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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
			

Mehmet Âkif ERSOY

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk
Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni
bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu
imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt
edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve
bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait
içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK

Ön Söz
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ders Dışı Eğitim Ortamları Proje Ekibi olarak ilk hedefimiz, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin ve çocuklarımızın daha nitelikli bir eğitim almasıdır. Bu hedeften hareketle en önemli insan kaynağımız olan öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla çeşitli alanlarda projeler yürütülmektedir.
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Hatice Özdemir'in liderliğinde Millî Eğitim Bakanlığımızın 81 ilde başlatmış olduğu Ders Dışı Eğitim Ortamları Projesi ile okul dışı
öğrenme ortamlarının kullanımına yönelik farkındalığın arttırılması ve bu
mekânların etkin kullanımına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
İstanbul’daki doğal, tarihî ve kültürel mekânlar, endüstriyel kuruluşlar, kütüphaneler, teknoparklar, sit alanları, tabiat parkları-bahçeler, sanat
merkezleri, üniversiteler ve bilim merkezlerinin öğrenme ortamı olarak
kullanımı ve tüm derslerdeki yıllık kazanımlara yönelik olarak bu merkezlerin ziyaret edilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın esas amacı İstanbul’daki okul dışı öğrenme ortamlarının
araştırılması ve okullardaki ders müfredatıyla ilişkilendirilerek üretilecek
eğitim materyali yoluyla bu mekânların kullanımına yönelik farkındalığın arttırılmasıdır. Elinizdeki kitap projenin amaç ve gerekçelerinin yanı
sıra projenin amacı doğrultusunda gezilecek ve ziyaret edilecek mekânların da kısa bir tanıtımından oluşmaktadır. İstanbul ilinin ülkemizin en
büyük ili olması göz ardı edilemeyeceğinden hareketle 9 farklı alanda
hazırlanan kılavuzumuzda tabiidir ki tüm mekânlara yer verilememiştir.
Bir seçki niteliği taşıyan çalışmamızda mutlaka eksik bulunan kısımlar bulunacaktır. Projenin hazırlanmasında görev alan öğretmenlerimiz elden
geldiğince objektif olmaya çalışarak herkesin ulaşabileceği coğrafi açıdan
İstanbul’un her ilçesine yakın bilinirliği yüksek mekânları seçmeye çalışmışlardır. Kitapta kullanılan metinler, ilgili mekânların genel ağ sayfalarından veya genel ağ arama motorlarından derlenmiştir.
İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Hatice Özdemir’in danışmanlığında yürütülen projenin gerek hazırlık aşamasında gerekse yürütülmesi sırasında vermiş olduğu destek yadsınamaz; elde edilen bilgiler
ve araştırmalar sonucunda mekânlar hazırlanmış ilgili kurum, kuruluş ve
kişilerle paylaşılmıştır. Projenin hem hazırlık aşamasında hem de mekânların tanıtılmasıyla ilgili yazıların yazılmasında görev alan bizden değerli
fikirlerini esirgemeyen, yapılan saha incelemelerinde ve kazanım - mekân
tablolarının ortaya çıkmasında emeği geçen branş öğretmenlerimize, projenin yürütülmesi süresince iş birliği içinde bulunduğumuz herkese teşekkürü bir borç biliriz.
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ON ADIMDA GEZİ
Öğretmenlerin okul gezilerini sağlıklı ve verimli olarak yürütebilmeleri
için Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan gezi süreci aşağıda Öğretmen Rehber Kitabı’yla bağlantılı olarak on adımda listelenmiştir:
GEZİ ÖNCESİ 1. ADIM
• Rehberde yer alan “Kazanım-Mekân Tablosu”nu inceleyiniz.
• Ders kazanımlarınızla ilgili mekânların listesini oluşturunuz.
GEZİ ÖNCESİ 2. ADIM
• Oluşturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek mekânları yıllık ders planınıza dahil ediniz.
GEZİ ÖNCESİ 3. ADIM
• Yıllık planda yer alan gezilerin, ders saati içinde ve okul müdürlüğünün
onayı ile düzenlenebileceğini unutmayınız!
• (Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak gezilerin ise ders saati dışında
ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğü onayı ile düzenlenebileceğini unutmayınız!)
GEZİ ÖNCESİ 4. ADIM
• Okul gezilerinde 40 öğrenciye kadar bir (1) yönetici, en fazla iki (2) öğretmen görevlendirilmesi gerektiğini ve gezi araçlarının sorumluluğunun
okul müdürlüklerine ait olduğunu unutmayınız!
GEZİ ÖNCESİ 5. ADIM
• Gezi düzenleyeceğiniz mekânı mümkünse önceden ziyaret ediniz.
• Mekândaki görevlilere gezinizin amacını anlatınız.
• Katılımı tek sınıfla sınırlandırarak görevlilerden randevu alınız.
GEZİ ÖNCESİ 6. ADIM
• “Gezi Planı”nızı, “Gezi Liste”nizi ve “Veli İzin Belge”nizi okul müdürlüğüne en az yedi (7) gün önce teslim ediniz.
GEZİ ÖNCESİ 7. ADIM
• Mekânda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz.
• (Örnek Etkinlikler: Ara-Bul • Nesne Çizimi • Tartışma
GEZİ ÖNCESİ 8. ADIM
• Geziden önce öğrencilerinizi mekân hakkında bilgilendiriniz ve öğrencilerinize gezi kurallarını hatırlatınız.
GEZİ GÜNÜ 9. ADIM
• Geziye katılan öğrencileri 10-15 kişilik gruplara ayırınız.
• Mekânda yapılacak çalışmanın verimliliği açısından her grup için bir öğretmen yetkilendiriniz.
GEZİ SONRASI 10. ADIM
• Gezi sonrası memnuniyet anketi uygulayınız.
• Gezinizle ilgili değerlendirme ve pekiştirme etkinlikleri yapınız.
• Örnek Etkinlikler: Afiş ve Pano Çalışmaları • Hikâye Yazma • Anketlerin
Karşılaştırılması

BİLİM
MERKEZLERİ

Geçmişten günümüze kadar insanoğlu astronomi ve bilim
konularına ilgi duymuş, gözlem ve araştırmalar yapmıştır. Yaşadığımız yüzyılın başlarında da gelişen uzay teknolojisi ile
birlikte gökyüzü, evren, astronomi gibi konulara olan ilgi her
kademede artmıştır. Öğrencilerin soyut olan, ulaşmanın veya
görmenin mümkün olmadığı birçok kavram ve konulara ilişkin
deneyim sağlayacakları, eğlenerek öğrenebilecekleri en önemli alanlardan biri okul dışı öğrenme ortamı olarak kabul edilen
bilim merkezleridir. Belirlenen bilim merkezleri yaş grubuna
hitap etmesi ve ulaşım kolaylığı dikkate alınarak listelenmiştir.
Serkan GÜNDÜZ

Bilim Merkezleri

İSTANBUL’DAKİ BAZI BİLİM MERKEZLERİ
Bilim merkezleri; her yaş grubu, kültür ve eğitim düzeyinden insanlara hitap eden, onların merakını gideren, sorularına yanıt veren, deneylere
katılabilmelerini sağlayan merkezlerdir. Sessiz ortamlarda, cam vitrinlerin arkasında sergilenen ve dokunulması yasak nesnelerden oluşan klasik
müzelerden farklı olarak bilim merkezleri, aktif olarak gezilebilen, ziyaretçilerin dokunabileceği ve deneyebileceği sergiler ve dinamik ortamlardan
oluşmaktadır.
Bilim merkezleri; bilimsel bilgiyi görsel, işitsel ve duyulara yönelik etkileşimli düzenekler, sergiler, bilgisayar programları, mekanik ve elektronik düzenekler ve bazen basit ahşap oyuncaklar aracılığıyla ziyaretçilerin
tecrübe etmelerini sağlar. Bilim merkezleri etkileşimli bilimsel sergilerin
yanı sıra ziyaretçilerin ilgisini çekmek amacıyla planetaryumlar, dinlenme mekânları, kafeterya ve restoranlar ile bilimsel oyuncaklar, deney setleri, bilimsel kitaplar ve hediyelik eşya gibi ürünlerin satıldığı dükkânlar
da içerebilmektedir.
Bilim merkezleri, bilimsel bakış açısı kazandırmak, karar verme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek ve sorumluluk bilincini desteklemek açısından önemli cazibe merkezleridir. Bilim merkezlerinde hazırlanan eğitim programları ile atölyeler, etkinlikler, deney gösterileri ve
sahnede bilim aktiviteleri aracılığıyla ziyaretçilere belli bir konu üzerinde
daha detaylı bilgi verilebilir. Öğretmenlere özel hazırlanan eğitim programları ile öğretim tekniklerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin bu teknikleri kendi sınıflarına taşımaları hedeflenmektedir.
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BİLİM ÜSKÜDAR

İl, İlçe Adı
:İstanbul/Üsküdar
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
İletişim Adresi
: Ünalan Cad. No: 11, 34700
Üsküdar/İstanbul
E - Mail
: iletişim@ turkiyeteknolojitakımı.org
Telefon
: 0216 998 03 32
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/bilimuskudar
Açılış ve Kapanış Saatleri
: 09:00-18:00

Bilim ve bilimsel düşüncenin, toplumun tüm katmanlarıyla buluşturulması amacıyla ortaya çıkan “Bilim Üsküdar”, bilimsel gelişmeleri toplumla buluşturmanın yanı sıra bilimsel düşünce sistematiğinin alt yaş
gruplarından başlayarak topluma öğretilmesini de hedefleyen bir öğrenme merkezidir.
Özellikle ilk ve ortaöğretim düzeyinde olmak üzere tüm yaş gruplarını
hedefleyen merkez; bilimsel, akılcı, meraka, keşfetmeye dayalı, eleştirel ve
deneyimsel düşünmeye teşvik eden önemli bir odak olma hedefindedir.
“Bilim Üsküdar”, farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri
bilimle buluşturarak bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır, ulaşılır bir
hâle getirme amacıyla kurulmuştur.
Bilim ve teknolojinin önemini ve değerini toplumun gözünde artırmayı hedefleyen; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini
denemeye, keşfetmeye teşvik eden, “Bilim Üsküdar” ziyaretçilere aktif
olarak gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunmayı planlamaktadır. Bu bağlamda bireylere, günlük olaylara
bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme, üretken düşünme becerilerini geliştirebilme özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
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Planetaryum:
Planetaryum güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün, özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki
tavana yansıtıldığı gösteri salonudur. Bilim Üsküdar Plenetaryumu 14
metre çapı ve yüksek çözünürlük değeri ile ülkemizin en iyi planetaryumu olma hüviyetine sahiptir. Uzay ve astronomi alanında verilen birçok
eğitim ve deneyimin tamamlayıcı unsuru olarak hayata geçirilen “Bilim
Üsküdar Planetaryumu” tüm bu özellikleriyle ziyaretçilerine farklı bir gün
yaşatmayı vaat etmektedir.

Atölyeler:
Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik
Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi (fizik, kimya, biyoloji), Tasarım Atölyesi
olmak üzere toplam beş farklı alanda ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere özgün içeriğiyle uygulamalı atölye eğitimleri verilmektedir.

Sergi Alanları:
İletişim, robotik, otomotiv, finans, havacılık ve uzay, enerji, doğa bilimleri ve tıp teknolojileri temalarına sahip, etkileşimli sekiz ana sergi
alanından oluşmaktadır. Bunun yanında, ‘’Bir Dünya Keşif’’ sergi alanı ile
Türkiye’de ve dünya’da var olan farklı konulardaki gezici sergiler, Bilim
Üsküdar’da ziyaretçilerine hizmet vermektedir.

Girişim Merkezi:
Bilim Üsküdar içerisinde yer alan girişim ofislerinde, yerli teknoloji girişimlerinin doğmasına, büyümesine ve dünya pazarına açılmasına yardımcı olmak amacıyla girişimci adaylarına altyapı ve ustalık desteği sunulmaktadır.

Hedef Kitlesi:
6-14 yaşları arasındaki öğrenciler başta olmak üzere, 7’den 70’e toplumun tüm kesimi hedef kitlemiz arasında yer almaktadır.

Özgünlüğü:
Bilim Üsküdar ziyaretçilerine aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri, üretebilecekleri sergi ve atölye çalışmalarının
yanı sıra çocuk oyun alanları, açık ofisleri, kütüphane ve kafeterya alanları
ile sosyal etkinlileri de içinde barındıran dinamik ortamlar sunmaktadır.
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İTÜ BİLİM MERKEZİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Şişli
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : “İstanbul Teknik Üniversitesi”
İletişim Adresi
: “Harbiye, Taşkışla Cad. No: 1, 34367
Şişli/İstanbul”
E - Mail
: bilimmerkezi@itu.edu.tr
Telefon
: 0 212 251 60 13
Belge Geçer
: 0 212 251 60 14
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/itubilimmerkezi/
Açılış ve Kapanış Saatleri
: 10:00-17:00

Not: İTÜ Bilim Merkezi gerekli bakım ve onarım işleri sebebiyle bir süre
ziyaretçi kabulune kapalıdır.
İTÜ Bilim Merkezinin amacı; her yaştan öğrencinin bizzat deneyerek,
kullanarak, görerek ve işiterek; bilimin, doğanın temel işleyiş yasalarıyla yüz yüze gelmesini ve teknolojiyle her alanda tanışmasını sağlamak,
7’den 77’ye toplumda bilim kültürünü yaymak, bilimi ve teknolojiyi sevdirmek, insanlarımızı bilim ve teknolojiye yönlendirmektir.
İlk olarak 2000-2004 yılları arasında faaliyet göstermiş olan ve o dönemdeki ismi İTÜ Deneme Bilim Merkezi olan İTÜ Bilim Merkezi için çalışmalar 2006 yılında İTÜ’nün o dönemdeki rektörü olan Prof. Dr. Faruk
Karadoğan’ın kararıyla tekrar başlatılmıştır. İTÜ mezunlarından İzzettin
Silier’in maddi katkılarıyla Hindistan’ın Kalküta şehrinde bulunan National Council of Science Centers‘la temas kurulmuş ve deney birimleri siparişleri verilmiştir. Prof. Dr. Esin İnan, tasarımcı Yılmaz Zenger‘in de katkılarıyla İTÜ Bilim Merkezi 7 Kasım 2007 tarihinde, Taşkışla Yerleşkesi’nde
bulunan eski yerinde tekrar ziyarete açılmıştır.
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1.500 m2lik kapalı ve 3.500 m2lik açık alana sahip olan merkezde optik
yanılsama, mekanik, elektrik, uzay, matematik, akışkanlar dinamiği, ses
ve titreşim tematik alanlarından yaklaşık 70 birim bulunmaktadır. Merkez’de 140 izleyici kapasiteli bir de konferans salonu ve ziyaretçilerin serbestçe yararlanabilecekleri bir kütüphane vardır.
İTÜ Bilim Merkezi European Network of Science Centers and Museums
(ECSITE) ağına üyedir.

ÜSKÜDAR ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul , Üsküdar
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : Üsküdar Belediyesi
İletişim Adresi
: “Altunizade Yaylalı Sok. 34755
Üsküdar/İstanbul”
E - Mail
: uskudarcocukuniversitesi@gmail.com
Telefon
: 0 216 325 72 79
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.usgem.org/cocuk-univer
sitesi/
Açılış ve Kapanış Saatleri
: 09:00-17:00
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Üsküdar Çocuk Üniversitesi, 2012 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesinin işbirliğinde kurulan bir sosyal sorumluluk
projesidir. Türkiye’de ilk kez YÖK onayıyla kurulan bir çocuk üniversitesi olan Üsküdar Çocuk Üniversitesi; özel yetenekli ve üstün potansiyelli
çocuklara, üniversite ile etkileşim içinde yaparak, yaşayarak ve eğlenerek
öğretmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere ders dışı zamanlarında, uzun
soluklu ve uygulamalı bir eğitim destek birimi olarak bilimsel, sanatsal,
sportif ve kültürel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemektedir.
Üsküdar Çocuk Üniversitesi; bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama,
sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırma; zekâ seviyeleri,
yetenek ve ilgileri doğrultusunda üstün yetenekli çocukların gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Zekâ ve yetenek testleri uygulayarak
seçilen öğrencilerini geleceğe hazırlarken, millî ve manevi değerleri benimseyerek ülkemiz ve insanlığa faydalı bireyler olma yolunda planlı ve
disiplinli bir 4 yıllık eğitim programı sunmaktadır.
Dünyanın en gelişmiş ülke ve uygulamaları incelenerek modern bir
eğitim müfredatı oluşturulmuş olan Üsküdar Çocuk Üniversitesi, nitelikli
eğitim kadrosuyla 2012 yılından bugüne, ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi açısından önem taşıyan üstün yetenekli çocuklarımız ve ailelerine
yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Üsküdar Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde 2 kampüste yaklaşık 2000 öğrenciye hizmet vermektedir.
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TUZLA BELEDİYESİ PLANETARYUM VE GÖZLEMEVİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Tuzla
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : Tuzla Belediyesi
İletişim Adresi
: “Aydıntepe, Şelale Eğitim Parkı,
Aydınlı Yolu Cad. 34947 Tuzla/İstanbul”
Telefon
: 0530 970 31 08

Merkezimizde bulunan “Planetaryum ve Gözlemevi” ile uzaydan Dünyamıza ulaşan ışıkları daha iyi gözleyebileceğiz. Gözlemevimizdeki, 14”
(35 cm) çapa sahip teleskobumuz ile gündüzleri Güneş’in çeşitli yapılarını, geceleri ise daha önce hiç görmediğiniz birçok gök cismini profesyonel astronomlarımız eşliğinde gözleme imkânı sunuyoruz. Planetaryum
sistemleri için özel tasarlanmış bilim temalı filmler, çocuklarımızın temel
astronomi bilgisini geliştirmektedir, ayrıca okulların eğitim sistemini desteklediği için merkezimiz okul gezileri için iyi bir alternatif olmaktadır.
Öğrenci grupları ve toplu ziyaretler için merkezimizden randevu alabilirsiniz.
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PENDİK BELEDİYESİ BİLİM MERKEZİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Pendik
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : Pendik Belediyesi
İletişim Adresi
: “Sülüntepe Mah.Hacı Bektaşı Veli 		
Cad. No: 17”
E - Mail
: ssahinbas@pendik.bel.tr
Telefon
: 444 81 80 -5425
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/PendikBelediyesi
Açılış ve Kapanış Saatleri
: 08:30-17:00

Pendik Belediyesi Bilim Merkezi, Pendik Belediyesi tarafından kâr amacı gütmeden eğitim-öğretime destek amacıyla deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden bilgiyle bilimin kapısını aralayan bir merkezdir.

Amaç
- Anaokulu çağından başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin
kalıcı öğrenmenin temel gereksinimi olan merak duygusunu harekete geçirerek etkili ve yapılandırıcı öğrenmeyi sağlamak.
- Etkili öğrenmeyi sağlayan yaparak-yaşayarak öğrenme modelini hayata geçirerek eğitimde kalıcılığı sağlamak.
- Geleneksel modelin dışında öğrenciyi yapılandırıcı öğrenme sürecinin içine aktif olarak dahil ederek özellikle fen ve teknolojiye ilgi duyan,
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bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin olarak kullanabilen, doğanın temel işleyiş
mekanizmalarını günümüzün bilimsel bakış açılarıyla değerlendirip kendisi ile yaşadığı doğal ortamlar arasındaki etkileşimleri en iyi şekilde algılayarak yorumlayabilen bireyler yetişmesine katkı sağlamak.

Bilim Merkezi Randevu/Ziyaret İşlemleri ve Atölye
Çalışmaları
- Bilim Merkezi hafta içi okullardan gelen randevulu gruplara hizmet
vermektedir.
(Okul olarak randevu oluşturmak için 444 81 80-5425 no.lu telefonu
arayabilirsiniz.)
- Bilim Merkezine bireysel olarak gelebilir eğlenceli, macera dolu bir bilim yolculuğu deneyimi yaşayabilirsiniz.
(Cumartesi günleri saat 10:15’te bilim merkezine gelerek kaydınızı oluşturabilir ve 10:30’da serbest grup gezisine katılabilirsiniz. 6-13 yaş arasındaki bireyler de ziyarete katılabilir.)
- Bilim Merkezinde her cumartesi Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına
uygun uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Atölyeler ve
takvim aylık olarak www.pendik.bel.tr web sitesi üzerinden ilan edilmektedir.
- Bilim Merkezine randevusuz ziyaretçi grupları kabul edilmemektedir.
- Atölyeler için online kayıt zorunludur.
- Gruplar, rehber eğitmenler gözetiminde ve rehberliğinde Bilim Merkezi ziyaret programını gerçekleştirir.
- Bilim Merkezi hafta içi 08:30-17:00, cumartesi 10:00-15:00 saatleri
arasında açıktır.

22

Bilim Merkezleri
BAYRAMPAŞA BİLİM MERKEZİ

İl, İlçe Adı
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Sosyal Medya Adresleri
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul, Bayrampaşa
: Bayrampaşa Belediyesi
: “Tuna Cad. Sinema Sok. Bayrampaşa”
: info@bayrampasabilimmerkezi.com
: 0212 493 10 93-94
: http://bayrampasabilimmerkezi.com/
: 09:00-18:00

Dünyanın gizemlerle dolu serüvenini araştırmak, geçmişe ışık tutmak, geleceğe önermelerde bulunmak ve bu gizemleri çözümlemek için
araç-gereç, laboratuvar ortamları ve teknolojik sistemler gerekmektedir.
Bu bağlamda 2008 yılında Bayrampaşa Belediyesi, ülkemizde ve dünyada faydalı çalışmalar yürütecek bilim adamları yetiştirmeye katkıda bulunmak ve bilimin tanımına uygun çalışmalar yapılabilmesini sağlamak
amacıyla Bilim Merkezini hayata geçirdi. Merkezimizde laboratuvarlar,
derslikler ve kütüphane kurarak yarının bilim adamlarının yetişmesini
sağlayacak ortamlar oluşturmaya çalıştık.
Tuna Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan Bilim Merkezimizde öğrencilere matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen ve teknoloji dersleri verilmekte ve
bilimin gelişmesi adına öğrencilerimizin bilimsel araştırmalar yapmasına
imkânlar sunulmaktadır. Merkezimiz, 6 laboratuvar öğretmeni, 3 asistan,
1 proje öğretmeni, 1 rehber öğretmen, bilim danışmanı, eğitim koordinatörü ve genel koordinatörden oluşan kadrosu ile beş yüzün üzerinde ilköğretim ve lise öğrencisine eğitim ve rehberlik hizmeti sunarken bilimsel
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projeler üretilebilmesi için öğrencilerimize bireysel ve kolektif düzeyde
her türlü desteği sağlamaktadır. Haftanın 6 günü eğitim veren bilim merkezimize ön kayıtlar her yıl ağustos ve eylül aylarında alınmaktadır. Bilim
Merkezimizde eğitim ve öğretim tamamen ücretsiz olup öğrencilerimizden her hangi bir eğitim ücreti talep edilmemektedir. Diğer taraftan merkezimiz 12 binden fazla kitap kapasitesi ile üyelerine kütüphane hizmeti
sunmaktadır.
Merkezimiz sadece deneysel çalışmalar yapmakla kalmayarak rehberlik hizmetleriyle de öğrencilerimize destek vermekte, bilim üreten merkezlere ve üniversitelere geziler düzenleyerek öğrencilerimize yerinde ve
yaşayarak öğrenme imkânı sunmaktadır. Öte yandan Bilim Merkezimiz,
konusunda uzman, dünya çapında akademik başarılar elde etmiş ve bilime ciddi katkılarda bulunmuş bilim adamları ve akademisyenlerle genç
beyinleri buluşturarak fikirsel ve bilimsel gelişmelerin artmasına katkıda
bulunmaktadır.
Proje odaklı eğitim anlayışını benimseyen Bilim Merkezimizde gerek
kurumsal gerekse bireysel (Bilim Sokağı, İstanbourg vs.) bazda birçok projeye imza atılmış, bu projelerde TÜBİTAK ve Avrupa Birliği gibi kurumlarla işbirliği yapılmış, projelerimize destek sağlanmıştır.
Bilim merkezimize kayıt için gerekli evraklar ve kriterler
şunlardır:
• Bayrampaşa’da yaşıyor veya okuyor olmak.
• Kimlik fotokopisi
• 2 adet fotoğraf
• Karne fotokopisi
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SULTANGAZİ BİLİM MERKEZİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Sultangazi
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : Sultangazi Belediyesi
İletişim Adresi
: “Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:166
Sultangazi-İstanbul”

E - Mail
Telefon
Sosyal Medya Hesapları

Açılış ve Kapanış Saatleri

: bilimmerkezi@sultangazi.bel.tr
: 0212 459 40 50
: https://tr-tr.facebook.com/sultangazi
bilimmerkezi
: 09:00-17:00

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi; çocukları bilimle buluşturmayı, farklı mesleklere yönelecek gençleri
hayatlarının her alanında bilimle bütünleştirebilmeyi amaçlıyor.
Bilim Merkezi, çocukların ilgi alanlarına göre farklı bilim atölyelerinde
ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Bilim Merkezinde öğrenme
şevkini, keşfetmenin mutluluğunu ve deney yapmanın heyecanını yaşatabilmek amacıyla aktif eğitim programları yer almaktadır.
Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde yer alan atölyeler ise şunlardır:
• Fen Bilimleri Laboratuvarı
• Kimya - Biyoloji Laboratuvarı
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• Robotik ve Kodlama Atölyesi
• Akıl ve Zekâ oyunları
• Astronomi
• Matematik Atölyesi
• Resim ve Plastik Sanatlar
• Drama
• Müzik
Bilim Merkezinde bu atölyelerin yanı sıra sinema gösterimleri ve söyleşi, kitap ve film eleştirisi etkinlikleri, spor aktiviteleri, kültürel gezi programları da yer almaktadır. Merkezde ayrıca yetişkin ve çocuklara hitap
eden geniş içeriğe sahip kütüphane de bulunmaktadır.
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Bilim Merkezleri
SANCAKTEPE BİLİM MERKEZİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Sancaktepe
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : Sancaktepe Belediyesi
İletişim Adresi
: “Eyüp Sultan Mah. Ulubatlı Hasan Cad.
No: 1 Samandıra Sancaktepe”

Telefon
Belge Geçer
Sosyal Medya Hesapları

Açılış ve Kapanış Saatleri

: 0216 311 90 18
: 0 216 311 85 17
: https://www.facebook.com/Sbbilim
merkezi/
: 08:30-17:00

Sancaktepe Bilim Merkezi, toplumun her kesimine bilimsel bilginin
ulaştırılması ve teknolojik gelişmelerin etkinlikler yoluyla kavratılması
amacıyla 2014 yılında hizmete açılmıştır. Planetaryum, gözlemevi ve deney ünitelerinden oluşan merkezimiz bölgedeki ilk ve tek bilim merkezi
konumundadır. Sancaktepe Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkezimizdeki tüm etkinlikler ücretsizdir.
Hafta içi randevulu okul gruplarını ağırladığımız merkezimizde hafta
sonu bireysel vatandaşlarımız saat başlarında gelerek merkezimizi ziyaret
edebilirler.
Yarıyıl tatilinde Kış Okulu, yaz tatilinde ise Yaz Okulu gibi dönemsel
atölye çalışmaları içeren eğitim programları gerçekleştiriyoruz.
Özellikle yaz akşamlarında hava durumunun müsait olması hâlinde
“Yıldızlı Geceler” etkinlikleri düzenliyoruz. Astronomlarımız eşliğinde
gözlemevi bölümümüzden teleskop ile Ay ve gezegen gözlemleri katılımcıların büyük beğenisini topluyor.
Robotik ve su roketi alanında proje yarışmaları düzenleyerek, ilçe genelinde bilim şenliği organizasyonları yaparak ve ülke genelindeki çeşitli bilim
etkinliklerine katılarak bilginin paylaşılarak artmasına fayda sağlıyoruz.
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Bilim Merkezleri
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÇOCUK BİLİM MERKEZİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Beşiktaş
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : Beşiktaş Belediyesi
İletişim Adresi
: “Zeytinoğlu Cad. No: 1 (Akatlar Kültür
Merkezi Üstü)”

E - Mail
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: bilimmerkezi@besiktas.bel.tr
: 0212 351 82 59
: 08:00-17:00

Eğlenerek öğrenmenin merkezi!
“Beşiktaş Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi” çocukları bilimle buluşturmayı, farklı mesleklere yönelecek olsalar da “bilimi” hayatlarının her
alanıyla bütünleştirebilmelerini amaçlıyor.
Çocuk Bilim Merkezi farklı ilgi alanları için üç farklı atölyede (fizik, kimya, biyoloji) hem çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak
hem de hayatın içinde her gün yüzlerce kez karşılaşılan şaşırtıcı olayların
neden-sonuç ilişkisi içinde araştırılarak/sorgulanarak öğrenilmesini sağlıyor. Beşiktaş’taki okulların 3, 4 ve 5. sınıflarında okuyan 6 bini aşkın öğrencinin Çocuk Bilim Merkezinde faydalanması hedefleniyor.
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Bilim Merkezleri
BAŞAKŞEHİR LİVİNG LAB

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Başakşehir
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : Başakşehir Belediyesi
İletişim Adresi
: “Başak Mahallesi, 5. Etap, 2. Kısım,
Abdülhamithan Caddesi, No: 5 Başakşehir/
İSTANBUL

E-Posta
Telefon
Belge Geçer
Sosyal Medya Hesapları

Açılış ve Kapanış Saatleri

: info@basaksehir-livinglab.com
: 0212 777 86 93
: 0 212 777 08 92
: https://www.facebook.com
/BasaksehirLivingLab
: Sürekli Açık

Başakşehir Living Lab bilişim teknolojileri ve tasarım tabanlı inovasyon
ve girişimciliği yaymak ve yeni iş oluşumlarına ortam sağlamak amacıyla dönemin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal liderliğinde 2012
yılında kurulmuştur. Başakşehir Living Lab, diğer adıyla “Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi” binası ise 2014 yılında kapılarını halka ve
girişimcilere açmıştır.
Başakşehir Living Lab; bilişim teknolojileri ve tasarım konulu ürün ve
hizmetlerin geliştirilebileceği ve gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılarla test edilebileceği Başakşehir Belediyesi bünyesinde bir merkezdir.
Başakşehir Living Lab toplumun, yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştırma ve inovasyon
ortamıdır.
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Bilim Merkezleri
Başakşehir Living Labde girişimcilere, 10 yaş üstü tüm vatandaşlara
yönelik ücretsiz mekatronik, bilişim teknolojileri, girişimcilik ve tasarım
konulu eğitimler verilmektedir. Girişimcilere tasarım, iş geliştirme, satış
ve pazarlama destekleri de sunulmaktadır. Ayrıca hackhatonlar, akıllı şehircilik etkinlikleri, halk günleri, üniversite tanıtımları, çeşitli yurt içi ve
yurt dışı fuar katılımları, iş birliği toplantıları, Girişimcilik Günleri, Bölgesel Living Lab Zirvesi (Regional Living Lab Summit) ve tüm Türkiye’yi
kapsayan ortaokul, lise, üniversite, öğretmen kategorisinde İnovasyon
yarışması da düzenlenmektedir. Ek olarak kullanıcı deneyim merkezi yenileme, ICT İndeksi Araştırması, Yaşam Memnuniyeti İndeksi Araştırması
ve Akıllı Şehircilik Strateji Araştırmaları yapılmaktadır. Uluslararası alanda
da Başakşehir Living Lab, önemli bir proje olan Unalab konsorsiyumunda
28 ortaktan biridir.
Başakşehir Living Lab binası 1 Gb hız kapasiteli fiber optik internet altyapısına sahip olup, Gold seviyede LEED Yeşil Bina sertifikasına sahiptir.
Bilişim teknolojileri ve tasarım konusunda projeleri olan girişimciler,
projelerinin onaylanması hâlinde aşağıdaki desteklerden ücretsiz olarak
faydalanabilirler.
1. Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezinde çalışma ortamından (kuluçka merkezinden) ve bina içerisindeki tüm imkânlardan
(Elektrolab, 3 Boyutlu Yazıcı Laboratuvarı, toplantı salonları ve görüntülü görüşme kabinlerinden) faydalanabilirsiniz.
2. Proje süreci boyunca Başakşehir Living Labdeki danışmanlık ve
mentörlük desteğinden yararlanabilirsiniz.
3. Başakşehir Living Labde profesyonel girişimcilik uzmanları tarafından verilen Girişimcilik Eğitimlerimize katılabilirsiniz.
4. Başakşehir Living Labin yer aldığı tüm tanıtım, fuar, sergi vb. organizasyonlarda Başakşehir Living Lab standında yer alarak ürün ve
hizmetlerinizi tanıtabilirsiniz.
5. Başakşehir Living Labin çözüm ortağı olan İDF’den (İstanbul Design Factory) tasarımla ilgili tüm destekleri alabilirsiniz.
6. Kullanıcı Deneyim Merkezi ve Ürün Sergileme Alan’ında ürün ve
hizmetlerinizi sergileyebilir, son kullanıcılar tarafından deneyimlenmeleri için ortam oluşturabilirsiniz.
7. Her sene düzenlediğimiz Girişimcilik Günlerinde ilişki ağınızı genişletebilir, ekosistemimiz içerisindeki iş ortağımız olan tüm kurum ve kuruluşlarla da iş birliği yapabilirsiniz.
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KÜTÜPHANELER

Günümüzde internet sayesinde bilgiye her an, hızlı ve pratik
bir şekilde ulaşabilmektedir ancak hâlâ internet üzerinden ulaşılamayan pek çok değerli ve ender bilgilerin saklı tutulduğu kütüphaneler; internete ve başka teknolojik gelişmelere rağmen,
barındırdıkları zenginliklerle uzun süre vazgeçilmezler arasında
yer alacaktır.
Medeniyetlerin tarih boyunca en köklü kentlerinden biri olan
İstanbul; araştırmayı, okumayı ve farklı bilgilere ulaşmak isteyenleri kucaklayan birbirinden değerli kütüphanelere sahiptir.
Bu tarihî kentte meraklılarını besleyen çok sayıda kapsamlı,
tarihi ve modern kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneler,
İstanbul’un çeşitli semtlerinde varlığını sürdürmekte ve araştırmacıları ağırlamaya devam etmektedir.
Biz de elimizin altında bulunmasında fayda olacağını düşündüğümüz bilgi yuvalarından en kapsamlı ve ilgi çekici olanlardan bir seçmece hazırladık.
Ayben ACUN

Kütüphaneler
İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ SEÇMELERİ
Kütüphanelerin, insanlığın hizmetine sunulması çok eski çağlara dayanmaktadır. Araştırmalara göre ilk kütüphane Asurlular zamanında MÖ
7. yüzyılda kurulmuştur.
Sümerlere ait tapınaklarda bulunan çivi yazısıyla oluşturulan tabletler,
MÖ 700’lerde Nineve’de ve MÖ 1900 civarında Nippur’daki kütüphanelerin yapısı ilk adımlardır. En eski kütüphane MÖ 625 yılında Asur Devleti
hükümdarı Asurbanipal tarafından kurulan Ninova Kütüphanesi olarak
bilinmektedir.
Kütüphanelerin geçmişi Antik Çağ’a kadar uzanmasına rağmen kütüphaneciliğin geçmişi 19. yüzyıla dayanmaktadır. Avrupa’da kütüphaneciliğin ortaya çıkması 19. yüzyılın ikinci yarısındadır. 19. yüzyıla kadarki sürede kütüphanecilik hizmetleri ek görev olarak bilgin, yazar ve edebiyatçılar
tarafından verilirdi.
İslam ülkelerinde kütüphaneler hazin veya hafızıkütüp denilen kütüphaneciler tarafından idare edilirdi. Osmanlı Dönemi’nde kütüphane
kurumuna verilen önem doğrultusunda kütüphanelerin işlerini yapacak
personelin seçiminde de çok özenli davranılırdı. Personellerin sahip olması gereken özellikler vakfiyeler tarafından belirlenir ve bu özelliklere
ilişkin bilgi beceri ve teknikler bu kurumca saptanırdı. İçinde değerli bilim
adamlarının da yer aldığı hafızıkütüplük Osmanlıların son zamanlarında
eski önemini iyiden iyiye yitirerek nitelik değiştirmiştir.
19. yüzyılda Batı’daki kitap sayılarında görülen önemli artış kütüphanecilikle ilgili ciddi değişimlerin yaşanmasına dayanak sağlanmıştır.
Eskiden çok fazla kitap okumanın yeterli görüldüğü kütüphanecilikte,
bir dönem sonra kütüphanecilerin örgütsel ve yönetsel becerilere sahip
olmaları, bunun dışında kitaplara hızlı ve kolay ulaşılmasını sağlayacak
yöntemlerin geliştirilmesi beklenmiştir.
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Kütüphaneler
BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Tel
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul - Beyazıt
: Beyazıt Devlet Kütüphanesi
: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
: Turan Emeksiz Sok. No: 6 34126
Beyazıt – İSTANBUL
: kutuphane3420@kultur.gov.tr
: 0 212 522 31 67, Alo 176 İletişim Merkezi
: 0212 512 84 74
: http://istanbulbeyazitdevlet.
kutuphane.gov.tr/
: 7 gün 24 saat açık

Tarihçesi : Türkiye’nin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi ve oluşum
şartları bütün ayrıntılarıyla bilinen ilk kütüphanedir.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Beyazıt Camii’nin müştemilatı olarak
1506’da bitirilmiş olan Beyazıt Külliyesi’nin restore edilen imaret kısmında
1 Ramazan 1301’de (24 Haziran 1884) devlet büyükleri, âlimler ve halkın katılımıyla hizmete açılmıştır.
Kütübhâne-i Umumi-i Osmani adıyla kurulmuş olan kütüphane bir süre
de Bayezid Umumi Kütüphanesi olarak adlandırılmış, 1961 yılında toplanan
VII. Millî Eğitim Şûrasında alınan kararla adı “Beyazıt Devlet Kütüphanesi”
olarak değiştirilmiştir.  
İstanbul’un çeşitli yerlerindeki vakıf kütüphanelerinde bulunan koleksiyonların bir araya getirilmesi ve “bazı cami, türbe ve kenar mahallerde mahv
ve telef olunan kitapların zayiinin önlenmesi, hem de ehil ve erbabının istifadesine sunulması” için devlet tarafından “Millî Kütüphane” kurulmak
istenmiş, merkezî bir yer olan Beyazıt İmareti seçilmiştir.
Fatih’in oğlu Sultan II. Beyazıt tarafından 1501-1506 yılları arasında yaptırılmış olan, toplam 17 kubbeden oluşan imaretin 6 kubbeli bölümü,   zamanın padişahı II. Abdülhamit’in talimatıyla restore ettirilerek açılan kütüphane vakıf kütüphanelerinden farklı olarak Maarif Nezaretine bağlanmıştır.
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Kütüphaneler
Raflarına yerleştirilen “Naima Tarihi” ile hizmete açılan kütüphane, daha
sonra Beyazıt Camii’nden getirilen, etraftan toplanan, satın alınan ve bağış
yoluyla gelen kitaplarla kısa bir sürede dolmuş, zamanla özellikle de 1934
yılında Atatürk’ün emriyle çıkartılan ““Basma Yazı ve Resimleri Derleme
Kanunu”nun yürürlüğe girmesinden sonra derleme nüshası alan beş kütüphaneden birisi de Beyazıt Devlet Kütüphanesi olmuştur. Böylece Türkiye’de basılan kitap, gazete, dergi ve benzeri her türlü yayından birer nüshası
buraya verildiğinden yer sıkıntısı başlar. Bu nedenle 1948 ve 1953 yıllarında
imaretin diğer bölümleri de kütüphaneye dahil edilmiştir.  
Koleksiyonun hızla zenginleşmesi ve buna bağlı olarak okuyucu sayısının da artmasıyla hizmet alanlarının genişletilmesi amacıyla bitişikte
bulunan, 1867-1876 yılları arasında yapılmış olan Eski Dişçilik Okulu binası
da kütüphaneye tahsis edilmiştir.
Özellikleri: Kütüphane, yurdumuzda kütüphanecilik alanında pek çok
“ilk”lerin uygulamaya konulduğu bir kütüphanedir. Kütüphanelerimizde
ilk cilt atölyesi ve matbaa Beyazıt Devlet Kütüphanesinde kurulmuştur.
24 Nisan 1952 tarihinde kütüphanenin bir bölümünde Türkiye’de ilk defa
tam donanımlı “Beyazıt Çocuk Kütüphanesi” açılmış ancak sonraki yıllarda
oluşan yer darlığı nedeniyle 1961 tarihinde kapatılmak zorunda kalınmıştır.  
Kurulduğu yıllarda, en az yarım asır önce, modern kütüphanecilik alanında
uygulanılmaya başlanan modern kataloglama çalışmalarına ilk kez Beyazıt
Devlet Kütüphanesinde başlanmıştır.  
Elli kişilik konferans salonu, yirmi kişilik müzik dinleme salonu, otuz
kişilik dil laboratuvarı, ayrıca para, pul, resim, kartpostal, harita ve afişlerle
ilgili görüntülerin de izlendiği sinema ve video salonu vardır. Kütüphanede teknik hizmetler, okuyucu hizmetleri ve müzik bölümü olmak üzere üç
hizmet birimi bulunmaktadır. Nadir eserler bölümünde, muhtelif yer ve zamanlarda vakıf yoluyla kurulmuş, daha sonra Beyazıt Devlet Kütüphanesine nakledilmiş pek çok kütüphane koleksiyonu yer almaktadır.
1946’dan itibaren UDC sınıflandırma sisteminin kullanıldığı kütüphanede kırk iki kişi çalışmakta, otomasyona geçme faaliyetleri devam etmektedir.
Bir derleme kütüphanesi olan kütüphanenin zemin katında şeffaf kutularda nadir ve değerli eserler, birinci katında periyodik yayınlar ve ikinci
katında modern Türk yayınları bulunmaktadır.
İstanbul’un farklı köşelerindeki vakıf kütüphaneleri, cami ve türbelerin
koleksiyonlarının korunma amacıyla bir araya getirilmesiyle temelleri atılan koleksiyon yıllar içinde genişlemiştir.
Kütüphane Türkiye’de yayınlanan tüm kitaplar, özel el yazmaları, Cumhuriyet öncesine ait eski matbular, Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar
yayınlanmış bazı dergiler, bütün gazeteler, harita, afiş, pul ve kartpostal arşivlerine sahiptir. Balkan Savaşı yıllarında kaybedilen Osmanlı topraklarından kaçırılan kitaplar Beyazıt Devlet Kütüphanesinde depolanmıştır.
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Kütüphaneler
Kütüphanenin zengin altyapısı ve bulundurduğu nadir eserlerin dışında,
görme engelliler için ayrıca özel bir bölümü de bulunmaktadır. 1992’de kurulan görme engelliler bölümünde gönüllüler tarafından seslendirilmiş çok
sayıda kitap, kaset ve CD bulunmaktadır.
2003 yılında Hakkı Tarık Us Koleksiyonu’nun kütüphaneye devredilmesinden sonra gazete-dergi bölümü Türkiye’nin en önemli arşivi hâline
gelmiştir. Koleksiyonda bulunan gazeteler dijital ortama aktarılmış, diğer
süreli yayınların da basılı kataloğu yayınlanmıştır.
Son olarak Tabanlıoğlu Mimarlık’ın restorasyonunu yaptığı kütüphane,
2017’de dünyanın en önemli mimari değerlendirmelerinden biri olan LEAF
Awards’da ödül almıştır.
Dünya üzerindeki kütüphaneler arasında 4. olarak seçilen bu kütüphane
son derece nadir binlerce kıymetli eseri barındırmaktadır.
Kütüphanede tarihî fotoğraf arşivleri de camekân içinde ziyaretçisine
açılmıştır. Kütüphaneye yurt içi ve yurt dışından başvuran araştırmacıların
istekleri fotokopi ya da CD olarak karşılanmaktadır.
Amaç ve Görevleri: Kütüphaneye derleme, bağış ve resmî kurumlardan gelen kitap, broşür, dergi, gazete, harita, kartpostal, afiş, yazma eser vb.
gibi fikir ve sanat ürünlerini düzenlemek ve gelecek kuşaklara aktarılmak
üzere elverişli ortamlarda saklamak. Bütün vatandaşların bilgi edinmek,
kendilerini yetiştirmek ve zamanlarını değerlendirmek için kitaplardan ve
diğer bilgi kaynaklarından serbestçe ve ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamak. Belli programlar dahilinde eğitici ve kültürel faaliyetler (konferans,
sergi, film gösterimi, yarışma vb.) düzenlemek. Kütüphaneye başvuranlara,
aranan bilgi ve belgeler kütüphanede yoksa diğer kuruluşlardan yararlanmaları için yardımcı olmak ve yol göstermektir.
https://istanbulbeyazitdevlet.kutuphane.gov.tr/
https://islamansiklopedisi.org.tr/beyazit-devlet-kutuphanesi
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Kütüphaneler
SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
lığı
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Fatih
: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkan: Ayşe Kadın Hamam Sok. No: 27
Fatih/İSTANBUL
: suleymaniye@yek.gov.tr
: 0212 520 64 60
: 0212 511 22 10
: www.suleymaniye.yek.gov.tr/
: 08.30 - 16.30

