl kurulan “Spor A.Ş. 
Timing Ekibi” sayesin-
de organizasyonda chip 
kontrol ve zamanlama öl-
çümleri ilk kez Spor A.Ş. 
tarafından yapıldı.

37. İSTANBUL  
MARATONU
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Bu yıl 37. kez düzenlenen Vodafone İstanbul 
Maratonu, büyük bir katılımla tamamlandı. 

“Şiddete ve Teröre Hayır” temasının damga 
vurduğu maratona katılan vatandaşlar renkli 
görüntüler oluşturdu. 
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Selfie modası 
köprüyü de sardı
Boğaziçi Köprüsü’nden yürüye-
rek geçmenin keyfini yaşayan 
İstanbullular ve turistler havanın 
da güzel olmasını fırsat bilerek 
bol bol hatıra fotoğrafı çektire-
rek sosyal medya hesaplarından 
paylaşımlarda bulundu.

Boğaziçi Köprüsü’nde renkli sahneler yaşandı
Organizasyon kapsamında halk ko-
şusuna katılan vatandaşlar da Boğa-
ziçi Köprüsü’nden yürüyerek geçme-
nin keyfini yaşadı. Anadolu yakasında 
Altunizade Köprüsü’nün altından baş-
layan halk koşusu, Avrupa yakasında 
Dolmabahçe’de tamamladı. 

Yürüyüşün özellikle Boğaziçi Köprü-
sü üzerindeki bölümünde ilginç etkin-
likler gerçekleştirildi. Kimi vatandaş-
lar köprü üzerinde kahvaltı etmenin 
tadını çıkarırken, kimileri ise halaylar 
çekti. Kimileri de doğum günü kutla-
dı, evlilik teklifleri etti. 
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Safa tepesinde 
sefasını süreceğiniz 
yeni bir sosyal 
tesisimizle 
hizmetinizdeyiz.
Sahip olduğu tabii güzel-
likleriyle ilk çağlardan beri 
mesire alanı olarak kullanı-
lan,  Bizanslılar döneminde 
imparatorların avlanma ve 
dinlenme amacıyla saray-
lar inşa ettirdiği Sancakta-
pe’de hizmet veren Safa 
Tepesi Sosyal Tesisi, eşsiz 
doğası ve tertemiz hava-
sıyla karşılıyor misafirlerini. 

SAFA 
TEPESİ 

SOSYAL 
TESİSİ
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İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nce Sancaktepe’de ha-
yata geçirilen 100 dönüm-
lük dev Mesire Alanı Projesi 
kapsamında hizmete sunu-
lan Safa Tepesi Sosyal Tesisi, 
sahip olduğu eşsiz İstanbul 
manzarası ve tabi güzellik-
lerinin yanı sıra etrafındaki 
sosyal donatılarıyla huzurun 
ve keyfin adresi oluyor. 
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Safa Tepesi
Sosyal Yaşam Alanı

◢100 dönümlük dev alan

◢360° İstanbul manzarası

◢Eşsiz doğa örtüsü

◢Çocuk oyun alanı

◢Piknik alanları

◢Spor alanları

◢İBB Sosyal Tesisleri

380 metrekarelik restoran, 
1300 metrekarelik seyir 
terası ve 26 metrekare-
lik 2 adet büfeden oluşan 
toplam 600 kişi kapasiteli 
Safa Tepesi Sosyal Tesisi, 
etrafındaki spor sahaları, 
yürüyüş parkurları, çocuk 
parkları gibi sosyal dona-
tılarla İstanbulluların sos-
yal yaşantılarına zengin-
lik katıyor. 

Tüm İstanbul 
gözlerinizin ucunda
Safa Tepesi Sosyal Tesi-
si’nin ferah seyir terasında 
bir yandan çaylarınızı yu-
dumlarken diğer yandan 
360 derece ile muhteşem 
İstanbul siluetini seyret-
meye doyamayacaksınız. 

Yemyeşil doğasıyla 
taze bir nefes 
Etrafı yeşilin her tonu ve 
onlarca çiçek türü ile be-
zenmiş modern bir mesi-
re alanı içerisinde yer alan 
Safa Tepesi Sosyal Tesi-
si, İstanbulluların taze bir 
nefes alabileceği modern 
mesire yerleri arasında 
hak ettiği değeri buluyor. 
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Yunus Emre Tepe Camii
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
100 dönümlük dev mesire alanı pro-
jesinde İstanbulluların her türlü ihti-
yacına cevap verebilecek sosyal do-
natılar mevcut.  Bunlardan biri de 
Yunus Emre Tepe Camii. 

Sağlıklı yaşamın 
anahtarı spor
Safa Tepesi Sosyal Tesisi’nin de 
içerisinde bulunduğu mesire ala-
nı içerisinde İstanbullulara sağ-
lıklı yaşamın kapılarını aralaya-
cak bir Spor Tesisi de bulunuyor. 
2 adet halı saha, basketbol ve 
voleybol sahaları ile tenis kor-
tunun bulunduğu Safa Tepesi 

Sosyal Tesisleri, her yaştan İs-
tanbullunun spor yapmasına ola-
nak tanıyor. 

