
İBB Sosyal Tesisleri
istanbul’un prestij mekanları

Eşsiz manzaralar, 
lezzetli sunumlar, 

uygun fiyatlar;

İBB Sosyal Tesisleri 
21 yıldır sizlerle…

İstanbulluların 
sosyal hayatına 
değer katan 
mekanlar

Sosyal Tesisler
İstanbul'un prestij mekanları

Rüya gibi düğünler 
ve kusursuz  
organizasyonlar için
5 farklı alternatif



İÇİNDEKİLER
Sosyal Tesisler Bülteni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşletmeler Müdürlü-
ğü’nün sorumluluk sahasında gerçekleştirilen hizmetleri 
kamuya duyurmak amacıyla hazırlanmaktadır. Bülten içe-
riği özelde ise İBB Sosyal Tesisleri markasını konu edinir. 
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Üstlendiği sosyal belediyecilik 
anlayışı gereği İstanbul halkının 
refah ve huzur seviyesini yük-
seltmeye yönelik pek çok başa-
rılı projeye imza atan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 1994 yı-
lında Sosyal Tesisler'i halkın kul-
lanımına açtı. İstanbul’un en gü-
zel manzaralarına sahip, doğayla 
ve denizle iç içe mekanlarda bu-
lunmasına karşın 1994 yılına ka-
dar sadece belli bir kesime hitap 
eden İBB Sosyal Tesisleri, günü-
müzde ise yenilenen yüzleri, ka-
liteli ve hesaplı hizmet anlayışla-
rı ile herkesin ailece güzel bir gün 

geçirebilmek adına en çok rağbet 
ettiği huzur ve keyif dolu mekan-
lar haline geldi. 

Halkın dört mevsim ve günün 
her saatinde aileleri ve sevdik-
leriyle birlikte ayrı bir keyif ya-
şayabileceği İstanbul’un pres-
tij mekanları olan İBB Sosyal 
Tesisleri, halka açıldığı günden 
bu yana kaliteli ve ekonomik 
hizmet anlayışının değişmeyen 
adresi oldu. Halkın hizmetinde 
olan 16 Sosyal Tesis, 2015 yı-
lında 12 milyon kişiyi kaliteli ve 
ekonomik hizmetle buluştur-
mayı başardı.

İSTANBUL’UN 
PRESTİJ MEKANLARI 

İBB SOSYAL TESİSLERİ
Sunduğu kaliteli hizmetlerle İstanbulluların sosyal hayatına değer katan Sosyal 

Tesisler; yeşil alanları, yürüyüş ve gezi parkurları, spor alanları, çocuk parkları ve 
sahip olduğu eşsiz güzellikteki manzaraları ile olduğu kadar güvenli ve huzurlu 

yapısıyla da İstanbulluların tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor.

SOSYAL TESİSLERSOSYAL TESİSLER
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İstanbul'un Lezzet Noktaları

SOSYAL TESİSLER HARİTASISOSYAL TESİSLER HARİTASI
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ARNAVUTKÖY 
SOSYAL TESİSİ

Etin ve balığın en lezizi,  
Boğaz'ın en nefis noktasında…

Tarihi dokusu, yalıları, balık restoranları ile İstanbul 
Boğazı’nın en keyifli ve en güzel semtlerinden biridir 

Arnavutköy. Bu semtin güzelliğine güzellik katan ayrı 
bir mekandır, Arnavutköy Sosyal Tesisi…

◢Levrek Sarma

◢Rezeneli Antrikot
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Misafirlerini Boğaz manzarası eşliğinde ağırlayan 
Arnavutköy Sosyal Tesisi; geçmişin izlerini taşıyan 
tarihi yalıları, sahile uzanan daracık sokakları ile şi-
rin bir Boğaz köyü kimliği taşıyan Arnavutköy ile bü-
tünleşmiş bir mekan olarak dikkat çeker.

350 metrekarelik açık alana sahip bahçe kafeter-
yası ve 150 metrekarelik restoran bölümü ile aynı 

anda 340 kişiye hizmet verilebilen Arnavutköy Sosyal 
Tesisi’nde, her mevsim bir başka güzellikte yaşanır.

Meltem rüzgarlarına eşlik eden dalga sesleri ve Boğaz 
manzarasıyla İstanbulluların vazgeçilmez lezzet du-
raklarından biri olan Arnavutköy Sosyal Tesisi’ne yolu-
nuz düştüğünde Arnavutköy Levrek Sarma, Rezeneli 
Antrikot ve Kalamar menülerini mutlaka denemelisiniz.

