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İBB SOSYAL TESİSLERİ  
20. YILINA 5 YENİ MEKANLA 
MERHABA DİYOR

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Sosyal 
Tesisler’in kapılarını 
halka açmasının 20. 
yılında 5 yeni tesisin 
daha müjdesini veriyor

Sosyal Tesisler Bülteni, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye-
si Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü’nün sorumlu-
luk sahasında gerçekleştirilen 
hizmetleri kamuya duyurmak 
amacıyla hazırlanmaktadır.
Bülten içeriği özelde İBB 
Sosyal Tesisleri® markasını, 
genelde ise Destek Hizmetle-
ri Müdürlüğü nezdinde ortaya 
konan faaliyetleri konu edinir.

Yaz aylarının tercihi  
İBB SOSYAL 

TESİSLERİ



İBB Sosyal Tesisleri; yeşil alan-
ları, yürüyüş ve gezi parkurları, 
spor alanları, çocuk parkları ve 
eşsiz güzellikteki manzaraları ile 
İstanbulluların sosyal hayatına 
değer katıyor. İstanbullulara dört 
mevsim kapılarını açan Sosyal 
Tesisler, yaz aylarında ise özellikle 
açık alan kafeteryaları ile İstan-
bulluların tercih sebebi olmaya 
devam ediyor. 

Sahil şeridi yada yeşil alanlar-
da konumlandırılan İBB Sosyal 
Tesisleri arasında yaz aylarında 
en çok tercih edilenlerin başında 
121 bin dönümlük araziye yayılan 
kafe ve restoranlarıyla adeta bir 
yaşam ve dinlence kompleksini 
andıran Florya Sosyal Tesisleri 
geliyor. Deniz manzarası eşliğin-
de çayınızı yudumlayabileceğiniz 

“Şahin Tepesi”, “Sahil Kafeterya” ve 
“Bahar Kafe” sıcak yaz günlerinde 
huzurlu ve ferah bir nefes almaya 
olanak tanıyor.    

YAZ AYLARININ 
TERCİHİ  
İBB 

SOSYAL 
TESİSLERİ

İstanbulluların dört mevsim 
günün her saatinde aileleri ve 
sevdikleri ile birlikte vakit ge-
çirebileceği İstanbul’un prestij 
mekanları İBB Sosyal Tesisleri, 
yaz sezonu boyunca misafirle-
rini restoran bölümlerine alter-
natif olarak açık alan kafeter-
yalarında ağırlıyor.

Köşkleri, çeşmeleri, tarihi anıt 
ağaçları, yürüyüş parkurları ve 
rengarenk çiçekleriyle kent  
sakinleri olduğu kadar yurtdı-
şından da çok sayıda ziyaret-
çiyi ağırlayan Çamlıca Sosyal 
Tesisleri, yaz aylarının en çok 
tercih edilen adreslerden biri 
oluyor. Çamlıca Sosyal Tesis-
leri’ne misafir olanlar, İstanbul 

ve boğazı panoramik olarak 
seyretme imkanı da buluyor.    

Deniz ürünleri ve ızgaralar ko-
nusunda oldukça iddialı olan ve 
denize sıfır konumu ile boğa-
zın incisi Beykoz Sahil Sosyal 
Tesisi’nde, yaz aylarında mavi 
ile yeşilin buluştuğu yazlık 
kafeteryada güneşin ve deniz 
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manzarasının tadını çıkarmak 
ayrı bir keyif veriyor. 

Sıcak yaz aylarında serin bir 
dinlenme köşesi olarak oldukça 
tercih edilen mekanlardan biri 
olan Arnavutköy Sosyal Tesi-
si’nin kafeterya bölümünde 
misafirler lezzetli sunumlar 
eşliğinde Kandilli ve Yeniköy’ün 
seyrine doyamıyor. 

Kartal Dragos Sahili’nde yer 
alan ve tüm Adalar manzara-
sına hakim olan Dragos Sosyal 

Tesisi, deniz havasını soluyabi-
leceğiniz ve yeşilin her tonunu 
görebileceğiniz yürüyüş yolu ile 
öne çıkıyor.  

Çam kokuları ile dolu ve ren-
garenk çiçeklerin açtığı saklı 
bir tepe olan Gözdağı Korusu 
içinde yer alan Gözdağı Sos-
yal Tesisi; piknik alanları, seyir 
çardakları, çocuk parkı ve gezi 
alanlarına eşlik eden etkileyici 
İstanbul manzarası ile yaz ay-
larının vazgeçilmez mekanları 
arasında sayılıyor. 

İstanbul’un en güzel manzaralarına sahip 
17 farklı noktasında konumlandırılan tüm 

Sosyal Tesisler, konuklarını aynı kalite, lezzet 
ve güvenle ağırlıyor

En iyi, en kaliteli ve en ekonomik hizmet 
anlayışıyla kapılarını açan tüm Sosyal Tesisler, 
uzman kadro ve uluslararası standartlardaki 

hizmet kalitesiyle çalışıyor

Haftanın yedi günü ailece vakit geçirebileceğiniz, 
dinlenip huzur bulacağınız Sosyal Tesisler, birinci sınıf 
servis ve hizmet kalitesiyle Türk mutfağının en seçkin 

lezzetlerini bütçeye uygun fiyatlarla sunuyor
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DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI  1  2 3  4 5  6

İstanbul’un prestij mekanları 
İBB Sosyal Tesisleri, ömür boyu 
unutamayacağınız hayatınızın en 
özel ve en güzel anlarında kalite-
li hizmet anlayışı, zengin menü 
seçenekleri ve güler yüzlü per-
soneli ile kapılarını sizlere açıyor.

İBB’NİN 
DÜĞÜN 

MEKANLARI

03



DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI  1 2 3  4 5  6

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün, 
nişan gibi merasimler ve her türlü toplu 
organizasyonlar hız kazanır. Bu özel 
anların kusursuz olabilmesi içinse kuş-
kusuz doğru mekan tercihi büyük önem 
taşır. Sosyal belediyecilik anlayışıyla 
her daim İstanbulluların hizmetinde 
olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Tesisleri ile her türlü kurumsal 

ya da kişisel davetlerin yanı sıra nişan 
ve düğün merasimleri gibi özel günlerde 
kaliteli hizmet anlayışı, enfes menü 
seçenekleri ve güler yüzlü personeliyle 
halkın yanında oluyor. 

Her türlü organizasyona ev sahipliği ya-
pan İBB Florya ve Beykoz Koru Sosyal 
Tesisleri, İstanbul’un büyüleyici güzel-

likteki manzaralarına hakim ve farklı 
konseptlerde dizayn edilmiş açık alan 
ve restoran bölümleriyle dört mevsim 
hizmet sunmaya devam ediyor. 

FLORYA SOSYAL TESİSLERİ
Deniz kenarında ve yeşillikler içerisinde, 
121 bin dönümlük alan içerisine yayılmış 

Florya Sosyal Tesisleri farklı beklenti ve 
ihtiyaçlara yanıt verecek üç ayrı kon-
septte hizmet sunuyor. Florya Sosyal 
Tesisleri, alternatif menü seçenekleriyle 
olduğu kadar kolay ulaşılabilir konumu 
ve sahip olduğu eşsiz manzarasıyla da 
İstanbulluların özel günlerinde tercihi 
olmaya devam ediyor.

