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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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BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER

Evlilik hazırlığı yapan çiftler-
le sektörün profesyonellerini 
buluşturan 15. Evlilik Dünya-
sı ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 
bu yıl  3-5 Şubat tarihleri ara-
sında Lütfi Kırdar Uluslarara-
sı Kongre ve Sergi Sarayı’n-
da gerçekleştirildi. Restoran 
hizmetlerinin yanı sıra başta 
düğün olmak üzere her tür-
lü toplantı ve organizasyona 
ev sahipliği yapan İBB Sos-
yal Tesisleri de bu yıl fuardaki 
yerini aldı. Evlenecek çiftlere 
İstanbul’un en güzel noktala-
rında konumlandırılmış 6 farklı 
mekan ve konsept alternati-
fi sunan İBB Sosyal Tesisleri, 
fuarın en çok ziyaretçi alan 
stantlarından oldu. İBB Sos-
yal Tesisleri standı fuar süre-
since 2 binin üzerinde ziya-
retçi ağırladı.

İBB Sosyal Tesisleri her 
zevke ve bütçeye uygun 

Eşsiz İstanbul manzaralarını 
şıklık, konfor ve lezzetle buluş-
turan İstanbul’un prestij me-
kanları İBB Sosyal Tesisleri’nin 
fuar alanındaki standı bir an 
bile boş kalmadı. 8 bin met-
rekarelik alanda 150 katılım-
cı firmanın stant açtığı alanda 
özellikle nişan ve düğün mera-
simleri için mekan arayışında 
olan çiftler, İBB Sosyal Tesis-
leri’ne büyük rağbet gösterdi. 
Kır bahçesinden havuz başına, 
koru içindeki tarihi konaktan 
şehrin merkezindeki modern 
salonlara uzanan İBB Sos-
yal Tesisleri hakkında bilgiler 
alan çiftler, mekan özellikleri 
ve hizmet kalitesi açısından 
değerlendirdiklerinde tesis-
lerin fiyatlarının oldukça ma-
kul olduğu yorumlarını yaptı.

İBB SOSYAL TESİSLERİ 
EVLENECEK ÇİFTLERİN 

GÖZDESİ OLDU

En Özel Günlerin En Prestijli Adresi İBB 
Sosyal Tesisleri, Evlilik Dünyası ve Evlilik 
Hazırlıkları Fuarı’nda 2.000’in üzerinde 
ziyaretçi ağırladı. Çiftler, hem zevklerine 
hem de bütçelerine hitap eden İBB Sosyal 
Tesisleri düğün mekanlarına hayran kaldı.

İBB güvencesinde kaliteli hizmet anlayışı, zen-
gin menü seçenekleri ve profesyonel personeli 
ile dört mevsim tüm özel günlerde sizleri ve mi-
safirlerinizi ağırlayan İBB Sosyal Tesisleri ile ilgili 
bilgi ve rezervasyon için 444 10 34 numaralı te-
lefon hattını arayabilir ya da https://tesislerimiz.
ibb.gov.tr/ internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kusursuz bir gün için İBB Sosyal Tesisleri
İBB Sosyal Tesisleri; Havuzlu Bahçe, İdeal Sa-
lon ve Kır Bahçesi olmak üzere Florya Sosyal 
Tesisleri, Beykoz Koru Sosyal Tesisi, 1453 Çır-
pıcı Sosyal Tesisi ve Avcılar Deniz Köşk Toplan-
tı ve Davet Salonu ile dört mevsim tüm özel 
günlerinizde sizleri ve misafirlerinizi ağırlıyor. 
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ENGELLİ GENÇLER HEM ÖĞRENİYOR 
HEM EĞLENİYOR 
Sosyal sorumluluk projeleri ile engelli gençlerin sosyalleşme ve toplumsal uyum süreçlerine 
katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her hafta bir öğrenci grubunu Lojistik Destek 
Merkezi’nde ağırlıyor. Çeşitli mutfak etkinliklerine katılan gençler eğlenceli bir gün geçiriyor.

TÜRK KEBABI İBB MUTFAKLARINDAN 
KAMERUN’A UZANIYOR
İBB Sosyal Tesisleri’nde aldıkları Uygulamalı Türk Mutfağı Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan 
gençler, sertifikalarını düzenlenen törenle aldılar. Türk kebaplarının hazırlanış ve sunumunu 
öğrenen Kamerunlular, ülkelerinde Türk restoranı açmayı hedefliyor.

Türk kültürünün tanıtılması amacıyla 
pek çok önemli çalışmaya imza atan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu 
kapsamda Kamerunlu iki genci İBB 
Sosyal Tesisleri mutfaklarında mi-
safir etti. Ülkelerinde Türk restoranı 
açabilmek için kebap yapımını öğren-
mek isteyen Kamerunlu Ahmet Jude 
ve Muhammed Mustafa, Yeryüzü Mü-
hendisleri Derneği aracılığıyla İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nden des-
tek istedi. Bunun üzerine Mustafa ve 
Jude, 2 aylık bir eğitim programı ha-
zırlanarak İBB Florya Sosyal Tesisle-
ri’ne davet edildi. Kamerunlu gençler, 
İBB’nin altın madalyalı şefi Hayrettin 
Kösem gözetiminde verilen Uygula-
malı Türk Mutfağı Eğitim Programı’nı 
başarıyla tamamladı. 

Kamerunlu gençlere çift dilde 
sertifika

Haftanın altı günü Florya Sosyal Te-
sisleri mutfaklarında eğitim alan Ka-

merunlu Jude ve Muhammerd, etin 
nasıl muhafaza edileceğinden marine 
yöntemlerine,  etin hangi bölümünün 
nerede kullanılması gerektiğinden 
nasıl hazırlanacağına, pişirme tek-
niklerinden sunumuna kadar Türk ke-
bapları ile ilgili pek çok detayı öğrendi. 
2 ayın sonunda ülkelerine dönmeye 
hazırlanan gençler için bir sertifika 
töreni düzenlendi. Jude ve Mustafa, 
Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dil-
de hazırlanan sertifikalarını, İBB Des-
tek Hizmetleri Daire Başkanı Osman 
Savaş’ın elinden aldı.

“Mutfak kültürümüzün tanıtımına 
katkı sağladık”   

Sertifika takdimi öncesinde bir ko-
nuşma yapan Osman Savaş, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm 
dünya insanlarının yanında oldukla-
rını ve işbirliklerine her zaman açık 
olduklarını ifade etti. Savaş, “Gele-
neksel Türk yemek kültürünün yan-

sıtıldığı İBB Sosyal Tesisleri’nde bir 
başka ülkenin gençlerini ağırlamak 
bizlere mutluluk verdi. Böylece mut-
fak kültürümüzü ülke sınırlarımızın 
dışına taşıyarak tanıtımına katkı sağ-
lamış olduk. Bu da bizim için önem-
li bir kazanım” dedi. 

“Buradaki dostluğu özleyeceğiz”

İki ay süresince İBB Florya Sosyal Te-
sisleri’nde çok güzel dostluklar kur-
duklarını ve herkesin kendilerine bir 
şeyler öğretebilmek için çaba sarf et-
tiğini anlatan Jude ve Mustafa, “Türk-
ler gerçekten de çok misafirperver. 
Burada sadece yemeklerinizi değil 
kültürünüzü de tanımış oldu. Ülke-
mize gittiğimizde herkese Türkiye’nin 
ve Türk insanlarının güzelliklerini an-
latacağız” şeklinde konuştu.