ARNAVUTKÖY SOSYAL TESİSİARNAVUTKÖY SOSYAL TESİSİ
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AVCILAR 
SOSYAL TESİSİ

Deniz manzarası karşısında tadına 
doyulmaz lezzetlerin ev sahibi…

Eşsiz deniz manzarasına doymak, yazlık bahçede 
huzur bulmak, farklı lezzetlerin tadına varmak için 

Avcılar Sosyal Tesisi…

AVCILAR SOSYAL TESİSİAVCILAR SOSYAL TESİSİ

◢Avcı Böreği ◢Kafeterya◢Oyun Parkı
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Avcılar sahil şeridinde Türk mimari formunda inşa edilerek 2008 yılında hiz-
mete sunulan Avcılar Sosyal Tesisi, kaliteli hizmet anlayışı ve lezzetli su-
numlarının yanı sıra ulaşım rahatlığıyla kısa sürede İstanbulluların tercih 
ettiği mekanlar arasındaki yerini almıştır.

Deniz manzarasına sahip ve yeşillikler arasındaki Avcılar Sosyal Tesisi, 
789 metrekarelik kafeteryası ve 560 metrekarelik restoran bölümü ile lez-
zet düşkünlerini oldukça ferah bir alanda ağırlar.

Aynı anda 430 kişiye hizmet verilebilen tesiste sizler mekanın spesiyalle-
ri arasında yer alan Avcı Sarması, Levrek Şiş, Patlıcan Göbeğinde Bonfile 
ve Avcılar Böreği’nin tadını çıkarırken; çocuklarınız ise yeşillikler arasında 
koşuşturarak özgürce oyun oynamanın zevkini yaşar.

AVCILAR SOSYAL TESİSİAVCILAR SOSYAL TESİSİ
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İstanbul Büyükşehir Belediye-
si, 2016 yılı başında hizmete 
sunduğu Deniz Köşk Toplantı 
ve Davet Salonu ile Avcılar il-
çesinde kalabalık organizas-
yonlar için modern ve otopark 
sorunu olmayan mekan ihti-
yacına çözüm üretmiştir. 

Denizköşkler Mahallesi sahi-
linde denize sıfır olarak 17 bin 
metrekare alan üzerine kuru-
lan ve 2.500 metrekare kapa-
lı alana sahip olan Deniz Köşk 
Toplantı ve Davet Salonu’nun 
etrafı ise 7.400 metrekarelik 
geniş yeşil alanlarla çevrilidir.

E-5 Karayolu'nun hemen yanı 
başında bulunan ve toplu ta-
şıma araçları ile de ulaşımın 
kolaylıkla sağlanabildiği Deniz 
Köşk Toplantı ve Davet Salo-
nu, ayrıca 142 araçlık oldukça 
büyük bir otoparka da sahiptir. 

DENİZ 
KÖŞK 

TOPLANTI 
VE DAVET 
SALONU

Deniz kenarındaki 
köşkünüz…
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Beykoz Koru Sosyal Tesisi, Bey-
koz ile Paşabahçe arasındaki 
sırtlardan başlayarak Riva'ya 
kadar uzanan Beykoz Korusu 
içerisinde yer alır. 

Beykoz Koru Sosyal Tesisi, 2006 
yılından günümüze şehir haya-
tının kargaşasından az da olsa 
uzaklaşıp ferah bir nefes almak 
isteyenler için alternatif bir me-
kan haline gelmiştir. 2.783 met-
rekarelik açık alan ve 711 metre-
karelik restoran bölümü ile aynı 
anda 1.000 kişinin ağırlanabil-
diği Beykoz Koru Sosyal Tesisi, 
doğal güzelliklerin yanı sıra sa-
hip olduğu Boğaz manzarası ve 
orman havasıyla ön plana çıkar.

Doğayla iç içe vakit geçirmek 
isteyenlerin listesinde her za-
man ilk sıralarda yer alan Bey-
koz Koru Sosyal Tesisi’nin spe-
siyalleri arasında yer alan Koru 
Steak ve Koru Kebap’ı mutlaka 
sizler de tatmalısınız.

BEYKOZ  
KORU  

SOSYAL  
TESİSİ

Asırlık ağaçları ve yemyeşil 
dokusuyla sade bir şıklığın 
asil temsilcisi Beykoz Koru 

Sosyal Tesisi, Anadolu 
Yakası'nda sakinlik ve 
huzurun adıdır adeta…

Eşsiz manzarası ile masalsı bir mekan…

BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ
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Açık büfe kahvaltı keyfi
Yeni haftaya güzel ve rahatlatıcı bir at-
mosferde başlamak isteyenler, hafta 
sonları Beykoz Koru Sosyal Tesisi’nde 
buluşuyor. Beykoz Koru Sosyal Tesisi 
misafirleri, orman havası ve kuş ses-
leri eşliğinde sabah saat 8.30’da baş-
layıp, öğlen 13.00’e kadar devam eden 
ve 60 farklı lezzetin sunulduğu açık 
büfe kahvaltı sofraları ile güne lezzet 
dolu bir başlangıç yapıyor.