◢Havuzlu Bahçe-Florya

◢Beykoz Koru
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BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ

Beykoz Koru Sosyal Tesisi, asırlık ağaç-
ların gölgesindeki muhteşem boğaz ve 
koru manzarasıyla düğün ve organizas-
yonlarınızı unutulmaz kılıyor. 500 kişi 
kapasiteli Piramit Salonu ve yine 500 
kişi kapasiteli terası ile hizmetinizde 
olan Beykoz Koru Sosyal Tesisi, Ana-
dolu yakasının en müstesna mekanları 
arasında yer alıyor. 

•Davet Alanları: Kapalı ve açık alan. 
•Yemek Kapasitesi: 500+500 (h.içi 
minimum 200, h.sonu minimum 300) 
•Menü Fiyat Aralığı: 40 TL/ 63TL •Me-
kan Özelliği: Boğaz manzaralı •Hizmet 
Mevsimi: Dört mevsim •Ek Hizmetler: 
Fotoğraf ve kamera çekimi, süsleme 
•Müzik: Ses sistemi •Kulis: Yok. •Ge-
lin Odası: Var •Otopark: Var •Hizmet 
Saati: Gündüz 13:00-17:00 akşam 
19.00-23.00

DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI  1 2 3 4 5  6
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•Davet Alanları: Kapalı alan. •Yemek 
Kapasitesi: 650 (h.içi minimum 300, 
h.sonu minimum 400) •Menü Fiyat 
Aralığı: 40TL/63 TL •Mekan Özelliği: 
Deniz manzaralı. •Hizmet Mevsimi: 
Dört mevsim •Ek Hizmetler: Fotoğ-
raf, kamera çekimi ve süsleme •Mü-
zik: Ses sistemi •Kulis: Var •Gelin 
Odası: Var •Otopark: Var •Hizmet 
Saati: Gündüz 12.00–16:00 akşam 
19.00-23.00

İDEAL SALON

Gösterişli mimarisiyle göz dolduran 
ve 650 kişilik kapasitesi ile hizmet 
veren İdeal Salon, tüm prestijli davet 
ve organizasyonlarınızın vazgeçilmez 
adresi oluyor. 

DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI  1 2 3  4 5  6



07

•Davet Alanları: Açık alan •Yemek 
Kapasitesi: 600 (h.içi minimum 
250, h.sonu minimum 350) •Menü 
Fiyat Aralığı: 40 TL/63TL •Me-
kan Özelliği: Açık salon •Hizmet 
Mevsimi: Yaz sezonu (Haziran-15 
Eylül) •Ek Hizmetler: Fotoğraf ve 
kamera çekimi, süsleme •Müzik: 
Ses sistemi •Kulis: Var •Gelin 
Odası: Var •Otopark: Var •Hiz-
met Saati: Gündüz 12.00–16:00 
akşam 19.00-23.00

KIR BAHÇESİ
Tabiatın hakim rengi yeşil, iç ay-
dınlatan, huzur ve güven veren, 
bu yönüyle yeniliği ve gençleş-
meyi çağrıştıran özelliklere sahip 
bir renk... İşte Kır Bahçesi, yeşilin 
hakim olduğu bir atmosferde do-
ğanın dinlendiriciliğini konuklarına 
sunan özel bir mekan olarak dikkat 
çekiyor. 

DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI  1 2 3  4 5 6
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•Davet Alanları: Açık alan •Yemek 
Kapasitesi: 1200 (h.içi minimum 
400, h.sonu minimum 500 •Menü 
Fiyat Aralığı: 40 TL/63TL •Me-
kan Özelliği: Havuz başı •Hizmet 
Mevsimi: Yaz sezonu (Haziran-15 
Eylül) •Ek Hizmetler: Fotoğraf ve 
kamera çekimi, süsleme •Müzik: 
Ses sistemi •Kulis: Var •Gelin 
Odası: Var •Otopark: Var •Hizmet 
Saati: Gündüz 12.00–16:00 akşam 
19.00-23.00

HAVUZLU BAHÇE
Doğayla iç içe bir atmosferin su-
nulduğu Havuzlu Bahçe, adından 
da anlaşıldığı gibi büyük süs ha-
vuzuyla şık bir açık hava restoranı 
şeklinde tasarlanmıştır. Özellikle 
sıcak yaz aylarında tatlı bir meltem 
esinti eşliğinde konuklarınızı ağırla-
yabileceğiniz Havuzlu Bahçe, 1200 
kişilik kapasitesi ile hizmet veriyor.

DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI  1 2 3  4 5  6



Yerel yönetimlerde önemli ilkeler-
den biri olan “sosyal sorumluluğa 
dayalı hizmet üretme” anlayışıy-
la İstanbulluları lezzet ve hijyen 
standartlarına güvenebilecekleri 
nezih mekanlarla buluşturan Sos-
yal Tesisler, toplam kalite yö-
netimi ile hizmet standartlarını 
kontrol ederek her geçen gün 
daha da büyüyor. 2004 yılında 
4 milyon kişiyi ağırlayan tesisler, 
on yıl içerisinde bu sayıyı iki bu-
çuk kat artırarak 10 milyon kişiyi 
kaliteli hizmetle buluşturmayı ba-
şardı. Tesislerin bu başarısı ulus-
lararası otoritelerce verilen bir 
çok ödülle de kendini ispatlıyor.





Profesyonel Kadro

İBB güvencesiyle hizmet sunan ve ko-
nukların memnuniyetinin esas olduğu 
tesislerde görev alan tüm personel gerekli 
donanıma sahip kişiler arasından özenle 

seçiliyor.

Uygun Fiyat

Birinci sınıf hizmeti uygun fiyata sunma 
prensibinin benimsendiği tesislerde fi-
yatlar kar amacı güdülmeden belirleniyor.

BİRİNCİ SINIF HİZMET VE 
SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Tesisler yerel yönetimlerde önemli 
ilkelerden biri olan “sosyal sorumluluğa 
dayalı hizmet üretme” anlayışıyla İstan-
bulluları lezzet ve hijyen standartlarına 
güvenebilecekleri nezih mekanlarla bu-

luşturuyor.

Sosyal Duyarlılık

Tesisler; Öğretmenler Günü, Dünya Ka-
dınlar Günü, Anneler Günü gibi özel gün 
ve tarihlerde hizmetlerini çeşitli indirimler 

ve jestler eşliğinde sunuyor.

Alternatif Hizmetler

Şehrin konforunda doğayla iç içe me-
kanlar sunan Florya Sosyal Tesisleri ve 
muhteşem boğaz manzarasıyla Beykoz 
Koru Sosyal Tesisi; düğün, davet ve or-
ganizasyonlarınıza da ev sahipliği yapıyor.
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Laboratuvar Analizleri

Kullanılan tüm ürünler periyodik labo-
ratuvar analizlerinden geçiriliyor. Gıda 
mühendisleri ve veterinerlerce teknik 
şartnameye uygunluk denetimleri yapılan 
ürünler; sıcaklık, son kullanma tarihi ve 

hijyen kontrollerine tabi tutuluyor.

Et Ürünleri

Kırmızı ve beyaz et kontrolleri, paketleme 
işlemleri tüm hijyen koşulları gözetilerek 
Lojistik Destek Merkezi’nin Et Entegre 

Ünitesinde gerçekleştiriliyor.