Sertifika töreni, çekilen toplu hatıra 
fotoğrafı ile sona erdi.  

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin iki yıl önce engelli öğrenci-
lerin sosyal hayata adaptasyo-
nuna yönelik başlattığı sosyal 
sorumluluk projesi, 2016-2017 
eğitim ve öğretim yılında da 
sürdürülüyor. Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile ortaklaşa yürütülen 
proje kapsamında her hafta 
Çarşamba günleri, belirlenen 
bir okuldan öğrenci grupları Lo-
jistik Destek Merkezi’nde ağır-
lanıyor.

Proje kapsamında Eram Fatih 
Özel Eğitim Mesleği Eğitim Mer-
kezi’nden 7 kişilik öğrenci gru-
bu Lojistik Destek Merkezi’ne 
misafir oldu. Çeşitli yaş grup-
larından hafif zihinsel mental 
engelli öğrenciler, öğretmen-
leri gözetiminde Lojistik Des-
tek Merkezi’ni gezdi. 

Kurabiye ve pizza yaparak 
eğlendiler…

Ziyaretin ikinci bölümünde ise 
mini bir mutfak deneyimi ya-
şayan gençler, kendi elleriyle 
kurabiye ve pizzalar hazırladı-
lar. Kurabiye hamurunu diledik-
leri gibi şekillendiren ve arzu 
ettikleri malzemelerle ken-
di pizzalarını hazırlayan genç-
ler sonrasında da hazırladıkları 
yiyecekleri hep birlikte afiyet-
le yediler.
Gençlerle birlikte Lojistik Des-
tek Merkezi gelen öğretmen-
lerden Rahime Demir, bu gezi-
nin öğrencilerin sosyalleşmeleri 
ve toplumsal uyumları açısın-
dan çok yararlı olduğunu belir-
terek böyle bir imkan sunduğu 
için İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
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İSTANBUL 
GENÇLERİNE 
ÇALIŞIYOR!
2 yılda 4 projeye  
iştirak eden yaklaşık 15.000 
sporcu adayı arasından çıkan 
genç yetenekler...

0706 GENÇLİK SPOR GENÇLİK SPOR



HALKLA İLİŞKİLER

WHATSAPP VE WEBCHAT İLE ETKİN İLETİŞİM
Vatandaş memnuniyetini ilke edinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi; teknolojik iletişim 
ağlarını geliştirerek vatandaşa daha etkin, çözüm odaklı, etkileşimli ve kaliteli hizmet 
sunmaya devam ediyor.

İBB’nin; WhatsApp (0 5521530034) ve WebChat (Beyazmasa.ibb.gov.tr) gibi yeni iletişim 
kanalları ile birlikte 7/24 belediyecilik hizmeti sunan deneyimli ekibi, ulusal ve uluslararası 
düzeyde model oluyor.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Face-
book, Twitter, WhatsApp, Instagram, 
WebChat ile 7/24 vatandaşla temas 
kuruyor. İBB sosyal medya hesapla-
rı aracılığı ile İstanbul ve İstanbullu-
nun sorunlarının çözümü noktasında 
hızlı ve etkin yaklaşımlar sergileniyor. 
Sadece Twitter ve Facebook hesap-
larında 2015 yılında 150 bin dolayın-
da olan takipçi sayısı, 2016’da 170 
bini aşarken Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü’nün resmi sosyal medya hesap-
larının tamamında ise başlangıçtan 
bu yana 44 milyona yakın görün-
tüleme ile adeta bir rekora gidiliyor. 
2016 yılında kaydedilen başvuru-
lar incelendiğinde yaklaşık 120 bin 
çözümün anlık olarak sunulduğu ve 
bilgilendirme yapıldığı da ortaya çı-
kıyor. Beyazmasa başvuruları içe-
risinde sosyal medyanın payı 2016 
yılında yüzde 12 olarak açıklanırken, 
pozitif imaj doğrultusunda 2017’de 
bu oranın yüzde 22’lere ulaşabilece-
ği öngörülüyor.

WhatsApp ve WebChat İle Anında 
İletişim

Mesajlaşma uygulaması olarak ha-
yatı kolaylaştıran WhatsApp ve We-
bChat sosyal medya ekibinin 7/24 
hizmet odaklı deneyimli çalışanları 
ile İstanbul konulu tüm başvurular-
da anında iletişim konforu sağlaya-
rak İstanbulluları mutlu ediyor. Be-
lediyecilik faaliyetlerinin kişiye özel 
hali olarak büyük ilgi gören uygula-
malar, dünyada kayıtlı kullanıcı sayı-
sı en yüksek olan hizmetler arasında 
gösteriliyor. Büyükşehir hizmet çe-
şitliliği ve yüreklere dokunan olumlu 
iletişime profesyonel sosyal medya 
ekibi aracılığıyla ulaşan İstanbullular; 
samimi havada, anında yanıt alma-
nın farkındalığını WhatsApp ve We-
bChat iletişim hizmetleri ile de ya-
şayabiliyor. 

Vatandaşla iletişimi arttırarak bele-
diye hizmetlerine ayna olan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişki-

ler Müdürlüğü, sosyal mecra ve tek-
nolojik alanda etkin iletişimi sağla-
yıp, kurumsal imajın gücüne model 
oluşturuyor. Her alanda vatandaşa 
yakın olma yönünde alt yapı oluşturan 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2017 yılın-
da da sosyal medya açısından inter-
netin sınırsız imkanlarını en yenilikçi 
yönüyle değerlendirmeyi hedefliyor.

WhatsApp: 0552 153 00 34

WebChat: Beyazmasa.ibb.gov.tr

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Sosyal Medya Hesapları

Başvuru hesapları:

ibbBeyazmasa Twitter, 
ibbBeyazmasa Facebook

Başvuru ve hizmet duyuru 
hesapları: ibbPR Twitter

ibbpr Instagram
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SOSYAL TESİSLER  
LALELERLE DAHA DA GÜZEL
Güzelliği dillere destan olan, nice sanatkarlara, şairlere, ressamlara ilham veren 
İstanbul, baharla birlikte kavuşur renk renk açan lalesine…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez 2005 yılında “İstanbul Lalesi ile Buluşuyor” sloganıyla başlattığı İstanbul 
Lale Festivali kapsamında başta Emirgan Parkı olmak üzere laleyle bezenir parklar, saraylar, camiler hatta caddeler, 
sokaklar bile. Elbette bu güzelliklerden kaliteli hizmet anlayışı ve eşsiz manzaraları ile İstanbul’un prestij mekanla-
rı olan İBB Sosyal Tesisleri de alır nasibini. İBB Sosyal Tesisleri de lezzet şöleninden önce görsel bir şölen yaşatır mi-
safirlerine engarenk laleleriyle.

