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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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İBB KASIMPAŞA 
EK HİZMET BİNASI 

AÇILDI

Dünya başkenti İstanbul için 
var gücüyle çalışan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi artık ya-
pımı tamamlanan Kasımpaşa 
Ek Hizmet Binası ile de İstan-
bulluların hizmetinde. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en 
yenisi olan Kasımpaşa Ek Hizmet Bi-
nası;  İstanbul’un yeni ofis merkezle-
rinden Piyalepaşa’da yer almaktadır. 
İBB’nin yeni ek hizmet binası, özel-
likle Piyalepaşa-Kağıthane Tüneli ve 
Sütlüce TEM çıkışı ile her yöne kolay 
ulaşımı olan bir noktada konumlan-
dırılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ka-
sımpaşa Ek Hizmet Binası; ofis katla-
rının yer aldığı A Blok, idari birimlerden 
oluşan B Blok ile Ortak Alan Sirkülas-
yonu oluşturan C Blok olmak üzere 3 
blok halinde yükselmektedir. 

Binanın mimari ve teknik özellikleri 

Çağın gereksinimlerine göre tasar-
lanan İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Kasımpaşa Ek Hizmet Binası’nda, 
yangına ve ısı kaybına dayanıklı akıllı 
cephe sisteminden güneş kırıcı ele-
manlara, acil anons sisteminden kedi 
yollarına, bina otomasyon sistemin-
den enerji otomasyon sistemine ka-
dar tüm mimari detaylar gözetilmiş-
tir. Ayrıca temiz hava iklimlendirme 
sisteminden akıllı güvenlik sistemi-
ne, fiber internetten genel alanlar-
da IP tabanlı kameralara, birbirinden 
bağımsız VRF sisteminden kartlı ge-
çiş sistemine, uluslararası normlarda 
akıllı yangın sisteminden yangına da-
yanıklı A2 sınıfı malzeme ve ısı kaybı 
engelleyici cephe sistemine kadar pek 
çok teknik ayrıntıya dikkat edilmiştir.

İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası’nda; 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kültür Da-
ire Başkanlığı, Mezarlıklar Daire Baş-
kanlığı, Etüd Projeler Daire Başkanlı-
ğı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlı-
ğı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dai-
re Başkanlığı, Sağlık Daire Başkanlı-
ğı ve İç Denetim Birim Başkanlığı yer 
almaktadır.
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106 Çırak Öğrenci Büyükşehir Mutfaklarında
2016 Kasım ayı itibariyle halen 50’si garson, 56’sı aşçı 
olmak üzere toplam 106 çırak öğrenci, İBB Sosyal Tesis-
leri ve Lojistik Destek Merkezi’nde, aşçıbaşı tarafından 
verilen oryantasyon eğitimlerine katılıyorlar. Büyükşe-

hir mutfaklarındaki çıraklık eğitimleri; Servis Elemanlığı 
(Garsonluk) için ilköğretim mezunlarında 2 yıl; lise me-
zunlarında 1 yıl sürüyor. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bö-
lümü (Aşçılık) içinse ilköğretim mezunlarında 3 yıl; lise 
mezunlarında ise 1,5 yıl boyunca devam ediyor.

İBB GELECEĞİN MUTFAK VE SALON 
ŞEFLERİNİ YETİŞTİRİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mutfaklarında aldıkları uygulamalı eğitimleri başarıyla 
tamamlayarak sertifikalarını alan 76 aşçı ve garson çırağı, İBB Sosyal Tesisleri ve Lojistik 
Destek Merkezi’nde istihdam edildi.

BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER

İBB, istihdam ve nitelikli eleman ye-
tiştirmeye destek ilkesiyle 2013 yı-
lından bu yana MEB’e bağlı mesleki 
eğitim merkezi öğrencilerine Sosyal 
Tesisler ve Lojistik Destek Merkezi 
mutfaklarında aşçılık ve garsonluk 
eğitimi veriyor. 2016 yılı içerisinde 
eğitimlerini başarıyla tamamlayan 
çırak öğrenciler sertifikalarını İBB 
Florya Sosyal Tesisleri İdeal Salon’da 
düzenlenen törenle İBB Genel Sek-
reteri Hayri Baraçlı ve Genel Sekre-
ter Yardımcısı Mevlüt Bulut’un elin-
den aldı. Çıraklardan 76’sı, mezun 
olur olmaz Sosyal Tesisler ve Lojis-
tik Destek Merkezi’nde iş başı yap-
tılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
böylece bir yandan gençlerin mes-
leki eğitimine bir yandan da istihda-
mına katkı sağlamış oldu.

“Dünya markası olmak için çalışın”
Sertifika törenindeki konuşmasında 
çırak aşçı ve garsonlara seslenen İBB 
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Bu-
gün burada Sayın Başkanımız Kadir 
Topbaş’ın eğitime verdiği önemin bir 
yansımasını görüyoruz. Sizler bizlere 
belki de yemek yemeyi öğreteceksi-
niz. Yalnızca karnımızı doyurmak için 

değil gözümüzü ve gönlümüzü do-
yurmak için yemek yemeliyiz. Bunu 
da bizlere öğretecek olan sizlersiniz. 
Siz değerli arkadaşlarımız Büyükşe-
hir Belediyesi’nden aldığınız bu eği-
timle hem İstanbul’da hem Türkiye’de 
hem de dünyada marka olma yolun-
da hareket edeceksiniz. Bizler de İBB 
olarak sizlere destek vereceğiz” dedi. 

Konuşmaların ardından İBB Florya 
Sosyal Tesisleri’nin mutfağına ge-
çen protokol, dünya genelinde yapı-
lan yarışmalarda dereceye giren aş-
çıların ödül aldıkları yemekleri nasıl 
yaptıklarını izledi. Sertifika törenine 
katılan davetliler daha sonra birbi-
rinden lezzetli yemekleri tatma fır-
satı buldu.
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TARİHİ CAMİ TUVALETLERİ 
ARTIK ÜCRETSİZ
İBB, tarihi camilerde yürüttüğü temizlik ve güvenlik 
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Artık tarihi cami 
tuvaletleri, yenilenen yüzleri ile çok daha hijyenik koşullarda 
ücretsiz olarak halkın kullanımına sunuluyor.

İstanbul’un tarihi ve turistik değer-
lerini  korumak ve geleceğe taşımak 
için, tarihi camilerin temizlik ve gü-
venlik hizmetlerini sürdürmeye de-
vam eden İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi bu camilerimizde yeni bir hizmet 
daha başlattı. İBB ile ilgili kurumlar 
arasında 2016 yılında imzalanan pro-
tokol ve Vakıflar Meclisi kararı ile ar-
tık tarihi camilere ait tuvaletlerin her 
türlü temizlik ve bakımı İBB tarafın-
dan yapılıyor ve bedelsiz olarak hal-
kın kullanımına sunuluyor. 

İBB temizlik personelleri, tarihi ca-
milerin şadırvan ve tuvaletlerinde la-
vabolardan musluklara, abdest alma 
yerlerinden giderlere kadar her yerin 
hijyen ve temizliğini sağlarken ay-
rıca tuvalet kağıdından kağıt havlu-
ya, sıvı sabundan parfüme kadar her 
detaya dikkat ediyor. Yürütülen çalış-
malar kapsamında 37 tarihi camiden 
20’sinde ücretsiz hizmet uygulaması 
başlatılmış durumda. 

Ücretsiz tuvalet hizmeti verilmeye 
başlanan tarihi camileri şöyle:
• Beyazıt Camii 
• Dolmabahçe Camii 
• Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii 
• Fatih Camii 
• Hadım İbrahim Paşa Camii 
• Hırka-ı Şerif Camii 
• Kılıçalipaşa Camii 
• Laleli Camii 
• Nuru Osmaniye Camii 
• Ortaköy Camii 
• Piyalepaşa Camii 
• Sultan Ahmet Camii 
• Süleymaniye Camii 
• Sümbül Efendi Camii 
• Şehzadebaşı Camii 
• Üsküdar Mihrimah Sultan Camii 
• Üsküdar Valide-i Atik Camii 
• Üsküdar Valide-i Cedit Camii
• Valide Sultan Camii
• Yavuz Selim Camii
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BÜYÜKŞEHİR’DEN AMATÖR SPORA 
PROFESYONEL DESTEK
İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın, ‘Destek Bizden Başarı Sizden’ temasıyla başlattığı amatör 
spor kulüplerine malzeme desteği kapsamında, 12 yılda 30 milyon liralık malzeme dağıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
(İBB) ‘Destek Bizden Başarı Sizden’ 
temasıyla başlattığı amatör spor ku-
lüplerine malzeme desteğinin 12. yı-
lında malzeme dağıtımı, İBB Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katılımları ile düzen-
lenen törenle gerçekleştirildi. İBB Ce-
beci Spor Kompleksi’ndeki törende 
konuşan Başkan Kadir Topbaş,  en 
önemli yatırımın ülkenin geleceği olan 
çocuk ve gençlere yapılan yatırım ol-
duğunu belirterek dağıtılan malzeme-
lerin spor kulüplerine hayırlı olmasını 
ve başarılar getirmesini diledi. 

İBB’den spora 2,5 milyar 
liralık yatırım
Gençlerin iyi yetişebilmesi için eğitim 
ve spor yatırımlarına büyük önem ver-
diklerini ifade eden Başkan Topbaş, 

“İBB olarak 12 senede spora yakla-
şık 2,5 milyar lira yatırım yaptık. Spor 
için fiziki altyapının yeterli olması adı-
na çok ciddi tesisler yaparken, ama-
tör spor ve okul spor kulüplerimizin 
malzemeleri konusunda da hassa-
siyet göstermekteyiz.” diye konuştu.

Hedef olimpiyat ve dünya 
şampiyonları yetiştirmek
Fiziki altyapının olduğu yerde sportif 
başarıların kaçınılmaz olduğunu söy-
leyen Başkan Topbaş, “İBB olarak bu-
güne kadar müsait olan 180 okulu-
muzun bahçesine kapalı spor salonu 
yaptık. 20 spor salonunun da inşaa-
tı devam ediyor. İhtiyaç oldukça bu 
salonları yapmaya devam edeceğiz. 
Nüfusunun büyük bölümü genç olan 
bu milletin olimpiyat ve dünya şam-
piyonalarında altın madalya toplaya-
cağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Topbaş, konuşmasının ardından ama-
tör spor kulüpleri ile okul spor kulüp-
lerine spor malzemelerini dağıttı. İBB, 

“Destek Bizden Başarı Sizden” projesi 
kapsamında, 2016-2017 sezonunda 
39 ilçede faaliyet gösteren tüm ama-
tör spor kulüpleri ve okul spor kulüp-
lerine 20 branşta toplam 6 milyon li-
ralık spor malzemesi desteği sağladı.

GENÇLİK VE SPOR08



İSTANBUL MARATONU’NDA ON BİNLER 
“15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ” İÇİN KOŞTU

“15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz” temalı Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nun startını 
veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “15 Temmuz gecesi milletimiz 
caddelere, meydanlara çıkmasaydı bugün bu maraton olmayacaktı. Onun için biz ba-
rışa, sevgiye, hoşgörüye koşuyoruz” dedi. 

Kıtalararası koşulan ilk yarış olan ve 1979'dan beri 
gerçekleştirilen Vodafone İstanbul Maratonu bu yıl, 15 
Temmuz gecesi yaşanan hain saldırıda ülkemizi dar-
becilere karşı savunan ve göğsünü siper eden vatan-
daşlarımız anısına, “15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyo-
ruz” temasıyla düzenlendi.

Büyük coşkuya sahne olan maratonun startında şe-
hitler anısına saygı amacıyla tabanca kullanılmazken 
koşular, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağa-
tay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Be-
tül Sayan Kaya ve İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafın-
dan korna sesleri ile başlatıldı.

Maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilomet-
re koşusu ve Kahramanlar Koşusu olmak üzere 4 ana 
kategoride gerçekleşen Vodafone 38. İstanbul Mara-
tonu’nda erkeklerde Azerbaycanlı Evans Kiplagat, ka-
dınlarda ise Kenyalı Agnes Barsosio günün galibi oldu. 
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Dünyanın en büyük koşusu 
şehitler için

38.’si düzenlenen Vodafone 
İstanbul Maratonu’nun halkın 
katılımıyla dünyanın en büyük 
koşusu haline geldiğini ve dün-
yanın tek kıtalararası koşusu 
olduğunu hatırlatan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, maratonun bu yıl 

“15 Temmuz Şehitleri İçin Ko-
şuyoruz” teması ile özel bil an-
lam daha ifade ettiğini belirtti. 

Herkesin hafızalarına kazınan 
15 Temmuz’da adeta bir des-
tan yazıldığını ifade ederek şe-
hit ve gazileri bir kez daha ha-

yırla yad eden Başkan Topbaş, 
“Milletimizin yüreği, duruşu ol-
masaydı, Başkomutanımızın o 
iradesiyle milletimiz caddele-
re, meydanlara çıkıp meydan 
okumasaydı, şehitler verme-
seydik, gazilerimiz olmasay-
dı, bugün bu maraton olma-
yacaktı. Onun için biz barışa, 
sevgiye, hoşgörüye koşuyo-
ruz” diye konuştu.

Gazi ve şehit yakınları da 
oradaydı

15 Temmuz gecesi gazi ve şe-
hit olan vatandaşların yakınları 
da Vodafone 38. İstanbul Ma-
ratonu'nda yerlerini aldı.

GENÇLİK VE SPOR

Kahramanlar Koşusu renkli 
görüntülere sahne oldu

Vodafone İstanbul Marato-
nu’nun, her yıl Halk Koşusu 
adı ile koşulan kısmı bu yıl, 

“15 Temmuz Şehitleri İçin Ko-
şuyoruz” sloganı ile Kahra-
manlar Koşusu adı altında ko-
şuldu. Vodafone 38. İstanbul 
Maratonu Kahramanlar Ko-
şusu sabah saatlerinde start 
aldı. Maratona ellerinde Türk 
bayraklarıyla ve tişörtlerle 
7'den 77'ye binlerce vatan-
daş katıldı. 38. kez düzenle-
nen maraton, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da ilginç görüntü-
lere sahne oldu.
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7 TEPELİ ŞEHRİN 
GENÇLERİNİN GÖZÜNDEN 
İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen“Yedi Te-
peli Şehrin Gençleri” fotoğraf yarışmasında dereceye giren 51 
fotoğraf, sergilendiği her yerde büyük beğeni topladı.

01 Şubat - 02 Mayıs 2016 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen ve 476 fotoğraf 
gönüllüsü tarafından toplam 1.508 ese-
rin sunulduğu yarışmada elemeler so-
nucunda 51 eser sergilenmeye hak ka-
zandı. İlk olarak Harbiye Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu'nda görücüye çıkan eser-
lerin ikinci durağı da milyonların kullan-
dığı Yenikapı Marmaray İstasyonu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçek-
leştirilen ve İstanbul’da yaşayan genç-
lerin sosyal, kültürel, sportif, eğitim ve 
günlük yaşamlarından paylaşılmaya de-
ğer anlarını yansıtan fotoğraflarda, 24 
saat yaşayan şehirden karelerde genç-
leri ve kendini genç hissedenleri gör-
mekteyiz.

◢İkincilik Ödülü: Nilgün KÖSEN ◢Üçüncülük Ödülü: Sare KURAL

◢Birincilik Ödülü: Murat BAKMAZ
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◢Şerife KESER ◢Ersin BERK

◢Murat BAKMAZ

1716



GENÇLİK VE SPOR GENÇLİK VE SPOR

◢Ahmet Turan KURAL◢Ömer CELEP

◢Uğur ÇİMEN
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HALKLA İLİŞKİLER

153 İSTANBUL ÇALIŞMALARINA 
AVRUPA’DAN ÖDÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü “153 İstanbul Operasyonu Mükemmel Güç 
Takımları” modeliyle Stevie International Bussiness Awards tarafından bronz ödüle layık görüldü.