Mesire alanı içerisindeki yürü-
yüş parkurları ve spor aletleri 
de yine bol oksijenli bir ortam-
da form tutmak isteyenler için 
emsalsiz bir alternatif sunuyor.  
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1974 Samsun doğumlu olan şef Hü-
samettin Durmaz, meslek hayatı-
na 1990 yılında Büyük Çamlıca Et 
Lokantası’nda başladı. Soğuk ve 
sıcak mutfak aşçılığının yanı sıra 
Türk mutfağında önemli yere sa-
hip pide ve döner alanında da ken-

disini geliştiren Durmaz 2007 yılın-
da İBB Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde 
aşçı olarak göreve başladı. Ardın-
dan aşçıbaşı olarak Beykoz Sahil 
Sosyal Tesisi’ne geçiş yapan Dur-
maz aynı görev Safa Tepesi Sosyal 
Tesisi’nde devam ediyor.

SAFA TEPE’NİN 
USTASINDAN 
ENFES 
BALIK TARİFİ

SAFA TEPESİ SOMON 
KAVURMA

Malzemeler
1 kg somon
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çorba kasesi mantar
3 adet kornişon turşu
3 adet domates
1 demet roka
1’er adet sarı, kırmızı ve 
yeşilbiber
20 adet arpacık soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı çeşni
1 çay kaşığı karabiber

Süslemek için
2 dilim limon
Bir demet Frenk maydanoz

Yapılışı
Öncelikle iri doğranmış ar-
pacık soğanlar, biberler, sa-
rımsak ve mantar tereyağın-
da sotelenir. Ardından yine 
iri parçalara ayrılan somon 
ilave edilir. Doğranmış roka 
ve kornişonlar da eklenerek 
bir süre daha soteleme işle-
mi sürdürülür. Soya sosu ve 
çeşni ile tatlandırılan sebze 
ve somonlar, servis için ısıtıl-
mış güvece alınır. Frenk may-
danozu ve limon dilimleri ile 
süslenerek servise sunulur.  

◢Hüsamettin DURMAZ Şef Aşçı
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Dünyanın bütün yolları 
Türkiye'ye çıkıyor.

Yeni Türkiye, İstanbul’la bü-
tün yolların birleştiği bir dün-
ya merkezi oluyor.

Bu projeyle tüm Türkiye 
İstanbul’a, İstanbul dünya-
ya bağlanıyor.

İstanbul, metro hatları ve 
karayolu akslarını bir-
leştiren

‘Dünyanın İlk Üç Katlı  
Tüneli’ne kavuşuyor.

Ve dünyada bir ilki 
 İstanbul’da gerçekleştiriyoruz...

İKİ PROJE  
TEK ÇÖZÜMDE 
BİRLEŞTİ
Hem metro hem karayolu 
boğaz geçişi

Ayrı tüneller yerine, hem metro 
hattının hem de çift yönlü 
karayolunun geçtiği tek bir tünel.

İSTANBUL'UN YENİ 
MEGA PROJESİ: 
3 KATLI BÜYÜK 

İSTANBUL TÜNELİ
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PROJE TEKNİK BİLGİLERİ
Üç katlı tünel kesimi

◢Çap : 16,80 m

◢Deniz yüzeyinden derinliği : 110 m

◢Geçtiği bölgede boğaz su derinliği : 60-65 m

◢3 katlı kesimin uzunluğu (metro + karayolu) : 6,5 km

PROJENİN İSTANBUL’A KAZANDIRDIKLARI

Asya ile Avrupa arasındaki kıtalar arası yolculuk 
süresi kısalıyor, İstanbul hızlanıyor, İstanbul’da 
ulaşım sorun olmaktan çıkıyor. İncirli’den Sö-
ğütlüçeşme’ye hızlı metro ile 40 dakikada ula-
şılacak. Hasdal Kavşağından Ümraniye Çamlık 
Kavşağına araçla 14 dakikada geçilecek.

1
Günde 6,5 milyon yolcu-
nun yararlandığı 9 farklı 
şehir içi raylı sistem, hızlı 
metro ile entegre olacak 
ve kıtalar arası yolculuk 
kolaylaşacak.

2
Çevre yollarına bağlan-
tısı ile diğer şehiriçi yol-
lara daha kolay ve daha 
hızlı erişim sağlanacak. 
Tüm ana arterler birbi-
rine bağlanmış olacak.

3
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Güvenliğiniz ve huzurunuz için her-
şey düşünüldü

İstanbulluların güvenli ve huzurlu seyahati 
için tüm detaylar düşünüldü ve planlandı:

Arıza yapan araçların emniyetle bekleme-
leri için her 500 metrede duraklama alanı 
teşkil edilecektir. Bu noktalardaki kame-
ralar ile en kısa sürede yardım ulaştırıla-
caktır. Her 240 metrede bir acil durumda 
katlar arasında güvenli alana geçiş imka-
nı sağlayan geçit ve merdivenler olacaktır

Bir yılda atmosfere salınan CO2 emisyo-
nundaki azalma 175.000 ton/yıl olacak.

Bir yılda akaryakıt tüketiminde sağlana-
cak tasarruf 54.000.000 litre/yıl olacak.

GÜVENLİ   
YOLCULUK

ÇEVRE DOSTU 
PROJE
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◢Fotoğraf:Enes REYHAN
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İstanbul siluetini bir hayal etmeye 
çalışın. Hayalinizde beliren ilk gö-
rüntüler şüphesiz Aya Sofya, Kız 
kulesi, Sultan Ahmet cami ve tüm 
heybetiyle İstanbul›u selamlayan 
Galata kulesi olacaktır.

Tüm o eşsiz abidelerin içinde hem 
sunduğu manzarayla, hem sahip 
olduğu tarihle Galata kulesinin 
yeri ayrıdır.