◢Beykoz Koru

◢Haliç

1110



SOSYAL TESİSLER SOSYAL TESİSLER

◢Haliç◢Küçükçekmece
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◢Florya

◢Büyükçekmece

◢Fethipaşa
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İSTANBUL İBB İLE 
RAYINA OTURUYOR
“Her yerde metro, her yere metro” hedefi ile İstanbul ilçe ilçe, 
mahalle mahalle metroyla buluşuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; daha hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım için hız 
kesmeden çalışıyor. Raylı sistemler, kavşak-yollar, tüneller, toplu taşıma ve otopark gibi 
trafik yönetimini bir bütün olarak ele alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hem yeni hem 
de alanında ilk olan projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.
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Yer altı demir ağlarla örülüyor 

Bundan 17 yıl öncesine kadar yal-
nızca 8.5 kilometre metrosu bu-
lunan İstanbul, İBB’nin ilk etapta 
hayata geçen projeleriyle 2004 
sonuna kadar raylı ulaşım ağını 45 
kilometreye çıkardı. 2004-2016 
arasında inşaatı tamamlanan 
100 kilometrelik metro hattının 
hizmete girmesiyle toplam raylı 
sistem ağı 150 kilometreye ulaş-
tı. Toplu taşımayı geliştirmek için 
birçok projeye imza atan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi hali hazırda 
156 kilometrelik metro hattının in-
şaatına ise devam ediyor. Devam 
eden projelerin de tamamlanma-
sıyla birlikte 2019 sonunda İstan-
bul, 489 kilometrelik raylı siste-
me sahip olacak.

Yerin altını adeta demir ağlarla 
ören İBB, bir dünya şehri olan İs-
tanbul metrosunu; New York, Pa-
ris, Moskova gibi metropollerle ya-
rışır hale getirdi.

Hedef 2023’te 1000 
kilometrelik metro

İlerleyen inşaat teknolojisi saye-
sinde tamamen yer altında ya-
pılacak metro güzergahlarının 
inşaatı eskiye göre daha hızlı iler-
liyor. Marmaray ve Avrasya Tüne-
li’nin inşasında kullanılan büyük tü-
nel açıcı TBM’ler sayesinde metro 
inşaatları da hız kazanıyor. İstan-
bul’a hizmet etmenin ulvi bir görev 
olduğunu ifade eden İBB Başkanı 
Kadir Topbaş, “İstanbul’da günde 
30 milyon insan hareketliliği var. 
Gelecekte bu hareketlilik 40 - 50 
milyona kadar çıkacak. Bu yoğun 
hareketliliğin altından ancak met-
rolarla kalkabiliriz. 2023 sonra-
sında İstanbul’u 1000 km’lik raylı 
sistem ağına sahip bir kent haline 
getirmeyi hedefliyoruz. ‘Her yerde 
metro her yere metro’ dedik. Bu 
en fazla yarım saat yürüme me-
safesiyle metro istasyonlarına eri-
şilebilen bir İstanbul demek” diyor.

http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=New%20York
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=Paris
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=Paris
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=Moskova
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=Marmaray
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=Avrasya


Mahmutbey- Kabataş arası 
31,5 dakika
Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmut-
bey metro hattında tünel çalışma-
larının yüzde 75,5’İ tamamlandı. 
Mecidiyeköy’den Teksilkent’e uza-
nan tüneller Eyüp’te bulunan Vey-
sel Karani durağında İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katıldığı törenle birleşti.
Kabataş’tan Mecidiyeköy’e oradan 
da Mahmutbey’e uzanan 2 etap-
tan oluşan hat hakkında bilgi ve-
ren Topbaş, “24.5 kilometrelik bu 
hat günde 1 milyon yolcu taşıya-
cak. Mahmutbey’den çıkan bir kişi 
Kabataş’a 31,5 dakikada ulaşacak” 
şeklinde konuştu.

Dudullu - Bostancı metro 
hattı’nda tünel çalışmaları 
başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, Dudullu ile Bos-
tancı arasında 13 istasyonda hiz-
met vermesi planlanan 14,3 km’lik 
metro hattının tünel çalışmaları-
na Ataşehir’deki metro şantiyesin-
de düzenlenen törenle start verdi. 
Dudullu - Bostancı Metrosu’nu 
2019’a kadar bitirmeyi hedefle-
diklerini dile getiren Başkan Kadir 
Topbaş, “Bu metro hattımız hayata 
geçtiğinde 90 bin yolcu taşıma ka-
pasitesine sahip olacak. 13 dura-
ğın yer aldığı hat ile Dudullu - Bos-
tancı arası da sadece 21 dakika 
olacak” dedi.

ULAŞIM ULAŞIM 2120



Aydos Kalesi

Aydos

Tuzla O.S.B.

Marina

Hastane

Alibeyköy

Sahil

Silivri

Esenkent

Sarıyer

Ayvad Bendi

Santral

Miniatürk

Ayazağa İTÜ

Başıbüyük

Gültepe

Eyüp

Eyüp

Meydan

Sahil

KayışdağıYedpa

Esenyurt

Topkapı

Harem

Eminönü

Otogar

Marmaray

Toplu Konut

Onurkent

Marmaray

Kartal
D-100

Terminal

Sultangazi

Adnan
Kahveci

Göztepe

60. Yıl Parkı

Yenişehir

Hastane

Meclis Mah.

Güngören

Ferah
Mahallesi

Çamlıca
Tepesi

Çamlıca
CamiiFulya

Yıldız

Cibali

Bayrampaşa
Meydan

Davutpaşa

3. Havalimanı - 1

3. Havalimanı - 2

İhsaniye

Halkalı
Caddesi

Ardıçlı

K.ÇekmeceİBB Sosyal
Tesisler

Mustafa Kemal

Yıldırım
Beyazıt

Taşoluk Arnavutköy

Sarıgazi

2019 Sonrası
1,000,15 km

2004 Öncesi
45,1 km

2004 - 2017
149,95 km

2017 - 2019
489,15 km

Aydıntepe
Ayşe Kadın

Belediye
Aydos Kalesi

Aydos

Tuzla O.S.B.

Marina

Hastane

Alibeyköy

Sahil

Silivri

Esenkent

Sarıyer

Ayvad Bendi

Santral

Miniatürk

Ayazağa İTÜ

Başıbüyük

Gültepe

Eyüp

Eyüp

Meydan

Sahil

KayışdağıYedpa

Esenyurt

Topkapı

Harem

Eminönü

Otogar

Marmaray

Toplu Konut

Onurkent

Marmaray

Kartal
D-100

Terminal

Sultangazi

Adnan
Kahveci

Göztepe

60. Yıl Parkı

Yenişehir

Hastane

Meclis Mah.

Güngören

Ferah
Mahallesi

Çamlıca
Tepesi

Çamlıca
CamiiFulya

Yıldız

Cibali

Bayrampaşa
Meydan

Davutpaşa

3. Havalimanı - 1

3. Havalimanı - 2

İhsaniye

Halkalı
Caddesi

Ardıçlı

K.ÇekmeceİBB Sosyal
Tesisler

Mustafa Kemal

Yıldırım
Beyazıt

Taşoluk Arnavutköy

Sarıgazi

2019 Sonrası
1,000,15 km

2004 Öncesi
45,1 km

2004 - 2017
149,95 km

2017 - 2019
489,15 km

Aydıntepe
Ayşe Kadın

Belediye Aydos Kalesi

Aydos

Tuzla O.S.B.

Marina

Hastane

Alibeyköy

Sahil

Silivri

Esenkent

Sarıyer

Ayvad Bendi

Santral

Miniatürk

Ayazağa İTÜ

Başıbüyük

Gültepe

Eyüp

Eyüp

Meydan

Sahil

KayışdağıYedpa

Esenyurt

Topkapı

Harem

Eminönü

Otogar

Marmaray

Toplu Konut

Onurkent

Marmaray

Kartal
D-100

Terminal

Sultangazi

Adnan
Kahveci

Göztepe

60. Yıl Parkı

Yenişehir

Hastane

Meclis Mah.