İş dünyasının önde gelen kurum ve 
kuruluşlarının yarıştığı Uluslararası 
İş Ödülleri Stevie International Bus-
siness Awards 2016'da ödüller sa-
hiplerini buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk-
la İlişkiler Müdürlüğü “153 İstanbul 
Operasyonu Mükemmel Güç Takım-
ları” modeli ile 60 Ülkeden 3 bin 800 
proje ile yarışarak ‘yılın halkla ilişkiler 
ve iletişim kampanyası’ kategorisin-

de bronz ödüle layık görüldü.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenle-
nen törende ödülü kabul eden Halk-
la İlişkiler Müdürü Atakan YILMAZ ko-
nuşmasında “153 İstanbul ailesi adına 
bu ödülü almaktan onur duyuyorum. 
Sizlere İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanı Kadir TOPBAŞ’ın en iç-
ten selamlarını getirdik. 153 İstanbul 
Operasyonu Mükemmel Güç Takımları 
projesinde emeği geçen değerli ekip 

arkadaşlarıma tekrar teşekkürlerimi 
ifade etmek isterim” dedi.

Proje ana hatlarıyla; 153 İstanbul’un 
vizyoner özelliği ile birbirine enteg-
re ekiplerin vatandaş talepleri doğ-
rultusunda veya beklenti ötesinde 
hizmet anlayışı sergilemesine, so-
runlar ortaya çıkmadan fark edile-
rek hızlı, etkin ve yerinde çözümler 
sağlanmasına, her aşamada birim-
lerin birbirine desteğine odaklanıyor.

HALKLA İLİŞKİLER

Görme engelli vatandaşların tarihi 
ve kültürel mekanları dokunarak ta-
nımasını sağlayan Erişilebilir Turizm 
Engelsiz İstanbul Replikalar Projesi 
ile dünyanın en prestijli ödülü sayı-
lan “IPRA Golden World Awards For 
Excellence 2016’da birincilik ödülü-
ne layık görülmüştü. İBB, Seyahat 
ve Turizm kategorisindeki birincilik 
ödülünü, Katar’da düzenlenen tören-
le aldı. Düzenlenen ödül törenine İBB 

adına Halkla İlişkiler Müdürü Atakan 
Yılmaz katılırken Yılmaz’a birincilik 
ödülünü IPRA Başkanı Bart de Vries 
takdim etti. Bu zamana kadar ulu-
sal ve uluslararası pek çok yarışma-
dan ödülle dönen proje, toplamda 7 
prestijli ödülün sahibi oldu.

Proje dünyada bir ilk

İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan (İST-
KA) üst üste iki kez hibe almaya hak 

kazanan proje kapsamında hayata 
geçirilen replikalar, görme engelli 
vatandaşların bütün önerileri dik-
katle incelenerek detaylara işlenil-
mesiyle oluşturuldu.Proje aynı za-
manda alanında dünyada bir ilk olma 
özelliği de taşıyor. Proje kapsamın-
da Topkapı Sarayı, Kariye, Ayasof-
ya ve Panorama 1453 müzelerinin 
replikaları hazırlandı.

İBB KATAR’DAN  
BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ
IPRA Golden World Awards For Excellence 2016’da Seyahat ve Turizm kategorisinde birincilik 
ödülüne layık görülen İBB, ödülünü Katar’da düzenlenen törenle aldı.
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İSTANBUL'DA YENİ BİR DEVRİN 
SİMGESİ: FATİH CAMİİ
İstanbul'un silüetine Türklüğün ve İslamiyet'in damgasını vuran Fatih Camii, Osmanlı sultanları 
ve ailesi tarafından yaptırılan ve ''sultan camileri'' anlamına gelen selatin camilerinin ilki 
olma özelliği taşıması bakımından tarihimizin önemli mihenk taşlarındandır.

Fatih Sultan Mehmet Han, İstan-
bul’u fethinden sonra yedi tepe-
li şehrin tam ortasına, Bizans'ın 
büyük değer verdiği On İki Havari 
(Hagioi Apostoloi) Kilisesi'nin bu-
lunduğu yere yaptırdığı Fatih Ca-
mii ve Külliyesi ile adeta bu ka-
dim şehrin yeni kimliğini de ilan 
etmiştir bir anlamda. Kendi adını 
taşıyan bu büyük abide için ya-
pılan yer seçimi ile artık bu top-
raklarda İslamiyet’in hakim oldu-

ğunu tüm dünyaya gösteriyordu. 
Bir anlamda İstanbul'un siluetine 
Türklüğün ve İslâmiyet'in damga-
sını da vurmuş oluyordu.

Cümle kapısının iki yanında ve üs-
tünde bulunan Arapça kitabeye 
göre yapımına 1467 yılında baş-
lanan ve 1470 yılında tamamla-
nan Fatih Camii, büyük bir külli-
ye içinde inşa edilmiştir. Külliyede, 
16 medrese, darüşşifa (hastane), 

imarethane (aşevi) ve kütüphane 
bulunuyordu. Kısa sürede cami 
etrafında yapılaşma başlamış böl-
ge halkının ihtiyaçları doğrultu-
sunda çarşı ve hamam da inşa 
edilmişti. Osmanlı sultanları ve ai-
lesi tarafından yaptırılan ve ''sul-
tan camileri'' anlamına gelen se-
latin camilerinin ilki olma özelliği 
taşıyan Fatih Camii, böylece İs-
tanbul'un en önemli dinî ve kültü-
rel merkezini oluşturuyordu.
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Depremler nedeniyle yeniden inşa 
ettirildi

Bütünüyle 15. yüzyıl Türk mimari ge-
leneklerine uygun olarak mimar Atik 
Sinan tarafından yapılan Fatih Camii, 
büyük bir külliye içinde inşa edilmiştir. 
İstanbul'un ilk üniversitesi sayılan ve 
şu anda ''Akdeniz ve Karadeniz med-
reseleri olarak anılan Sahn-ı Seman 
Medreseleri, hastane (darüşşifa), ko-
nuk evi (tabhane), aşevi, kütüphane 
ve hamam bu külliyenin içinde bu-
lunmaktaydı. Ancak İstanbul'un yeni 
bir medeniyet anlayışına göre imarı-
nın merkezi olan Fâtih Camii ve Kül-
liyesi’nden günümüze pek az bir bö-
lümü gelebilmiştir. Zira 1509 yılında 
meydana gelen ve "küçük kıyamet" 
denilen büyük depremde Fatih Camii 
kubbesinin hasara uğradığı, hatta sü-
tun başlıklarının parçalandığı ve kub-
benin çarpıldığı, külliyenin dârüşşifâ, 
imaret ve medrese gibi yapılarının da 
özellikle kubbelerinde büyük zararlar 
olduğu bilinmektedir. 1557 ve 1754 
depremlerinde yeniden hasar gören 
cami onarılmışsa da 1766 depremi-
ne dayanamamış, büyük kubbesi ta-
mamen çöktüğü gibi duvarları da ta-
mir edilemeyecek derecede yıkılarak 
adeta bir harabeye dönüşen cami, 
Sultan III. Mustafa tarafından 1767 
ve 1771 yılları arasında Mimar Meh-
med Tahir Ağa'ya yeniden inşa ettiril-
miştir. Caminin ikinci defa yapımında 
payandalı camiler planı uygulanarak 
küçük kubbeli sivri bir bina meydana 
getirilmiştir. Ne var ki yeni cami de 
1894 yılındaki depremde zarar göre-
rek onarımdan geçirilmiştir.

Aslı korunamasa da ruhunu asla 
yitirmedi

Fatih Camii’nin şimdiki mevcut yapı-
sında, merkezi 4 büyük mermer sü-
tuna oturan 26 metre çaplı merke-
zi kubbeyi 4 yarım kubbe, bunları da 
12 serbest yarım kubbe ile 4 küçük 
kubbe çevrelemektedir. 

Yarım kubbelerin etrafında ikinci de-
recede yarım ve tam kubbeler, mah-
fildeki ve dıştaki abdest muslukları-
nın önündeki galerileri örtmektedir.
Mihrabın sol tarafından, türbe yanın-
dan geniş bir rampa ile girilen hün-
kar mahfili ve odalar bulunmaktadır.

İSTANBUL'UN DEĞERLERİ 2524



İSTANBUL'UN DEĞERLERİ

Avlunun ortasındaki, saçakları ve 
kubbesiyle alımlı şadırvan ise eski 
camiden kalmadır. Fatih Camii’nin 
19. yüzyıla kadar tek şerefeli olan mi-
nareleri daha sonra 2 şerefeli olarak 
uzatılmış ve taş külahlar eklenmiştir. 
İç mekân barok tarzda kalem işleriy-
le süslüdür. Son cemaat yerinin du-
varındaki mermer yazıt, İstanbul’un 
fethine dair bir hadisi, Hattat Demir 
Çelebi’nin yazısıyla günümüze taşı-
maktadır: “İstanbul mutlaka fethedi-
lecek. Ne mutlu onu fethedecek as-
kere ve o askerin emirine.”

Fatih Camii, günümüze ulaşırken ge-
çirdiği depremler nedeniyle ne yazık 
ki orijinal halinden çok uzaklaşmış 
olsa da temsil ettiği manevi ruhu hiç-
bir zaman kaybetmemiştir.

Düzenleme çalışmaları tamamlana-
rak halkın hizmetine sunuldu
17 Ağustos 1999'daki Marmara Dep-
remi'nde de ağır hasarlar gören Fatih 
Camii, son olarak 2011 yılında başla-
tılan ve 2015 yılı sonlarına kadar de-
vam eden düzenleme çalışmaları ile 
yeni çehresine kavuştu. 

Tarihi değerlerin korunarak kültürel 
sürekliliğinin devamına katkı sağla-
mak amacıyla yürütülen çalışmalar 
kapsamında caminin tarihi ve mistik 
dokusuyla uyumlu oturma ve dinlen-
me alanları, birbirinden farklı ışık ve 
su oyunları ile farklı görsel güzellik-
ler sunan süs havuzları yapıldı. 

Yeşil alanlar otomatik sulama site-
mi kaplanarak çim serimi ve yer yer 
mevsimlik çiçek dikimi gerçekleşti-
rildi. Mevcut ağaçlar korunarak, bun-
lara ilave olarak yetişkin ve sağlıklı 
çınar, manolya, erguvan, sığla, zey-
tin, oya, huş ve mabet ağaçları dikildi.

Caminin cenaze alanı olarak kulla-
nılan açık bölümünde vatandaşların 
olumsuz hava koşullarından etkilen-
mesini önlemek amacıyla dev boyut-
larda açılır-kapanır şemsiye sistemi 
yaptırıldı. Tamamen yenilenerek yer 
altına alınan ve ulaşımı yürüyen mer-
diven ve engelli asansörüyle sağla-
nan tuvaletler, vatandaşlara ücret-
siz olarak hizmet vermeye başladı.

İSTANBUL'UN DEĞERLERİ

FATİH HAZİRESİ

Fatih Camii hazîresi İstanbul’un en 
meşhur ve en büyük hazîrelerinden 
biri olup  caminin kıble tarafındaki 
geniş bahçede yer almaktadır. Cami-
nin kıble duvarı önünde Fatih Sultan 
Mehmed Han’ın türbesi, hemen yanın-
da Sadrâzam Abdurrahmân Nûreddîn 
Paşa’nın kabri bulunmaktadır. Hazîre-
nin giriş bölümünde ise Fatih Sultan 
Mehmed Han’ın hanımı Gülbahar Ha-
tun’un türbesi ile Plevne Kahramanı 
Gazi Osman Paşa ve Vezir Dino-zâde 
Âbidin Paşa türbeleri bulunmaktadır. 
Muhtelif güzellikteki san’at eseri kabir 
şâhidelerinin yer aldığı hazîrede Os-
manlı Devleti zamanında çeşitli gö-
revlerde bulunmuş 370’e yakın zatın 
kabri bulunmaktadır. 
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Her gün, her yerde yeni bir restoran yeni bir 
kafe açılıyor, kimi tutuluyor kimi ise çok çabuk 
unutuluyor. Unutulmayan bir şey varsa o da, 
şehrin olmazsa olmazı olan sokak lezzetleri.

DÜNYANIN EN MEŞHUR
SOKAK YEMEKLERİ

SOKAK LEZZETLERİ

Meksika - Mexico City’de 
Sokakta Ne Yenir?

Meksika’da sokaklarda birçok 
yerel lezzetle karşılaşabilirsi-
niz. Bunların başında Meksika 
usulü közlenmiş mısır, taco ve 
churros isimli boru şeklinde çö-
rekler gelir. Tabi bu arada ma-
yonez ve cojita peyniri ile kap-
lanmış közlenmiş mısır olan 
Elote ile üzeri çikolatayla süsle-
nen bizim halka tatlısına benze-
yen Churros'u  unutmayalım.

Gecenin bir vaktinde ta şehrin 
bir ucundaki lezzetin peşine 
az gitmemişizdir... Nohut-pilav, 
kokoreç-midye dolma, köfte 
ekmek yada balık ekmek 
kim sevmez ki bu tatları. 
Adım başı çıtır simitçiler, süt 
mısırcılar... Bozacının sesi 
hepimizi çocukluğumuza 
götürür her duyduğumuzda. 

"Kestane kebap yemesi 
sevap"... kim bilmez bu 
deyimi? Peki, dünyada 
nedir meşhur olan 
sokak yemekleri?  
Hangi ülkede 
neyi tatmadan 
dönmemeli? 
Kokuların, lezzetin 
peşinde gidenlere 

dudak bükenlere deriz ki 
Michelin yıldızı alan sokak 
yemekçileri de var bu alemde. 
Şimdi gelin dünya sokak 
lezzetleri turu yapalım sizlerle;

SOKAK LEZZETLERİ

Fas - Marakeş Sokaklarında 
Yemek Kokularını Takip Edin...

Bu eski şehir, dünyanın en renkli so-
kaklarına sahiptir. Tezgahları doldu-
ran bin bir çeşit baharat şehri adeta 
bin bir renge büründürür. Fas’ın bol 
baharatlı yemekleri bizim damak ta-
dımıza da son derece uygundur. Dje-
ma El Fnaa’da hava kararmaya baş-
layınca çevrenizi cızbız kokuları da 
sarmaya başlar. Bol acılı ve etli tan-
jin kebabı Fas’ta tadabileceğiniz en 
güzel lezzetlerdendir.  Bunun yanında 
kuskus ve patlıcanlı kebap çeşitleri-
ni de mutlaka denemelisiniz.
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Kanada - Poutine (Kızarmış 
patates, eritilmiş peynir ve 
gravy sosu)

Kanada'nın ulusal yemeği diyebi-
leceğimiz poutine, kızarmış pata-
tes, koyu ve etli bir sos ile erimiş 
peynirin nefis bir bileşiminden 
oluşuyor. Bizde gece eğlence-
lerinin son durağı kokoreççiyse 
Kanada’daki karşılığı da genel-
likle poutine satan yerler oluyor. 

İtalya-Palermo’da Sokak 
Lezzetlerinin Peşinde…

İtalya, büyük sofraları ve ya-
vaş yemek kültürü ile öne çıkar. 
Fakat Sicilya Adası'nın başken-
ti Palermo’da, şehri gezerken 
tadabileceğiniz birçok lezzet-
le karşılaşırsınız. Sokakta satı-
lan kızartmalar lezzet avcılarının 
peşinde olduğu yiyeceklerin ba-
şında geliyor. İçi et sosu ve pey-
nirle doldurulmuş pirinç topla-
rı (arancini), baharatlı patates 
kroket (crocche), kızarmış no-
hut köftesi (panelle), kızarmış 
enginar sapı (cardoni) deneye-
bileceğiniz tatlar arasında.

Brüksel’in Sokak Lezzetleri

Külahta bol ketçap ve mayonez-
li kızarmış patates, Brüksel’de 
dolaşırken hem açlığınızı yatış-
tıracak hem de şehri dolaşırken 
kolaylıkla yiyebileceğiniz bir lez-
zet.  Ama asıl tatmanız gereken 
lezzet; Belçika'nın dünyaya ar-
mağanı waffle'ı, Peki hangisini 
denemeli? O kadar çok seçe-
nek var ki!