◢Koru Steak

BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ
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BEYKOZ KORU  
DÜĞÜN SALONU
Asırlık ağaçların gölgesinde, muhteşem Boğaz ve koru 
manzarasıyla düğün ve organizasyonları unutulmaz 
kılacak bir güzelliğe sahip Beykoz Koru Sosyal Tesisi, 
500 kişilik Piramit Salonu ve 500 kişilik terası ile 
müstesna bir mekan...

BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ
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Eşsiz bir düğün, 
keyifli bir davet... 
Titiz, konforlu,  
güler yüzlü hizmet, 
unutulmaz kılar 
en özel anları...

BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ
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BEYKOZ SAHİL 
SOSYAL TESİSİ

Dekorasyonunda kullanılan Osmanlı motifleriyle 
ön plana çıkan restoran kısmıyla farklı bir 

ayrıcalığın sunulduğu Beykoz Sahil Sosyal Tesisi, 
anılarınızın unutulmaz bir parçası oluverir.

BEYKOZ SAHİL SOSYAL TESİSİ BEYKOZ SAHİL SOSYAL TESİSİ

Boğaz'ın incisi...
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Boğaz sularının Karadeniz ile kucak-
laştığı Çubuklu sahilinde 1999 yılında 
hizmete açılan Beykoz Sahil Sosyal 
Tesisi’nde bir yanda Boğaz manza-
rası diğer yanda yemyeşil ağaçların 
gölgesi karşılar konukları.

Boğaz manzarası eşliğin-
de sizler için hazırlanmış 
lezzetleri tadabileceğiniz 
Beykoz Sahil Sosyal Te-
sisi, 1.050 metrekarelik 
açık alan ve 1.300 metre-
karelik restoran bölümüy-
le geniş bir alanda hizmet 
veriyor olmasıyla benzer-
lerinden ayrılır. Aynı anda 

toplam 640 kişiye hizmet 
verilebilen Boğaz’ın incisi 
Beykoz Sahil Sosyal Tesi-
si, denize sıfır konumu ile 
günün yorgunluğunu at-
mak yada ailece vakit ge-
çirmek istediğiniz her an 
kaliteli hizmet anlayışı ve 
güler yüzlü personeli ile 
sizleri bekliyor.

Boğaz sularının Kara-
deniz ile kucaklaştı-
ğı Çubuklu sahilinde 
1999 yılında hizmete 
açılan Beykoz Sahil 
Sosyal Tesisi’nde bir 
yanda Boğaz manza-
rası diğer yanda yem-
yeşil ağaçların gölge-
si karşılar konukları...

BEYKOZ SAHİL SOSYAL TESİSİ BEYKOZ SAHİL SOSYAL TESİSİ
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◢Beykoz Kebabı ◢Izgara Çipura

BEYKOZ SAHİL SOSYAL TESİSİ BEYKOZ SAHİL SOSYAL TESİSİ
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BÜYÜKÇEKMECE 
SOSYAL TESİSİ

Minimal tasarımıyla sıcak ve samimi… 

BÜYÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİBÜYÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ
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Büyükçekmece Sahili'nde ye-
şillikler içerisinde, minimal ta-
sarımı ve modern mimarisiyle 
dikkat çeken Büyükçekmece 
Sosyal Tesisi, deniz manzara-
sı eşliğinde güne dinamik bir 
başlangıç yapmak isteyenler 

ya da günün yorgunluğundan 
kurtulmak isteyenler için fır-
satlar sunar. Büyükçekmece 
Sosyal Tesisi, 70 kişilik bahçe 
ve 30 kişilik kapalı kafeteryası 
ile aynı anda toplam 100 kişiye 
hizmet verebilmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ  BÜYÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 2014 
yılında hizmete sunulan Büyükçekmece 
Sosyal Tesisi, şehir yaşantısının koşuş-
turmacasına inat stresten uzak bir gün 
geçirmek isteyenler için ideal bir tercihtir.
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ÇAMLICA 
SOSYAL TESİSLERİ

İstanbul'un Seyir Köşkü...
Köşkleri, çeşmeleri, tarihi anıt ağaçları, 
rengarenk çiçekleri, muhteşem bitki örtüsü ve 
tarihi dokusuyla İstanbul’un ruhunu yansıtan 
bir atmosfer, Çamlıca Sosyal Tesisleri…

Boğaziçi ve Marmara Denizi’ne na-
zır önemli mesire yerlerinden biri 
olan Çamlıca’da 3.000 metreka-
relik açık alan ve 400 metrekare-
lik restoran bölümüyle aynı anda 
toplam 1.470 kişinin ağırlanabildi-

ği Çamlıca Sosyal Tesisleri; konu-
mu itibariyle sadece İstanbulluların 
değil, dünyanın farklı ülkelerinden 
İstanbul’u gezmeye gelen çok sa-
yıda yabancı misafirin de uğrak 
yerlerinden biridir.