Tarihçesi: Kütüphane, 1550-1557 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman’ın
Mimar Koca Sinan’a yaptırdığı şaheserlerden biridir. Süleymaniye Külliyesi’nin birinci ve ikinci medreselerinin kitaplık hâline getirilmesiyle meydana
gelen, değerli yazma ve basma eser koleksiyonlarının bulunduğu Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, İstanbul’un çeşitli semtlerindeki kütüphanelerin kitaplarının bir araya toplanmasıyla oluşturulmuştur.
Büyük çoğunluğu İstanbul’da bulunan, Anadolu’nun farklı illerinde
kurulan ve vakıf olan kütüphaneler, çeşitli sebeplerle kendi binalarını ve
içindeki kitapları koruyamaz veya hizmet veremez hâle gelince Evkaf Nezareti kıymetli eserleri bir binada toplamaya karar vermiştir. Bazı kitaplar,
I. Dünya Savaşı sebebiyle 1914 yılında Sultanselim’de Medresetü’l-Mütehassısîn’e nakledilmiştir. Ardından kitapların Süleymaniye medreselerinde
toplanmasına karar verilmiş, Medresetü’l-Mütehassısîn’e götürülen kitaplar
Süleymaniye Camii içindeki kitaplarla birlikte külliyenin ikinci medresesine konulmuştur. Böylece 1918 yılında Süleymaniye Umumi Kütüphanesi
ortaya çıkmıştır.
Kütüphaneye Süleymaniye adının verilmesinde, içerisinde bulunduğu
külliyenin yanı sıra camiden gelen ve kütüphanenin çekirdeğini oluşturan
Süleymaniye koleksiyonunun da etkisi vardır.
Süleymaniye Kütüphanesi’nin Oluşumu: Külliyenin 1557’de hizmete
açılmasından birkaç yıl sonra buraya saray kütüphanesinden bazı kitaplar
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gönderilmeye başlanarak Süleymaniye Kütüphanesi’nin temelleri atılmıştır. Bugünkü Süleymaniye Kütüphanesi kurulurken cami içerisindeki kütüphane yanında Medresetü’l-Mütehassısîn’e nakledilen Âşir Efendi, Beşir
Ağa, Çelebi Abdullah Efendi, Çorlulu Ali Paşa, Damad İbrahim Paşa, Esad
Efendi, Hafız Ahmed Paşa, Kılıç Ali Paşa, Laleli, Mesih Paşa, Molla Çelebi kütüphaneleri 1918’de bir araya getirilmiştir.
Vakıflar tarafından yönetilen kütüphaneler, 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Maarif Vekâletine bağlanınca cami, tekke ve medreselerde
bulunan kitaplıklardan bazıları Süleymaniye Umumi Kütüphanesine, diğerleri kendi bölgelerine yakın Eyüp’te Hüsrev Paşa, Çarşamba’da Murad
Mollla, Laleli’de Ragıp Paşa, Üsküdar’da Hacı Selim Ağa kütüphanelerine
nakledilmiştir. Küçük ölçülerde yapılmış, bazılarının memur odaları dahi
olmayan bu kuruluşlar yeni gelen kitaplar sebebiyle işlev göremez, kitapların bakımını yapamaz hâle gelince bunlar da Süleymaniye Külliyesi ikinci
medresesine getirilmiştir. Birinci medrese de 1927’de Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğü idaresine verilmiştir.
Koleksiyon: Süleymaniye Kütüphanesi, Türk-İslam kültürünün ana
kaynaklarından olan yazma ve Arap harfli eski basma eserleri bünyesinde
barındıran, yerli ve yabancı araştırmacılara uluslararası düzeyde hizmet veren bir kuruluş durumundadır. İçerisinde hayır sever kişilerin ve Fatih, Hamidiye, Sultan Ahmet, I. Mahmut tarafından kurulan Ayasofya ve Laleli gibi
padişah kütüphanelerinin de bulunduğu 152 koleksiyon mevcuttur.
Koleksiyonda çok sayıda yazma ve basma eser bulunmaktadır. İçlerinde
Ayasofya, Bağdadlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı
Mahmut, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Reisülküttap, Süleymaniye, Şehit Ali ve
Yeni Cami en değerli koleksiyonlardır. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesini dünya çapında yazmalar merkezi yapan da bu koleksiyonlardır. Bunun dışında yeni harfli eserler, yabancı dillerde kitaplar, levha, defter, dosya
ve fotokopi bölümleri mevcuttur.
Bugüne kadar, yapılan bağışlarla birlikte Süleymaniye Kütüphanesindeki koleksiyonunda Osmanlı Devri’ne ait olmak üzere çok sayıda padişah,
şeyhülislam, kazasker, valide sultan, ağa, paşa, reisülküttap, medrese, tekke, dergâh, vakıf, özel şahıs ve cami kütüphanesi bulunmaktadır.
Kütüphanede cilt, tezhip, minyatür, hat ve ebru gibi geleneksel sanatların
en güzel örneklerini görmek mümkündür. Bu eserler içerisinde tarihi çok
eski, müellif hattı, dünyada tek nüsha veya sultanlara ithaf edilmiş çok değerli yazmalar bulunmaktadır.
2006 yılında satın alınan eserlerin dışında kütüphaneye Fethi Güner,
Sami Benli ve Divan Edebiyatı Müzesinden üç koleksiyon daha gelmiştir.
Kütüphaneye satın alma veya bağış yoluyla gelen kitapların işlemleri tamamlandıktan sonra bunların “yazma bağışlar”, “basma bağışlar”, “yabancı
diller” bölümlerine kayıtları yapılmaktadır. Bağış olarak gelen kitaplar belirli
bir sayının üzerinde olursa bağış yapanın adına bölüm açılır.
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Özellikleri: Süleymaniye Kütüphanesi Kataloglama ve Tasnif, Mikrofilm, Yazma ve Nadir Eserler Restorasyon ve Araştırma Merkeziyle Türkiye
Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK) şubesi bölümlerinden oluşmaktadır. Kütüphanede 1950’de Mikrofilm ve Fotokopi Servisi kurulmuş olup bu
servis kendi konusunda yurdumuzdaki ilk kuruluştur. Kütüphanenin en
önemli bölümü 1956’da kurulan Cilt ve Patoloji Servisi’dir.
Süleymaniye Kütüphanesi eski okuma salonunun ve eski depoların
bulunduğu yerlere dijital aletleri ile yeni kitap depoları yapılmaktadır. El
yazma eserlerin korunması, araştırma çalışmalarında yıpranma ve bakteri
bulaşması nedeniyle bozulmanın önlenmesi için bütün arşiv dijital ortama
taşınmaktadır. 2002 yılından beri eserlerin dijital kameralarla kitapların fotoğrafları çekilip bilgisayara aktarılarak dijital arşiv oluşturma çabaları sürmektedir. Arşivleme sayesinde asırlık el yazması eserler, kolaylıkla bütün
dünyanın hizmetine sunularak Osmanlı ve öncesi kültürümüzün kütüphane raflarından araştırmacıların bilincine sunulacaktır.
Kütüphane müdürlüğü dijital kopyaları öncelikle kütüphanede oluşturulan merkezî bir data bankasına yüklemekte ve araştırmacılar kendilerine
tahsis edilen bilgisayarlardan bu data bankasına girerek araştırmalarını kolaylıkla yapabilmektedir. Bu şekilde kitaplara ulaşmak çok daha kolaylaşırken arşiv bilgileri ile araştırmacılar bilmedikleri kaynaklar hakkında haberdar olabileceklerdir.
Önemi: İstanbul Fatih ilçesinde Süleymaniye külliyesinde yer alan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, yazma eser bakımından dünyanın en
önemli kütüphaneleri arasındadır.
Türk-İslam kültürünün ana kaynaklarından olan yazma ve Arap harfli
eski basma eserlerin bulunduğu kütüphanede, padişahların, bilim ve din
adamlarının koleksiyonları mevcuttur.
İstanbul’daki birçok kütüphane kaynaklarının bir araya getirilmesiyle hayat bulan kütüphane, yaklaşık 100 yıldır Anadolu’ya ait eserlerin dışında,
botanik, tıp ve kimya gibi alanlarda da arşive sahiptir.
Yazma ve eski harfli basma eserlerin yer aldığı araştırma ve uzmanlık kütüphanesidir.
Kütüphanede ayrıca duyma engelliler için sinevizyon gösterileri yapılmaktadır.
İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağlı kütüphaneler: Atıf
Efendi, Hacı Selim Ağa, Köprülü, Nuruosmaniye ve Ragıp Paşa’dır. Cumhuriyet Dönemi’nde çıkarılan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ve “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun” uyarınca İstanbul’daki Yazma Eser Kütüphaneleri Süleymaniye Kütüphanesi çatısı altına alınmıştır.
Gezi Hizmeti: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine yapılacak toplu
geziler için ilgili kurumların talep yazısı, telefon, faks ve maillerine verilen
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cevaba istinaden gruplar kütüphanemize kabul edilmektedir. Bu geziler,
idari bölümler ve kitap depoları hariç olmak üzere yapılmaktadır. Randevu
almaksızın gelen ziyaretçiler de müdürlüğümüzün gezi randevu programına göre kütüphanemizi ziyaret edip gezebilirler.
https://islamansiklopedisi.org.tr/suleymaniye-kutuphanesi
http://www.suleymaniye.yek.gov.tr
http://www.oktayaras.com/istanbul-kutuphaneleri/tr/56493

KÖPRÜLÜ YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Tel
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Fatih
: Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi
: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
: Binbirdirek, No:29, Divan Yolu Cad., 34122
Fatih/İstanbul
:: (0212) 516 83 13
:: http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/#
: Hatfa İçi: 09.00-16.00, hafta sonu: kapalı,
Restorasyon sebebiyle okuyucu hizmetleri
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde
verilmektedir.

Tarihçesi: İstanbul Eminönü, Divanyolu Caddesi’nde Sultan II.
Mahmut Türbesi’nin karşısında 17. yüzyılın sonlarında kurulan kütüphanedir.
O dönemde yaygın olan; ulemaya, öğrencilere açık medrese ve türbe
kütüphaneleri; ulemaya, öğrencilere ve halka açık cami ve tekke kütüphanelerinden farklı olarak yeni bir kütüphane türü şeklinde ortaya çıkmıştır.
İşleyiş bakımından diğer kütüphanelerden pek farklı olmayan ancak
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değişik bir yapıya sahip olan bu tür kütüphanelerin en belirgin özelliği,
bir külliyeye bağlı olmaksızın bağımsız bir binada kurulması ve kütüphanede görevlendirilip başka bir işle uğraşmaması istenen personele daha
fazla ücret verilmesidir. Diğer bir özelliği de zamanla bu kütüphanelerde
daha öncekilerde pek görülmeyen öğretim ve ibadet gibi değişik bir faaliyetin ortaya çıkmasıdır. Bunların ilk örneği Köprülü Kütüphanesidir.
Köprülü Mehmet Paşa (1661) öldüğünde külliyesinin ancak medrese,
hamam ve türbe bölümünü bitirebilmişti. Oğlu Fazıl Ahmet Paşa babasının vasiyetine uyarak külliyeyi tamamlamaya çalışmış, kendisi de kitap
meraklısı olduğundan babasının kitapları ile kendi kitaplarından oluşan
zengin koleksiyonu yerleştirmek için babasının türbesinin yakınındaki
müstakil kütüphane binasını yaptırmıştır.
Fazıl Ahmet Paşa’nın da genç yaşta ölümüyle (3 Kasım 1676) kütüphanenin kuruluş işlemleri geri kalmış ve ancak 1678 yılında Fazıl Mustafa
Paşa’nın düzenlettiği vakıf senediyle resmen kurulabilmiştir.
17. yüzyılın ilk yarısında kurulan kütüphanelerdeki kitap mevcudu
oldukça artmıştır. Vakıf kütüphanelerinde görülen en büyük kitap artışı
Köprülü Kütüphanesinin kurulmasıyla gerçekleşmiştir.
Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından kurulan Köprülü Kütüphanesi, Köprülü ailesi tarafından bağışlanan koleksiyonlardan oluşan
bir kütüphanedir. Kütüphaneye yapılan bağışların başında Köprülü Mehmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa, Hacı (Hafız) Ahmet Paşa, Mehmet Asım Bey
bağışları gelmektedir.
Devlet adamlığı yanında ilmî konularda da söz sahibi olan Fazıl Ahmet
Paşa’nın seçkin koleksiyonun yanı sıra Köprülü Kütüphanesinin kitap sayısı, Köprülü ailesinin bağışları ile başlamış daha sonra bağış ve satın almalarla artmıştır.
Mehmet Asım Bey, vakfiyesinde belirttiğine göre kütüphanede medrese öğrencilerinin çokça kullandıkları bazı kitapların eksik olduğunu
görmüş ve bu kitaplardan satın alarak kütüphaneye koymuştur. Ayrıca
ileride ihtiyaç duyulacak kitapların satın alınması için de bir miktar para
ayırmıştır.
Vakfiyede önce kitapların dışarıya çıkarılmaması şeklinde bir
yasaklama getirilmişse de diğer kütüphanelerdeki uygulama ve öğrencilerin kitap ihtiyaçlarının giderilmesi düşünülerek kitapların dışarıya çıkarılmaması şartına bazı istisnalar getirilmiştir. Zorunluluk hâlinde vakıf mütevellisinin bilgisi dahilinde güvenilir kimselere sağlam
bir kefil veya rehin karşılığı ödünç kitap verilmiş, medrese talebeleri de
hafızıkütüpten rehin veya kefil karşılığında ödünç kitap alabilmişlerdir.
Koleksiyon : Kütüphanede Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde çok
sayıda kıymetli ve nadir eserler, basma ve yazma eserler ile su yolları haritaları bulunmaktadır. Bu kütüphanedeki Arapça, Türkçe ve Farsça nadir
eserlerin yanında birçok meşhur âlimin müellif hattı eserleri de mevcut-
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tur.
Kütüphanedeki yazma ve basma eserler için yazar, kitap ve konu fihristleri Dewey Onlu Sistemi’ne göre düzenlenmiştir.
Köprülü Kütüphanesinin biri II. Abdülhamit Devri’nde, diğeri son dönemlerde Ramazan Şeşen ve arkadaşları tarafından hazırlanmış iki kataloğu bulunmaktadır.
Çemberlitaş’ta faaliyet gösteren kütüphanenin kataloğu IRCICA yayınları arasında 1986 yılında üç cilt hâlinde basılmıştır.
Restorasyon sebebiyle okuyucu hizmetleri Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesinde verilen kütüphane Eminönü, Divanyolu Caddesi’nde
yer almaktadır.
Mimari Yapısı: Köprülü Kütüphanesi tasarım olarak İstanbul’daki ilk
bağımsız kütüphanelerden bir örnektir. Günümüzde üç tarafı yol ile çevrili bahçe içerisindeki bu yapı taş ve tuğlanın düzenlemesi ile kurulmuştur. Kare planlı yapının üzeri pandantifli, dıştan sekizgen kasnak üzerine
oturtulmuş bir kubbe ile örtülmüştür. Batı yönünde dört basamakla çıkılan revaklı bölüm öne alınarak buraya T şeklinde bir düzenleme getirilmiştir. Altı mermer sütun üzerine baklava başlıklı, sivri kemerli revakın
üzeri dört kubbe ile örtülmüştür. Revakın orta eksenindeki basık kemerli
bir kapıdan kütüphaneye girilmektedir.
İç mekân yanlarda ve altta birer, üstte ikişer, girişin karşısında altlı üstlü
üçer pencere ile aydınlatılmıştır. Pencerelerin üzerlerinde sivri boşaltma
kemerleri bulunmakta olup dikdörtgen sövelidirler. Pencereler dıştan
küfeki taşından, içten de yalnızca alt pencereler mermer sövelidir. Kubbenin içerisi ve pandantifler kapı üzeri kalem işleri ile bezenmiştir. Burada kahverengi, siyah ve kırmızı renklerdeki bezemeler arasında “C” ve
“S” kıvrımları dikkati çekmektedir. Pandantiflerde kırmızı zemin üzerine
yapılmış çiçek motiflerinin altına “Maşallah” yazısı ile H 1181 (1667–1668)
tarihi yazılıdır. Bunun yanı sıra iç kapı üzerinde de yine “Maşallah” yazısı
ile H 1289 (1872) ve H 1327 (1911) tarihleri yazılıdır. Buna dayanılarak kütüphanenin 1872 ve 1911 yıllarında onarıldığı anlaşılmaktadır.
https://islamansiklopedisi.org.tr/koprulu-kutuphanesi
http://fatih.gov.tr/istanbul-koprulu-yazma-eserler-kutuphanesi
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RAGIP PAŞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Fatih
: Ragıppaşa Yazma Eser Kütüphanesi
: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
: Mimar Kemalettin, Ordu Cad. No: 225,
34130 Laleli, Fatih/İstanbul
:: 0212 518 7679
:: http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/#
: Restorasyon sebebiyle okuyucu hizmetleri
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde
verilmektedir.

Tarihçesi: III. Osman ve III. Mustafa devirlerinde sadrazamlık yapan
devlet adamlığı yanında şairliği ve değişik konularda yazdığı eserleriyle tanınan, konağında zengin bir kütüphanesi ve kitaplarının bakımıyla görevli
bir yardımcısı bulunan Ragıp Mehmet Paşa’nın kurduğu kütüphanedir.
Külliye; İstanbul-Fatih Lalelide 18. yy.da ismini taşıdığı Koca Mehmet
Ragıp Paşa tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin yapım tarihi vefatından (1763) yaklaşık bir ay önce, kütüphanenin yapımı ise bundan yaklaşık
bir sene önce tamamlanmıştır.
“Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi”, Osmanlı devletinin ünlü sadrazamlarından ve divan şiiri sanatçılarından olan Koca Ragıp Paşa tarafından inşa
edilen külliyenin bir parçası olarak yapılmıştır. Bazı kaynaklardaki bilgiye göre “Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi’ mimarı Tahir Ağa isimli mimardır
ama bu bilgi doğrulatılamamıştır. Estetik bir hatla yazılmış olan “Kütüphane Vakfiyesi” 1137 demirbaş numarasıyla günümüze kadar ulaşmıştır.
Ragıp Paşa, 1762 yılında hazırlattığı vakfiyesiyle kütüphanenin ve mektebin idaresi ve bakımı için gerekli personeli tayin etmiştir.
Vakfiyede, cuma dışında haftada altı gün kütüphanede bulunacak
hafızıkütüplerin başka iş tutmaları mümkün olmayacağından bunların
kütüphane kurucusunun tahsis ettiği evlerde oturacakları belirtilmiştir.
Ayrıca hafızıkütüplerin bütün gün kütüphanede bulunması üzerinde ısrarla durulmuştur. Bu dönem kütüphanelerinde yaygınlaşmaya başlayan,
kütüphane binasında ibadet etmenin Ragıp Paşa Kütüphanesi vakfiyesinde
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de yer almıştır. Vakfiyede öğle ve ikindi namazlarının kütüphanede hafızıkütüplerin nezaretinde cemaatle kılınacağı kaydedilmiştir. Ayrıca hafızıkütüp yamaklığı, kütüphanede gece nöbeti gibi daha önceki kütüphanelerde
görülmeyen bazı hususlar da Ragıp Paşa vakfiyesinde yer almıştır. Diğer kütüphanelerde genellikle beş gün olan çalışma süresi burada altı güne çıkarılmıştı. Her yılın muharrem ayında yapılan kütüphane sayımı vakfın bağlı
bulunduğu nezarete bırakılmış ve kütüphane görevlileriyle vakıf idarecilerinden bazıları nezaret müfettişine yardımcı seçilmişti. Vakfiyede sayımla
ve kütüphaneyi kontrolle görevli müfettişlere ücretleri akçeyle ödenirdi.
Vakıf kütüphaneleri vakfiyelerinde 18. yüzyılın başlarından itibaren uygulanmaya başlanan kütüphane dışına ödünç kitap verme yasağı burada
da mevcuttu.
Kütüphanenin kuruluşu sırasında Ragıp Paşa’nın nadir eserlerden oluşan zengin bir koleksiyonu bulunuyordu. 20. yüzyıl başlarında özellikle
küçük koleksiyonların hızla yok olmaya başlaması üzerine bazı düzenlemeler yapılmaya çalışılmış ve Mustafa Hayri Efendi’nin Evkaf-ı Hümayun
nazırlığı zamanında birkaç kütüphane binası tamir edilmiş ve bu binalara
bazı küçük koleksiyonlar nakledilmiştir. Ayrıca bu binalardan her birinin
farklı konularda kitapları ihtiva eden ihtisas kütüphaneleri hâline getirilmesine çalışılmıştır. Bu planlamaya göre Ragıp Paşa Kütüphanesi edebiyat ilimlerine ayrılmış ancak bu eserler bir süre sonra esas kütüphanelerine geri gönderilmiştir.
Ragıp Paşa Kütüphanesinde bir müddet muhafaza edilen Yahya Tevfik,
Yeni Medrese ve Musalla Medresesi kütüphaneleri gibi bazı küçük koleksiyonlar Cumhuriyet’ten sonra Süleymaniye Kütüphanesine nakledilmiştir.
Ragıp Paşa Kütüphanesi gerek mimarisi gerek kitap deposu ve okuma salonu dolayısıyla İstanbul’u ziyaret eden yabancı seyyahların ilgisini çekmiş
ve bazı seyahatnamelerde gravürleri yer almıştır. Kütüphanenin okuma salonunun ortasına yerleştirilen kitap dolapları demir parmaklıklarla çevrilidir.
Koleksiyon: “Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi” koleksiyonu Sadrazam
Ragıp Paşa’nın bağışladığı çok sayıda el yazması kitap ile oluşturulmuştur.
Kitaplarının başında genelde kendi temellük kaydı bulunur ve defterdarlıktan yetişmiş olması hasebiyle “Mısır’da, Dimeşk’da vali iken, filanca
sene” diye kitaba nerede ve ne zaman sahip olduğunu bildirir.
Sonraki bağışlarla geliştirilen koleksiyon, Yahya Tevfik Medresesinden,
Yeni Medrese’den, Musalla Medresesinden çok sayıda cilt kitap aktarılarak
genişlemiştir.
Genelde sosyal bilimlere ait eserlerin bulunduğu “Koca Ragıp Paşa
Kütüphanesi”, geneli Arapça dilinde yazılmış kitaplardan oluşmaktadır.
“Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi” koleksiyonunda, el yazması, eski harfle
basma eserlerden bulunmaktadır. Geri kalan kitapların tamamı ise yeni
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derlemelerden meydana gelmektedir. Kütüphanesinde bulunan hemen
hemen bütün nüshaların seçme ve seçkin kitaplar olduğu anlaşılan Ragıp
Paşa Kütüphanesi birbirinden güzel nadide eserleriyle genel olarak edebiyat kitaplarının olması ile meşhurdur.
Ragıp Paşa Kütüphanesinin yazma kataloglarından başka Osmanlı Dönemi’nde hazırlanmış iki matbu katalogu vardır. Kütüphanenin Muhtasar
fihristi 1285 hicri yılında basılmıştır.
Mimari Yapısı: İstanbul’un Laleli semtinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi karşısında, kapısının üstünde “Burada kıymetli kitaplar vardır.”
yazısı bulunan bir külliyedeki yapı topluluğunun ana cephesi Ordu Caddesi
üzerinde olup alt katta dükkânlar, üst katta da sıbyan mektebi bulunmaktadır.
Kütüphane ve yapı topluluğunun diğer bölümleri yuvarlak kemerli bir
kapıdan girilen avlu içerisinde yer almaktadır. Külliyenin ana cephesi Laleli Caddesi’nin 1957 yılında yükseltilmesi ile çukurda kalmıştır. Girişin
hemen karşısında bulunan ve külliyenin ana binası olan kütüphane avlunun ortasında bulunmaktadır. Ayrıca burada bir çeşmeye ve Ragıp Paşa’nın açık türbesiyle bir hazireye yer verilmiştir.
Koca Ragıp Paşa Kütüphanesinin diğer kütüphanelerden ayıran en
önemli özellik okuma salonudur. Okuma salonu olarak tabir edilen kısmın çatısı yerden yaklaşık 13 m yüksekliğinde bir kubbe ile örtülüdür.
Kubbenin dayandığı kolon vasfındaki sütunlar ise demir parmaklıklarla
çevrilidir. Bu salon, kütüphanenin en büyük kitap istifhanesidir. Bu istifhanede üç adet ahşaptan imal edilme kitap dolabı yer alır. “Koca Ragıp
Paşa Kütüphanesi” duvarları 18. yüzyılın nadide çinileri ile bezenmiştir.
18. yy.da inşa edilmiş olan “Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi”, 1999 Marmara Depremi’nde hasar görmesi nedeniyle onarım için geçici olarak
kapatılmıştır. Kütüphanenin restorasyonuna 2010 yılında başlanmıştır.
Süleymaniye Kütüphanesine bağlı olarak hizmet veren Ragıp Paşa Kütüphanesinin kitapları Süleymaniye Kütüphanesinde tutulmaktadır.
Ragıp Paşa : Ragıp Paşa, kütüphanenin hizmete açılmasından çok
kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Türbesi ise kütüphanenin de bulunduğu
külliyenin bahçesinde yer almaktadır.
Devlet adamlığının yanında ayrıca şair ve tarihçi kişiliği olan Ragıp Paşa
kütüphaneleri ve kitapları çok sever; kitap ehline, ilim âşıklarına elinden
gelen yardımı yapardı. Kaynaklarda, okuyucusuna yardım etmeyen kendi
kütüphane memuruna: “Kitapları özenle sakladığınız belli! Onlara hiç el
sürmemişsiniz!” diye ince bir sitemde bulunduğu anlatılmaktadır.
https://islamansiklopedisi.org.tr/ragib-pasa-kutuphanesi
http://www.oktayaras.com/ragip-pasa-kutuphanesi/tr/56442
http://emedrese.tv/ragip-pasa-kutuphanesi-1/
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ATIF EFENDİ YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi

: İstanbul-Fatih
: Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi
: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
: Hacı Kadın, Vefa Cad. No: 44, 34134

E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

:: (0212) 527 38 07
:: http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/#
: Restorasyon sebebiyle okuyucu hizmetleri
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde
verilmektedir.

Fatih/İstanbul

Tarihçe: Atıf Efendi Kütüphanesinde değerli eserlerden meydana
gelen zengin bir koleksiyon mevcuttur. Atıf Efendi’nin kayınbiraderi
Darphane-i Âmire Başkâtibi Hacı Ömer Efendi’nin 1707 yılında vakfedip
ölümüne kadar Soğanağa’daki evinde saklanan kitapları da (1743) bu evin
satılması üzerine Atıf Efendi koleksiyonuna katılmıştır.
Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi de 1761 tarihinde bu kütüphaneye 150
eser vakfetmiş fakat daha sonra (1769) bu vakıftan vazgeçmiş ve bu kitapları Beyazıt Camii’nin sağ tarafına bitişik olarak yaptırdığı kütüphanesine
koydurmuştur.
M. Zeki Pakalın’ın ailesi tarafından 1973 yılında bağışlanan zengin kitap
koleksiyonu da bu kütüphanede ayrı bir bölüm olarak muhafaza edilmektedir.
Atıf Efendi Kütüphanesinde birçok eserin tek veya nadir nüshalarının yanında önemli sayılabilecek sayıda müellif hattıyla yazılmış veya
meşhur âlimler tarafından istinsah edilmiş kitaplar da mevcuttur.
Kütüphanenin Oluşumu: 1678 yılında Köprülü Mehmet Paşa’nın
oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından tamamlanan ve bağımsız bi-
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naya sahip ilk kütüphane olan Köprülü Kütüphanesinden sonra Osmanlı
Devleti’nde bağımsız binaya sahip ikinci kütüphane özelliğini taşıyan Atıf
Efendi Kütüphanesi, I. Mahmut Dönemi’nde başdefterdarlık yapmış, divan sahibi şair Atıf Mustafa Efendi tarafından 1741 yılında İstanbul’un Vefa
semtinde kurulmuştur.
Gelir kaynakları ve idaresi vakfiyesinde belirtilmiş olan bu kütüphanede görevli hafızıkütüplerin kütüphanenin yanına inşa edilmiş olan
üç meşruta evde (lojman) kalmaları zorunlu kılınmıştır. Hafızıkütüpler,
haftada beş gün (salı ve cuma dışındaki günlerde) kütüphanecilik görevinde bulunmanın yanı sıra, kütüphanede cemaatle kılınacak namazlarda
imamlık ve müezzinlik yapmakla yükümlüydüler.
Kütüphane binası 18. yüzyıl Türk sivil mimari sanatının inceliklerini
yansıtan Türk barok üslubunun en güzel örneklerdendir. Kütüphanenin
girişinde yer alan mermere yazılı vakfiyede kütüphanenin çalışma kuralları ve kütüphaneden nasıl yararlanılacağı açıklanmıştır.
Vakfiyeye göre kütüphaneciler istidatlı, dindar kişiler arasından seçilecekler, hizmetlerini kendileri yapacaklar, görevlerini vekillere bırakmayacaklardır. Özellikle görevin küçük ve aklı başında olmayan oğula devredilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.
İstinsah (kopyalama, çoğaltma) ve istifade için kütüphaneden rehin
karşılığında bile kütüphaneden kitap çıkartılmamasının da belirtildiği
vakfiyede ayrıca, Atıf Efendi’nin kütüphanesine vakfettiği kitapların oldukça geniş künyeli tam bir listesi de ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır.
Koleksiyon: Atıf Efendi Kütüphanesi zamanla dermesini genişletmiştir. Yazma eserler içinde Nefi’nin evinde yazdığı divanın yanı sıra pek çok
müellif hattı, çok eski tarihli nüshalar, güzel ciltler, tezhip ve minyatürlü
eserlerle mühür albümleri yer almaktadır.
Kütüphanede çok sayıda el yazması, eski harfli basma eser bulunmaktadır.
1892 yılında muhtasar fihristi basılmıştır.
Özellikle araştırma yapanların uğrak yeri olan Atıf Efendi Kütüphanesi
dermesinde bulunan yazma eserler dijital elektronik ortama aktarılmıştır.
İsteyen kullanıcılar için elektronik ortamda hizmet vermektedir.
Restorasyon sebebiyle okuyucu hizmetleri Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesine bağlı olarak verilmektedir..
Mimari Yapısı: Kütüphanenin girişinde küçük bir hafızıkütüp odası
ile bir aralık, altıgen şekilli bir okuma salonu, bu salona açılan bir kitap deposu vardır ve binanın altı mahzendir. Kütüphane beş oda ve iki salondan
oluşur.
Atıf Efendi Kütüphanesi, kütüphane binası ile meşruta evleri olmak
üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Vefa ve Sarı Bayezid Caddeleri
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kenarındaki üç meşruta evin yüksek dış cepheleri üç kat hâlinde olup en
üst katların konsollara oturan çıkmaları bulunmaktadır. Kesme taş ve tuğla şeritler hâlinde yapılan bu cephenin renkli bir görünümü vardır. Ayrıca
sokakların kavsine ustalıkla uydurulan bu hareketli cephe, İstanbul’un
eski Türk ev mimarisinin günümüze kadar gelebilmiş nadir örneklerindendir. Üzerinde H 1289 (1872) tarihi bulunan kemerli kapı bir dehlizle
arkadaki avluya geçit verir.
Buradaki esas kütüphane binası dışarıya kemerlerle açılan bir bodrum
üstüne oturtulmuştur. Bu şekilde, üstteki kütüphanenin altında hava cereyanı sağlanmıştı. Ancak yakın tarihlerde bu kemerler örülerek kapatılmış ve burası M. Zeki Pakalın’ın ailesi tarafından bağışlanan kitaplara tahsis edilmiştir.
Kütüphanenin girişindeki mihraplı küçük mekân ise bir namazgâh
olarak düşünülmüştür. Aynalı tonozla örtülü büyük bir sofanın üç tarafı
tonozlu beş hücre ile çevrilmiş olup bunlar sedirlerle tefriş edilmiş okuma yerleri idi. Bunlardan ortadaki üç tanesi, sofadan iki sütuna oturan üç
kemerle ayrılmıştır. Sofanın gerisinde yer alan kitap hazinesinde evvelce
yaldızlı kafesli ahşap kitap dolapları mevcuttu, ayrıca ortada da bir dolap
vardı. Yakın tarihlerde bunlar yok edilerek bu tarihî kütüphanenin asli
hüviyeti bozulmuştur.
Atıf Efendi Kütüphanesi; şehrin eski sokak topografyasına uydurulmuş
plan düzenlenmesi, renkli ve hoş görünüşlü dış mimarisi, kitapları koruyacak, rutubeti önleyecek yapı sistemi ile dünya kütüphanecilik tarihine
geçecek değerde bir eserdir.
Son onarımı 1992 yılında yapılan kütüphane binası restorasyona alınmıştır.
http://www.fatih.gov.tr/istanbul-atif-efendi-yazma-eser-kutuphanesi
https://islamansiklopedisi.org.tr/atif-efendi-kutuphanesi
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NURUOSMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Fatih
: Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi
: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
: Mollafenari, Vezirhan Cad. No: 87, 34120
Fatih/İstanbul
::.(0212) 527 20 04
:: http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/#
: Restorasyon sebebiyle okuyucu
hizmetleri Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesinde verilmektedir.

Mimari Tarihi: İstanbul’un Nuruosmaniye semtine adını veren Nuruosmaniye Cami Külliyesi içerisinde 18. yüzyıl Osmanlı barok tarzında
inşa edilmiş olan kütüphane, bugün hâlâ dermesindeki nadir yazmaları
ile araştırmacılara hizmet vermektedir.
Nuruosmaniye Cami ve külliyesinin yapımına Sultan I. Mahmut (1748)
zamanında başlanmış III. Osman (1755) zamanında bitirilmiştir. Mimarı
Mustafa Ağa ve yardımcısı Simon Kalfa’dır.
I. Mahmut, saltanatının son yıllarında İstanbul’da yaptırmaya başladığı
külliyesinde büyük bir kütüphane kurmayı planladığından buraya konulacak koleksiyonun bazı kitaplarını da hazırlatmıştı. Fakat külliye tamamlanmadan 1754 yılında ölünce yerine geçen kardeşi III. Osman bu hayır
eserini tamamlatarak kendi adına izafeten Nur-ı Osmani adını koymuş,
kütüphanesini de kendi ismiyle açmıştır. Hatta I. Mahmut’un vakfettiği
kitapların üzerindeki vakıf kayıtlarını ve mühürleri kazıtarak kendi mührünü koydurmuştur. 5 Aralık 1755 tarihinde külliyenin camisinde gerçekleşen açılış dolayısıyla yapılan merasime padişah ve devlet adamlarıyla
ulema da katılmıştır.
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III. Osman, Nuruosmaniye Kütüphanesine koydurduğu kitaplarla Tanzimat’a kadar sayı bakımından geçilemeyen 18. yüzyılın en zengin kütüphanesini tesis etmiştir.
20. yüzyılın başlarında Nuruosmaniye Kütüphanesine nakledilen Bayram Paşa Medresesi Kütüphanesi koleksiyonu ve farklı kişilerce bağışlanan eserle birlikte kütüphane koleksiyonunda mevcut yazma eserlerin
sayısı artmıştır.
Nuruosmaniye Kütüphanesinde tarihi eski, sanat değeri yüksek birçok
eser bulunmaktadır. Kütüphanede mevcut kıymetli eserlerden bir kısmı
1923 yılında Türk ve İslam Eserleri Müzesine, ceylan derisi üzerine kûfi
hatla yazılmış iki mushafla bir amme cüzü ise 1933 yılında Topkapı Sarayı
Müzesine gönderilmiştir.
Kütüphanede 1776, 1796, 1845, 1864, 1881 ve 1907’de sayımlar yapılmıştır. Bu sayımlarda hazırlanan kataloglar Nuruosmaniye Kütüphanesinde,
III. Osman adına düzenlenen vakfiye ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindedir.
III. Osman, kütüphane personelinin tayininde yeni şartlar koymayıp
ağabeyinin Ayasofya ve Fatih kütüphaneleri için koyduğu şartlara uyulmasını istemiştir. Toderini’nin naklinden anlaşıldığına göre kütüphane
vakfiyesinde yer alan hafızıkütüplerin nöbetleri konusundaki şartlara
riayet edilmekteydi.
Nuruosmaniye Kütüphanesinin baş hafızıkütübü 1776 yılında öldüğünde vakıf şartlarına aykırı olarak dışarıya ödünç kitap verdiği ve terekesinden kütüphaneye ait bazı kitaplar çıktığı anlaşılınca kütüphane nazırının
nezaretinde yapılan yeni bir sayım sonucu hemen hemen hepsini ders
kitaplarının oluşturduğu 19 eserin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca
bu sayım sırasında kütüphanede padişahın mührüyle mühürlenmiş fakat
deftere kaydedilmemiş 15 kitapla 14 parça değerli levha bulunmuştur.
1820 yılının Kasım ayında bir müddetten beri tahrir olunmadığından
kütüphanenin sayımı yapılmış ve yeni katalogları düzenlenmiştir.
20. yüzyılın başlarında, İstanbul’da bulunan küçük kütüphanelerin koleksiyonlarını bir araya toplama ve ihtisas kütüphaneleri oluşturma kararı
doğrultusunda bazı kütüphane binaları tamir edilmiş ve bunlardan her
birinin farklı konularda kitapları ihtiva eden ihtisas kütüphaneleri hâline
getirilmesine çalışılmıştır.
Yapılan planlamaya göre Ragıp Paşa Kütüphanesi edebiyata,
Nuruosmaniye Kütüphanesi tarihe, Köprülü Kütüphanesi riyaziye ve
tabiiyeye, Hekimoğlu Ali Paşa, Murad Molla, Fatih kütüphaneleri tefsir,
hadis ve fıkıh ve diğer şeri ilimlere tahsis edilmiştir.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi ile Rüstem Paşa ve Mahmut
Paşa Kütüphaneleri gibi küçük koleksiyonlar da binalarının tamiri dolayısıyla belli sürelerde Nuruosmaniye Kütüphanesinde koruma altına alınmıştır.
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Eminönü’nde Nuruosmaniye Camisi bahçesinde yer alan kütüphanenin muhtasar fihristi 1310 hicri yılında basılmıştır. Kütüphanenin yazma
katalogları yanında matbu bir kataloğu da mevcuttur.
Koleksiyon: Nuruosmaniye Kütüphanesinde eski kitaplar üç bölümde toplanmıştır. Birinci bölüm Nuruosmaniye bölümü I. Mahmut ile III.
Osman’ın kitap koleksiyonundan oluşur. İkinci bölüm Bayrampaşa bölümü, Bayrampaşa’nın (öl. 1638) vakfıdır. Üçüncü bölüm ise farklı kimselerin bağışladığı eserlerden oluşur. Bunlardan başka bazı yeni yayınlar da
mevcuttur.
Kütüphane koleksiyonunda çok sayıda yazma eser, basma ve bazı yeni
yayınlar bulunmaktadır. Binanın yapısal özelliği gereği, genişlemenin olanaksızlığından, yeni gelen eserlerin devri yoluna gidilmiştir.
Nuruosmaniye Kütüphanesi, günümüzde bir yazma kütüphanesi
olarak araştırmacılara hizmete devam etmektedir. Mikrofilm, fotoğraf vb.
hizmetler Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğünce karşılanmakta, yine
bu merkezde bulunan bilgisayara yüklü Nuruosmaniye Koleksiyonu ile
ilgili bibliyografik danışma hizmeti verilmektedir.
Katalog olarak yazar ve eser adına göre alfabetik ve Dewey Onlu Sınıflama Sistemi ile hazırlanmış konu kataloglarının fişlerinden yararlanmak
mümkündür.
Başvurular doğrudan Nuruosmaniye Kütüphanesine yapıldığı gibi, bazı
durumlarda Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğüne de yapılabilmektedir.
Mimari Yapısı: Nuruosmaniye külliyesi yapılar topluluğu; iki kapılı
geniş bir dış avlu ile çevrili, cami, türbeler, medrese, kütüphane binası,
imarethane, çeşmeler ve sebilden oluşur. Ayrıca külliyenin dış avlusunun
sokağa bakan eğimli kuzey ve batı duvarları boyunca dükkânlar oluşturularak külliyeye sürekli bir gelir temin edilmiştir.
Kütüphane binası külliye ile birlikte 1755’te hizmete açılmıştır.
Müstakil kütüphane binası caminin iç avlusunda, iki katlı bir yapıdır.
17-18 yüzyıl Osmanlı kütüphanelerinin çoğunda gördüğümüz gibi burada da kitapların rutubetten korunması amacı ile bina neme karşı bodrum üzerine inşa edilmiştir. Üst katı okuma salonu ve depo şeklinde yapılmıştır. Kütüphanenin iki kapısından biri Hümayun Kapısı’dır. Bu kapının
üzerinde ”Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz.” anlamında Arapça bir
kitabe yer almaktadır. Otuz pencere ile aydınlanan, on dört zarif sütunlu
okuma salonu bir ana kubbe ve birçok küçük kubbeden meydana gelir.
Tek kubbeli deposundaki bölmeli ve duvarlardaki gömme dolaplar, kuruluştan bu yana kullanılmaktadır.
Kütüphanenin oluşturulması ve işletilmesinde, I. Mahmut’un kurduğu
Ayasofya ve Fatih Kütüphaneleri örnek alınmıştır.
https://islamansiklopedisi.org.tr/nuruosmaniye-kutuphanesi
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MİLLET YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
: İstanbul-Fatih
Kurum/Mekân Adı
: Millet Yazma Eser Kütüphanesi
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı
İletişim Adresi
: İskenderpaşa Mah. Feyzullah Efendi
Sok. No: 1 Fatih/İSTANBUL
E-Posta
: millet@yek.gov.tr
Telefon
: 0212 631 36 07 - 631 39 62
Belgegeçer
: 0212 635 74 87
Sosyal Medya Hesapları
: http://www.millet.yek.gov.tr/
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Hafta içi 08.30-17.00

Tarihçe: Kitabe ve vakfiyesine göre 1700-1701 yılında Erzurumlu
Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi tarafından Darü’l-Hadis (Hadis İlimleri Fakültesi) olarak yaptırılan bina kurucusunun adıyla Feyziyye Medresesi olarak tanınmıştır. Mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmemekle
beraber Kayserili Mehmet Ağa olduğu tahmin edilmektedir.
İnşa tarihinden bu yana çeşitli tamirler görmüş olan yapı 1894’teki İstanbul Depremi ve daha sonra Fatih Yangını’nda hasar görünce 20. yüzyıl
başlarına harap bir duruma geldiğinden belediyece yıkılarak yerine park
yapılması düşünülmüş ancak İstanbul Muhibleri Cemiyetinin (İstanbul’u
Sevenler Topluluğu) teşebbüsü ve Evkaf Nazırı Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi’nin gayretleriyle tamir ettirilerek yok olmaktan kurtarılmıştır
(1916).
Bina, ardından da kütüphanesinde bulunan Feyzullah Efendi’nin vakfetiği yazma eserlere ilaveten Ali Emîrî Efendi’nin bağışladığı çok sayıda
kitapla Fatih Millet Kütüphanesi adı altında genel kitaplık hâline getirilmiştir. Feyzullah Efendi’nin vakfettiği kitaplar Evkaf Nezaretince koruma
altına alınmıştır.
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Mimari Yapısı: Toplam 1650 m2 alan üstüne kurulan medrese, (L) şeklinde ön kısmı revaklı 10 küçük oda ile karşısında taş avludan merdivenle çıkılan simetrik, kubbeli iki salondan oluşan ana bina olmak üzere iki
bölümden oluşmaktadır. Bahçesinde şadırvanı, kuyusu ve ayrıca yan yüzünde bulunan kitabeli çeşmesiyle Osmanlı Mimarisinin klasik döneminin sonuna aittir. Lale Devri’nin başlangıcına işaret eden ayrıntılar varsa
da genel olarak klasik çizgiler egemendir.
Kütüphanenin Geçirdiği Evreler: 1924 yılından itibaren binaları
kullanılamayacak durumda bulunan Reşid Efendi, Carullah Efendi, Hekimoğlu Ali Paşa ve Pertev Paşa Kütüphaneleri gibi önemli vakıf kütüphanelerinin kitapları, Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin kendi kütüphanesi
ile birlikte Millet Kütüphanesinde toplanmış ancak 1962 yılında kütüphane Halk kütüphanesi konumuna geçince bu vakıf kütüphanelerin kitapları Süleymaniye Kütüphanesine nakledilmiştir.
1981 yılında kütüphanede hizmet veren İl Halk Kütüphanesinin Lalelide
bulunan Simkeşhane Binasına taşınması üzerine kütüphane tekrar Millet
Kütüphanesi kimliğine kavuşarak “Fatih İlçe Halk Kütüphanesi” olarak hizmete devam etmiştir.
Kütüphaneye Murad Molla, Adile Sultan, Yusuf Paşa, Hekimoğlu Ali Paşa
Halk Kütüphaneleri ile Ebu Bekir Paşa, Yavuz Selim, Zembilli Ali Efendi Çocuk Kütüphaneleri bağlı birim olarak hizmet vermiş ancak bugün bu kütüphaneler vakıflara devredilmiştir.
Millet Kütüphanesine bağlı olarak çalışan Fatih Çarşamba’daki Murat
Molla Kütüphanesi Damadzade olarak da bilinir. 1775 yılında kurulan kütüphanede çok sayıda cilt yazma eser bulunmaktadır. Muhtasar fihristi hicri 1311 yılında basılmıştır. Murat Molla Halk Kütüphanesinin yazma Eserleri
ise 2000 yılında Süleymaniye Kütüphanesine devredilerek orada istifadeye sunulmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Millet Kütüphanesinde bulunan
yeni eser kitaplar da Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezine devredilerek kütüphane araştırma ve ihtisas kütüphanesi konumuna gelmiştir.
Katalogda tefsir, hadis gibi ilimlerden başka şerhler ve haşiyeler için ayrı
bölümler açılmış, tasnif edilmekte güçlük çekilen bazı kitaplar da katalogun
sonunda toplu olarak verilmiştir.
Feyzullah Efendi, vakfiyesinde hafızıkütüpler kitapları temiz tutmaları
için ek ücret tayin etmiştir. Ayrıca her akşam birinci hafızıkütübün kütüphane kapısını kendi mührüyle mühürlemesi kaydıyla kütüphanenin gelirlerinden kızlarına evleninceye kadar akçeyle verilmesi şart koşmuştur.
Halil Efendi b. Abdurrahman adlı bir kişi, kitaplarını Feyzullah Efendi
Medresesi Kütüphanesine vakfetmiştir (Ocak 1745).
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Ali Emîrî Efendi, Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgelerinde vazifesi gereği dolaşmış ve her gittiği yerde kitap toplamıştır. 1908 yılında emekli olduktan sonra kırk küsur sandık kitapla birlikte İstanbul’a gelerek Beyazıt’ta iki
katlı bir eve yerleşmiştir.
Koleksiyon: Ali Emîrî Efendi içinde Osmanlı tarihleri, padişah divanları,
şuara tezkireleri ve fermanlar bulunan, çoğu nadir ve tek nüsha olan 16.000
cilt kitabını bağışlayarak 17 Nisan 1916 günü yapılan bir törenle ismini kendisinin verdiği Millet Kütüphanesini hizmete açmıştır. Sonraları Fatih Millet
Kütüphanesi adı altında genel kitaplık hâline getirilen kütüphanenin nazırlığını ölümüne kadar sürdürmüştür.
Ali Emîrî Efendi’nin bağışladığı kitaplar arasında, 30 altına satın aldığı Türk dilinin ilk sözlüğü olan Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânu Lugâti’t-Türk
adlı eserinin tek yazması da vardır. Onun kütüphaneye bağışladığı eserler
Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsâmeddin Efendi (Yasar) tarafından kayda geçirilmiş ve vakıf kayıt sistemine uygun olarak hem dillerine hem konularına göre tasnif edilmiştir.
Yazma ve matbu eserlerin bir arada bulunduğu koleksiyonun Ali Emîrî
Efendi bölümünde Arap harfli Türkçe gazete ve mecmua koleksiyonları ile
46 adet padişah fermanı da vardır.
Millet Kütüphanesi 1962-1993 yılları arasında İl Halk Kütüphanesi olarak
hizmet vermiş, bu dönemde bünyesinde bulunan Carullah Efendi, Hekimoğlu Ali Paşa, Pertev Paşa ve Reşit Efendi vakıf kütüphaneleri Süleymaniye Kütüphanesine nakledilmiştir.
Feyzullah Efendi ve Ali Emîrî Efendi bölümlerinin yer aldığı Millet Kütüphanesinde çok sayıda Arapça, Farsça, Türkçe yazma eser vardır. Medreseye ait koleksiyon ve toplanan diğer kitaplarla zenginleşen kütüphanede
günümüzde el yazması ve Osmanlıca harflerle yazılmış çok sayıda kitap
bulunmaktadır.
Ali Emirî tarafından bulunan dünyada tek nüsha olan Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânu Lugâti’t-Türk eseri bu kütüphanede bulunmaktadır.
Kütüphanede bulunan Yemen’le ilgili yazma eserlerin katalogu Muhammed Îsâ Sâlihiyye tarafından yayımlanmıştır (Beyrut 1984).
17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde meydana gelen depremde oldukça ağır hasar gören kütüphanenin koleksiyonu Beyazıt Devlet Kütüphanesine nakledilerek üç ay içinde yeniden hizmete açılmıştır.
http://www.millet.yek.gov.tr/
https://islamansiklopedisi.org.tr/millet-kutuphanesi
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HACI SELİM AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Üsküdar
: Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi
: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
: Mimar Sinan Mahallesi Selami Ali 		
Caddesi No: 17 Üsküdar / İSTANBUL
: haciselimaga@gmail.com
: 0216 341 06 04
: 0216 553 57 08
: http://www.haciselimaga.yek.gov.tr/
: Salı, çarşamba, perşembe, cuma,
cumartesi günleri 8:30 – 12:30 ve
13:00 – 17:00 saatleri arasıdır.