SOKAK LEZZETLERİ

Hollanda - Hollandse Nieuwe 
(Soğan ve turşu eşliğinde çiğ 
ringa balığı)

Kıyılmış soğan ve çeşitli turşu-
larla sunulan taze çiğ balıktan 
daha lezzetli ne olabilir? Hollan-
da'nın geleneksel tatlarından biri 
olan Hollandse Nieuwe'yi, Av-
rupa'nın suşi ve saşimiye ya-
nıtı olarak düşünmek mümkün.

Kolombiya- Arepas

Dolgun, pofuduk mısırlı bir kek 
olan arepas büfelerde satılıyor. 
Aztek mutfak kültüründen ge-
len bu yiyecek belki de en eski 
sokak yiyeceklerinden biri. Muz 
yaprağında pişirilen arepas ek-
meğinin içine peynir ve tereyağ 
sürülmekte, taze mısırla farklı 
bir tat almakta.

Jamaika- Jerk Usulü Tavuk 

Jamaika'nın dünya mutfağına 
sunduğu en bilinen yiyecek, Jerk 
usulü tavuk. Jerk usulü ne de-
mek onu açıklayalım. Normalde 
sadece kırmızı etlere uygulanan 
bu pişirme şeklinde, etler uzun 
şeritler halinde kesilip kurutu-
luyor. Jamaika'da bu tavuk eti-
ne uygulanmış. Tadanlar, bu tadı 
aldıktan sonra sıradan pişirilmiş 
tavuğu yavan buluyor. Tavuklar, 
mangalda odun kömüründe pi-
şiriliyor ve kendi yağını emen ta-
vukların lezzetinin bundan kay-
naklandığı söyleniyor.
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Hindistan - Jalebi  (Kızarmış 
bir çeşit şekilli tatlı)

Kıtır hamur üzerine tatlı şurup 
dökülerek hazırlanmış bu tatlı-
yı çok aramanıza gerek yok. Zira 
bu güzel şekilli atıştırmalığa Hin-
distan'ın her köşesinde rastla-
yabilirsiniz.

Güney Kore - Tteokbokki  
(Tatlı-acı kırmızı Gochujang 
sosuyla servis edilen kızarmış 
balık pane ve pirinç köfteleri)

Kızartma, acı ve balık üçleme-
siyle ağız sulandıran tteokbokki, 
Güney Kore halkının favori sokak 
yemekleri arasında. Hem aya-
küstü atıştırmak, hem de ucu-
za doymak için ideal olan tteo-
kbokki, özellikle Seul ve Busan 
gibi büyük şehirlerde adeta her 
köşe başında bulunabiliyor. 

Bosna-Hersek -  Burek

Bildiğiniz Boşnak Böreği! Tüm 
Balkanları etkisi altına almış bu 
etli yada kıymalı leziz börek, ül-
kemizde olduğu gibi Balkanlarda 
da her öğün çok popüler.

SOKAK LEZZETLERİ

Çin - Tang hu lu

Geleneksel bir Çin atış-
tırmalığı olan bu meyve 
şekerleri, 20 cm uzunlu-
ğundaki bambu şişlere 
dizilerek sunuluyor. Man-
dalina, portakal, çilek, ya-
ban mersini, ananas, kivi, 
muz ve üzüm gibi çeşit-
li meyve seçenekleriyle, 
susama veya çikolataya 
batırılmış versiyonlarıy-
la, bu tatlı atıştırmalıklara 
seyyar sokak satıcıların-
da bolca rastlayabilirsiniz.
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Kenya- Sambusas
Kenya'da çay saatlerin-
de akla gelen ilk yiyecektir 
sambusas.Bu yiyecek Af-
rika,Orta Doğu, Hindistan 
ve pakistan  gibi bölgeler-
de çok sevilir.
Kızarmış ve pişmiş sebze,-
patates,mecimek,soğan 
bazen de kırmızı ve beyaz 
etle yapılan bir börek türü-
dür. Sıcak sos ve baharat-
lar ile servis yapılır.

Endonezya - Nasi Goreng

Kızarmış pilav manasına 
gelen Nasi Goreng, özel 
soslar ile ikram edilir.Pi-
rinç,soğan,sarımsak,soya 
sosu ve biber ile pirincin pi-
şirilmesi ile yapılır.Dünyanın 
en lezzetli yemekleri sırala-
masında üst sıralarda yer 
alan bu sokak yemeği En-
donezya'nın unutulmazla-
rındandır.

Mesika - Tacos ve 
Tostadas

Meksikayı ziyaret ederse-
niz taco ve tostadas mut-
laka yemeniz gereken bir 
lezzettir.
Tostadas aslında tost de-
mektir.Rulo şeklinde sarı-
lan mısır ve buğday ekme-
ği arasında sebze,peynir,et 
veya deniz ürünleri konula-
rak yapılır. Soğan ve marul 
ile servis edilir.

SOKAK LEZZETLERİ

Filipinler -  Halo Halo

Dünyanın en iyi sundae yani 
meyveli dondurmaları arasında 

gösterilen, kelime anlamı 
"karışık" olan Halo-Halo'un 

içinde gerçekten de yok yok. 
Ana malzemelerini buz ve suyu 

buharlaştırılmış süt oluşturuyor. 
Bunun yanında, bu tatlıya şu 

malzemeler eklenebiliyor: 
barbunya, hindistan cevizi, 

karamelize muz, tatlı patates, 
pirinç patlağı ve dondurma.
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1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çırpıcı Şehir Parkı içerisinde yer alan Çırpıcı Sosyal 
Tesisi, halktan gelen yoğun talepler üzerine toplantı ve davet salonu konsepti ile 
düzenlenerek 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi adıyla yeniden hizmete sunuldu.
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Çırpıcı Sosyal Tesisi, Zeytinburnu'ndaki Çırpı-
cı Çayırı ile Veliefendi Hipodromu'nu da kap-
sayan 145 bin metrekarelik Çırpıcı Şehir Par-
kı Projesi içerisinde İstanbullulara restoran 
hizmeti veriyordu. Ancak, başta Zeytinbur-
nu halkı olmak üzere İstanbullulardan gelen 
talepler üzerine nişan, düğün, sünnet, me-
zuniyet, iş toplantısı gibi her türlü organizas-
yona ev sahipliği yapabilecek şekilde yeni-
den düzenlenen, 1.300 metrekarelik kapalı 
alana sahip tesis artık 1453 Çırpıcı Sosyal 
Tesisi adıyla hizmet veriyor.  
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İstanbul’un en büyük şehir parkı 
içerisinde

1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi, İstanbul’un 
en büyük şehir parkı içerisinde 
konumlandırılmış olmasıyla da farklı bir 
ayrıcalığa sahip. Onlarca 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 donatılar da yer 
alıyor.

Ulaşım sorunu yaşanmıyor

600 kişi kapasiteli 1453 Çırpıcı Sosyal Te-
sisi, misafirlerini eksiksiz ve şık ortamıy-
la ağırlıyor. Metro, tramvay, metrobüs ve 
otobüslerin kesiştiği, İstanbul’un en mer-
kezi noktalarından birinde konumlandırı-
lan 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi, rahat ula-
şılabilirliği ile ayrı bir konfor sunuyor. 150 
araç kapasiteli mekanda, otopark sorunu 
da yaşanmıyor. 
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İBB Sosyal Tesisleri Toplantı ve Davet Salonları
Düğün, nişan, sünnet, mezuniyet, iş yemeği, iftar yemeği ve iş toplantılarının kusursuz olabilmesi için en doğru adres 
İBB Sosyal Tesisleri… Eşsiz manzaraları ile İstanbul’un prestij mekanları İBB Sosyal Tesisleri, her türlü kurumsal ya da 
kişisel organizasyonlar için kaliteli hizmet anlayışı, zengin menü seçenekleri ve profesyonel personeli ile dört mevsim 
sizleri ve misafirlerinizi ağırlıyor.

İBB Sosyal Tesisleri ayrıcalığı ile kusursuz davet ve organizasyonlar
Enfes bir kır bahçesinden havuz başına ya da koru içerisindeki tarihi konaktan manzaraları ve modern tasarımlarıyla 
ön plana çıkan 6 farklı mekan alternatifinin sunulduğu İBB Sosyal Tesisleri’ni daha yakından tanımaya ne dersiniz? 
İşte eşsiz İstanbul manzaralarını şıklık, konfor ve lezzetle buluşturan mekanlar…

Avcılar Deniz Köşk Toplantı ve Davet Salonu1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi

Florya Sosyal Tesisleri İdeal Salon

Beykoz Koru Sosyal Tesisi Florya Sosyal Tesisleri Kır Bahçesi

Florya Sosyal Tesisleri Havuzlu Bahçe



Deniz Köşk (Avcılar)
Toplantı ve Davet Salonu
17 bin metrekare alan üzerine, denize sıfır olarak inşa edilen tesis, 
750 kişiye kadar her türlü yemekli davet ve organizasyonlar için 
dört mevsim eşsiz imkanlar sunuyor.
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Beykoz Koru Sosyal Tesisi
Sade bir şıklık ve zarafetin temsilcisi 
Asırlık ağaçların gölgesindeki büyüleyici Boğaz manzarası, patika yolları ve yemyeşil 
dokusu ile sade bir şıklık ve zarafetin temsilcisidir Beykoz Koru Sosyal Tesisi.
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Florya Kır Bahçesi
Yeşil ile mavinin müthiş uyumuna tanıklık edeceğiniz Kır Bahçesi, şehrin konforu 
ile doğanın huzurunu bir arada sunan özel bir mekan olarak dikkat çekiyor. Kır 
Bahçesi, 600 kişilik kapasitesi ile hayalinizdeki düğün ve özel davetler için sizlere 
hoş bir alternatif sunuyor. 
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Florya Havuzlu Bahçe
Doğayla iç içe bir atmosferin sunulduğu Havuzlu Bahçe, oldukça büyük dekoratif 
havuzu ile şık bir açık hava restoranı şeklinde hizmet veriyor. Özellikle sıcak yaz
aylarında tatlı bir meltem esintisi eşliğinde konuklarınızı ağırlayabileceğiniz 
Havuzlu Bahçe, 1.200 kişilik kapasitesi ile hizmetinizde.
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Florya İdeal Salon
Gösterişli mimarisiyle göz dolduran ve 650 kişilik kapasitesi ile hizmet 
veren İdeal Salon, tüm prestijli davet ve organizasyonlarınızın 
vazgeçilmez adresi oluyor. 
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Hayatınızın en önemli dönüm noktalarından biri olan evlilik kararını aldınız. Peki bu mutlu 
yolculuk öncesinde “Evet” diyeceğiniz o günün kusursuz olabilmesi için nasıl bir hazırlık 
yapmalısınız? Bu yazımızla sizlere 6 ay öncesinden başlayarak düğün hazırlıkları ile ilgili fikir 
sahibi olabileceğiniz bir liste sunuyoruz. 

HAYALİNİZDEKİ DÜĞÜN İÇİN HAZIRLANIN

Düğün günü 

► Erken kalkın, doyurucu ve enerji ve-
rici bir kahvaltı yapın.

► Kuafördeki işlemlerinizi tamam-
layın. 

► Şahitlerinize nerede ve kaçta olma-
ları gerektiğini hatırlatın.

► Hayalinizdeki gelinliği/damatlığı gi-
yin, son hazırlıkları yapın. Bugün si-
zin gününüz çok mutlu olun ve ta-
dını çıkarın.

Düğününüze 1 gün kala

► Ailenizle güzel bir gün geçirin.
► Nişanlınızla son detayları konuşun.
► Ayakkabınızın ayağınıza alışması 

için prova yapın.
► Kuaför ve makyaj randevunuzu te-

yit edin.
► Ilık bir banyo ile rahatlayın ve er-

ken yatın.

            Düğününüze 1 hafta kala

► Kuaförünüzle gelin saç ve makyaj 
provası yapın.

► Son gelinlik provasını yapın. Gelinlik 
ve gelin aksesuarlarınızı teslim alın.

► Geleceğini bildiren davetlilerle dü-
ğüne katılacak kişi sayısını hesapla-
yın. Mekana son kişi sayısını bildirin.

► Balayı için valinizi hazırlayın.
► Düğün günü çalışacağınız organi-

zasyon firması ve kişilerle detay-
ları son kez gözden geçirin.

► Özel konsept fotoğraf çekimini ha-
yata geçirmek için doğru zaman.

Düğününüze 2 hafta kala

► Düğün masa oturma düzenini ta-
mamlayın.

► Düğün menüsünün son halini de-
nemeyi unutmayın.

► Evinizin tüm detaylarını tamamlayın.

Düğününüze 2 ile 1 ay kala

► Düğün pastası ve düğün menüsü 
için onay verin.

► Orkestrayı, müzik seçimini ve ilk 
dans için şarkınızı belirleyin.

► Gelin ayakkabınıza karar verin.
► Gelin ayakkabısı ve buketinizi seçin.
► Kına gecesi yapacaksanız mekanı 

seçerek detayları tasarlayın.  
► Davetiyelerinizi gönderin. Davetiye-

lerin düğüne en geç 1 ay kala misa-
firlerinizin eline ulaşmasını sağlayın.

► İlk dans için özel ders almak isti-
yorsanız, dans dersine başlamak 
için doğru zaman.

Düğününüze 6 ile 4 ay kala

► Hayalinizdeki ev için araştırma-
lara başlayın ve bulur bulmaz 
tadilat işlerini yaptırın.

► Eviniz için gerekli eşyaları lis-
teleyerek alışverişe başlayın.

► Hayallerinizdeki gelinlik için 
dergi karıştırmaya ve vitrin gez-
meye vakit ayırın. Eğer gelinliği-
nizi diktirecekseniz düğünden 
3 ay öncesinde, hazır bir gelin-
lik almayı düşünüyorsanız en 
geç 1 ay kala satın alma işle-
mini tamamlayın.

► Balayı yerine karar verin ve ba-
layınız için rezervasyon yaptırın.

► Nikah şekeri ve davetiye mo-
dellerini araştırın.

Düğününüze 6 ay ve 
daha fazla kala

► Hayallerini süsleyen düğü-
nün konseptini belirleyerek 
işe başlayabilirsiniz. Kır dü-
ğünü yada yemekli bir düğün 
mü? Yoksa kokteyl mi istiyor-
sunuz?

► Düğün ve balayı için olmaz-
sa olmazlarınızı tespit ederek 
buna uygun bir bütçe planla-
ması yapın. 

► Düğün gününüze karar vererek 
resmi işlemlerle ilgili prosedür-
leri öğrenin.

► Davetli listesinin taslağını oluş-
turmaya başlayın.

► Düğün mekanları ve organizas-
yon firmaları arasından size en 
uygununu belirleyerek rezer-
vasyonunuzu tamamlayın.

Düğününüze 4 ile 2 ay kala

► Nikah şekeri ve davetiye sipariş-
lerini verin.

► Düğün fotoğrafçınıza karar verin ve 
randevu alın. Özel bir çekim yaptır-
mak istiyorsanız, nasıl bir tema is-
tediğinizi fotoğrafçıya anlatın.

► Gelin saç ve makyajı için güvendi-
ğiniz bir kuaförden düğün günü için 
rezervasyon yaptırın.

► Nikah için tüm yasal işlemleri ta-
mamlayın.
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SOSYAL TESİSLERDE BALIK 
YEMENİN TAM ZAMANI
İstanbul’un en güzel manzaralarına hakim noktalarında; dilerseniz Boğaz manzarası eşliğinde, 
dilerseniz yeşilin bin bir tonu ile bezenmiş huzur dolu bir atmosferde ya da şehrin asırlarca 
süre gelen tarihi dokusuyla bütünleşmiş mekanlarda balık yemenin zevkine varmak istiyorsanız 
yolunuz mutlaka bir İBB Sosyal Tesisi ile kesişir.
İBB Sosyal Tesisleri'nin en gözde tariflerinden birkaçını dergimizin okurları ile paylaşıyoruz.