KALİTE VE HİJYEN 

Sosyal Tesislerde sunulan gıda ürünleri, 
olağanüstü durumlarda acil ihtiyaçlara 
cevap vermek ve kendisine bağlı birimlere 
destek amacıyla kurulan; ISO 9001 kalite 
ve ISO 22000 gıda güvenliği belgelerine 
sahip Lojistik Destek Merkezince karşı-
lanıyor. Aynı lezzet ve kalite standardına 
sahip tesislerde, haftalık periyotlarla gıda 

hijyeni ve kalite denetimleri yapılıyor.

Sebze Ürünleri

Yemeklerin hazırlanması ve servisinde 
kullanılan tüm sebze ve meyveler besin 
değerleri gözetilerek muhafaza ediliyor ve 
hijyen koşullarına uygun olarak sunuluyor.

Saklama Koşulları

Tüm ürünler elektronik barkodlama sis-
temi ile kayıt altına alındıktan sonra Türk 
Gıda Kodeksi standartlarına göre muha-

faza ediliyor.
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YENİ TESİSLER  1  2 3  4

Kaliteli hizmet anlayışı 
ve lezzetli sunumlarının 
yanısıra eşsiz konumla-
rı sayesinde Sosyal Te-
sisler’e olan rabet her 
geçen gün daha da ar-
tıyor. İstanbulluların bu 
ilgisi ve talepleri doğrul-
tusunda harekete ge-
çen İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Sosyal Te-
sisler’in kapılarını hal-
ka açmasının 20. yılın-
da 5 yeni tesisin daha 
müjdesini veriyor. Yapı-
mı tamamlanarak 2015 
yılında hizmete sunulan 
Çırpıcı, Safatepesi ve 
Sultanbeyli Gölet ile te-
sis sayısını 17’ye çıka-
ran İBB, diğer 
iki tesisin de 
kısa sürede 
İstanbullu-
larla buluşması 
için süratle çalışıyor.

İBB’DEN 
5 YENİ 
TESİS

SOSYAL TESİSLER 
20. YILINA YENİ 
MEKANLARLA 

MERHABA DİYOR

ÇIRPICI SOSYAL TESİSİ
İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin Zeytinburnu’n-
daki Çırpıcı Çayırı ile Ve-
liefendi Hipodromu’nun 
bulunduğu 1000 dönüm-
lük alanı kapsayan Çırpıcı 
Şehir Parkı Projesi içerisin-
de yer alan Çırpıcı Sosyal 
Tesisi, 2015 yılında hizme-
te açılmıştır. 

1300 metrekaresi kapalı 
olmak üzere toplam 145 
bin metrekare alan üzerine 
kurulu olan Çırpıcı Sosyal 
Tesisi’nde aynı anda toplam 

300 kişiye restoran hizme-
ti verilebilmektedir.

Çırpıcı Sosyal Tesisi’nin de 
içinde bulunduğu, farklı çi-
çek ve ağaç türleri ile zen-
ginleştirilmiş geniş yeşil 
alanda ise yürüyüş yolu, 
spor aktivite alanları, ma-
cera kulesi, su parkı, sen-
tetik buz pisti, bisiklet par-
kurları, basketbol sahaları, 
tenis kortları ve halı saha-
lar gibi her şeyin eksiksiz 
düşünüldüğü geniş sosyal 
alanlar yer almaktadır.
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SAFA TEPESİ 
SOSYAL TESİSİ
Sancaktepe’de eşsiz İstanbul man-
zarası ve tabi güzelliklerin hakim 
olduğu 100 dönümlük mesire alanı 
içerisinde yer alan Safa Tepesi Sosyal 
Tesisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2015 yılında hizmete su-
nulmuştur. 

380 metrekarelik restoran, 1300 
metrekarelik seyir terası ve 26 
metrekarelik 2 adet büfeden oluşan 
toplam 600 kişi kapasiteli Safa Tepesi 
Sosyal Tesisi’nin etrafı ise basketbol, 
voleybol ve tenis gibi spor dallarında 
aktivite yapılabilecek sahalar, yürü-
yüş parkurları ve çocuk parkları ile 
çevrilidir. 

360 derecelik İstanbul manzarasına 
sahip olan Safa Tepesi Sosyal Tesi-
si’nin seyir terasında İstanbul man-
zarasını doyasıya seyredebilirsiniz. 

SULTANBEYLİ 
SOSYAL TESİSİ
Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesis, İBB’nin 
200 bin metrekarelik dev Sultanbeyli 
Gölet Parkı projesi kapsamında 2014 
yılının Şubat ayında hizmete açılmıştır.

Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisi sundu-
ğu kafe ve restoran hizmetleri ile; su 
oyunları ve su gösteri alanları, amfileri, 
spor alanları, çocuk parkları, piknik 
alanları, yürüyüş parkurları ve seyir 
terasları ile eksiksiz bir kültür ve eğ-
lence sahası olan Gölet Parkı’nın en 
büyük tamamlayıcısıdır.

750 metrekarelik açık alan ve 200 
metrekarelik restoran alanıyla aynı 
anda toplam 470 kişiye hizmet ve-
rilebilen Sultanbeyli Gölet Sosyal 
Tesisi’nde bir yandan birbirinden 
leziz menüleri tadarken bir yandan 
da müthiş gölet manzarası ile tüm 
yorgunluğunuzu atabilirsiniz. 
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SULTANAHMET 
SOSYAL TESİSİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı 
ve çevresindeki yapıları aslına uy-
gun restore ettirerek Sultanah-
met Sosyal Tesisi olarak İstanbul 
halkının hizmetine sunuyor.

Sultanahmet Sosyal Tesisi; bir 
yüzü Sedefkar Mehmed Ağa’nın 
çinilerle bezeli muhteşem ese-
ri Sultanahmed Camii’ne, bir 
yüzü Marmara’ya dönük terası, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun bir 
devrine tanıklık etmiş Tunuslu 
Hayreddin Paşa Konağı, Osmanlı 
konak hamamı ve tarihi duvar 
manzaralı bahçesi ile ziyaret-
çilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

248 metrekarelik kapalı restora-
nı ve 234 metrekarelik terasıyla 
misafirlerini tarihi bir mekanda 
ağırlamaya hazırlanan Sulta-
nahmet Sosyal Tesisi’nin 1200 
metrekarelik bahçesinde ayrı-
ca 5 adet ahşap pergola, çelik 
konstrüksiyon ile inşa edilmiş 
30 kişilik mescid, 3 adet süs ha-
vuzu ve tarihi duvarlar yer alıyor.  

İstanbul’un tek mozaik 
kakma döşemesine 
sahip  
Sultanahmet Sosyal Tesisi ola-
rak misafirlerini ağırlamaya ha-
zırlanan ve eskiden Baytar Mek-
tebi‘nin var olduğu alanda bir de 
18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl 
başlarına ait olduğu düşünülen 
Horasan harçlı, mozaik kakma 
çakıl döşeme bulunuyor. Yakla-
şık 6 metreye 16 metre ebatla-
rındaki bu eser, İstanbul‘da bu 
ebatlarda ve büyük kısmı koru-
nabilmiş bilinen tek mozaik kak-
ma çakıl döşeme olma özelliği ile 
ön plana çıkarken İBB Sultanah-
met Sosyal Tesisi’ne tarihi de-
ğerlerinin yanı sıra turizm anla-
mında da değer katıyor.
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AVCILAR  
SOSYAL TESİSİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Avcılar ilçesinin en büyük ihti-
yaçlarından biri olan ve eksik-
liği herkesçe hissedilen düğün, 
toplantı salonu ve sosyal tesis 
beklentilerini karşılamak üzere 
2013 yılının sonlarında başlattığı 
projenin tamamlanabilmesi için 
çalışmalarını sürdürüyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Avcılar Denizköşkler Mahallesi 
sahilinde denize sıfır olarak ya-
pımına devam edilen proje ile il-
çedeki kalabalık organizasyonlar 
için modern ve otopark sorunu 
olmayan mekan ihtiyacını kar-
şılayacak. 