Tarihçesi: Üsküdar ilçesinde eski adı “Selamsız” yeni adı ile Selami Ali
Caddesi üzerinde Atlama Taşı denilen yerde bulunmaktadır. Tersane Emini Hacı Selim Ağa tarafından 1782 yılında müstakil vakıf kütüphanesi olarak yaptırılmıştır. Bitişiğinde bir de sübyan mektebi vardır. Kütüphanenin
mimarı ise bilinmemektedir.
Hacı Selim Ağa: Kütüphanenin banisi Hacı Selim Ağa, Reisülküttab
Mustafa Efendi’nin İran’dan küçük yaşta aldığı kölesi olup bilahare azat
edildikten sonra devlet hizmetine girmiş, taşıdığı istida, kabiliyet ve çalışkanlığı sayesinde süratle ilerlemiş ve Darphane Emirliğine getirilmiştir.
Edirne Sarayı tamiratındaki başarısı ile dikkat çekmiş ve sırası ile Hotin
Defterdarı, Başbaki Kulu ve Kapucubaşı olmuştur. Sultan I. Abdülhamit’in
cülusundan sonra itibarı daha da artmış ve Darphane, Matbah ve Tersane
Eminliğine getirilmiştir.
Sultan III. Selim’in tahta çıkışından sonra, daha şehzadeliğinde başlayan husumet artmış olup eski itibarı sarsılmıştır. Nihayet Sultan III. Selim
Dönemi’nde donanma işlerini ihmal edip savaş gemilerinin yapımını geciktirdiği, verilen görevleri yerine getirmediği gibi sebeplerden 1879 tarihinde idam edilmiştir.
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Hacı Selim Ağa, Matbah Emin’i iken ismi ile anılan kütüphaneyi ve bitişiğindeki ilim ve irfan yuvası olan sıbyan mektebini de fevkani (iki katlı)
olarak 1782 tarihinde birlikte yaptırmış olduğunu, kütüphanenin avlu giriş kapısının üstündeki Yesârî Mehmet Efendi’nin hattı ile yazılmış inşa
kitabesinden de öğrenilmektedir.
“Mükemmel bir kütüphane bina etti li vechillah,
Sigâr-ı ümmete mekteb, kibârına kütübhane”
Mimari Yapısı: Günümüzde küçük bir bahçe içinde yer alan kütüphane binası, ön kısmında bir okuma salonu ile bunun arkasına sonradan
eklenmiş, yüksekçe bir zemine oturan ve okuma salonuna basık bir kemerle açılan kitap deposu (hazine-i kütüb) kısmı olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Okuma salonuna, üstü tekne tonozlu geniş bir saçakla
örtülmüş üç gözlü bir revaktan girilmektedir. 6,40 m yüksekliğinde sağır
bir kubbenin örttüğü bu kare salon üçer tanesi yan duvarlarda, ikisi giriş
kapısının kenarlarında olmak üzere sekiz pencere ile aydınlatılmaktadır.
Yan pencerelerin üzerinde ortadaki daha büyük üçer revzen bulunur. Kitap deposu kısmı 4,20 × 4,60 m ebadında olup üç tarafındaki birer pencereden ışık alan üstü tekne tonozla örtülü daha küçük bir mekândır.
Aslında sıbyan mektebinin bahçesinde iken oranın bir ilkokul yaptırmak için yıkılması üzerine kütüphane bahçesine nakledilen kabirler burada küçük bir aile sofası meydana getirmiştir. Hacı Selim Ağa, hanımı
Zeynep Kadın, oğlu Nazif Ahmed Efendi’nin kabirleri yanında civardaki
Tenbeller Mescidi’nin banisi Halîmî Hacı Mehmet Efendi’nin mezarı da bu
hazirededir.
Kütüphane : Vakfiyeye göre kütüphanede üç hafızıkütüp, iki hafızıkütüpten yamağı ve bir mücellit görevlendirilmiştir. 18. yüzyılda kurulan
diğer müstakil kütüphanelerde olduğu gibi burada da öğretimin birinci
planda tutulduğu, üç hafızıkütüpten ikisinin aynı zamanda kütüphanede
müderrislik yapmalarının şart koşulduğu ve bu görevleri karşılığında kendilerine ek ücret tayin edildiği görülmektedir.
Kütüphanenin nezareti şeyhülislama bırakılmış ve görevlendirilecek
hafızıkütüplerin ders verip veremeyeceklerinin şeyhülislam tarafından
tespiti istenmiştir.
Hacı Selim Ağa Kütüphanesinin vakfiyesinde de görevli hafızıkütüplerin kütüphanede tam gün bulunmaları üzerinde önemle durulmuş ve
bunlardan sadece birinin kütüphaneyle meşgul olacağı belirtilmiştir.
Hacı Selim Ağa vakfettiği kitaplardan kütüphane içinde faydalanılmasını, hiçbir kitabın kütüphane dışına çıkarılmasına izin verilmemesini de
istemiştir.
Hacı Selim Ağa’nın oğlu Mehmet Emin Efendi, 1221 (1806) yılında babasının kütüphanesinin gelirlerini arttırmak için buraya bazı ek vakıflar
tahsis etmiştir.
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Başlangıçta Hacı Selim Ağa’nın vakfettiği kitaplardan oluşan kütüphane koleksiyonu zamanla Üsküdar’daki Kemankeş Emîr Hoca, Nurbanu
Sultan, Bâbüssaâde Ağası Yakup Ağa, Aziz Mahmut Hüdayi Kütüphanelerinin de katılmasıyla zenginleşmiştir.
Kütüphane için II. Abdülhamit Dönemi’nde muhtasar kataloğu hazırlanmıştır (Dersaâdet 1310).
Koleksiyon: Hacı Selim Ağa Kütüphanesinde yazma eserler ve matbu
eserler mevcuttur. Süleymaniye Kütüphanesine bağlı olan bu kütüphanede çok sayıda yazma eser vardır.
Kütüphanede bulunan yazma eserler elektronik ortama aktarılmıştır.
İsteyen kullanıcılara elektronik ortamda hizmet verilmektedir. Hacı Selim
Ağa Kütüphanesine son devirde vakfedilerek vâkıflarının adıyla ayrı birer
bölüm olarak korunan Haşim Paşa, Hüseyin Kazım Bey, İhsan Mahvi Bey
Kütüphaneleri de bu kütüphanedeki koleksiyonlar yanında yer almıştır.
Hacı Selim Ağa’nın vakfettiği kitaplar için yaptırmış olduğu kütüphanesinin mevcudu, burada toplanan çeşitli koleksiyonlar ve gelen yeni yayınlarla on beş bine yaklaşmıştır.
Kütüphane ile beraber bitişiğinde bir de mektep yapılmıştır. Sonradan
yıktırılan mektep yerine modern tarzda bir okul inşa edilmiştir.
Kütüphane araştırmacılara açık olmakla birlikte, araştırma yapmak isteyen yabancılar için özel izin gerekmektedir.
http://www.haciselimaga.yek.gov.tr
https://islamansiklopedisi.org.tr/haci-selim-aga-kutuphanesi
http://www.oktayaras.com/haci-selim-aga-yazma-eser-kutuphanesi/
tr/56425
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ŞEMSİPAŞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Üsküdar
: Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi
: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
: Şemsipaşa Cad. No: 43 Üsküdar / 		
İSTANBUL
: kutuphane3419@kultur.gov.tr
: 0 216 553 11 19
: 0 216 495 88 48
: https://semsipasa.kutuphane.gov.tr/,
: Resmî tatiller hariç her gün 08:00 - 22:30

Tarihçesi: Şemsipaşa Külliyesi H 988 (M 1580) tarihinde Sultan II.
Selim’in veziri Şemsi Ahmed Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
Doğum tarihi bilinmeyen fakat 16. yüzyılda, Yavuz Sultan Selim,
Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat Dönemlerinde yaşamış
olan Şemsi Ahmet Paşa; Enderun’da yetişmiş, sonrasında devlet hizmetlerinde bulunmuş ve vezirliğe kadar yükselmiş bir Osmanlı devlet adamıdır.
Üsküdar, Bolu ve Gerede’de vakfettiği eserler yanında üç de kitap yazmış entelektüel bir kişilik olan Şemsi Paşa, 1580 yılında ölmüş ve o yıl yapımı bitmiş olan Şemsi Paşa Külliyesindeki türbeye gömülmüştür.
Şemsipaşa Külliyesi, Üsküdar’da İstanbul Boğazı kıyısında bulunan bin yıllık kültür birikiminin demirbaşı, Mimar Sinan dehasının ürünü, İstanbul’un
“kasr-ı müzeyyeni” Kuşkonmaz Camii’nin avlusunda bulunmaktadır.
Kız Kulesi’ne komşu olup Üsküdar-Harem sahil yolu üzerinde deniz
kıyısında yer alan Şemsi Ahmet Paşa Cami 1580 yılına dayanan tarihi ile
bugün hâlen ayaktadır.
Dört asır öncesinden bugüne kalan mabet Mimar Sinan’ın ustalık eserlerindendir.
Şemsipaşa Külliyesi, Mimar Sinan’ın Süleymaniye Külliyesi kadar
önemli bir yapıtıdır. Üsküdar’da Şemsipaşa Külliyesindeki kütüphane,
deniz kıyısında 1580’de kurulmuştur. Kurucusu Şemsi Ahmet Paşa, Enderun’da yetişmiş, Anadolu ve Rumeli beylerbeyi olmuş önemli bir devlet
adamıdır.
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Mimari Yapı: Şemsi Paşa’nın yaptırdığı bu külliye, Mimar Sinan’ın inşa
ettiği külliyeler içinde en küçüğüdür. Mimar Sinan’ın hayatının son zamanlarında tasarladığı, duygu dünyasını ve bilgi birikimini en iyi yansıtan
eserlerden biridir. Aynı zamanda, Osmanlı klasik mimarisinin ötesindeki
yerleşme düzeni ile de zamanını aşan bir mükemmelliğe sahiptir.
Rivayete göre kuşlar bile Mimar-ı Hassa’nın bu eseri yaparken döktüğü
göz nuruna ve verilen emeklere saygıdan caminin kubbe ve minaresine
konmamış, üstünü kirletmemişlerdir. Bu yüzden halk arasında adı “Kuşkonmaz Camii” olarak bilinmektedir.
Mimar Sinan, bu küçük külliyede nadide bir oran/orantı dengesi oluşturarak bir estetik mucize ortaya koymuştur. Dışı kadar içi de estetik olan
Şemsipaşa Camii’nin kubbe ve kuşak yazıları, yapılan son onarımında, Hattat İsmail Hakkı Altın Bezer tarafından yazılmıştır. Kesme taştan caminin
içi estetik bir şekilde kalem işleriyle süslenmiştir. Ana mekânı sekiz köşeli
konağa oturan tonuz bingili bir kubbeyle örtülmüştür. Minaresi tek şerefelidir. Caminin duvarına bitişik olan türbe ve kubbeli büyükçe bir dershaneden meydana gelen medrese, avluyu “L” biçiminde sarmaktadır. Türbenin
duvarları kesme taş, medresenin ise bir sıra taş bir sıra tuğla örgülüdür.
Bugün kütüphane olarak kullanılan medrese kısmı L şeklinde olup 3x3
m2 üzeri kubbe ile örtülü 12 ocaklı oda, 7x7 m2 planlı bir okuma salonuna
sahiptir.
Kütüphanenin Geçirdiği Evreler: Şemsi Paşa Külliyesi’nin Atatürk’ün
emriyle restore edildiği belirtilmektedir. Konyalı’nın belirttiğine göre;
Atatürk hekimlerin tavsiyelerine uyarak İstanbul Boğazı’nda demirleyen
(1.6.1938) Savarona gemisinde kalmaya henüz başlamıştı ama bir önlem
olarak Dolmabahçe Sarayında da kalmaktadır. Haydarpaşa’dan başlayarak
Anadolu kıyılarına yakın bir ilgi göstermektedir. Tek bir yeşillik bulunmayan Harem-Salacak kıyı şeridi Atatürk’ün talimatıyla ağaçlandırılmıştır.
Atatürk, sarayın tam karşı sahilindeki bu harap kalıntı (Şemsipaşa Külliyesi) ile ilgilenmiş ve restore edilmesini istemiştir. Vakıflar idaresi restore
için bir ödenek vermiştir.
Dört asırlık bir tarihe sahip olan külliye 1940 yılında restore edilmiş ve
29 Mayıs 1953 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından halk kütüphanesi olarak hizmete açılmıştır. Daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
kullanım hakkı sınırsız olarak Kültür Bakanlığına devredilmiştir. Hâlen
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.
Şemsipaşa Halk Kütüphanesi bünyesinde hâlen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çinili Çocuk Kütüphanesi, Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi, Selimiye Halk Kütüphanesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk
Kütüphanesi bulunmaktadır.
Koleksiyon : Genel, felsefe ve psikoloji, din, toplum bilimleri, dil ve
dilbilim, doğa bilimleri ve matematik, uygulamalı bilimler ve teknoloji,
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güzel sanatlar, edebiyat ve retorik, coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler
gibi çeşitli konularda kitaplar bulunmaktadır.
Kütüphane koleksiyonunda çok sayıdaki kitap dışında, süreli yayınlar,
braille kitap, eğitim kartları, ses kasetleri, CD, DVD gibi kitap dışı materyaller de bulunmaktadır.
https://semsipasa.kutuphane.gov.tr
http://www.oktayaras.com/istanbul-kutuphaneleri/tr/56493

İBRAHİM HAKKI KONYALI KÜTÜPHANESİ VE ARŞİVİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı

: İstanbul-Üsküdar
: İbrahim Hakkı Konyalı 		
Kütüphanesi
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü
İletişim Adresi
: Selimiye Kışla Cad. No: 56 Üsküdar/		
İstanbul
E-Posta
:Telefon
: 0216 342 93 70
Belgegeçer
:Sosyal Medya Hesapları
:Açılış ve Kapanış Saatleri
: Restorasyon nedeni ile okuyucuya
kapatılmıştır.

Tarihçesi: İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphane ve Arşivi olarak
kullanılan bina, 1801-1805 yılları arasında Sultan III. Selim tarafından yaptırılan Üsküdar Büyük Selimiye Camii’nin Hünkâr Kasrı’dır.
Osmanlı Dönemi’nde sadece cuma günleri, padişahların ibadet ve
sohbetleri amacıyla kullanılan Hünkâr Kasrı 13 Nisan 1979 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce kütüphane olarak kültür hizmetine açılmıştır.
İki Salon, iki oda ve bir depodan oluşan kütüphane toplam 210 m2 kullanım alanına sahiptir ve aynı anda 80 kişiye hizmet verebilme kapasitesi
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bulunur.
İbrahim Hakkı Konyalı’nın; kitap, fotoğraf, arşiv malzemeleri ve belge
babında tüm varidatını buraya vakfetmesiyle kurulduğu için “İbrahim
Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphane ve Arşivi” adını almıştır.
Kütüphanede İstanbul’un son yüzyılına dair tarihi görsel belge, basılı
ve yazma birçok kaynak bulunmaktadır.
Tarihçi, Yazar, Kitabe Uzmanı İbrahim Hakkı Konyalı: İbrahim
Hakkı Konyalı, Cumhuriyet tarihinde yetişmiş tarih araştırmacılarından
ve kitabe uzmanlarından biridir. Hayatını kitabeleri okumaya, tarihi eserleri vakıflarıyla birlikte gün yüzüne çıkarmaya adayan bir tarih araştırmacısıdır.
1896 yılında Konya’da dünyaya gelen İbrahim Hakkı Konyalı, kendi ifadesine göre ailesi baba tarafından Anadolu Selçuklularına, I. Alâeddin Keykubad Dönemi’ne kadar iner ve Mevlana Celaleddin Rumi’ye dayanır.
İlk öğrenimine Konya’da başlayan Konyalı başarılı bir medrese eğitimi
geçirmiş iyi derecede Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Bu bilgisi sayesinde
kitabeler üzerinde önemli araştırmalar yapmıştır. Medrese eğitimi sırasında Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname’sinin etkisinde kalarak
“Hakkı” ismini benimsemiştir.
Birinci Dünya savaşı esnasında açılan Şimendüfer Mektebini bitirerek
Türkiye’nin ilk demir yolu memuru olmuştur. Devrin önde gelen çeşitli
gazetelerinde yazılar yazarak gazetecilik yapan Konyalı devlet görevlerinde de bulunmuştur. Başbakanlık Arşivi, Askeri Müze, Vakıflar Genel Müdürlüğünde uzman olarak görev yapmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne
bağlı Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesinin kuruluşunda çok büyük hizmetleri olmuştur.
Konyalı 21 Ağustos 1984 tarihinde Akşehir’de Hakk’a yürümüştür. Cenazesi, İstanbul’a getirilerek ilmini vakfettiği kütüphanesinin bulunduğu
Büyük Selimiye Camii’nden kaldırılır, hayatta iken yaptırdığı ve mezartaşı
kitabesini bizzat kendisi kaleme aldığı, Karacaahmet’teki mezarına defnedilir.
Konyalı’nın en önemli hizmetlerinden biri, Bulgaristan’a satılan Osmanlı arşiv belgeleriyle ilgili ilk haberi Son Posta gazetesinde bir makale yayınlayarak (13 Mayıs 1931) durumdan kamuoyunu haberdar etmesi
ve belgelerin satışını durdurmasıdır. Ardından Bulgaristan’a kadar giderek daha önce yakılmak üzere okka hesabı ile gönderilmiş olan Osmanlı
Devleti’nin resmi belgelerini yok edilmekten kurtarmıştır. Bu evrakların
Bulgaristan Arşivinde bir koleksiyon hâlinde saklanmasını ve bir kısmının
geri alınmasını sağlamıştır.
İbrahim Hakkı Konyalı özellikle yazdığı şehir tarihleriyle bilinir. Ele aldığı şehirle ilgili abideler, vakıflar, cami ve mescitler, türbeler, hattatlar, namazgâhlar, zaviyeler, imarethaneler, mektepler, kışlalar, hastaneler, han-
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lar, kervansaraylar-menzilhaneler, karakollar, kütüphaneler, ayazmalar,
havralar, kiliseler, bedestenler-pazarlar, hamamlar, bağ, bahçe ve korular,
iskeleler ve kabristanlar hakkında ayrıntılı bilgiler toplayarak arşiv belgelerini kullanmış tarihî malzeme niteliğinde şehir tarihleri bırakmıştır.
Kendisini “Yeni Evliya Çelebi” olarak tanımlayan Konyalı’nın kent tarihi
araştırmalarında kullandığı Tetkik Defterleri de şehir tarihi araştırmaları
başta olmak üzere pek çok bilgiyi içerir.
İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphane ve Arşivinin Kuruluşu : Konyalı ömrü boyunca tarih yağmacılarına karşı mücadele vermiş, onların
elinden kurtardığı pek çok vesika ve eseri müzelere kazandırarak muhafaza altına aldırmıştır. Araştırdığı ve muhafaza ettiği çalışmalarının, “ilim
yankesicileri” olarak adlandırdığı kişilerin eline geçip mezatlarda satılığa
çıkarılması endişesiyle bu vesikaların korunması ve gelecek kuşaklara
ulaşıp onların da istifade etmesi amacıyla kendi adını taşıyan bir kütüphanenin açılması için dönemin siyasilerine mektuplar yazarak girişimlerde
bulunmuştur. Konyalı bu mektupları da gelecekte kütüphanenin kurulma sürecine ait birer belge olması açısından kütüphaneye vakfetmiştir.
Bu girişimleri sonucunda Vakıflar İstanbul Başmüdürlüğü ile bir sözleşme yapan Konyalı’nın kitaplarının konulması için Üsküdar Selimiye
Camii’nin yanında bulunan ve III. Selim’in âlimlerle sohbet ettiği ve o tarihlerde içinde yer aldığı tarihî Selimiye Kışlası ile birlikte tamiratı devam
Sultan III. Selim Kasrı kütüphane ve arşiv olarak hizmete tahsis edilmiştir.
13 Nisan 1979 tarihinde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı
olarak Üsküdar Büyük Selimiye Camisi III. Selim Hünkâr Kasrı’nda hizmete açılan İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphane ve Arşivi; ömrünü ilme, ilmini
ise evkafa vakfeden Konyalı’nın kurumsallaşmış biyografisi görünümündedir.
Evine yakın olduğu için Üsküdar’daki Sultan Selim Kasrı’nı seçen Konyalı; Selimiye’deki evinde bulunan kütüphane ve arşivini, hayatı boyunca
topladığı belge, fotoğraf ve yazılı basınla ilgili dokümanları (basma ve el
yazısı eski-yeni yazılı-Türkçe, Fransızca, İngilizce), kitaplarının yanı sıra,
arşiv vesikalarını, kitabeleri, eski eserlerle ilgili yazı, berat, eski vakfiyeleri,
resim, fotoğraf gibi eserlerin tamamını bağışlamıştır. Vakfettiği eserlerin
kütüphanenin dışına çıkarılmaması şartını koydurmuştur.
Konyalı Kütüphânesi, dört bölümden oluşmaktadır.
1. Yazmalar Bölümü: 713 adet yazma eser vardır. El yazmalarının bir
kısmı İbrahim Hakkı Konyalı’nın şahsi kütüphanesinden, bir kısmı Türk
Vakıf Hat Sanatları Müzesinden, diğer önemli bir kısmı ise İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünün teberrukât ambarındaki cami, medrese, mektep, tekke ve zaviyelerden toplanmış eserlerdir.
2. Osmanlı Dönemi Kitaplar Bölümü: Bu bölümde Arapça, Farsça ve
Osmanlıca matbu 2919 adet kitap bulunmaktadır. Bu eserlerin bir kısmı,
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Fazıl Ayanoğlu’nun, bir kısmı ise İbrahim Hakkı Konyalı’nın şahsi bağışları
olup aralarında teberrukât ambarından getirilen kitaplar da mevcuttur.
3. Cumhuriyet Dönemi Kitapları Bölümü: Bu bölümde toplam
4223 adet matbu eser bulunmaktadır. Fazıl Ayanoğlu’nun ve Konyalı’nın
şahsi bağışlarından oluşmuştur.
4. Arşiv Bölümü: Bu bölüm tamamen İbrahim Hakkı Konyalı’ya ait
olup Konyalı’nın çeşitli konulardaki notlarından, tetkik defterleri, gazete
küpürlerinden ve fotoğraflardan oluşmaktadır. Arşiv bölümünde 5410
adet doküman vardır.
Kütüphanenin kataloğunda eserlerin çoğunluğu İbrahim Hakkı Konyalı’nın şahsi bağışıdır. İkinci sırada, uzun bir süre İstanbul Vakıflar Bölge
Müdürlüğünde eski eser uzmanı olarak görev yapan, “fena fil evkâf” olarak da anılan İsmail Fazıl Ayanoğlu’na ait kitaplar yer almaktadır. Üçüncü sırada da cami, medrese, mektep, tekke ve zaviyelerden toplanmış
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünün teberrukât ambarında muhafaza
edilen, Kütüphane envanterine “Teberrukât Kitapları” olarak kaydedilen
kitaplardır.
Kendi ismini taşıyan kütüphanesine Konyalı’nın vakfettiği eserler bir
bakıma Konyalı’nın ilim hayatının tercümesidir. Konyalı, vakfettiği eserlerden sonraki nesillerin de faydalanmasını sağlamıştır.
Konyalı Kütüphanesinin önemi medrese etkisiyle oluşmuş bir vakıf kütüphanesi olmasıdır. Aynı zamanda tarih ve sanat tarihi ağırlıklı bir ihtisas
kütüphanesi olan bu kurum bugün bir ilim kütüphanesi olarak ilim adamlarının araştırmalarına hizmet vermektedir.
http://www.uskudaristanbul.com/firmadetay.asp?id=2550
www.vgm.gov.tr/faaliyetler/kültürel-faaliyetler/kütüphaneler
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/handle/11352/2617#sthash.
TAWlwNWi.OiPFpG6g.dpbs
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TDV İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KÜTÜPHANESİ
(İSAM)

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı

: İstanbul-Üsküdar
: İslam Araştırmaları Merkezi
Kütüphanesi (İSAM)
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : T.C. Türkiye Diyanet Vakfı
İletişim Adresi
: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi, No: 40, 		
34662 - Üsküdar
E-Posta
: kutuphane@isam.org.tr
Telefon
: 0 216) 474 08 50
Belgegeçer
: 0 216) 474 08 74
Sosyal Medya Hesapları
: http://www.isam.org.tr/
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Her gün 09.00 – 23.00

Kütüphaneye Dair: Kütüphane, TDV İslam Ansiklopedisi’nin hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak yayınları toplamak ve bunları ilim
aleminin istifadesine sunmak amacı ile 1984 yılında kurulmuştur.
Gerek TDV İslam Ansiklopedisi’nin gerekse diğer araştırma ve yayın
faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için modern
yöntemlerle çalışan kütüphanede İslam kültürü, tarihi ve medeniyeti ile
ilgili yayımlanan kitap ve süreli yayınlar düzenli takip edilerek araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca yaklaşık 20.000 doküman dosyasından oluşan geniş bir dokümantasyon birimi de oluşturulmuştur.
Veri Tabanları: Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri
Tabanı, İSAM Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı, Makaleler Veri Tabanı,
İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı, İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri
Tabanı, Dokümantasyon Veri Tabanı, Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı,
Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı, Osmanlı Salname Veri Tabanı
Kütüphaneden Yararlanma Esasları: Kütüphaneden sosyal bilimler yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim üyeleri yararlanabilir.
Araştırmacıların İSAM’a giriş ve çıkışlarında İSAM Kütüphanesi üye kimliğini İSAM müracaatındaki elektronik turnikeye okutması zorunludur.
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Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur. Kütüphanedeki yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına yayın çıkarılamaz. Buna teşebbüs
edenler hakkında yasal işlem yapılır. Kütüphane içinde kamera, fotoğraf
makinesi vb. ile izinsiz çekim yapılamaz.
Tarihçe: Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerini desteklemek amacıyla 1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye içinde ve
dışında sürdürdüğü faaliyetler çerçevesinde telif bir İslam Ansiklopedisi
(DİA) hazırlatmayı kararlaştırmış ve bu amaçla 1983 yılında İstanbul’da
TDV İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Beş yıllık bir hazırlık döneminden sonra Kasım 1988’de ansiklopedinin
yayımına başlanmıştır.
Vakıf bu arada yüksek lisans ve doktora bursu vererek yetişmelerine
katkıda bulunduğu araştırmacılardan daha verimli ve sistemli şekilde faydalanmak için bir İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) kurmayı kararlaştırmış ve bu merkez de 1988 yılında İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü
binasında faaliyetine başlamıştır.
1993’te bu iki kuruluş Türkiye Diyanet Vakfı Islam Araştırmaları Merkezi (İSAM) adı altında birleştirilerek ansiklopedinin hazırlanması görevi de
merkeze verilmiştir.
Mimari Yapı: İslam Araştırmaları Merkezi 1997 yılında, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen ve dört binadan meydana gelen yeni binalarına taşınmıştır. Bu binalardan biri idari birimlere tahsis edilirken en geniş olanı kütüphane için düzenlenmiş, bir diğeri araştırmacıların çalışma
odaları, derslikler ve konferans salonu olarak planlanmış, dördüncü blokta ise personel lojmanlarıyla misafirhane ve yemekhaneye yer verilmiştir.
Pek çok ülkedeki üniversite ve ilmi kuruluşla gerçekleştirdiği iş birliği
sayesinde dünyada itibarlı bir konuma gelen, kütüphanesi yurt içinden ve
dışından her gün yaklaşık 100 araştırmacı tarafından ziyaret edilen İslam
Araştırmaları Merkezinde halen on sekizi tam, yetmiş sekizi kısmi mesai
veren doksan altı bilim adamı çalışmakta, idari ve teknik personelle birlikte çalışanların toplam sayısı 170’i aşmaktadır
İslam Araştırmaları Merkezinin kuruluş amacı; ilmî araştırmalar yapmak, özellikle İslami ilimler ve Şarkiyat alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırarak telif, tercüme ve edisyon kritik tarzında eserler üretmek, bunları
yayımlamak, TDV Islam Ansiklopedisi’ni ve benzerlerini yayıma hazırlamak için gerekli çalışmaları yürütmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmî
toplantılar tertiplemek, düzenlenmiş bu gibi programlara temsilciler göndermek, araştırmacı yetiştirmek, araştırmacıları desteklemek, bu maksatla gerekli faaliyetleri tasarlayıp uygulamak, araştırma kütüphanesi ve dokümantasyon ünitesi kurmak, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve yurt
içi veya dışındaki akademik kurumlarla iş birliği içinde araştırma, eğitim
ve yayın projeleri hazırlamak ve yürütmek, ilmî-dinî konularda kamuo-
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yunu aydınlatacak görüşler oluşturmak ve bunları yayımlamaktır.
Bağımsız bir bilimsel araştırma merkezi olan İSAM, kurulduğundan
bugüne kadar İslam kültür ve uygarlığı ile ilgili yaptığı araştırma, yayın,
sempozyum, konferans, panel ve seminerlerle kuruluş amacını gerçekleştirmeye çalışmış ve uluslararası bir saygınlığa kavuşmuştur.
Koleksiyon: Türkiye’de İslami eserler, tarih ve sosyal bilimler alanındaki en kapsamlı araştırma merkezlerinden biridir.
Mütevazı bir ansiklopedi kütüphanesi şeklinde kurulan fakat yıllar ilerledikçe ilmi çalışmaların gereği olarak gelişen ve büyüyen İSAM Kütüphanesi, dinî ilimler, İslam ve Türk tarihi, kültürü ve medeniyeti başta olmak
üzere sosyal bilimlerin birçok alanını kapsayan zengin bir kütüphane olmuştur.
İSAM Kütüphanesi satın alma ve bağış olmak üzere iki yoldan ciddi koleksiyonları bünyesine kazandırmıştır.
İSAM’da; kültür, tarih ve İslam medeniyetine dair çeşitli dillerde binlerce kaynak mevcuttur.
3 kattan oluşan kütüphanenin 1. katında referans eserler, ansiklopediler, bibliyografyalar, kataloglar, sözlükler, süreli yayınlar; 2. katta felsefe,
dinler, sosyal bilimler, dilbilim, fen bilimleri, uygulamalı bilimler ve sanat
ile alakalı kitaplar; 3. katta ise edebiyat, tarih ve tezler yer almaktadır.
Erişim: İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi, İslam kültürünün
yanı sıra Türk kültürü, tarihi, edebiyatı ve sosyal bilimlerin birçok alanında zengin kaynağa sahiptir.
Envanterindeki eserler, www.isam.org.tr adresinden kontrol edilebilmektedir.
Kütüphaneye gelemeyen yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin bünyesinde görev yapan araştırmacılara, istedikleri makaleler ve dokümanlar
kargo olarak gönderilmektedir.
http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=106&cat_
id=2&chid=9
https://islamansiklopedisi.org.tr/islam-arastirmalari-merkezi
http://www.oktayaras.com/istanbul-kutuphaneleri/tr/56493
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İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
: İstanbul-Fatih
Kurum/Mekân Adı
: İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : İstanbulÜniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İletişim Adresi
: Ordu Cad. Yahni Kapan Sokak No: 1 		
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
E-Posta
: kutuphane@istanbul.edu.tr
Telefon
: 0 2124555783
Belgegeçer
: 0 2124555784
Sosyal Medya Hesapları
: https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/,
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Binanın yenilenmesi sebebiyle geçici
bir süre kapalıdır.

Tarihçesi: Fatih Medresesinin öğretime açılış yılı (1470) İstanbul Üniversitesinin başlangıcı sayılmaktadır. Fatih Külliyesi kuruluncaya kadar kilise ve manastırlardan dönüştürülen medreselerde geçici bir süre öğretim
yapıldığından, buralarda kütüphane kurma girişiminde bulunulmamıştır.
Fatih her iki kütüphaneye de kendi kütüphanesinden bazı kitaplar
vakfetmiştir. Fatih Külliyesinin açılışında, ilk önce dört medresede kütüphane kurulmuştur. Bir süre sonra bu kütüphanelerde bulunan kitaplar Ayasofya ve Zeyrek Medreselerinde bulunanlarla birlikte Fatih Camii
içinde kurulan kütüphanede birleştirilmiştir.
Fatih Külliyesinin öğretime açılışı İstanbul Üniversitesinin başlangıcı
sayıldığına göre bu derme de İstanbul Üniversitesinin ilk dermesi olarak
kabul edilebilir.
Tanzimat’ın ilanın dan sonra, eğitimde başlatılan çağdaşlaşma bağlamında, eğitim ve öğretim işlerini düzenlemek üzere, Mart 1845’te kurulan,
Geçici Maarif Meclisinin hazırladığı raporda, İstanbul’a bir darülfünun kurulması teklif edilmiştir. Nisan 1846’da Sultan Abdülmecit darülfünunun
kurulmasını emretmiştir. Darülfünun içinde bir kütüphane kurulmuştur.
Fakat 8 Eylül 1865’te çıkan Hoca Paşa Yangını’nda ahşap konak tamamıyla
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yanmış ve böylece ilk Darülfünun kütüphanesi de yok olmuştur.
1869’da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Bu nizamnamede kütüphane kurulmasıyla ilgili hükümler de yer almıştır. Şubat 1870’te açılan Darülfünun-i Osmani 1873’te tekrar kapanmıştır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra 3 Mart 1924’te çıkartılan Tevhid-i Tedrisat kanunu ile tüm okullar, medreseler, kütüphaneler Maarif Vekaletine
bağlanmıştır. Medresetü’l-Kuzat (Kadı Okulu) binası kütüphane olarak
kullanılmak üzere Darülfünun’a devredilmiştir.
1 Nisan 1923 tarih ve 493 sayılı yasa ile Darülfünun’a idari ve bilimsel
özerklik tanınmıştır. O sırada Edebiyat Medresesi Dekanı İsmail Hakkı
Baltacıoğlu Darülfünun Rektörlüğüne atanmıştır. Baltacıoğlu tüm medreselerdeki kitapları Kadı Okulu binasında toplayarak bir Darülfünun
Umumi Kütüphanesi kurmak istemiştir ve başvuru kitapları medreselerde bırakılmak üzere dermelerin bir arada toplanmasına karar verilmiştir.
Abdülhamit’in Yıldız Sarayı Kütüphanesindeki eserlerin Darülfünun’a
devri için 1 Haziran 1924’te karar alınmış ve eserler devredilmiştir. Yıldız
Sarayı Kütüphanesinin Darülfünun Kütüphanesine nakledilmesi mevcut
dermeye müzelik değer taşıyan birçok yazma eserin kazandırılmasını
sağlamıştır ve hazırlıkları biten Umumi Kütüphane 30 Kasım 1924’te hizmete açılmıştır.
31 Mayıs 1933’te İstanbul Darülfünunnun ilgasına ve Maarif Vekaletince yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun TBMM tarafından kabul
edilmiştir. ve 1 Ağustos 1933’te İstanbul Üniversitesi açılmıştır.
1934 yılında “Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” kapsamına İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi de dahil edilmiş ve bu tarihten itibaren İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi sadece bir Üniversite Kütüphanesi olmaktan çıkarak aynı zamanda Ulusal Kütüphane niteliği kazanmıştır.
1985 yılında kütüphane hâlen kullanmakta olduğu binasına taşınmış
ve hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphanemiz dermesiyle yüzyılları, dilleri ve yazıları birbirine eklemeyi başaran en eski ve en büyük üniversite
kütüphanesidir.
1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’yla,
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
adıyla, İstanbul Üniversitesinin fakülte, bölüm, enstitü ve araştırma merkezleri kütüphaneleriyle birlikte çalışmaya başlamıştır.
Koleksiyon: II. Abdülhamit’e gelen yazmalar ile Halis Efendi, Sahip
Molla ve Rıza Paşa koleksiyonlarından oluşan Arapça, Farsça, Türkçe cilt
kitap dışında bir kısım da Almanca, Ermenice, Fransızca, İtalyanca, Rusça
yazma bulunmaktadır.
https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERİSTESİ KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Bebek
: Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
: Boğaziçi Üniversitesi
: Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi 		
34342 Bebek İSTANBUL
: bulib@boun.edu.tr
: 0212 257 50 16
: (0212) 257 5016
: http://www.library.boun.edu.tr/
: Okul dönemi resmî tatiller hariç 7 gün 24
saat açık.