SOMON GÜVEÇ
Malzemeler

1.200 gr. somon 

16 adet orta boy mantar

4 adet orta boy domates

4 adet çarliston biber

2 adet kırmızı biber

4 yemek kaşığı salça

4 diş sarımsak

4 adet defne yaprağı

Karabiber

Tuz

Yapılışı

Sarımsak, soğan, mantar ve 
çarliston biberler sırasıyla so-
telenir. Defne yaprağı ve doma-
tes ilave edilerek biraz daha pi-
şirildikten sonra salça ilave edilir. 
Tuz, karabiber ve biraz su ekle-
nip bir taşım kaynatılarak sos 
elde edilir.  Ayrı bir tavada kuş-
başı doğranmış kılçıksız somon-
lar 3-4 dakika kadar sotelenir. 
Önceden hazırlanan sos, sote-
lenmiş somona ilave edilerek 
2-3 dakika kadar daha pişirilir. 
Kişi sayısınca güvece boşaltılır 
ve üzerine kaşar peyniri rende-
si serpilir. Fırında sadece üstü 

kızartılarak servis edilir.



İSTİNYE BÖREGİ
Malzemeler

6 adet krep

100 gr. levrek fileto

100 gr. kılçıksız somon

100 gr. kalamar

100 gr. taze mantar

5 adet yumurta

1 çay bardağı un

1 çorba kaşığı tereyağı

200 gr. galeta unu

6 dal taze soğan

Muskat

Tuz

Yapılışı

Küçük parçalar halinde doğranan lev-
rek fileto, somon, kalamar, taze mantar, 
taze soğan, tuz, muskat ve un sırayla te-
reyağında sote edilip soğutulur. Hazırla-
nan balık harcı kreplere paylaştırılarak 
sarılır. Yumurta ve galeta ununa batırı-
lan krepler orta ateşteki yağda kızartı-

larak servis edilir.

LEVREK ŞİŞ
Malzemeler

200 gr. levrek fileto

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı 

1 adet patlıcan 

1 adet çarliston biber 

1 adet kırmızıbiber 

1 adet limon 

1 diş sarımsak

Defne yaprağı 

Karabiber

Tuz

Yapılışı

Levrek filetolar altı parçaya bölüne-
rek zeytinyağı, tuz ve karabiber ile 
marine edilir. Biber, limon ve defne 
yaprağı ile şişe takılıp ızgarada pişi-
rilir. Patlıcan közlenip sarımsak ve bi-
berlerle beraber tereyağında sotele-
nir. Pişen levrek şişler, közlenmiş ve 
tatlandırılmış patlıcanın üstüne ko-

nularak servis edilir.
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KAĞITTA 
LEVREK
Malzemeler

180 gr. levrek fileto

30 gr. taze kaşar peyniri

2 adet orta boy domates

5-6 adet kültür mantarı

1 adet kırmızıbiber

1 adet taze soğan

1 tutam maydanoz

1 tutam dereotu

1 diş sarımsak

Karabiber

Yapılışı

Levrek fileto dört eşit par-
çaya bölünür. Kültür man-
tarı, kırmızıbiber, domates, 
maydanoz, dereotu, sa-
rımsak, taze soğan, tuz ve 
karabiber ile sotelenerek 
pişirilir. Folyo ve yağlı ka-
ğıt kare şeklinde kesilir ve 
yağlı kağıt folyonun üzeri-
ne yerleştirilir. Hazırlanan 
sebzeli harç yağlı kağıdın 
üzerine konulur. Ardından 
filetolar harcın üzerine di-
zilir. Kaşar peynir ve tere-
yağı ilave edilerek folyo ile 
kapatılır. 180 derece fırın-
da 25-30 dakika kadar pi-
şirilir ve servise sunulur.  

LEVREK SARMA
Malzemeler

200 gr. levrek fileto

Yarım bağ taze haşlanmış 
ıspanak

2 çorba kaşığı krema

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

Toz Zencefil

Taze kekik

 Pul biber

Tane karabiber

Tuz

Sosu için

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı bal

1 diş sarımsak

Tarçın

Yapılışı

Fileto levrek bir tabağın içeri-
sinde ince doğranmış sarım-
sak, kekik, tuz, pul biber, toz 
zencefil, kırık tane karabiber 
ve zeytinyağı ile karıştırılıp 
marine edilir. 2 saat kadar 
bekletilen balık rulo halinde 
sarılıp 180 derece fırında 15 
dakika pişirilir. Ispanak haş-
lanıp doğranarak sotelenir. 
Baharat ve krema ile tatlan-
dırılır. Tabağa önce krema-
lı ıspanak, ardından pişmiş 
levrek konur ve sosu ilave 

edilerek servis edilir.
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SOMON 
MADALYON

Malzemeler:

200 gramlık 6 dilim somon balığı

350 gr. levrek fleto

500 gr. taze ıspanak

150 gr. sıvı krema

100 gr. mantar

3 adet kuru soğan

1 çay kaşığı muskat cevizi

1 çorba kaşığı tereyağ

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı hardal

Tuz

Alakrem sos:

Mantarlar tereyağında sotelenir. 
Sıvı krema ilave edilip ısıtılmaya 
devam edilir. 1 tatlı kaşığı hardal, 
bir tutam tuz ve karabiber ilave 

edilip karıştırılır.

Yapılışı: 

Kılçığı alınmış somon dilimleri lev-
rek fleto ile sarılıp ızgarada pişiri-
lir. Yağda karamelize edilmiş kuru 
soğan, taze ıspanakla sotelenip, 
muskat cevizi ve tuz ile lezzetlen-
dirilir. Izgarada pişirilen balıkların 
üzerine gezdirilerek özel alakrem 
sos ve közlenmişpapates eşliğin-

de servis edilir.
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İSTANBUL’DAN İLHAM ALAN 
EŞSİZ TASARIM
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI

Eşsiz Bir Proje, Etkileyici Mimari

Türkiye’nin uluslararası havacılık pazarındaki rolünü 
daha da ileriye taşıyacak olan, Cumhuriyet tarihinin 
en büyük projesi Yeni Havalimanı, İstanbul’un Av-
rupa yakasında, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın 
ile Akpınar köyleri arasındaki 76,5 milyon m2 alan 
üzerinde inşa ediliyor. 

İstanbul’un mimari karakterini yansıtan modern ve 
işlevsel bir mimariye sahip olan Yeni Havalimanı'nda 

çalışmalar hızla devam ederken günde ortalama 10 
bin m3 beton dökülüyor.  

4 etapta tamamlanması planlanan projenin en 
büyük etabı 26 Şubat 2018 yılında nihayete ere-
cek. İstanbul Yeni Havalimanı’nın, tüm etapların 
tamamlanmasıyla birlikte yıllık 200 milyon yolcu 
kapasitesine ulaşarak dünyanın en yüksek yolcu 
kapasiteli havalimanı olması bekleniyor. 



MEGA PROJELER

Mimari Tasarım

İstanbul'un eşsiz kültürel ve mi-
mari birikiminden beslenerek yolcu 
konforunun öne çıktığı ve son tek-
nolojilerin kullanıldığı bir terminal 
tasarımı üzerinde çalışılıyor. Termi-
nalin tasarımında Türk-İslam sanat 
ve mimarisinde kullanılan motiflere 
yer verilmesine özen gösteriliyor. 
Estetik özelliklerinin yanında yalın 
ve kullanışlı bir sistematiğe sahip 
olması planlanan İstanbul Yeni Ha-
valimanı, esnek ve ferah tasarımıyla 
dünyanın öne çıkan mimari örnek-
leri arasındaki yerini alacak.

Terminal ve Yolcu Akışı

İstanbul Yeni Havalimanı’nda yolcu 
dostu bir ortam oluşturmaya ve ha-
valimanına gelecek yolcuların, giden 
yolcularla aynı olumlu tecrübeleri 
paylaşmasına büyük önem veriliyor. 
Açıkça görülür işlemler, okunaklı 
yolcu rotaları ve kolaylaştırılmış 
yürüme mesafeleriyle yolcu akışları 
basitleştirilecek. Geliş ve gidişlerin 

iki düzeye ayrılması sayesinde de 
yönelimin sezgisel, daha basit ve 
açık olması sağlanacak.

Dünyanın En Büyük Duty Free Alanı

Toplam perakende alanı 100 bin 
m2’den fazla olan İstanbul Yeni Ha-
valimanı’nda yolcu konforunu ve de-
neyimini en üst seviyeye çıkartmak 
için perakende ve yiyecek-içecek 
alanları yıllık 1 milyon yolcu başına 
1.450 m2 olacak. Bu sayede yolcular 
için daha fazla alan, daha çok seçe-
nek ve konfor sunulacak. 

Yeni Havalimanı’na 400'den fazla 
yerli ve yabancı markayı ilk defa 
tek çatı altında buluşturacak 53 bin 
m2'lik dünyanın en büyük Duty Free 
alanı inşa edilecek. 

Avrupa’nın En Büyük Otoparkı

Akıllı sistemlerle donatılmış 24 bin 
araç kapasiteli kapalı otopark, Av-
rupa’nın en büyüğü olma özelliğine 
de sahip olacak. Yeni Havalimanı 
Yolcu Ulaşım Merkezi’nde terminale 

entegre bir istasyon yer alacak ve 
metro ile hızlı trene bağlantı su-
nulacak. 

Havalimanı Şehri

Terminallerin önünden başlayan ve 
havalimanının güney sınırına doğru 
uzanan geniş bir alanda yer alması 
planlanan Havalimanı Şehri içinde 
ofis binaları, havalimanı otelleri, 
cami, konferans ve fuar merkezi, 
tıp merkezi binaları yer alacak.

200 Milyon Yolcu Kapasitesi

Yıllık 200 milyon yolcuya çıkarılabi-
lir kapasiteye sahip üç terminal ve 
altı pistten oluşacak İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın dört fazda tamam-
lanması planlanıyor. 

1.3 Milyon Metrekare  
90 Milyon Yolcu

İlk yolcu terminal binası 1.3 milyon 
m2 ile dünyanın tek çatı altındaki en 
büyük terminal binası olacak ve bu 
terminalde ilk etapta yılda 90 milyon 
yolcuya hizmet sunulacak.

MEGA PROJELER 6766



MÜZE: YEREBATAN SARNICI MÜZE: YEREBATAN SARNICI 6968

SUYA 
YANSIYAN 

TARİH;
YEREBATAN 

SARNICI
İstanbul'un görkemli tarihsel yapıla-
rından birisi de Ayasofya’nın güney-
batısında bulunan Bazilika Sarnıcı’dır. 
Bizans imparatoru I. Justinianus (527-
565) tarafından yaptırılan bu büyük 
yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükse-
len ve sayısız gibi görülen mermer sü-
tunlar sebebiyle halk arasında “Yere-
batan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. 
Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce 
bir Bazilika bulunduğundan, Bazilika 
Sarnıcı olarak da anılır.

Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişli-
ği 70 metre olan dikdörtgen biçimin-
de bir alanı kaplayan, dev bir yapıdır. 

52 basamaklı taş bir merdivenle ini-
len bu sarnıcın içerisinde ormanda-
ki ağaçları andıran her biri 9 metre 
yüksekliğinde 336 sütun bulunmak-
tadır. Birbirine 4.80 metre aralıklar-
la dikilen bu sütunlar, her biri 28 sü-
tun içeren 12 sıra meydana getirirler.

Bu sütunların başlıkları, yer yer fark-
lı özellikler taşır. Bunlardan 98 ade-
di Corint üslubu yansıtırken bir bölü-
mü de Dor üslubunu yansıtmaktadır. 
Sarnıcın tuğladan örülmüş 4.80 metre 
kalınlığındaki duvarları ve tuğla döşe-
li zemini, Horasan harcından kalın bir 
tabakayla sıvanarak su geçmez hale 
getirilmiştir. Toplam 9.800 m2 alanı 
kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin 
ton su depolama kapasitesine sahiptir.
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Medusa Başı
Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki 
sütunun altında kaide olarak kul-
lanılan iki Medusa Başı, Roma Dö-
nemi heykel sanatının şaheser-
lerindendir. Sarnıcı ziyaret eden 
insanların en çok ilgisini çeken 
Medusa Başları'nın hangi yapılar-
dan alınıp buraya getirildiği bilin-
memektedir. Araştırmacılar, ge-
nellikle sarnıcın inşası sırasında 

salt sütun kaidesi olarak kulla-
nılması amacıyla getirildikleri-
ni düşünmektedirler. Bu görüşe 
rağmen, Medusa Başı hakkında 
birtakım efsaneler oluşmuştur.
Efsaneye göre Medusa, Yunan 
mitolojisinde yeraltı dünyasının 
dişi canavarı olan üç Gorgona’ dan 
biridir. Bu üç kız kardeşten yılan 
başlı Medusa, kendisine bakan-

ları taşa çevirme gücüne sahip-
tir. Bir görüşe göre o dönemde 
büyük yapılar ve özel yerleri ko-
rumak için heykelleri kullanılırdı 
ve sarnıca Medusa Başı'nın ko-
nulması da bu yüzdendir. Medu-
sa Başı, Bizans’da kılıç kabzaları-
na işlenmiş ve sütun kaidelerine 
(bakanların taş kesilmemesi için) 
ters olarak yerleştirilmiştir. 

MÜZE: YEREBATAN SARNICI

Gözyaşı Sütunu
Bu sütunun adının Gözyaşı Sü-
tunu veya Ağlayan Sütun olma-
sı tesadüf değil. Gerçekten de 
bu sütun diğerlerinden farklıy-
dır "ıslak" tır. Her zaman da ıs-
lakmış.Bu sutunun Büyük Bazi-
lika'nın inşaatında ölen kölelerin 
anısına yapıldığı düşünülüyor.

Bizans döneminde bu çevre-
de geniş bir sahayı kaplayan 
ve imparatorların ikamet etti-
ği büyük sarayın ve bölgede-
ki diğer sakinlerin su ihtiyacı-
nı karşılayan Yerebatan Sarnıcı, 
İstanbul’un Osmanlılar tarafın-
dan 1453 yılında fethinden son-
ra bir müddet daha kullanılmış 
ve padişahların oturduğu Top-
kapı Sarayı’nın bahçelerine bu-
radan su verilmiştir.

Sarnıç, kurulduğundan günü-
müze kadar çeşitli onarımlar-
dan geçmiştir. Osmanlı İmpa-
ratorluğu Dönemi'nde iki defa 
onarılan sarnıcın ilk onarımı 3. 
Ahmet zamanında (1723) Mimar 
Kayserili Mehmet Ağa tarafın-
dan yaptırılmıştır. İkinci onarım 
ise Sultan 2. Abdülhamid (1876-
1909) zamanında gerçekleşti-
rilmiştir. Cumhuriyet Dönemi'n-
de de sarnıç, 1987'de İstanbul 
Belediyesi tarafından temizle-
nerek ve bir gezi platformu ya-
pılmak suretiyle ziyarete açıl-
mıştır. 1994 yılının Mayıs ayında 
yeniden büyük bir temizlik ve 
bakımdan geçmiştir. 

Hâlihazırda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iştiraklerinden Kül-
tür A.Ş. tarafından işletilen Ye-
rebatan Sarnıcı, müze olmanın 
yanı sıra, ulusal ve uluslarara-
sı birçok etkinliğe ev sahipliği 
etmektedir.

Müze her gün 09.00-17:30 sa-
atleri arasında ziyarete açıktır.
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LEZZETLİ KÖFTE YAPMANIN
PÜF NOKTALARI
Anne köftesi kıvamını tutturmak her zaman sanıldığı 
kadar kolay olmayabilir. İşte köfte yaparken dikkat 
etmeniz gerekenler...

Köftenin her bir cinsini tutkuyla seviyo-
ruz; Fakat köfte yapmak çok kolay gö-
rünse de asla hata kabul etmiyor.
İşte lezzetli köfte yapmanın püf noktaları;

Bayat ekmekleri harca kabuğuyla 
birlikte atmayın

Köftelerinizin yumuşak olmasını istiyor-
sanız ekmekleri kabuğuyla koymayın. Ka-
buklar köftenin sertleşmesine neden olur. 
Kabukları eklerseniz diğer malzemelerin 
ölçüsünü de artırmanız lazım ki köfteniz 
ısırıldığında taş gibi olmasın. Tarifiniz-
de ekmek yerine galeta unu da kullana-
bilirsiniz.