ÇAMLICA SOSYAL TESİSLERİ ÇAMLICA SOSYAL TESİSLERİ
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Başta spesiyalleri arasında 
yer alan Sebze ile Doldurul-
muş Bonfile ve Köfteli Pat-
lıcan Söğürtme olmak üze-
re Çamlıca Simidi ve daha 
pek çok lezzetin, Klasik Türk 
Müziği eşliğinde sunuldu-
ğu Çamlıca Sosyal Tesisle-
ri, manzarasıyla da unutul-
maz bir gün yaşayacağınızın 
garantisini verir.

Çamlıca Sosyal Tesisleri’ne 
geldiğinizde, Çamlıca Tepe-
si’nden şehri seyre dalarak 
içeceğinizi yudumlamanın 
zevkini başka bir şeyle de-
ğişmek istemeyeceksiniz.

ÇAMLICA SOSYAL TESİSLERİ ÇAMLICA SOSYAL TESİSLERİ
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◢Sebze ile Doldurulmuş Bonfile◢Osmanlı Kahvehanesi

ÇAMLICA SOSYAL TESİSLERİ ÇAMLICA SOSYAL TESİSLERİ
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Geleneksel  
Çamlıca Simidi 
Tarihi ağaçların gölge-
sinde sunulan kaşar-
lı ve mahlepli Çamlı-
ca Simidi, ziyaretçiler 
için vazgeçilmez bir 
lezzet. Yolunuz Çam-
lıca’ya düşerse ünü sı-
nırlarımızı aşmış Çam-
lıca Simidi'ni mutlaka 
tatmalısınız. 

Bol tarçınlı hoş kokulu salep 
Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde, en-
fes manzara eşliğinde üzerine 
bolca tarçın serpiştirilerek ser-
vis edilen salebin tadını başka 
hiçbir yerde bulamazsınız.  

Sac üstünde 
gözleme
Arasına konulan çeşit 
çeşit harçla sac üze-
rinde pişirilerek ser-
vis edilen gözleme, 
Çamlıca Sosyal Te-
sisleri’nin en özel lez-
zetlerindendir. Çamlı-
ca’da gözleme keyfi, 
yaz sezonu boyunca 
devam eder. 

ÇAMLICA SOSYAL TESİSLERİ ÇAMLICA SOSYAL TESİSLERİ
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DRAGOS 
SOSYAL TESİSİ

Adalar manzaralı lezzet köşesi…

Şehrin hemen yanı başında fakat bir o kadar da  
şehir hayatının karmaşasından ve stresinden uzakta,  
huzurun adresi Dragos Sosyal Tesisi… 

DRAGOS SOSYAL TESİSİ DRAGOS SOSYAL TESİSİ
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Kartal Dragos Sahili’nde yer 
alan ve tüm Adalar manzara-
sına hakim olan Dragos Sosyal 
Tesisi, yorucu şehir yaşantısın-
dan sıyrılıp küçük bir lezzet ka-
çamağı yapmak isteyenler için 
eşsiz imkanlar sunar.

2007 yılında hizmete sunulan 
ve 582 metrekarelik açık alanı, 
325 metrekarelik restoran bö-
lümü ile aynı anda 440 kişiye 
hizmet verilebilen Dragos Sos-

yal Tesisi’nde, dilerseniz me-
kanın en özelleri Dragos Ste-
ak ve Kalamar eşliğinde teras 
katta manzaranın tadını çıka-
rabilir, dilerseniz açık alanda 
deniz havasını soluyabilirsiniz.

Yeşillikler arasındaki yürüyüş 
yolu ile de İstanbulluları cezbe-
den Dragos Sosyal Tesisi, ula-
şım açısından oldukça kolay 
bir noktada konumlandırılmış 
olmasıyla da öne çıkar.

DRAGOS SOSYAL TESİSİ DRAGOS SOSYAL TESİSİ

◢Dragos Steak
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FETHİPAŞA 
SOSYAL TESİSLERİ
Anadolu Yakası'nın silüetine, tabiattaki 
hemen hemen tüm renklerin karışımından 
oluşan rengarenk bir tablo ekler adeta… 

FETHİPAŞA SOSYAL TESİSLERİ FETHİPAŞA SOSYAL TESİSLERİ
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Anadolu Yakası'nın en 
güzel ilçelerinden Üs-
küdar Paşalimanı’nda 
çam ağaçlarının boylu 
boyunca uzandığı Fet-
hipaşa Korusu misafir-
lerine; İstanbul’u süs-
leyen erguvanlar, her 
daim yeşil kalan çam 
ağaçları ve mistik ko-
kusuyla unutulmaz bir 
Boğaz keyfi yaşatır. 

2.500 metrekarelik 
açık alan ve 800 met-
rekarelik restoran bö-
lümüyle toplam 1.000 
kişinin ağırlanabildi-
ği Fethipaşa Sosyal 
Tesisleri’nin süsleme 
sanatları ile dekore 
edilmiş salonlarının 
her köşesi tarihe ta-
nıklık edeceğiniz anı-
larla doludur. 