Denize sıfır olarak konumlandırı-
lan ve yapım çalışmaları süratle 
devam eden Avcılar Sosyal Tesis 
projesinde 1000 kişilik düğün 
salonu, kafeterya ve sosyal do-
natı alanları yer alacak. 

Otopark Sorunu 
Yaşanmayacak
15 bin metrekarelik oldukça ge-
niş bir alana kurulan Avcılar Sos-
yal Tesisi’nin kapalı alan yüzöl-
çümü ise 2 bin 750 metrekareyi 
bulacak. İçerisinde oldukça ge-
niş bir açık otoparkın da buluna-
cağı Avcılar Sosyal Tesisi; düğün, 
toplantı ve organizasyonlara ev 
sahipliği yapacak.

Farklı Bir Mimari Teknik 
Uygulanıyor
Denizköşkler sahilinde deni-
ze sıfır olarak konumlanacak 
tesis, Türkiye’de çok az yerde 
denenmiş mimari bir teknikle, 
çelik konstrüksiyon temelli ve 
tek kat üzerine inşa ediliyor. Bu 
tekniğin öne çıkan en belirgin 
özelliklerinden biri olarak olası 
depremlere karşı oldukça da-
yanıklı olması gösteriliyor.
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SOSYAL TESİSLER’DEN  

TATLI TARİFLER
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Destek 
Hizmetleri Müdür-
lüğü; Uluslararası 
Gastronomi Festi-
vali’nde “Restoran 
Tatlı Tabağı” kate-
gorisinde İBB’ye 
iki yıl üst üste 
gümüş madal-
ya kazandıran 
Florya Sosyal 
Tesisleri Pas-
tane Şefi Meh-
met Emin Ce-
neran’ın özel 
tariflerini bir ara-
ya getirdi. Sosyal 
Tesis ziyaretçilerine 
hediye edilmek üze-
re hazırlanan kart-
larda kurabiyeden, 
poğaçaya eklerden 
tartolet çeşitleri-
ne kadar birbirin-
den enfes 25 pra-
tik pasta tarifi yer 
alıyor. İşte “Sosyal 
Tesisler’den Tatlı Ta-
rifler” adlı çalışmda 
yer alan özel lezzet 
reçetelerinden bir-
kaçı.

ÇİLEKLİ KITIR PASTA
Kıtır kıtır sevenlere…

Malzemeler: v4 adet 
yumurta v1 su barda-
ğı toz şeker vYarım çay 
bardağı sıvı yağ v2 su 
bardağı un v1 çay bar-
dağı su v1 paket ka-
bartma tozu v1 pa-
ket vanilya. Kreması 
için:v 2 paket krem-
şanti v 2,5 su bardağı 
soğuk süt. Arası için: 

v15 - 20 adet çi-
lek v1 çay bardağı 
damla çikolata

Hazırlanışı: Şe-
ker ve yumurta-
lar köpürene ka-
dar çırpılarak sıvı 
yağ ve su eklenir. 

Çırpmaya devam 
edilerek un, kabart-

ma tozu ve vanilya ek-
lenir. Krema kıvamına 
gelen karışımdan yağ-
lı kağıt serili fırın tepsi-
sine aralarında boşluk 
bırakılarak birer yemek 
kaşığı konur. 180° fı-
rında 25-30 dakika iyi-
ce kıtır olana kadar pi-
şirilir. Kreması için süt 
ve kremşanti çırpılarak 
15 dakika buzdolabında 
bekletilir. Çilekler ince 
ince doğranır. Kıtırla-
rın arasına kremşanti-
nin ve damla çikolata-
nın yarısı ile doğranmış 
çilekler yerleştirilir. Bu 
işlem üç kat olacak şe-
kilde tekrarlanır. Çilek 
ve çikolata ile süslene-
rek 3-4 saat buzdola-
bında dinlendirilir. 
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Malzemeler: v5 adet yu-
murta v3 yemek kaşığı 
margarin v1 su bardağı un 
v2 su bardağı su vBir tu-
tam tuz. Kreması için: v1 
adet yumurta vYarım su 
bardağı tozşeker v 2 su 
bardağı süt v100 gr bitter 
çikolata vYarım su bardağı 
un v1 yemek kaşığı nişasta 
v 1 paket vanilya. Sos için: 
v 1 adet yumurta sarısı v 2 
yemek kaşığı tereyağı v 100 
gr bitter çikolata

Hazırlanışı: Margarin suyla 
birlikte ateşe koyularak eri-
tilir. Suyun kaynaması bek-
lenmeden un ilave edilir ve 
3-4 dakika tahta kaşıkla hız-
lıca karıştırılır. Hamur ken-
dini toplayıp tencereye ya-
pışmaya başlayınca ateşten 
alınır ve arada karıştırarak 
soğutulur. Hamur cam veya 
metal bir kaseye alınarak yu-
murtalar mikserle tek tek ye-
dirilir. Ardından düz duy takıl-
mış geniş sıkma torbasına 
doldurulur. Fırın kağıdı seril-
miş tepsiye 4 cm uzunlukta 
sıkılır. Önceden ısıtılmış 190° 
fırında 30 dakika kadar ka-
barıp kızarana dek pişirilir. Un, 
nişasta, yumurta ve tozşe-
ker iyice karıştırılıp süt ilave 
edilerek kaynatılır. Vanilya ve 
bitter çikolata eklenip soğu-
maya bırakılır. Ilınmış ekler-
ler tırtıllı bıçakla ortadan iki-
ye kesilir. Krema doldurularak 
tekrar kapatılır.  Sos malze-
meleri benmari usulü eritilir. 
Eklerlerin üstü sosa batırı-
lır. Soğutularak servis edilir.

ÇİKOLATALI EKLER
Bitter çikolata sevenlere...
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Malzemeler: v 3 adet yu-
murta v1 su bardağı toz 
şeker v Yarım su barda-
ğından biraz fazla sıvı yağ 
v2 çay bardağı süt v 4 su 
bardağı elenmiş un v 5-6 
damla limon suyu (kekin 
daha beyaz olmasını sağ-
lıyor) v 1 su bardağı dam-
la çikolata v 1 paket va-
nilya v 1 paket kabartma 
tozu

Hazırlanışı: Yumurta ve 
şeker mikserle hızlı de-

virde 3-5 dakika çır-
pılır. Sıvıyağ ve süt 
ilave edilerek 2 
dakika daha çır-
pılır. Damla çi-
kolata dışındaki 
malzemeler ila-
ve edilerek çırp-

maya devam edilir. 
Damla çikolatanın 

yarısı eklenerek ka-
şık yardımıyla karıştırılır 

ve muffin kalıplarına eşit 
şekilde paylaştırılır. Ön-
ceden ısıtılmış 175° fırın-
da sadece fırının alt kısmı 
çalışır vaziyette 15 dakika 
pişirilir. Fırın 185° ayarla-
nır. Kalan damla çikolata-
lar hızlıca muffinlerin üs-
tüne serpilerek altlı üstlü 
pişirmeye devam edilir. 
Kürdan testi ile piştiğine 
emin olunca fırından çıka-
rılarak soğumaya bırakılır.