Yılda bir milyona yakın yerli ve ya-
bancı misafirlerini ağırlayan kule-
nin inşa tarihi yıllarca kaynaklar da 
1384 olarak geçse de yapım tarihi 
tam olarak 1348 yılına tekabül eden 
kule, yapıldığı zamanda 66.9 met-
relik boyuyla İstanbul’un en yüksek 
yapısıydı. Cenevizlilerin  Christea 
Turris (İsa Kulesi) adını verdikleri 
yapı, bölge Osmanlı topraklarına 
katılana kadar bu isimle anılmıştı. 

KUBBELER VE 
KULELER ŞEHRİ 

İSTANBUL’UN 
SİMGESİ;

GALATA KULESİ
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1446  İlk restorasyon
1453’de Sultan II. Mehmet, 
Konstantinopolis’i fethede-
rek Bizans İmparatorluğuna 
son vermiş, karşı kıyıdaki Ce-
neviz kolonisi de direnmenin 
yersiz olduğunu fark ederek, 
Osmanlılara teslim olmuştu. 

1509 Küçük Kıyamet
Büyük İstanbul depremi, İs-
tanbul’daki bir çok önemli 
yapıya zarar vermişti. Galata 
Kulesi de bu büyük faciadan 
nasibini almıştı. Depremin 
ardından yapının 13. metre-
sinden sonrası tamamıyla ye-
niden inşa edilmiş, bugünkü 
9 katlı yapısına kavuşan kule 
artık tam anlamıyla bir Os-
manlı yapısı haline gelmişti. 

Galata Kulesi, Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında zindan 
olarak kullanılmıştı.

Ardından III. Murat döneminde 
kule gözlem evi olarak kullanı-
lacaktı. IV. Murat zamanınday-
sa kule, kuşaklarca anlatılacak 
bir hikâyeye sahip olacaktı…

Hezarfen Ahmet 
Çelebi’nin denemesi
IV. Murat zamanında yaşamış 
olan Hezarfen Ahmet Çelebi, 
uçuş konusunda deneyler 
yapıyordu. 10. yüzyıl alimle-
rinden İsmail Cevheri ve Le-
onardo Da Vinci’nin çalışma-
larını inceleyerek geliştirmiş 
ve Evliya Çelebi’nin Seyahat-
name’sinde anlattıklarından 
bildiğimiz kadarıyla, 1623 

- 1640 tarihleri arasında bir 
gün Galata Kulesine çıkarak, 
kendi yaptığı kanatlarla uçuş 
denemesi gerçekleştirmişti. 

Hezarfen çelebi kulenin tepe-
sine çıkarak kendini boşluğa 
bırakmış, onun yere çakılma-
sını bekleyen meraklı bakışlar 
altında süzülerek Üsküdar’a 
kadar uçmuştu.

Bu olayla heybetli Ga-
lata Kulesi’nin namı 
da büyüyor, kule 
kuşaktan kuşağa 
anlatılacak olan 
unutulmaz bir hi-
kayeye kavuşuyordu.

BU DUVARLAR 
NELERE ŞAHİT 
OLMADI Kİ!
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1794 Yangına kurban 
giden yangın kulesi
Şehrin her yerine hakim bir 
noktada oluşu nedeniyle 
1717’den sonra kule yangın 
kulesi olarak kullanılmaya 
başlanmıştı.

Galata Kulesi, Sultan III. Se-
lim döneminde, bir yangına 
kurban gitmiş ve koni şek-
lindeki çatı yanarak kulenin 
çehresini değiştirmişti. 

Yangının ardından kulenin 
üst kısmı yeniden tasar-
lanmıştı. Dışarıya doğru 
1.5 metrelik bir çıkma ya-
pılarak üst kısım genişle-
tilmiş ve günümüze kadar 
gelmeyi başaramayan dört 
cumba yapıya eklenmişti. 
Çatı kısmı da kurşun ve 
tahtalarla koni olarak ye-
niden inşa edilmişti.

1875 Bu kez fırtına
1875 yılında çıkan bir fırtı-
nada ahşap çatı uçmuştu. 
Bu kez yapılan yeni res-
torasyonda koni çatıdan 
vazgeçilmiş, yerine tepeye 
8 köşeli küçük bir gözlem 
kulesi inşa edilmişti.

1920’li yıllarİşgal yılları
Galata Kulesi’nin 1920’li 
yıllarda çekilen bu görün-
tüsünde kulenin tepesinde 
dalgalanan İngiliz bayrağı 
görülüyor.

1966 Son restorasyon
Galata Kulesi, 1964 yılına 
kadar Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından 
aktif olarak haberleşme 
ofisi olarak kullanılmıştı. 
Ardından  kulenin turizme 
açılmasına karar alınmış ve 
kulenin o tarihe kadar gör-
düğü en büyük restoras-
yon projesine başlanmıştı.

1967 Restorana dönüş-
türülen kule
Son restorasyon 1967’de 
bitmişti. Restorasyonda 
yapının II: Mahmut dö-
nemindeki koni çatısı ve 
kemerli pencereli üst katı 
örnek alınmıştı. Üs balkon 
seyir balkonuna dönüştü-
rülmüştü ve halkın ziya-
retine açılmıştı. Alt katsa 
bugün hala hizmette olan 
restoran bölümüne ev sa-
hipliği yapıyordu. Kulenin 
boyu 62 metre 59 santime 
çekilmişti. Tabii 16 metre 
45 santimlik çap korun-
muştu.
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Asya ve Avrupa Arasında Köprü Olmak
Roma, Bizans ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kültür-
lerini bir arada bulunduran 
Zeytinburnu, 1957 yılında 
ilçe olarak resmi kayıtlara 
geçmiştir. Adını bir zamanlar 
çevresinde yer alan zeytin 
ağaçlarından alan ilçe, 300 
bin kişilik nüfusuyla İstan-
bul’un en önemli sahil bir il-
çelerinden biridir. 