Tarihçesi: Robert Kolej 1863 yılında Dr. Cyrus Hamlin tarafından kurulduğunda, kütüphanenin ilk kitapları olan Harvard Üniversitesinin 200
kitaplık bağışı Bebek’te eski bir binaya yerleştirilerek kütüphanenin ilk
temelleri atılmıştır. Daha sonra Dr. Hamlin tarafından işe alınan ilk iki profesörden biri olan Rev. Henry Albert Schauffer’ın toplam $2.000’lık kitap
alımıyla geliştirilen koleksiyonun kitap sayısı, Kolej 1871 yılında şimdiki
kampüse taşındığında 5.000’e ulaşmış, kitaplar da Hamlin Hall’e yerleştirilmiştir.
1897 yılında Kaspar Tüygil, Robert Koleji’nden mezun olduğunda Başkan Calep Gates tarafından kütüphaneci olarak atanmış ve 55 yıl bu görevi
yapmıştır. Kaspar Tüygil, 1892 yılında yapılmış olan Albert Long Hall binasının birinci katını kütüphane olarak açmış, fakülte odalarında ve diğer
binalarda dağınık olan kitapları da toplayarak ilk defa kayıt, kataloglama
ve ödünç işlemlerini başlatmıştır.
1920 yıllarından itibaren artan kitap sayısı nedeniyle bu mekânda da
yetersiz kalmış, 1931 yılının baharında kütüphane binası olarak yapımına
başlanan Van Millingen Hall binası 1932 yılında tamamlanmıştır.
Kütüphane binasına adı verilmiş olan ve İstanbul’un Bizans anıtları
hakkında kitaplarıyla ünlenmiş Alexander Van Millingen (1840-1915),
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Robert Koleji’nde tarih profesörü olarak görev yapmıştır (1878-1915). Profesör Van Millingen öldüğünde tüm kitaplarının ve 1.000 İngiliz lirasının
kütüphaneye bırakılmasını vasiyet etmiştir.
Van Millingen’in kitapları Yakın Doğu Koleksiyonu’nun temelini oluşturmuştur. Başlangıçta yalnızca kütüphane binası olarak inşa edilmiş Van
Millingen Hall binası, Robert Kolej’in müdürünün ofisi olarak ve fakülte
toplantıları için de kullanılmış, 1960’ların başına kadar da kütüphanenin
ana okuma odası olarak hizmet vermiştir.
Kaspar Tüygil’in göreve geldiğinde birkaç bin olan ve 1952 yılına kadar
40.000’e ulaştırdığı kitap sayısı, 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi kurulduğunda 100.000’i geçmiştir. Kütüphane, mevcut binanın yetersiz kalması sonucu 1983 yılında Kuzey Kampüs’teki yeni binasına taşınmıştır.
Uzun yıllar kütüphane olarak hizmet vermiş olan Van Millingen Hall
binası bugün rektörlük ve yönetim ofisleri binası olarak hizmet vermekte olup en üst katındaki Rektörlük Toplantı Salonu raflarına yerleştirilmiş
bazı eski sayılardan oluşan süreli yayınlarla önceki işlevinin hatırasını yaşatmaktadır.
1983 yılında tasarımını, Türkiye’de çağdaş mimarlığın önde gelen temsilcilerinden Sevinç ve Şandor Hadi’nin yaptıkları yeni ve özgün binasına taşınan kütüphane koleksiyonu, 1990 yılında 231.000’e, 1995 yılında
285.000’e ulaşmıştır.
1995 yılından itibaren kütüphanecilikle ilgili yazılım ve donanım konularındaki teknolojik gelişmeler takip edilerek uygulanmış, koleksiyonlar hızla zenginleşmiş, kütüphaneye yapılan kitap bağışları da çoğalmıştır.
Hizmet kalitesi ve verimlilik artışıyla birlikte 2004 yılına gelindiğinde
koleksiyon 452.000’e ulaşmıştır.
1999 yılında Aptullah Kuran adı verilen kütüphane binası, yeni koleksiyonların kurulması, kitap ve okuyucu sayısındaki artış nedeniyle yetersiz
kalmaya başlamıştır.
Konularındaki en yeni kitapları öğretim üyelerinin katkılarıyla hızlı bir
şekilde koleksiyonuna kazandırarak güncelliğini koruyan kütüphane, Nadir Eserler Koleksiyonu’nda yer alan 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar sayısı
yirmi bini aşan değerli matbu eserleriyle geçmişi de en iyi şekilde muhafaza etmeye çalışmaktadır.
Türkler hakkında Batı’da yazılmış önemli eserlerle birlikte Müteferrika
baskılarının da yer aldığı bu koleksiyonun önemli bir özelliği de saklanan
kitaplardan değil, açık raflarda okuyucuya uzun yıllar hizmet etmiş kitaplardan oluşmasıdır.
Nadir eserler dışında tüm koleksiyonlarda uygulanan açık raf sistemi
okuyucunun ilgilendiği konulardaki tüm eserleri bir arada görmesini sağlamaktadır.
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Türkiye ve çevresindeki ülkeler hakkında yazılmış 100.000’den fazla
kitaba sahip olan Yakın Doğu Bölümü uzun yıllardan beri dikkatle oluşturulmuştur.
Osmanlı dünyası ve halklarının tarihi, kültürü, dil ve edebiyatı hakkında yazılmış eserleri barındıran bu çok özel koleksiyonun benzeri ülkemizde yoktur.
Ayrıca 2.500 cilt kitaptan oluşan ABD Tarihi Dokümanları Koleksiyonu
18. yüzyıla kadar uzanan nadir eserleriyle dikkat çekmekte olup Türkiye’de benzeri olmayan diğer bir koleksiyondur.
Kitap ve dergilerde kullanımdan kaynaklanan yıpranmalar, Cilt ve Restorasyon Atölyesi’nde onarılmakta, mevcut olan veya koleksiyona yeni
katılan kitaplar, özel olarak tasarlanmış makinaların yardımıyla ve ciltçilikte ilk defa uygulanan yöntemlerle koruma altına alınmaktadır.
Görme engelli öğrencilerimiz için Türkiye’deki en zengin Braille koleksiyonuna sahip olan kütüphane, teknik alt yapısıyla da engelli öğrencilerimizi desteklemektedir.
Bugün 9 ayrı koleksiyon barındıran kütüphanenin, mevcut materyallerinin okuyuculara en iyi şekilde ulaşması için kullanılan donanım ve yazılımlardaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.
Elektronik yayınlar, uluslararası indeksler ve kütüphane yazılımı uygulamalarında Türkiye’de öncü kütüphanedir.
Yakındoğu koleksiyonu, 1970’ten sonra basılmış süreli yayınlar, bazılarının tarihi 16. yüzyıla uzanan nadir eserler, 18-20. yüzyıla ait çok sayıda
kitabın bulunduğu ABD tarihi dokümanları mevcuttur.
Görme engellilerin kullandığı Braille alfabesiyle yazılmış çok sayıda kitap, sesli kitap ve elektronik materyal mevcuttur.
Kütüphanede çok geniş bir yelpazede 100.000’in üzerinde eser mevcuttur.
İstanbul’daki en kapsamlı üniversite kütüphanelerinden biridir.
http://www.librar y.boun.edu.tr/
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AHMET HAMDİ TANPINAR EDEBİYAT MÜZE KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı

: İstanbul-Fatih
: Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze
Kütüphanesi
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İletişim Adresi
: Alemdar Mah. Gülhane Parkı içi, Alay
Köşkü, 34112 Fatih, İstanbul
E-Posta
: kutuphane3438@kulturturizm.gov.tr
Telefon
: 0212 520 20 81
Belgegeçer
: 0212 520 20 81
Sosyal Medya Hesapları
: https://ahtem.kutuphane.gov.tr/,
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Pazar günü ve resmî tatiller hariç diğer
08.30 – 20.30 arası açıktır.

Hakkında: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Edebiyatının önemli isimlerinden romancı, öykücü ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ın adını taşıyan
Edebiyat Müze Kütüphanesini 12 Kasım 2011 yılında ziyarete açmıştır.
Kütüphanede 1000’i aşkın yazarın 9000 adet kitabı mevcuttur. Bunlar
Kent kitapları, Türk Edebiyatı (İstanbul’da yaşamış yazarların oluşturduğu kitaplar), kuram ve estetik kitapları, ödüllü Türkçe ve ödüllü Nobel
kitapları, bakanlık kitapları, TEDA (Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi)
kitapları, tıpkıbasımlardan seçki kitaplarıdır.
Ayrıca İstanbul’un dışında Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi Marmara bölgesi illerinde yaşamış yazarların yapıtları da yer almaktadır. Müze kütüphanede 33 ayrı yazarın 100’ü
aşkın ayrı eşyası-belgesi vardır. Ayrıca 60 farklı kurumun verdiği 700’ü
aşkın ödüllü kitap vardır. Çok sayıda süreli yayın, güncel edebiyat, kültür
ve sanat dergileri ve plaklar da bulunmaktadır.
Yazarların eserleri ve kendileri hakkında yazılmış çalışmalardan oluşturulmuş özel koleksiyonlar ile müze kütüphaneciliği felsefesine uygun
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kitaplar, o yörede üretilmiş yazma eserlerin tıpkıbasımları, yazarlara ait
objeleri (yazarların kullandığı kalemler, daktilo vb. araç gereç) kapsamaktadır.
Müze bölümünde ise Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait Osmanlıca mektuplar ve yazma eserler bulunmaktadır.
Kütüphanedeki binlerce kitap KOHA Kütüphane otomasyon sistemine
kayıtlıdır.
Kütüphane 7 ana bölümden oluşmaktadır.
Edebiyat Müze Kütüphanesi kütüphane hizmeti yanında mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her türlü araştırmacı ve okuyucunun edebiyat,
sanat, kültür, tarih, felsefe, müzik, resim gibi konularda söyleşi, bilimsel
toplantı, sanatsal etkinlik düzenlemesi hedeflenmektedir ve bunun için
her türlü koşullar sağlanmıştır. Bu kütüphaneler edebiyatçıların, eleştirmenlerin, yayıncıların, çevirmenlerin ve edebiyatla ilgili sivil toplum kuruluşlarının edebiyata ilişkin her türlü etkinliği için açıktır. Bu mekânlar
da edebiyatın yanı sıra estetik kültür ile ilgili her türlü etkinlik ve sergi de
yapılabilmektedir. Piyanonun olduğu kütüphanede, musiki etkinlikleri
de düzenlenmektedir.
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi; bünyesinde düzenlenen etkinliklerle toplumun kültür ve sanatla buluşmasını simgeleyen prestijli bir mekân niteliği kazanmıştır.
Ayrıca olağanüstü tarihî mimarisi ve dokusu içerisinde aktif olarak kütüphane hizmeti veren bu yapı içinde bulunan koleksiyonlar, piyano ve
önemli yazarlarımıza ait kimi kişisel eşyaların sergilenmesiyle de edebiyat müze kütüphaneciliği açısından gelen yabancı konukları etkilemeyi
başarmış ve yurtdışında ülkemizi temsil etme niteliği kazanmıştır.
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan, insanlığın bugüne kadar geçirmiş olduğu
birçok tarihî olayın hâlâ canlı izlerini taşıyarak ülkemiz kültürünün ve evrensel kültürün oluşmasında ve gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenen
İstanbul’un sahip olduğu devasa kültürel ve edebî birikiminin korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük önem taşımaktadır.
Alay Köşkü Tarihçesi: 16. yüzyılda Gülhane’de ahşap biçimde inşa
edilen Alay Köşkü, 19. yüzyılda II. Mahmut tarafından 1810 yılında tekrardan Avrupa mimari biçimiyle inşa edilmiştir.
Fatih Sultan Mehmet’in Topkapı Sarayı’nı şehirden ayırmak için yaptırdığı Sur-ı Sultani duvarının burcu üzerinde bulunan Alay Köşkü, ordu
sefere çıktığı zaman padişahların geçit yapan alayları izlemeleri amacı ile
kullanılmıştır.
1855 yılında Telgrafhane Nazırlığının makam binası olmuş, 1926 yılında
edebiyat etkinliklerinin düzenlendiği Güzel Sanatlar Birliği’ne tahsis edilmiş ve şubenin azası da Ahmet Hamdi Tanpınar olmuştur.
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Köşk, 1938’de Topkapı Sarayı Müdürlüğüne bağlanmış ve restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak 2011 yılında hizmete açılmıştır.
Cephesi mermer levhalarla kaplı olan ve kubbesi soğan külah biçiminde yapılan köşk, üç kattan oluşmaktadır. Kütüphane, Fatih Gülhane Parkı
girişinin solunda, Topkapı Sarayı’nı çeviren surun köşe kulesi üstünde yer
alan Alay Köşkü’nde hizmet vermektedir.
Kütüphane yılda 25 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
https://ahtem.kutuphane.gov.tr
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ORHAN KEMAL İL HALK KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Fatih
: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi
: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
: Mimar Kemalettin Mah. Ordu Cad. 		
No: 19 Beyazıt – Fatih / İstanbul
: kutuphane34@kultur.gov.tr
: 0212 518 10 47
: 0212 517 38 11
: http://istanbulkutup.gov.tr/,
: Hafta içi 08.00 – 22.30 saatleri arası açıktır.
Resmî tatil günleri kapalıdır.

Simkeşhane Tarihçesi: Fatih ilçesinde Beyazıt’ta Ordu Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Simkeşhane, İstanbul’un fethinden sonra Fatih tarafından inşa ettirilen yapılardandır. Bu yapılardan yalnızca Fatih Külliyesi, Galata Bedesteni ve Simkeşhane günümüze ulaşabilmiştir.
Simkeşhane’nin bulunduğu alan, Bizans Dönemi’nde ortasında I. Theodosius’a ait üç gözlü bir Zafer Takı olan Tauris Forumu idi. Fetihten sonra,
harap olmuş bu alana Fatih’in Sekbanbaşısı Yakub Ağa bir cami inşa ettirmiştir. Bu caminin yanına Fatih Sultan Mehmet (1470-1475) sikke basılan
bir darphane yaptırmıştır. Fatih’in fetihten sonraki ilk altın sikkeleri burada kesilmiştir. Evliya Çelebi, Fatih’in bir rahibin evinin yıkıntıları üzerine
bu darphaneyi yaptırdığını yazmaktadır.
Bina hakkında bilgi veren Hadikatü’l-Cevami’de, (Emetullah) Rabia
Gül-Nûş Valide Sultan tarafından sim üretilen yer olarak belirtilmekte ve
ortasında üst üste iki mescit mekânından, alttakinin Fatih’e, üsttekinin ise
(Emetullah) Rabia Gül-Nûş Valide Sultan’a ait olduğu öğrenilmektedir.
1826 yılındaki bir yangında zarar gören bina, 1867’de yeniden onarılır.
1913 yılında çok harap olan bina, adeta terk edilse de 1926 yılına kadar
bazı yerleri kullanılır. 1958 yılında Beyazıt-Aksaray yolunun genişletilmesi sırasında, Simkeşhane binasının giriş cephesi olan kuzey kanadı yıktırılmıştır. Ne yazık ki yapılan bu uygulama ile binanın özgün görünümü
zayıflamıştır.
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Simkeşhane, 18. yüzyılın başındaki plan kuruluşuyla Fatih Dönemi
hanlarından ayrılmaktadır. Fatih ve sonrasında inşa edilen hanlar ve kervansaraylarda revaklı bir avlu etrafında yer alan mekânlar şeklindeki plan
uygulamasına uymaz.
Mimari yapısı: Simkeşhâne’nin cephesi İstanbul hanlarının genel dış
örgü yapısı gibi tuğla hatıllı taştan yapılmıştır. Tuğla örgü cephe dışında
revaklarda, pencere kemerlerinde ve örtü sisteminde kullanılmıştır. Taş
ise cephede, pencere söve ve hatıllarında, bindirmelikleri taşıyan konsollarda payelerin örgü sisteminde görülmektedir. Yuvarlak taş kemerli girişin üzerinde taş konsollarla taşınan bir bindirmeliği vardır. Giriş beşik
tonozlu bir geçitle avluya bağlanır. Bu geçidin iki yanında yer alan mekânların geçide açılan birer kapı ve penceresi ile ocak nişleri vardır. Hanın batı
kanadı ve sebili yola gitmiştir.
Simkeşhane’nin mevcut restitüsyon planı, dış hatlarıyla çeviren sokakların kenarlarına uymaktadır. Plan kuruluşuyla yapı, yamuk bir avluyu üç yönde çevrelemekte ve üç kat olarak inşa edilmiş bulunmaktadır.
Caddeye açılan ana girişi sol tarafa yakın olup beşik tonozlu giriş mekânı, beşik tonoz örtülü bir koridora bağlanır. Bu koridorlara iki tarafta birer
kapı pencere ile aynalı tonoz örtüye sahip mekânlar sırası açılmakta, bu
mekânlar dış cephelere açılan ikişer pencereye ve birer ocak nişine sahip
bulunmaktadırlar. Üç yöndeki koridorlara çıkılan katları birbirine bağlayan ikişer merdiven bulunmaktadır.
Kütüphane: Simkeşhane’den arta kalan bölümler, 1964’lü yıllarda,
Prof. Bedii N. Şehsuvaroğlu ile birlikte, şehrin ileri gelenleri kütüphane
olarak düzenlemek istemiş ve “İstanbul Şehir Kütüphanesi Kurma ve Yaşatma Derneği”ni kurmuşlardır. Başkanlığını Prof. Bedii N. Şehsuvaroğlu’nun üstlendiği dernek, binayı İstanbul Belediyesinden 49 yıllığına kiralayarak onarım çalışmalarına başlamış, daha sonra Kültür Bakanlığının da
katkıları ile 1976 yılında onarım tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında
kazılardan çıkan Tauris Forumuna ait parçalar bir Açıkhava Müzesi şeklinde yerleştirilmiş, yapının var olmayan ön kanadının bulunduğu yere
de bir sıra dükkânın bulunduğu bir pasaj yapılmıştır.
Daha önce Fatih Millet Kütüphanesi binasında bulunan İstanbul İl Halk
Kütüphanesi 16 Kasım 1981 tarihinde Simkeşhane binasına taşınmıştır. 11
Aralık 2001 tarihinde, Kültür Bakanlığı onayı ile yazar Orhan Kemal’in adı
verilen kütüphane, hâlen aynı yerinde il halk kütüphanesi olarak hizmet
vermeye devam etmektedir.
Kütüphanenin amacı: Her yaştan ve her seviyeden kullanıcıya bilgi
hizmeti vermek, öğrenim çağındaki çocukların kitap okuma alışkanlığı
kazanmalarına yardımcı olmak ve çeşitli kültürel etkinliklerle kütüphane
kullanımına olan ilgiyi arttırmak ve kalıcılığını sağlamaktır.
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Koleksiyon: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesinde çok sayıda kitap,
cilt birliği oluşturulmuş dergi, yabancı dilde kitap, kitap dışı materyaller,
ses kasetleri, CD’ler, DVD’ler, videokasetler ve posta kartı bulunmaktadır.
Okuyucu: Yıllık okuyucu sayısı 40.000 - 50.000 civarındadır. Her yıl
kütüphaneye ortalama 1000 kişi üye olmaktadır. Ödünç verilen kitap sayısı yıllık 6.000 – 7.000 arasındadır.
Hizmet Birimleri: Çocuk Bölümü: 16 yaşından küçük okuyucuların
kullandıkları bölümdür. Bu bölümdeki kitaplar daha çok okumaya yeni
başlayanlar için çok resimli az yazılı kitaplardır. Ayrıca danışma kaynakları
da (ansiklopedi, sözlük vb.) vardır. Çocuk Bölümü’nden yararlanan okuyucular üye oldukları takdirde Türk ve dünya edebiyatının seçkin kitaplarını (Ömer Seyfettin, Kemalettin Tuğcu, Jules Verne vb.) alarak evlerinde
okuyabilirler.
Süreli Yayınlar Bölümü: Bu bölümde düzenli olarak dergiler takip
edilebilir ve günlük gazeteler okunabilir. Kütüphaneye güncel, bilim, sanat ve edebiyat (Bilim Teknik, Varlık, Popüler Bilim vb.) konularında çok
sayıda süreli yayın gelmektedir. Resmî Gazete günlük olarak gelmektedir ve
isteyen okuyucuların yararlanması sağlanmaktadır. Ayrıca bu bölümde geçmiş yılların dergileri ciltlenmiş olarak raflara yerleştirilmiştir.
Yetişkinler Bölümü: 16 yaşından büyük okuyucular bu bölümü kullanır. Ansiklopedi, sözlük gibi danışma kaynakları ve çeşitli konulardaki
kitaplar Yetişkinler Bölümü’nde bulunmaktadır. Salondaki kitaplar, okuyucunun raflardan arama yapabilmesi ve istediği kitabı alabilmesi için
açık raf şeklinde düzenlenmiştir.
Kütüphane Derneği: Kütüphane binasının restorasyon çalışmaları için
1964 yılında kurulmuş olan İstanbul Şehir Kütüphanesini Kurma ve Yaşatma Derneği kurucuları arasında zamanın İstanbul Valisi Niyazi Akı, Belediye
Başkanı Necdet Uğur, İ.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kürsüsü Profesörü Prof.
Dr. Bedii N. Şehsuvaroğlu, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Muzaffer
Gökman gibi kendi kariyerlerinde önemli isimler bulunmaktaydı.
Faaliyetini sürdürmekte olan dernek maddi olanakları ölçüsünde hem
bağlı birimlerin hem de kütüphanenin acil gereksinimlerini dernek bütçesinden karşılamaktadır.
Derneğe kütüphaneciliğe ilgi duyan herkes üye olabilir.
Derneğin gelir kaynakları bağışlar, üye aidatları ve belirli zamanlarda
düzenlenen etkinliklerden sağlanmaktadır
http://istanbulkutup.gov.tr/
http://www.oktayaras.com/istanbul-kutuphaneleri/tr/56493
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YAPI KREDİ SERMET ÇİFTER ARAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı

: İstanbul-Beyoğlu
: Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma
Kütüphanesi
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş.
İletişim Adresi
: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş.
İstiklal Caddesi No: 161 Kat: 5 Beyoğlu
34433 İstanbul
E-Posta
: kutuphane@ykykultur.com.tr
Telefon
: 0212 252 47 00 / 440 – 456
Belgegeçer
: (0212) 293 07 23
Sosyal Medya Hesapları
: http://sanat.ykykultur.com.tr/kutuphane/
Açılış ve Kapanış Saatleri

yapi-kredi-arastirma-kutuphanesi,

: Pazartesi-cuma 10:00-17:30

Hakkında: Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi, Yapı ve Kredi Bankası’nın kültür ve sanat hizmetleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yapı
ve Kredi Bankası 1944 yılında kurulmuştur. Bir yıl sonra da “Doğan Kardeş”
dergisiyle kültürel faaliyetlere başlamıştır. Bu çalışmaların artarak devam
etmesiyle kurum içine hizmet veren bir kütüphane kendiliğinden oluşmaya başlamıştır. Zaman içerisinde satın alma veya bağış yoluyla kuruma
kazandırılan özel koleksiyonlarla büyüyen kütüphane bütün araştırmacılara hizmet verecek seviyeye erişmiştir. Bu durumu dikkate alan Yapı Kredi
yönetimi 15.9.1978 tarihinde Çemberlitaş’ta “Yapı Kredi Bankası Kitaplığı”
adıyla kütüphaneyi araştırmacıların hizmetine açmıştır. Edebiyat, tarih ve
sanat alanlarında önemli bir koleksiyona sahip olan bu ihtisas kütüphanesi,
Banka’nın kültür ve sanat hayatımıza önemli bir armağanı olmuştur.
Kütüphanede Prof. M. Fuat Köprülü, Prof. Cavit Baysun, Falih Rıfkı Atay,
Hamdullah Suphi Tanrıöver, İsmail Hikmet Ertaylan, Küçük Sait Paşa, Şevket
Rado, Vedat Nedim Tör, Yaşar Nabi Nayır ve Yahya Kemal Beyatlı gibi fikir ve
bilim adamlarının koleksiyonları araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, 29 Temmuz 1992’de,
Çemberlitaş’daki kütüphanenin Galatasaray’daki şimdiki yerine taşınarak
yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. bünyesinde, bankanın ilk genel
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müdürü olan Sermet Çifter’in adıyla, tarih, sanat, edebiyat ve İstanbul kenti
konularında uzmanlaşmış bir araştırma kütüphanesine dönüştürülmüştür.
2017 yılında yeniden yapılandırılan Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
koleksiyonu, sergileri ve etkinlikleriyle ülkemize hizmet vermeye devam
etmektedir. Kütüphanede film gösteri salonu ile çocuk kitaplığı da vardır.
Büyüyen ve kendini geliştiren kütüphane, koleksiyonu ve hizmet kalitesiyle yurt içinde kendi alanında en iyisi, bütün kütüphaneler arasında da en
iyilerden biri konumuna gelmiştir.
Kütüphane Kullanımı ve Üyelik: Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
araştırmacılara, üniversite öğrencilerine ve Yapı Kredi bünyesinde çalışanlara hizmet eder. Galatasaray’da Yapı Kredi Kültür Sanat binasında bulunan
kütüphaneye kullanım hakkı üyelik sistemiyle sağlanır.
Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi bir uzmanlık kütüphanesidir. Yararlanmak isteyen araştırmacıların kütüphaneye üye olması gerekmektedir.
Kütüphane üyeleri, üyeliklerinin geçerli olduğu iki yıl boyunca, çalışma saatleri içinde kütüphaneden yararlanabilirler.
Üyeler, kütüphanenin açık olduğu saatlerde kütüphaneden faydalanabilirler. Basılı ve dijitalleştirilmiş kaynakları kullanabilirler. Dışarıya kitap
ödünç alamazlar.
Koleksiyon: Yapı Kredi Yayınlarına ait tüm eserlerin dışında, ayrıca yazma eserler, nadir eserler, süreli yayınlar ve genel koleksiyon bulunmaktadır.
Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi koleksiyonu Genel Koleksiyon, Yazma Eserler, Nadir Basma Eserler, Süreli Yayınlar ve Yapı Kredi Yayınları olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır.
Genel Koleksiyon: Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi çok büyük bir
kitap koleksiyonuna sahiptir. Koleksiyonun büyük çoğunluğu tarih, sanat,
edebiyat ve İstanbul kenti konularındadır. Genel koleksiyon içinde Atatürk
ve Cumhuriyet tarihi ile ilgili kitaplar da önemli yer tutmaktadır.
Koleksiyondaki Yapı Kredi Yayınları, Yazmalar, Nadir Eserler Galatasaray’daki kütüphanede, koleksiyonun geri kalan bölümleri ise Hasköy’deki
kütüphane deposunda bulunmaktadır. Depodaki kitaplar istek üzerine bir
iki gün içerisinde Galatasaray’daki okuma salonuna getirilmektedir.
Yazma Eserler: Kütüphanede araştırmacıların kullanımına açık, çok
sayıda yazma eser mevcuttur. 14. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarına tarihlenen
bu yazma eserlerle ilgili olarak hazırlanan katalog 2001 yılında basılarak
araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.
Yazma koleksiyonunun tamamının dijital ortama aktarılmasını 2003 yılında başaran kütüphane Türkiye’de bu çalışmayı tamamlayan ilk kütüphane olmanın gururunu taşımaktadır.
Nadir Basma Eserler: Kütüphanede, çeşitli koleksiyonlardan derlenmiş
çok sayıda nadir kitap bulunmaktadır. 16.-20. yüzyıllara ait, çeşitli dillerde
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basılmış olan bu kitaplar arasında Strabon’un 1523 tarihli “Geographia”, Raif
Efendi’nin 1803 tarihli “Cedid Atlas Tercümesi” ve Katip Çelebi’nin 1732 tarihli “Cihannüma” adlı eserinin yanında tüm dünyada önemi kabul edilmiş,
kıymetli, nadir eser niteliğinde kitaplar yer almaktadır.
Nadir eserlerin önemli bir bölümü kâğıt ve cilt durumunun zarar görebileceği endişesiyle fotokopiye izin verilmemektedir. Kopya almak gerektiğinde dijital teknolojiden faydalanılmaktadır. Gerekli görülen nadir eserler
de dijital ortama aktarılacaktır. Bu nadide koleksiyonun bir bölümünü içeren “Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Nadir Eserler Kataloğu” Mayıs 2002’de basılmıştır.
Süreli Yayınlar: Kütüphane 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’de ve yurtdışında yayımlanan önemli dergileri içeren çok sayıda süreli
yayın yer almaktadır. Kütüphane büyük bir gazete koleksiyonuna sahiptir.
“Sanat Dünyamız”, “Kitap-lık” ve “Cogito” dergilerinin takibi yapılarak okuyucuların hizmetine sunulmaktadır.
Yapı Kredi Yayınları: 1989 yılında ilk kitabı basılan Yapı Kredi Yayınları yurdumuzun en büyük yayınevlerindendir ve her yıl çok sayıda kitap
yayımlamaktadır. Yapı Kredi yayını olan “Sanat Dünyamız”, “Kitap-lık”,
“Cogito” adlı süreli yayınlar kendi alanlarında önemli dergiler arasında gösterilmektedir. Doğan Kardeş ve Yapı Kredi Yayınları kütüphanemizde araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.
Yayıncılık konusunda kitap ve dergilerle sınırlı kalmayan Yapı Kredi’nin
kültür ve sanat hayatımıza kazandırdığı kaset ve CD’ler de bulunmaktadır.
Bütün bu kapsamlı koleksiyon kütüphanede araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.
Kütüphanede Bulunan Özel Koleksiyonlar ve Arşivler: Kütüphane
koleksiyonu içerisinde satın alma veya bağış yoluyla kuruma kazandırdıkları özel koleksiyonlar önemli bir yer tutmaktadır.
Türkiye’nin kültür, sanat ve düşünce dünyasında iz bırakmış kişi ve kurumların koleksiyonlarıyla kütüphanenin değeri önemli ölçüde artmıştır.
Kütüphanede Prof. M. Fuat Köprülü, Prof. Cavit Baysun, Falih Rıfkı Atay,
Hamdullah Suphi Tanrıöver, İsmail Hikmet Ertaylan, Küçük Sait Paşa, Şevket Rado, Vedat Nedim Tör, Yaşar Nabi Nayır, Memduh Tayanç, Orhan Burian ve Yahya Kemal Beyatlı’nın koleksiyonları araştırmacıların kullanımına
açılacaktır. Bu koleksiyonlarda bulunan kitap, dergi, gazete ve yazmalar
araştırmacılara daha iyi hizmet sunulması amacıyla genel koleksiyonda ilgili bölümler içine dahil edilmiştir. Arşiv malzemesi niteliğinde olan evrak,
resim, kartpostal, mektup vs. materyaller ise ayrıca düzenlenmiştir, yakında okuyucuların hizmetine sunulacaktır.
Arşivler: Yeditepe ve Hüsamettin Bozok Arşivi, Melih Cevdet Anday
Arşivi, Fuat Köprülü Arşivi, İsmail Hikmet Ertaylan Arşivi, Yahya Kemal
Arşivi, Orhan Burian Arşivi’dir.
http://sanat.ykykultur.com.tr/kutuphane/yapi-kredi-arastirma-kutuphanesi
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ATATÜRK KİTAPLIĞI

İl/İlçe
: İstanbul-Beyoğlu
Kurum/Mekân Adı
: Atatürk Kitaplığı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kütüphane Müzeler Müdürlüğü
İletişim Adresi
: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6 Taksim,
Beyoğlu - İstanbul
E-Posta
: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr,
Telefon
: 0(212) 249 95 65 - 0(212) 249 09 45
Belgegeçer
:Sosyal Medya Hesapları
: http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr,
Açılış ve Kapanış Saatleri
: 7 gün 24 saat açıktır.

Hakkında: Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğüne bağlı olarak halka ve özel araştırmacılara hizmet veren Atatürk Kitaplığı, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kütüphanelerindendir.
İstanbul’da ilk belediye kütüphanesi 1924 yılında Şehremaneti Dairesinde oluşturuldu. Daha sonra vali ve belediye başkanı Muhittin Üstündağ başkanlığında Fuat Köprülü, Halil Edhem, Süheyl Ünver ve Osman
Nuri Ergin’den kurulu bir komisyonun çalışmasıyla 1929 yılında Şişli Atatürk Evi’nde toplanmaya başlanan ve 1931’de Beyazıt Medresesine taşınan
koleksiyon 10 Temmuz 1939’da Belediye Müzesi ve Kütüphanesi olarak
açıldı. Kütüphane satın alma ve bağışlar sonucunda büyüyünce 1945’te
müze buradan ayrıldı. 1960’lı yıllara gelindiğinde kütüphane koleksiyonu
da medreseye sığmaz hâle geldi.
Cumhuriyet’in 50. yılında Koç Holding A.Ş. tarafından 1973 yılında
yaptırılan bina Taksim Mete Caddesi’nde Atatürk Kitaplığı adıyla 03 Mart
1981 tarihinde hâlen faaliyetini sürdürdüğü binasına taşınarak ferah bir
mekâna kavuşmuştur.
1930’larda Mimar Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanan, altıgen
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elemanlardan oluşan ve Türk mimarisiyle modernizmi sentezleyen bina,
üç katlıdır. İki yıl tadilat gören kütüphanede altyapı çağın gereklerine göre
değiştirilmiştir.
Koleksiyon: Kuruculardan Osman Ergin, Muallim Cevdet, Haşim İşcan ve Muhsin Ertuğrul başta olmak üzere yüze yakın kişinin şahsi kitap
koleksiyonlarını bağışlamalarıyla 140 binlere varan kitap sayısı yeni satın
almalar ve bağışlarla bugün 500 bine yaklaşmıştır.
Koleksiyonda çok sayıda kitap, dergi, gazete cildi, albüm, kartpostal,
harita, yazma, salname, takvim ve atlas mevcuttur. İlk Osmanlıca gazetelerin yanında dünyada sadece Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda yer alan
Enîn-i Mazlûm, Bâdiye ve Varlık gibi yayınlar da vardır.
Kütüphane’de 50.000’e yakın çeşitli yazma, albüm, atlas-harita, takvim, salname, kartpostal, ayrıca gazete, Atatürk, İstanbul, başvuru gibi
özel koleksiyonlar bulunmaktadır. Bu koleksiyonlar dijitalize edilerek dijital ortama aktarılmakta ve yırtılıp yıpranmaları nedeniyle bilgi ve belgelerin kaybolması böylece önlenmektedir. Yaklaşık 1.000.000 sayfa dijital
ortama aktarılmış olup çalışmalar sürdürülmektedir.
500 bin kitap kapasiteli deposu, cilt ve onarım atölyesi, arşivi, konferans
ve sergi salonları, fotokopi ve mikrofilm servisleriyle sürekli bir gelişme
içerisinde olan kitaplık çeşitli kültür etkinlikleriyle de ilgi çekmektedir.
Alfabetik, konu (Dewey) katalogları bulunan kütüphanede sözlük ve
konu başlıklarıyla fiş katalogu çalışmaları, Anglo-Amerikan Kataloglama
Kuralları (AAKK 2) uygulanmaktadır. Ayrıca, kitaplarla ilgili çok yönlü sorgulamaya imkân veren bir veri tabanı oluşturulmuştur.
Kütüphanede ödünç kitap verme, yerli ve yabancı araştırmacılara eski
ve yeni eserlerin dijital ortamda (CD) sunulması ve fotokopi hizmetleri verilmektedir.
Özellikleri: 1924 yılında Osman Nuri Ergin’in gayreti ile Şehremaneti
Dairesinde (İstanbul Belediyesi) kurulan kütüphane 1981 yılından itibaren hâlen içinde bulunduğu binada Atatürk Kitaplığı adı altında hizmet
vermektedir.
Atatürk Kitaplığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı merkez kütüphane olarak çalışmaktadır. Müdürlüğe bağlı 21 kütüphane Atatürk Kitaplığının bir şubesi olarak hizmet vermektedir.
Atatürk Kitaplığı, ilköğretimden üniversite öğrencisine, akademisyenlerden uluslararası araştırmacılara kadar çok geniş kitlelere hizmet veren,
ülkemizin en fonksiyonel kütüphaneleri arasındadır.
Atatürk Kitaplığı nitelikli ve özel koleksiyonları açısından yerli ve yabancı araştırmacıların tercih ettiği bir kütüphanedir. Osmanlıca matbu kitaplar ve süreli yayınlar, el yazması kitaplar, yabancı dillerde nadir kitap-
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lar, haritalar, kartpostallar, salnameler, takvimler ve kişi evrakı gibi nadir
eserler Atatürk Kitaplığını özel kılmaktadır.
Müdürlükçe her yıl Atatürk Kitaplığı dermesini zenginleştirmek için
nadir eser ve güncel yayın alımları yapılmaktadır. Satın alma yoluyla binlerce nadir eser, özel arşiv ve güncel yayın kütüphane dermesine ilave
edilmektedir.
El yazmaları ve nadir kitaplardan haritalara, süreli yayınlardan yeni yayınlara geniş bir koleksiyona sahip olan kütüphanede aynı zamanda cilthane ve kitap hastanesi / restorasyon bölümleri de bulunmaktadır.
Atatürk Kitaplığı, 2007 ve 2011 yılında ve 2011 yılında Türkiye’nin en iyi
kütüphanesi seçilmiştir
Erişim ve Üyelik: Okuyucular ataturkkitapligi.ibb.gov.tr adresinden
içinde 6 milyonu aşkın sayısal arşivin ve tüm kütüphanelerin kataloglarının bulunduğu web sayfasına erişebilmektedirler.
Kütüphaneye üye olan okuyucular 30 gün süreyle 5 kitap ödünç alabilmektedir. Üye olan okuyucular aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı diğer kütüphanelerden de ödünç kitap alma hakkına sahiptir. Üyelik ve ödünç işlemleri tamamen ücretsizdir.
Üye olmak isteyen okuyucuların T.C. nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport
gibi resmî geçerliliği olan bir kimlik belgesi ile kütüphaneye gelmesi yeterlidir.
(Fotoğraf bankolardaki kamera ile çekilmektedir.)
Kütüphanede fotokopi, İBB Wi-Fİ ve dijital çekim hizmeti verilmektedir.
Atatürk Kitaplığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı merkez kütüphane olarak çalışmaktadır. 21 kütüphane Atatürk Kitaplığının bir şubesi olarak hizmet vermektedir.
Atatürk Kitaplığı’nda Bulunan Bölümler: Ana Kitap Deposu, Süreli
Yayınlar Okuma Salonu, Halk Kütüphanesi Okuma Salonu, Nadir Eserler,
Kitap Sağlama Bölümü, Kitap Hastanesi/Restorasyon, Cilthane, Konferans Salonu, Sergi Salonu, Atatürk Kütüphanesinde Bulunan Koleksiyonlar, Nadir Eserler, Süreli Yayınlar (Gazete ve Dergi), Görsel Albümler, Eski
Haritalar, Yeni Kitaplar
http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/
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KADIKÖY BELEDİYESİ TARİH EDEBİYAT SANAT KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı

: İstanbul-Kadıköy
: Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat
Kütüphanesi
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : Kadıköy Belediyesi
İletişim Adresi
: Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi No:2/3
Eski Başkanlık Binası (Beşiktaş iskelesi
Karşısı) Kadıköy/ İstanbul
E-Posta
: http://www.kbtesak.org/iletisim.aspx
Telefon
: (216) 337 86 54-55
Belgegeçer
: (216) 414 50 62
Sosyal Medya Hesapları
: http://www.kbtesak.org/
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Pazartesi: kapalı / Diğer günler: 09:00 21:00 saatleri arasında açıktır.

Hakkında: Kadıköy’de İstanbul Belediyesi’nin örgütlenmesi 1869’da
“Belediye Nizamnamesi” ile başlamıştır. Bu Nizamnameye göre İstanbul
14 belediye dairesine (şubesine) ayrılmıştır. Kadıköy ise 13. daireydi. Zaman içinde dairelerin bu numaralarının değiştiği bilinmektedir. İşte bu
düzenlemelerin gereği olarak o zamanki adıyla “Kumluk” denilen yerde
Belediye Başkanı Doktor Cemil Topuzlu zamanında bugün kütüphane
hizmetine girmekte olan bina, Belediye Şubesi olarak inşa edildi. Dönemin Kadıköy Şube Başkanı bilim / kültür / sanat adamı Celal Esat (Arseven) Bey’di.
Mimari Yapısı : Geleneksel Türk mimarisinin yapısal unsurlarından
esinlenerek tasarlanan binanın mimarı İstanbul’da birçok eser yapan
Giulio Mongeri’nin yardımcılarından İstanbullu Mimar Terziyan’dır. Bina,
aynı mimarın eseri olan Fatih Belediyesi ile âdeta ikiz gibidir. Binanın kurulduğu ve halk tarafından “Kumluk” diye isimlendirilen yer ise denizin
doldurulmasıyla elde edilmiştir. Hem buradaki iskele binası hem de “İstanbul Şehremaneti Şubesi” binası bu dolgu arazi üzerindedir.
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Yapı, bir su basmanı (bodrum) ile iki kattan meydana gelir. Dönemin
mimarlık üslubunun karakteristik bir örneğidir. Sivri kemerler, cephede
yer alan çini kaplamalar, sütunceler ve ağırlık kulesi şeklindeki işlevsiz sütunlar ile saçaklar devrin tipik yapısal ve dekoratif özelliklerindendir.
Cephe ve arka kısmında iki kapısı vardır. İlk kata basamaklarla çıkış, yapıya görsel bir renk katar. Ön cephe kapısının iç tarafında, üstte, ressam
Avni Lifij’in elinden çıkan beş metre genişliğinde, kapıyı ters “u” harfi şeklinde kavrayan yağlı boya tablo yer alıyordu. Şimdi izleyiciler bu tablonun
1/1 ölçekli reprodüksiyonunu göreceklerdir. Orijinali ise İstanbul Mimar
Sinan Üniversitesi Devlet Resim ve Heykel Müzesindedir.
Bina bugüne kadar çeşitli onarım ve bazı değişiklikler geçirmiştir. Bu
defa, Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulunun onayladığı restorasyon projesine uygun şekilde Kadıköy Belediyesince 2013-2014’te kütüphane ve
kültürel etkinlikler için düzenlenmiştir.
İstanbul’un ünlü mimarlarından Giulio Mongeri’nin yardımcılarından
İstanbullu mimar Terziyan’ın tasarladığı, 19. yüzyılda inşa edilen eski belediye binası, 2014 yılında kütüphane olarak yeniden kapılarını halka açmıştır.
Kütüphane: Kuruluş amacı; tarih, edebiyat ve sanat alanlarında bir ihtisas kitaplığı oluşturmak ve bu konularla ilgili yazılı/ basılı belgeleri toplamak; araştırmacıların, meraklıların hizmetine sunmak, toplumun kültürel
belleğini canlı tutacak yazılı kaynakları derleyip ilgilenenler için sistemli
biçimde hazır bulundurmak; bu çerçevede bilimsel toplantı, konferans,
sempozyum, seminer ve sergiler düzenlemek; yayınlar yapmaktır.
Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesinin (TESAK) kurulacağının öğrenilmesiyle birlikte çok sayıda yazar ve bilim insanı kitap/
belge bağışlarını dile getirmiştir. Kısa sürede çok sayıda kitap bu yeni kuruluşun envanterine girmeye başlamıştır. Tarih, edebiyat ve sanat odaklı
kitapların bulunduğu kütüphanenin koleksiyonu, birçok yazar ve bilim
insanın bağışlarıyla zenginleştirilmiştir.
Kütüphanede özel izinle incelenebilen 6.000’i aşkın imzalı kitaptan
oluşan TESAK İmza Koleskiyonu da yer almaktadır.
Kütüphanenin bahçesinde heykeltıraş Bihrat Mavitan’ın imzasını taşıyan heykeli de bulunmaktadır.
http://www.kbtesak.org
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ALMAN ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Beyoğlu
: Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi
: Federal Dışişleri Bakanlığı
: Gümüşsuyu Mah., İnönü Cad. No: 10,
34437 Beyoğlu/İstanbul
: sekretariat.istanbul@dainst.de
: 0212 244 07 14, 252 34 90
: 0212 252 34 91
: https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/themen/
kultur/-/1797670
: Pazartesi – cuma 9.00-16.30.
Hafta sonu kapalıdır.

