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     İBB Sosyal Tesisleri aşçılarının özenle hazırladığı dumanı 
üstünde mantarlı balık çorbası, lezzetiyle tam not alıyor.
İBB Sosyal Tesisleri; menülerinde, geleneksel Türk 
mutfağına has lezzetlerin yanı sıra farklı tatlarla da yer 
veriliyor. Özellikle, Sosyal Tesisler’in maharetli aşçılarının 
yorumlarıyla daha da lezzet kazanan balık çorbası, tesis 
ziyaretçilerinin büyük beğenisini kazanıyor.
Fransız mutfağında önemli bir yeri olan balık çorbası, 
çok farklı balık türlerinden ve çeşitli sebze ilaveleriyle 
yapılabiliyor. 
Lezzetli olduğu kadar besleyici bir çorba çeşidi olan balık 
çorbasının yapımında İBB Sosyal Tesisleri aşçılarının tercihi 
ise mezgit balığı. Ana sebze olarak mantar kullanılırken 
kıvam ve tat artıcı olarak ise krema kullanılıyor.
İstanbul’un en güzel yerlerinde konumlandırılan İBB Sosyal 
Tesisleri’nde bir yandan manzaranın keyfini çıkarırken bir 
yandan da mantarlı balık çorbası ile yemeğinize hoş bir 
başlangıç yapabilirsiniz.

SOSYAL TESİSLER’İN BALIK 
ÇORBASI TAM NOT ALIYOR

Bizden Haberler
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Minimal Tasarımıyla Sıcak ve Samimi Bir Mekan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 2014 yılında hizmete 
sunulan Büyükçekmece Sosyal Tesisi, şehir yaşantısının 
koşuşturmacasına inat, stresten uzak bir gün geçirmek 
isteyenler için ideal bir tercihtir.

Büyükçekmece  Sosyal Tesisi
Ayın Tesisi
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Büyükçekmece sahilinde yeşillikler içinde minimal tasarımı ve modern mimarisiyle dikkat çeken Büyükçekmece 
Sosyal Tesisi, 70 kişilik bahçe kafeteryası ve 30 kişilik kapalı kafeteryası ile deniz manzarası eşliğinde güne dinamik 
bir başlangıç yapmak isteyenler yada günün yorgunluğundan kurtulmak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunar.  
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Söğüt ağaçlarının gölgesinde çayın tadı bir başka 

Mavi ile yeşilin eşsiz uyumuna tanıklık edebileceğiniz Büyükçekmece 
sahil kıyısında salkım söğüt ağaçlarının gölgesinde çayınızı yudumlarken 
tazelendiğinizi hissedeceksiniz.

Bir defa gelenlerin bir daha asla vazgeçemediği Büyükçekmece Sosyal 
Tesisi’nin sıcak ve samimi atmosferi sizleri de saracak…
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PAYLAŞMANIN VE BEREKETİN SEMBOLU: AŞURE
En kıymetli gastronomik miraslarımızdan biridir aşure.güzelliği hem 
lezzetinden hem de paylaşmak üzere pişirilmesinden gelir.
Standart bir tarifi olmamasına rağmen,her yapanın elinden 
güzel çıkabilme meziyetine sahip bu nefİs tatlı,hicri takvime 
göre Muharrem ayının 10. günü yapılıyor.Rivayetlere göre Hz. 
Nuh,büyük tufandan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan 
son malzemelerle aşureyi hazırlıyorve tam bu sırada da takvimler 
Muharrem’in 10’unu gösteriyor.Kısacası Arapçada 10. Anlamına 
gelen ‘aşura’nın aşureye İsim olması,tesadüf eseri değil!
Her ne kadar içine  konacak malzemeler hazırlayan kişinin damak 
zevkine,yapıldığı coğrafyaya  ve evde olan malzemelere göre 
şekillense de,olmazsa olmazları var aşurenin!
Mesele,nohut,yarım buğday,fasulye,pirinç,toz şeker,kuru 
kayısı,kuru incir,kuş üzümü,fındık,çam fıstığı ve cevizsiz aşure 
düşünülemez.Tatlandırıcı olarak ta yardıma tarçın veya hindistan 
cevizi koşar.Sunumu renklendirmek içinse nar en büyük 
kurtarıcıdır!
Aşurenin içine eklenen onlarca ayrı malzeme,ortak bir lezzet 
yaratırken asimile olmadan kendi farklılıklarını da itinayla muhafaza 
eder.Ancak daha leziz bir sunum oluşturmak  için bazı püf 
noktaları da bilmek gerekir aşure pişirirken.
Mesela kuru incir ve kuş üzümünü aşurenin içine erken atarsanız 
mutlaka koyu renkli bir aşure elde edersiniz.Bu sebeple 
meyvelerinizi önce ılık suda bekletmek ve aşure piştikten sonra 
ekleyip,sadece bir taşım kaynatmak gerekir.
Ayrıca su ve süt ile pişirilen aşure daha açık renkli olur ki böyle 
görüneni daha iştah kabartıcı oluyor.Kuru baklagiller bir gece 
önceden bol suda ıslatmak gerekir.Sonrada ayrı ayrı pişirmek..
Pişirmeye yakın hafif diri iken tencereden alıp,kabuklarından 
ayırdıktan sonra aşure yapımına başlarsak süreyi kısaltmış oluruz.
Şekeri ise en son ekleyip iyice karıştırmak gerekir.Bir de damak 
zevkine göre gül suyu veya başka tatlandırıcılar kullanacak 
olanlar,aşureyi ocaktan almadan hemen önce eklemeliler  
tatlandırıcıları.
Neredeyse insanlık tarihi kadar eski  miras,lezzetinin yanı sıra 
,pişirildikten sonra mutlaka paylaşılıyor olması sebebiyle bu 
günlerde en çok ihtiyacımız olan sevgiyi,önemsemeyi,birlikteliği 
ve paylaşmayı bir kez daha hatırlayıp,yaşatıyor herkese.
Bolluk ve bereketin simgesi olması sebebiyle kesinlikle salt bir tatlı 
olmaktan çıkıyor.
Aşure başka kültürlerde de kendine yer bulmuş.ermeniler 
de ‘anuş-babur’ ve Ortodoks hristiyanlar’da da’koliva’ ismiyle 
anılıyor.Kısacası her dinde farklı bir isim bulup,beklide başka 
ritüeller için kullanılıyor.Varlığını asla yitirmiyor,her yıl aynı günde 
tekrar tekrar pişiriliyor…
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Ver elini Haydarpaşa demişiz,
Vapur rıhtımdadır pırıl pırıl,
Hava hafiften soğuk,
Deniz katran ve balık kokulu
Köprüden kayıkla geçmişim karşıya,
Bir nefeste çıkmışım bizim yokuşu…
Bir gün sabah sabah kapıyı vursam,
-Kim o? dersin uykulu sesinle içerden.
Saçların dağınıktır, mahmursundur.
Kim bilir ne güzel görünürsün sevgilim,
Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam,
Uykudan uyandırsam seni,
Ki daha sisler kalkmamıştır Haliç’ten.
Fabrika düdükleri ötmededir.