◢Yoğurtlu Kebap - Altın Madalya (Menü dışıdır)

FETHİPAŞA SOSYAL TESİSLERİ FETHİPAŞA SOSYAL TESİSLERİ
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Bu eşsiz mekanı özel kılan bir baş-
ka yanı ise sahip olduğu Saraybur-
nu'ndan başlayarak Ortaköy'e kadar 
uzanan eşsiz İstanbul manzarasıdır. 
Denizin tüm çekiciliğiyle gözlerinizin 
önüne serildiği Fethipaşa Sosyal Te-
sisleri; İstanbul’u süsleyen erguvan-
lar, her daim yeşil çam ağaçları ve 
mistik kokusuyla unutulmaz bir bo-
ğaz keyfi yaşatır. 

Kuş cıvıltıları ve yemyeşil bir doğa 
içerisinde kentin gürültülü yaşan-
tısından uzak bir gün yaşayabilece-
ğiniz Fethipaşa Sosyal Tesisleri’nde, 
Fethipaşa Special ve Levrek Şiş me-
nülerini mutlaka tatmalısınız.

FETHİPAŞA SOSYAL TESİSLERİ FETHİPAŞA SOSYAL TESİSLERİ



5958

FLORYA  
SOSYAL TESİSLERİ

İstanbul'daki  
tatil köyünüz!

İstanbul’un huzura açılan kapısı Florya Sosyal Tesisleri;  
121 bin dönümlük araziye yayılan kafe ve restoranlarıyla ailece  
dingin ve huzurlu bir gün geçirmek isteyenlere kucak açar…

FLORYA SOSYAL TESİSLERİ FLORYA SOSYAL TESİSLERİ
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◢Kiremitte Fesleğen Soslu Levrek◢Kuzu Tandır

FLORYA SOSYAL TESİSLERİ FLORYA SOSYAL TESİSLERİ
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Adeta bir yaşam komp-
leksini andıran ve mo-
dern mimarisiyle göz 
dolduran Florya Sosyal 
Tesisleri’ne geldiğinizde 
bir daha buradan ayrıl-
mak istemeyeceksiniz.

Prestijli davetlerin verildi-
ği “İdeal Salon”; kuş ses-
lerinin su seslerine karış-
tığı “Havuzlu Bahçe” ve 
yeşille mavinin harman-
landığı göz alıcı güzelli-
ğiyle özel günlerinizin ta-
nığı “Kır Bahçesi” ile aynı 
anda 4.000 kişiye hizmet 
verilebilen Florya Sosyal 
Tesisleri, en güzel anıları-
nızın değişmez adresle-
rindendir.

FLORYA SOSYAL TESİSLERİ FLORYA SOSYAL TESİSLERİ
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Ne yapmak istiyorsanız size onu sunan 
Florya Sosyal Tesisleri’nde dilerseniz de-
niz manzarası eşliğinde mekanın spesyal-
lerinden Florya Kebabı, Patlıcan Beğendi-
li Kuzu Kavurma, Kuzu Tandır, Kiremitte 
Fesleğen Soslu ve Barbekü Soslu Köfte, 

Bolonez ve Napoliten Soslu Makarna eş-
leğinde içeceklerinizi yudumlayabilirsi-
niz. Ya da geniş gezi parkurları, deniz kı-
yısı boyunca uzanan yaya yolları, yürüyüş 
ve spor alanlarından istifade ederek hu-
zur ve keyif dolu bir gün geçirebilirsiniz.

FLORYA SOSYAL TESİSLERİ FLORYA SOSYAL TESİSLERİ
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Hayalinizdeki düğün ve özel 
davetler için ayrıcalıklı bir mekan

FLORYA 
KIR BAHÇESİ

FLORYA SOSYAL TESİSLERİ FLORYA SOSYAL TESİSLERİ
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Davet ve organizasyonlarda  
akla gelen ilk isim

HAVUZLU 
BAHÇE

FLORYA SOSYAL TESİSLERİ FLORYA SOSYAL TESİSLERİ
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Özel günlerinizi 
unutulmaz kılan bir mekan

İDEAL 
SALON

FLORYA SOSYAL TESİSLERİ FLORYA SOSYAL TESİSLERİ
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Gözdağı Sosyal Tesisi’nde di-
lerseniz mekanın sipesyalleri 
olan Gözdağı Kebabı ve Beğen-
dili Kuzu Kavurma ile sevdik-
lerinizle birlikte yemeğinizi 
ziyafete dönüştürebilir ya da 
içeceklerinizi yudumlarken İs-
tanbul’u kuşbakışı seyretme-
nin tadına varabilirsiniz.

Hakim olduğu İstanbul, Adalar 
ve Yalova manzaralarıyla da 
özel bir mekan olan Gözdağı 
Sosyal Tesisi; piknik alanları, 
seyir çardakları, park ve gezi 
alanlarıyla Anadolu Yakası'nın 
en çok tercih edilen lezzet du-
raklarındandır.