Hakkında: Merkezi Berlin’de olan Alman Arkeoloji Enstitüsünün (DAI)
yurtdışındaki dokuz şubesinden bir tanesi İstanbul’dadır. Şubenin görevi,
Türkiye’deki arkeoloji ve tarih araştırmalarının yürütülmesi ve geliştirilmesidir.
Alman devleti, kültür tarihini çok yönlü bağlantılar, etkiler ve paralel
görüntüler nedeni ile bir bütün olarak araştırma bilinciyle DAI’nin yurtdışındaki şubelerindeki çalışmaları finanse etmektedir. Bu amaçla DAI İstanbul’un bilimsel etkinlikleri, klasik arkeolojinin ve mimari araştırmalarının
geleneksel sahaları ile sınırlı kalmayıp prehistorya, Ön Asya arkeolojisi,
Bizans arkeolojisi, oryantalistik/Osmanlı sanatı konularına da yayılmıştır.
Yalnızca Alman araştırmaları desteklenmemekte, aynı zamanda Türk
araştırmaları ve eğitimine de katkılar sağlanmaktadır. Kuruluşundan beri
sadece ihtisas sahibi kişilere değil, bütün ilgilenenlere açık olan DAI’nin
İstanbul Şubesi’nin bilimsel donanımı, İstanbul-Gümüşsuyu’ndaki bir zamanlar Alman Sefareti olan, Alman Başkonsolosluğu’nun mekânları içerisine yer almaktadır.
Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Kütüphanesi, 56.000 kitap
mevcuduyla ve abone olduğu 250 bilim dergisiyle arkeoloji alanında Tür-
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kiye’deki en büyük arkeoloji kütüphanesidir.
Enstitüsü kütüphanesinde çok sayıda cilt kitap, periyodik yayın vardır.
Yılda büyük oranda kitabı koleksiyonuna katan kütüphane, Neolitik’ten Bizans ve Osmanlı Dönemlerine kadar arkeoloji alanında zengin
kaynaklara sahiptir.
Kütüphanede; Küçük Asya ve Trakya’da kurulmuş ülkeler konusunda
kaynakların yanında mimarlık tarihi, sanat tarihi, seyahatnameler, Osmanlıca kitaplar, İstanbul ile ilgili yayınlar, dergiler, İstanbul kent tarihi,
Bizans ve Osmanlı tarihi araştırmalarına dair araştırmacılar için önemli
kaynaklar mevcuttur.
İstanbul şubesi, kuruluşuyla birlikte İstanbul’daki şehir tarihini öncelikle Bizans mimarisi ve zengin Osmanlı mirasını araştırmaktadır. Pergamon, Hattuşa, Milet, Didyma ve Göbekli Tepe’de bilimsel araştırmalar yürütmektedir.
Harita ve zengin fotoğraf arşivinden de yararlanmanın mümkün olduğu kütüphane Beyoğlu’nda herkese açık hizmet vermektedir.
Kütüphanede ayrıca konferanslar düzenlenmekte ve sergiler açılmaktadır.
Kütüphaneye online olarak da ulaşılabilmektedir.
Fotoğraf arşivi (photothek) 1870 senesinden bugüne kadarki binlerce fotoğrafı ile enstitünün ikinci önemli çalışma donanımını oluşturur.
Bunun dışında çok sayıda fotoğraf Pergamon-Arşivi’nde de mevcuttur.
Fotoğraf arşivinde arkeolojik resimlerin yanı sıra Sebah ve Joallieı’in meşhur atölyesinden gelen Osmanlı Dönemi İstanbul’una ait fotoğraflar gibi
resimler de vardır. Fotoğraf arşivi, araştırmacılar ve sergi organizatörleri
için maden yatağı gibi kaynaklara sahiptir. Atatürk Kültür Merkezinin fuayesindeki Eyüp semti ile alakalı sergide gösterilen eski Eyüp resimleri,
buradandır. Şubenin kendi fotoğraf laboratuvarı, enstitünün kazı ve araştırmaları neticesindeki çalışmaların yanı sıra İstanbul Üniversitesindeki
eğitim için de dialar yapmaktadır.
DAI İstanbul, bilimsel dünyaya kendi redaksiyonu tarafından yürütülen yayınlarla düzenli aralıklar ile açılmaktadır: Bunlar her sene çıkarılan
Istanbuler Mitteilungen dergisi, bu derginin monografi şeklindeki ekleri
ve Istanbuler Forschungen serisidir.
Makaleler, Alman, İngiliz ve Fransız dillerinde yayınlanmaktadır. Makalelerin yaklaşık dörtte biri Türk meslektaşlarımıza aittir. Uluslararası
katılım ile her kış, ilgili kişilerden oluşan bir topluluğa, bir dizi konferans
verilmektedir.
İlkbaharda enstitü çalışanlarının rehberliğinde İstanbul ve müzelerine
geziler düzenlenmektedir.
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Tarihçe: Alman Arkeoloji Enstitüsü, uluslararası arkeoloji araştırmaları alanında Almanya’nın önde gelen kuruluşudur. Merkezi Berlin’de olan
enstitü Federal Dışişleri Bakanlığına bağlı bir kurumdur. 1929’da kurulan
Alman Arkeoloji Enstitüsü, 1989’dan beri eski Alman Konsolosluğu binasında faaliyet göstermektedir.
DAI’nin İstanbul Şubesi, enstitünün 100. yıldönümü kutlamaları münasebetiyle onaylanan kaynaklarla 1929 senesinde kurulmuştur.
İstanbul Müzeleri Genel Müdürü Halil Ethem Bey gibi Türk meslektaşlar da kurulması için taraf olmuşlar ve böylece 1928 senesi sonlarında,
Alman Reich (Rayh) yönetiminin konuyla alakalı dilekçesi, Türk Dışişleri
Bakanlığı tarafından olumlu cevaplandırılmıştır.
Enstitü binası, 1989 senesinde bugünkü yerine taşınmıştır.
İstanbul Şubesi, müdürleri Martin Schede’nin ve -Martin Schede
1938’de Berlin’de DAI’nin başkanı seçildikten sonra- Kurt Bittel’in yönetimi altında, (Türkiye, Almanya ile diplomatik bağlantılarını kopardığı 1944
senesindeki kapanışına kadar) başarıyla çalışmıştır.
Şubenin faaliyetleriyle İstanbul’da Ayasofya’nın ön avlusu ile Euphemia Kilisesi arasında kazılar yapılmıştır. Böylelikle İstanbul’un kara surlarında detaylı bir araştırma ve inşaat sahalarında gözlemler yapılmıştır.
Edinilen bilgiler, ilk olarak Alfons Maria Schneider’in Byzanz Vorarbeiten
zur Topographie und Archaeologie der Stadt (Bizans. Şehrin Topografi ve
Arkeolojisine Dair Ön Çalışmalar) kitabında, Istanbuler Forscbungen’in 8.
cildi olarak yayınlanmıştır.
2 Ağustos 1944’te Alman çalışanlar Türkiye’yi terk ettikten sonra, mühürlenen enstitü binası önce 23 Mayıs 1945’e, yani savaş sonuna kadar
İsviçre Sefaretinin nezaretine bırakılmıştır. Daha sonra Türk hükümeti
enstitünün sorumluluğunu İstanbul Üniversitesine, o zamanının Klasik
Arkeoloji Profesörü Arif Müfid Mansel’e bırakmıştır. Arif Müfid Mansel,
DAI tarafından düzenli üye seçilmişti. Mansel üniversitedeki çalışma arkadaşları Halet Çambel, Jale İnan ve Afif Erzen ile enstitü mevcutlarını
düzen içerisinde tutmuşlardır.
DAI’nın uzun zamandır kütüphane görevlisi olan Yugoslav Bayan Josefine Zornia yine işe alınmış ve kütüphane, üniversite öğretmen ve öğrencileri için tekrar açılmıştır. Kurt Bittel, 1951 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine profesör olma çağrısına uymuştur. 1954
senesi başında Kurt Bittel, Türk yönetimi 1953 senesi sonunda enstitüyü
Almanya’ya geri verdiğinde, kendisi İstanbul Şubesi’nin yönetimini tekrar
devralırken yazdığına göre: “Her şey hem teçhizatlar hem de kütüphane
eksiksiz olarak yerinde.”ydi.
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İstanbul Şubesi’nin 1954’te tekrar çalışmalarına başlaması, Alman
Hastanesi’nin arazisi üzerindeki eski binada gerçekleştiği hâlde, bilimsel
ve diğer çalışanlar için artık daha fazla kadro vardır. Asistan kadrosu dışında ikinci müdür için de bir kadro sağlanmış, bu görevde klasik arkeologlardan G. Kleiner, H. Luschey, H. Weber, K. Tuchelt ve W. Radt bulunmuşlardır. Birinci müdürler, 1960’ta Kurt Bittel’in DAI’nin başkanı olarak Berlin’e
gitmesinden sonra, hep mimarlık tarihi eğitimli olmuşlardır: 1975’e kadar
Rudolf Naumann, 1988’e kadar Wolfgang Müller-Wiener ve 1989’dan itibaren Wolf Koenigs. Hepsi de mimari tarihi üzerine dersler vermek sureti ile
İstanbul Üniversitesindeki eğitim kadrolarında yer almışlardır.
http://www.oktayaras.com/alman-arkeoloji-enstitusu-kutuphanesi/
tr/56412

İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı

: İstanbul-Beyoğlu
: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
Kütüphanesi
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
İletişim Adresi
: Meşrutiyet Caddesi No.47 34430 		
Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul
E-Posta
: bilgi@iae.org.tr
Telefon
: 0 212 334 09 00
Belgegeçer
: 0 212 245 01 45
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.iae.org.tr/Kutuphane/2
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Pazartesi - cuma 09:00 - 17:30,
çarşamba 09:00 - 20:00, cumartesi
10:30 - 17:00, pazar günleri kapalıdır.
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Hakkında: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2007 yılından beri ürettiği projeleri destekleyecek sergiler için düzenlenmiş “Galeri”si, “Atatürk
ve Cumhuriyet Araştırmaları”, “Osmanlı Araştırmaları” ve “Bizans Araştırmaları” bölümlerinin yanı sıra kamuya açık kütüphanesi ve Bilgi-Belge
Merkeziyle İstanbul’u uluslararası düzeyde temsil etmeyi amaçlayan ve
çağdaş bilimsel ölçütlere titizlikle sahip çıkan bir araştırma kurumudur.
Enstitü, Mimar Guglielmo Semprini tarafından XIX. yüzyıl sonlarında
Tepebaşı’nda inşa edilmesinin ardından Mimar M. Sinan Genim tarafından renove edilen tarihî bir yapıda hizmet vermektedir.
Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına damgasını vuran imparatorluklar başkenti İstanbul, hem onun bin yıllar içinde biçimlenen “büyük
kent” kimliğinin hem de çevresindeki farklı kültür coğrafyalarının keşfi
için atılacak adımların en uygun hareket noktasıdır. Bu nedenle İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü, merkezden çevreye doğru genişleyen uygarlık izlerini takip ederek Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerini kapsayan
bir süreçte kentin tarihini, kültürel yapısını ve insan profilini araştırmayı,
bu amaçla projeler geliştirip desteklemeyi, ulusal ve uluslararası toplantılar, etkinlikler düzenleyerek elde ettiği sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmayı ve bu sonuçları yayın yoluyla kamuoyuna ulaştırmayı hedeflemektedir. Enstitü bu ana hedeflerini, kendi bünyesinde oluşturduğu Bizans,
Osmanlı ve Cumhuriyet Araştırmaları bölümlerinin çalışma programları
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2003 yılından beri kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfının,
2005’te açılan Pera Müzesiyle başlattığı geniş kapsamlı bir kültür-sanat
projesinin ikinci önemli adımıdır.
Pera Müzesinin de bünyesinde olduğu Suna ve İnan Kıraç Vakfına bağlı olan ve İstanbul’la ilgili geniş bir arşive sahip olan İstanbul Araştırmaları
Enstitüsünün kütüphanesi; İstanbul ile ilgili her türlü araştırmada basılı ve
elektronik bilimsel kaynak sağlayabilecek zengin bir koleksiyona sahiptir.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesinin temel amacı İstanbul’la ilgili herhangi bir konuda çalışma yapmak
isteyen araştırmacıların basılı ve elektronik bilimsel kaynak ihtiyacını karşılamak, koleksiyonunu bu hedef doğrultusunda olabildiğince zenginleştirmek ve “kullanıcı dostu” bir kütüphane işlevi görmektir.
Koleksiyon: Arşivde, “Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Koleksiyonu” ve “Eski İstanbul Fotoğrafları Koleksiyonu”nun yanı sıra, çeşitli gravür
ve haritalar; Jacques Pervititch sigorta haritaları; Suat Nirven sigorta haritaları; Cüneyt Orhon imzalı müzik notaları ve İstanbul’un tarihi ve mimarisine ilişkin binlerce gazete kupürü yer almaktadır.
Tarihî kent İstanbul’a dair her konuda araştırma yapmak isteyenler ve
meraklı tüm okuyucular kütüphanenin zengin kaynaklarından yararlanabilmektedir.
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Pera Müzesi Sanat Kitaplığı, İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde hizmete sunulmuştur. Kitapların yanı sıra yerli ve yabancı süreli yayınları da
içeren kütüphanede, sanatçı biyografileri, sanat akımları, koleksiyonlar,
sözlükler ve ansiklopedilerden oluşan zengin referans kaynaklarına ve
elektronik kaynaklara erişim de mümkündür.
Bridgeman Art Library tarafından, sanat, mimari, kültür ve tarih alanlarında bir eğitim kaynağı sunmak amacıyla geliştirilen Bridgeman Education veri tabanı, farklı uluslararası konumlardan, müzeler, sanatçılar, özel
koleksiyonlar, fotografçılara ait eserlere ve çok sayıda görsele yasal erişim
sağlayan önemli bir elektronik kaynaktır.
Kitaplığa kısa zaman önce katılan The Metropolitan Museum of Art’ın
yeni kitap ve sergi kataloglarıyla da Pera Müzesi Sanat Kitaplığı koleksiyonu gelişmeye devam etmektedir.
https://www.iae.org.tr
http://www.oktayaras.com/istanbul-kutuphaneleri/tr/56493

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi

E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Fatih
: Kadın Eserleri Kütüphanesi
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
: Fener Mahallesi, Mürsel Paşa Caddesi,
No: 8, Fener Vapur İskelesi Karşısı 		
(Tarihi Bina), Haliç-Fener, 34220, Fatihİstanbul / Türkiye
: kadineserleri@gmail.com
: 0 212 621 81 34
: 0 212 534 95 50
: http://kadineserleri.org/,
: Hafta içi 08:30-17:30, hafta sonları kapalıdır.

Hakkında: Kadın hareketi ve kadınlarla ilgili belgeleri toplama, koruma ve arşiv oluşturmayı 25 yılı aşkın süredir başaran kütüphane, Fener’deki tarihî bir binada yer almaktadır.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kuruluş senedinde de belirtildiği gibi “Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri araştırmacılara der-
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li toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için
saklamak” amacıyla, 1990 yılında beş kadın (Doç. Dr. Füsun Akatlı, Prof. Dr. Jale
Baysal, Aslı Davaz, Doç. Dr. Şirin Tekeli ve Füsun Yaraş) sayesinde kurulmuştur.
Kuruluş aşamasında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfının hukuki kuruluş süreci Av. Ruhsar Erten, mali kuruluş süreci İmren Sipahi tarafından yürütülmüştür.
8 Mart 1990’da tüzel kişiliğini kazanan Vakıf, 14 Nisan 1990’da İstanbul’un Haliç-Fener semtinde tarihî bir binada hizmete açılmıştır.
Vakfın bugün de faaliyetlerini sürdürdüğü bu bina, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nce tahsis edilmiş olup binanın giderleri, restorasyon ve bakım
onarım çalışmaları yine Belediye tarafından karşılanmaktadır.
Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olan Vakıf, koleksiyonları Osmanlıdan günümüze Türkiye’de kadınlara ait ya da kadınlarla ilgili eserleri, belgeleri barındırması açısından, önemli bir kurumdur.
Var olan malzemenin sürekli olarak yitirilme veya yok edilme tehlikesinin bilinciyle yazılı, işitsel, görsel ve üç boyutlu materyalleri/belgeleri toplayarak arşiv ve koleksiyonlarını oluşturan Vakıf, kadınlara dair günlük ve
özel yaşamla ilgili kaynakları elde etmek için özel bir çaba gösterir. Bu kaynaklar, kadınların kişisel arşivleri, aile evrakları ve arşivleri, mektuplar, günceler; kadın örgütlerinin kampanyaları ve kayıtları, sanat eserleri, kadınların
otobiyografileri ve biyografileri, filmler, videolar, afişler, efemera, sözlü tarih
kayıtları ve transkripsiyonları olup kadınlar hakkında başka hiçbir yerde bulunamayacak çok değerli bilgi kaynaklarını oluşturur.
Koleksiyon ve Faaliyetler: Vakıfta; Özel Arşivler, Kadın Örgütleri ve
Örgütlenmeleri, Efemera, Gazete Kupür, Afiş, Görsel, Nadir Eserler, Sözlü
Tarih, Kitap, Süreli Yayın, Tez, Makale, Sanat Eserleri, Kadın Yazarlar, Kadın
Sanatçılar ve İşitsel başlıkları adı altında 16 koleksiyon bulunmaktadır.
Vakıf, sadece belge ve arşiv sağlamakla yetinmez, aynı zamanda başka
kurumlarda bulunan kadınlarla ilgili belgelerin yerlerini saptar, bibliyografyalar, arşiv katalogları hazırlayarak bu belgeleri kayda geçirir.
Erişebildiği kaynaklardan yola çıkarak, bu kaynakların araştırmacıya ulaşabilmesi için “İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927)”, “Kadın Süreli Yayınları Bibliyografyası:
Hanımlar Âlemi’nden Roza’ya (1928-1996)”, “Kadın Yazıları: Kadınların Edebiyat Ürünleri, Kadınlar Üzerine Yazılanlar ve Tezler Bibliyografyası (19551990)” ve “Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası (1729-2002)” olmak üzere
4 bibliyografya çalışması yayımlamıştır.
Ayrıca kadınların konumu ve kadın çalışmalarına ilişkin bilginin indekslenmesi ve erişimi için oluşturulmuş kontrollü terimler listesi olan “Türkiye
Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu Kavramlar Dizini”ni hazırlamış, düzenlediği sempozyumların bildirilerini kitap/e-kitap olarak yayımlamıştır.
Vakıf, 1990-2018 yılları arasında kadın merkezli ulusal/uluslararası sempozyumlar, paneller, konferanslar, söyleşiler, açık oturumlar, oyun göste-
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rimleri, eğitim seminerleri, konserler, sergiler, okuma günleri, geziler, dia
ve film gösterileri, imza günleri, şiir dinletileri olmak üzere 500 civarında
etkinlik düzenlemiştir.
Harf Devrimi öncesinden kalma Osmanlıca kadın dergilerinin çevirilerini
de 1920’den sonra yayınlanan yeni harfli kadın dergilerini de içeren; “Hanımlara Mahsus Gazete’den“ Hey Girl’e uzanan ve medyadaki kadın tasvirleri konusunda ufku açan bir koleksiyon derlenmiştir.
Vakfın Kuruluşunun 20. Yılı çalışmaları kapsamında, eski harfli Türkçe
kadın dergilerinden 8 dergi, Osmanlı Türkçesi bilmeyen, bunun eksikliğini hisseden araştırmacılar için Kadınların Belleği Dizisi adıyla çeviri yazımı
yapılarak yayımlanmıştır. 2017-2020 döneminde, 30. Yıl özel yayını olarak
Kadınların Belleği Dizisi 2 Çeviri Yazım Projesi kapsamında bir önceki dizide
çeviri yazımı yapılmayan 32 eski harfli Türkçe kadın dergisinin çeviri yazımı
yapılmaktadır.
Vakıf; sağlama, koruma ve erişime sunma çalışmaları çerçevesinde önemli özel arşivler ve koleksiyonlar temin etmekte, bu arşiv ve koleksiyonların
daha çağdaş bir düzende, okuyucuya ve araştırmacıya sunulması amacıyla
yeni düzenlemeler yapmakta ve erişimi hızlandırmak ve kolaylaştırmak
için dijitalleştirme çalışmaları sürdürmektedir.
Vakfın geleneksel bir yayını olan tematik ajandaların yayınlanması da çalışmalarının bir parçası olarak devam etmektedir.
1990 yılından bu yana Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
Vakfının geldiği aşama, bu konuya duyulan ilginin ve bu işe emeğini, zamanını, kısıtlı da olsa maddi olanaklarını sunan yüzlerce kişinin çabalarının sonucudur.
Vakfın kuruluş aşamasında gerekli olan maddi destek; Şirin Tekeli, Aslı
Davaz, Hayrünnisa Köni, Füsun Akatlı, Türkan Saylan, Leyla Erbil, Pınar
Kür, Jale Baysal gibi önde gelen isimlerin yanında Garanti Bankası, Birlikte
Öğrenelim Viyana Derneği tarafından sağlanmıştır.
Vakıf logosu Sait Maden tarafından tasarlanıp Vakfa armağan edilmiştir. Burada ismi yer almayan daha birçok kişinin emekleri ve katkılarıyla
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı bugün kadın tarihi kaynaklarının korunduğu önemli bir kurum hâline gelmiştir.
Koleksiyon: Açıldığı günden beri giderek zenginleşen kütüphanede
çok sayıda kitap, kadın sanatçıların bağışladığı eserler, süreli yayın, makale, tez, binlerce gazete kupürü, Türkiye’deki kadın örgütlerine ait yüzlerce
belge, özel arşiv, sözlü tarih, kadın yazarlar koleksiyonu, görsel koleksiyon, CD ve ses bantları, kadın sanatçı ve yazarlara ait biyografik dosyalar,
afiş ve benzeri efemera, doküman ve belgeler bulunmaktadır.
Fatih’teki tarihî binadaki vakfın 1990 yılında kurduğu kütüphane, Türkiye’nin kadınlar tarafından veya kadınlar hakkında yazılan eserlerden oluşan en büyük arşivini barındırmaktadır.
http://kadineserleri.org
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SALT GALATA ARAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Karaköy
: SALT Galata Araştırma Kütüphanesi
: SALT Galata
: Bankalar Caddesi 11, Karaköy 34421
İstanbul Türkiye
:: 0 212 334 22 00
:: http://saltresearch.org/primo_library/
libweb/ action/search.do?vid=salt
: Salı-cumartesi: 10.00-19.00,
pazar: 12.00-18.00.

Tarihçe: SALT Galata, Fransız asıllı Levanten Mimar Alexandre Vallauri tarafından Bank-ı Osmanî-i Şahane için tasarlanmış ve 1892 yılında
hizmete açılmıştır. Bina, anıtsal ölçeğinin yanı sıra ön ve arka cephelerde
kullanılan neoklasik ve oryantalist mimari üsluplardaki şaşırtıcı farklılık
dolayısıyla İstanbul’da benzersizdir.
Tamamlandığı günden itibaren çok çeşitli nedenlerle yapısal müdahalelere maruz kalan binanın yeniden işlevlendirme çalışmaları, Ağa Han
ödüllü mimar Han Tümertekin yönetiminde Mimarlar Tasarım tarafından
yürütülmüştür. SALT Galata, mimari çalışmalar kapsamında, binanın özgün karakterini ortaya koyacak biçimde eklerinden arındırıldı ve mekânsal kurgusu çok katmanlı programın gereksinimlerine göre düzenlenmiştir.
Yapısal Özellikleri: Sanat, mimarlık, tasarım, şehircilik, sosyal ve ekonomik tarih konularına odaklı kapsamlı bir yayın koleksiyonundan oluşan
kütüphane ile fiziki ve dijital dokümanları içeren arşivi bir araya getiren
SALT Araştırma, Galata binasının orta avlusu ve ara katındaki 650 metrekarelik alanda yer almaktadır. Geçmişte kasa odalarına girişin bulunduğu
ve şube olarak kullanılan iki katın bilginin üretim, korunma ve paylaşımına
ayrılması, yapıdaki dönüşümü özetliyor ve SALT’ın araştırmayı, öğrenmeyi,
tartışmayı özendiren anlayışını yansıtmaktadır.
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Şanal Mimarlık Planlama’nın, kullanıcıya öncelik veren güncel kütüphanecilik ilkelerine göre tasarladığı SALT Araştırma mekânı, rahatça araştırma yapılan; grup çalışmalarına, izlemeye, hatta üretime imkân veren
nitelikli ve konuksever bir ortam sağlamaktadır. Şanal, Vallaury’nin farklı
mimari üslupları derlemesinden hareketle; oturma, çalışma, üretme, izleme birim ve nesnelerini, kentin modern tasarım tarihinden süzerek oluşturmuştur.
Özgün ve estetik mimarisi sayesinde İstanbul’daki ilgi çekici kütüphanelerden biri sergi mekânı Salt’ın Galata’daki kitaplığıdır.
İstanbul’un önemli sanat kurumlarından SALT Galata’nın mimari başyapıt niteliğindeki binasının giriş katında SALT Araştırma bulunmaktadır.
Burada sanat, sosyoloji, mimari, ekonomi ve iktisat konuları; ayrıca SALT
Galata, Osmanlı Bankası arşivleri ve bunun yanı sıra bağışlanmış değerli
koleksiyonlar yer almaktadır.
Kütüphane: SALT Galata, kütüphanesi ve arşivi ile basılı ve dijital kaynakları erişime açan SALT Araştırma, 218 kişi kapasiteli oditoryum, dijital
sunumlarla katlara yayılan Osmanlı Bankası Müzesi, kurum ve kullanıcıların birlikte öğrenme imkânlarını geliştirmeye odaklı yararlı sanat ofisi,
çok sayıda katılımcıyla çalışmaya elverişli atölyeler ile neolokal, Robinson Crusoe 389 ve arşiv malzemelerini gün ışığına çıkaran açık arşiv, kafe
ve restoran, dükkân ve sergi alanlarını içermektedir.
SALT Araştırma, görsel pratikler, yapılı çevre, sosyal yaşam ve ekonomik tarih konuları ağırlıklı ihtisas kütüphanesi ile fiziki ve dijital belge ve
kaynaklardan oluşan arşivini kullanıcıların erişimine sunmaktadır.
SALT Araştırmada kullanıcılar, arşiv ve kütüphaneye tek yerden erişim
olanağı sunan online katalogdan arama yapabilmekte, hareketli görüntüleri izleyebilmekte ve dijital belgeleri büyük ekrandan inceleyebilmektedir.
SALT’ın arşiv konularıyla ilgili araştırmaları, SALT Galatada bu konuya adanmış Açık Arşiv mekânında sergilenere, yorumlanmaya açılmıştır.
Görselleştirilerek kamuyla paylaşılan açık projeler; arşiv, demokrasi ve şeffaflık arasındaki muhtemel ilişkiyi irdelemektedir. Mekân, her sergi için
yeniden tasarlanmaktadır.
Koleksiyon: SALT Araştırma koleksiyonları, 19. yüzyıl sonlarından günümüze, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye, Güneydoğu Akdeniz havzası ve Güneydoğu Avrupa’ya odaklanmaktadır.
Türkiye sanat tarihi, mimarlık, tasarım gibi başlıklarda geniş arşivinin
yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılından Türkiye Cumhuriyeti’nin 1990’lı yıllarına dair yazılı, görsel belge ve kaynaklar web sitesinde erişime açık hâlde bulunmaktadır.
1950 sonrası Türkiye sanat tarihi ve 20. yüzyıl Türkiye’sinde mimarlık
ve tasarımın gelişimini, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılından Tür-
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kiye Cumhuriyeti’nin 1990’lı yıllarına toplum ve coğrafyanın dönüşümünü detaylandıran yazılı ve görsel belge ve kaynaklar saltresearch.org’da
erişime açıktır. Kitap ve dergilerden oluşan yayınlar, SALT Galata’daki
SALT Araştırma mekânında incelenebilmektedir.
SALT Araştırma, fiziki ve dijital belge ve kaynaklardan oluşan bir kütüphaneye sahiptir.
SALT Araştırmadaki fiziki belgeler ışık, ısı ve nem kontrolünün sağlandığı profesyonel arşiv mekânlarında korunmaktadır.
Fiziksel kitapların yanında geniş bir dijital arşive de sahip olan SALT
Araştırmanın yalnızca üyelik sistemiyle erişilebilen Ferit F. Şahenk Salonu da mevcuttur.
SALT’a giriş ücretsizdir.
https://saltonline.org/tr/42/salt-galata
http://www.arkiv.com.tr/proje/salt-galata1/4709
http://saltresearch.org/

MERKEZEFENDİ ŞEHİR KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul-Zeytinburnu
: Merkezefendi Şehir Kütüphanesi
: Zeytinburnu Belediyesi
: Merkezefendi, Merkez Efendi Cad., 		
34015 Zeytinburnu/İstanbul
:: 0 212 558 00 28, (0212) 413 11 69
::: 7 gün 24 saat açık.
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Hakkında: Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2018’de Merkezefendi’de hizmete açılan ve mimari çizimleri Mimar Turgut Cansever tarafından yapılan kütüphane, geniş bir mekâna sahiptir. Kütüphane, şehir ve
şehircilik üzerine çalışmaları olan bilge mimar Turgut Cansever’in anısını
yaşatmak için kurulmuştur. Burası aynı zamanda vefatından önceki son
mimari çizimidir. Mimar, şehre dokunan bir mimari anlayışla İslam dünyasının ve modern çağın şehircilik anlayışlarını iç içe geçirdiği yüksek birikimle kütüphane binasını inşa etmiştir.
1500’lü yıllardan kalma Şeyh Çelebi ve İsmail Dede Efendi’nin şiirlerini
bestelediği Yenikapı Mevlevihanesi, hafta sonları tasavvuf ve Türk sanat
müziğinin icra edildiği Nağmedar ve Panorama 1453 Tarih Müzesinin tam
ortasında kalan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi, farklı mimarisi, sakin
ortamı, ücretiz hizmetleriyle 7 gün 24 saat açıktır.
1100 raf kapasiteli kütüphanede şu an için 20 binin üzerinde tematik
kitap bulunmaktadır.
Seminer, söyleşi ve tanıtım için 68 kişilik konferans salonunun yaptırıldığı kütüphanenin en üst katında ise cihannüma benzeri 360 derecelik seyir kulesi vardır. Zeytinburnu’nun izlenebildiği seyir kulesinde aynı
zamanda fikir meclisleri de gerçekleştirilmektedir.
Kütüphaneye ayda 1.000’den fazla üye kaydı alınmaktadır. İstanbul’un
39 ilçesine hitap eden kütüphaneye üyelik kimlik ya da kimlik yerine geçen pasaport, sürücü belgesi yahut evlilik cüzdanı ile yapılabilmektedir.
Yabancı öğrenciler de oturma izinlerinin olması şartıyla buradan faydalanabilmektedir. Tek fark olarak onlara ödünç kitap verilememektedir.
Kütüphanenin şehir ve şehircilik üzerine bir araştırma yeri olabilmesi için koleksiyon çalışmaları sürmektedir. Mimari, tarih, arkeoloji, şehir
planlama gibi şehir ve şehircilikle alakalı eser koleksiyonları kütüphaneye
bağış olarak kabul edilmektedir.
Otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama, e-yayın bulma ve bilgilendirmenin yapılabildiği kütüphanede dileyen okuyucu 15 günlüğüne 2 adet ödünç kitap alabilmektedir.
Şehir Kütüphanesinde kitap okuyan kitapseverlere çay, çorba ve
kahve ücretsiz olarak ikram edilmektedir. Okuyucuların 10 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı ve fotokopi hizmetinden yararlanabildiği kütüphanede kablosuz internetten de faydalanmak mümkündür. 115 kişilik kütüphaneyi, üniversite ve kurs sınavlarına hazırlanan öğrenciler dışında
araştırma yapmak ve kitap okumak için de birçok vatandaş ziyaret etmektedir.
http://www.edebifikir.com/roportaj/merkezefendi-sehir-kutuphanesi-muduru-selahattin-ozturkle-soylesi.html
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AHMET KABAKLI HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları

: İstanbul-Fatih
: Ahmet Kabaklı Halk ve Çocuk Kütüphanesi
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
: Hırka-i Şerif Mah. Akşemseddin Cad.
No: 66/3 İBB Ali Emiri Efendi Kültür
Merkezi, Fatih - İstanbul
: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr
: 0 (212) 521 55 84
: 0 (212) 521 55 74
: http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkki

Açılış ve Kapanış Saatleri

: Hatfa içi: 09.00-17.30, hafta sonu: kapalı

tapli gi/index.php?dil=tr&p=2&ID=1

Hakkında: Kütüphaneye, önemli fikir adamlarından gazeteci, yazar ve
edebiyat tarihçisi Ahmet Kabaklı’nın adı verilmiştir. 2010 yılında gazeteci yazar Ahmet Kabaklı’nın mirasçıları tarafından bağışlanan kitaplar ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından açıldı.
2011 yılında hizmet vermeye başlayan kütüphanenin koleksiyonunda
32.239 adet kitap bulunmaktadır. Bu kitapların 16.695 tanesi Ahmet Kabaklı Koleksiyonu kitabıdır. Ayrıca kütüphanede 22 dergi ve 3 günlük gazete aboneliği bulunmaktadır. Kütüphane Fatih’te bulunmaktadır.
Kütüphaneye üye olan okuyucular 30 gün süreyle 3 kitap ödünç alabilmektedir. Ahmet Kabaklı koleksiyonunda bulunan kitaplar ödünç verilmemektedir. Üye olan okuyucular aynı zamanda İstanbul Büyükşehir
Belediyesine bağlı diğer kütüphanelerden de ödünç kitap alma hakkına
sahiptir. Üyelik ve ödünç işlemleri tamamen ücretsizdir.
Üye olmak isteyen okuyucuların T.C. nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi
resmî geçerliliği olan bir kimlik belgesi ile kütüphanemize gelmesi yeterlidir.
(Fotoğraf bankolardaki kamera ile çekilmektedir.)
Kütüphanemizde fotokopi ve İBB Wi-Fi hizmeti verilmektedir.
http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php?dil=tr&p=2&ID=1
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MUALLİM CEVDET HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı

: İstanbul-Kartal
: Muallim Cevdet Halk ve Çocuk
Kütüphanesi
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İletişim Adresi
: Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No: 142
Kartal – İstanbul
E-Posta
: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr
Telefon
: 0 (216) 517 22 98
Belgegeçer
:Sosyal Medya Hesapları
: http://ataturkkitapligi.ibb.gov.		
tr/ataturkkitapligi/index.php?		
dil=tr&p=2&ID=11
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Hatfa içi: 09.00-17.30, hafta sonu: kapalı

Hakkında : Kartal’da 2007 tarihinde hizmet vermeye başlayan kütüphaneye, Türk arşivciliğine büyük katkılarda bulunan ve sahip olduğu zengin kitap koleksiyonunu kütüphaneye vakfederek koleksiyonu zenginleştiren Muallim Cevdet’in adı verilmiştir.
Kütüphane koleksiyonunda 20.378 adet kitap ve 25 dergi aboneliği bulunmaktadır.
Kütüphaneye üye olan okuyucular 30 gün süreyle 3 kitap ödünç alabilmektedir. Üye olan okuyucular aynı zamanda İstanbul Büyükşehir
Belediyesine bağlı diğer kütüphanelerden de ödünç kitap alma hakkına
sahiptir. Üyelik ve ödünç işlemleri ücretsizdir.
Kütüphaneye üyelik T.C. nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi resmî geçerliliği olan bir kimlik belgesi ile yapılmaktadır.
(Fotoğraf bankolardaki kamera ile çekilmektedir.)
Kütüphanede fotokopi ve İBB Wi-Fi hizmeti verilmektedir.
http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php?dil=tr&p=2&ID=11

98

Kütüphaneler
İDRİS GÜLLÜCE HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

İl/İlçe
Kurum/Mekân Adı

: İstanbul-Tuzla
: İBB İdris Güllüce Halk ve Çocuk
Kütüphanesi
Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İletişim Adresi
: Aydınlı Yolu Üzeri Oto Sanayi Sitesi Karşısı
No: 20 İçmeler - Tuzla - İstanbul
E-Posta
: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr
Telefon
: 0 (216) 586 57 21
Belgegeçer
:Sosyal Medya Hesapları
:Açılış ve Kapanış Saatleri
: Hatfa içi: 09.00-17.30, hafta sonu: kapalı

Hakkında: Anadolu Yakası’nda Tuzla’da 2006 tarihinde açılan kütüphaneye, Tuzla’da Belediye Başkanlığı ve bir dönem Bakanlık görevinde
bulunan siyasetçilerden İdris Güllüce’nin adı verilmiştir.
Üç katlı, modern bir binaya sahip olan kütüphanenin giriş kat salonunda ansiklopediler ve süreli yayınlar ile felsefe, psikoloji ve dinî alanlara ait
kitaplar yer alırken orta kat salonunda toplum bilimleri, dil bilim, doğa
bilimleri, matematik, teknoloji, güzel sanatlar ve Türk edebiyatı; en üst
katında ise dünya edebiyatı, coğrafya ve tarih konularını içeren kitaplar
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bir de çocuk kitaplarının bulunduğu çocuk bölümü vardır.
Kütüphane koleksiyonunda 34.350 adet kitap ve 25 dergi aboneliği bulunmaktadır.
Kütüphaneye üye olan okuyucular 30 gün süreyle 3 kitap ödünç alabilmektedir. Üye olan okuyucular aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı diğer kütüphanelerden de ödünç kitap alma hakkına sahiptir. Üyelik ve ödünç işlemleri ücretsizdir. Kütüphaneye üyelik T.C. nüfus cüzdanı,
ehliyet, pasaport gibi resmî geçerliliği olan bir kimlik belgesi ile yapılmaktadır.
(Fotoğraf bankolardaki kamera ile çekilmektedir.)
Kütüphanede fotokopi ve İBB Wi-Fi hizmeti verilmektedir.
Tuzla’da birçok okulun yakın bölgesinde konumlanan kütüphanenin
üye profilinin önemli bir kısmını öğrenciler oluşturmaktadır ve 7000’den
fazla üyesi bulunmaktadır.
http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php?dil=tr&p=2&ID=16

99

Kütüphaneler
İSTANBUL KÜTÜPHANE SEÇKİLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ - BEYAZIT
SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ - FATİH
KÖPRÜLÜ YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ- FATİH
RAGIP PAŞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ - FATİH
ATIF EFENDİ YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ - FATİH
NURUOSMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ - FATİH
MİLLET YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ - FATİH
ŞEMSİPAŞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ - ÜSKÜDAR
İBRAHİM HAKKI KONYALI KÜTÜPHANESİ VE ARŞİVİ - ÜSKÜDAR
HACI SELİM AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ - ÜSKÜDAR
TDV İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KÜTÜPHANESİ (İSAM) ÜSKÜDAR
İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ - FATİH
BOĞAZİÇİ ÜNİVERİSTESİ KÜTÜPHANESİ - BEBEK
AHMET HAMDİ TANPINAR EDEBİYAT MÜZE KÜTÜPHANESİ - FATİH
ORHAN KEMAL İL HALK KÜTÜPHANESİ- FATİH
YAPI KREDİ SERMET ÇİFTER ARAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ - BEYOĞLU
ATATÜRK KİTAPLIĞI - BEYOĞLU
KADIKÖY BELEDİYESİ TARİH EDEBİYAT SANAT KÜTÜPHANESİ KADIKÖY
ALMAN ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ - BEYOĞLU
İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ - BEYOĞLU
KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI - FATİH
SALT GALATA ARAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ- KARAKÖY
MERKEZEFENDİ ŞEHİR KÜTÜPHANESİ - ZEYTİNBURNU
AHMET KABAKLI HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ - FATİH
MUALLİM CEVDET HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ - KARTAL
İDRİS GÜLLÜCE HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ – TUZLA

MÜZELER

Değerli öğretmen arkadaşlarım,
Elinizde tuttuğunuz kitapçık, size farklı bakış açıları ve deneyimler
yaşatmak için çıktığımız yolda ilk durak sadece… Yolculuk boyunca
öğrencilerimizle birlikte farklı yaşantılar edinmek bizlerin elinde. Yaşadığımız her farklı ders deneyimi, bir sonraki için yeni kapılar açacak
önümüze…
Müzeler medeniyetlerin hafızasıdır. Her müze de ayrı bir keşif yolculuğu... Müzeleri sadece Tarih dersi için kullanılacak mekânlar olarak düşünmek doğru bir yaklaşım olmaz. Matematik dersi için ağırlık
ölçüleri, hacim gibi konularda; edebiyat dersi için yazı yazma, etkin
dinleme, okuduğunu anlama gibi konularda; coğrafya dersinde, doğa
-insan etkileşimi gibi konularda müzelerden pekâlâ yararlanılabilir.
Zaten günümüz müzesi dar ve içe kapalı bir kurum değil, pek çok ilgi
çekici nesnenin gözlemlenerek keşfedilebileceği, bireysel ve grup hâlinde eğlenmenin yanısıra öğrenmenin de gerçekleştiği bir kent fuarı
hâline gelmiştir.
Müzelerin eğitim işlevi, son yıllarda ,diğer işlevleri olan araştırma,
koruma ve sergilemenin yanında , hak ettiği yerini almıştır. Müzelerde
eğitim çalışmaları zamanla yaygınlaşmış, kapsamı genişlemiş ve ayrı
bir bilimsel disiplin olarak ‘’Müze Eğitimi’’ alanı doğmuştur.
İstanbul’un kendisi bir açık hava müzesi olmakla birlikte, içinde onlarca kıymetli müzeyi barındırmaktadır. Bu çalışmada sadece on beş
tanesine yer verilebildi. Müzelerin seçiminde ise müfredatlar dikkate
alındı. Müfredatlardaki kazanımlardan örnekler verildi. Elbette ki İstanbul’da Sabancı Müzesi, Modern Sanat Müzesi, Halı Müzesi, Kariye
Müzesi, Oyuncak Müzesi ve Basın Müzesi gibi birbirinden değerli bir
çok müze var ve keşfedilmek için öğrencilerimizi bekliyorlar.
Bu kitapçık vasıtasıyla, siz değerli meslektaşlarımıza, öğrencilerimizi götürebileceğimiz mekânlar hakkında fikir verebilmek en büyük
dileğimiz. Keyifli okumalar…
Esra TÜMAY

Müzeler
TOPKAPI SARAYI

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Ziyaret Saatleri
Kış Sezonu
Yaz Sezonu
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/Fatih
: Topkapı Sarayı
: Kültür ve Turizm Bakanlığı
: Sultanahmet Meydanı, Fatih/İstanbul
: Topkapisarayimuzesi@Kulturturizm.gov.tr
: (0212) 512 04 80
: (0212) 528 59 91
: @Topkapi.sarayi.muzesi
:
: 2 Ekim - 1 Nisan arası 09:00 - 16:45
: 1 Nisan - 2 Ekim Arası 09:00 - 18:45
: Salı

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı, 19. yy. ortalarına kadar Osmanlı padişahlarının yaşam alanı ve devletin yönetim
merkezi olmuştur. Osmanlı saray hayatı 1850’lerden itibaren Dolmabahçe
Sarayı’na taşınmış ancak saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve imparatorluk arşivleri Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilmişti. 1924 yılında
saltanatın kaldırılmasından sonra, Atatürk’ün emriyle, Topkapı Sarayı,
müzeye dönüştürülmüştür. Günümüzde, yerli ve yabancı turistlerin en
çok rağbet ettiği müzelerin başında gelmektedir.
Sarayburnu’nda Bizans akropolü üzerine inşa edilen 700 bin metrekarelik Topkapı Sarayı’nın büyük bölümü Hasbahçe’ye (Gülhane) ayrılmıştır. Saray ise Bîrun ve Enderun olmak üzere iki temel bölümden oluşur.
Harem, Enderun’un içinde konumlanmıştır.
Topkapı Sarayı’nda sergilenen değerli parçalar arasında, kutsal emanetler, imparatorluk hazinesi, İstanbul cam ve porselenleri, padişah elbiseleri, padişah portre ve resimleri örnek olarak gösterilebilir.
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Müzeler
ARKEOLOJİ MÜZESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri
Yaz Sezonu
Kış Sezonu
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/Fatih
: Arkeoloji Müzesi
: Kültür ve Turizm Bakanlığı
: Cankurtaran, 34122 Fatih/İstanbul
: istanbularkeolojimuzesi@Kultur.gov.tr
: (0212) 520 77 40-41-42
: 0212) 527 43 00
: Facebook:@İstarkeoloji
Twitter: @İstarkeoloji
:
: 01 Nisan - 30 Ekim arası 09:00-18:45
: 30 Ekim - 31 Mart arası 09:00 -16: 45
: Pazartesi

İstanbul Arkeoloji Müzesi üç temel bölümden oluşmaktadır: Eski Şark
Eserleri Müzesi, Çinili Köşk ve Arkeoloji Müzesi.
Osmanlı Devleti’nde tarihî eser toplama çalışmalarının izleri Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ne kadar gitmektedir. Ancak kurumsal anlamda
1869’da Müze-i Hümayunun kurulmasıyla birlikte, imparatorluk müzesi
ortaya çıkmış olur.
1881 yılında Osman Hamdi Bey’in müze müdürlüğüne atanması ile birlikte Türk müzeciliğinde yeni bir sayfa açılmıştır. Osman Hamdi Bey’in katıldığı
çeşitli kazılar sonucu ortaya çıkan çok değerli eserler İstanbul’a getirilmiştir.
Müze koleksiyonlarında imparatorluk topraklarından getirilen, çeşitli
kültürlere ait bir milyona yakın eser sergilenmektedir. Bunlara, İskender
Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Likya Lahdi, Kadeş Antlaşması’nın metni, İlk Aşk Şiiri, Güneş Saati, Çinili Mihrap, Hammurabi Kanunları örnek
olarak verilebilir.
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Müzeler
TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul / Fatih
: Türk ve İslam Eserleri Müzesi
: Kültür ve Turizm Bakanlığı
: Binbirdirek Mah. Atmeydanı Sok. No: 12,
34122 Sultanahmet / İstanbul
: Tiem@Tiem.gov.tr
: (212) 518 18 05 / 06
: (212) 518 18 07
: Facebook: @ Tiem.muze
Twitter :@ Tiemsosyal
İnstagram: Turkveislameserlerimuzesi
: Her gün açık 09:00 - 19:00
: Yok

İbrahim Paşa Sarayı olarak da bilinen Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Osmanlı Devleti’nin açılan son müzesi olma özelliğini taşır. 1914 yılında ziyarete açılan müzenin kurulmasına neden olan en büyük etken, vakıf binaları olan cami, mescit, tekke, zaviye ve türbelerden, çok kıymetli eserlerin
çalınmış olmasıdır. Bu sebeple, Müze-i Hümayun Müdürü Osman Hamdi
Bey’in başkanlığında kurulan bir komisyon cami, mescit, türbe gibi vakıf
binalarından değerli eserleri toplayarak Evkaf-ı İslâmiye müzesini (İslam
Vakıfları Müzesi) kurmuştur.
Cumhuriyet’in ilanından sonra, ”Türk ve İslam Eserleri Müzesi“ adını
alan müze, 1983 yılında içinde bulunduğu Süleymaniye İmaret Binasından, günümüzdeki adresi olan İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmıştır.
At Meydanı’nda bulunan saray, Sultan Süleyman tarafından İbrahim
Paşa’ya hediye edilmiştir. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın
hem damadı hem arkadaşı hem de veziri idi. Kanuni Sultan Süleyman,
şehzadeleri Mustafa, Mehmet ve Selim’in 1530 yılındaki sünnet düğünü
şenliklerini At Meydanı’nın kalbinde yer alan bu saraydan izlemiştir.
Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunan halı, el yazmaları, ahşap,
taş, cam-maden-seramik ve etnografya bölümleri son derece zengindir.
Müzenin halı koleksiyonu, 1700’ü bulan sayısıyla dünyadaki en önemli
koleksiyon olup müzenin uzun yıllar yabancı yayınlarda bir “Halı Müzesi”
olarak tanımlanmasına neden olmuştur.
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Müzeler
AYASOFYA MÜZESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/Fatih
: Ayasofya Müzesi
: Kültür ve Turizm Bakanlığı
: Ayasofya Meydanı, Sultanahmet
Fatih/İstanbul
: Ayasofyamuzesi.gov.tr
: (212) 522 17 50
: (212) 512 54 74
: Facebook: @Ayasofyamuze
Twitter: @Ayasofyamuze
İnstagram: Ayasofyamuze
: Yaz sezonu: 1 Nisan - 31 Ekim arası 		
09:00-19:00. Gişe kapanış saati: 18:00.
Kış sezonu 1 Kasım - 31 Mart arası 09:00
- 17:00
: Yok

Mimarlık ve sanat tarihi açısından dünyanın en önemli yapılarından
biri olan Ayasofya, dünyanın 8. Harikası olarak gösterilmektedir. Günümüzde en fazla ziyaret edilen müzeler arasındadır.
Ayasofya, İmparator Justinianos tarafından (527-565) yaptırılmıştır. Yapımına 532’de başlanmış, büyük bir törenle, 27 Aralık 537’de ibadete açılmıştır.
916 yıl boyunca kilise olarak kullanılan Ayasofya, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiştir. 1935 yılında, Atatürk’ün emri
ve Bakanlar Kurulunun kararıyla , müze hâline getirilmiştir.
Ayasofya Müzesinde görebileceğiniz mozaikler nefes kesici güzelliktedir.
Ayrıca Doğu Roma Dönemi’nde İmparatorların törenle taç giydikleri yer
olan Omphalion, hünkar mahfili, mihrap, minber ,dilek sütunu ve hatta 9.
yy.dan kalma bir Viking yazısı da oldukça ilgi çekmektedir.
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Müzeler
CUMHURİYET EĞİTİM MÜZESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/ Fatih
: Cumhuriyet Eğitim Müzesi
: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
: Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi,
Tarihi Kılıçhane Binası, Sultanahmet,
Fatih/İstanbul
: İstmemmuze@Gmail.com
: 0212 516 06 88
: O212 516 06 88
: Twitter: @ Istmuze
: 09.00-16.00
: Cumartesı ve pazar

Cumhuriyet Eğitim Müzesi, Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yer alan Tarihi Kılıçhane Binası’nda 1998 yılında açılmıştır. Müzenin oluşturulmasında temel amaç Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim
alanında meydana gelen ilerlemeyi gün ışığına çıkarmaktır. Bu nedenle
kullanılan eski ders araç ve gereçleri, çeşitli malzemeler ve belgeler sergilenmektedir.
Müzenin hizmet verdiği mekân, “Tarihi Kılıçhane Binası” Fatih Sultan
Mehmet tarafından 1454 yılında inşa ettirilmiştir. Bu bina yeniçeri kılıçlarının yapıldığı yer ve aynı zamanda kılıç yapımının öğretildiği bir teknik okul olarak kullanılmıştır. Günümüzde Kılıçhane Binası, sur içinde
ayakta kalan ve hâlen kullanılmaya devam eden Osmanlı eserleri içerisinde tek yapı olma özelliğine sahiptir.