Köfteyi elinizle yoğurun

Köfte, elle yoğrulup hazırlanan bir yemek-
tir. Elleriniz kirlenmesin diye ya da hijyen 
çekinceleriyle metal araç gereçlerden yar-
dım alıyorsanız, metal tadı köftenize geçe-
cektir. Ellerinizi işin içine karıştırmamak-
ta ısrarcıysanız tahta kaşığı tercih edin.

Soğanı suyunu sıktıktan sonra 
harca ekleyin

Köfteyi köfte yapan malzemelerden biri 
de kuşkusuz soğan. Kuru soğanı doğra-
mak yerine, daha homojen bir yapı için 
rendelemeyi deneyin. Köftenizin çok sulu 
olmaması için soğanlarınızı harca ekler-
ken suyunu sıkın ya da süzün.

Kıymayı iki kez çektirmeden 
satın almayın

Kıyma "köftelik kıyma" olarak satılsa da 
marketten, kasaptan köfte için kıyma alır-
ken döş etini iki kez makineden çekme-
lerini isteyin. Hatta satın aldığınız kıyma 
ağırlığının yüzde 20'si oranında kavram 
yağı da alıp onu da iki kez çektirirseniz 
daha leziz bir tarife imza atabilirsiniz.



Farklı pişirme teknikleri için 
farklı tarifler uygulayın

Köfte tarifleri bir dünya. Farklı 
binlercesi mevcut. Bu nokta-
da pişirme tekniğiniz de çok 
önemli. Örneğin, tavada köfte 
kızartacaksanız yağsız et seç-
meli, tercihiniz fırında köfte ise 
yarım yağlı kıyma çektirmelisi-
niz. Aynı şekilde kızartma köf-
telerin malzemeleri de fırında-
kine nazaran daha tok olmalı 
ki tavada pişerken dağılmasın.

Köfteyi hazırladıktan sonra 
bir süre bekletin

Mükemmel köfteler yapmak 
için bilmeniz gereken sırlar-
dan biri de, harcı bir gün önce-
den hazırlayıp gece buzdola-
bında bekletmek. Eğer hemen 
gün içinde tüketecekseniz de, 
buzdolabında en az yarım saat 
bekletmeye çalışın. Böylece 
malzemeler dağılmaz ve daha 
lezzetli olur.

Yüksek ateşte pişirmeyin

Köftenin iyisi kısık ateşte pi-
şirilenden çıkar. Dışının hafif 
kabuk bağlaması ve mühür-
lenmesi için öncelikle yüksek 
ateşte ters yüz etmek doğ-
ru bir tercihken sonrasında 
hemen ateşin altını kısmak 
gerekir. Yüksek ateşte pişen 
köftelerin dışının daha çabuk 
pişeceğini, içleri çiğ kalacağı-
nı unutmamak gerekiyor. Köf-
telerinizin mangalda, ızgarada 
pişmişe yakın bir tada sahip 
olmasını istiyorsanız kalın ta-
banlı döküm tavayı tercih ede-
bilirsiniz.

Tavada çevirirken çatal 
kullanmayın

Genelde ateşte pişen köftele-
ri çatalla ters yüz etme gibi bir 
adetimiz var. Ama çatal köf-
tenin dağılmasına yol açabilir. 
Bu yüzden en doğru ve garan-
ti tercih maşa kullanmak. Köf-
telerin her bir yüzeyini ortala-
ma 3 dakika pişirmek leziz ve 
sulu köfteler için yeterli.
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SAĞLIK

Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte 
kapalı mekanlarda geçirdiğimiz süre 
uzamakta, toplu taşıma araçlarını 
kullanma sıklığımız artmaktadır. Bu 
da aynı ortamda öksüren ve hapşı-
ran kişiler aracılığıyla bakteri ve vi-
rüslere maruz kalarak hastalıklara 
sebep olmakta. Diyetisyen Kübra Bal, 
mutfağımızda bulunduracağımız be-
sinlerin doğal antibiyotik özellikleri 
sayesinde kış aylarının bu olumsuz 
etkilerini kırarak bağışıklık sistemimi-
zi güçlendirebileceğimizi ve kış aylarını 
ilaç tüketmeden atlatabileceğimizi 
söylüyor. 

Her sabah alınacak bir tatlı kaşığı balın 
antibakteriyal ve antiviral özelliği ile 
bağışıklığımızı korumaya yardımcı 
olacağını anlatan Kübra Bal, “Böyle-
likle gün içerisinde enerjinizin yüksek 
olmasını da sağlayabilirsiniz” diyor.

ANTİVİRAL BESİNLERLE 
KIŞI SAĞLIKLI ATLATIN
Havaların soğumasıyla birlikte ne yazık ki grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış 
gözlenmektedir. Peki kış aylarını ilaç kullanımına gerek kalmadan sağlıklı ve zinde 
geçirebilmenin bir yolu var mı? Diyetisyen Kübra Bal’ın önerilerine kulak vererek hem daha 
sağlıklı beslenebilir hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalıklardan korunabiliriz.

SAĞLIK

Öksürük ve boğaz ağrıları için 
zencefil

Zencefilin içerinde blunan gingerol 
maddesinin ağrı kesici, ateş düşürü-
cü ve yatıştırıcı etkisine dikkat çeken 
Bal, “İnce ince doğranmış 1 tutam zen-
cefil, limon sıkılmış ılık suda 20 daki-
ka bekletilerek günde 2-3 kez içildi-
ğinde boğaz ağrıları ve öksürüğe iyi 
gelecektir” diyerek, bu mucizevi bit-
ki ile kolayca hazırlanabilen reçeteyi 
paylaşıyor bizlerle. 

Her gün mutlaka soğan ve sarımsak 

Antibiyotik ve analjezik özellikte iki be-
sin olan soğan ve sarımsağın kış ay-
larında sofralardan kesinlikle eksik 
edilmemesi gerektiğini özellikle vur-
gulayan Kübra Hanım, “Neredeyse tüm 
yemek ve çorbalara eklenebilen soğan 
ve sarımsağı çocuklarımıza da sevdir-
meli ve sağlığımız için mutlaka her gün 
tüketmeye çalışmalıyız” diyor.

Diyetisyen Kübra Bal’ın uygulaması 
oldukça kolay olmasına rağmen sağ-
lığımız üzerinde son derece olumlu et-
kilere sahip diğer reçeteleri ise şöyle: 

Zerdeçal

Antimikrobiyal özellikteki zerdeçal, 
1 bardak kaynar suda 5 dk demlene-
rek günde 2-3 kez içilebilir.

Adaçayı

Antiviral özellikteki adaçayı, ağız ve bo-
ğaz iltihabı tedavisini olumlu destekler. 
3-4 gram yaprak 1 bardak sıcak suda 
5-10 dk demlenilip gargara yapılabilir.

Çörek otu

Bağışıklık sistemini destekleyen çö-
rekotu, günde 1 tatlı kaşığı alınıp iyi-
ce çiğnenerek tüketilebilir.
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ELİNİZİN ALTINDA 
BULUNMASI GEREKEN 
ŞİFALI BİTKİSEL YAĞLAR
Bitkisel yağların tedavi ve güzellik maksadıyla 
kullanımı ilk olarak eski Yunan medeniyetlerinde 
ortaya çıkmıştır. Eski Romalılar, aromaterapi 
yağlarını Arap ve Hint medeniyetlerinden 
getirtiyorlardı ve banyo sonrası masaj 
teknikleriyle kullanıyorlardı.

Esasen bir koruyucu hekimlik sistemi olan 
aromaterapinin kullanım alanı günümüzde 
kaybolmaya yüz tutmuş olmakla birlikte bitkisel 
yağların geniş iyileştirici etkileri halen bilinmekte 
ve kabul edilmektedir.

ŞİFALI BİTKİLER ŞİFALI BİTKİLER

OKALİPTÜS YAĞI

Okaliptüs yağı özellikle solunum yolu 
hastalıkları tedavisinde kullanılmakta-
dır. Bronşit, astım, nezle ve soğuk algın-
lığı tedavisinde çok güzel sonuçlar elde 
edilmektedir. Özellikle sinüzit tedavisin-
de kullanılması okaliptüs yağının fayda-
ları arasındadır.

Antibakteriyel özelliği sayesinde mikrop 
öldürücüdür. Kas gevşetici olarak da kul-
lanılır. Okaliptüs yağı çok güçlü bir yağ ol-
duğundan dolayı kullanımı sırasında aşı-
rıya kaçılmamalıdır. Okaliptüs yağı kas ve  
eklem ağrılarını hafifletmek için antisep-
tik etkilere sahiptir. 6 yaşından büyükler 
için bronşite iyi gelir. 

LAVANTA YAĞI

Rahatlatıcı etkisiyle ün salmış lavanta 
yağı, depresyon ve strese birebirdir. La-
vanta çiçeğinden yapılan şifalı bir yağdır. 
Lavanta yağı, özellikle masaj ve duş son-
rası kişisel bakımda psikolojik rahatla-
maya yönelik tercih edilir. Lavanta yağı 
faydalarından bir diğeri de adele tutul-
maları. Lavanta yağı, adele tutulmaları, 
kas ağrıları gibi rahatsızlıklarda, ağrıyan 
bölgeye yoğun masaj yaparak uygulan-
dığında kısa sürede sonuç gösterir. La-
vanta yağı ayrıca baş ağrısı ve romatiz-
maya da birebirdir. Sıcak suya bir kaç 
damla damlattığınız lavanta yağını ya-
tağınızın yakınlarına koyduğunuzda, uy-
kusuzluğunuza da çare olacaktır. Doğal 
bakım ürünü olan lavanta yağı çatlayan 
dudaklara da iyi gelir. 

AYNISAFA YAĞI

Aynısefa yağı özellikle cilt bakımı için 
harika bir üründür. Ciltte oluşan çatlak-
lar için doğal bir mucizedir diyebiliriz. Cilt 
bakımında yüksek nemlendirici olarak 
kullanılır. Hassas ciltleri dengeleyici ve 
güçlendiricidir. Tahriş olan ciltleri onarı-
cı etkiye sahiptir. Güneş ışınlarına karşı 
koruyucu ve nemlendiricidir.

Varis, egzema, sivilce, mantar, pişik, isilik 
ve döküntü gibi cilt problemlerinde des-
tekleyici ve yardımcıdır. Aynısefa yağı 
cilt lekeleri için faydalıdır. Vücut çatlak-
ları için özellikle topuk ve dirsek çatlak-
larına çok faydalıdır.
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ŞİFALI BİTKİLER

KEKİK YAĞI

Oldukça faydalı bir bitki olan kekik, her alan-
da kullanılabiliyor. Kekik yağı da aynı doğrul-
tuda cilt ve vücut için etkili sonuçlar ortaya 
koymaktadır.

Kekik yağı antiseptik özelliktedir. Kekik yağı 
kullanımı hazmı kolaylaştırıcı etkiler göster-
mektedir. Diş etlerinde oluşan iltihapların gi-
derilmesinde etkilidir. Grip, nezle ve burun 
tıkanıklığı gibi solunum yolu rahatsızlıkları-
nı giderir. Yüksek tansiyona iyi gelmektedir. 
Kekik yağı obezite sorunlarında yağları par-
çalamakta etkilidir. Vücutta oluşan kurtları 
düşürür, safra attırır ve kolesterolü düzene 
sokar. Yara ve yanıkların iyileşmesini hızlan-
dırır. Doğal bir ağrı kesicidir.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağının faydaları saymakla bitmi-
yor...  Sivilceli bölgeye sabah akşam sürdü-
ğünüzde hızlı bir şekilde o bölgeyi temizle-
yecektir. Cildinizi hem ferahlatacak hem de 
temizleyecektir. İz, akne, siyah nokta gibi 
problemlere düzenli kullanıldığında etkileri 
biliniyor. Çay ağacı yağı böcek ve sinek sok-
malarında da kullanılır. Bir damla yağ böce-
ğin soktuğu yere dökülür ve burası hafifçe 
ovulur. Antiseptik özelliği ile sokma nede-
niyle oluşan bakterileri yok edecek ve böl-
genin iyileşmesini sağlayacaktır. 
Banyo suyuna: Mentole benzer kokusu ile 
hem broşlarınızı açacaktır hem de vücudu-
nuzdaki organizmalara karşı antiseptik bir 
duvar örecektir.

KARANFİL YAĞI

Karanfil yağı, fosfor, sodyum, potasyum, 
kalsiyum, hidroklorik asit, demir ve C vita-
mini açısından son derece zengindir. Bitki-
sel tedavilerde en çok kullanılan tohumla-
rın başında gelir.

Diş ve diş eti bakımında, boğaz şişliği ve 
diş eti iltihaplarında; yara, kesik, mantar, 
isilik, böcek sokması gibi yara ve enfeksi-
yonların tedavisinde, sivilce kızarıklıklarını 
gidermede, ciltte oluşan leke ve kırışıklık-
ları azaltmada; depresyon, stres, uykusuz-
luk  ve unutkanlığı tedavi etmede son de-
rece başarılı olan karanfil, baş ağrısına da 
son derece iyi gelmektedir.

ŞİFALI BİTKİLER

BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı birçok hastalı-
ğın tedavisinde kullanılması, 
zayıflatıcı etkisi bulunması ve 
selülitleri yok etmesi gibi se-
beplerden dolayı günümüzde 
oldukça popülerdir. Biberiye 
yağı sayesinde hem hasta-
lıklarımızdan kurtulabilir hem 
de formumuza kavuşup zayıf 
bir görünüm elde edebiliriz. 

Biberiye yağı kullanarak ro-
matizmal hastalıklarımızdan, 
çeşitli kemik ağrılarımızdan 
kurtulmamız hayal değil.. Bi-
beriye yağı sürülerek eklem-
lerimizdeki ağrılarımızı gi-
derebiliriz. Ayrıca baş ağrısı 
durumunda bir miktar bibe-
riye yağı ile başımızı ovarsak 
da baş ağrımızı dindirebiliriz. 
Biberiye yağı vücudumuzdaki 
morluklara da iyi gelir.
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KESTANE KEBAP 
YEMESİ SEVAP....
Kış geldi soğuk havaların 
vazgeçilmez yiyeceği 
kestane de pazar 
tezgahlarındaki yerini 
almaya başladı. Eskisi 
gibi sobanın üstünde 
kavuramasak da yine 
en çok tercih ettiğimiz 
yiyeceklerin başında 
geliyor kestane. 

Önemli besin değerlerine sahip olan 
kestane kuvvetli bir antioksidandır. 
Folik asit açısından da oldukça varlıklı 
olan kestane kan basıncını düzenler. 
Kalbi koruyan, kan basıncını düzenle-
yen kestane oldukça kıymetli bir besin.

100 gramında yaklaşık 200 kalori 
bulunmaktadır. Potasyum, fosfor, 
magnezyum, klor, kalsiyum, demir 
ve sodyum mineralleri yönünden çok 
zengindir. Ayrıca bol miktarda C, B1, 
B2, B6, E ve PP vitaminleri içermek-
tedir. Şeker ve proteince de zengin-
dir. Yağ oranları düşüktür. 

Kalp ve kas sistemini uyarıp organiz-
manın su dengesini düzenler. Kasları 

güçlendirir. Kan dolaşımını hızlandı-
rıp varis ve basurların gelişimini önler. 
Karaciğer yorgunluğunu ve şişkinli-
ğini geçirir. Kansızlığı giderir, vücu-
dun kan üretimini hızlandırır, sindi-
rimi kolaylaştırır. Balla karıştırılmış 
kestane püresi bilhassa iştahsız ço-
cuklar için çok faydalıdır.

Kestane en çok lif içeren yemişler-
den biridir. Kestanenin içeriğinde-
ki lif, onu glisemik indeksi düşük bir 
yiyecek yapar. Bu da kan şekerinin 
hızlı değil, yavaş bir şekilde yüksel-
mesini sağlar.