DAMLA 
ÇİKOLATALI 

MUFFİN
Hafif ve lezzetli…

21



BİZİM MUTFAK > TATLI TARİFLER  1 2 3  4 5  6 7  8

CEVİZLİ 
ÇİKOLATALI KUKİ

Ceviz ve çikolatanın 
muhteşem uyumu…

Malzemeler: v2 adet yu-
murta v 1 su bardağı toz 
şeker v 3 yemek kaşığı te-
reyağı v 2 tepeleme yemek 
kaşığı un v 1/4 su bardağı 
kakao v 1 su bardağı iri doğ-
ranmış ceviz v1 su bardağı 
bitter damla çikolata v 115 
gr beyaz çikolata (küçük 
doğranmış) v 115 gr sütlü 
çikolata (küçük doğranmış) 
v 175 gr bitter çikolata (eri-
tilecek) v 1 paket kabartma 
tozu v 1 paket vanilya

Hazırlanışı: Un, yumurta ve 
şeker krema kıvamına ge-

lene kadar çırpılır. Çiko-
latanın bir bölümü ile 
tereyağı eritilip karı-
şıma eklenir. Kakao, 

vanilya ve kabartma 
tozu eklenip çırpılır. Kalan çi-
kolata ve ceviz karışıma ek-
lenip kaşıkla karıştırılır. Yağlı 
kağıt serili tepsiye 10’ar cm 
aralıklarla dondurma kaşığıy-
la 6-7 adet yerleştirilir. Isıtıl-
mış 180° fırında 15 dakika, 
üzerleri parlayıp çatlak çat-
lak olana kadar pişirilir. Pişti-
ğini anlamak için; parmağınızı 
kurabiyeye batırdığınızda içi-
ne çok batmamalı ama ta-
mamen de katı olmamalıdır. 
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Malzemeler: v1 adet yumur-
ta (akı ile sarısı ayrılacak) v 1 
su bardağı toz şeker v Yarım 
paket margarin v 1 fincan süt 
v 2 su bardağı un v 6-7 adet 
elma v 1 yemek kaşığı tarçın 
v 1 adet limon kabuğu rende-
si v4 çorba kaşığı limon suyu 
v 1 çay kaşığı kabartma tozu 
v 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı: Elmalar soyula-
rak çekirdekleri çıkarılır. Fın-
dık büyüklüğünde doğranan 
elmalar şeker, tarçın ve limon 
suyu ilave edilerek yumuşa-
yıncaya dek pişirilir. Karışım 
buzdolabında soğumaya bı-
rakılır. Hamuru için un, tuz, 
kabartma tozu, yumurta sa-
rısı ve eritilmiş margarin ka-
rıştırılır. Limon kabuğu ren-
desi ve süt ilavesiyle hızlıca 
yoğrulur. Hamurun 1/3’ü üst 
kısım, 2/3’ü ise alt kısım için 
ayrı ayrı açılır. Altlık hamur 
3-4 mm kalınlıkta turta ka-
lıbının tabanına serilir. Fazla-
lıklar alınarak kabarmaması 
için çatalla üzerine delikler 
açılır. Elmalı karışım bu ha-
murun üzerine yayılır. Üst 
kısmı kalan hamurla kapla-
nır ve fazlalıklar alınır. Üzeri 
yine kabarmaması için ça-
talla delinir. Önceden ısıtıl-
mış 160° fırında pişirilir. So-
ğuduktan sonra dilimlenerek 
servis edilir. 

ELMALI PAY
Paylaşmayı sevenlere…
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Malzemeler: v 2 adet yumur-
ta (beyazı içine sarısı üstü için 
ayrılacak) v 3 yemek kaşığı 
toz şeker v 2,5 yemek kaşığı 
tereyağı yada margarin v Ya-
rım çay bardağı sıvıyağ v 1 su 
bardağı süt v 4 su bardağı un 
v 1 su bardağı ince çekilmiş 
ceviz v 1 paket kuru maya 
v 1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı: Tüm malzemeler 
derin bir kapta karıştırılarak 
kulak memesi kıvamında bir 
hamur yoğrulur ve oda ısısın-
da yarım saat kadar mayalan-
dırılır. Hamurdan yumurta bü-
yüklüğünde bezeler hazırlanır. 
Yağlanmış fırın tepsisine ara-
larında boşluk bırakarak yer-
leştirilir. Yarım saat kadar da 
tepside dinlendirildikten son-
ra üstüne yumurta sarısı sü-
rülüp çatalla çizilir. Üzerleri-
ne ufalanmış ceviz serpilip 
170° fırında 20 dakika pişirilir.

CEVİZLİ POĞAÇA
Çay saatlerinizin  

vazgeçilmezi olacak…
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Malzemeler: v 2 yumurta 
v 1 su bardağı tozşeker v 3 
yemek kaşığı tereyağı v 120 
gr çikolata v 1 su bardağı un 
v 1 su bardağı toz kakao v 1 
paket vanilya v Süslemek 
için bonibon

Hazırlanışı: Yumurtalar ve 
şeker çırpma teli ile 10 da-
kika çırpılır. Benmari usulü 
eritilmiş tereyağı ve çikola-
ta eklenerek 2 dakika daha 
çırpılıp bir karışım hazırlanır. 
Un, kakao ve vanilya elenerek 
derin bir kaba alınır. Hazırla-

nan karışım toz mal-
zemeye ilave edilerek 
kaşık yardımıyla çırpılır. 
Hazırlanan hamurdan 
yağlı kağıt seril-
miş tepsiye bir 
yemek kaşı-
ğından daha 
az parçalar 
konularak 
üzerine bo-
nibonlar ya-
pıştırılır. 160° 
ısıtılmış fırında 
20 dakika pi-
şirilir. 

BONİBONLU KUKİ 
Rengarenk bonibonlarla 

süslenmiş lezzetli kukiler…
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Malzemeler: v 10 yemek kaşı-
ğı katı yağ v 1 su bardağı un 
v 1/4 su bardağı buzlu su (buz 
tamamen erimiş). İç malzeme-

si: v 1 yumurtanın beyazı v 1 
su bardağı kahverengi toz 

şeker v 5 su bardağı di-
limlenmiş şeftali v 1 

su bardağı böğürt-
len v 1 yemek ka-

şığı zencefil v 1 
kahve finca-

nı limon 
suyu

Hazırlanışı: Un, toz şeker ve 
yağ kum gibi olana dek mut-
fak robotuyla karıştırılır. Robot 
çalışırken hamur toplanıncaya 
dek üst bölmeden yavaş yavaş 
soğuk su eklenir. Hazırlanan 
hamur streçe sarılarak 1 saat 
buzdolabında bekletilir. İçi için: 
şeftali, böğürtlen, limon suyu 
ve tuz karışımı; zencefil, un 
ve kahverengi şeker karışımı 
ile birleştirilerek 1 saat bekle-
tilir. Dinlenmiş hamur iki eşit 
parçaya bölünür ve 32 cm’lik 
yuvarlak kalıba göre açılır. Biri 
kalıbın tabanına yerleştirilir ve 
iç malzeme konarak diğer ha-
mur üstüne kapatılır. Yumurta 
beyazı sürülerek  175° fırında 

60 dakika pişirilir. Dondur-
ma ile ılık servis yapılır.