Güngören

Ferah
Mahallesi

Çamlıca
Tepesi

Çamlıca
CamiiFulya

Yıldız

Cibali

Bayrampaşa
Meydan

Davutpaşa

3. Havalimanı - 1

3. Havalimanı - 2

İhsaniye

Halkalı
Caddesi

Ardıçlı

K.ÇekmeceİBB Sosyal
Tesisler

Mustafa Kemal

Yıldırım
Beyazıt

Taşoluk Arnavutköy

Sarıgazi

2019 Sonrası
1,000,15 km

2004 Öncesi
45,1 km

2004 - 2017
149,95 km

2017 - 2019
489,15 km

Aydıntepe
Ayşe Kadın

Belediye



Türk ve Dünya
Tiyatrosunun Seçkin

Oyunları İstanbul
Şehir Tiyatroları’nda!

Fetih Heyecanını Yaşamak İçin
Panorama 1453 Tarih 

Müzesi’ni Görün!
www.panoramikmuze.com

İslam Bilim ve
Teknoloji

Tarihi Müzesi’ni
Gezdiniz mi?

www.ibttm.gov.tr

Suya
Yansıyan Tarih

Yerebatan 
Sarnıcı!

www.yerebatan.com

Miniatürk
Türkiye Parkı’nı

Gezdiniz mi?
www.miniaturk.com.tr

Hiç Kapanmayan 
Kütüphane…

Atatürk Kütüphanesi
7/24 Hizmetinizde!

www.ibb.istanbul www.ibb.istanbul

20 Kültür Merkezi
Hizmetinizde!

Konser - Tiyatro - Seminer - Panel - Sergi
Ücretsiz Etkinliklerimize Sizleri Bekliyoruz.

Müziğin Her Rengi
Cemal Reşit Rey

Konser Salonu’nda!

www.crrkonsersalonu.org www.ibb.istanbul

İstanbul
Metroları ile
İlgili Her Şey

13 İstanbul Aile 
Danışmanlık ve 

Eğitim Merkezimiz 
Hizmetinizde!

www.istanbulunmetrosu.com

www.ibb.istanbul

www.ibb.istanbul

16 Psikolojik
Danışmanlık ve 
2 Psikoterapi
Merkezimiz

Hizmetinizde!

www.ibb.istanbul

Gençlerimize Güvenli 
Modern ve Sağlıklı
Ortamda  Ücretsiz
İnternet Hizmeti

BELNET Kafelerde!

www.ibb.istanbul

Beyazmasa
Dilek, Temenni, Şikayet

Soru ve Sorunlarınız İçin 
7/24 Hizmetinizde!

www.ibb.istanbul

110 Spor
Tesisimiz

İstanbulluların
Hizmetinde!

www.ibb.istanbul

Yaşlı Yaşam Evleri 
Hizmetinizde!

Yaşlılarımızı Mahallelerinden 
Koparmadan Huzur İçerisinde 

Yaşamalarını Sağlıyoruz.

www.ibb.istanbul

Sağlıklı Ekmek
İstanbul Halk Ekmek

564 Büfe ile Hizmetinizde!
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SOSYAL TESİSLERDE 
BAHAR VE BAHARDA 
ÇOCUK OLMAK
“Bahar gelmiş ay balam bahar gelmiş
Dağda kekik bezenmiş yerler çimen döşenmiş…”

Bahar gelip de güneş yüzünü gösterdi mi çocukların da gözü 
sokağa, parklara düşer hemen. Koca kış eve hapsolmuş ço-
cukların en doğal hakkı değil mi zaten doya doya oynayıp 
çocuk olmanın tadını çıkarmak… Kapılarını yediden yetmişe 
tüm İstanbullulara açan İBB Sosyal Tesisleri, etrafını çevre-
leyen çocuk parkları, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor sahaları 
ile çocuklara baharın ve yazın tadını çıkarma imkanı sunuyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
sosyal belediyecilik anlayışıyla İstan-
bullulara kazandırdığı Sosyal Tesisler, 
kaliteli hizmet anlayışı ve lezzetli su-
numları kadar etrafını çevreleyen do-
natılarıyla da benzerlerinin bir adım 
ötesine geçiyor. Mavi ile yeşilin iç içe 
geçtiği düzlüklerde, asırlık ağaçların 
gölgelediği korularda, martı sesleri-
nin eksik olmadığı bir gölün kenarın-

da, herkesi kendine hayran bırakın 
Haliç’in kıyılarında ya da Boğaz’ı sey-
re doyum olmayan bir tepenin etek-
lerinde konumlandırılan İBB Sosyal 
Tesisleri, yediden yetmişe tüm İs-
tanbullulara hitap ediyor. 

Yetişkinlerin güzel bir kahvaltıdan 
ya da şık bir yemekten sonra en-
fes manzaraya karşı çaylarını yu-

dumlayarak stres attığı Sosyal Te-
sisler, çocuklar içinse gönüllerince 
koşup oynayabilecekleri mekanla-
ra dönüşüyor. İBB Sosyal Tesisle-
ri’nin etrafını çevreleyen parklarda 
oyunlar oynayıp temiz havanın ta-
dını çıkaran çocuklar, trafik korku-
su yaşamadan bisiklete binip saha-
larda top koşturabiliyor.

DOSYA: SOSYAL TESİSLER VE ÇOCUK DOSYA: SOSYAL TESİSLER VE ÇOCUK 2928
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İSTANBUL VE KEDİ

Bir kafenin ahşap taburesinde, 
araba kaputları üstünde, iske-
lelerde, balıkçıların, ciğercilerin 
dibinde, insanların kucağında.
Onlar İstanbul’da hayatın için-
de her yerdeler.

İstanbul demek aslında kedile-
rin her yerde istediği gibi gez-
diği, dinlendiği, sevildiği doku-
nulmazlıklarının olduğu bir yer 
demek.

Sizle karşılaştıklarında o kadar 
rahat ve umursamazlar ki san-
ki “Bu bölgenin kralı benim” ha-
vasındalar.

Geçmişten gelen bir özgüven-
dir kediler için bu rahatlık... Kedi 
severler ile dolu bir şehirde aç 
kalmamanın verdiği bir huzurla 
diledikleri gibi salına salına do-
laşırlar tüm koca şehirde. 

Bu dünyada örneği olmayan bir 
şey; Avrupa’da, Amerika’da yok. 
Yurtdışındaki metropollerde ya-
şayan kedilerin bir böyle insan-
larla ilişki kurma ortamı, olana-
ğı yok. Ama İstanbul’da kediler, 
sanki sizi senelerdir tanıyormuş 
gibi davranıyorlar.

Burada şehrin yerlisidir kediler.

Şehri bizden daha iyi tanıyorlar. 
Bizim giremediğimiz yerlere gi-
rip çıkıyorlar, şehri göremediği-
miz açılardan görüyorlar. 

Şehri fotoğrafyanların objektif-
lerinde rol kapan kedilerle sizle-
ri başbaşa bırakıyoruz...