Ayrıca kestane kabuklarının suda 
kaynatılması ile elde edilen çay, ateş 
düşürür ve sinirleri yatıştırır. Ancak 
damar sertliği ve şeker hastalığın-
dan yakınanların, kestaneyi ölçülü 
miktarlarda yemeleri tavsiye ediliyor.

Özellikle kış gecelerinin vazgeçilmez 
keyiflerinden biri olan kestane kebabı 
kolayca yapabilirsiniz. Önce kestane-
leri yıkayıp kurulayın, sonra her kes-
taneye keskin bir bıçak ucuyla derin-
ce bir çizik atın. Sadece üst ızgarası 
yanan bir fırında veya sobanın üze-
rinde ya da mangalda pişirin. Ayrıca 

gazlı ocak üzerinde teflon tava veya 
tencerede de aynı işi yapabilirsiniz.

Bu kadar kestaneden bahsetmişken 
kestane şekeri tarifinden ve kesta-
ne balından bahsetmemek olmaz.

Kestane şekeri tarifi…
› 500 gr iri kestane,
› 2.5 su bardağı toz şeker,
› 2.5 su bardağı su,
› 1 tatlı kaşığı vanilya.

Hazırlanışı:
Kestanelerin dış kabuklarını bir bı-
çak yardımıyla keserek soyun. So-
yulmuş kestaneleri su dolu tencere-
ye alıp ince kabukları yumuşayıncaya 
kadar kısık ateşte kaynatın. Ilınınca 
ince kabuklarını da soyun. Tozşekeri 
diğer bir tencereye alıp üzerine suyu 
ilave edin. Orta ateşte şeker eriyin-
ceye kadar kaynatıp kestaneleri ila-
ve edin. Kısık ateşte yaklaşık 2 saat 
kadar pişirin. Tencereyi ateşten alıp 
bir gün kadar bekletin. Sonra tence-
reyi gene kısık ateşe alıp 10 dakika 
kadar kaynatın ve üzerine vanilya 
serpin. Kestaneleri şerbetin içinden 
alıp ufak kağıt kalıplara yerleştirin. 
Soğuk olarak servis yapın.

HER DERDE DEVA 
KESTANE BALI

Kestane balı, arıların kestane ağa-
cının filizlenen kestane çiçeğindeki 
nektardan ürettiği çok şifalı bir baldır.
Kestane balı, koyu kahve renkli, kes-
taneye özgü tadı ve kokusu olan bal-
dır. Antiseptik özelliğiyle bilinir. Bağı-
şıklık sistemi, diş ağrısı, hazımsızlık, 
grip, kısırlık ve idrar kesesi enfek-
siyonları gibi birçok hastalığa şifa 
kaynağıdır. 

GURME GURME 8382
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Enerji verimliliği konusu dünyada oldu-
ğu gibi şüphesiz Türkiye'nin de en önemli 
sorunlarından biridir. Küresel ısınmadan, 
ekonomik kalkınmaya, insan sağlığından 
doğayı korumaya kadar pek çok konu 
tüketicinin cebini de yakından ilgilendir-
mektedir. Ev işlerinde tasarruf yapmanın 
püf noktalarını sizler için sıraladık. Böy-
lece hem aile bütçesine katkıda bulun-
muş hem de para biriktirme şansı da ya-
kalamış olacaksınız.

Bulaşık Makinelerinde...

Bulaşık makinesine bulaşıkları koyma-
dan önce soğuk su ile çalkalayın. Bulaşık 
makinesini yarı dolu veya aşırı dolu şe-
kilde çalıştırmayın. Bulaşıklar için mak-
simum 60 derece su sıcaklığı yeterlidir. 
Bulaşık makinesi çalışırken mümkün 
olduğunca banyo ve mutfakta aşırı su 
kullanmayın.

Çamaşır Makinelerinde...

Çamaşır makinelerini tam doluyken ça-
lıştırın. Fakat tabi ki çok abartıp kazanın 
sarkmasına da sebep olmayın. Çamaşır-
ları yıkarken çok sıcak su yerine ılık su 
kullanın. Elektrik enerjisinin yüzde 90'ı, 
suyu ısıtma sırasında harcanmaktadır. 
30-40 derecelik sıcaklık, çamaşırlar için 
en uygun sıcaklıktır. Çamaşırlar için doğ-
ru programı seçmek önemlidir. Çamaşır-
ları aşırı kurutmayın. Bu fazla harcanan 
enerjinin yanında aşırı kurutma elbiseyi 
tüylendirir ve yıpratır. Aşırı köpüren de-
terjan kullanmamayı tercih edin. Az veya 
fazla miktarda deterjan kullanmak verim-
siz temizlemeye neden olur. Her yıkama-
dan sonra kurutucudaki filtreyi temizle-
mek enerji tasarrufu sağlar. Soğuk suda 
da temizleme yapan deterjanlar kullan-
manız daha faydalıdır.

Saç Kurutma Makinelerinde...

Saçlarınızı havlu ile iyice kuruladıktan 
sonra saç kurutma makinesi kullanın. 
Böylece daha az enerji harcarsınız. Unut-
mayın, saç kurutma makinesinin10 da-
kika çalışması, 60 watt'lık bir lambanın  
3 saat yanmasına eşdeğer elektrik tüketir.
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Buzdolaplarında...

Buzdolabınızı, soba, radyatör, bula-
şık makinesi ve ocak gibi ısıtıcı kay-
naklardan uzak yerlere yerleştirin 
böylece enerji tüketiminizi yüzde 10-
15 oranında azaltabilirsiniz. Buzdo-
labının sıcaklığını +5 derecede, de-
rin dondurucunun sıcaklığının ise  

-18 derecede tutmak yeterlidir.

Yemeklerinizi dolaba koymadan önce 
oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. 
Buzdolabının kapılarının hava sızdır-
maz olmasına dikkat edin. Hava sız-
dırmazlık kontrolü ise şöyle kolayca 
yapılabilir: için beyaz temiz bir kâğı-
dı, kapı contası ile dolap kabini arası-
na koyun ve kapatın. Eğer kâğıt çok 
kolayca çekilebiliyorsa, buzdolabı-
nız veya derin dondurucunuz hava 
sızdırma sorunu yaşıyor demektir.

Derin dondurucuda buzlanmanın  
7 milimetreden fazla olmasına dik-
kat edin. Dolabın altında veya arka-
sında bulunan bobinleri yılda iki defa 
temizleyin yada temizletin. Temiz-
lemediğiniz zaman, yüzde 25 daha 
fazla enerji tüketerek uygun sıcak-
lığı elde edebilmektedir. Buzdolabı-
nı evinizin en sıcak yerine koyarsa-
nız toplam enerji tüketiminiz yüzde 
25 artmaktadır. Derin dondurucudan 
alacağınız bir kase buz parçasını do-
labınızın tam ortasına koyun. Böyle-
ce 3-4 gün süre ile yüzde 5 daha az 
enerji harcayacaktır.

Ütüde...

Ütü alırken kurutucu gücü düşük, bu-
har kapasitesi yüksek olanları seç-
mek hem daha az enerji tüketmenizi 
sağlayacak hem ütü yapmanızı ko-
laylaştıracaktır.

Ütü yapmadan önce çamaşırlarınızı 
düzgün şekilde askıya asın. Bu ça-
maşırlarınızı ütülerken daha az enerji 
harcamanızı sağlar, hem de sizin için 
kolaylık olur.

Ütüleme işinin bitimine yakın ütü-
nün fişini çekin ve son parçayı ütü-
nün içinde kalan ısıyla tamamlayın. 
Ütüleme işini, ütünün yeniden ısıt-
masına gerek kalmayacak şekilde 
yapmayı planlayın.
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Yemek Yaparken...

Yemek pişirirken düdüklü tencere 
kullanın. Bu yolla hem enerji tasar-
rufu sağlayacak hem yiyeceklerinizin 
besin değerini korumuş olacak hem 
de zamandan tasarruf edeceksiniz.

Yemeklerinizi ocakta pişirmeyi ter-
cih edin. Ocaklarda yemek pişirmek, 
fırında yemek pişirmekten daha 
ekonomiktir. Tencerede pişirdiğiniz 
yiyecekler kaynama sıcaklığına ulaş-
tığında, ocağın alev ayar düğmesini 
en kısık pozisyona getirin, yüksek 
ateşte kaynama yiyeceğin pişme-
sini hızlandırmamaktadır.

Ocağınızın büyük gözü üstüne küçük 
kap koymayın, bu durumda ener-
ji kaybına neden olursunuz. Ayrıca 
kabın altının temiz olmasına da dik-
kat etmelisiniz.

Yiyeceklerinizi ağzı açık kaplarda pi-
şirmeyin. Kapalı kaplar içinde yemek 
daha çabuk pişer, kapaksız kapla ye-
mek pişirirken 3 kat daha fazla enerji 
tüketirsiniz. Fırınınızda gerekli olma-
dığı durumlarda ön ısıtma yapmayın. 
Ön ısıtma yapmanız gerektiği durum-
larda 10 dakikayı geçirmeyin.

Mikrodalga fırınlarda pişirme ve ısıt-
ma süreleri çok kısadır. Klasik fırı-
na göre yaklaşık %50-60 daha az 
enerji tüketmektedir ve önemli öl-
çüde enerji tasarrufu sağlarlar. Yi-
yecekleri küçük parçalara bölerek 
pişirin veya ısıtın. Bu, pişirme süre-
nizi kısaltacaktır.
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TEMİZ BİR DÜNYA 
İÇİN ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİLLERE GEÇİN...

Elektrikle başlayan araba sevdası, 100 yıl sonra biraz da 
"Çevre"nin baskısıyla 2010'lu yılların başından itibaren tekrar 
hayatımıza girdi.

1900’lerde iki yakın dost olan Henry 
Ford ve Thomas Edison geleceğin 
yakıtının ne olacağına dair iddiaya 
girmiş.  Ford, içten yanmalı motor-
ların pistonluların yerine geçmesiy-
le kömürün yerini akaryakıtın alaca-
ğını söylerken; Edison ise elektrikli 
arabayı savunmuş.
O zamanlar akaryakıt olarak kulla-
nılan balina yağını elde etmek aşırı 
zorlaştığından bir süreliğine iddia-

yı Edison kazanacak gibi görünmüş. 
Fakat Orta Doğu ve başka yerlerde 
ucuz petrol yataklarının bulunma-
sının ardından piller benzinin ola-
ğanüstü başarısına yetişemeyince 
zafer Ford’un olmuş. Zaten ondan 
sonra dünya bir daha eskisi gibi 
olmadı. Ama şimdi gidişat yinede-
ğişmekte. Belki de aradan bir asır 
geçmesine rağmen asıl kazanan 
Edison olacak.



ELEKTRİKLİ ARABALAR

Araba sevdalıları elektrikli otomobil 
konusunda  temkinli; zira elektrik-
li otomobillerde en büyük maliyet  
batarya sorunu. Araçlar çevreci iyi 
hoş da menzilleri kısa, şarj istas-
yonları yaygın değil üstelik fiyatla-
rı da pahalı.
Neyseki tüm bu sorunlar artık ya-
vaş yavaş çözülüyor. Elektrikli spor 
arabadan,otobüslere hatta tırla-
ra kadar artık her fuarda yeni bir 
elektrikli aracın tanıtımı yapılmakta. 

1990'lı yıllarda icat edilen elekt-
rikli araçlar biraz da petrol sektö-
rünün baskısıyla uzun süreler uy-
kuda bekledi. Fakat 2000'li yılların 
gelmesiyle elektrikli araçlara olan 
ilgi de canlanmaya başladı. Elekt-
rikli arabaların vurgulamaya başla-
dığı ilk husus çevre faktörleri oldu. 
Petrol ürünlerine göre daha temiz 
enerji oluşu, karbon salınımına et-
kisi gibi konuların haberleştirilmeye 
başlanmasıyla  elektrikli arabalara 
ilgiyi arttırdı. İlgi artınca firmalarda 
bu kulvarda yarışa kalktı.

ELEKTRİKLİ ARABALAR

2022 Yılında Fiyatlar Eşitlenecek
Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre 2022 yılında elekt-
rikli araçlar ile normal araçların fiyatları eşitlenecek. Bek-
lenen talep artışları sonrasında üreticilerin maliyetleri de 
düşmeye başlayacak. Yine aynı araştırmaya göre, 2040 
yılı geldiğinde bugün tüm dünyada yüzde 1 payı bulunan 
elektrikli otomobillerin satış payı yüzde 35'i bulacak. Or-

talama elektrikli araç fiyatı ise 22 bin dolar seviyelerin-
de olacak. Yani diğer bir deyişle 2040 yılına geldiğimizde 
satılan her 100 araçtan 35'i elektrikli olacak.
Tabii ki elektrikli araç piyasasında yaşanacak artışların 
en büyük etkisi petrol sektörüne olacak. Tahminlere göre 
2040 yılında petrol tüketimi yüzde 14 düşecek.
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ENLERİN 
ŞEHRİ 

TOKYO

GEZELİM GÖRELİM

Okyanus ortasında bir ada 
ülkesi olan Japonya'nın 

başkenti Tokyo, 38 milyon 
nüfusu ile dünyanın en 

kalabalık şehri. Direkt uçsanız 
bile 12 saat süren uzun bir 

yolculuk sonrası ulaşacağınız 
bu baş döndürücü kenti 

gezmek ve keşfetmek için ne 
kadar çok kalsanız az gelir.

Japonları, kültürlerini bir çır-
pıda anlayabilmek kolay değil.
Ama tarih boyunca hep onlar 
bizi, biz onları sevmişizdir me-
safeler ne kadar uzun olsa da. 
Vakti zamanında kurulan bu ka-
dim dostluklar sebebiyle Ja-
ponya'ya vizesiz rahatça giriş 
yapabiliyoruz.

Japonyada bizim gibi dört mev-
simi yaşayan bir ülke. Tokya her 
mevsim ayrı güzel olsa da turis-
tik geziler için favori zamanlar 
çiçeklenen sakura (kiraz) ağaç-
larıyla ilkbahar ve sararıp kızı-
la dönen ağaçlarıyla son bahar 
ayları...

Tokyo denince akla  gökdelen-
ler, plazalar geliyor olabilir ama 
Tokyo aynı zamanda bir o kadar-
da yeşil bir şehir. Parklar, tarihi 
ağaçlar Japonların doğaya say-
gıları sizi şaşırtıyor. 

Shinyuku Gyoen, İmparator-
luk Sarayı Bahçesi, Yoyogi Park, 
Uneo Park mutlaka görmeniz ge-
reken parklardan sadece bir kaçı.

Elinizden fotoğraf makinasını 
bırakamayacağınız bu şehirde 
fotoğrafları çekilecek o kadar 
çok yer var ki...
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◢Sensoji Tapınağı
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Tokyo'ya yukardan bakayım 
diyorsanız Shiba Park'ın yakı-
nındaki Tokyo Kulesine çıkabi-
lir, buradan gördüklerinize tezat 
aşağıdaki parkta tarihi tapınak 
Zozoji'yi ziyaret edebilirsiniz.

Tapınak demişken turistlerin uğ-
rak noktalarında biri olan Aku-
sa'da bulunan kentin en büyük 
tapınağı Senjoji'yi es geçmeye-
lim. Yerli halk için çok önemli bir 
ibadet merkezi olan bu tapınağın 
çevresindeki çarşıda kimonadan 
çay takımına her türlü Japon kül-
türüne ait hediyelik eşya satan 
yerler ve yemek yerleri bulun-
maktadır. Meiji Tapınağı da gö-
rülmesi gereken yapılardan biri.

Demir ağlarla örülmüş bu şehir-
de toplu taşıma rahat, düzenli ve 
dakik. Her Tabelada Japonca'nın 
yanında İngilizce yazılması içini-
zi rahatlatıyor. Hat sayısının faz-
lalığı gözünüzü korkutsa da kısa 
sürede buna da alışıyorsunuz.

Ben Tokyo kırsalına çıkayım di-
yorsanız Hakone'ye gidip Fuji 
Dağı manzarası eşliğinde açık 
hava hamam sefası yapabilir-
siniz.