GÖZDAĞI 
SOSYAL TESİSİ

Deniz manzarası, yemyeşil bir ortam,  
lezzetli yemekler ve daha fazlası…

İstanbul’un saklı güzelliklerinden 
Gözdağı Korusu içerisinde yer alan 
tesis, çam kokuları ve rengarenk 
çiçeklerle karşılar misafirlerini. Ye-
şilliklerle dolu korunun 206 metre 
rakımlı zirvesinde, ahşap mimari-
siyle adeta bir kartal yuvasını andı-
ran Gözdağı Sosyal Tesisi, alterna-
tif mekan arayışlarınıza yanıt verir.

GÖZDAĞI SOSYAL TESİSİ GÖZDAĞI SOSYAL TESİSİ
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HALİÇ 
SOSYAL  
TESİSİ

Haliç kıyısında bir İstanbul sefası…

Haliç Sahili kıyısında, 
denizin hemen yanı 
başında yer alan 
Haliç Sosyal Tesisi 
misafirlerine, tarihi 
yarımadayı lezzetli 
yemekler eşliğinde 
seyretme ayrıcalığını 
yaşatır.

HALİÇ SOSYAL TESİSİ HALİÇ SOSYAL TESİSİ
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Binlerce yıllık geçmişiyle İs-
tanbul’un dünyaca meşhur 
Haliç kıyılarında bulunan 
Haliç Sosyal Tesisi, ‘mut-
lu mekân’ anlamına gelen 
Sadabad ismi ile de anılan 
bu bölgenin en güzide me-
kanlarındandır.

Güneş ışınlarının üzerinde 
parıldadığı Haliç suları ke-
narında, 410 metrekarelik 
açık alan ve 379 metrekare-
lik restoran bölümü ile aynı 
anda 340 kişiye hizmet ve-
rilebilen Haliç Sosyal Tesisi, 
tarihi yarımadayı lezzetli ye-
mekler eşliğinde seyretme 
zevkini sunar misafirlerine.

Haliç Sosyal Tesisi’nde ta-
rihi yarımadanın güzellik-
lerini seyre dalarken deniz 
üzerinde uçuşan martıla-
rın kanat sesleri eşliğinde 
içeceklerinizi yudumlaya-
bilirsiniz ya da seyir zevki-
nizi; mekanın sipesyallerin-
den Fesleğen Soslu Levrek, 
Beğendili Levrek, Kiremitte 
Alabalık, Kalamar veya So-
mon Güveç’in damağınızda 
bırakacağı lezzetlerle taç-
landırabilirsiniz.

◢Beğendili Levrek

HALİÇ SOSYAL TESİSİ HALİÇ SOSYAL TESİSİ
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150 metrekarelik açık alan ve 
830 metrekarelik restoran bö-
lümüyle aynı anda 420 kişiye 
hizmet verilebilen İstinye Sos-
yal Tesisi, gerek hafta içi gerek-
se hafta sonları günün her saa-
tinde konuklarını özenle ağırlar.

Balık ağırlıklı menülerin yanı sıra 
ızgara ve zeytinyağlı çeşitlerinin 
de konukların beğenisine sunul-
duğu İstinye Sosyal Tesisi’nde; 
İstinye Böreği, Somon Madolyon, 
Hardal Soslu Levrek ve Kalamar, 
Boğaz’ın mavi suları ve yemye-
şil doğa eşliğinde bir başka tat 
bırakır damaklarda.

İSTİNYE 
SOSYAL  
TESİSİ

Bağaziçi'ndeki locanız

İstinye Sosyal Tesisi; 
İstanbul’un en güzel 
koylarından biri olan  

Sarıyer’de Boğaz kıyısında, 
hakim olduğu deniz manzarası 

ile karşılar konuklarını...

◢Hardal Soslu Levrek

İSTİNYE SOSYAL TESİSİ İSTİNYE SOSYAL TESİSİ
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◢Somon Madalyon

İSTİNYE SOSYAL TESİSİ İSTİNYE SOSYAL TESİSİ
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KASIMPAŞA 
SOSYAL TESİSİ

Haliç’in damakları fetheden adresi…

KASIMPAŞA SOSYAL TESİSİ KASIMPAŞA SOSYAL TESİSİ
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Mimarisindeki zarafetle, 
tüm dünyanın “Altın Boy-
nuz” adıyla tanıdığı Haliç 
kıyılarına yakışır nitelikte-
ki Kasımpaşa Sosyal Tesisi, 
kısa sürede lezzet avcıla-
rının uğrak yerleri arasına 
girmeyi başarmıştır.