İSTANBUL VE KEDİ

İSTANBUL; 
KEDİLERİN 
KRALLAR 
GİBİ YAŞADIĞI 
ŞEHİR

3332
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◢Emir Bozkurt

◢Emir Bozkurt
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SAĞLIKLI YAŞAM SAĞLIKLI YAŞAM 3938

Doğal Mineralli Suda Neler Var
Kalsiyum : Kemik ve diş sağlığı, kan pıhtılaşması, sinir uyarılarının iletimi

Magnezyum : Kalp sağlığı, kas ve sinir sağlığı ve enerji üretimi

Sodyum : Su-elektrolit dengesi, sindirim, asit-baz dengesi, uyarı iletimi

Potasyum : Hücre metabolizması, su dengesi

Florür : Diş ve kemik sağlığı

İyodür : Troid bezi fonksiyonları

Klorür : Su-elektrolit dengesi, sindirim

Bikarbonat : Sindirim, asit-baz dengesi

Sülfat : Sindirim safra kesesi ve fonksiyonların uyarılması

Bikarbonat, sindirimde özellikle mide fonksiyonlarını destekler ve hem midede hem 
kanda asit baz dengesinde rol oynar. Sülfat ise sindirimde daha çok karaciğer ve 
safra kesesi fonksiyonlarını destekler ve kalın bağırsakların uyarılmasını sağlar.

EN DOĞAL VİTAMİN KAYNAĞI; 
MİNERALLİ SU
Uzmanlar her gün mineralli su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek,  
"Böylece; günlük su gereksinimimizin bir kısmını karşılarken, diğer yandan  
yararlı etkiler elde edilebilirsiniz" diyor.

Günlük içilmesi gereken suyun 
doğal mineralli su olarak alınması 
birçok avantajlar sağlar. Öncelik-
le, sağlıklı bir su metabolizması-
nın sağlıklı bir vücutta sürdürül-
mesi garantiye alınmış olur. Ayrıca, 
günlük alınması gereken mine-
rallerin bir kısmı belli düzeylerde 

karşılanmış olur. Bununda ötesin-
de kişilerde var olan bazı fonksi-
yonel rahatsızlıklar(mide yanma-
sı, böbrek taşı oluşumuna eğilim 
gibi) üzerinde yararlı etki elde edi-
lir. Daha da önemlisi bazı hasta-
lıkların (örneğin; osteoporoz gibi) 
doğrudan veya dolaylı tedavisi de 

sağlanabilir. Mineralli sularda, en 
yoğun bulunan elementler, kal-
siyum, magnezyum, sodyum ve 
klordur. Daha az bulunanlar, po-
tasyum ve flor, bazen de iyottur. 
Ayrıca, mineralli sularda sık ola-
rak bikarbonat ve daha az da sül-
fat iyonları bulunur.

Mineralli Suyun Avantajları:
• Sağlıklı yaşam desteği ve sağlıklı koruma 

• Mineral eksikliğini giderme, mineral gereksinimi karşılama

• Bazı hastalıkların doğrudan veya destekleyici tedavisi

• Bazı rahatsızlıkların giderilmesi ve önlenmesi



GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

New York Halk Kütüphanesi
ABD
Dünyanın en büyük dördüncü kü-
tüphanesi olan New York Halk Kü-
tüphanesi sistemi o kadar büyük-
tür ki, farklı farklı yerlere yayılmış 
tam 93 şubeden oluşur. Bunların 
en görkemlisi Beşinci caddedeki 
ana şubedir. Büyük avizeleri, dev 
pencereleri ve dekoratif yüksek 
tavanı ile Rose Ana Okuma Salo-
nu görülmeye değer bir mekandır.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER 4140

Dijitalleşen dünyada kitap 
kurtlarının vazgeçemediği 
mekanlar.

Bir kitap kurdu, mimari 
eserler hayranı ve meraklı 
bir gezginseniz, sizler için 
derlediğimiz dünyanın en 
güzel kütüphaneleri listemizi 
görmelisiniz. Göz kamaştırıcı 
mimarisi ve içinde 
barındırdığı bilgi hazineleri 
ile dopdolu olan kütüphane 
turumuza başlayalım. Sessiz 
olmayı sakın unutmayın!

DÜNYANIN
KÜTÜPHANELERİ;



GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

George Peabody Kütüphanesi  
BALTİMORE - ABD

George Peabody Kütüphane-
si 1878 de tamamlanmış bir  
neoklasik yapıya sahiptir.

Çoğunlukla İngiliz ve Amerikan 
sanatı,tarih, ve edebiyatı konu-
larına adanmış 300 bin ciltlik 
dev bir koleksiyona sahiptir. Beş 
katlı avlusu, siyah beyaz mer-
merden zemini işlemeli dökme 
demirden balkonları ve altın sü-
tunları ile çok zevkli bir yapıya 
sahiptir.

Çin Ulusal Kütüphanesi / PEKİN

Koleksiyonunda 31 milyon eser 
bulunan Çin Ulusal Kütüphane-
si Asya’nın en büyük kütüpha-
nesidir.

İçinde neredeyse her zaman 
gençlerin tıka basa doldurdu-
ğu dört katlı bir çalışma salo-
nu bulunmaktadır. Sessizliğin 
hakim olduğu bu kalabalık me-
kanda duyabileceğiniz tek ses 
dizüstü bilgisayarların tuşları-
na basma sesidir.

Trinity College Kütüphanesi 
DUBLİN - İRLANDA

Dublin’deki 18. yüzyılda inşa edi-
len Trinity College Kütüphanesi-
nin ünlü kemerli Long Room’a 
adımınızı attığınızda kendinizi 
tarihi dönem filmlerinin setin-
de hissedebilirsiniz.

Bu 65 metrelik kütüphane sa-
lonu, kemerli tavanının güzelliği 
yanı sıra  raflarında pek çok na-
dide kitaba da ev sahipliği yap-
maktadır.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Kraliyet Portekiz Okuma Salonu / RIO DE JANEIRO- BREZİLYA

1887 de kapılarını halka açan bu kü-
tüphane, Portekiz edebiyatının ana-
vatanı dışında en büyük ve en değer-
li koleksiyonuna sahiptir.

Kusursuz bir okuma aydınlığı sağ-
layan cam kubbesi ile o dönemde 
Lizbon'dan gemilerle getirilen kireçtaşı 
cephesiyle farklı bir atmosfere sahiptir.

4342
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Stuttgart Şehir Kütüphanesi / ALMANYA

Mimari yapısıyla farklı bir yere sahip olan bu 9 kat-
lı bina gündüzleri inci beyazı bir rubik küpü gibi ışıldar, 
geceleri ise mavi ışıklarla parlar.

Dış bölümündeki kobalt tonlarının aksine kütüpha-
nenin içi neredeyse bembeyaz olarak tasarlanmıştır.

Kendinizi bilim kurgu mekanlarında gibi hissettiğiniz 
bu yapıya renk katan tek şey kitaplar ve ziyaretçileridir.

4544



GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Seattle Halk Kütüphanesi / ABD

 2004’te açılan ve Amerikan mimarisinin en sevilen 150 
eseri arasında yer alan kütüphane yerel bir simge olmak-
tan çıkıp ulusal bir hazine haline gelmiştir.

Hollandalı mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan ve 
çelikle cam yapı elemanları kullanılan bu futuristik yapı 
alışılmadık tasarımı ile tam fotoğraflanacak bir mekan.

Çek Cumhuriyeti Ulusal Kütüphanesi / ÇEK CUMHURİYETİ

Çek Cumhuriyeti ulusal Kütüphanesi 1722’de Prag’da açıl-
mıştır ve 20 bin cildi aşan sayıda dünyanın en önemli te-
olojik ve medikal eserine ev sahipliği yapmaktadır.