Yok ben kalabalıkların ve elekt-
ronik şeylerin adamıyım diyorsa-
nız bunlar için de gitmeniz gere-
ken yerleri söyleyelim...
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AKİHABARA 
Elektronik 
Eşyalar ve 
Animelerin 

Merkezi
Küçük büyük her türlü elektro-
niğin satıldığı,binlerce dükkanın 
bulunduğu bu semt manga ve 
anime tutkunlarının da bir nu-
maralı merkezi. Burası alışve-
riş ve sevdiklerinize orjinal hedi-
yelikler bulabileceğiniz fantastik 
bir mekan.

Tokya'ya gitmişken 100 Yenci'ye 
girmemek olmaz. Yaklaşık 1 do-
lara bu dükkanlarda milyonlar-
ca şey var. İnsan buralarda ak-
lını kaçırabilir.

Japon sokak modasının kalbi 
olan Harajuku'da mutlaka gör-
meniz gereken yerlerden biri.
Çok sayıda 2. el dükkanı barın-
dıran Takeshida Caddesi de unu-
tulmaması gereken bir mekan.

İstanbul'un Nişantası semtine 
benzer yerlere takılmak iste-
yenlerdenseniz sizin mekanı-
nız Ginza.
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DÜNYANIN
EN GÜZEL 10 SARAYI
Bir zamanlar, kralların ve imparatorların evleri olan 
yapılar şimdi turistlerin durağı oldular. Dünyanın en 
güzel birkaç sarayını sizler için derledik.

Alhambra - İSPANYA

Güney İspanya’nın Granada şeh-
rindeki yaylada bulunan saray 
bir bakıma kule, bir bakıma sa-
ray, bir bakıma da bahçe görü-
nümlüdür. 14. yüzyılın ortaların-
da, Müslüman ustalara verilen 
vasiyetname ile inşa edilmiştir. 
Alhambra bugün İspanya’nın en 
çekici turist hedeflerinden biridir. 
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Doge Sarayı - İTALYA

Doge Sarayı, tarihi Vene-
dik Cumhuriyeti’nin poli-
tik kurumlarına ev sahip-
liği yaptı. Görkemli yapı, 
İtalya’nın deniz ve tica-
ret gücünün bir sembolü 
niteliğindeydi. Gotik tarz-
da yapılmış saray birçok 
yangında zarar gördü fa-
kat arka arkaya yeniden 
inşa edildi. Saray, şu anda 
müze olarak kullanılıyor.

Chateau de Chambord - 
FRANSA

Versay Sarayın'dan sonra 
Fransa’daki en fazla ziya-
ret edilen saraydır. Fran-
sız Rönesansı'nın başya-
pıtıdır. İçerisinde 440 oda, 
365 şömine, 84 merdi-
ven barındırır. Yapımına 1. 
Kral François tarafından 
1519 yılında başlanmıştır. 
Kral François çevredeki 
ormanlarda ava gitmek 
için sarayı inşa ettirmiş-
tir. Fakat 1. Kral Franço-
is bu sarayda toplamda 
40 günden daha az dur-
muştur.

El Escorial - İSPANYA

Madrid'e pek de uzak ol-
mayan bir muhitte Kral 
Süleyman'ın tapınağın-
dan esinlenilerek yapılan 
bir yer; El Escorial.

İlk başta manastır olarak 
yapımına başlanan ama 
saraya dönüşen yapı aynı 
zamanda içinde dünyanın 
en büyük kütüphanele-
rinden birini barındırmak-
tadır. Kütüphanede sade-
ce Hıristiyanlık dünyasına 
ait eserler yok. Birçok 
Arapça yazma eser de 
burada muhafaza ediliyor.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Pena Ulusal Sarayı - PORTEKİZ

2. Kral Ferdinand tarafından 
1842’de inşa edilen Pena Ulusal 
Sarayı, Portekiz’de bulunur ve Avru-
pa’nın en yaşlı romantizm stilli sa-
rayıdır. Saray tarih boyunca bir kaç 
defa hasar alması dolayısıyla yeni-
lenmiştir. Bunlardan biri 1755’de 
Büyük Lizbon Depremidir. Şu an-
daki görünümü olan orjinal renkle-
ri, kırmızı, sarı yenilenmiştir. Pena 
Ulusal Sarayı, Portekiz’in en çok 
ziyaret edilen anıtlarından biridir.
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Versay Sarayı - FRANSA

Versay aslında avcı locasıydı, 1624’lü 
yıllarda 13. Louis tarafından inşa edil-
di. Onun varisi 14. Louis, Versay’ı dün-
yanın en büyük saraylarından biri ola-
cak şekilde genişletti ve 1682’den 
sonra Fransızları mutlak kural ile 

kontrol etmek için kullanıldı. Ver-
say Sarayı Ocak 1789’a kadar Fran-
sa Kralının resmi dairesi olarak kaldı. 
Ta ki kraliyet ailesi Fransız Devri-
mi ile Paris’e dönmek zorunda ka-
lana kadar.
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Dolmabahçe Sarayı - 
TÜRKİYE

1856 yılında Sultan Ab-
dülmecit tarafından yap-
tırılan Dolmabahçe Sara-
yı, İstanbul’un gezilecek 
yerlerinin olmazsa olma-
zıdır. Beşiktaş’ta denize 
sıfır konumda bulunan 
Dolmabahçe Sarayı içe-
risinde 285 oda ve 43 sa-
lon bulunmaktadır. 

Dolmabahçe Sarayı’nda 
mutlaka görmeniz ge-
reken kısım ve eserlerin 
başında Kristal Merdiven; 
bir zamanlar sadece sul-
tan ve vezirler tarafından 
kullanılan Bab-ı Hüma-
yun Kapısı; 16. yüzyılda 
oluşturulan bahçede yer 
alan Kuğulu Havuz; 2 bin 
500 kişilik Merasim Sa-
lonu; Gümüş ve mermer 
işlemeli Padişah Hama-
mı gelmektedir.

Grand Palace - TAYLAND

Tayland’ı veya Bangkok 
şehrini gezdim, gördüm 
diyebilmeniz için uğra-
manız gereken ilk yer bu 
ihtişamlı saraydır. 1782 
yılında inşa edilen bu sa-
ray yaklaşık 150 yıl Thai 
kraliyetine ev sahipli-
ği yapmıştır. Günümüz-
de de resmiyette olma-
sa da siyasi, kültürel ve 
konum bakımından Ban-
gkok’un kalbidir. Bir çok 
etkinliğin ve protestonun 
gerçekleştiği yerdir.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Mysore Sarayı - 
HİNDİSTAN

Sarayların  şehri olarak 
tabir edilen Mysore Sa-
rayı, bir çok tarihi saray-
lara ev sahipliği yapan 
Hindistan’da bulunur. 
Sarayların arasında en 
ünlüsü Mysore Sarayı 
olarak bilinir. Saray, dü-
ğün sırasında çıkan yan-
gın ile berbat hale gelmiş 
ve tekrar inşası 1912’de 
bitmiştir. Eylül, Ekim ay-
ları arasında gerçekleş-
tirilen Dasara Festiva-
li'nde saray, 10 binden 
fazla ampül ile aydınla-
tılmakta ve izleyenlere 
mükemmel bir manza-
ra sunmaktadır.

Unutulmuş Şehir- ÇİN

Pekin’de bulunan Unu-
tulmuş Şehir, dünyanın 
en büyük, en kompleks 
sarayıdır. Tam 72 hek-
tarlık alan kaplar. 1406 
yılından 1420 yılına ka-
dar inşası sürmüştür. 
İçerisinde 980 kurtul-
muş bina, 8.707 oda ve 
etrafında 6 metre de-
rinliğinde hendekler 10 
metre, uzunluğunda 
büyük duvarları bulu-
nur. Tiananmen Geçiti 
ile İlahi Geçit arasında-
ki uzunluk 960 metredir. 
24 imparatorluk, 5 yüz-
yıl boyunca Unutulmuş 
şehire hükmettirmiştir 
ta ki Çin’in son impara-
toru Puyi’nin çekilmesi-
ne kadar.
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Sadece yün dolgusu ile soğuktan korunmak için kullanılan bir örtü olmanın ötesinde halk 
estetiğini yansıtan geleneksel el sanatlarımızdandır yorgancılık... 

Alı, moru, yeşili ile rengarenk karanfiller, zambaklar, sümbüller, tavus kuşu ve kelebeklerle bezenmiş halleriyle genç kız çe-
yizlerinin, lohusa ve sünnet yataklarının süsüdür yorganlar. Günümüzde her ne kadar fabrikasyona dönse de, yün ve pa-
muğun yerini elyaf alsa da kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır gümüş, altın sırmalı, saten kaplı yorganlar…

KÜLTÜRÜREL MOZAİĞİMİZİN  
RENKLİ PARÇASI YORGANCILIK
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GELENEKSEL SANATLARIMIZ

Rengarenk Işıltılı Kumaşlar

Kuşaktan kuşağa aktarılarak günü-
müze ulaşan yorgancılığın Anado-
lu’daki ilk ustaları kadınlardır. Kadın-
ların mitil arasına pamuk koyarak 
diktikleri yorganlar zamanla erkekler 
tarafından geliştirilmiş ve yorgancılık 
babadan oğla geçen bir uğraş olarak 
süregelmiştir. 

Yorgan yüzü olarak genellikle sa-
ten, ipek, kadife, basma ve yazma 
gibi kumaşlar tercih edilmiştir. Bun-
da en belirleyici unsur ise kumaşın 
terletmeyen, hava alabilen ve insa-
nı üşütmeyen cinsler olmasıdır. En 
çok kullanılan renklerse mavi, krem, 
sarı, kırmızı, bordo, yeşil ve pembedir. 

İğne ile Resmedilen Motifler

Yorgan motifleri; daha önce dikilmiş 
yorganlardan esinlenilerek yada us-
tanın ilhamı ve ilgi duyduğu olay ve 
nesneleri stilize etmesiyle oluşur. Bu 
desenler; bitkiler, hayvanlar ve geo-
metrik desenler olarak gruplandırı-
labilir.  Bitki desenleri olarak karanfil, 
zambak, sümbül, lale, dal, menekşe, 
papatya, beş yapraklı yonca gibi çiçek 
figürleri ve armut, üzüm gibi meyve 
motifleri kullanılırken hayvan figürü 
olarak tavus kuşu, kelebek, kırlangıç, 
arı gibi motifler tercih edilir. En çok 
kullanılan geometrik desenlerse se-
kizgen, baklava dilimi, yıldız, üçgen, 

kare ve pervane motifleridir. Günü-
müz yorganlarında ise daha çok gü-
neşli, kalpli desenlerin yanı sıra portre 
ve manzara resimlerinin tercih edil-
diğini görmek mümkündür. 

Yorganlar adını kuşlu, fiyonklu, per-
vaneli gibi üzerindeki motiften veya 
kompozisyonun bütününden alırlar. 
Kompozisyonlar ya bir merkez çevre-
sinde geliştirilirler veya sıralamalarla 
düzenlenirler. Yorganın göbek ve kö-
şeleri belirgindir. Sıralama kompozis-
yonlar ise ya düzgün bir şekilde veya 
kaydırılmış ya da birbirine bağlı sıra-
lamalar şeklinde yapılır. 

İstanbul’da Geleneksel Yorgancılık 
Sanatı

Yorgancılık, gelişen teknoloji karşı-
sında ne yazık ki güncelliğini yitir-
miş; ustaların iğne ile adeta bir tablo 
gibi sırıdığı yün dolgulu, ipekli, satenli 
yorganlar yerini daha pratik olan ha-
zır elyaf yorganlara bırakmıştır. Bu 
durum geleneksel bir el sanatımı-
zı daha kaybolma tehlikesiyle burun 
buruna getirmiştir. Şehirlerde artık 
duvarlarını boydan boya renkli yor-
ganların süslediği, ustasının bağdaş 
kurup oturduğu setin üstünde yor-
gan diktiği dükkanlara rastlayama-
sak da Anadolu’nun çeşitli illerinde 
yorgancılıkla uğraşan ustaların var-
lığını bilmek de güzel. 

Güzel olan bir başka şey ise kültürü-
müzün vazgeçilmez bir parçası olarak 
geçmişten günümüze büyük ustaların 
elinde bir zanaat olmaktan çıkıp sa-
nata dönüşen yorgancılığın İBB Kül-
tür A.Ş. tarafından kitaplaştırılması. 

Tarihi asırlar öncesine dayanan yor-
ganın etimolojik kökeni ve geçmişi 
hakkında detaylı bilgilerin yer aldı-
ğı “İstanbul’da Geleneksel Yorgancı-
lık” adlı kitapta, bu kültür mirasımızın 
Osmanlılardan günümüze dek geli-
şimi, hallaçlar ve yorganın kullanım 
alanları etraflıca konu ediliyor.  Bunun 
yanı sıra yorgan yapımında kullanılan 
malzemelerden uygulanan desenlere 
kadar daha pek çok ayrıntı da kitabın 
sayfaları arasında bulmak mümkün. 

GELENEKSEL SANATLARIMIZ

Yazımıza, kitaptan yaptığımız 
birkaç alıntı ile devam edelim;

Onların Fırçaları İğne ve 
İplikleri

Türkiye’de üretilen pamuk 
yorgan ve döşekler ısı ayar-
layıcı etkilerini uzun süre 
korurlar. Eğer yorganların 
bu özellikleri olmasaydı yor-
gancı ustaları sanatlarını ge-
liştirmek için bu kadar caba 
harcamazlardı. Yorgancılık da 
diğer bazı el sanatları gibi ge-
lişmeden kalırdı. Yorgancı us-
taları geleneksel sanatlarını 
sanayi etkilerine karsı savu-
nan idealistlerdir. Fırçayla ça-
lışan ressamlar gibi onlar da 
iğne ve iplikle çalışıyorlar.

Çok sayıda yorgan deseni on-
ların çalışmaları ve buluşlarıy-
la geliştirilmiştir. Türkiye’de-
ki yorgancı ustalarının hepsi 
erkektir ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nden gelmişlerdir. Bu 
önemli bir özelliktir.

Türk Yorganlarıyla İyi 
Uykular

“Her insanın ömrünün orta-
lama üçte biri uykuda geçer. 
Mağara devrinden günümüze 
kadar insanlar yatak ve yor-
ganlarını, kürklerden, hasır-
lardan, yünden, çeşitli bitkile-
rin yapraklarından ve nihayet 
pamuktan yaptılar. Bugün de 
pamuğu tercih etmelerinin 
sağlık ve yararlılık açısından 
birçok nedeni vardır. Öncelik-
le pamuk, kolay sekil verile-
bilen, ucuz bir organik mad-
dedir. İnsan vücudunun ısısını 
ayarlar. Döşek ve yorganların 
arasındaki hava sürekli hare-
ket etmelidir. Bu, uyuyan in-
sana huzur ve iyi bir uyku sağ-
lar. Hareket edebilen pamuk 
lifleri insan vücudunun ısısı-
nın ayarlanması bakımından 
yararlıdır ve tüm vücuda ra-
hatlık verir. İnsan vücudunun 
ısısı için böyle bir uyum, diğer 
yorgan, döşek dolgu madde-
leriyle sağlanamaz.
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GELENEKSEL LEZZETLER

Kah sabah kahvaltılarında bir bardak çaya, kah okul kantininde ayrana katık ettiğimiz ya da 
bir vapur yolculuğunda martılarla paylaştığımız, buram buram kavrulmuş susam kokusuyla 
sıcacık ve çıtır çıtır bir simit kadar cezbedici daha başka ne olabilir ki.

Peki ya bu tokken bile kolay kolay 
hayır diyemediğimiz, yediden yetmi-
şe ve zengininden fakirine hepimizin 
zevkle yediği geleneksel lezzetleri-
mizden simidin tarihini hiç merak et-
tiniz mi? Dilerseniz İBB Çamlıca Sos-
yal Tesislerimizde de Çamlıca Simidi 
adıyla konuklarımıza ikram ettiğimiz 
ve tadanlardan tam not alan simidi 
biraz daha yakından tanıyalım.