Kazak, Afgan ve Türkmen 
gibi 35 bine yakın Orta Asya 
kökenli vatandaşın yaşadığı 
Zeytinburnu’nda, 150 yıldan 
beri deri ve tekstil, ilçe hal-
kının başlıca geçim kayna-
ğı. Öyle ki İstanbul’da deri ve 
tekstil deyince akla ilk gelen 
Zeytinburnu oluyor. İlçede-
ki atölyelerde işlenen deriler 
buradan dünyaya dağılıyor.

MARKA İLÇE 
ZEYTİNBURNU

Merkezefendi, Seyitnizam, Yedikule, Mevlanaka-
pı, Silivrikapı gibi tarihi mekanları da elinde bulun-
duran ilçe, modern ve tarihi mimarinin iç içe geçti-
ği ender ilçelerden biri.

Zeytinburnu Kültür ve Sanatın Merkezi
Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Merke-
zi’nde gerçekleşen sergiler, konserler, semi-
nerler ve film gösterimleri Zeytinburnu halkı-
nın sanatsal faaliyetlere erişimini kolaylaştırıp, 
ilçeyle olan bağlarını kuvvetlendiriyor.

Tiyatro, sergi, seminer, konser gibi kültür ve 
sanat etkinliklerinin düzenlendiği Zeytinburnu 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde, her hafta yetiş-
kinlere ve çocuklara yönelik söyleşi ve semi-
ner programları düzenleniyor. Ayrıca Ali Gülti-
ken, Tanju Çolak, Tümer Metin ve Hakan Ünsal 
gibi eski milli takım oyuncuları, her ay Zeytin-
burnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gençlerle 
bir araya geliyor.
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AKDEM Ücretsiz Diş Tedavisi 
Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merke-
zi’nin (AKDEM) başlattığı “Ücretsiz” diş tedavisi, çocukla-
rın sağlıklı bir gülümseyişe sahip olmasını sağlıyor. Küçük 
yaşta ağız ve diş sağlığına kavuşan “5 ve 15” yaş aralığın-
daki çocuklar, uygulamadan oldukça memnun. Hekim başı-
na günde 12 hastanın düştüğü merkezde, günde 36 kişiye 
tedavi uygulanıyor. AKDEM’de ayrıca çocuk psikolojisin-
den beslenmeye, doğumdan anneliğe, engelli bireylerde 
ergenlikten aile sağlığına, bebek bakımından okul öncesi 
olgunluk eğitimine kadar birçok desteği almak mümkün. 

Sokaklardan Piste Taşınan 
Şampiyonluk Öyküsü
Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, 
2014-2015 sezonunu birincilikle tamamla-
yarak Türkiye Süper Lig Şampiyonu oldu. 5 yıl 
önce “Doğaya Destek Sizden Buz Pateni Bile-
tiniz Bizden” sloganıyla hikayesi başlayan Zey-
tinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, geri 
dönüştürülebilir atıkları getiren vatandaşlara 
buz pistinde kayma fırsatının tanındığı sosyal 
sorumluk projesinde hayat buldu. 

İstanbul’un En Büyük Parkı Zeytinburnu’nda Açıldı
İçerisinde 5 adet tenis kortu, 2 adet halı saha, 2 adet basketbol sahası, buz 
pisti, piknik alanları, yürüyüş yolları, yeşil alan, fitness salonu, koşu ve bisik-
let parkuru, otopark, macera alanları ve oyun parkları gibi her türlü sosyal ak-
tivitelerin gerçekleştirilebildiği alanların yer aldığı İstanbul’un en büyük parkı 
olan 150 bin metrekarelik Çırpıcı Şehir Parkı, Zeytinburnuluların hafta sonu 
piknik yaptıkları uğrak mekanlardan biri haline gelmiş durumda.
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Ücretsiz ve Sağlıklı Abdesthaneler
“Sağlıklı Tuvalet” projesi ile insan sağlığını tehdit eden tu-
valetleri sil baştan yenileyen Zeytinburnu Belediyesi, bu-
nunla da yetinmeyerek ilçe sınırları içinde yer alan cami-
lerdeki tüm tuvaletleri “ücretsiz” hale getirdi. Tuvaletlerde; 
lavabolardan musluklara, abdest alma yerinden giderlere 
kadar 15 dakikada bir temizlik yapan “Hijyen ekibi” yer alır-
ken ayrıca tuvalet kağıdından kağıt havluya, sıvı sabundan 
parfüme kadar her detaya dikkat ediliyor. Proje kapsamın-
da yer alan camilerden biri olan Merkezefendi ve Seyidni-
zam Camii’leri, uygulamayı yerinde tatbik etmek isteyen-
lere eşsiz bir örnek sunuyor.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları 2014 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın En İyi 
Kamu Yayıncısı” ödülüne layık görüldü. 12 sene önce “Surların Öte Yanı Zeytinburnu” adlı eserle 
kamu yayıncılığına ilk adımı atan Zeytinburnu Belediyesi, istikrarını; Zamanı Aşan Taşlar, Son Kale 
Çanakkale, Şehir Sokak Hafıza, Bilgelikler Divanı, Çırpıcı ve Veliefendi Çayırları gibi eserlerle sürdürdü.