BÖĞÜRTLENLİ ŞEFTALİLİ PAY
Çay saatleri için  
alternatif bir tat…
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TARİHİ CAMİLERİN 
TEMİZLİK VE KORUMA 

HİZMETLERİ  
İBB  

GÜVENCESİNDE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
2006 yılından bu yana halkın 
rahat ve huzur içinde ibadet 
etmesi, turistlerinse güvenle 
ziyaretlerini gerçek-
leştirebilmesi için 
tüm selatin camilerin 
temizlik ve güvenlik 
çalışmalarını titiz-
likle yürütü-
yor.
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İBB Başkanı Kadir Topbaş, “Camilerimizin ve diğer 
tarihi eserlerimizin restorasyon çalışmalarının 

ve düzenlemelerinin yapılması, yerel yönetimler 
olarak bizim önemli bir görevimizdir.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
2006 yılından bu yana halkın ra-
hat ve huzur içinde ibadet etmesi, 
ve turistlerin güvenle ziyaretlerini 
gerçekleştirebilmesi için tüm 
selatin camilerin temizlik ve 
güvenlik çalışmalarını titizlikle 
yürütüyor.

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi 2006 yılından bu yana, 
sahip olduğu tarihi ve turistik 
eserleriyle yüzyıllardır dünya-
yı kendisine hayran bırakan 
İstanbul’un bu değerlerini 
korumak ve geleceğe taşı-
mak amacıyla tüm selatin 
camilerin temizlik ve güvenlik 
hizmetlerini titizlikle yürütüyor. 

İstanbul’a hizmet ederken de-
ğerlerine sahip çıkmayı ihmal 
etmeyen İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul’un 26 

selatin camiinde, iç döşe-
melerden avluya kadar her 
köşesinin temiz ve bakımlı 

olmasını sağlarken haftanın 7 
günü 24 saat boyunca koruma 

hizmeti de veriyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
temizlik ve güvenlik hizmetle-

rine ek olarak 2015 yılında 
İstanbul’un tüm selatin 
camilerinin hoparlör ve ses 

sistemlerini yenileyerek hiz-
mete sundu. 
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RAMAZAN 
SOFRALARININ 

BULUŞMA 
NOKTASI 

SOSYAL 
TESİSLER
İstanbul’un seyir alanlarında 
konumlandırılan İBB Sosyal 
Tesisleri, uzman kadro ve 
uluslararası standartlardaki 
hizmet kalitesiyle Ramazan 
ayında İstanbulluların en çok 
tercih ettiği mekanlar arasın-
da yer alıyor.

İBB Sosyal Tesisleri, Ramazan ayı 
boyunca sizi ve sevdiklerinizi lezzetli 

iftar sofralarında ağırlamak için hazır

◢İftar sofrası Fethipaşa

◢İftar sofrası Kasımpaşa
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İstanbul’un eşsiz manzarası eşli-
ğinde nezih, ferah ve sıcak bir aile 
ortamında hizmet veren Sosyal 
Tesisler, Ramazan ayına özel iftar 
menüleriyle misafirlerini ağırlıyor. 
İstanbullulara daha ekonomik ve 
daha kaliteli hizmet etmeyi ilke 
edinen Sosyal Tesislerde Rama-
zan ayı boyunca iftar sofralarını 
renklendiren geleneksel tatlar 
sunuluyor.

Ağırlıklı olarak geleneksel Osmanlı 
ve Türk mutfağına has lezzetlerin 
sunulduğu İBB Sosyal Tesisle-
ri’nde Ramazan ayı boyunca 35 
TL’ye sunulan set menü iftar ye-
meğinde; zengin iftariye tabağı, 
çorba, ara sıcak, kırmızı et yemeği, 
salata, tatlı ve içecek bulunuyor. 

Avrupa ve Anadolu yakasının en 
güzel 17 farklı noktasında yer alan 
Sosyal Tesisler, yemekleri ve kali-
teli hizmet anlayışı ile olduğu ka-
dar sahip olduğu manzaraları ile 
de iftar sofraları için alternatifler 
sunuyor.

Gruplar için lezzetli bir iftar 
yemeği

Sosyal Tesislerin açık ve kapalı sa-
lonlarında Ramazan ayı boyunca 
gruplara özel geleneksel lezzetler 
özenle hazırlanıyor. Türk mutfağı-
nın en seçkin lezzetlerini, bütçe-
ye uygun fiyatlarla sunan Sosyal 
Tesisler için 444 10 34 numaralı 
telefon aracılığıyla rezervasyon 
yaptırılabiliyor.

Bolluk ve bereketin, sevgi ve dost-
luğun sembolü zengin iftar sofraları 
Ramazan ayı boyunca, Sosyal Te-
sislerde misafirlerini bekliyor.

◢İftar sofrası Beykoz Sahil

◢Beykoz Sahil

◢Beykoz Koru
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Sultanahmet Meydanı artık 
Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çar-
şısı ile bir geleneği sürdürü-
yor ve Ramazan ayı boyunca 
İstanbulluların yanı sıra yer-
li ve yabancı turistleri ağırla-

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi; tarihi, 
kültürü ve mane-

viyatıyla Sultanlar 
Şehri İstanbul”un 

en önemli değerle-
rinden Sultanahmet 
Meydanı’nda hayata 

geçirdiği “Asırlık 
Tatlar ve Sanatlar 

Çarşısı” ile gelenek-
sel el sanatlarımız 
ve tarihi lezzetleri-
mize sahip çıkıyor.

Sultanahmet Asırlık Tatlar ve 
Sanatlar Çarşısı

On bir ayın 
sultanı 

Ramazan; 
tarih, kültür ve 

maneviyatla 
harmanlanan 

“Sultanlar şehri 
İstanbul”da bir 

başka güzellikte 
yaşanır

yarak Ramazan ayının mane-
vi hazzını yaşatıyor.

Kadim şehir İstanbul’un bin-
lerce yıllık geçmişine tanıklık 
etmiş tarihi ve kutsal mekan-

“Kültürel devamlılık” Ramazan ayı manevi atmoferiyle burada hayat buluyor
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“SULTANLAR ŞEHRİ 
İSTANBUL’DA ON BİR AYIN 

SULTANI RAMAZAN BİR 
BAŞKA TATTA”

Çarşıyı 
gezme 
olanağı 

bulan 
ziyaretciler  

asırlık sanat 
dallarını 

inceleme, 
lezzeleri 

ise tatma  
imkanı 

buluyor 

larıyla ayrı bir maneviyata sa-
hip Sultanahmet Meydanı’n-
da Asırlık Tatlar ve Sanatlar 
Çarşısı ile Ramazan ayı fark-
lı bir anlam daha kazanıyor. 
Selçuklu ve Osmanlı mima-

risini yansıtan bedestenler 
şeklinde düzenlenen Asır-
lık Tatlar ve Sanatlar Çar-
şısı sayesinde geleneksel 
el sanatları ve İstanbul ile 
özdeşleşmiş lezzetler hem 
yerli ve yabancı turistlere 
tanıtılıyor hem de genç ku-
şaklara aktarılıyor.

Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çar-
şısı’nda çini, ebru, telkari, 
kaligrafi, minyatür, tezhip, 
cam işçiliği, sedef işleme-
ciliği, iğne oyası, porselen, 
filografi, ahşap oymacılığı 
ve yemenicilik gibi geçmi-
şi çok eskilere dayanan el 
sanatları ve zanaatların her 
biri için ayrı ayrı stantlar açı-
larak eser ve ürünler sergi-
leniyor. Sanatkarların can-
lı performanslarını izleme 
olanağı da yakalayan ziya-
retçiler, tarihi değerlerimizi 
ehil kişiler aracılığıyla tanı-
ma imkanı buluyor.