"Halka-i Simid"den Bugünkü "Simit"e

Arapça has beyaz un anlamına gelen 
“samid” kelimesinden türetilerek di-
limize yerleşen simitin tarihimizde-

ki öyküsü 14. yüzyıla kadar dayanır. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Anado-
lu'da hüküm sürdüğü o yıllarda saray-
da bulunan un depolarına "simithane", 
bu unların dağıtımından sorumlu olan 
kişilere “simitçibaşı”, padişah fırınına 
ise "simit fırını" denilirmiş. 1593 ta-
rihli Üsküdar Şeriye Sicili'ndeki ka-
yıtlara göre has undan imal edilen 
halka şeklindeki ekmeklere ise “si-
mid-i halka" deniliyormuş. 

Büyük Türk seyyah Evliya Çelebi’nin 
Seyehatnamesi’nde “araba tekerle-
ği kadar” şeklinde tasvir ettiği ve ol-
dukça büyük ebatlarda olan simid-i 

halkalar 17. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren küçülerek bugünkü simitle-
re benzemeye başlar. 18. yüzyıldan 
itibaren halka-i simid yerine sade-
ce simit adı kullanılır ve saray dışın-
da sokak fırınlarında da pişirilmeye 
başlanmasıyla halk arasında epey 
meşhur olur. Bugün bile hala simit 
denildiğinde ilk aklımıza gelen meş-
hur fırınlar daha o zamanlarda konuş-
lanır Beylerbeyi, Galata, Samatya ve 
Kumkapı’da.  Simitçilerin, “Simitçiler, 
Ekmekçi ve Börekçiler” adıyla dernek 
kurmaları ise 10 Haziran 1910 tari-
hinde gerçekleşir.

SARAY SOFRALARINDAN  
GÖNÜL SOFRALARINA SİMİT

GELENEKSEL LEZZETLER

Geleneksel Çamlıca Simidi

Çamlıca Sosyal Tesisleri-
mizde tarihi ağaçların göl-
gesinde sunulan kaşarlı 
ve mahlepli Çamlıca simi-
di, konuklarımız için vaz-
geçilmez bir lezzet olma-
ya devam ediyor. Yolunuz 
Çamlıca’ya düşerse ünü sı-
nırlarımızı aşmış altın renk-
li Çamlıca simidimizi mut-
laka deneyin.
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Rengini Osmanlı Altınından Alır

Her ne kadar Evliya Çelebi Seyehat-
namesi’nde İstanbul dışında Balkan 
coğrafyalarında da simide rastladığı-
nı söylese de İstanbul simidinin tadı, 
lezzeti bir başkadır. Hele 22 ayar Os-
manlı altını renginde pişirilmesi, ol-
mazsa olmazıdır simidin. Un, su, süt, 
şeker ve tuzun karılıp pişirilmesiyle 
elde edilen İstanbul simidini renk ve 
lezzetiyle diğer simitlerden ayıran 
özeliği ise “pekmezleme” aşamasın-
daki farktan ileri gelir. Ankara, İzmir 
ve Bursa gibi daha pek çok yörede 
halka haline getirilen simitler sıcak 
pekmez şerbeti içinde bir süre ön pi-
şirmeye tabi tutulurken stanbul’da 
ise soğuk pekmez şerbetine ardın-
dan da susama batırılıp nar gibi kıza-
rıncaya dek fırınlarda pişirilir.  

Simit Üretimi Kanunla Yasaklanır

Simitin hayatımızdaki yeri sadece II. 
Dünya Savaşı yıllarında kısa süre de 
olsa mahrum kalır. 2. Dünya Sava-
şı’nın yaşandığı yıllarda tarım nere-
deyse durma noktasına gelmiş, stok-
lardaki ve az sayıda üretim yapan 
çiftçilerin elindeki hububatların bü-
yük bir bölümü orduya tahsis edilmiş-
ti. Bu nedenle oluşan hububat ve un 
sıkıntısı nedeniyle 1940 yılının Ocak 

ayında bir kanun çıkarılarak undan 
ekmek, simit, makarna, şehriye ve 
bisküvi dışında başka bir ürün ya-
pılmaması zorunlu kılındı. Ancak bu 
önlemler de sıkıntıyı aşmaya yetme-
yince 1941 yılında İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de ekmek karneye bağlan-
dı ve tek tip ekmek ile makarna dı-
şındaki tüm unlu mamullerin imalatı 
yasaklandı. Simit üretimini de kap-
sayan bu yasak 1942 yılına kadar un 
üretimi normal seviyeye ulaşıncaya 
dek bir yıl süreyle yürürlükte kala-
rak tarihimizin az bilinen ilginç ger-
çekleri arasındaki yerini alır. 

İşte Osmanlı saraylarından çıkıp gö-
nüllerde taht kuran ve her ne kadar 
artık “simitçiiiii…” diye bağırmasalar 
da hala sokaklarda görmeye alıştı-
ğımız seyyar satıcılarıyla İstanbul’un 
asla vazgeçemeyeceğimiz klasikle-
rinden biri olan simidin hikayesi böyle. 

Tabi günümüzde simide sadece sey-
yar satıcılar aracılığıyla değil sabit ve 
kapalı mekanlarda üstelik de fark-
lı sunum alternatifleriyle ulaşmak 
mümkün. Kısacası en sağlıklı ve en 
pratik geleneksel atıştırmalığımız si-
mit, günün her saatinde hoş mekan-
larda hoş sohbetlerin de katığı artık.

1. Gün
• Sabah: ½ simit, çay, kahve 
diyet içecekler • Öğle: 1 simit,  
1 kase yağsız salata • Akşam:  
½ tavuk, 1 kase yağsız sala 

2. Gün
• Sabah: ½ simit, çay, kahve 
diyet içecekler • Öğle: 1 simit, 
1 kase yağsız salata • Akşam: 
Yağsız ızgara et, 1 kase yağsız 
salata 

3. Gün
• Sabah: ½ simit, çay, kahve 
diyet içecekler • Öğle: 1 simit, 
1 kase yağsız salata • Akşam: 
10 köfte (ekmeksiz yapılacak, 
yağsız kıymadan, baharat 
olabilir.)

4. Gün
• Sabah: ½ simit, çay, kahve 
diyet içecekler • Öğle: 1 simit, 
1 kase yağsız salata • Akşam: 
10 köfte (ekmeksiz yapılacak, 
yağsız kıymadan, baharat 
olabilir.)

5. Gün
• Sabah: ½ simit, çay, kahve 
diyet içecekler • Öğle: 1 simit, 
1 bardak ayran • Akşam: 8 adet 
kuzu pirzola, 1 kase yağsız 
salata

6. Gün
• Sabah: ½ simit, çay, kahve 
diyet içecekler • Öğle: 1 tabak 
domatesli makarna 1 kase 
yağsız salata • Akşam: 8 adet 
kuzu pirzola, 1 kase salata

7. Gün
• Sabah: ½ simit, çay, kahve 
diyet içecekler • Öğle: Tavuklu 
domatesli makarna (1 tatlı 
kaşığı yağ konacak.) • Akşam: 
3 adet teflon tavada pişirilmiş 
bonfile veya balık, 1 kase yağsız 
salata

Simit Yiyerek Zayıflayın
Sabah ve öğle yemeklerinde simit yiyerek 3 ila 6 kilogram 
arasında zayıflamaya ne dersiniz. İşte 2 hafta süreyle 
uygulayabileceğiniz günlük 900 kalorilik simit diyeti...
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SAADET HANIM
YAZAN : AHMET LEVENT PALA
YÖNETEN : TOLGA YETER
SÜRE : 1 SAAT 40 DK / 2 PERDE

OYNAYANLAR

• ARDA ALPKIRAY • CAFER ALPSOLAY • 
CEREN KAÇAR • ÇAĞLAR OZAN AKSU • 
ELYESA ÇAĞLAR EVKAYA • ESEN KOÇER • 
HAZAL UPRAK • MÜSLÜM TAMER • NİLGÜN 
KASAPBAŞOĞLU • SELİM CAN YALÇIN • 
SERAP DOĞAN • ŞENAY BAĞ • VİLDAN 
TÜRKBAŞ

KONUSU

Tenha bir banka şubesi, günün öğle saatleri. Emekli 
ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu parasını çekmek için 
bankaya gelir. Bugün aynı zamanda oğlu Sermet'in de 
doğum günüdür ve oğlu için sürpriz bir doğum günü 
kutlaması planlamaktadır. Ancak bugüne dair sürp-
rizleri olan sadece Saadet Hanım değildir ve birkaç 
dakika sonra bankada yaşanacaklar Saadet Hanım'ın 
bütün planlarıyla beraber hayatını da altüst edecektir.

HİSSE-İ ŞAYİA (BİR EVLİLİK 
KOMEDİSİ)
YAZAN : İ. AHMET NURİ SEKİZİNCİ
YÖNETEN : TARIK ŞERBETÇİOĞLU
SÜRE : 2 SAAT 30 DK / 2 PERDE

OYNAYANLAR

• AYBAR TAŞTEKİN • HİKMET KÖRMÜKÇÜ 
• SELMA KUTLUĞ • SEZAİ AYDIN • UĞUR 
DİLBAZ • YAĞMUR DAMCIOĞLU NAMAK • 
ZEYNEP GÖKTAY DİLBAZ • ZİHNİ GÖKTAY

KONUSU

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik 
Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didiş-
meye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü payla-
şamayan ("hissei şayia") karı kocanın bitip tükenmek 
bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlik-
le boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaş-
mada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine 
dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de 
bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye 
rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında 
kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor.

SEYİRCİ İLETİŞİM MERKEZİ : (0212) 455 39 00
HAFTA İÇİ : 08:30 – 20:00
MAİL : seyirci@ibb.gov.tr

GİŞE SAATLERİ;
Pazar - Pazartesi - Salı; 11:00 -18:00

Diğer günler; 11:00 - 20:30

TİYATRO

MARTI
YAZAN : ANTON ÇEHOV
ÇEVİREN : BEHÇET NECATİGİL

YÖNETEN : YILDIRIM FİKRET 
URAĞ

SÜRE : 150 DK / 2 PERDE

OYUNCULAR

• ERSIN SANVER • HAKAN 
ARLI • JÜLİDE KURAL • KAMER 
KARABEKTAŞ • MERT ASUTAY 
• MERT AYKUL • MERT TANIK • 
NAZİF UĞUR TAN • PELİN ABAY 
• ROZET HUBEŞ • YEŞİM KOÇAK 
• Z. BAHAR ÇEBİ

KONUSU

Sorin Çiftliği'nde bir akşamüstü... Çift-
liğin hemen yanı başındaki gölün kıyı-
sında hazırlanmış sahnede genç yazar 
Treplev'in oyunu oynanacaktır. Annesi 
ünlü aktrist Arkadina ,Sevgilisi başa-
rılı yazar Trigorin ve ev halkı gösteriyi 
izlemek için toplanmışlardır. Oyunda 
Treplev'in aşık olduğu Nina oynaya-
caktır. Treplev'in hayali sanatta yeni bi-
çimler bulmak,Nina'nın hayali ise ünlü 
bir aktrist olmaktır. Büyük umutlarla 
başlayan oyun annesinin yüzünden 
yarıda kesilince Treplev ve Nina baş-
ta olmak üzere hayatları savrulmaya 
başlayacaktır. Moskova'dan uzak bir 
çiftlikte bir araya gelen Aristokrat ai-
lenin, çöküş içinde olan ve yeni deği-
şimlere ayak uyduramayan bireyleri-
nin taşrada geçen dramatik öyküsü.
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İÇİNDEN İSTANBUL GEÇEN KİTAPLAR

8.500 yıllık bir şehrin tematik tarihi
İstanbul’u sadece siyasi tarihi ile de-
ğil toplum yaşantısından eğitime, mi-
marisinden topografisine kadar pek 
çok yönü ile ele alarak bu kadim şeh-
rin binlerce yıllık tarihi, “Antik Çağ’dan 
21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi” adlı 

10 ciltlik dev çalışma ile kitaplaştırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür A.Ş. ve İSAM (İslam Araştırmala-
rı Merkezi) işbirliği ile hazırlanan “An-
tik Çağ’dan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul 
Tarihi”, İstanbul’un dünya şehirleri için-
deki yerini belirleyerek şehri topograf-

yası, mimarisi, dini ve sosyal hayatı, 
yönetimi ve iktisadi hayatıyla bir bü-
tün olarak ele alıyor. Alanında uzman 
isimlerin kaleme aldığı eser, hem genel 
okuyucunun beklentilerine cevap veri-
yor, hem de araştırmacı ve öğrenciler 
için kaynak kitap olma özelliği taşıyor. 

İSTANBUL’UN HAFIZASI; 
BÜYÜK İSTANBUL  
TARİHİ

İÇİNDEN İSTANBUL GEÇEN KİTAPLAR

300 kişilik dev kadro
İstanbul’un tarihine bütünlüklü bir ba-
kış kazandıran bu özel eser, alanın 
uzmanı 270 akademisyen ile birlikte 
toplamda 300 kişilik bir ekibin eme-
ğinin ürünüdür. Dolayısıyla bu haliyle 
de şehir tarihleri arasında en geniş bi-
limsel kadroya sahip eser olma özel-
liği taşıyor. İstanbul’un bütün asırları-
nı tanıtan eserin danışma kurulunda; 
Hail İnalcık, İlber Ortaylı, İskender Pala, 
Haluk Dursun, Mehmet Genç, Erhan 
Afyoncu, Beşir Ayvazoğlu, Sadet-
tin Ökten, Uğur Derman, Çiçek Der-
man, Feridun Emecen, Mehmet İpşirli, 
Coşkun Çakır, Kemal Beydilli, İsmail 
Erunsal, Korkut Tuna, Tuncay Başoğ-
lu, Mustafa İsmet Uzun, Yunus Uğur 
ve Turhan Kaçar bulunuyor.

İstanbul’un zengin görsel hafızası
“Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İs-
tanbul Tarihi” muhtevanın temel un-
surlarından kabul edilen görsel ma-
teryallerinin zenginliği ile de pek çok 
şehir tarihinden ayrılıyor. Eserde; 
şehrin, yaşayanların ve yaşananla-
rın tarihî serüvenini ortaya koyan ha-
rita, minyatür, gravür, resim, fotoğ-
raf, ferman, berat vb. arşiv belgesi, 
yazma, hat, tezhip, ebru gibi eser-
lere, süslemelere, mekân-bina gör-
sellerine ve grafiklere yer verilerek 
şehrin tarihteki yolculuğu görsel ola-
rak da yansıtılıyor. 4 bin civarındaki 
materyal ile eser, İstanbul’un tarihi-
ni anlatan görselliği en zengin çalış-
ma olma özelliği taşıyor.

İstanbul tüm tarihi dönemleriyle  
ele alınıyor

“Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İs-
tanbul Tarihi”, kendi içinde kendi içinde 
süreklilikler ve değişimler barındıran 
13 farklı tema ile 10 ciltlik bir çalışma 
ile okuyucuya sunuldu. Kentin tüm ta-
rihi dönemlerini ele almasıyla alanın-
daki en hacimli ve kapsamlı çalışma 
olma özelliği taşıyan eser tematik bir 
anlayışla makaleler şeklinde kaleme 
alınmış. Ana makaleler içinde ele alı-
nan ancak detay gerektiren konular 
ise ilave edilen çerçeve ve derkenar 
yazılar ile derinlikli olarak incelenmiş. 
Ayrıca eserde, şehrin kimliğini belirle-
yen ve tarihi akışında dönüm noktası-
nı oluşturan Bizans, Osmanlı ve Cum-
huriyet dönemleri ele alınmış.

10 cilt halinde okuyucu ile buluşan bu nadide eserde ele alınan temalar ise şöyle:

1. İstanbul’un emperyal 
    dönüşümleri
2. Dünya ölçeğinde İstanbul
3. Topoğrafya ve yerleşme
4. Siyaset ve yönetim

5. Demografi
6. Toplum
7. Din
8. İktisat
9. Ulaşım ve Haberleşme

10. Edebiyat-Sanat ve Kültür
11. Mimari
12. Eğitim-Bilim ve Teknoloji
13. Hafızalardaki İstanbul 
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