Ümit Yaşar Oğuzcan

İstanbul ’u		 	Gözlüyorum
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İstanbul ’u		 	Gözlüyorum
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BALKABAKLI 
ÇİZKEK 
Balkabağı ile farklı bir lezzet...
130° - 90 dk

Malzemeler
3 yumurta
1,5 su bardağı toz şeker
500 gr labne peyniri 
500 gr balkabağı
2 yemek kaşığı un
Tabanı için:
1 paket yulaflı bisküvi
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için: 
1 çay bardağı krema 
1 tatlı kaşığı pudra şekeri

Hazırlanışı
Balkabağı haşlanıp suyu 
süzülerek soğumaya bırakılır. 
Un haline getirilen bisküvi-
ye eritilmiş tereyağı eklenip 
yoğrulur. Karışım, yağlanmış ve 
yağlı kağıt serilmiş 20 cm.’lik 
kalıba bastırarak yayılır ve 
buzdolabına kaldırılır. Labne 
peyniri krema kıvamına gelinc-
eye kadar çırpılır. Çırpmaya 
devam edilerek sırasıyla şeker, 
yumurtalar, un ve ezilmiş balk-
abağı eklenir. Karışım, bisküvili 
tabanın üzerine dökülerek 130 
derecede üstü katılaşıncaya 
kadar pişirilir. Fırın kapatılarak 
kapağı açılmadan soğumaya 
bırakılır. Üzeri, pudra şekeri 
eklenerek çırpılmış kremayla 
süslenir ve bir gece dolapta 
bekletilir. (Pişirme esnasında 
üstünün çatlamaması için fırına 
içi su dolu ve ısıya dayanıklı iki 
küçük kap yerleştirilir.)

5 Çayı
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SEBZELİ POĞAÇA
Sebze sevenlere...

180° - 20 dk

Malzemeler 
2 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı sıvı krema

1 su bardağı mısır unu

3 su bardağı un

2 adet havuç

1 su bardağı bezelye

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Hazırlanışı
Maydanoz ve dereotu ince ince 
kıyılır. Havuçların üst kabukları 
kazınarak rendenin ince tarafı ile 
rendelenir. Hamuru için önce sıvı 
malzemeler karıştırılır. Ardından 
unlu malzemeler eklenerek 
yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde 
hamur topları hazırlanır. Avuç 
içiyle bastırarak aralarına dereotu, 
havuç, haşlanmış bezelye konup 
kapatılır. Bağlantı yerleri alta ge-
lecek şekilde fırın tepsisine dizilir. 
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, 
önceden ısıtılmış 180° fırında 
kızarıncaya kadar pişirilir.
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İstanbulun 
100 geleneksel sanatçısı
İstanbul’un 100’leri Serisi- 72

İstanbul medeniyetlerin başkenti olduğu gibi sanatın 
da başkentidir. Geleneksel sanat dallarının birçoğu 
İstanbul’da yeni bir mana, yeni bir şekil ve yeni bir 
ruh kazanmıştır. Denge, huzur ve barış ifade eden 
bu sanat anlayışı şehre adeta damgasını vurmuştur. 
İstanbul; seslerin, renklerin, şekillerin ve biçimlerin 
hem zengin ve ölçülü hem de güçlü ve kusursuz 
bir ahenge dönüştüğü bir şehir olmuştur. İstanbul 
bunu en çok, şehri daha da güzelleştiren sanatçılara 
borçludur. 

İstanbul’un seçkin sanatçılarına hasredilen İstanbul’un 
100 Geleneksel Sanatçısı kitabında; hat, tezhip, 
minyatür, katı, ebru, cilt, kalemişi, sedef-ahşap, çini 
ve tespih olmak üzere geleneksel sanat dallarımızda 
eserler ve- ren, ekol ve gelenek oluşturan ve bu 
sanat dallarının günümüze intikalinde çabalar sarf 
eden sanatçılara yer verildi. Böylece kitapta yer 
alan sanatçıların hayatı, eğitimi, hocaları, sanatsal 
yaklaşımları ve önemli eserleri hakkında derli toplu 
bilgilere kolaylıkla erişme imkânı sunuldu.

İBB KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI

Ayşe Yivlik Neftçi

Kitap
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