600 metrekarelik açık alan 
ve 250 metrekarelik res-
toran bölümüyle aynı anda 
325 kişiye hizmet sunulabi-
len Kasımpaşa Sosyal Tesisi, 
konuklarını şehrin karmaşa-
sından kopararak adeta tari-
hi bir yolculuğa çıkarır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Haliç kıyısındaki 
muhteşem eserlerini 
gözler önüne seren 
manzarasıyla Kasımpaşa 
Sosyal Tesisi’nde İstanbul, 
bambaşka bir lezzette…

KASIMPAŞA SOSYAL TESİSİ KASIMPAŞA SOSYAL TESİSİ
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Martı seslerinin ve 
meltem rüzgarları-
nın eksik olmadığı 
Kasımpaşa Sosyal 
Tesisi’nin sipesyal-
leri arasında yer alan 
Kasımpaşa Sarma-
sı, Kağıtta Levrek, 
Levrek Şiş, Kiremit-
te Alabalık ve Kala-
mar, lezzetleri kadar 
sunumlarıyla da tam 
not alır tadanlardan...

◢Levrek Şiş

◢Kasımpaşa Sarması◢Jülyen Kebap

KASIMPAŞA SOSYAL TESİSİ KASIMPAŞA SOSYAL TESİSİ
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KÜÇÜKÇEKMECE 
SOSYAL TESİSİ

Göl kıyısında yeşillikler gölgesinde huzur dolu bir ortam…

Küçükçekmece Gölü kenarında, kuş cenneti ve doğayla iç içe 
olabileceğiniz Küçükçekmece Sosyal Tesisi, sizlere hoş tatların 

damağınızda kalacağı eşsiz bir atmosfer sunar.

KÜÇÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ KÜÇÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ



9594

Yeşilin her tonunun göl manzarası ile bir-
leştiği ve doğanın tüm güzelliklerini cö-
mertçe sergilediği Küçükçekmece Sos-
yal Tesisi’nde 237 metrekarelik açık alan 
ve 283 metrekarelik restoran bölümü ile 
aynı anda 250 kişiye hizmet verilebilir.

Yeşillikler gölgesinde, kuş cıvıltıları ve göl 
manzarası sayesinde tüm stresinizden 
kurtulabileceğiniz Küçükçekmece Sos-
yal Tesisi’nin spesyallerinden Göl Kebabı, 
Dana Madalyon ya da Soman Güveç ile 
gününüze lezzet katabilirsiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ KÜÇÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ
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◢Dana Madalyon

KÜÇÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ KÜÇÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ
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Yemyeşil doğasıyla 
taze bir nefes

Safa Tepesi Sosyal 
Tesisi’nin ferah 

seyir terasında bir 
yandan çaylarınızı 

yudumlarken diğer 
yandan 360 derece ile 

muhteşem İstanbul 
siluetini seyretmeye 

doyamayacaksınız.

SAFA 
TEPESİ 

SOSYAL 
TESİSİ

Sahip olduğu tabii güzel-
likleriyle ilk çağlardan beri 
mesire alanı olarak kulla-
nılan, Bizanslılar dönemin-
de imparatorların avlanma 
ve dinlenme amacıyla sa-
raylar inşa ettirdiği Sancak-
tape’de hizmet veren Safa 
Tepesi Sosyal Tesisi, eşsiz 
doğası ve tertemiz hava-
sıyla karşılıyor misafirlerini...

SAFA TEPESİ SOSYAL TESİSİ SAFA TEPESİ SOSYAL TESİSİ
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce San-
caktepe’de hayata geçirilen 100 dönüm-
lük dev Mesire Alanı Projesi kapsamın-
da hizmete sunulan Safa Tepesi Sosyal 
Tesisi, sahip olduğu eşsiz İstanbul man-
zarası ve tabii güzelliklerinin yanı sıra 
etrafındaki sosyal donatılarıyla huzu-
run ve keyfin adresi oluyor.

380 metrekarelik restoran, 1.300 met-
rekarelik seyir terası ve 26 metrekare-
lik 2 adet büfeden oluşan toplam 600 
kişi kapasiteli Safa Tepesi Sosyal Tesisi, 
etrafındaki spor sahaları, yürüyüş par-
kurları, çocuk parkları gibi sosyal dona-
tılarla İstanbulluların sosyal yaşantıla-
rına zenginlik katıyor.

◢Somon Kavurma

SAFA TEPESİ SOSYAL TESİSİ SAFA TEPESİ SOSYAL TESİSİ



103102

Sultanbeyli Gölet Sosyal 
Tesis, İBB’nin 200 bin 
metrekarelik Sultanbeyli 
Gölet Parkı Projesi kapsa-
mında 2014 yılının Şubat 
ayında hizmete açılmıştır.

Sultanbeyli Gölet Sos-
yal Tesisi sunduğu kafe 
ve restoran hizmetleri ile; 
su oyunları ve su göste-
ri alanları, amfileri, spor 
alanları, çocuk parkları, 
piknik alanları, yürüyüş 
parkurları ve seyir teras-
ları ile eskilsiz bir kültür ve 
eğlence sahası olan Gö-
let Parkı’nın en büyük ta-
mamlayıcısıdır.