Kütüphanenin tavanındaki sanat ve bilim temalı freskle-
re ve altın yaldızlı kürelerden oluşan koleksiyon kitaplar 
kadar değerli ve göz alıcı.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Fransa Ulusal Kütüphanesi / FRANSA

Fransızcada Bibliothèque Nationa-
le de France - Site Richelieu olarak 
geçen bu yapı, Fransa Ulusal Kütüp-
hanelerinin en prestijli yeridir. Daha 
önce kraliyet kütüphanesi olan yapı 
Fransız Devrimi ile birlikte “halkın 

malı” olarak cumhuriyet kütüpha-
nesine dönüşmüş yapının en meş-
hur bölümü, 45 metre uzunluğunda, 
34 metre genişliğinde ve 18 met-
re yüksekliğindeki oval salonudur. 
Çepeçevre etrafınızı saran kitaplar, 

oval tavanın yuvarlak camlarından 
gelen ışık, Fransız kütüphanelerinin 
karakteristik yeşil cam başlıklı oku-
ma lambaları, ortamdaki kitap ve ta-
rih kokusu insanı alıp başka diyarla-
ra götürüyor.

Kopenhag Kraliyet Kütüphanesi / DANİMARKA

Danimarka’nın Kraliyet Kütüphanesi, 
Kopenhag’ın ince zevklerini deneyim-
leyeceğiniz harika bir yer. Dış cephesi 

nedeniyle Siyah Elmas adı takılan bu 
ultra modern yapının dışı özellikle yaz 
aylarında piknik yapan,güneşlenen öğ-

rencilerle dolup taşmaktadır. Kütüpha-
nede ünlü bir restoran, konser salonu 
ve üç güzel sergi alanı bulunmaktadır.
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TOPHANEYE 
DEMİR ATMIŞ BİR 
MABED; KILIÇ ALİ 
PAŞA CAMİİ
Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinden...



İSTANBUL'UN DEĞERLERİ İSTANBUL'UN DEĞERLERİ

Tophane Meydanı’nda 1581 yılında 
Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tara-
fından Mimar Sinan’a yaptırılan Kılıç 
Ali Paşa Camii'nin hikayesinin şöyle 
olduğu rivayet edilir;

Kılıç Ali Paşa, tüm kaptanı deryala-
rın yaptığı gibi deniz kenarına bir cami 
yaptırmak ister. Bu arzusunu Sultan 3. 
Murat Han’a arz ederek, kendisine yer 
göstermesini ister. Sultan Murat lati-
fe edip ‘Sen ki deryalar serdarısın bir 
de benden kara toprak mı istersin? 

Camini dahi denize yapman müna-
siptir’ cevabı verince Kılıç Ali Paşa, 
bunun üzerine Tophane›deki sahil-
de, denizi doldurarak küçük bir yarı-
mada oluşturur ve camisini bu yarı-
madaya kondurur.

Mimar Sinan ustalık eserlerinden olan 
bu camiyi Ayasofya’nın küçültülmüş 
bir modeli olarak inşa etmiştir. Cami, 
Ayasofya’nın küçültülmüş bir mode-
li gibidir lâkin Mimar Sinan bu camiyi 
Ayasofya’nın basit bir kopyası şeklin-

de değil de, onun eksik yönlerinin ta-
mamlanıp, mimari yönden daha ge-
liştirilmiş hali olarak yapmıştır.

Kılıç Ali Paşa Külliyesi; cami, türbe, 
sebil, medrese ve hamamdan mey-
dana gelmektedir. Caminin gerek son 
cemaat yeri, gerekse içi 15. yüzyılın 
en güzel İznik çinileriyle tezyin edil-
miştir. Caminin denize bakan cephe-
sinde sekizgen plan üzerine kesme 
taştan Kılıç Ali Paşa'nın türbesi bu-
lunmaktadır.

◢Kılıç Ali Paşa Hamamı

5150



Dünyaca ünlü Mısır Çarşısı, Çiçek Pazarı ve Yeni 
Camii’yle, ağırladığı binlerce yerli ve yabancı 
turistiyle, balıkçısı, simitçisi, kestanecisi ve 
elbette güvercinleriyle tarihi Eminönü Meydanı…



EV VE ÇEVRESİNDE
Bilgisayar ve donanımının kirini te-
mizleyin. Çok çabuk tozlanıp kirlenen 
bilgisayar ve ekipmanlarını temizle-
meye başlamadan önce prizden çe-
kin. Bir tasın içinde az miktarda beyaz 
sirke ve suyu karıştırın. Bu karışıma 
batırdığınız yumuşak bir bezle sildi-
ğiniz bilgisayarınız pırıl pırıl olacak.

Krom ve paslanmaz çelik eşyaları-
nızı temizleyin. Bu tür malzemelri-
nizi temizlemek için püskürtmeli bir 
şişe içine koyacağınız sulandırılmış 
beyaz sirke birebir. Sirkeli suyu sı-
kın sonra yumuşak bir bezle parlatın.

Tıkalı lavaboları açın ve kötü koku-
sunu giderin. Tıkalı lavabolara en iyi 
çözüm sirke ve karbonat karışımı-
dır. Lavabonuza önce huniyle 100 gr 

karbonat, ardından 200 ml sirke dö-
kün. Köpürme durunca musluktan sı-
cak su akıtın.

Ahşap kaplamaları canlandırın. ya-
rım litre suya 4 çaorba kaşığı sirke 2 
çorba kaşığı zeytinyağı koyun ve ka-
rışımı çalkalayın. Temiz bir bezle ah-
şap kaplamaları silin. Bir kaç dakika 
sonra kuru bir bezle parlatın.

Araç camlarınızın buz tutmasını ön-
leyin. Kışın aracınız dışarda bırakıyor-
sanız camlarının buzlanmasını önlen-
menin en kolay yolu bunları dıştan 3’e 
1 oranında sirkeli su ile silmek. Etki-
si 1-2 hafta sürer.

Porselen, kristal ve cam eşyaları 
temizleyin. Tüm bu mutfak ürün-
lerini durulama suyuna veya bula-

şık makinalarına sirke koyarak par-
latabilirsiniz.

Et ve balığı yumuşatın. Yağsız kır-
mızı eti sirkeye batırıp bırakırsanız 
hem etiniz yumuşar hem de zaralı 
bakteriler de ölür.

Sebze ve meyvelerinizi yıkayın. 
Sebze ve meyvelerinizi pişirmeden 
yada servis etmeden önce üzerin-
deki kirlerden toksinlerden temizle-
menin yolu sirkeli suda yıkamaktır.

Yumurta yaparken. Yumurta haş-
larken su içine katacağınız sirke 
sayesinde yumurtanız çatlamaz,-
piştikten sonra da kabuğu çok ko-
lay soyulur.Çılbır yaparken de suya 
katacağınız sirke yumurtaların da-
ğılmasını önler.

ECZA DOLABI...
Nefesinizi tazeleyin. Sarmısak veya 
soğan yedikten sonra nefesinizin 
kokmaması için bir bardak ılık suya 
2 çorba kaşığı elma sirkesi ve 1 çay 
kaşığı tuz koyun ve ağzınızı bunun-
la çalkalayın.

Uçuğu iyileştirin. Uçuk acıyorsa üze-
rine beyaz sirkeyle ıslatılmış pamu-
ğu bastırıp kurulayın. Sirke acıyı ha-
fifletir ve şişi alır.