106

Müzeler
DOLMABAHÇE SARAYI

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/ Beşiktaş
: Dolmabahçe Sarayı
: Millî Saraylar İdaresi
: Vişnezade, Dolmabahçe Cad., 34357
Beşiktaş/İstanbul
: Millisaraylar@Tbmm.gov.tr
: (212) 236 90 00
: (212) 259 32 92
: Facebook: Tbmmmillisaraylar
Twitter:@Millisaraylar
: 09.00-16.00
: Pazartesi

Dolmabahçe Sarayı, Sultan Abdulmecit (1839-1861) tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 1843’te başlanan saray, 1856 yılında kullanıma açılmıştır.
Saray, aralıklarla altı Osmanlı padişahına ve son halife Abdülmecit‘e ev
sahipliği yapmıştır. 1927- 1949 yılları arasında ise Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları
arasında İstanbul’daki çalışmaları sırasında Dolmabahçe Sarayı’nı kullanmış ve 10 Kasım 1938 tarihinde, burada vefat etmiştir. 1926-1984 yılları
arasında protokol ve ziyarete kısmen açık olan Dolmabahçe Sarayı, 1984
yılından itibaren “müze- saray” olarak geziye açılmıştır.
Dolmabahçe Sarayı, Mâbeyn-i Hümayun (Selamlık), Muayede Salonu (Tören Salonu) ve Harem-i Hümayun olmak üzere üç ana bölümden
oluşur. Mâbeyn-i Hümayun; devletin yönetim işleri; Harem-i Hümayun;
padişah ve ailesinin özel yaşamı; bu iki bölümün arasında yer alan Muayede Salonu ise padişahın devlet ileri gelenleriyle bayramlaşması ve devlet
törenleri için kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı’na, 1910-1912 yıllarında
elektrik ve kalorifer sistemi eklenmiştir.
Dolmabahçe Sarayı’nın mimarisi Batı etkisiyle yapılmış olsa da iç
mekân yapısı geleneksel tutulmuştur.
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Müzeler
BEYLERBEYİ SARAYI

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/ Üsküdar
: Beylerbeyi Sarayı
: Millî Saraylar İdaresi
: Beylerbeyi, Abdullahağa Cad., 34676
Üsküdar/İstanbul
: millisaraylar@Tbmm.gov.tr
: 216 3219320
: 0216 321 93 22
: Facebook: @Beylerbeyisarayi
: 09.00-16.00
: Pazartesi

Beylerbeyi Sarayı, Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) isteği üzerine yaptırılmıştır. İnşası 1863‘te başlayan saray, 1865 yılında hizmete açılmıştır. Yapılış
amacı Osmanlı padişahlarına yazlık bir dinlenme mekânı sağlamak ve aynı
zamanda yabancı devlet adamlarının ağırlanacağı bir mekân oluşturmaktır.
Beylerbeyi Sarayı yüksek bir giriş üzerinde yer alan iki katlı bir yapıdır.
Mimarisinde Doğu ve Batı tarzlarının harmanlanması söz konusudur.
Beylerbeyi Sarayı, kurucusu Sultan Abdülaziz (1861-1876) tarafından,
yazlık saray olarak kullanılmış, yine Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit’in saltanat yıllarında yabancı devlet hükümdar ya da başkanlarının resmî ziyaretlerinde kullanılınca, devlet konukevi hâline gelmiştir.
Beylerbeyi Sarayı’nda ağırlanan ilk önemli konuk, Fransa İmparatoriçesi
Eugénie’dir. Daha bir çok önemli şahsiyetin konuk edildiği saray, Sultan
II. Abdülhamit’in (1876-1909), 33 yıl süren saltanatı süresince, özellikle
yabancı devlet protokolü tarafından gezilen bir müze işlevi de görmüştür.
Sultan II. Abdülhamit bu sarayda yaşamının son 6 yılını geçirmiş ve 10
Şubat 1918’de yine bu sarayda hayata gözlerini kapamıştır.
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Müzeler
İSTANBUL DENİZ MÜZESİ

İl /İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya
Açılış ve Kapanış Saatleri
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/ Beşiktaş
: İstanbul Deniz Müzesi
: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
: İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı 		
Sinan Paşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1
Beşiktaş-İstanbul
: muze.istanbul.iletisim.dzkk.tsk.tr
: (212) 327 43 45
: 0 (212) 236 68 93
: http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/İdmk/
: Hafta içi 09:00 - 17:00,
Hafta sonu 10:00 - 18:00
: Pazartesi

Türkiye’nin en eski ve en büyük deniz müzesi olan İstanbul Deniz Müzesi, Beşiktaş’ta Barbaros Hayrettin Paşa anıtının hemen yanında yer almaktadır. 1897’de ilk açıldığında , Kasımpaşa’da küçük bir binada hizmet
veren müze, bugünkü adresine 1961 yılında taşınmıştır.
İçerisinde yirmi binden fazla eser barındıran müzede ayrıca 4 ana
galeri, çocuk odaları, sinevizyon odası, çok amaçlı salon, 2 fuaye ve 2 farklı
sanat galerisi yer almaktadır. Dünyanın en eski kadırgalarından tutun
da, saltanat kayıklarına kadar, oldukça ilgi çekici parçalar ziyaretçilerini
beklemektedir.
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Müzeler
PERA MÜZESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/ Beyoğlu
: Pera Müzesi
: Suna ve İnan Kıraç Vakfı
: Meşrutiyet Caddesi No.65 34430
Tepebaşı - Beyoğlu – İstanbul
: info@Peramuzesi.org.tr
: 212 334 99 00
: 212 245 95 12
: Facebook: Peramuzesi.museum
Twitter:peramuzesi
İnstagram: Peramuzesi
: Salı - Cumartesi 10.00-19.00
Pazar 12.00-18.00
: Pazartesi

2005 yılında açılan Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfının
nitelikli bir şekilde kültür-sanat hizmeti vermek amacıyla kurduğu özel bir
müzedir. İstanbul’un kalbinde yer alan müze, her geçen gün ziyaretçi
sayısını artırmaktadır.
Pera Müzesi, 1893 yılında Mimar Achille Manoussos’un tasarladığı
Bristol Oteli’nin, 2005’te ön cephesi korunarak çağdaş ve donanımlı bir
müze olarak yenilenmesiyle oluşan binada faaliyet göstermektedir.
Suna ve İnan Kıraç Vakfına ait “Oryantalist Resim”, “Anadolu
Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarını, bu
müzede görebilmek mümkündür. Ayrıca dönemsel etkinlikler, programlar
ve süreli sergiler de düzenlenmektedir. Çocuklara, gençlere, öğretmenlere,
yetişkinlere ve engellilere yönelik öğrenme programları bir çok sanatsever tarafından takip edilmektedir.
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Müzeler
KOÇ MÜZESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/Beyoğlu
: Rahmi M. Koç Müzesi
: Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı
: Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad.
No: 5 Hasköy 34445
: info@rmk-museum.org.tr
: 212 369 66 00
: 212 369 66 06
: Facebook:rmk.museum
Twitter :rahmikocmuseum
İnstagram:rahmi_m_koc_muzesi
: Hafta içi: 09:30 - 17:00
Hafta sonu: 09:30 - 19:00
: Pazartesi

1994 yılında açılan Rahmi M. Koç Müzesi, Haliç kıyısında Hasköy semtinde yer alır. Açık ve kapalı mekânlara sahip olan bu kurum, âdeta bir sanayi müzesi niteliğindedir.
Rahmi M. Koç Müzesi, iki farklı bölümden oluşmaktadır: Lengerhane
Binası ve Hasköy Tersanesi. Osmanlılardan kalma bu tarihî yapılar, Rahmi
M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından satın alınarak restore edildikten sonra hizmete açılmıştır. Koleksiyonunun bir kısmı da Hasköy Caddesi’ndeki ana girişten Haliç’e uzanan açık alanda ziyaretçilerin ilgisine
sunulmuştur. Klasik otomobiller, devasa Turgut Alp Vinçi, I&E Greenwald
Buhar Makinesi, B-24 Liberator ve diğer uçaklar, Haliç’e demirli durumdaki Fenerbahçe Vapuru ve TCG Uluç Ali Reis Denizaltısı koleksiyonun bu
bölümde yer alan önemli parçalarıdır.
Müzede değişik yaş gruplarına göre atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
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Müzeler
HARBİYE ASKERİ MÜZESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Açılış ve Kapanış Saatleri
Kapalı Olduğu Günler

: İstanbul/Şişli
: Harbiye Askeri Müzesi
: Kara Kuvvetleri Komutanlığı
: Harbiye Mah., Vali Konağı Cad. No: 2,
34367 Şişli/İstanbul
: askerimuze@tsk.tr
: (0212) 233 27 20
: (212) 296 86 18		
: 09:00-17:00
: Pazartesi ve salı

Harbiye Askeri Müzesi, Harbiye semtinde yer almaktadır. Semt, adını
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de öğrencisi olduğu Mekteb-i Harbiyeden
alır. Müze 1846 yılından itibaren çeşitli kurumlarda faaliyet gösterdikten
sonra son olarak bugünkü adresine, yani Mekteb-i Harbiye Kışlası’na taşınmıştır.
Müzede, Türklerin Orta Asya’dan başlayan tarihini, yakın geçmişe kadar takip edebilmek mümkündür. Büyük Türk Devletleri ve hükümdarları ile ilgili görseller yanı sıra tarih boyunca kullanılmış silahlar ve savunma
aletleri, miğferler, zırhlar görülebilir. Müzede ayrıca bir Atatürk Bölümü ve
Atatürk Sınıfı oluşturulmuştur. Atatürk’ün öğrenim gördüğü sınıfta Atatürk ve sınıf arkadaşlarının heykelleri ile Atatürk’ün okul yıllarına ait bazı
belgeler de sergilenmektedir.
Askeri müzede, açık olduğu günler saat 15.00‘te Mehter Marşı gösterisi
izlenilebilir.
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Müzeler
PANAROMA 1453 TARİH MÜZESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
Tişim Adresi
E Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/Zeytinburnu
: Panaroma 1453 Tarih Müzesi
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
: Merkez Efendi Mahallesi, Topkapı
Kültür Parkı, 34015 Zeytinburnu
: https://www.panoramikmuze.com
: 0212 415 14 53
: 0212 664 19 64
: Facebook :Panorama1453
Twitter: Panorama1453_
İnstagram:panorama1453
: 08.00 – 18.00
: Yok

2009 yılında kapılarını açan Panorama 1453 Tarih Müzesi, eskiden
Trakya Otogarı olarak kullanılan alana yapılmıştır. Böylece Fatih Sultan
Mehmet ve askerlerinin şehre girdikleri yere çok yakın bir nokta seçilmiş
ve ziyaretçilerin, şehre giriş anını hissetmeleri istenmiştir. Yapımı üç yıl
süren projede sekiz sanatçı emek harcamıştır.
Müzenin girişinde yer alan Fatih Sultan Mehmet heykeli ziyaretçileri
âdeta karşılamaktadır. Merdivenlerden aşağı inince İstanbul’un tarihi ile
ilgili bilgiler ve ardından , müzeye ismini veren panoramik resim ortaya
çıkar. Dünyadaki örneklerinin aksine buradaki panoramik resmin üstü kapalıdır. Ancak, resim üç boyutlu yapım tekniğiyle, insanlar üzerinde açık
havada oldukları hissini yaratır. Resmin etrafına yerleştirilmiş maketler,
toplar ve silahlar ile birlikte at sesleri ve mehter marşı, İstanbul’un fetih
anını yaşatmak üzere tasarlanmıştır.
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Müzeler
ATATÜRK EVİ MÜZESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E- Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri
Kapalı Olduğu Günler

: İstanbul / Şişli
: Atatürk Evi Müzesi
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.ş.
: Halaskargazi Caddesi No: 250
Şişli İstanbul
: kutuphanemuzelere@İbb.gov.tr
: (212) 240 63 19			
: 09:00-16:00
: Pazar ve perşembe

Mustafa Kemal Atatürk, Mondros Ateşkesi’nden sonra İstanbul’a çağrılmıştır. Samsun’a çıkmadan önce Şişli’deki bu evi kiralamış, Aralık 1918 ve
Mayıs 1919 arasında bu evde yaşamıştır. Annesi ve kızkardeşi Makbule Hanım’ı da yanına alan Atatürk, kurtuluş mücadelesini bu evde planlamıştır.
Bu evde Atatürk ile birlikte çalışma yapanlar arasında İsmet (İnönü) Paşa,
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Kazım (Karabekir) Paşa ve Rauf (Orbay) Bey gibi
önemli isimler vardı.
Atatürk Müzesi içerisinde yer alan eşyaların önemli bir bölümünü
Atatürk’ün kişisel eşyaları, kıyafetleri, üniformaları, askerî ve sivil yaşamına ait fotoğrafları, el yazısı ile yazdığı çeşitli belgeleri, madalyaları, hatıra eşyaları oluşturur. ABD başkanı Roosevelt tarafından Atatürk’e hediye
edilmiş olan müzik dolabı ilgi çeken parçalar arasındadır.
Ayrıca, ressam İbrahim Çallı ve Zeki Kocamemi tarafından yapılmış
yağlı boya tablolar V. Pisani tarafından yapılmış olan ve Kurtuluş Savaşı’nı
simgeleyen sulu boya tablolar, evin duvarlarını süslemektedir.
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Müzeler
İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E- Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Ziyaret Saatleri
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/Fatih
: İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
: Kültür ve Turizm Bakanlığı
: Cankurtaran, Taya Hatun Sok. 8A, 		
34122 Fatih/İstanbul
: bilimveteknolojimuz@Kulturturizm.gov.tr
: (0212) 528 80 65
: (212)519 72 24
: Facebook: İbttmuzesi
Twitter: İbttmuzesi
: 09:00-18:00
: Salı

Gülhane Parkı içerisinde yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Has Ahırları Binası’nda yer almaktadır.
Profesör Dr. Fuat Sezgin‘in çabalarıyla 2008 yılında açılan müze, 3500
m2yi kapsayan alanı ve toplam 570 adet alet, cihaz kopyaları, maket ve
model koleksiyonu ile kendi platformunda Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan
sonra dünyada ikinci örnek teşkil eden müze olması açısından önem taşımaktadır.
İki kattan oluşan müzenin üst katında çeşitli görsellerin izlendiği
sinevizyon alanı, saat, astronomi, denizcilik teknolojisi ve tıp bölümleri yer almaktadır. Birinci katta ise şehircilik ve mimari, optik, kimya madenler, fizik, matematik, geometri ve coğrafya ile ilgili bölümler
bulunmaktadır.
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Müzeler
15 TEMMUZ MÜZESİ

İl/ İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Sosyal Medya Hesapları
Ziyaret Saatleri
Kapalı Olduğu Gün

: İstanbul/Üsküdar
: Hafıza 15 Temmuz Müzesi
: 15 Temmuz Derneği
: Beylerbeyi, 34676 Üsküdar/İstanbul
: Hafiza15temmuz.com
: 216 553 15 07
: Twitter @15Temmuz_der
İnstagram 15Temmuzdernegi
: 09.00- 20.30
: Pazartesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası tarafında yapılan
“Hafıza 15 Temmuz Müzesi”nde darbe girişimi gecesi gösterilen direniş
tüm yönleriyle anlatılıyor. Müzede dev ekranda, 15 Temmuz gecesini
anlatan belgeselin yanı sıra tankın üzerinden geçtiği otomobil, şehitlerin
kişisel eşyaları, Ömer Halisdemir’e ait özel harekât beresi ve kaması ile 15
Temmuz gecesi çekilmiş görüntüler yer alıyor. Müzede ayrıca dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi ile ilgili bilgi verilen bölümler de bulunuyor.
Çevresinde 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulan müze, ziyaretçilerini beklemektedir.
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Sanat Merkezleri

SANAT
MERKEZLERİ

Sanatsal çalışmalar sırasında çocuk; algılama, gözlem, araştırma, bellek, çağrışım, imgelem, biliş, buluş, bilgi, düşünme,
akıl yürütme, değerlendirme gibi duyu ve duyumlardan başlayarak tüm duyusal ve düşünsel süreçlerini çalıştırarak araştırmaya, seçmeye, önemli özelliği kavramaya, sadeleştirmeye,
soyutlamaya, analiz-sentez yapmaya, tanımlamaya, düzeltmeye, kıyaslamaya, problem çözmeye, birleştirmeye, ayırt etmeye ve anlam bütünlüğüne ulaşmaya başlamaktadır
Aynı zamanda ritm duygusunu geliştirmekte, hayal gücünü
kullanmakta, çevresi ile iletişim kurmaktadır. Bütün bunlar
çocuğun duygusal yönden rahatlamasını sağlamaktadır. Rahatlamaya başlayan çocuk da kendine güven geliştirebilmektedir. Bu çalışmada İstanbul içerisinde yer alan sanat merkezleri derlenmiş olup öğretmenler için kaynak oluşturulmuştur.
Hülya ÇULLU
Sevgi TORUN
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Sanat Merkezleri

İSTANBUL SANAT MERKEZLERİ SEÇKİSİ
Güzel sanatlar alanında; tercih edilebilir bir konuma sahip, toplumun
değişik yaş grupları tarafından ulaşılabilen ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilen, özellikle amatör kuruluşları yönlendirebilecek, kendini sürekli
yenileyen, sanatsal bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayan öncü niteliğe
sahip olmak sanat eğitiminin temel misyonudur. Bu misyon doğrultusunda “Güzel Sanatlar” alanında öğrenci ve öğretmenlere çalışma yeri
sağlamak, bu yolla çocukları, gençleri ve yetişkinleri motive etmek, Türk
güzel sanatlarının tanınmasına ve gelişimine katkı sağlayacak bilinci oluşturmak, sanatsal yaratıcılığı desteklemek, çeşitli etkinliklerle öğrencilerin
eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlamak, sanatsal ve kültürel etkinlikleri yaygınlaştırmak ve eğitim faaliyetleri yoluyla toplumda sanatsal bilinci ve duyarlılığı arttırmak, Türk enstrümanlarının yaşatılmasına katkı
sağlamak ve gençleri yönlendirmenin hedeflendiği bu çalışmamızın bu
bölümünde İstanbul’dan seçilmiş olan çeşitli sanat merkezleri tanıtılmıştır.
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FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ

Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Faks
Sosyal Medya Hesapları

: Fransız Konsolosluğu
: İstiklal Cad. Beyoğlu İstanbul
: danisma.istanbul@ifturquie.org
: 0212 393 81 11
: (0212) 244 44 95
: https://www.facebook.com/

Açılış ve Kapanış Saatleri

: Salı-cuma 16.00-19.00

Institutfrancaisdeturquie/

Türkiye Fransız Kültür Merkezi Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliğine
bağlı, finansal otonomiye sahip bir kurumdur. Faaliyet alanları Fransızca
öğretimi, kültürel ve görsel-işitsel iş birliği, dil, eğitim, bilim konularında
iş birliği ve üniversiteler ile iş birliğidir.
Fransız Kültür Merkezinin üç kampüsü her yaşa ve her ihtiyaca yönelik
Fransızca kursları sunar, DELF-DALF Fransızca resmî diploma sınavlarını
düzenler ve birer kütüphane barındırır.
Fransız kültürünü tüm çeşitliliği ve modernliği ile tanıtmayı amaçlayan
bir kültür politikası yürüten Türkiye Fransız Kültür Merkezi bulunduğu
her kentin kültür hayatına dahil olmayı hedefler. Bu amaçla, farklı sanatsal alanlarda, yerel ortaklarlarla sürekliliği olan ilişkiler geliştirilmektedir.
Fransız Kültür Merkezi programlarında düzenli olarak yer alan Müzik Bayramı, XXF Güncel Müzik Festivali ve Frankofoni Haftası gibi Türkçe ve
Fransızca kültür – sanat etkinlikleri her yaş ve ilgi alanına hitap etmektedir.
Dil, eğitim, bilim konularında ve üniversiteler ile iş birliği alanında
Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliğine destek olan Fransız Kültür Merkezi
aynı zamanda Fransa’da yükseköğretim tanıtımından sorumlu Campus
France bürolarını da bünyesinde barındırır.
Türkiye Fransız Kültür Merkezi tüm dünyada 96 enstitüden ve 800’den
fazla Alliance française’den oluşan bir ağın parçasıdır ve bu yönden Fransa’nın tüm dünyada kültür faaliyetlerini yöneten Paris merkezli Institut
français ile yakın ilişki içindedir.
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AKSANAT AKBANK KÜLTÜR SANAT EĞİTİM MERKEZİ

Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Faks
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Akbank
: İstiklal Cad. No: 16, Beyoğlu İstanbul
: akbanksanat@akbank.com
: (0212)2523500
: (0 212) 245 12 28
: https://www.facebook.com/Akbanksanat/
: Salı-cumartesi 10:30 – 19:30

Tarihçe:
Akbank Sanat 2019’da 26. yılını kutluyor. Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın birçok farklı alanında uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat, özellikle genç sanatçılara kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli imkânlar sunmaktadır.
“Değişimin hiç bitmediği yer” olma misyonuyla yılda 700’ün üzerinde
etkinlik gerçekleştirmekte olan Akbank Sanat sergilerden modern dans
gösterilerine, klasik müzik resitallerinden caz konserlerine, panellerden
çocuk atölyelerine, film gösterimlerinden tiyatro gösterilerine uzanan
geniş bir yelpazede birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.
İstanbul’un en yoğun caddesi olan İstiklal Caddesi’nde yer alan Akbank
Sanat binası 6 kattan oluşmaktadır.
Giriş ve 1. kat galeri olarak hizmet vermektedir. 1993 yılından günümüze 150 sergiye ev sahipliği yapan Çağdaş Sanat Galerisi’nde yıl boyunca
farklı projelere yer verilmektedir. Galeri bünyesinde, dünyaca tanınmış
yerli ve yabancı sanatçıların çalışmalarının yanısıra genç sanatçı ve küratörlere olanaklar sağlayan projelere de yer verilmektedir. “Uluslararası
Küratör Yarışması” ve “Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü” projeleri ile
de gençlere sergi açma imkânı sunan Akbank Sanat bu alanda Türkiye’de
öncü kurumlardan biridir.
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2. katta, Çok Amaçlı Salon yer almaktadır. Şimdiye kadar yüzlerce konserin düzenlendiği salon 125 kişilik kapasitelidir. Çok Amaçlı Salon etkinlikleri kapsamında “Piyano Günleri”, “Gitar Günleri”, “Caz Günleri” gibi
mini festivaller ve konserler düzenlenmektedir. Müzik etkinliklerinin
yanı sıra Akbank Kısa Film Festivali gösterimleri, Akbank Çocuk Tiyatrosu oyunları, çeşitli panel, masterclass ve söyleşi etkinlikleri de bu salonda
gerçekleştirilmektedir.
3. kattaki Çağdaş Sanat Atölyesi bulunmaktadır. Çağdaş sanatın kuramsal ve uygulamaya dönük alanlarını desteklemek, günümüz sanatına ilişkin bir düşünce platformu oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren
Akbank Sanat Çağdaş Sanat Atölyesi’nde, sinema, fotoğraf, felsefe, sanat
tarihi, edebiyat ve güncel sanat konularında atölye çalışmaları düzenlenmekte, yerli ve yabancı tanınmış yazar, şair, yönetmen ve eleştirmenlerin
katıldığı panel ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.
Çağdaş Sanat Atölyesi, Akbank Sanat’ın çocuklar için gerçekleştirmiş
olduğu etkinlikler için de bir mekân oluşturmaktadır. Atölyede uzman
eğitmenlerin katılımıyla oyuncak heykel, su içinde sulu boya atölyesi,
yaratıcı drama ve linol baskı atölyeleri düzenlenmekte ve çocukların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.
Baskı stüdyosu olarakta hizmet vermekte olan Çağdaş Sanat Atölyesi serigrafi ve Litografi çalışmalarına da imkân sağlamaktadır.
4. katta kütüphane ve kafe bulunmaktadır. Kütüphanede çağdaş sanat, sinema ve sosyal bilimler alanlarında referans niteliginde kitaplar
araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Kafe etkinlikler arasında keyifli bir dinlenme ortamı sunar. Kafe; pazar ve pazartesi günleri hariç, her
gün 10:30 - 19:30 saatleri arasında, Akbank Sanat Kütüphanesi ise pazar
ve pazartesi günleri hariç, her gün 14:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet
vermektedir.
6. katta Dans Atölyesi dans alanında açık dans platformu olarak hizmet
sunmaktadır. Akbank Sanat Dans Atölyesi’nde, açık provalardan konuk
koreografların atölye çalışmalarına, yetişkinler ve çocuklar için düzenlenen dans derslerinden, yerli ve yabancı eğitmenlerin teknik derslerine kadar geniş bir alanda eğitim verilmektedir.
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İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : Eczacıbaşı
İletişim Adresi
: Jat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp 		
Caddesi, No: 5 “
E-Posta
: info@iksv.org
Telefon
: (0212) 334 07 00
Faks
: (0212) 334 07 01
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/
istanbulkultursanatvakfi/
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Etkinlik takvimi takip edebilir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumudur. 1973 yılından bu yana İstanbul’un
kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütmektedir. Düzenli
olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali,
İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon İKSV’de farklı disiplinlerdeki etkinliklere ev
sahipliği yapıyor ve İKSV Alt Kat’ta çocuklara ve gençlere yönelik yaratıcı
bir etkinlik programı sunuyor.
Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat
Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen İKSV,
kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor. Vakıf ayrıca festivallerinde sunduğu ödüller, verdiği eser siparişleri, yer aldığı yerel ve uluslararası ortak
yapımlar ve Fransa’daki Cité Internationale des Arts sanatçı atölyesinde
yürüttüğü bir misafir sanatçı programının yanı sıra her yıl sunduğu Aydın
Gün Teşvik Ödülü, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve Gülriz Sururi-Engin
Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile güncel kültür-sanat üretimini destekliyor.
İKSV, 2018’den beri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun genel kurul
üyeleri arasında yer alıyor.
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Tarihçe
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum
kuruluşu olarak İstanbul’da uluslararası sanat festivalleri düzenlemek
amacıyla 1973 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı önderliğindeki 17 işadamı ve
sanatsever tarafından kuruldu.
Vakfın birincil hedefi kültür ve sanat çalışmalarının en seçkin örneklerini sunmak ve aynı zamanda sanat yoluyla uluslararası bir platform oluşturarak Türkiye’nin ulusal, kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmaktır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50. yıldönümü olan 1973 yılında
düzenlenen ilk İstanbul Festivali, programında çoğunlukla klasik müziğe
yer veriyordu. Bir süre sonra festival kapsamında diğer sanat dallarına da
yer verilmeye başlandı. Film gösterimleri, tiyatro, caz, bale performansları
ve târihi mekânlarda gerçekleştirilen sergiler de programda yer aldı. İzleyicilerin giderek artan ilgisi sonucu farklı sanat disiplinlerine ait etkinlikler, zaman içinde gelişerek ayrı festivaller olarak yapılandılar.
Binası
2009 yılı İKSV için bir dönüm noktası oldu ve vakıf, çalışmalarını genişleterek sürdürmek üzere, Şişhane’de yer alan Deniz Palas Apartmanı’na
taşındı.
2011 yılında Nejat Eczacıbaşı Binası adını alan 4.200 metrekare büyüklüğündeki yedi katlı bina, vakıf ofislerinin yanı sıra, bir kafe ve restoran ile
performans merkezi salonu gibi farklı mekânları da bünyesinde barındırıyor.
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İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ

Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Faks
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İş Bankası
: İş Bankas Kuleleri, 4. Levent İstanbul
: issanat@isbank.com.t
: (0212)3161083
:: https://www.facebook.com/issanat/
: Pazar günü ve resmî tatiller dışında 		
her gün 10.00-19.00 saatleri arasında
gezilebilir.

İş Sanat Konser Salonu
Kuruluşundan bu yana toplumsal sorumluluklarını ön planda tutan İş
Bankası, müzik ve sahne sanatları alanındaki faaliyetlerini İş Sanat çatısı
altında gerçekleştirmektedir.
2000 yılında İstanbul’un kültür sanat hayatına katılan İş Sanat Konser
Salonu, gerçekleştirdiği etkinliklerle kısa sürede Türkiye’nin en prestijli
kültür sanat merkezleri arasındaki yerini aldı. Yerli sanatçılarla dünyaca
ünlü usta sanatçılar ve toplulukları bir araya getirerek özgün projeler geliştiren İş Sanat, klasik müzik, caz ve dünya müziğinin en seçkin yıldızları
ile çocuk oyunları, dans gösterileri ve edebiyatımızın usta yazarlarının şiir
ve hikâye dinletilerine de ev sahipliği yapıyor.  
İş Sanat Konser Salonu geride kalan 16 sezonda Yo-Yo Ma, Valery Gergiev, Gidon Kremer, Dianne Reeves, Vladimir Ashkenazy, Dave Brubeck,
Ivo Pogorelich, Ceseria Evora, Branford Marsalis, Wayne Shorter, Hank
Jones, Sonny Rollins, Kurt Elling, Andreas Scholl, Arcadi Volodos, Paco
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de Lucia, Joshua Bell, Chucho Valdes, Roby Lakatos, Bobby Mc Ferrin
gibi usta sanatçıların yanı sıra Londra Filarmoni, BBC Senfoni Orkestrası,
Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası gibi dünyaca ünlü toplulukları da
ağırladı. Ev sahipliği yaptığı etkinliklerde 7’den 70’e herkese hitap eden
yapısıyla İş Sanat, 800 kişilik salonunda birbirinden başarılı ve çeşitli etkinliklerle 16 yıldır uluslararası tanınan yıldızları İstanbul izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.  

Konserlerin yanı sıra Martha Graham Dance Company, Paul Taylor Dance Company, Koresh Dance Company ve Giordano Dance Company gibi modern ve çağdaş dansın önde gelen toplulukları ve performans sanatçılarına ev sahipliği yaparak sahne
sanatları alanındaki çıtasını dünya standartlarına yükselten İş Sanat;
ön planda tuttuğu toplumsal sorumluluk projesi “Parlayan Yıldızlar”
serisi ile de ülkemizin gururu genç yeteneklerin sahne deneyimini artırarak onları ait oldukları dünya sahnelerine kazandırmayı amaçlıyor.  
İş Sanat bugün yoğun gündemiyle İstanbullu sanatseverlerin buluşma
noktası olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.
İş Sanat Kibele Sanat Galerisi
İş Sanat Kibele Galerisi 2000 yılında 19. yüzyılın en önemli deniz ressamlarından Ayvazovski’nin 100. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bir sergiyle açılmıştır. Galeride 2000 yılından bugüne Türk plastik
sanatlar tarihinde yer almış usta sanatçıların retrospektiflerine yer verilmektedir. Her sezon 4 sergiye ev sahipliği yapan galeride düzenlenen sergiler için ayrıca bir sanat kataloğu da yayınlanmaktadır.
Galeri resmî tatiller dışında her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında gezilebilir.

125

Sanat Merkezleri
JUMA ART KARAKÖY BİNASI

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Kemankeş Karamustafa Paşa, Mumhane
Cad. 46-56, 34425 Beyoğlu/İstanbul
: info@mixerarts.com
: (0212)2435443
: Salı-cumartesi (resmî tatiller dışında)
11:00-19:00

Juma Karaköy binası, 2017 yılında İstanbullu sanatseverlere kapılarını açtı. Kolektif bir sanat alanı şeklinde tasarlanan binanın sakinleri Pi
Artworks, x-ist, SPOT projects, .artSümer, Mixer ve One Arc sergi ve etkinliklerine devam ediyor. Binada yer alan galeriler, sanat alanında birlikte
hareket etmek ve dayanışma içinde olmak üzere Karaköy’ün yaratıcı atmosferine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Pi Artworks İstanbul/Londra Yeşim Turanlı tarafından 1998 yılında
İstanbul’da kuruldu. 2013’te Londra’ya açılan ve uluslararası anlamda genişleyen galeri, geride bıraktığı 18 yıl boyunca Türkiye sanatının uluslararası sanat piyasasındaki yükselişinde önemli bir rol oynarken uluslararası
sanatçıları da Türkiye’de takipçileriyle buluşturdu.
2004 yılında, evrensel fikirlerle üretim yapan genç çağdaş sanatçıları
desteklemek ve onlara kariyerleri süresince mentorluk yapma hedefini
benimseyerek kurulan x-ist, Türkiye’nin köklü sanat galerilerinden biridir. Düzenli olarak yurt içi ve yurt dışındaki önemli sanat fuarlarında varlık gösteren ve uluslararası kurumlarla iş birliği hâlinde olan galeri, temsil
ettiği sanatçıların kariyerlerini güçlendirmek ve sınırlarını genişletmek
hedefiyle çalışmalarını çok yönlü sürdürmektedir.
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SPOT Projects, kültür ve sanat dünyasını yakından takip etmek isteyen sanatseverler için kurulan bağımsız bir sosyal girişimdir. SPOT Projects, sunduğu çeşitli programlarla, hızla gelişen kültür ve sanat dünyası
içinde, sanatsever bireylere ve kurumlara en hızlı, doğru ve güncel bilgi
edinebilecekleri sosyal bir paylaşım alanı yaratır. Böylece sanat üretimi ve
eğitimine gösterilen farkındalığı yaygınlaştırmayı ve dolaylı olarak katkıda bulunmayı amaçlar.
2005’te Aslı Sümer tarafından kurulan .artSümer Türkiye’de güncel
sanatın gelişimini desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Genç
ve kariyerinin olgunluk dönemindeki sanatçıları yurt içi sergi ve fuarların
yanı sıra yurt dışında da önde gelen fuarlarda temsil etmekte ve Türk çağdaş sanatının uluslararası platforma açılımını desteklemektedir.
Modern sanat mekânı algısına farklı bir yorum getiren Mixer, çağdaş
sanatın yükselen yeteneklerini keşfeden, özgün sanat eserlerine herkesin
ulaşabilmesi amacına hizmet eden ve özellikle bağımsız sanatçılar ile kendi koleksiyonlarını yaratan yenilikçi koleksiyonerlere hitap eden bir sanat
platformudur. Mixer; toplumu desteklemek ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için seminerler, atölyeler ve çeşitli içeriklerde etkinlikler düzenlemeye devam etmektedir.
One Arc; yerli ve yabancı çağdaş sanatçıları ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeyi ve desteklemeyi misyon edinen OneArc Gallery,
Serdar Altınalmaz ve Sinan Ozman tarafından 2019 yılında kurulmuştur.
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İSTANBUL GRAFİK SANATLAR MÜZESİ

Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : Süleyman Saim Tekcan
İletişim Adresi
: Ünalan Mah.keban Cad. No: 20 Üsküdar
34700 İstanbul/Türkiye
E-Posta
: info@imoga.org
Telefon
: (0216) 472 92 96
Faks
: (0216)472 9295
Sosyal Medya Hesapları
: https://İmoga.org/Collections/SuleymanAçılış ve Kapanış Saatleri

Saim-Tekcan

: Salı ve cumartesi arasındaki günler 		
09:00–18:00, pazar ve pazartesi kapalıdır.

Hakkında:
Bina; IMOGA, Anadolu Yakası’nda, Acıbadem ile Göztepe arasında,
Çamlıca tepesinin eteklerinde konumlanan bir muhitte, gelişmekte olan
Ünalan mevkiinde ana üretim ve sunum binası olarak yapılandı. 2000 m2
kapalı alana sahip binanın çeşitli etkinlik ve amaçlara hizmet etmek üzere
kurgulanmış altı katı bulunuyor.
Giriş ve altındaki iki kat ile beraber toplam 1100 m2 sergileme alanı olarak tasarlanan bölümde, sürekli koleksiyondaki eserler dönüşümlü olarak
sanatseverlere sunuluyor.
Binanın birinci katında Artess, Süleyman Saim Tekcan Özgün Baskı Atölyesi üretim ve çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İkinci katta Heykeltıraş Ali Teoman Germaner’in heykel atölyesi sanatseverleri karşılıyor.
Binanın en üst katında ise müzenin kapsamlı sanatsal etkinliklerine ev
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sahipliği yapacak çok amaçlı bir salon bulunmaktadır. Dünyadaki karşılığı
ile gerçek anlamında bir müze kavramına yaklaşılması amacıyla mekânda, görsel sanatların yanı sıra sanatın çeşitli alanlarındaki üretimler için de
imkân yaratılıyor.
IMOGA bünyesinde yine dünya standartlarında bir eser arşiv sistemi
bulunuyor. Ayrıca, müzenin gerektirdiği yan fonksiyonlar olan çerçeve
atölyesi ve fotoğraf stüdyosu da binanın içinde bulunan diğer gereksinimler arasındadır. Yönetim ofisleri, toplantı bölümü ve grafik tasarım ofisinin
konumlandığı çatı katı ile müzenin mekânları tamamlanıyor.
Tüm katlarda bulunan birer stüdyo daire ise atölyede çalışmak üzere gelen yabancı sanatçıların, bina içinde misafir edilmelerine olanak sağlıyor.
Böylece üretilen eserlerin uluslararası sanat alanında gördüğü kabul ve atölyenin olanaklarının uluslararası boyutta sanatçılara açılmış olması, IMOGA’yı dünya boyutunda konumlanan bir kurum statüsüne taşımaktadır.
Artes Özgün Baskı Atelyesi
Artess Özgün Baskı Atölyesi’nde Türk ve yabancı sanatçılara gravür,
ipek baskı, linolyum, litografi gibi çeşitli özgün baskı tekniklerinde eserler
üretebilecekleri her türlü üretim imkânları sunulurken sanatçılar bizzat
yürüttükleri kendi üretimleri esnasında, atölyenin uluslararası boyuttaki
bilgi ve sanat tecrübesinden de faydalanma imkânı buluyorlar. Artess anlayışı; özgün baskı teknikleri, sanatçılar tarafından bir “çoğaltma” tekniği
olarak değil, aksine özgün bir eser üretmede özgün baskının teknik olanaklarının getirileri ile sanatçılara yeni yaratım imkânları sunan bir “yaratma” tekniği olarak algılanır. Bu anlayış çerçevesinde sunulan teknik danışmanlık ile atölyede üretilen eserlerin özgünlüğü, üretim kalitesi ve özgün
baskı yetkinliği Artess güvencesi altına alınmış olur. Artess Özgün Baskı
Atölyesi ve IMOGA için güvenirlilik ve sanatsal etik gerek sanatçıların üretimi açısından gerekse özgünbaskı alıcısı açısından son derece önem taşır.
IMOGA prensipleri sayesinde, sanat üretimi etiği her yönü ile üretim ve
satış aşamasında titizlikle kontrol altında tutulur, sanatçı ve sanat alıcısının hakları karşılıklı olarak korunur.
Tarihçe:
Her şeyden önce ülke gençliğine hizmet vermek amacı ile tutuşan genç
bir eğitimci, idealist bir insan olarak yola çıkan Süleyman Saim Tekcan için
özgün baskı, yaratım dili için cazibesi olan bir resim türüydü ki 1960’lardan başlayarak, sanatçının tüm dönemlerine damgasını vurdu. Tekcan’ın
sanatçı kişiliğinde tüm yaratım süreci boyunca öne çıkan araştırmacı, yenilikçi ve kendini yinelemeyen kişiliği; keşif özellikleri uçsuz bucaksız,
geniş olanaklı ve bir o kadar da bilinmeyenle dolu baskı resim tekniği ile
bütünleşti. Tekniklerinde artan hâkimiyeti, özgün baskının olağanüstü
zengin imkânlarının verdiği heyecan ve coşku ile, bu alanda sadece üretmekle değil, sanatçılığı kadar önde tuttuğu eğitimcilik ruhu ile de özgün

129

Sanat Merkezleri
baskının ülke çapında yaygınlaşmasını sağlamak için, başarılı sonuçlar
doğuran girişimlerde bulundu.
Süleyman Saim Tekcan, güzel sanatlar eğitimini tamamlayıp yaşama
bir eğitmen ve sanatçı olarak adım atma döneminde yaşam misyonuna
dair durumunu sorguladı. Bu sorgulamanın sonucunda vardığı kanı şuydu: Türkiye’de çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefinde önceliği oluşturan eğitim sadece okullarla sınırlı kalamazdı, bunun için toplumsal bazda, sosyal ve yaygın eğitimin gereği kaçınılmazdı.
Tüm uygar toplumlarda medeniyetin en önemli ölçütü toplumların
kültür ve sanatta ulaştıkları seviyedir: Sanatın geniş kitlelere ulaşabilmesi
için her anlamda erişilebilir olması gereği, bu gelişme için bir önkoşuldu.
Bu bilinçle, gerek kendi sanatsal üretimi açısından araştırma ve deneysel
gelişime açık olan üretim imkânlarını sunması ve gerekse sanat eserinin
tekillikten çıkarılarak çoğul paylaşıma olanak tanıması ve bu yolla da
maddi anlamda erişilebilir bir boyuta imkân vermesi açısından, sanatçı,
tüm sanatsal üretiminde özgün baskı resmi öncelik olarak benimsedi.
Türkiye’de pek çok üniversitede özgün baskı atölyelerinin kurulması
ve eğitiminin başlatılmasının yanı sıra 1974 yılında, Türkiye’nin ilk profesyonel özel atölyesini kurdu. Sanat eğitimciliği ve üretimciliğini yoğun
bir tempoda sürdüren Süleyman Saim, tüm makine donanımını Almanya’dan getirdiği örnek projeleri uygulayarak kendisinin oluşturduğu bu
atölye ile Türkiye’de özgün baskı resim adına önemli bir örnek oluşturdu.
Başlarda sadece kendi üretimi için düşündüğü atölyesinin imkânlarını
çok geçmeden döneminin önemli sanatçılarına ve eğitimcilerine de açma
kararı aldı. Bu kararın altında; sanatın yaygınlaşması adına sanat izleyicisinin farklı beğenilerine cevap verecek çeşitlilik ve boyutta sanat eserinin
üretilebileceği olanakların oluşturulması ve henüz özgün baskı resim ile
tanışmamış ancak sanatsal başarı adına büyük önem taşıyan sanatçıların,
bu tekniklerle tanışarak üretim aşamasında önünün açılması amacı vardı.
Bu amaçla kısa sürede oluşturduğu tüm teknik imkânları, özgün baskıda ulaştığı üstün bilgi ve tecrübesi ile birlikte tüm sanatçıların katılım ve
üretimine sundu.
Kuruluşunun 10. yılı olan 1984 yılında, Çamlıca eteklerindeki yeni binasına taşınan atölye, burada genişleyen olanakları ve gelişen kimliği ile
uluslararası alanda da tanınan ismini aldı.
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ELGİZ MÜZESİ

Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Faks
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Sevda ve Can Elgiz
: Ybi Giz Plaza Maslak 34398, İstanbul
: info@elgizmuseumistanbul.org
: (0212) 290 25 25
: (0212) 290 25 26
: https:/www.facebook.com/elgizmuseum/
: Çrş.-prş.-cuma : 10:00 – 17:00, pazarpazartesi: kapalı salı randevu ile
ziyaret edilebilir. Cumartesi 10.00-16.00

Hakkında:
Bina: Çağdaş veya güncel sanat üzerine devlet ve vakıf müzelerinin
olmadığı dönemde, ülkenin eksiğini gidermek ve çağdaş sanatın gelişmesini sağlamak misyonuyla hareket eden kurum, kâr amacı gütmeyen,
uluslararası kimliği ile 2000 m2 alanda halka açılmıştır.
Tarihçe:
Elgiz Müzesi, 2001 yılında Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olarak
koleksiyoner Sevda ve Can Elgiz tarafından kuruldu.
Eski adıyla Proje4L olarak tanınan özel müzede, çok sayıda genç sanatçı
ve küratörün projesine yer verilmiş ve çağdaş sanatın gelişimi uluslararası platforma taşınmıştır. Müze misyonuna devam ederek sürekli Elgiz
Koleksiyonu sergisinin yanında dinamizmi ve güncelliği yakalamak üzere
çeşitli süreli sergiler, eğitim ve sosyal programlara yer vermektedir.
Maslak iş kuleleri arasında, “özel koleksiyon müzesi” süreli açık hava terasında heykel sanatçılarına sergilerine ve land art projelerine ev sahipliği
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yapıyor. Tripadvisor’un “saklı hazine” olarak adlandırdığı müze, salı-cuma
10-17:00, cumartesi 10-16:00 arası ziyarete açıktır (Giriş ücretsizdir).
Çocuklar için eğitim atölyeleri, müzede gösterimde olan sergiler kapsamında deneyimli eğitmenlerimiz tarafından değişik yaş grupları için tasarlanıyor. Eğitmen eşliğinde sergi gezdirildikten sonra uygulamalı programlar yapılıyor.
Atölyelerimiz ücretsizdir. Katılım 5- 15 kişiyle sınırlıdır ve 5-12 yaş arası
için uygundur. Katılım ve hafta sonu programları için müze ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.
Bünyesinde deneyimli eğitmenlerle Türkçe & İngilizce organize edilen
çocuk atölyeleri ile de küçük yaşlardan itibaren toplumu sanatla yaşamayı
bir hayat biçimi veya yaşamın olmazsa olmazı olarak benimsemeye davet
ediyor.
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ARA GÜLER MÜZESİ

Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : Doğuş Grubu
İletişim Adresi
: Kez, Birahane Sok. No:1, 34381
Şişli/İstanbul
E-Posta
: info@aragulermuzesi.com/
Telefon
: (0212) 335 95 95
Faks
:Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/Aragulermuzesi
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Salı - cmrts. : 09:00 – 18:00
pazar-pazartesi: kapalıdır.