Sultanahmet Asırlık Tatlar 
ve Sanatlar Çarşısı’nda ziya-
retçiler; helva, lokum, kuru 
kahve, baklava, boza, Kan-
lıca yoğurdu gibi asırlık lez-
zetlerle de buluşma imkanı 
yakalıyor. Yerli ve yabancı zi-
yaretçiler bu özel lezzetleri 
tatmanın yanı sıra gelenek-
sel hazırlanış biçimlerine de 
tanıklık ediyor.  

◢Filografi

◢Hat-Kaligrafi

◢Bakır işlemeciliği

◢Asırlık bir tat Boza
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
2010 yılından bu yana Açık Hava 
İftarları ile Ramazan ayı boyunca 
İstanbul’un farklı semtlerinde 
kurduğu iftar sofralarında İstan-
bulluları bir araya getiriyor. İBB 
tarafından gerçekleştirilen Açık 
Hava İftarları ile her gün 20 binin 
üzerinde İstanbullu iftar sofra-
larında buluşuyor. Kurulan iftar 
sofralarıyla bir yandan mahalle 

Bolluk ve 
bereketin ayı 
Ramazan’da 

binlerce 
İstanbullu aynı 

sofralarda...

Açık Hava 
İftarları

İSTANBUL’DA BİR 
GELENEK; 

sakinleri arasında dayanışma 
ve paylaşma duyguları artırılır-
ken bir yandan da kültürümüzü 
yansıtan örf ve adetlerimizin 
yaşatılmasına katkı sağlanıyor. 

Kardeşlik ve dayanışmanın do-
yasıya yaşandığı iftar sofrala-
rında Ramazan ayının ruhuna 
uygun olarak ihtiyaç sahibi aileler 
ile gönüllüler de bir araya geliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin Ramazan ayı boyunca İs-
tanbul’un çeşitli semtlerinde 
düzenlediği Açık hava İftarları 
ile bir araya gelen 1 milyonun 
üzerinde İstanbullu, birlik ve 
beraberlik içerisinde oruç aç-
manın manevi hazzını yaşıyor.

◢Açık hava iftarı Beylikdüzü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Rama-
zan ayı boyunca İstanbul’un farklı semt-
lerinde toplam 1 milyonun üzerinde İs-
tanbulluyu ağırlıyor.

İSTANBULLULAR İBB AÇIK HAVA İFTAR 
SOFRALARINDA BULUŞUYOR

Ramazanda farklı semtlerde 1 
milyonun üzerinde İstanbullunun 
ağırlandığı iftar sofraları ile ilgili 
tüm organizasyonlar ve ikramlar 
İBB Lojistik Destek Merkezi’nce 
gerçekleştiriliyor.

Lojistik Destek Merkezi, halkın yo-
ğun olduğu meydanlarda kurulan 
iftar çadırları ve ihtiyaç duyulan 
her noktada hizmet sunan Mobil 
Büfelerle de Ramazan ayı boyunca; 
iftarda yolda kalan İstanbullulara 
iftariyelikler ikram ediyor.

Fatih Sultan Mehmet ve Boğa-
ziçi Köprülerinin giriş ve çıkış 
noktaları, devlet hastanelerinin 
acil servis önleri ve Beşiktaş gibi 
yoğun meydanlarda iftar vaktin-
de yolda olan sürücülere Mobil 
Büfelerden su, çay ve iftariyelik 
ikramı yapılıyor.

◢Açık hava iftarı Büyükada ◢Açık hava iftarı Silivri

◢Açık hava iftarı Şişli

◢Açık hava iftarı Bakırköy
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On bir ayın sultanı Ramazan’ın 
tüm maneviyatı ve coşkusuyla 
yaşandığı İstanbul’da yeni etkinlik 
adreslerinden biri de Yenikapı Şehir 
Parkı. Yenikapı sahilinde 700 bin 
metrekare alan üzerine kurulan 
Yenikapı Sahili ve Etkinlik Alanı, 
2014 yılından itibaren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa 

Yenikapı Ramazan 
Etkinlik Alanı

Ramazan ayı boyunca her gece yaklaşık 25 bin İstan-
bullunun geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluştuğu 
Yenikapı Sahili ve Etkinlik Alanı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Avrupa yakasındaki etkinliklerine ev sa-
hipliği yapıyor.

yakasındaki Ramazan etkinliklerine 
ev sahipliği yapıyor.

Sahil boyunca uzanan Yenikapı 
Şehir Parkı Etkinlik Alanı, göz ala-
bildiğine ağaçlandırılarak yeşille 
mavinin müthiş uyumu içerisinde, 
uzun yürüyüş ve bisiklet parkur-
ları ile Ramazan ayı boyunca İs-

Yenikapı 
Etkinlik Alanı, 

her akşam 
binlerce 

İstanbulluyu 
geleneksel 

Ramazan 
eğlenceleriyle 
buluşturuyor.
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Açılan stantlar sayesinde ziyaretçiler 
Ramazan ayı boyunca geleneksel 
sanatları tanıma imkanı buluyor

◢Yakma resim sanatı

◢Çini yapımı

tanbullular için farklı bir alternatif 
oluyor. On bir ayın sultanı Ramazan 
boyunca her gece yaklaşık 25 bin 
İstanbullunun geleneksel Ramazan 
eğlenceleriyle buluştuğu Yenikapı 
Şehir Parkı’ndaki etkinliklerin her yıl 
aynı coşkuyla sürmesi için gerekli 
çalışmalar yapılıyor.

İstanbul’daki diğer etkinlik alanla-
rındaki gibi konserler, sahne gös-
terileri, kitap ve hediyelik eşya 
stantlarından geleneksel sanat 

eserlerine ve Ramazan’a has lez-
zetlere kadar her yaş grubuna hi-
tap eden çeşitli eğlence ve kültür 
etkinliklerine yer verilen Yenikapı 
Etkinlik Alanı, ilk kez hizmet verdi-
ği 2014 yılı Ramazan ayından beri 
birinden farklı ve ilgi çekici şovlara 
sahne olmaya devam ediyor.

Bunların içerisinde en çok ilgi çekici 
olanlardan biri de modern itfaiye 
araçları ile eski zamanlarda yan-
gın söndürmede kullanılan pistonlu 

tulumbaların halkla buluşması oldu. 
İtfaiye erlerinin nostaljik tulumba-
cı kostümleriyle ve naralar atarak 
tulumbayla yangın söndürme anını 
canlandırdıkları sahneyi coşkuyla 
izleyen ziyaretçiler, sonrasında ise 
İBB’ye ait simülasyon TIR’larında 
evde yaşanabilecek yangın olay-
larına karşı bilgilendirildi. Eğitime 

katılan ziyaretçilere İBB Başkanı 
Kadir Topbaş’ın ıslak imzasını ta-
şıyan katılım belgeleri verildi.

Yenikapı Şehir Park Etkinlik Alanı, 
önümüzdeki Ramazanlarda da İs-
tanbulluları birbirinden eğlenceli ve 
ilgi çekici etkinliklerle ağırlamaya 
devam edecek.  
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Avrupa’nın en 
büyük yaşam, 

spor ve eğlence 
merkezi Maltepe 

Şehir Parkı...