Çamaşır yıkarken. Çamaşır makine-
sine çalkalama devresinde 200 ml 
beyaz sirke koyarsanız yıkama su-
yundaki bakterileri öldürür, çamaşır-
ları yumuşatır, beyazlarınıza parlak-
lık katar, çamaşırlarınızdaki statik 
elektriği alır.

Böcekleri kaçırmak için kullanın. 
Kene, sivrisinek gibi böcekleri uzak-
laştırmak için cildinizi açıkta kalan 
yerlerini sirkeyle ıslatılmış bezle si-
lin. Kamp gibi yerlere gitmeden önce 
sirke içmenizde askeri bir taktiktir.

Çiçekleriniz için vazoya koyduğu-
nuz çiçeklerin diri kalması için suya 
2 çorba kaşığı elma sirkesi ve 2 çor-
ba kaşığı şeker karıştırın.
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SİRKENİN 
BİLİNMEYENLERİ
Sirkeyi sadece salata sosu 
olarak kullanıyorsanız, çok şey 
kaybediyorsunuz! Çünkü sirke, 
salataların tatlandırıcısı olmanın 
yanısıra insan sağlığı için 
neredeyse biçilmiş kaftan. Soğuk 
algınlığından iştahsızlığa, böbrek 
taşından kansızlığa kadar birçok 
derde deva olabilir.

"Bunları biz zaten biliyoruz" 
diyorsanız işte size sirkenin 
aklınıza gelmeyecek değişik 
yerlerde kullanım şekilleri;
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ÇİLEKLİ
TARTOLET
Krem şanti ve çileğin  
tatlı buluşması!

Malzemeler

► 4 adet yumurta

► 2 çay bardağı toz şeker

► 4 yemek kaşığı margarin

► 3 su bardağı un

► 2 çay kaşığı kabartma tozu

► 1 paket vanilya

İç malzemesi

► 2 su bardağı sade krem şanti

► 1 su bardağı süt

► 10 adet çilek

Hazırlanışı

Oda ısısındaki margarin, elen-
miş un ve kabartma tozu ile 
karıştırılır. Şeker, vanilya ve 
yumurta ilave edilerek yoğru-
lan hamur 10 dakika dinlendi-
rir. Hamurdan ceviz büyüklü-
ğünde parçalar koparılarak elle 
yağlanmış tartolet kalıplarına 
yayılır ve üstüne çatalla delikler 
açılır. Önceden ısıtılmış 180° fı-
rında 20 dakika kızarmadan pi-
şirilir ve dışarıda soğumaya bı-
rakılır. Krem şanti sütle çırpılır 
ve doğranmış çileklerle karış-
tırılır. Tartoletlerin içine çilek-
li krem şantiden koyulup üzeri 
çilek dilimleriyle süslenir. Sade 
krem şanti yerine çilekli krem 
şanti de kullanılabilir.

TRAMİSU
Pratik ve lezzetli  
bir tat…

Malzemeler

► 1 adet hazır pandispanya

► 2 yemek kaşığı neskafe

► 2 yemek kaşığı toz şeker

► 1 su bardağı sıcak su

Kreması için

► 2 adet yumurta

► 3 kahve fincanı toz şeker

► 200 gr labne peyniri

► 4 su bardağı süt

► Yarım su bardağı un

Hazırlanışı

Kreması için süt, un, yumurta 
ve toz şeker blendırdan geçiri-
lerek muhallebi kıvamını alana 
dek pişirilir. 10 dakika soğutu-
lur. Bu arada sıcak su, neska-
fe ve toz şeker karıştırılır. İki-
ye ayrılan pandispanyaların iç 
yüzleri bununla ıslatılır. Krema 
soğuyunca içine bir paket lab-
ne eklenir ve karıştırarak iyice 
yedirilir. Kremanın yarısı ser-
vis tabağındaki pandispanyanın 
üzerine sürülür. Diğer pandis-
panya kapatılarak kalan kre-
mayla her tarafı kaplanır. Bir-
kaç dakika soğuduktan sonra 
buzdolabında 3 saat bekleti-
lir. Üzerine süzgeç yardımıyla 
kakao serpilerek servis edilir.
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BAKIR KAPLAR MUTFAKLARA  
GERİ DÖNÜYOR
Tarihi çok eskilere, bundan tam 10 bin yıl öncesine kadar uzanan bakırcılık, kullanım 
alanlarının giderek azalması ve alternatiflerinin fazlalığı nedeniyle yok olma tehlikesiyle burun 
buruna gelmişken son zamanlarda yavaştan da olsa yeniden hayatımıza girmeye başlıyor.

Anadolu sanatında hep önemli 
bir yere sahip olan bakır, eskiler-
de kap-kacak, takı ve miğferlerin 
yanı sıra kapılar, kapı süslemelerin-
de yapı unsuru gibi günlük hayatın 
her alanında kullanılırken günümüz-
de ağırlıklı olarak süs unsuru ola-
rak salonlarda sergilenir hale geldi. 
Ancak son zamanlarda bakırın al-
ternatifleri olarak mutfaklarımız-
da kullanmaya başladığımız plastik, 
alüminyum ve teflon malzemelerin 
sağlıksız, buna karşın bakır kaplar-
da pişirilen yemeklerin daha sağlık-
lı ve lezzetli olduğunun ortaya çık-
masıyla bakır yavaş yavaş olsa da 
mutfaklara dönüş yapmaya başladı. 
Yüzyıllardır süregelen mesleklerini 

yaşatma savaşı veren bakırcıların 
çekiç sesleri artık daha güçlü du-
yuluyor. Ateşte tavlandıktan sonra 
usta ellerin vurduğu her çekiç dar-
besiyle biraz daha şekillenip kendi-
ne has desene kavuşan bakır, ihti-
yaç ve modaya uygun olarak damak 
tadına önem veren yemek düşkün-
leri için kazanlar, sahanlar ve cezve-
lere dönüşerek vitrinlerde boy gös-
terir oldu. Bu arada artık pek çok 
restoranda geleneksel lezzetlerin 
hazırlama aşamasından servis ve 
sunumuna kadar bakır kapların kul-
lanıldığını, bakır cezvelerde köz üs-
tünde pişirilen kahvelerin bakır fin-
canlarda sunulduğunu görmek de 
ayrıca keyif verici.

Doruk noktası Osmanlı

Osmanlı Dönemi’nde Balkanlar’da-
ki bakır madenlerinin işletilmesiy-
le birlikte bakırcılık doruk noktası-
na çıkar. Bu dönemde İstanbul, en 
önemli bakır işleme merkezidir. İs-
tanbul atölyelerinde üretilen bakır 
eserler, üstün işçilikleri, zengin bi-
çimleri, özgün süslemeleriyle dik-
kat çeker.

Bu dönemde Anadolu’da ise ba-
kırcılığın merkezlerinden biri Ga-
ziantep olmuş, Adıyaman ve Kilis 
de halkın ihtiyacı olan bakır eşya-
ların üretilip satıldığı kentler ara-
sında yer almıştır.
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1950'li yıllardan itibaren çelik keski ile 
bakırın üzerine desen işlemeye baş-
layan ustalar bu sayede bakır eşyala-
ra estetik katmayı da başarmışlardır.

Bakırcılık özellikle 1960’lı yıllarda al-
tın çağını yaşarken hemen hemen her 
şehirde bir bakırcılar çarşısı kurulmuş, 
usta ellerde çekiç darbeleri ile şekille-
nen bakır, yüzlerce çeşit eşya olarak 
vitrinlerde boy göstermiştir.