Zeytinburnu Bilgi Evleri
Çocukların okuldaki başa-
rısını arttırmak adına 10 
sene önce Türkiye’nin ilk 
Bilgi Evleri projesini başla-

tan Zeytinburnu Belediyesi, 
bugün binlerce üyeye sahip 7 

adet Bilgi Evini öğrencilerin hizme-
tine açmış durumda. 50 adet kulüp faaliyetinin bulun-
duğu bilgi evlerinde; keman, piyano, gitar, bağlama, ti-
yatro gibi sanat faaliyetlerinin yanı sıra speed steack, 
mangala, abalone, Quixo, krigami, origami, satranç gibi 
zeka oyunlarına ve gezi faaliyetlerine kadar birçok et-
kinliğe yer veriliyor. Örneğin; her sene düzenlenen öykü 
yarışmasında, yaklaşık 30 bin kitap öğrenciler tarafın-
dan okunurken ayrıca her yıl 800 aşkın öykü de genç 
öğrencilerin kaleminden dökülüyor.
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Hazırlanışı
Badem tozu, pudra şekeri, vanil-
ya, kakao, un, fındık tozu ve yu-
murta beyazı derin bir kap içe-
risinde karıştırılır. Sert ve şekil 
alan bir hamur elde edinceye ka-
dar yoğrulur. Hamur kıvam alın-
ca streç ile kaplanarak 1 saat 
kadar buzdolabında dinlendi-
rilir.  Hazır hale gelen hamur-
dan ceviz büyüklüğünde parça-
lar koparılarak içerisinde pudra 
şekeri bulunan tabakta yuvar-
lanır. Yağlanmamış bir tepsiye 
az aralıklarla dizilen kurabiye-
ler, ortaları soda şişesi ile şe-
killendirilerek önceden ısıtılmış 
190 derece fırında üzerleri çat-
layıncaya dek yaklaşık 15 daki-
ka kadar pişirilir.

Uluslararası Gastronomi 
Festivali’nde İBB’ye iki yıl üst 
üste “Restoran Tatlı Tabağı” 
kategorisinde gümüş madal-
ya kazandıran Florya Sosyal 
Tesisleri Pastane Şefi Meh-
met Emin Ceneran’ın özel ta-
rifleri ile çay saatleriniz artık 
çok daha lezzetli.

Malzemeler
6 adet yumurta beyazı 
(gerekirse artırılabilir)

2 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı fındık tozu

1 su bardağı badem tozu

1 paket vanilya 

1 çorba kaşığı kakao

KAKAOLU 
MANTAR 

KURABİYE
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Fırçanın ucundan bir parça 
boya damlıyor suya, ardından 
bir damla ve bir damla daha… 
Su yüzeyinde ahenkle dans 
eden renkler bir parça kağıt 
üzerinde eriyor huşuya… Usta 
sanatkarların geleneksel ek-
sen içerisindeki modern yo-
rumlarıyla çağa uyum sağ-
layan Geleneksel Türk İslam 
sanatlarımızdan ebruyu say-
falarımıza taşıdık.  

Bilinen en eski kağıt süsleme 
sanatlarından olan Ebru, gü-
nümüzde en çok rağbet edi-
len geleneksel Türk İslam sa-
natlarımızdan biridir. En basit 
şekliyle yoğunluğu artırılmış 
suya serpilen boyaların, çeşitli 
aletlerle desenlendirilerek ka-
ğıda alınmasıyla elde edilen bir 
sanat olarak tanımlanan ebru 
eskiden tezhip ve hat gibi sa-
natlar ile birlikte kitap sayfa-
larında, murakka kenarlarında, 
ciltlerde, yazı boşluklarında ve 
koltuklarında kullanılırken gü-
nümüzde ise başlı başına bir 
sanat dalıdır. 

Değişim ve gelişimlere ayak 
uydurarak çağın sanat akım-
ları içerisinde yeni bir boyut 
kazanan ebru artık kağıt dı-
şında ahşap, cam, çeşitli ku-
maşlar, deri ve keçe gibi pek 
çok farklı malzeme üzerine 
uygulanabiliyor. Ebruyu gün-

lük yaşantımız içerisinde ev 
ve ofislerimize estetik katan 
duvar kâğıtları ve perdelerde 
yada kıyafetlerimizi zengin-
leştiren fular, eşarp ve hatta 
kravatlarda görmek mümkün. 
Ebru, 2001 yapımı “Uzay Yolu” 
adlı eserde olduğu gibi, sine-
ma sektöründe farklı görün-
tüler elde etmek için fon ola-
rak dahi kullanılabiliyor. 

Türk kültüründe estetik ve za-
rafetin hakim olduğu süsle-
me sanatlarının başında ge-
len ve en bilindiklerinden olan 
bu sanatın ne zaman ve hangi 
topraklarda ortaya çıktığı ke-
sinlik kazanmasa da doğu ül-
kelerine özgü bir süsleme sa-
natı olduğu söylenebilir. Kimi 
kaynaklara göre 15. yüzyılda 
Türkistan’da ortaya çıkan ve 
İpek Yolu ile Anadolu, İran ve 
Hindistan’a yayıldığı belirtilen 
ebru sanatının bilinen ilk adı 
Orta Asya dillerinden Çağa-
tayca’da “hare gibi, damarlı” 
anlamına gelen “Ebre” dir. 17. 
yüzyıldan itibaren Batı ülkele-
rinde “Türk Kâğıdı” olarak ta-
nınan bu sanat zamanla dili-
mize Ebru olarak yerleşmiştir. 