750 metrekarelik açık 
alan ve 200 metrekare-
lik restoran alanıyla aynı 
anda toplam 470 kişiye 
hizmet verilebilen Sul-
tanbeyli Gölet Sosyal Te-
sisi’nde bir yandan sizler 
için hazırlanan lezzetleri 
tadarken bir yandan da 
gölet manzarası ile tüm 
yorgunluğunuzdan kur-
tulabilirsiniz.

SULTANBEYLİ GÖLET 
SOSYAL TESİSİ

Arkasını ormana 
yaslamış, 
göl kenarındaki  
huzur diyarı...

Etrafını süsleyen temalı 
eğlence parkları, göz zevkini 

okşayan enfes peyzajı, 
kamelyaları ve donanımlı spor 
kompleksi ile ailece eğlenceli 

ve huzurlu vakit geçirmek 
isteyenlerin adresi…

◢Sebzeli Krep Pane

SULTANBEYLİ GÖLET SOSYAL TESİSİ SULTANBEYLİ GÖLET SOSYAL TESİSİ
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LOJİSTİK 
DESTEK 
MERKEZİ
Tüm Sosyal Tesisler’de Aynı Kalite

Türk mutfağına has lezzet-
lerin uygun bütçe ve kaliteli 
hizmet anlayışıyla sunuldu-
ğu İBB Sosyal Tesisleri’nin 
tüm ihtiyaçları, Lojistik 
Destek Merkezi’nce karşı-
lanıyor. Gıdadan dekoras-
yona kadar tesislerin pek 
çok gereksinimini karşıla-
yan Lojistik Destek Merke-
zi, böylece tüm Sosyal Te-
sisler’de aynı yüksek kalite 

standartları yakalanırken 
maliyetlerin ise asgari se-
viyede tutulmasını sağlıyor.

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Lojistik Destek Merke-
zi; olağanüstü durumlarda 
halkın gıda ve barınma ön-
celikli her türlü acil ihtiya-
cına hızlıca cevap vermek 
ve kendisine bağlı birimle-
re katkı sağlamak amacıyla  
2006 yılında kurulmuştur. 

Sosyal Tesisler’in Arkasındaki Güç:

LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ
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İŞİN 
MUTFAĞINDA 
ONLAR VAR
İstanbul’un olağanüstü 
güzellikteki manzarala-
rı eşliğinde kaliteli ve he-
saplı hizmet anlayışı ile 
kafeterya ve restoran hiz-
meti veren İBB Sosyal Te-
sisleri, İstanbulluların en 
çok tercih ettiği mekan-
lar arasında gösteriliyor.

Sosyal Tesisler'in bu ba-
şarısında hiç şüphesiz ka-
lite, ekonomi, lokasyon ve 
ambiyansın yanı sıra mi-

safirlerini birbirinden en-
fes lezzetlerle buluşturan 
mutfak şefleri ve garson-
ların rolü çok büyük.

İBB Sosyal Tesisleri; mut-
fakta özenle çalışan, çoğu 
çekirdekten yetişme aş-
çıları ve güler yüzlü, pozi-
tif sunumlarıyla sofrala-
rı donatan garsonları ile 
hizmet kalitesini her ge-
çen gün daha da üst se-
viyelere taşıyor.

MUTFAKTAKİLER MUTFAKTAKİLER



DI

 ► Türk Kahvesi 
382 bin adet

 ► Kahvaltı Tabağı  
744 bin adet

 ► Paçanga Böreği 
420 bin adet

 ► Balık Çorbası 
480 bin porsiyon

 ► Kırmızı Et 
462 ton

 ► Beyaz Et 
137 ton

 ► Balık 
211 ton

 ► Sebze 
1.154 ton

 ► Meyve 
200 ton

 ► En Çok Ziyaret Edilen Sosyal Tesis 
Florya Sosyal Tesisleri (3,5 milyon kişi)

 ► En Çok Tercih Edilen Menü 
Köfte Izgara (314 bin 855 porsiyon)

 ► En Çok Tercih Edilen Tatlı 
Volkanik (92 bin 247 adet)

 ► Sosyal Tesisler’de Evlenen Çift Sayısı 
559

 ► Sosyal Tesisler Personel Sayısı  
1.561



İBB SOSYAL TESİSLERİ
• Arnavutköy
• Avcılar
• Beykoz Sahil
• Beykoz Koru

• Büyükçekmece
• Çamlıca
• Dragos
• Fethipaşa

• Florya
• Gözdağı
• Haliç
• İstinye

• Kasımpaşa
• Küçükçekmece
• Safa Tepesi
• Sultanbeyli Gölet

444 10 34 @SosyalTesislertesislerimiz.ibb.gov.tr sosyaltesisler