Hakkında:

Bina; İstanbul Bomontiada’da sanatseverlerle buluşan müze, Türkiye’de uluslararası niteliğe sahip ilk fotoğraf müzesi olma özelliğini taşıyor.
Müzenin projesi ise PAB Mimarlık’a aittir.
Tarihçe:
Doğuş Grubu’nun 2016 yılında Ara Güler’le yaptığı işbirliği sonucu kurulan Ara Güler Müzesi, usta sanatçının arşivinden derlenen “Islık Çalan Adam” sergisi ile Ara Güler’in doğum günü olan 16 Ağustos’ta ziyarete açıldı.
Ara Güler’in 70 yıllık arşivi dünyaya açılıyor.
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Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde iki yıldır çalışmalarını sürdüren arşiv ekibi, Ara Güler’in yüzbinlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürütüyor. Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf
meraklıları ve araştırmacılara açık hâle getirilmesi hedefleniyor.
Müzenin açılışında konuşan Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, Ara
Güler’le dünyada benzeri olmayan bir işbirliğine imza attıklarına işaret
etmiştir. Akhan, “Çok kıymetli bir kaynak olan Ara Güler arşivinin bütün
olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını, bu süreçte fotoğraf
sanatının bu arşiv üzerinden çeşitli yöntemlerle desteklenmesini hedefliyoruz. 2016 yılında Ara Güler ile yapılan işbirliği sonrasında kurulan
Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. çatısı altında yapılandırılan Ara
Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) ile Ara Güler Müzesini bugün
üstadın 90. doğum gününde açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Profesyonel düzeyde yönetilen ve kâr amacı gütmeyen bu iki sanat kurumu
birbirini operasyon ve içerik anlamında besleyecek, koordineli çalışacak.”
demiştir.  
Müze dışında da sergilemeler olacak
Doğuş Grubu olarak kültür ve sanat faaliyetlerini diğer hizmet yatırımları kadar önemsediklerinin altını çizen Akhan, Ara Güler ile yapılan işbirliğinin de Doğuş Grubu’nun en önemli kültür sanat yatırımları arasında
yer aldığını ifade etti. Akhan, şöyle devam etti: “Dünyada bu projeye çok
benzer bir uygulama bulunmuyor. Bu işbirliği bizim Ara Güler’e ve sanatına duyduğumuz saygının da bir göstergesi. Bugün, kendisinin doğum
günü. Müzenin de doğuşunun böyle anlamlı bir günde olması bizim için
önemli. Biz onun fotoğrafçılığını biliyoruz ama o, fotoğrafçılığın çok ötesinde bir sanatçı. Hikâye, tiyatro, sinema ve fotoğraf… Elbette o, bu vasıflarından çok daha büyük bir üstat, bir ekol. (...) Tasniflenen yapıtlardan
seçkiler bugün burada ilk örneğini göreceğiniz gibi Ara Güler Müzesinde
sergilenecek. Ayrıca müze dışında da sergilemeler yapacağız. Diğer kültür
kurumları ve müzeler ile iş birliği yapmayı, sergilerimizi yurt içi ve yurt
dışı dolaşıma almayı planlıyoruz.”
Müzeye giriş ücretsiz
Müzeye girişin ücretsiz olduğunu özellikle vurgulayan Hüsnü Akhan
“Söyleşiler, film gösterimleri, paneller gibi etkinliklerimiz de olacak. Ara
Güler Arşivi’nin sorumluluğunu devraldık ve bu arşivi en sağlıklı şartlarda korumaya, en doğru yöntemlerle paylaşmaya ve topluma en faydalı
şekilde yorum ve kullanıma açmak niyetindeyiz. Sağ olsun üstadımız da
her adımımızda bizimle iş birliği içerisinde ve destek oluyor. Kendisi Ara
Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olarak
çalışmalarımız hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor. Toplanıp ortak
kararlar alıyoruz ve süreci birlikte yönetiyoruz. Ara Bey, arşiv ekibiyle Bomontiada’da bir araya gelerek sorularımızı cevaplıyor ve eksik bilgileri ta-
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mamlıyor. Fotografik malzemenin ve diğer koleksiyon eserlerinin içeriğini, hikâyesini kendisinden dinlemek ve kaydediyor olmak çok kıymetli.”
Açılış sergisi: Islık Çalan Adam
Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinden derlenen “Islık Çalan
Adam” sergisi, tarihsel bağlamı ışığında biyografik öğeleri takip etmesiyle birlikte izleyiciyi, Ara Güler’in görsel hikâyeciliğini farklı alanlardaki
üretimleri üzerinden yeniden okumaya davet ediyor.
Sergi aynı zamanda, 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle İstanbul ve
Türkiye coğrafyasından fotoğraflarıyla uluslararası medyada görünürlük
kazanan sanatçının İstanbul kent tarihine, bu coğrafyaya ait bireysel ve
toplumsal hafızayı şekillendiren dönemlere ait kayıtların nasıl anlamlandırıldığına yoğunlaşarak üreten, yazan, kaydeden ve aktaran bir hikâye
anlatıcısı olarak Ara Güler’in dünyasını bir arada okumak gerektiğinin
önemini vurguluyor.
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DOĞANÇAY MÜZESİ

Bağlı Olduğu Kurum/Kuruluş : Burhan Doğançay
İletişim Adresi
: Balo Sokak No: 42 | Beyoğlu,
İstanbul 34335, Türkiye
E-Posta
: info@dogancaymuseum.org
Telefon
: (0212)2447770
Faks
: (0212)2447418
Sosyal Medya Hesapları
: www.dogancaymuseum.org
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Pazartesi günü ve resmî tatiller
dışında salı ve pazar günleri arası 		
10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.

Hakkında:
Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi olan Doğançay Müzesi, kapılarını
2004 yılında resmen halka açtı. İstanbul’un hareketli Beyoğlu semtinin
kalbinde yer alan, tarihi 150 yıllık, beş katlı bir binada yer alıyor. Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Burhan Doğançay’ın üretken eserinin
küçük bir kısmına genel bakış. Bu mini retrospektif, eserlerindeki eserler ve resimlerden başlayarak esinlenerek yaptığı çalışmaların yanı sıra,
fotoğrafçı eserleri ile başlayan Doğançay’ın sanat evrimini de içermektedir. Müzenin bir odasında babası Adil Doğançay’ın eserleri de sergileniyor.
Tarihçe:
2005 yılından bu yana, Doğançay Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve kurumsal sponsorlarla işbirliği içinde, bir ilköğretim sanat okulu
yarışması düzenledi ve sundu. Her yıl, sekiz ila on dört yaşları arasında,
1500 okuldan ortalama 7.000 öğrenci bu etkinlik için başvuruda bulunmuştur. Birincilik ödülleri 2006’da Paris’e dört günlük bir gezi ve 2007’de
Londra’ya bir haftalık bir gezi yapmayı içeriyordu. Doğançay Müzesi, ama-
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cı sanatla eğitimi teşvik etmek olan
bu yıllık yarışmaya devam etmeyi
taahhüt ediyor.
Adil Doğançay, 1900 yılında İstanbul’da doğdu. Türk ordusunda
bir subay, aynı zamanda tanınmış
bir ressamdı. Eserleri ağırlıklı olarak izlenimci topraklar ve deniz
manzaralarıdır ve hâlâ tuval üzerine yağlı boya yapmaktadır. Resimlerinin çok azı tarihli; müzede
sergilenenlerin çoğu, öldüğü yıl
1940 ile 1990 arasında tamamlandı. Ordudaki bir topograf olan Adil
Fotoğraf: Burhan Doğançay
Doğançay, Anadolu’nun her yerini
dolaştı ve bu ona doğa ile çevrili saatler geçirme fırsatı verdi. Resimlerinin çoğunu dış mekânda üretti ve
doğaya “en büyük öğretmen” dedi.
Burhan Doğançay’ın erken sanat eğitimi, babası ve tanınmış
ressam Arif Kaptan tarafından verildi. 1950’lerin başında Doğançay,
Paris’teki öğrencilerinin önemli bir
bölümünü Academie de la Grande
Chaumiere’de sanat okurken aynı
zamanda Paris Üniversitesinde hukuk ve ekonomi üzerine çalışmalarını sürdürdü. Bu dönemde düzenli
olarak resim yapmaya ve çalışmalarını Ankara Sanat Aşıklar Kulübü’nde babasıyla ortak sergiler de dahil
olmak üzere çeşitli karma sergilerde göstermeye devam etti. 1962’de
onu New York’a getiren diplomatik
serviste kısa bir kariyerin ardından
Fotoğraf: Adil Doğançay
Doğançay, 1964’te kendisini tamamen sanata adamaya karar verdi.
Burhan Doğançay öncelikli olarak kent duvarlarına duyduğu hayranlıktan doğan bir eserle tanınır. Neredeyse elli yıllık bir süreye yayılan bu
çalışma, 100’den fazla ülkeye yaptığı seyahatlerden ilham aldı ve sürekli
olarak resimler, grafikler, Aubusson halıları, heykeller ve fotoğraflara çevrildi. Kentsel duvarlar yinelenen tema olsalar da oluşturuldukları farklı
stiller büyük ölçüde değişir. Doğançay; kapılar, renkler, grafiti türleri veya
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eserlerinde yer aldığı nesnelerle ilgili farklı serilerde duvarları yeniden
yaratır. Çalışması için ana malzemeyi oluşturan duvarlardan toplanan
posterler ve nesnelerle, Doğançay’ın tercih ettiği ortamın ağırlıklı olarak
“kolaj” ve bir dereceye kadar “fumge” olması mantıklıdır. 70’li ve 80’li yıllarda İmzalı Kurdeleler dizisindeki şehir duvarlarını yorumlamasıyla ün
kazandı; bu, harmanlanmış reklam panolarının aksine, temiz kâğıt şeritler ve kaligrafik şekilli gölgelerden oluşuyordu. Üç boyutlu makatlardan
büyüyen bu seri daha sonra alkokond-alüminyum gölge heykellerine yol
açtı. Kolaj ve duman dizileri, koniler serisinden eserler olarak kolayca tanınabilir başka bir stil oluşturur.
Kent duvarlarının Doğançay için ayrı bir anlamı var: Sosyal, politik ve
ekonomik değişimi yansıtan zamanın bir kanıtı olarak hizmet ediyorlar. Ayrıca, elemanların saldırılarına ve insanların bıraktığı işaretlere tanıklık ederler.

Kaynakça
DOĞANÇAY MÜZESİ: http://www.dogancaymuseum.org/pPages/pGallery.aspx?pgID=579&lang=TR&section=9&param1=138
ARA GÜLER MÜZESİ: http://www.aragulermuzesi.com/
ELGİZ MÜZESİ: http://elgizmuseum.org/tr/?page_id=174
İSTANBUL GRAFİK SANATLAR MÜZESİ: https://imoga.org
MİXER ARTS SANAT MERKEZİ: https://www.mixerarts.com/2018/6/5/
zvgnqm0ok7kso5ty9326ag2yf2wekk
İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ: https://www.issanat.com.tr
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI: https://www.iksv.org
FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ: https://www.ifturquie.org
AKSANAT AKBANK KÜLTÜR SANAT EĞİTİM MERKEZİ:
https://www.akbanksanat.com
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Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini destekleyen etkinliklerden biri de tematik park ve bahçelerdir. Bu ders
sayesinde çocuklar, sözel iletişim becerilerinin gelişmesi, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, zihinsel bakımdan uyarılmaları, çevreye karşı daha duyarlı hâle
gelmeleri gibi alanlarda desteklenmektedirler. Okul öncesi
dönemde çocuklara araştırabilecekleri, neden-sonuç ilişkisini
görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim
ortamı hazırlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle öğretmenler tarafından, çocukların gelişimlerine uygun doğa etkinlikleri planlanarak, onların çevreleri hakkındaki bilgiyi yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanmalıdır. Bu kapsamda İstanbul ili
içerisinde yer alan bazı tematik park ve bahçeler derlenmiş
olup kaynak olarak sunulmuştur.
Ferit TÜMER
Uğur DÖNMEZ
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HIDİV KASRI

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Beykoz
: Hıdiv Kasrı
: Anadolu Yakası Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
: Göztepe 60. Yıl Parkı 34730
Kadıköy İstanbul
: info@beltur.com.tr
: 4446644-0216 413 92 53
:: www.anadoluparkbahceler.com
: 09.00-23.00

İstanbul ilinin Beykoz ilçesindeki Çubuklu sırtlarında yer alan bir eserdir. Yapım tarihi 1907 yılıdır. Mısır’ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati’ye yaptırılan bu yalının mimari tarzı,
dönemin mimari modasına uygun bir şekilde yapılmıştır. Mimarisi nouveau tarzındadır. Hıdivlik makamı, Osmanlı Dönemi’nde Mısır valililerine
verilen bir unvandır. Hıdiv Abbas Hilmi Paşa, Osmanlının Mısır valilerinden biridir. Genç yaşta olan paşa, 19. yüzyılın sonlarında, Mısır’daki İngiliz
nüfuzunu kırmak ve Osmanlıdan destek alabilmek için uzun süre İstanbul’da kalmıştır. Bu süre için de 1903 yılında günümüzde kasrın bulunduğu yerdeki bulunan iki ahşap yalıyı satın almıştır. Abbas Hilmi Paşa, iki
yalının ardından bir süre sonra da yalılarının arkasında bulunan ağaçlık
yamaçları ve üst düzlüğü kapsayan 270 dönümlük bahçeyi de satın almıştır. Ahşap yalılar, Abbas Hilmi Paşa tarafından yıktırılmış, 1907 yılında,
1000 metrekare alan üzerine, İtalyan Mimar Delfo Seminati’ye, dönemin
mimari modasına uygun bir şekilde “Art Nouveau” tarzında görkemli bir
kasrın yanı sıra İstanbul Boğazı’nı gören bir kule inşa ettirmiştir. İngilizler
Mısır’ı işgal ettikten sonra ülkeye krallık sistemini getirmiştir. Bu nedenle
de Abbas Hilmi Paşa’nın hıdivlik unvanı elinden alınmıştır. Abbas Hilmi
Paşa, bir söylentiye göre İsviçre’ye yerleşerek ya da sürgüne gönderilerek
İsviçre’de yaşamını sürdürmüştür. Abbas Hismi Paşa’nın ailesi, 1937 yılına
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kadar bu kasırda yaşamıştır. Kasır aynı yıl İstanbul Belediyesine satılmıştır.
Hıdiv Kasrı uzun süre bakımsız kalmıştır. 1994 ile 1996 yılları arasında
yeniden restore edilen kasrın işletmeciliği, 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir kurulu olan “Beltur”a geçmiştir. Kasır günümüzde
restoran ve sosyal tesis olarak kullanılmaktadır. Kasrın bir yönünde bulunan dış mekânı, İstanbul’un en büyük gül bahçelerinden oluşmaktadır.
Tarihî iç mekânında ise düğün gibi organizasyonlar düzenlenmektedir.
Kasrın arkasında yer alan koruluk alanla dik yürüyüş yolu, spor ve yürüyüş yapanlar tarafından değerlendirilmektedir. Kasrın ana girişinin ortasında mermerden yapılmış bir çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmeyi, yapının
içinde yer alan diğer çeşme ve havuzlar takip etmektedir. Kasrın salonlarının arasında yer alan bağlantılar, havuzun etrafında daire çizmekte, bu
daire de sadece giriş holünde kesilmektedir. Kasrın tavanı vitrayla kaplıdır. Kasrın giriş katında şömineli salon vardır. Bu salonun üstündeki daire
şeklindeki parçada iki büyük yatak odası yer almaktadır. Ayrıca bu bölüm
lambriler, iç tuvalet ve banyoları ile öne çıkmaktadır. Binanın bir başka
özelliği ise İstanbul Boğazı’nın yarısının seyredilebildiği kulesidir. Kuleye
hem asansör hem de merdivenle çıkılabilmektedir. Bu kulenin balkonlu
bir orta katı ile üstü açık olan bir terası bulunmaktadır. Günümüzde kasır,
herkesin ziyaretine açıktır.
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NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Üsküdar
: Nakkaştepe Millet Bahçesi
: Üsküdar Belediyesi
: Kuzguncuk 34674 Üsküdar
: superhizmet@uskudar.bel.tr
: 4440875
: 0216 531 32 25
: www.uskudar.bel.tr
: 24 saat açıktır.

50.000 metrekarelik bir alanda kurulan Nakkaştepe Millet Bahçesi, Boğaz’ın en güzel manzarasına sahip coğrafi bölgelerinden birinde yer alıyor.
Piknik alanları, gezinti ve dinlenme alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, Macera Adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp alanları, okçuluk alanlarının
yer aldığı Nakkaştepe Millet Bahçesi İstanbul’un en gözde mekânlarından
biri olmaya aday konumundadır.
Alan İçerisinde şu bölümler bulunmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezinti ve Dinlenme Alanları
Yürüyüş Parkuru
Macera Parkı
Fitness Alanları
Çocuk Oyun Alanları
Biyolojik Gölet
Kapalı Çocuk Oyun Alanı
Uçan Yol
Ahşap Köprü
Amfi Alanı
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piknik Alanları
Manzara Seyir Terasları
Okçuluk Alanı
Doğa Kâşif Atölyesi
Bitki Gösterim Alanı
Şelale
Açık Kamp Alanları
Tenis Kortu
Kafe
Bay Bayan Mescit ve WC
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YILDIZ KORUSU

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Beşiktaş
: Yıldız Korusu
: Avrupa Yakası Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
: Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul
: https://beyazmasa.ibb.gov.tr
: 0212 312 62 00
: 0212 380 22 38
: www.avrupaparkbahceler.com
: 24 saat açık

Yıldız Parkı Korusu Beşiktaş ile Ortaköy arasında yer alan yaklaşık
46 hektarlık alanı ile kent içerisindeki en büyük korudur. Çeşitli tarih kaynaklarında adı geçen defne ormanları ve mitolojik öykülerdeki “Pan”ın
Boğaziçi’nde flütünü çaldığı yeşillikler olarak da biliniyor.
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) Dönemi’ndeki kayıtlarda ilk
kez ismine rastlanan ve 1600’lü yılların başında “Kazancıoğlu Bahçesi” olarak anılmaya başlanan Yıldız Korusu, Lale Devri’nin masalımsı “Çerağan eğlenceleri”nin düzenlendiği yer olarak da tarihte yer alıyor. Yıldız
Köşkü’nün de içinde yer aldığı korulukta, Yeniçeri Teşkilatı kaldırıldıktan
sonra kurulan Asakir-i Mansure-yi Muhammediye’nin eğitimlerinin de
burada yapıldığı bilinmektedir.
Bezm-i Alem Sultan’ın da bir kasır inşa ettirdiği ve Sultan Abdülaziz’in
ise Çırağan Sarayı’nı yaptırdıktan sonra kendisinin de hayran kaldığı bu
koruluğu, bugünkü ana cadde üzerinde bir kısmı hâlen ayakta duran taş
ve mermer işlemeli köprüyle saraya bağladığı ve o dönemde sadece padişah ile yakın çevresinin kullanabildiği korunun “Mabeyn Bahçesi” adı
ile anıldığı kaydediliyor.
Tahta çıktıktan sonra Yıldız Sarayı’na yerleşen II. Abdülhamit’in Malta,
Çadır, Şale, Kaskat, Limonluk, Set ve Cihannüma köşkleri ile Saray Tiyat-
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rosu’nu inşa ettirirken yerli ve yabancı uzmanlara düzenlettiği koru için
hatıra defterinde “Her metre karesine altın döküldü.” ifadesine yer verdiği
biliniyor.
Cumhuriyet’in ilanından sonra da Yıldız Korusu’nda yeni düzenlemeler yapılırken 1925’te bir İtalyan işletmeciye verilen ve bir casino olarak
kullanılan Şale Köşkü, Atatürk’ün emriyle bu işletmeciden alınıp boşaltılarak yanlış bir kullanımın önüne geçildi. 1930’larda Yıldız Sarayı kompleksi üç bölüme ayrılırken 1978’de Harp Akademisinin kendisine ayrılan
bölümden ayrılmasıyla burası Kültür Bakanlığına bağlandı. Şale Köşkü
TBMM’ye, koruluk ile içindeki Malta ve Çadır Köşkleri ise İstanbul Belediyesine verildi.
1994’te kira mukavelesi yenilenmeyerek kullanımı İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçen köşkler ve parkta, aralarında 400 yıllık olanlarla
birlikte nadir bulunan sekoyaların yanı sıra çamlar, sedirler, köknar, ladin,
dişbudak, porsuk, ardıç, akçaağaç, meşe, yalancı akasya, sofora, at kestanesi, menengiç, Çin şemsiye ağacı, Amerikan lale ağacı, acem dutu, sabunağacı, kaymakağacı ve oya ağacı gibi çoğunluğu yabancı kökenli 120’den
fazla egzotik bitki türleri bulunmaktadır.
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FETHİ PAŞA KORUSU

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Üsküdar
: Fethi Paşa Korusu
: Anadolu Yakası Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
: Kuzguncuk, Fethi Paşa Korusu 14-1, 		
34674 Üsküdar/İstanbul
: https://beyazmasa.ibb.gov.tr
: 444 1 034
: 0 (212) 262 51 79
: www.anadoluparkbahceler.com
: 8.30-23.00

Osmanlı Dönemi’nde “Kâbe toprağı” kabul edilen “Mübarek Üsküdar”da bulunan Fethi Paşa Korusu, İstanbul’un ve Üsküdar’ın asude mesire
alanlarından birisidir.
Anadolu Yakası’nda, Üsküdar ile Beylerbeyi arasındaki bu güzel korunun içinde, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve
ziyaretçilere kafe ve lokanta olarak hizmet veren, bir kuğu ya da bir gelin
kadar zarif bu beyaz ev, son dönem düşünce tarihimiz açısından da özel
bir önem taşıyor. Çünkü bu ev, büyük mütefekkir, yazar Cemil Meriç’in,
1946-1960 yılları arasında 14 yıl yaşadığı, binlerce hatıraya ev sahipliği
eden bir evdir.
13 Haziran, merhum Cemil Meriç’in vefatının yıl dönümüdür. Bu ev, bu
vesile ile olsun hatırlanıp görülmeyi hak ediyor. Üsküdar da, “Üsküdarlı
bir münevver”in hatırasına sahip olmanın onurunu yaşıyor.
Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, ikamet ettikleri yıllarda kütüphane olarak kullanılan salon için şunları söylüyor:
“Bu odayı eskiden kütüphane olarak kullanırdık. Cemil Meriç geceleri
sessizce buraya gelirdi, sesi duyulmasın diye kapıyı örterdi ve kitaplıktan
çıkardığı bir kitabın sayfalarına yüzünü gömerek hıçkıra hıçkıra ağlardı…”
İstanbul’da, boğazın Anadolu kıyısında, Üsküdar ile Beylerbeyi arasında, ismini Orta Çağ’da Bizans İmparatoru II. Justianas tarafından yaptırılan yaldızlı kiremitlerle süslü kilisesinden dolayı Chrysokeramos’dan alan
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Kuzguncuk’un bugünkü adını Fatih Sultan Mehmet zamanında buraya
yerleşmiş olan Kuzgun Baba adlı bir veliden aldığı düşünülmektedir.
Kuzguncuk, Fatih asrında Üsküdar Kadılığına bağlı bir subaşılıktı. Buradan Nakkaşpaşa Bahçesi’ni geçip Öküz Limanı’ndan sonra Kaya Sultan
Sarayı ve Bağı geçilerek Üsküdar’a gidilen bir cadde vardı. Nakkaş sırtları,
kuzguncuk yamaçlarıdır. Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’den getirttiği ulemadan Şeyh Nakkaş Baba’nın burada bir tekkesi vardı. Muhitin ismi ondan kalmıştır. İstavroz, bugün kısmen Beylerbeyi Sarayı altında kalan eski
bir Bizans kilisesi dolayısı ile bu semte verilen isimdir.
Bizans’tan kalma rivayete göre İmparator Konstantin, bayrak ve alem
olarak kullandığı büyük ‘tahta haç’ı İstanbul’a yerleştirdiği zaman buraya
dikmiştir.
İstavroz, saraylar ve kibar evlerinin bulunduğu Kuzguncuk’un kuzeyinden denize bakan bir semttir. Üsküdar’ın kuzeyinden başlayarak bütün sırt ve dik yamaçları içine alarak Kuzguncuk Tepesi’nde nihayet bulan
koru, adını, Sultan II. Mahmut (1808-1839) ve Sultan Abdülmecit Dönemlerinde (1839-1861) valilik, elçilik ve nazırlıklarda bulunmuş, Türkiye’de
ilk müzenin temelini atmış, Tophane Müşiri Damat Fethi Paşa’dan almıştır. Korunun son sahibi, Avukat Şevket Mocan’dır.
Halk arasında Kuzguncuk Korusu olarak da anılmış olan Fethi Ahmet Paşa
Korusu, kosif bir ağaç topluluğuna sahiptir. Önceleri 26 hektar yüzölçümü
olan koru, paşanın ölümünden sonra varisleri arasında paylaşılmış, Avukat
Şevket Mocan, korunun kendi hissesine düşen kısmını, 1958 yılında İstanbul Belediyesine devretmiştir. Koru, bir süre “Mocan Korusu” olarak adlandırılmıştır. Daha sonra İstanbul Belediyesi, peyderpey diğer hisseli yerleri de
istimlak ederek korunun büyük bir bölümüne (yaklaşık 16 hektarına) sahip
olmuştur. Bugün Fethipaşa Korusu’ndan bir duvarla ayrılan ve Üsküdar tarafında kalan 2. büyük parsel, Paşa Limanı Korusu veya Demirdağ Korusu’dur.
Fethipaşa Korusu, 1960’dan 1980’lere kadar kendi hâline terk edilmiş,
ağaç ve çalıların üzerlerini, tepelerine kadar sarmaşık ve böğürtlenler sarmış, koru içinde dolaşılmaz ve gezilmez hâle gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1985-1987 yılları arasında koruyu bakıma almış, koru içi oto
ve gezinti yolları, yürüyüş parkurları, ışıklandırma, seyir yerleri ve kafeterya inşası, sulama ve içme suyu şebekesinin döşenmesi, telefonun çekilmesi ve binalara bağlanması gibi işleri kısa sürede yaptırmıştır.
Fethipaşa Korusu, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlıdır. Çevresi duvarlarla çevrilerek emniyet altına alınmıştır. İki
servis kapsından birincisi Üsküdar/Kuzguncuk otobüs yoluna, diğeri ise
tepede İcadiye Mahallesi’ne, Münir Ertegün Sokağı’na açılmaktadır. Koru
içerisinde bulunan iki ahşap bina, yakın geçmişte yangın sonucu oturulmaz hâle geldikleri için restore edilmişlerdir. Bu iki bina, 1994’den beri birisi restoran, diğeri ise kafeterya olarak kullanılmaktadır.
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SİS PARKI

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Kartal
: Sis Parkı
: Anadolu Yakası Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
: Kordonboyu, Turgut Özal Bulvarı/
Kartal 34860 Kartal/İstanbul
: https://beyazmasa.ibb.gov.tr
: 444 1 034
: 0 (212) 262 51 79
: www.anadoluparkbahceler.com
: 8.30-23.00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sis Parkı, sis ve ışık efektleriyle Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.
Kartal sahilinde Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan 7 bin 583 metrekarelik (1. etap 4723 m2, 2. etap 2857 m2) alan üzerinde tasarlanan Sis Parkı,
bölgede yaşayan vatandaşların yeşil alan ihtiyacını karşılamak için yapıldı. Parkta, özellikle aileler ve çocukların keyifle vakit geçirerek eğlenebilecekleri bir rekreasyon alanı da oluşturuldu.
Sis Parkı içerisinde bulunan sis havuzları ve ışıklandırmalar aktif duruma geldiğinde, muhteşem sis ve ışık efekti ortaya çıkıyor. Atomize su püskürtülmesiyle oluşan siste, özellikle çocuklar bolca eğleniyor. Park, yaz
aylarının sıcak günlerinde suda yürüyerek serinlemeyi tercih edenlerin
de mutlaka bulunmak isteyecekleri bir rekreasyon alanı oldu.
Parkta sis efektinin sona ermesinin ardından, geometrik desene sahip
zeminde bulunan arkatların (kolon ya da kemerle desteklenmiş yaya geçidi) yansımaları oluşuyor ve eşsiz bir görüntü elde ediliyor.
Tüm bitkisel ve yapısal materyaller ile hoş perspektifler oluşturulması için parkın her iki kenarına 72 adet palmiye ağacı dikildi. Parkın yeşil
alanlarına 12 ayrı çeşitte mevsimlik çiçek de dikilecek. Fotoğraf ve video
meraklılarının da yoğun ilgisini çeken parkta, sis ve ışık efektleriyle tam
bir görsel şölen yaşanıyor.
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BELGRAD ORMANI

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Sarıyer
: Belgrad Ormanı
: Ana T.C Tarım ve Orman Bakanlığı
: Bahçeköy Merkez 34473 Sarıyer
/İstanbul
: bolge1@ormansu.gov.tr
: 0212 226 13 14
: 0212 262 51 79
: istanbul.ormansu.gov.tr
: 06.00-18.00

Belgrad Ormanı, Çatalca Yarımadası’nın en doğu ucunda, İstanbul ilinin Avrupa Yakası’nda yer alan doğal oluşumlu ağaçlık bölgedir. Doğusunda İstanbul Boğazı, kuzeyinde ise Karadeniz doğal sınırlarıdır.
Bizans ve Osmanlı Dönemi’nde İstanbul’a içme suyu sağlayan en önemli
kaynakken günümüzde kente sağladığı su kentin gereksiniminin çok altında olduğu için daha çok rekreasyonel işlevi ağır basmaktadır.
Orman adını, Kanuni Sultan Süleyman’ın Sırbistan Seferi dönüşü
beraberinde getirdiği Belgradlıların yerleştirildiği Belgrad köyünden
almaktadır. Köy sakinlerinin su kaynaklarını kirlettiği anlaşılınca padişah
buyruğuyla köy taşınmış, bu tarihten sonra ormanın ve barındırdığı su
kaynaklarının korunması için ilk kez resmî önlemler alınmıştır.
Denizden yüksekliği fazla olmamasına karşın yoğun yağış alan bir bölge olan Belgrad Ormanı, Orta Avrupa ve Akdeniz iklimleri arasında geçiş
özelliği göstermektedir. Ormanın bu niteliği, farklı bitki türlerinin aynı
alanda iç içe büyümesine olanak sağlamaktadır. Ormanın bitki varlığı genel olarak kışın yaprağını döken ağaç ve çalılardan oluşmaktadır. Sapsız
meşe, ormandaki baskın ağaç türüdür.
Belgrad Ormanı, İstanbul ve çevresinde canlı varlığı açısından da önemli bir bölgedir. Çok sayıda kuş, sürüngen ve memelinin doğal yaşama or-
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tamıdır. Ormana yönelik koruma tedbirleri ve hayvanlar için koyulan av
yasaklarıyla tehlikede olan türler burada rahatça üreme olanağı bulabilmektedir.
Su varlığı bakımından da oldukça zengin bir coğrafyası olan Belgrad
Ormanları, irili ufaklı pek çok akarsuya ev sahipliği yapmaktadır. Bu akarsulardan bazılarının önüne Osmanlı Dönemi’nde bentler kurulmuştur.
Orman sınırları içinde farklı noktalara dağılmış toplam 6 adet tarihî bent
bulunmaktadır.
Günümüzde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün idari sınırları içinde
kalan Belgrad Ormanı, 1956 yılında bir mesire ve piknik alanı olarak düzenlenerek halka açılmış ve İstanbulluların kullanımına sunulmuştur.
Belgrad Ormanı, İstanbul ilinin Avrupa Yakası’nda, yerleşim alanlarının kuzeyinde, 28° 53’’ 25’ - 29° 00” 55´ doğu boylamı ile 41° 09” 44’ - 41°
14” 40´ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Mülki sınırlarına bakıldığında Sarıyer ve Eyüp ilçeleri arasında yayılım gösterdiği görülmektedir. İdari olarak İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün görev alanı içinde
kalmaktadır. Orman sınırları içindeki mesire yerleri ise Bahçeköy Orman
İşletme Müdürlüğünün görev alanı içindedir. Bahçeköy Orman İşletme
Müdürlüğünün sorumluluk bölgesi ise Bentler (Merkez) İşletme Şefliği ve
Kurtkemeri İşletme Şefliği olmak üzere iki alt bölüme ayrılmıştır.
Orman sınırlarına bakıldığında 5,442 hektarlık arazi, kuzeyde Virankule
ve Arapdere meşe baltalıkları; doğuda yine Virankule serisinin bir bölümü
ile Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy yerleşimi ve Bilezikçi Çiftliği; güneyde Fatih Ormanı ve Eyüp ilçesine bağlı Kemerburgaz yerleşimi; batıdaysa
Arapdere serisinin devamı ve Kemerburgaz-Ağaçlı sırt yolu ile sınırlandırılmış durumdadır.
Balkan Yarımadası’nın en doğu ucunda yer alan Belgrad Ormanı’nın
doğal sınırları kuzeyde Karadeniz; doğuda ise İstanbul Boğazı’dır. Orman
dokusunun Karadeniz kıyılarına 4-5; Boğaziçi kıyılarına ise 3-4 kilometre
kadar yaklaştığı görülmektedir.
Şehir merkezine uzaklığı göz önüne alındığında Çayırbaşı’na 5, Büyükdere’ye 6, Taksim’e ise yaklaşık 20 kilometre mesafededir. Ormana ulaşım
iki önemli aks üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilk olan Taksim-Sarıyer-Kilyos hattı, ormana çeşitli yönlerden yan yollarda bağlanmıştır. Bahçeköy-Kilyos ve Gümüşdere-Ayazma yolları da birinci aksın
ormanın kuzeyine ulaşımını sağlayan önemli bağlantılarıdır. Şehir merkezinden en hızlı ulaşım da Çayırbaşı-Bahçeköy ve Fatih Ormanı-Bahçeköy
yollarından sağlanır. İkinci önemli ulaşım aksı ise Alibeyköy-Kemerburgaz-Terkos hattıdır. Bu aksın ise Kemerburgaz-Bahçeköy ve Kemerburgaz-Kurtkemeri olmak üzere iki önemli bağlantısı vardır.
Belgrad Ormanı, geçmişte İstanbul için en önemli içme suyu kaynağıydı. Bizans Dönemi’nde de Osmanlı Dönemi’nde de kente su, bu ormandan
sağlanıyordu. Belgrad Ormanı’nın İstanbullular için önem kazanması 16.
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yüzyılın başlarına rastlar. 10. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Belgrad Seferi’nden (1521) dönerken İstanbul’a beraberinde çok sayıda Sırp savaş tutsağı getirmiş, Bizans Dönemi’nden kalma metruk köyleri
yeniden şeneltme politikası uyarınca da bu tutsaklar orman içindeki eski
Ayvat köyü’ne yerleştirilmiştir. Köye Belgrad kökenli tutsaklar yerleştirilince, köy Belgrad adıyla anılmaya başlanmış; zamanla köyü çevreleyen
geniş yeşil alan da Belgrad Ormanı olarak tanınmıştır.
Orman ve temiz su arasındaki bağ daha iyi anlaşıldıkça ormanı dâhilindeki su kaynaklarını ve su yapılarını koruma altına almak için ilk kez
önlemler alınmaya başlanmıştır. 1554 yılından itibaren, Kanuni Dönemi
saray mimarlarından olan Sinan’a, orman içindeki eski su yapılarını onarma ve gerek orman içinde, gerekse orman dışında yeni su yapıları inşa
etme görevi verilmiştir. İstanbul’da günümüze ulaşan su kemeri, bent ve
havuzların bir bölümü, bu dönemden kalmıştır.
16. yüzyılda su kaynaklarını gözeten koruma tedbirleri ile Belgrad Ormanı da kısmen korunabilmiştir. Söz konusu tedbir kararları zaman zaman içeriği ve şiddeti ağırlaşarak 18. yüzyıla değin sürmüştür. 18. yüzyılın
sonlarına gelindiğinde İstanbul şehrinin artan nüfusuna temiz içme suyu
sağlayabilmek amacıyla Belgrad Ormanı içinde, Kırkçeşme Su Yolları’na
takviye amaçlı 3 yeni bent daha yaptırılmıştır. Tüm bentler gerekli görüldüğü hâllerde onarım geçirmiş; 1839 yılı ise tüm bentler için genel bir bakım-onarım yılı olmuştur.
Ormanın İstanbul tarihinde yeri bunlarla sınırlı değildir. Barındırdığı
orman köylülerinin yanı sıra; İstanbullu gayrimüslimler için de uğrak bir
sayfiye yeri olmuştur. Avrupalı tüccar ve gezginlerin kişisel yazışmalarında Belgrad Ormanı’nın sıklıkla söz edildiği görülmektedir. Tarih boyunca
ciddi bir yangın geçirdiği bilinmemekle birlikte, ormanda bazı münferit
yangın vakaları da vuku bulmuştur. Bunlar içinde en kayda değer olaylardan biri de ormanın devlet eliyle yakılmasıdır. Kayıtlara göre, 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına tepki olarak Et Meydanı’nda toplanarak ayaklanma başlatan Yeniçerilerin bir bölümü kısa süre sonra Belgrad
Ormanı içlerine sürülmüş; köşeye sıkışan Yeniçeriler 3 ay boyunca etkisiz
hâle getirilemeyince de orman ateş çemberine alınmıştır. Böylece ateş
çemberi içinde kalan Yeniçerilerle birlikte önemli miktarda orman alanı
da yanmıştır. 1888, 1916 ve 1920 yıllarında da Belgrad Ormanı’nda yangınlar çıktığı kaydedilmiştir. Geçmişte yangınlara başta yıldırım düşmesi, yolcuların ateş atması ve güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmak isteyen
çetecilerin neden olduğu bilinmektedir.
İçinde barındırdığı su kaynaklarıyla İstanbul için yaşamsal öneme sahip
olan Belgrad Ormanı, zaman zaman su kaynaklarındaki kirlilik nedeniyle
de gündeme gelmiştir. İstanbul’da tifo, dizanteri gibi salgın hastalıklar baş
gösterince bunun nedeni su kaynaklarında aranmıştır. Kirliliğin nedeninin öncelikle suya devrilen ağaçlar olduğu sanılmış, bentler çevresindeki tüm ağaçların kesilmesi gündeme gelmiştir. Salgınlar ciddi boyutlara
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ulaşınca Paris’teki Osmanlı elçisi aracılığıyla Pasteur Enstitüsünden uzmanlar İstanbul’a davet edilmiş; kuruldan kapsamlı bir rapor hazırlaması
istenmiştir. Yapılan araştırmalarda, Pera bölgesindeki otellerin kirli nevresim ve çarşaflarının çamaşırcı kadınlarca Büyük Bent kıyısında yıkandığı
ve kirli suların da bende döküldüğü saptanmıştır. İçme suyunu köylülerin
kirlettiği ortaya çıkınca padişah II. Abdülhamit yayınladığı buyruk ile köy
boşaltılmış, köylüler başka yerlere yerleştirilmiştir.
1822 yılında hazırlanan İstanbul haritalarında Belgrad Ormanı’nın 13
bin hektarlık bir alana yayıldığı görülmektedir. Denetimsiz ağaç kesimleri
nedeniyle orman alanı 1840’larda 12 bin hektara, 1870’lerde ise 7 bin 500
hektara inmiştir. Giderek artan tehlike nedeniyle 1860 yılında ormanın
idaresi Su Nezaretinden alınarak mütehassıs bir müfettişliğe verilmiştir.
Bu müfettişlik bünyesinde bir müfettiş muavini, 2 süvari, 10 da piyade er
ormanın gözetimiyle görevlendirilmiştir. Bu koruma hâli Birinci Dünya Savaşı’na dek sürmüş, ancak Haliç-Karadeniz sahra hattının yapımı sırasında
büyük ölçüde orman alanı tahrip edilmiştir. İstanbul’un işgali süresince de
yakacak odun temini amacıyla büyük ölçekli ağaç kesimleri yapılmıştır.
Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonra ilgili kamu kuruluşlarının ihdas edilmesiyle Belgrad Ormanı yeniden koruma altına alındı. Belgrad Ormanı’ndan daha işlevsel yararlanmak amacıyla bentler çevresine piknik
alanları oluşturulmuş ve orman bir eğlence-dinlence alanı olarak İstanbullulara hizmet vermeye başlamıştır. Belgrad Ormanı günümüzde hâlen
bir rekreasyon sahası, temiz su kaynağı ve baltalık olarak hizmet vermeyi
sürdürmektedir.
Belgrad Ormanı, İstanbul’un özel konumu dolayısıyla çok çeşitli iklim,
toprak ve yer şekillerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu çeşitlilik, çok
sayıda farklı türde bitki ve hayvanın orman dâhilinde yaşamasına olanak
sağlamaktadır. İstanbul’da şehir merkezine en yakın orman alanı olan
Belgrad Ormanı, geçmişte ve günümüzde şehir için taşıdığı önem nedeniyle çok sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş; Türkiye’nin en çok
araştırılan ormanlarından biri hâline gelmiştir.
Belgrad Ormanı’nın genel arazi yapısı engebeli olmakla birlikte, deniz
seviyesinden yüksekliği fazla değildir. Arazi Yıldız Dağları’nın güneydoğu
yönünde alçalmaya başlayarak İstanbul Boğazı’nda sonuçlanan hafif dalgalı bir peneplendir. En yüksek noktası 230 metrelik yükseltisiyle kuzey
kesimlerdeki Kartaltepe’dir. Bir diğer kayda değer yükselti de 219 metrelik
yükseltisiyle ormanın kuzeydoğusundaki Kokmuştepedir. Orman dâhilindeki en alçak noktanın (Kurudere) deniz seviyesinden yüksekliği 40
metredir. Orman, Istranca Dağları’nın Karadeniz’e uzanan bölümlerinin
güney yamaçları üzerine yayılmıştır. Orman arazisinde çok dik yamaçlar
ve derin vadilere rastlanmaz. Arazinin büyük bölümünü az ve orta eğimli
yamaçlar ile geniş sırt düzlükleri oluşturur.
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ATATÜRK ARBORETUMU

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Sarıyer
: Atatürk Arboretumu
: T.C Orman Genel Müdürlüğü/
İstanbul Orman Genel Müdürlüğü
: Valide Sultan Caddesi Kemer
Mahallesi Kemerburgaz Yolu Üzeri Pk.
34473 Bahçeköy/Sarıyer/İstanbul
: bahcekoyisl@ogm.gov.tr
: 0212 226 19 29
: 0212 226 13 33
: istanbulobm.ogm.gov.tr
: 08.30-17.00

Atatürk Arboretumu, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde ağaç ve odunsu bitkilerin sergilendiği geniş alandır.
Belgrad Ormanı’nın doğal bitki örtüsü içinde kurulmuş olan arboretum, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Bahçeköy Orman
İşletme Müdürlüğüne bağlı bir işletme şefliğidir. Mülkiyeti ve finansmanı Orman Genel Müdürlüğüne aittir.
1949’da Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Hayrettin Kayacık’ın
Orman Genel Müdürlüğüne önerisi ile Büyükdere-Bahçeköy-Kemerburgaz asfaltı kenarındaki 38 hektarlık bir alanda arboretum kurma çalışmaları başladı. Arboretumun projesini hazırlaması için Sorbon Üniversitesi Botanik Bahçesi enspektörlerinden Camille Guine İstanbul’a davet
edildi. 1959-1961 arasında yapılan proje ödenek yokluğu ile yarım kaldı.
Bununla birlikte alt yapı ve dikim çalışmaları 1982 yılına kadar devam
etti. 1982’de Atatürk’ün 100. doğum yılı kutlamaları nedeniyle Atatürk Arboretumu adını aldı ve Orman Bakanlığı İşletme Şefliği statüsü kazandı.
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NEZAHAT GÖKYIĞIT BOTANIK BAHÇESI

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Ataşehir
: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
: Ali Nihat Gökyiğit Vakfı
: Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı 		
34758 Ataşehir/İstanbul
: info@ngbb.org.tr
: 0216 456 44 37
: 0216 456 44 38
: www.ngbb.org.tr
: 09.30-19.00

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), 1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit adına hatıra parkı oluşturulmak
amacıyla kurulmuş ve başlangıçta “hatıra parkı” amacına yönelik bir bitkilendirme ve ağaçlandırma planı uygulanmıştır.
Önce yol inşaatı nedeniyle yapısı aşırı derecede bozulmuş toprak ıslah
edilmiş, sonra 46 hektarlık park alanına takriben 50.000 ağaç ve çalı dikilmiştir.
Daha sonra amaç değiştirilerek, bir botanik bahçesi olma yolunda çalışmalara başlanarak 2002 yılında halkın ziyaretine açılmış ve 2003 yılında
adı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi olarak değiştirilmiştir.
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden gelen otoyollarla, Anadolu otoyolunun (Ankara) birleştiği kavşakta bulunmaktadır. Bahçe, kavşaktaki anayollar ile bağlantı yolları arasındaki adalar üzerinde kuruludur ve sekiz adadan oluşmaktadır. Alan,
Karayolları Genel Müdürlüğü ile ANG Vakfı arasındaki bir protokolle bu
hizmete tahsis edilmiştir. NGBB, İstanbullular için bir nefes alma noktası
olmasının yanı sıra, bir araştırma, eğitim ve öğretim merkezidir.
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EMİRGAN KORUSU

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum

E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları

: İstanbul/Sarıyer
: Emirgan Korusu
: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Park
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
Avrupa Yakası Park ve Bahçeler 		
Müdürlüğü
: Reşitpaşa, Emirgan Sokak, 34467 		
Sarıyer/İstanbul
: https://beyazmasa.ibb.gov.tr
: 0212 277 57 82
: 0212 277 57 83
: http://www.avrupaparkbahceler.com/

Açılış ve Kapanış Saatleri

: 24 saat açık

İletişim Adresi

korularimiz.php

Emirgan Korusu, 429.537,80 m2 olup, 6 adet çocuk oyun alanı, 5 adet
fitness alanı, 1300m yürüyüş parkuru, 5 adet süs havuzu, basketbol sahası, çocuk köyü, 1 adet 10 yaş üstü çocuklar için skyword, piknik alanı ve 3
adet restoran bulunmaktadır.
Emirgan Korusu bu adını Emir Güne Han’dan almaktadır. Korunun eski
adı Feridun Bahçesi’dir. 1583’de ölen nişancı Feridun Bey’in burada bir
malikanesi olduğu bilinmektedir. Tepeye yakın yerde birbiriyle bağlantılı
iki gölet, iki su aynası koruya güzellik kazandırmıştır. Göletlerin üst kenarında kaskad–grottolar yükselir, küçük patika, merdivenler ve köprülerle
mağaraya girilir, çıkılır. Korudaki 3 binadan birincisi “Sarı Köşk”tür. 1979
yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca restore edilerek bir katı
ve bahçesi kafe olarak açılmıştır. İkinci yapı, “Pembe Köşk” olup, bu bina
da 1982 yılında restore edilerek alt katı kafe, üst katı Boğaziçi müze evi ve
Boğaziçi kitaplığı olarak halka açılmıştır. Üçüncü yapı ise ”Beyaz Köşk”tür.
Koruda 2006 yılından bu yana Lale Festivali de düzenlenmektedir.
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GÜLHANE PARKI

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Eminönü
: Gülhane Parkı
: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Park
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
Avrupa Yakası Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
: Kennedy Caddesi Pk.34122
Fatih/İstanbul
: https://beyazmasa.ibb.gov.tr
: 0212 449 91 66
: 0212 526 02 08
: www.avrupaparkbahceler.com
: 06.00-22.30

Gülhane Parkı, İstanbul’un Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer alan
tarihî bir parktır. Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında yer
alır.
Gülhane Parkı, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde Topkapı Sarayı’nın
dış bahçesiydi ve içinde bir koru ve gül bahçelerini barındırırdı. Tanzimat
Fermanı, 3 Kasım 1839’da Abdülmecit Dönemi’nde Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı’nda okunmuştur ve bu nedenle
Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denir.
İstanbul şehremini Operatör Cemil Paşa (Topuzlu) zamanında düzenlenerek 1912 yılında park hâline getirildi ve halka açıldı. Toplam alanı
163 dönüm kadardır. Parkın girişinde sağ tarafta İstanbul şehremini ve
belediye başkanlarının büstleri vardır. Parkın ortasından iki yanı ağaçlı yol geçer. Bu yolun sağında ve solunda dinlenme yerleri, çocuk bahçesi bulunmaktadır. Boğaza doğru kıvrılarak inen yokuşun hemen sağında
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bir Aşık Veysel heykeli, yokuşun sonuna doğru biraz üst kısımda ise Romalılardan kalma Gotlar Sütunu vardır.
Sarayburnu Parkı kısmı eskiden Sirkeci demiryolu hattı üstünden
bir köprüyle ana parka bağlıydı. Bu kısım sonradan sahil yolu (1958) ile
parktan ayrıldı. Sarayburnu kısmında Atatürk’ün cumhuriyetin ilanından sonra dikilen ilk heykeli (3 Ekim 1926) bulunur. Heykel, Avustralyalı mimar Kripel tarafından yapılmıştır. Atatürk, Latin harflerini halka ilk
defa bu parkta 1 Eylül 1928 tarihinde gösterdi. Atatürk’ün naaşı Ankara’ya
gönderilirken İstanbul’daki son tören Gülhane Parkı’nın Sarayburnu bölümünde 19 Kasım 1938 tarihinde yapıldı. Tabut, top arabasından 12 general tarafından alınarak Yavuz zırhlısına götürülmek üzere rıhtımdaki bir
dubaya yanaşan Zafer destroyerine konuldu.