Tarihi bilinen en eski ebru, 
1447 yılı Selçuklular dönemi-
ne ait olup Topkapı Sarayı’n-
da muhafaza edilmekte olan 
çalışmadır. 
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Ebru yapımında kullanılan 
malzemeler;
Kitre: Ebru suyuna yapışkan bir 
koyuluk vermek için kullanılan 
bitkisel bir zamktır. 

Boya: Eskiden beri ebruculukta 
“toprak boya” denilen ve doğada-
ki metal oksitlerden elde edilen 
boyar maddeler kullanılmaktadır.

Fırça: Gül ağacının dallarından 
fırçanın sapı; at kuyruğu kılla-
rından da fırçalar yapılmaktadır. 

Tekne: Ebru yapımında; tahta 
veya metal malzemeden imal 
edilmiş, 4-6 cm derinliğinde 
kaplar kullanılır. 

Kağıt: Emici özelliği fazla ve mat 
renkli kağıtlar tercih edilmektedir. 

Su: Sertliği olmayan su tercih 
edilir. En iyi sonucu almak için 
genellikle damıtılmış su kullanılır. 

Öd: Sığır ödü, kitreli suyun yüze-
yindeki boyaların çökmeden ya-
yılmasını ve birbirlerine karışma-
sını önleyen, safra asitleri ihtiva 
eden hayvansal bir maddedir. 
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İSMEK’ler sayesinde 
ücretsiz eğitim 
alabilirsiniz
Ebru sanatı günümüzde her 
geçen gün çok daha fazla 
ilgi gören talihli bir Türk-İs-
lâm sanatı dalıdır. Öyle ki 
ülkemizin hemen her kö-
şesinde bir ebru kursu bul-
mak mümkün. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin bir 
sosyal sorumluluk projesi 
olarak hayata geçirdiği İS-
MEK (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kursları) sayesinde, 
İstanbul’un hemen her ilçe-
sinde pek çok sanat dalının 
yanı sıra ebru eğitimleri de 
ücretsiz olarak veriliyor. 

http://ismek.ibb.gov.tr/

Ebru çeşitleri
Ebrular yani kağı-
dın üzerinde beliren 
renkli hareler, ba-
zen yapım tekniğiyle, 
bazen desenin oluş-
turduğu çağrışımlar-
la, bazen de deseni 
meydana çıkaran sa-
natçının adıyla anıl-
maktadırlar. 

Ebru çeşitlerini; Bat-
tal Ebru, Gelgit Ebru, 
Şal Ebru, Taraklı Ebru, 
Kumlu-Kılçıklı Ebru-
lar, Hafif Ebru, Çift 
Baskı Ebru, Akkase 
Ebru, Hatip Ebrusu, 
Çiçekli Ebru (Nec-
meddin Ebruları) ola-
rak sıralayabiliriz. 
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GÖKTEN DÜŞTÜ 
ÜÇ ELMA….

Anna,Cortland,Discovery,Empire,Ga-
la,Gordon,Granny,Mcintosh, Melrose, 
Prima,Spartan, Stayman Winesap,  
Valmore, muhtemelen daha önce hiç  
duymadığınız  bu adlar  200 den faz-
la türü bulunan dünyaca ünlü elma 
çeşitlerinin sadece bazısı…

Elma sadece bir elma mıdır?-
Neredeyse dünyanın her ye-
rinde yetişen ve bilinen el-
manın meyveler içindeki yeri 
bir ayrı, zira tarihten mitolo-
jiye,edebiyattan folklara ka-
dar hayatın içinde bir sembol 
meyvedir elma.

Kimilerine göre iyilik ve kötü-
lüğü bilme ağacının meyve-
si,kimilerine göre cennetten 
çıkaran yasak meyvedir elma.

Etrafımıza baktığımızda ha-
yatın içinde her yerde göz kır-
par bizlere adeta,

Dünyanın en çok ziyaret edi-
lilen  şehri New York’un ‘nick 
name’dir elma ‘Big Apple’..

Wiilliam Tell, okçuluk alanın-
daki marifetlerini oğlunun ka-
fasına koyduğu elmayı vura-
rak gösterir.

Pamuk Prensesi derin bir uy-
kuya daldıran da,cadının ken-
disine verdiği güzel bir elma-
dır masallarda.

Sosyal ilişkilerde ortamı bo-
zanların ortak ismidir ‘çürük 
elma’

Kafasına düşen bir elmadır 
Newton’ Evrensel Çekim Ya-
sasını bulduran,

Bazılarının ütopik hedefleri-
nin adıdır; ‘Kızıl Elma’

Ülkemizde en başarılı rek-
lamcılara ödül olur; ‘Kristal 
Elma’

Elma dersem çık…Çocuklu-
ğumuzun oyunlarının ayrıl-
maz parçasıdır kulaklarımız 
da çınlayan

Hasılı kelam bir elma gönül 
alma, 
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GÜNDE 1 ELMA 
OBEZ OLMA

 ►Zayıflamak için: Elmada sade-
ce 50 kalori vardır ve içinde bu-
lunan pektinden dolayı doyu-
rucudur. Düşük kalorili olduğu 
için şişmanlığı önler. Kan şe-
keri düzeyini ve yüksek tansi-
yonu olumlu bir şekilde etkiler. 

 ►Bağışıklık için: Elmadaki C vi-
tamini vücudun savunma sis-
temini kuvvetlendirir. Bunun 
sonucu olarak soğuk algınlığı 
virüsleri vücuda giremez. 