Bakırın üzerine tamamen el işçiliği 
ile desen işlenerek imal edilen ba-
kır ürünler tüm dünyanın hayranlığı-
nı kazanan sanat eserleri konumu-
na ulaşmıştır.

Eskilerden ne kaldı…

Anadolu topraklarındaki yemek çeşit-
lerinin zengin oluşu, her yemek türü 
için ayrı bir kazan, ayrı bir tencere, ayrı 
bir sahan türünün gelişmesini sağla-
mıştır. Mesela; tas kebabı yemeği için 
özel bir tas biçimi geliştirilmiştir ki sa-
dece bu yemeğin yapımında kullanılır. 
Sac kavurma yemeği için özel saclar, 
pilav çeşitleri için özel lengerler imal 
edilmiştir. Yine aynı şekilde “bulgur 
kazanı”, “köfte leğeni”, “hamur teşti”, 

“ges teşti” (çamaşır teşti) gibi amacı-
na uygun olarak üretilmiş kaplar var-
dır. Sadece bulgur ve pekmez kaynat-
mada kullanılan ve “kollu tas” denilen 
tas çeşidi de özel amaçla üretilmiş ba-
kır gereçler arasında yer almaktadır.

Geçmişte, yani bakırım görkemli gün-
lerinde kullanılırken günümüzde unu-
tulmaya yüz tutan bakır eşyalar ise 
şunlardır:

 - Yemek pişirmede ve su ısıtmada 
kullanılan kazanlar; Mahsere kaza-
nı, Guşhana, Kelle Kazanı, Tis ka-
zanı, Don kazanı, Arap kazanı, Hel-
va kazanı.

 - Hamama gidecek malzemelerin ko-
nulduğu kildanlıklar,

 - Bakkalların tartıda kullandıkları Bak-
kal tası,

 - Yemeklerin taşınmasında kullanı-
lan Sefer tası,

 - Su ve yoğurt taşımada kullanılan 
satıllar.
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ELMA KURDU KIRTIK  
(ÇOCUK OYUNU)

YAZAN : BARIŞ ÇAĞATAY ÇAKIROĞLU-ÖMER BARIŞ BAKOVA
YÖNETEN : BARIŞ ÇAĞATAY ÇAKIROĞLU
SÜRE : 30 DK./TEK PERDE
OYUN YAŞ GRUBU : 4 - 7 YAŞ

OYUNCULAR
ELYESA ÇAĞLAR EVKAYA • SEDA ÇAVDAR

KONUSU
Zamanın birinde çok yaşlı kocaman bir elma ağacı varmış. Rüzgarda tatlı tatlı sallanan bu ağaç, 
çevresindekilere gölge yapar onları güneşten korurmuş. İnsanlar o ağaçtan güzel elmalar toplar 
sevdiklerine dağıtırmış. Sadece insanlar mı? Hayvanlar da çok severmiş bu ağacı, hatta bir çoğunun 
evi bu ağaçmış. Karıncalar, arılar, kelebekler, çekirgeler, kuşlar... Hepsi bu ağaçta birlikte yaşar, şarkılar 
söylermiş. İşte Elma Kurdu Kırtık da bu ulu elma ağacında yaşarmış. Kırtık, bir gün hayal ettiği mükemmel 
elmayı bulmak için yola koyulmuş. Sahip olduklarının değerini bilmeyen, arkadaşlarını ve komşularını hor 
gören Kırtık bu yolculukta mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varmış...

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

POLLYANNA

YAZAN : ELEANOR H. PORTER

UYARLAYAN/ YÖNETEN /ŞARKI SÖZLERİ : BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU

SÜRE : 100 DAKİKA / 2 

OYUN YAŞGURUBU : 7 – 77

OYUNCULAR
BERK SAMUR • CANAN KÜBRA BİRİNCİ • ÇAĞRI ÖZGÜR HÜN • DESTAN BATMAZ •  
DOLUNAY PİRCİOĞLU • EMRAH DERVİŞ SOYLU • EZGİM KILINÇ • HÜSEYİN KEFELİ • NAZAN 
YATGIN PALABIYIK • ONUR ŞİRİN • ÖMER BARIŞ BAKOVA • SERAP DOĞAN •  
YEŞİM MAZICIOĞLU • Z. BAHAR ÇEBİ • ZEYNEP ÇELİK KÜREŞ

KONUSU
Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, 
babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly 
Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna'nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki herkesin hayatı 
değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna, her tür 
olumsuz durumda bile ‘’mutluluk’’un yaratılabileceğini; çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra 
hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor.

63

http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=553
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=636
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=491
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=679
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=439
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=577
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=654
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=628
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=321
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=621
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=475
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=475
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=680
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=476
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=644
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=592
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=695
http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Oyuncu.aspx?oyuncuid=664


İÇİNDEN İSTANBUL GEÇEN KİTAPLAR

İstanbul’a merakla, hayranlıkla, sevgiyle bakan 
bir gönül... Baktığını bütünüyle algılayıp zihni-
ne nakşeden bir göz... Gördüğünü izlenimleriy-
le birleştirerek resme geçiren, dalgaların kö-
püğünü adeta tuvalden dışarı taşırarak denizi 
izleyiciye tüm ıslaklığıyla hissettiren, ışığıyla 
gözleri kamaştıran hünerli bir el... Küçük İs-
tanbul diye anılan Feodosya’da çocuk olarak, 
büyük İstanbul’da ise ressam olarak devle-
şen bir sanatçı... Bir İstanbul şairi, şiirlerini fır-
çasıyla yazan... Çağının en önemli ressamla-
rından İvan Ayvazovski’nin İstanbul tabloları, 
bugüne kadar fark edilmeyen pek çok deta-
yı gözler önüne seren açıklamalarıyla birlik-
te Ayvazovski’nin İstanbul’unda buluşuyor. 
İstanbul’u en çok resmeden isim olarak ta-
nınan ressamın hayranlık uyandıran eserle-
ri, sizi 19. yüzyıl İstanbul’una düşsel bir yol-
culuğa çağırıyor.

SABİT KALFAGİL'İN 
OBJEKTİFİNDEN İSTANBUL
SABİT KALFAGİL 
FOTOGRAFEVİ

Sabit Kalfagil’in objektifinden 
60’lı-70’li yılların İstanbul’u...
'Sıradan bir gözün gördükleri ile bir fo-
toğrafçının görüntüye dönüştürdük-
leri birbirine hiç benzemez. Örneğin 
bir vakitlerin pis kokan Haliç’ine be-
nim fotoğraflarımda hiç rastlamaz-
sınız. Oysa bazı dostlar fotoğrafı ob-
jesine çok bağımlı sayarlar ve derler 
ki ‘Fotoğraf objesini aşamaz’. Yani tıp-
kı sokaktaki adamın düşündüğü gibi 
güzel fotoğraflar güzel sahnelerden, 
güzel modellerle çekilir. Oysa nice pis 
ortamdan nice hurdalıktan dünya gü-
zeli fotoğraflar çıkar da güzel sahne-
ler fotoğraf vermeyebilir.’

AYVAZOVSKİ'NİN 
İSTANBUL'U
M. SİNAN GENİM 
BOYUT YAYIN GRUBU
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Kasımpaşa
Küçükçekmece
Safa Tepesi
Sultanbeyli Gölet
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