Orta oyunundan 
tasavvuf musiki-
sine, mehteran 
konserlerinden 
saray tiyatrola-
rına kadar gele-
neksel eğlence 
kültürümüzün 
yansıtıldığı Mal-
tepe Şehir Parkı 
Ramazan Etkin-
lik Alanı, İstanbul 
Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Ana-
dolu yakasındaki 
Ramazan etkin-
liklerine ev sa-
hipliği yapıyor.

Maltepe 
Ramazan 

Etkinlik 
Alanı

◢Ebru Atölyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’n-
ce, Maltepe sahilindeki 1 milyon 
200 bin metrekarelik alanın doldu-
rulmasıyla oluşturulan Avrupa’nın 
en büyük yaşam, spor ve eğlence 
merkezi Maltepe Şehir Parkı, Ana-
dolu yakasındaki Ramazan etkin-

Geleneksel Sanatlar Sokağı Ramazan akşamlarına renk katıyor

Maltepe Şehir Parkı’nda kurulan 
İslami ve Geleneksel Sanatlar So-
kağı’nda pek çok yayınevinin ki-
taplarından hediyelik eşyalara ve 
geleneksel sanat eserlerine kadar 
çeşitli ürünler ziyaretçilerin beğeni-

sine sunuluyor. İstanbul ile özdeş-
leşmiş lezzetlerin sunulduğu stant-
larda ise sıcak yemekten tatlılara, 
simitten Osmanlı şerbetine kadar 
onlarca geleneksel yiyecek lezzet 
düşkünleri ile buluşuyor.

liklerine ev sahipliği yapıyor. 2014 
yılından itibaren özellikle Anadolu 
yakasında yaşayan İstanbullular, 
on bir ayın sultanı Ramazan ayı-
nı, tüm maneviyatıyla geleneksel 
kültürümüzü yansıtan bir atmos-
ferde yaşıyor.
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◢Çömlek Yapımı ◢El işi-Nakış

İftar öncesinde başlayan etkinlikler sahura kadar sürüyor

Alan, iftar öncesinde çocuklara yö-
nelik sahne gösterileri, orta oyu-
nu ve tasavvuf musikisi dinletile-
rine sahne oluyor. Etkinlikler iftar 
sonrasında ise mehteran konserle-

ri, sahne gösterileri ve saray tiyat-
roları ile devam ediyor. Ziyaretçiler 
Ramazan ayı manevi atmosferini 
kültürümüze has sanat dallarıyla 
doyasıya yaşama imkanı buluyor.

2 bin kişi aynı çadırda secdede

Ücretsiz olarak kablosuz internet 
erişiminin sağlandığı, Sağlık Oda-
sı, İletişim Noktası, Bahçe Market 
ve daha pek çok ayrıntının düşü-
nüldüğü Maltepe Ramazan Etkin-
lik Alanı’nda aynı anda 2 bin kişinin 

namaz kılabildiği büyük bir çadır 
kuruluyor. Ziyaret edenlerin ibadet 
edebilmelerine olanak tanıyan ve 
özellikle teravih namazı saatlerinde 
yoğun olarak talep gören mescit-
te birliktelik duygusu perçinleniyor.

Anadolu 
yakasında 
yaşayan 
İstanbullular 
Maltepe 
Ramazan 
Etkinlik Alanı 
sayesinde 
Ramazan 
ayını ruhuna 
uygun bir 
atmosferde 
yaşıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 
engelli öğrencilerin sosyal 
hayat içerisinde zorlanmadan 
yaşayabilecekleri bilgi ve be-
cerilerle donatılmasına katkı 
sağlamak amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ortak sosyal so-
rumluluk projesine imza attı. 
Proje kapsamında, Mimar Sinan 
İşitme Engelliler Okulu öğrenci 
ve öğretmenlerinden oluşan 

İBB Lojistik Destek 
Merkezi’nden 

ENGELLİLERE 
SOSYAL DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’n-
ce yürütülen sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında Alibeyköy’de-
ki Lojistik Destek Merkezi’nde 
ağırlanan işitme engelli öğrenci-
ler, dev tesisin çalışmalarını hay-
ranlıkla izledi.

bir grup, İBB Lojistik Destek 
Merkezi’nde ağırladı. Olağanüs-
tü durumlarda halkın gıda ve 
barınma öncelikli her türlü acil 
ihtiyacına hızlıca cevap vermek 
ve kendisine bağlı birimlere 
katkı sağlamak amacıyla kuru-
lan Lojistik Destek Merkezi’nde 
yürütülen çalışmaları yerinde 
görme imkanı yakalayan öğ-
rencilere, kurumun çalışmaları 
ile ilgili bilgiler aktarıldı.
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Alibeyköy’deki 20 bin metreka-
resi kapalı olmak üzere toplam 
30 bin metrekare alana kurulu 
olan dev Lojistik Destek Merke-
zi’nin bünyesinde barındırdığı et 
entegre ünitesi, çeşitli depolar, 
teknik birimler, laboratuvar ve 
mutfak gibi birimleri gezen öğ-
renciler daha sonra pastaneye 
geçerek burada kendilerine ve-
rilen malzemelerle eğlenceli bir 

mutfak deneyimi yaşadı. Daha 
sonra kendi elleriyle hazırladık-
ları kurabiye ve pizzaları afiyetle 
yiyen öğrenciler, oldukça eğitici 
ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini 
ifade etti. Dev Lojistik Destek 
Merkezi’nin minik ziyaretçileri 
son derece mutlu bir şekilde 
kurumdan ayrılırken kendile-
rine hatıra mahiyetinde çeşitli 
hediyeler verildi. 

İBB Lojistik Destek Merkezi, bu 
anlamlı sosyal sorumluluk pro-
jesi süresince belli periyotlarla 
işitme engelli öğrenci gruplarını 
ağırlamaya devam edecek. 

Öğrenci grubu ile birlikte İBB Lojis-
tik Destek Merkezi gezisine katılan 
okulun Rehberlik ve Psikolojik Da-
nışmanlık Servisi Sorumlusu Uğur 
Manav, bu tür faaliyetlerin işitme 
engelli öğrenciler için son derece 

faydalı olduğunu belirtti. Manav, 
“İşitme ve konuşma engelli öğren-
cilerimizde görerek öğrenme çok 
daha etkili ve kalıcı oluyor.“ dedi.

2006 yılında İBB Destek Hizmetle-
ri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 
Lojistik Destek Merkezi, 300 kişiye 
yakın personeli ile başta İstan-
bul olmak üzere olası bir ihtiyaç 
anında her noktada hizmet verme 
gayesiyle çalışmalarını yürütüyor.

Merkezde bulunan  
bilimlere ilişkin 
bilgilendirilen 
öğrenciler, ardından 
mutfağa geçerek  
aşçılarla pizza ve 
kurabiye yaptılar, 
yemek vakti gelince 
kendi emeklerinin 
ürünü yiyecekleri 
afiyetle yediler
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İBB’nin Prestij Mekanları  
SOSYAL TESİSLER



Arnavutköy
Avcılar
Beykoz Sahil
Beykoz Koru
Büyükçekmece
Çamlıca
Dragos
Fethipaşa
Florya
Gözdağı
Haliç
İstinye
Kasımpaşa
Küçükçekmece
Safa Tepesi
Sultanbeyli
Zeytinburnu Çırpıcı

İBB SOSYAL  
TESİSLERİ
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