 ►Dişler için: Yemeklerden son-
ra yenen elma, çoğu zaman 
diş fırçalamaktan daha iyi etki 
eder. Çünkü elma çiğnenirken 
dişlerin arası çok iyi bir şekil-
de temizlenir. 

 ►Kolesterol için: Elmadan pek-
tin maddesi, zararlı kolestero-
lü (LDL) düşürür. Atardamarla-
rı koruyan faydalı kolesterolü 
(HDL) yükseltir.

 ►Kalp için: Elmadaki etkili mad-
delere yeni keşfedilen ‘Pheny-
lalanin’ de eklendi. Bu madde 
vücutta bulunan ve kalbin ça-
lışmasında destek olan Q en-
zimini faaliyete geçirir. 

 ►Demir eksikliği için: Demir, C 
vitamini ile birleştiğinde orga-
nizma tarafından mümkün ol-
duğunca iyi şekilde alınır. El-
mada her ikisi de vardır. 

 ►Kan şekerini düşürür.

 ►Diyabet riskini azaltır. 

 ►Ağız kokusunu giderir.

 ►Elma uçuğu iyileştirir.

 ►Nefes darlığına iyi gelir. 

 ►Cilt yaşlanmasını geciktirir.

 ►Yatıştırıcı ve ateş düşürücüdür. 

 ►Sinirleri ve adaleleri kuvvet-
lendirir.

 ►Tansiyonu düşürmede yar-
dımcı olur. 

 ►Böbrek taşlarını düşürmede 
yardımcı olur. 

 ►Zararlı yağ Asitlerini ve koles-
terolü azaltır.

 ►Yeşil elmanın kokusu baş ağ-
rılarına iyi gelir.

 ►Gastrite bağlı olan mide yan-
masını hafifletir. 

 ►Beyin, karaciğer ve mideye 
son derece yararlıdır.

 ►Kalın bağırsak kanserine ya-
kalanma riskini azaltır.

 ►Kas erimesini ve yerine yağla-
rın geçmesini engeller.

 ►Prostat, akciğer kanseri, kolon 
ve meme kanseri riskini azaltır. 

 ►Bal katılarak pişirilen elma, 
enerji verir ve vücut direnci-
ni artırır.

 ►Kabuğu soyulmadan pişirilen 
elma, bağırsakları aktif hale 
getirir ve yumuşatır.

 ►Biraz ekşi olan yeşil elma, mi-
dedeki bulantıyı alır ve mide-
deki asit dengesini düzenler. 

 ►Tatlılara katıldığında şeker ih-
tiyacınızı doğal yoldan karşılar 
ve diyet için ideal bir besindir.

 ►Elmanın içeriğindeki bazı kim-
yasallar Parkinson ve Aizhei-
mer gibi beyin hastalıkları ko-
nusunda da koruyucudur.

Elmanın Faydaları
Elma tam bir vitamin deposu-
dur. Elmanın bileşiminde yüz-
de 85 su, yüzde 12 şeker, yüz-
de 0,45 protein, yüzde 0,4 
yağ, yüzde 1 azotlu maddeler, 
pektin, organik asitler, kalsi-
yum, demir, fluor, potasyum, 
magnezyum, silisyum, sod-
yum, magnezyum, çinko, ba-
kır, fosfor, kükürt, bor ve tanen 
ile A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, 
E, G, E, K ve PP vitaninleri bu-
lunmaktadır. Vitaminler kabu-
ğunda daha çoktur. 
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HER  
MUTFAK  

BİR GÜZELLİK 
SALONU

Bakımlı ve güzel bir cilt de-
nildiğinde ilk akla gelen pa-
halı güzellik merkezleri ve 
kozmetik ürünler olur. Oysa 
hemen her mutfakta bulu-
nan malzemeleri kullanarak 
oldukça doğal ve ekonomik 
yollarla ışıltılı bir görünüme 
sahip olmak mümkün. 

Bu malzemelerden birka-
çını ve bunlarla hazırlana-
bilecek güzellik reçetele-
rini Sosyal Tesisler Dergisi 
okurları için derledik. Bal

Doğal bir besin olan bal, nemlendi-
rici olarak son derece etkili olma-
sının yanında mantar oluşumunu 
önleyici bir antiseptiktir. Doğrudan 
yüze ve boyna sürülen balın cil-
de ışıltı verdiği ve cilt rengini aç-
tığı kanıtlanmıştır Sivilceniz, ak-
neniz ya da cilt lekeleriniz varsa 
üzerlerine bal sürmek iyi gelecek-
tir. Saç kreminize karıştıracağınız 
az miktarda bal, saçınızın parlak, 
sağlıklı ve nemli olmasını sağlar. 
Ayrıca yatmadan önce süreceği-
niz bal, dudaklarınızın daha dol-
gun ve güzel görünmesini sağlar.

Kahve
Kuru kahve telvesini cil-
dinize uygulayabilirsiniz. 
Bu telveyi ayrıca yüz yı-
kama jelinize de ekleye-
bilirsiniz. Cildiniz kahveli 
yüz yıkama jeli ile ışıltısı-
na kavuşacaktır.

Zerdeçal
Eğer cildinizde renk farklılıkları, sivilceler ve 
akne izleri varsa zerdeçalı mutfağınızdan eksik 
etmemelisiniz. Bir miktar zerdeçal ile misket 
limonu suyunu karıştırarak sorunlu bölgelere 
uygulayın ve 15-20 dakika bekledikten sonra 
ılık su ile durulayın. Bu uygulama cildinizde ge-
çici bir sarılığa neden olabilir, panik yapmayın. 
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Zeytinyağı
Özellikle kuru bir cilde sahip-
seniz sorunlu bölgelerinize 
bolca zeytinyağı sürerek yu-
muşacık bir cilde sahip ola-
bilirsiniz. Saçlarınızın ucu-
na süreceğiniz az miktarda 
zeytinyağı, çatallaşmış saç 
uçlarınıza da iyi gelecektir.

Elma sirkesi
Eğer doğal bir peeling arıyorsanız elma sirke-
sini deneyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken 
bir pamuğu elma sirkesine batırıp yüzünüze, 
gözlerinize ve göz çevresine değdirmeden 
tüm cildinize uygulamak ve yarım saat son-
ra suyla durulamak. Ardından cildinizi zeytin-
yağı ile nemlendirebilirsiniz. 

Çilek 
Yoğun bir lapa haline getir-
diğiniz 4-5 çileği yüzünüze 
sürün ve 20 dakika kadar 
bekleyin. Ardından yüzü-
nüzü önce ılık sonra soğuk 
suyla durulayın. Cildiniz çok 
daha pürüzsüz gözükecek-
tir. Ancak bu uygulama has-
sas ciltler için uygun değildir.
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Üsküdar ve Boğaziçi
Kıtaların geçiş noktası 
olan Boğaziçi ve bu ge-
çiş noktasında bulunan 
Üsküdar, tarihi kimlik-
leriyle şehirlerin yaşa-
yan bir varlık oldukla-
rının kanıtıdır. Sahip 
olduğumuz bu değer-
lerin, kaybettiğimiz un-
surlarla beraber bir son-
raki nesle aktarılması 
bu bakımdan önem arz 
etmektedir. Ancak yapı-
lan araştırmalarda en 
büyük sıkıntı kaynak 
sorunudur. 

Kaynak olarak çok sa-
yıda özel koleksiyonla-
ra ait fotoğrafların kul-
lanıldığı, Üsküdar’da ve 
Boğaziçi’nde meydana 

gelen fiziki ve sosyal 
değişimlerin yer aldı-
ğı bu eserde, gelişi gü-
zel kararlarla yok edi-
len tarihi ve dini yapıları 
geçmiş dönemlerdeki 
ulaşım imkânlarını ve 
Boğaziçi yaşayışını bu-
lacaksınız. 

Şehirlerin tarihi kimli-
ğinin korunması ve ya-
şatılmasının önemini 
görsel kaynaklarla biz-
lere açık bir şekilde ifa-
de eden Üsküdar ve Bo-
ğaziçi adlı kitabımızın, 
okurlarımıza ve konu 
hakkında araştırma ya-
pacak değerli araştır-
macılara katkı sağlan-
masını temenni ederiz.

Yazar : Süleyman Faruk Göncüoğlu
Yayıncı : İBB KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI
Sayfa : 191

 İÇİNDEN İSTANBUL
GEÇEN KİTAPLAR
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Yazan : Edmond ROSTAND

Çeviren : Sabrı Esat SİYAVUŞGİL

Yöneten : MehmeT BİRKİYE

Dramaturgi : Başak ERZİ

Sahne Tasarımı : Barış DİNÇEL

Kostüm Tasarımı : Canan GÖKNİL

Işık Tasarımı : Murat İŞÇİ

Müzik : Tolga ÇEBİ

Koreografi : Alpaslan KARADUMAN

Efekt : Ersın AŞAR

Yönetmen Yardımcısı : Aybar TAŞTEKİN, Serap DOĞAN, Ercan DEMİRHAN

Süre : 165 dakika/2 perde

KONUSU

Kılıç kullanması ve şairliğiyle hay-
ranlık uyandıran Cyrano’nun tek ku-
suru, haddinden fazla büyük olan 
burnudur. Kendini son derece çirkin 
bulan Cyrano, kuzeni Roxane’a aşık 
olur, ne var ki Roxane Cyrano’nun 
bölüğünden genç ve yakışıklı Ch-
ristian’a aşıktır. 17. yüzyıl Fransa’da 
yaşamış şair ve silahşör Cyrano de 
Bergerac’ın hayatından esinlenen 
oyun, aşkı, kahramanlığı ve gururu 
anlatıyor. Sabri Esat Siyavuşgil’in 
dilimize kazandırdığı oyunu, Meh-
met Birkiye Yönetiyor.

CYRANO DE BERGERAC

OYUNCULAR: ALİZE ERTEM, ASRIN GURUR KUYUCAK, AYŞECAN TATARİ, CAN TARAKÇI, CEM KARAKAYA, CEM URAS, ÇIĞDEM GÜREL, DAMLA 
CANGÜL, DERYA KEYKUBAT, DOĞAN ALTINEL, EMRAH CAN YAYLI, EMRAH DERVİŞ SOYLU, ERTAN KILIÇ, GİZEM AKKUŞ, GÖKHAN EĞILMEZ-
BAŞ, GÖKSEL ARSLAN, GÜLŞAH BAYAR, HAKAN GÜMÜŞ, HASİP TUZ, HÜSEYİN KEFELİ, İBRAHİM ULUTAŞ, LALE KABUL, MURAT BAVLİ, MUSA 
ARSLANALİ, OKAN PATIRER, ÖZGÜR DAĞ, ÖZGÜR DERELİ, SEDA ÇAVDAR, ŞEYDA ARSLAN, TANJU GİRİŞGEN, YİĞİT SERTDEMİR
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