Kaynakça:
www.ngbb.org.tr
www.ibb.gow.tr
www.beltur.istanbul.tr
www.anadulparkvebahceler.com
www.avrupaparkvebahceler.com
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TARİHÎ
MEKÂNLAR

Üç imparatorluğa başkentlik yapmış, iki kıtayı ayıran ve
iki denizi birleştiren eşsiz şehir İstanbul... Her hükümdarın
iz bırakmak istediği kadim şehir. Hiç bir zaman cazibesini
yitirmemiş olan bu kent, farklı kültürlerin izlerini cömertce
sergilemektedir. Bize düşen ise bu izlerin peşinden gitmektir.
Evvelimizi sadece sıralarda veya kitaplarda öğrendiğimizde
Süleymaniye’nin, Ayasofya’nın veya Dolmabahçe’nin büyüsünü hissedemeyiz. Bu da sadece kısa süreli öğrenmeye yol
açar. Bizim amacımız ise mekânları öğrenmek veya öğretmek
değil, buraları hissetmektir. Aşağıda kısaca açıklamaya çalıştığımız mekânların ruhunu öğrencilerimizle birlikte hissedersek kendimizi tarihin tılsımına bırakmış oluruz. Aksi takdirde
sadece taşlara dakunmuş oluruz. Bu mekânlarda Sinan’ın, Balyanların, Büyük Justinianus’un ve Kanuni Sultan Süleyman’ın
bize dokunmalarına izin vermeliyiz. Bunu yapabildiğimiz
ölçüde öğrencimiz de yapacaktır. Bundan dolayı aşağıdaki
mekânları, seyahatlerimizden önce yapılandırmacı yaklaşım
temelli çeşitli etkinliklerle tanıtmalıyız. Gezilerimizde öğrenci
güdülenmesini yüksek tutmak için gezi esnasında da etkinliklere devam etmeliyiz. Gezi sonrasında da amacına uygun yapacağımız ölçme değerlendirmelerle eksiklerimizi görüp bir
sonraki gezimizin de taslağını hazırlamalıyız.
“Göklere tırmanan minareler, sayısız kurşun kubbeler, hayran olunacak şekilde tabiatın içine yerleştirilmiş şehir İstanbul.” (Alman General Moltke-1835)
Cemil GÜN
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SULTANAHMET MEYDANI

Sultanahmet Meydanı İstanbul’un en önemli meydanıdır. Adını yanı
başındaki Sultan Ahmet Camii’nden alır. Bizans Devri’nde hipodrom, Osmanlı Dönemi’nde At Meydanı olarak bilinen Roma sirki de meydanın
içerisindedir. Meydan, Bizans ve Türk devirlerinde merkezî özellik arz etmiştir ama daha çok Bizans Dönemi’nden kalan eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar; Örme Dikilitaş, Mısır’dan getirilen Obelisk ve Delfi’deki Apollon Tapınağı’ndan getirtilen Yılanlı Sütun’dur. Osmanlı Devri’nde
çeşitli festival ve gösteriler tertiplenmişti. Aynı zamanda da Yeniçeri isyanları da bu bölgede gerçekleşir, kırk gün kırk gece süren şehzade sünnet
düğünleri, şenlikler de burada yapılırdı. Halide Edip Adıvar’ın 1920 Sultanahmet Mitingi’nde yaptığı meşhur konuşmayı da unutmamak gerekir.
Meydanın çevresinde İstanbul’un en önemli yapılarından olan Ayasofya Müzesi, Sultan Ahmet Camii, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Yerebatan
Sarnıcı, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, III. Ahmet Çeşmesi bulunmaktadır. Bunlarla birlikte, Binbirdirek Sarnıcı, Cumhuriyet
Eğitim Müzesi, Alman Çeşmesi, Milyon Taşı, Haseki Hamamı (Hürrem
Sultan Hamamı), Arasta Çarşı, Aya İrini Müzesi ve Gülhane Parkı da çevresindeki eserlerdir. İstanbul’un kadim havasını solumak ve geçmiş ile bugün arasında ilişki kurabilmek için bu muhitin görülmesi, incelenmesi ve
eserler hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Aynı zamanda buralar Osmanlının ve Bizans’ın bilinmesi ve hissedilebilmesi için en önemli
yerlerdir.
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CİBALİ – FENER – BALAT

Fatih Sultan Mehmet’in Bursa Subaşısı Cebe Ali’nin fetih esnasında
bugün Cibali Kapısı olarak anılan yerde suru yıkıp şehre girdiğinden halk
arasında zamanla Cibali olarak anılmıştır. Semt daha çok Müslümanlar
tarafından tercih edilmiştir. Cibali yakınında bulunan Rezan Has Müzesi
yapı itibari ile XIX. yy. izlerini taşımakla birlikte barındırdığı eserlerle Tunç
Çağı Doğu Anadolu’suna ışık tutmaktadır. Gül Camii kiliseden devşirilen
önemli bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen yakınında bulunan
Küçük Mustafa Paşa Hamamı da Osmanlı Dönemi’nin en eski hamamı olarak varlığını devam etmektedir. Aynı semte Cahide Erel Stüdyosu Osmanlı
çizgilerine modern soluk kazandıran önemli bir sanat noktasıdır.
Cibali’yi doğu istikametinde geçtiğimizde Fener semti karşımıza çıkar. Bu
yerde Bizans Dönemi’nde deniz fenerinin bulunduğu bir kapı varmış. Gemiler buradan şehre yanaşırmış. Bu deniz fenerinden dolayı bu muhit Fener
olarak anılmış. Semtte daha çok Ortodokslar ikamet etmiş. Günümüzde kapanmış olan Maraşlı Fener Rum İlkokulu, herhangi bir mimari tarzla açıklanamayan Fener Rum Lisesi (kırmızı kale), günümüzde Ortodokların ruhani
liderlerine makamlık yapan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Aya Yorgi
Kilisesi burada yer almaktadır. Aynı semtte Fatih Sultan Mehmet’in fermanı
ile dinî özgürlük kazanan Kanlı Meryem Kilisesi (Moğolların Meryem’i Kilisesi) bulunmaktadır. Fermanın bir kopyası burada sergilenmektedir.
Fener’den sonra Balat semtine geçiyoruz. Burası Bizans İmparatorluk
sarayına ev sahipliği yaptığından dolayı Balat (Yunanca “Palation” saray
anlamına gelir.) olarak anılmıştır. Günümüzdeki Tekfur Sarayı da bahse
konu olan sarayın bir bölümünü teşkil eder. Muhit XV. yy. sonları ile birlikte Yahudi semti niteliği kazanmaya başlamıştır. Gürcistan, İspanya, Balkan
Yahudileri (Seferadlar) buraya ve Hasköy’e yerleşmişlerdir. Ahrida, İstipol,
Yanbol sinegongları ve Çıfıt (Yahudi) Çarşısı da buradadır.
Bunlarla birlikte Sveti Stefan Kilisesi, Kariye Müzesi , Ferruh Kethüda
Camii, Hz. Cabir Camii, Tahta Minare Camii, Surp Ermeni Hireşdagabet Kilisesi ve Balat Kültür Evi de bu semtte bulunmaktadır.
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İSTİKLAL CADDESİ ( CEDDE-İ KEBİR)

Osmanlılar Dönemi’nde Cadde-i Kebir olarak bilinen cadde; günümüzdeki hâline Fransız Büyükelçiliğinin inşaa edilmesini diğer Avrupa
elçiliklerinin ve tüccarlarının (levantenler) izlemesi ile gelmiştir. 1927’de
İstiklal Caddesi adını alan ve her daim Türkiye sosyolojisinin canlı tanığı
olan bu cadde 1990 yılında trafiğe kapatılmıştır. Caddeye kuzey ucundan
Taksim Meydanı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı ile giriş yapılır. Kurtuluş Savaşı’nın kompozisyonu niteliğindeki bu anıt 1928 yılında dikilmiştir. Hemen yanında Belgrad Ormanlarından su kemerleri ile içme suyu getirilip
suyun muhafaza edildiği Meksem bulunmaktadır. Caddede; Hüseyin Ağa
Camii; Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik, St. Antuan Katolik, Aya
Triada Rum Ortodoks, Santa Maria Draperis, Terra-Sainte, Kırım Kilisesi
gibi kiliseler; Rusya, Yunanistan, İsveç, Hollanda gibi devletlerin konsoloslukları, Çiçek, Aznavur,Hazzopoulo, Rumeli, Avrupa, Halep Pasajı gibi
pasajlar; Mısır, Vucino, Botter, Doğan Apartmanı gibi apartmanlar ve daha
sayamayacağımız onlarca eser bulunmaktadır. Değişik mimari üslupları
barındıran cadde Türklerin Avrupalılaşma serüvenine de ışık tutmaktadır. Caddenin Güney tarafı dünyanın ikinci metrosu ile Karaköy Sahili’ne
bağlanmaktadır. Osmanlılardaki ilk kanalizasyon sistemi, merkezî elektrik şebekesi, ilk tramvay, ilk pastane, ilk Avrupa tarzı oteller yine bu cadde
ekseninde inşaa edilmiştir. Cadde XVII. yy.da oluşmaya başlamakla birlikte asıl gelişimini XIX. yy.ın II. yarısında gerçekleştirmiştir. Bir nevi Tanzimat Dönemi eseri olan cadde, Osmanlıların Batılılaşma hızının dönemsel
analizi için laboratuvar niteliğindedir.

160

Tarihî Mekânlar
EDİRNEKAPI VE İSTANBUL SURLARI

Toplam 22 km uzunluğunda olan İstanbul Surları’nın tarihi,
şehrin kuruluşu ile başlar. Defalarca resterasyon ve değişimler sonucunda
günümüze ulaşmışlardır. Bu surlara en büyük katkıyı Bizans İmparatoru I.
Teodosius yapmıştır. Hendek, bıçak sur, iç sur ve dış surdan oluşan 7,5 km
olan kara surlarından sadece dış surlar günümüze ulaşmıştır. Otuz sekiz
kapısı ve doksan altı burcu İstanbul Surlarının Haliç’ten Marmara Denizi’ne ulaşan kısmının Edirnekapı mevkiinden 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet şehre girmiştir. Fatih’in şehre girdiği noktada Mimar Sinan’ın
eseri olan Mihrimah Sultan Camii karşımıza çıkmaktadır. Payıtahtın yedi
tepesinden birinin üzerine kurulu olan bu caminin minaresine her 21
martta güneşin batışı, Üsküdar’da aynı adı taşıyan caminin minaresine de
ay tesadüf etmektedir. 21 mart Mihrimah Sultan’ın doğum günü, güneş ve
ay da adının anlamıdır. Bu yapı Mimar Sinan’ın eşsiz zekâsının ürünüdür.
Hemen yakınında bulunan Kariye Müzesi de dünyada duvar mozaiklerinin ilk örneklerini taşır. Ayasofya’dan daha zengin fresklere sahip olan
müze XI. yy.da kilise olarak yapılmış, 1511’de camiye dönüştürülmüş ve
1947’de de müzeleştirilerek bugünkü yapısına ulaştırılmıştır. En büyük
ahşap sinegonglardan olan İştipol Havrası da buradadır. Ayrıca Samra
Tomruk semtindeki ahşap evler, Osmanlı sivil mimarisini yansıtmaktadır.
Blakhernai Saray Kompleksi’nin bir parçası olan Anemas Zindanları da buradadır. Derin çukurlardan ve tünellerden oluşan bu yapının önemli bir
bölümü hâlâ toprak altındadır. Aynı sarayın diğer bir bölümü olan Tekfur
Sarayı da günümüze ulaşmıştır. Aynı zamanda İvriz Efendi Camii, Adile
Şah Kadın Hatice Sultan Camii, Panayia Suda Kilisesi gibi eserler de bulunmaktadır.
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SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ

Süleymaniye Külliyesi, İstanbul’un üçüncü tepesine 1550-1557 yıllarında
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Külliyede; Süleymaniye Camii, altı medrese, türbeler, aşevi, tabhane, hamam, bimarhane gibi bölümler bulunmaktadır. Bugün dünyanın en büyük yazma
eseler kütüphanesi de külliye bünyesindedir. Tüm eserler dijital ortama
aktarılmış durumdadır. Külliye son hâline Sultan I. Mahmut zamanında
kavuşmuştur. Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii’nin
avlusunda Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Hürrem Sultan’ın türbeleri bulunmaktadır. Caminin dört sütunu dört halifeyi sembolüze eder. Bir sütun Topkapı Sarayı’ndan, biri Kız Taşı’ndan, biri İskenderiye’den, biri de
Lübnan’daki Baalbek şehrinde bulunan Jüpiter Tapınağı’ndan getirilmiştir. Mimar Sinan çalışan işçi sayısını, dinlerini ve cami ile ilgili her türlü
bilgiyi kayıt altına almıştır. Bu da bize Osmanlı mimarisi hakkında detaylı bilgi sahibi olmamıza yol açmıştır. Minarelerdeki on şerefe Kanuni’nin
onuncu padişahliğına atıfta bulunur. İs odası, deve kuşu yumurtaları gibi
bir çok ayrıntı da caminin muhafazası için bulundurulmuştur. Bunlar dışında birçok rivayete konu olan bu cami klasik Osmanlı mimarisinin en
önemli eserlerindendir. Hemen caminin alt tarafında da yaptığı görkemli
yapıların yanında oldukça mütevazi olan Mimar Sinan’ın türbesi bulunmaktadır.
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EYÜP SULTAN CAMİİ VE EYÜP SULTAN MEZARLIĞI

Eyüp Sultan Camii, ilk olarak 1459 yılında yapılmış ancak son şeklini 1833
yılında almıştır. Yapı klasik Osmanlı mimarisi izlerini taşır. Fatih ile başlayan
bu camideki kılıç kuşanma geleneği imparatorluğun sonuna kadar devam
etmiştir. Saltanat kayığı ile gelen sultan iki rekat namaz kıldıktan sonra şeyhülislam, nakıbü’l-eşraf ve Mevlevi şeyhleri (padişah farklı bir tarikata mensupsa şeyhi de bulunabilirdi) bir kılıç kuşatırlar bu kılıç padişahın hilafet
makamını sembolize eder. Bu kılıç daha çok Hz. Muhammed’in kılıcı olmuştur. İkinci kılıcı ise yeniçeri ağası veya silahtar ağa kuşatırdı. Bu da dünyevi
gücü temsil ederdi. Genellikle ilk veya büyük padişahların kılıcı kuşanılırdı.
Kuşanma merasiminden sonra halkın arasından at üstünde Yavuz Sultan
Selim, Fatih ve Süleymaniye Camilerindeki türbelerde dualar ettikten sonra
Topkapı Sarayı’na gidilirdi.
Bu caminin Osmanlı’da çok önemsenmesinin nedeni de hemen yanında
sahabeden olan Eyüp el-Ensari’nin türbesinin bulunmasıdır. Cami de ismini
buradan almıştır. Bu türbedeki zat-ı muhterem Muaviye Dönemi’ndeki (661680) İstanbul Kuşatması’nda şehit düşen sahabedir. Türbenin yakınlarında
da birçok devlet büyüğünün kabri ve önemli çeşmeler bulunmaktadır. Örneğin Sokullu Mehmet Paşa, Vezir Mirmiran, Hüsrev Paşa ve Siyavuş Paşa türbeleri ve Cafer Ağa Medresesi buradadır. Eyüp el-Ensari Türbesi’nden sonra
hemen türbenin yakınında mezarlık oluşmuştur. Eyüp Sultan Mezarılğı olarak anılan burası Osmanlının mezar kültürünün en iyi örneklerini yansıtır.
Mezar taşları üzerindeki desenler, motifler, şekiller ve yazılar önemli bilgiler
ve yapıldığı dönemin sosyoekonomik durumunu yansıtmaktadır. Aynı zamanda bu mezarlıkta Fevzi Çakmak, Necip Fazıl, Abdurrahman Paşa, Lala
Mustafa Paşa, Nakşibendi şeyhleri, Bektaşi şeyhleri, Kırım Hanı Devlet Han,
ve Ali Kuşçu’nun da mezarları vardır. İsimsiz mezar taşlarına sahip cellat mezarları ve ismini sayamayacağımız onlarca önemli şahsiyetin mezarları da
buradadır. Mezarlığın Alibeyköy tarafında kaçak yapılarlar ile yerleşim oluşmuştur. Mezarlığın üst tarafında ise Pierre Loti tepesi bulunmaktadır. Ünlü
romancının burada kahve içerek Aziziye romanını yazdığı rivayet edilmiştir.
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İSTANBUL BOĞAZI’NDAKİ TARİHÎ YAPILAR
İstanbul Boğazı dördüncü jeolojik zamanda oluşmuş ve 12 bin
yıl önce de son şeklini almıştır. Bu
doğa harikası olan boğaz, şehre
nehir kenarındaymış hissi vermektedir. 33 km uzunluğundaki Boğazda 366 tane tarihî nitelikte yalı ve
tarihî eser bulunmaktadır. Bunlar
Osmanlı mimarisinin ve tarihinin en önemli eserlerindendir. En
önemlisi olan Dolmabahçe Sarayı
(1843-1856), Garabet Amira Balyan
ve Nigağos Balyan tarafından rokoko ve gotik tarzda inşaa edilmiştir.
İstanbul’un fethi amacıyla yapılan
Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı,
Çırağan Sarayı, Küçük Su Kasrı ve
Beylerbeyi gibi hanedan üyelerinin
kaldığı önemli yapılar, Kuleli Askeri Lisesi, Boğaz’ın en eski yalısı olan
Köprülüler Yalısı, İlk Türk Japon
Ticaret Antlaşması’nın imzalandığı Edip Paşa Yalısı, Napolyon’un
eşinin kaldığı Kıbrıslı, Saffet Paşa,
Zarif Mustafa Paşa, 7-8 Hasan Paşa
Yalıları da bulunmaktadır. Bunlarla birlikte Bağaz’ın güney girişinde
Kız Kulesi karşımıza çıkmaktadır.
Kuzey ucunda Avrupa tarafında
Don Kazak saldırılarını önleme
amacıyla Topçu Kalesi sekizgen yapısı ile görülmektedir. Barok tarzda
Nigağos Balyan tarafından 1853’te
inşaa edilmiş Ortaköy Camii, Mimar Tahir tarafından 1778’de inşaa
edilen Beylerbeyi Camii ve Mimar
Sinan tarafından yapılan Şemsi
Paşa nam-ı diğer Kuşkonmaz Camii de bulunmaktadır. Aynı zamanda Boğazdan Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Haydarpaşa Garı,
Galata Kulesi gibi sembol yapılar da rahatlıkla görülmektedir. Boğaz seyahati bir nevi 469 yıllık Osmanlı tarihî serüvenidir.
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GALATA

Galata; genel olarak Beyoğlu’nun alt tarafı, yani Azapkapı, Tophane ve Galata Kulesi’nin arasında kalan bölge olarak tarif edilebilir. Adının kökeni hakkında bir çok yorum olmakla birlikte en kayda değeri
İtalyacanın Ceneviz lehçesine göre “calata”dan (merdiven) geldiğidir. Aynı
zamanda merdivenli dik yolları ile de bilinir. Semteki en dikkat çekici yapı
olan Galata Kulesi ilk olarak 528’de İmparator Justinianus tarafından yapılmıştır. Ancak günümüze ulaşan kuleyi 1348’de Cenevizliler inşaa etmişlerdir. Cenevizliler kule çevresinde bir koloni oluşturarak koloninin çevresini
surlarla örmüşlerdir. Surlar XIX. yüzyılda bölgeye rağbetin artmasıyla yıkılmışlardır. Cenevizliler fetihten birkaç gün önce aman (teslim olma) dilediklerinden dolayı geniş imtiyazlar kazanarak varlıklarını devam ettirmişlerdir.
Galata Kulesi; fener, yangın gözetleme kulesi, hapishane, gemici barınağı
gibi değişik amaçlarla kullanılmıştır. Çeşitli hikâyelere, şiirlere ve efsanelere
de konu olmuştur. Semtte günümüze ulaşan önemli Ceneviz kiliseleri (St.
Pierre Katolik Kilisesi, St. Georg Katolik Kilisesi, St. Benoit Katolik Kilisesi)
olmakla birlikte Kırım Kilisesi ve Musevi cemaatinin en büyük sinegongu
olan Neva Şalom da buradadır. Aynı zamanda Gürcü, Ermeni ve Rum kiliseleri ve 500. Yıl Türk Müsevileri Vakfı Müzesi de bulunmaktadır. Bunlarla
birlikte 1475’te Fatih tarafından camiye çevrilen, çevresine de yaklaşık yirmi yıl sonra Endülüs’ten hicret eden Arapların yerleştirilmesiyle Arap Cami
ismini alan önemli bir yapıt da bulunmaktadır. Bunların dışında belki de
Pera’daki (Beyoğlu’nun Cumhuriyet’ten önceki adıdır. Yunanca karşı yaka
anlamındadır.) en önemli İslam eseri olan Galata Mevlevihanesi; 1495’de
İskender Paşa’nın av çiftliğinin bir kısmında yer alan Theodoros Manastırı kalıntıları üzerine yapılmıştır. İçerisinde Şeyh Galip’ten Halet Efendi’ye
kadar bir çok önemli kişinin mezarı bulunmaktadır. Günümüzde müzeye
dönüştürülmüştür. Semtte Divan Edebiyatı Müzesi, Salt Galata , Pera Müzesi, Habip Gerez Sanat Evi, İstanbul Modern, Osmanlı Bankası Müzesi de
bulunmaktadır. Ayrıca Galata ile sahil arasındaki Bankalar Caddesi’ndeki
yapılar da ilgi çekmektedir. Bunların yanında semtin her yanında sayamayacağımız kadar eser bulunmaktadır. Galata; farklı dönemlere, değişik sanat
tarzlarına farklı mezhep ve dinlere ait yapılarla imparatorluk geçmişinin
aynası niteliğindedir.
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KUZGUNCUK

Kuzguncuk, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Üsküdar ilçesinde yer alan
bir semttir. Üsküdar, Paşalimanı ile Beylerbeyi arasındaki yerleşme kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda oluşmuş, Boğaziçi’ne açılan bir vadi
içinde gelişmiştir. Kuzguncuk’un Bizans Dönemi’ndeki ismi altın kiremit anlamına gelen Hrisokeramos’tur. Kuzguncuk adı ise Evliya Çelebiye
göre Fatih Dönemi’nde buraya yerleşmiş olan Kuzgun Baba adlı ermişe
dayanmaktadır. XVII. yy.da bölgeye artan Musevi ve sonrasındaki Ermeni
göçleri ile semt imparatorluk mozaiği olmuştur. Semtte iki Rum kilisesi
(Ayios Pandelimon, Ayios Yeorgios), bir Ermeni kilisesi (Surp Krikor) iki
sinegong (Beth Yaaakov, Beth Nisim) ve iki cami (Üryanizade Ahmet Esat
Efendi Camii, Kuzguncuk Camii) bulunmaktadır. Semte yerleşen Yahudiler
buraya “Bella Vista” (güzel manzara) demişlerdir. Buradaki dinsel uyumunu iki örnekle açıklayabiliriz. Beth Yaakov Sinegong’un duvar süslemelerini
İranlı Müslüman bir hattat yapmıştır. Ermeni cemaati Surp Krikor Kilise’sinin arsasının bir bölümünü cami yapılması için vermişler ve cami yapımına
da yardım etmişlerdir. Müslümanlar da 1952 yılında yapılan Kuzguncuk Camii kubbesinin kilise kubbesini genişlik ve yükseklik olarak geçmemesine
dikkat etmişlerdir. Cami ve kilisenin bitişik olmasıyla ile birlikte yakınlarında Beth Yaakov Sinegong’u bulunur. Üç semavi dinin mabetlerinin bu kadar
yakınlıkta olmasının örnekleri çok azdır. Bunların dışında Kuzguncuk sokaklarında Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden bazılarını görürüz. Abdülhamit Dönemi adalet nazırlarından Mahmut Cemil Efendi tarafından İtalyan mimar Alberti’ye yaptırılan “Cemil Molla Köşkü” bunlardan
birisidir. Elektriğin, telefonun, fotoğraf stüdyosunun, kalorifer tesisatının
ilk defa sahip olduğu sivil yapıdır. Smotas binası Erken Dönem Cumhuriyet
yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda iki üç katlı cumbalı evler her
sokakta karşımıza çıkmaktadır. XIX. yy. sonlarında Ali Talat Bey’in yaptığı Kuzguncuk İskelesi de I. Ulusal Mimari’nin unsurlarını yansıtmaktadır.
Ahmet Esat Efendi’nin ( XIX. yy. şeyhülislamlarındandır) yaptırdığı ahşap
camii de ahşap işlemeciliğinin inceliklerini sergilemektedir. Sultan Abdülaziz’in hekimbaşısı ve Kızılay’ın kurucusu olan Marko Paşa’nın mezarı da
İlya Bostanı’nın bitişiğindeki Rum Mezarlığındadır.
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KAPALIÇARŞI

Kapalıçarşı; Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biridir.
Kapalıçarşı’da yaklaşık 4.000 dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda çalışan sayısı yaklaşık 25 bindir. 2014 yılında 94 milyon kişi ziyaret
etmiştir ve dünyada en çok ziyaret edilen mekânı olmuştur. 30.700
metrekarelik alana kurulu olan çarşıda 66 sokak labirent izlemini vermektedir. İçerisinde 5 cami, 1 mektep, 7 çeşme, 10 kuyu, 1 sebil, 1 şadırvan, 21 kapı, 17 han bulunmaktadır.
Bizans Dönemi’nde bu alanda çarşının olduğu tartışmalıdır. Kesin
olan şey Fatih’in 1461’ta Cevahir Bedesteni’ni (değerli taşlar çarşısı)
buraya yaptırmış olmasıdır. Sonrasında yanına Sandal Bedesteni
(kumaşçılar) sonrasında da Kalpakçılar Bedesteni inşaa edilmiştir.
Zamanla bedestenler arası birleştirilen yollar ve dışa doğru yapılan
ilaveler ile günümüzdeki hâlini almıştır. Osmanlı ticaretinin kalbi-
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nin attığı bir yer olmuştur. Her
sokağında ayrı bir meslek kolu
yani lonca olup narh da etkili bir
şekilde uygulanmıştır. İçerisinde ince el sanatları, halı, takı vb.
birçok atölyeyi de barındırmıştır.
Kapalı Çarşı’nın (Osmanlı Dönemi’ndeki adıyla Çarşı-yı Kebir) birinci kapısının karşısında
Nuruosmaniye Camii bulunmaktadır. Osmanlı mimarisinin
dönüm noktası sayılan cami,
barok tarzda yapılmıştır. Bu aynı
zamanda Osmanlı modernleşmesinin ilk işareti olmuştur. III.
Osman Dönemi’nde (1754-1757)
bitirildiğinden dolayı bu padişahın adını taşır. Diğer camilerde olduğu gibi iç duvarlarında Fetih ve Nur sureleri yazılmıştır. Taş alemin
kullanıldığı ilk, çok köşeli avluya sahip tek camidir.
Aynı zamanda; Beyazıt Camii ve Meydanı, Atik Ali Paşa Camii,
Yahya Kemal Müzesi, Çemberlitaş Sütunu, Basın Müzesi, Sağlık
Müzesi, sahaflar ve daha sayamayacağımız onlarca tarihî ve kültürel
eser yakın çevrededir.
Önceki sayfalarda naçizane açıklamaya çalıştığımız on tarihî ve
kültürel alanla İstanbul’u sınırlayamayız. Bunlardan başka Beşiktaş,
Ortaköy, Üsküdar, Karaköy, Tophane, Adalar, Eminönü, Zeyrek, Çarşamba, Samatya, Vefa ve Kadıköy’de önemli merkezlerdir.
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ÜNİVERSİTELER,

Öğrencilerimizin, üniversite sayısı açısından ülkemizin en
zengin kentinde yaşamanın avantajlarını yaşayabilmeleri adına okullarımızın, özellikle de ortaöğretim kurumlarının üniversiteler ile iş birliği içerisinde olmaları hatta protokoller imzalayarak ortak çalışmalara yer vermeleri gerektiğini göz önünde
bulundurarak bu konudaki çalışmaları hızlandırmalıyız.
Öğrencilerin üniversitelere yapacakları geziler, katılacakları
kongre, sempozyum, konferanslar, yerinde yapacakları gözlem ve incelemeler ayrıca protokoller aracılığıyla yapılacak
ortak projelere katılımları, öğretmenlerin müfredatlarındaki
kazanımlar doğrultusunda ilgili çalışmalara öğrencileriyle katılımları hatta disiplinler arası çalışarak farklı branşlarla ortak
kazanımlara yönelik, öğrencinin hazırbulunuşluğunu sağlayarak yapacakları çalışmalar öğrenci bilgi ve becerisinin gelişiminde son derece etkili olacaktır.
Çalışma öncesi, anı ve sonrası için ön hazırlıkların yapılması son derece önemli olacaktır. Bu tür çalışmalar, amaçlanan
kazanımlara ulaşma noktasında etkili olduğu gibi özellikle lise
öğrencilerinin üniversite ortamını yerinde tanıma, kendi ilgi
alanını belirleme, sonradan yaşayacağı alan tercihindeki hataları minimuma indirme, doğru üniversiteyi seçme noktasında
da son derece olumlu olacaktır.
Aşağıdaki bölüm yalnızca birkaç örnekten ibarettir. Bu örneklerden yola çıkarak öğretmenlerimiz, kendi branşlarına
uygun kazanımlar doğrultusunda isterlerse disiplinler arası
çalışmalar hazırlayarak ya da üniversitelerle yapacakları protokoller doğrultusunda çok çeşitli çalışmalara imza atabilirler.
Nezahat AKBABA
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Çocuk Üniversitesi İstanbul 		
Üniversitesi, Beyazıt Kampüsü 34452
Beyazıt İstanbul
: cocukuniversitesi@istanbul.edu.tr
: 0 212 440 02 78 Dahili : 10770
: 0 212 440 0 279
: https://www.facebook.com/
istanbuledutr1453/
: 9.00/17.00

İstanbul Çocuk Üniversitesi; Türkiye’nin en köklü eğitim ve öğretim kurumu olan İstanbul Üniversitesinin bir sosyal sorumluluk projesi olarak
çocukların ve gençlerin bilgi ve görgülerini en doğru şekilde geliştirmeye
yönelik olarak bilimsel yöntemler, programlar ve projeler üretir; keşfeder
ve uygular.
İstanbul Üniversitesi, bu öncü girişimi ile yaşam boyu eğitim anlayışını ve her yaştan bireyin kendini geliştirmesini ve yeni bilimsel gelişmeleri öğrenmesini destekleme noktasında yeni bir vizyon oluşturmuştur.
Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki bu vizyonun adı İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesidir.
Türkiye’nin en geniş eğitim öğretim portföyüne sahip olan İstanbul
Üniversitesinin 3298 öğretim üyesi, Çocuk Üniversitesinin de gönüllü
eğitmenleridir. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin
hem program zenginliği bakımından ve hem de öğretim elemanı kalitesi bakımından benzerlerine açık üstünlüğü söz konusudur. Ayrıca eğitim
kadrosunun genişliği, çocuklara çok sayıda alternatif sunabilme imkânı
vermektedir.
PROGRAMLAR: Yaz Okulu, Kış Okulu, Hafta Sonu Programları, Genç
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Tüm Genom
Analiz Laboratuvarı

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları

: Vakıf Gureba Cad. Çapa Kampüsü 		
Şehremini - Fatih / İSTANBUL
: detae@istanbul.edu.tr
: 0 2124142229 Dahili : 33300
: - 90 2125324171
: https://deneyseltip.istanbul.edu.tr/tr/		

Açılış ve Kapanış Saatleri

: 9.00 - 17.00

content/birim-ve-merkezler/tum-genomanaliz-laboratuvari

Yarım asırlık geçmişi ile İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp
Araştırma Enstitüsü; bilimsel araştırmalar yapan, üst düzeyde bilgi ve deneyimle donanımlı araştırmacı yetiştiren ve bilim insanları için en iyi koşullarda deney hayvanları üreten bir kurumdur.
Kuruluşundan bu yana sahip olduğu deneyimli elemanlar ve geniş laboratuvar alt yapısı ile çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe değerli
katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca Aziz Sancar DETAE, üniversite içinden
ve dışından ve farklı disiplinlerden çok sayıda araştırmacıya da ideal çalışma ortamı sağlamaktadır.
Enstitünün kuruluş amaçlarından biri de çağdaş bilim insanı yetiştirmektir. Enstitümüzde yüksek lisans ve doktora eğitimi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü çatısı altında yürütülmektedir. Bugüne kadar enstitümüz anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan pek çok
bilim insanı gerek yurt içi, gerekse yurt dışı araştırma merkezlerinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Enstitüye Bağlı Tüm Genom Analiz Laboratuvarı
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İnsan Genom Projesiyle insan genomunun tahmin edilenden daha az
gene sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç, bilim insanlarını, insan genomundaki protein kodlamayan bölgelerdeki dizilerle protein kodlayan
dizilerdeki somatik varyasyonların ve de bunların genom üzerine etkilerinin araştırılmasına yönlendirmiştir. Klasik dizileme yöntemleriyle
bunları yapmak hem çok maliyetli hem de çok zaman alıcıdır. Bu sebeple
pyrosequencing temelli derinlemesine dizileme yöntemi geliştirilmiştir.
Yeni nesil dizileme klasik dizilemeden farklı olup bir bölgenin eş zamanlı
birden fazla derinlemesine dizilemesidir. Bu sayede klasik dizileme yöntemlerinde belirleyemediğimiz düşük yüzdeli farklı dizileri belirlemek
mümkündür. Bu yöntem sayesinde bir canlının genomu tamamıyla kısa
sürede ve daha ucuza dizilenebilmektedir. Bu yöntemle metagenomik,
transkriptom, farklı organizmaların genomu gibi hayli karmaşık çalışmaların yanı sıra ekzom dizileme, mitokondriyal DNA’nın dizilenmesi gibi
çalışmaların yapılması mümkündür. Ayrıca yeni nesil dizileme ile genetik/epigenetik düzenleyici ağların, kromatin yapısı, nükleer yapılanma ve
genom varyasyonları hakkında bilgi edinmek mümkün olmuştur.
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Tüm Genom
Laboratuvarı 2009 yılından beri faaliyet göstermektedir. İlk yıllarda GS
FLX 454 cihazı ile çalışmaya başlayan ünitesinde bir dönem proje kapsamında gelen İon Torrent cihazı ile çalışmalara devam edilmiştir.
Bu iki cihazla Mikrobiyal metagenomiks (kefir), transkriptom (Multiple
miyolema hastalığı), bakteri (Halomonas) ve virüs (Hepatit B), mitokondriyal DNA (Konjenital kalp defektli olgular ve vb.) dizilenmesi gibi çeşitli
teknikler ile (shot gun, amplikon gibi) bir çok proje çalışılmıştır.
Uygulama & Araştırma
Hedeflenen Yeniden Dizileme (Amplikon, Hibrid Yakalama, 16S Metagenomiks)
Küçük Genomların Dizilenmesi ( De novo, Yeniden dizileme, Plazmid )
RNA Dizileme (Küçük RNA’ların dizilenmesi, Mikrobiyal RNA Dizileme)
CHIP  Dizileme
Mikrobiyom Dizileme
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Göztepe Yerleşkesi Adresi: Fahrettin
Kerim Gökay Caddesi M.Ü. Göztepe 		
Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL
: dobisu@marmara.edu.tr
: 0 216 337 16 01
: 0 216 337 16 01
:
:

Kurumun Amaçları:
• Türkiye’de doğal olarak yetişen tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin
yayılışını tespit etmek,
• çeşitli kuruluşlar ve şahıslar tarafından doğadan toplanıp yurt dışına ihraç edilen bitkilerimizin tahrip ve yok edilmesini engellemek,
• tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerimizden alınan tohum ve soğanları üretmek için sera, bahçe ve tarlalar tesis etmek,
• deniz ve tatlı su balığını geliştirmek için balık üretme çiftlikleri kurmak,
• doğal bitkiler ve su ürünleri ile ilgili faaliyetleri tüm yurda yaymak ve
bu konuda yöre halkını eğitmektir.
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama
Merkezi (KEYEM)

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Marmara Üniversitesi, Sultanahmet 		
Yerleşkesi, Fatih, İstanbul
: keyem @marmara.edu.tr
: 0 212 516 42 23
: 0 212 517 20 16 (139)
: https://www.facebook.com/
mukeyemarastirma/
: 9.00 - 17.00

2004 yılında, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi adı altında
Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim programındaki öğretim üyeleri tarafından kurulmuştur.
Merkezin ismine 2008 yılında yeni bir yönetmelikle “Kent Sorunları”
ifadesi eklenerek Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi şeklinde değiştirilmiştir.
Farklı disiplinlerden gelen yönetici ve araştırmacı kadrosu ile nicel ve
nitel araştırma tekniklerinde uzman bir ekibe sahiptir. Ekibin özellikle
İstanbul’un toplumsal sorunlarında son dönemde gündemde olan uluslararası göç konusuna ve kentte çocuğun durumuna da değinen, kenti
insan odaklı, insana dost ve insani yönü ağır basan karakterde algılayan
ve bunu kentin planına ve yönetimine yansıtmaya dönük çalışmaları da
bulunmaktadır.
Çalışma alanının önemli bir kolunu oluşturan yerel yönetimleri, toplumsal sorunlarla iç içe olan bu sebeple de çözüme de en yakın olan kurumlar olarak görmektedir. Bu sebeple yerel yönetimleri geliştirmek,
onlara destek olmak misyonudur. Bu misyonu gerçekleştirmek için öncelikle Türkiye’nin ilk ve tek lisans düzeyinde Yerel Yönetimler eğitimi veren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler bölümü öğrencilerinin kapasitelerini geliştirmede de destekçidir. Yine paralel
olarak akademik çevrelere yerinden yönetimin önemini kavratacak ze-
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minler hazırlamaktadır. Aynı zamanda da yerel yönetim kademesindeki
herkese yeni ufuklar açacak eğitimler vererek mevcut kapasitelerini açığa
çıkarıp onları geliştirecek projeler hazırlamaktadır.
Kentlerimizi daha yaşanabilir bir kent kılmak ve daha iyi bir yönetişim
için “Kent Çalışmaları”, “Yerel Yönetimler ve Yönetişim” “Uluslararası Göç
ve Toplumsal Uyum” ve “Çocuk ve Kentteki Durumu” temalarında alt
çalışma gruplarına sahiptir. Yönetim kurulu ve danışma kurulu ile etkin
projelere imza atmaya hazdır. Kurum, yerel yönetimlere bu noktada danışmanlık yapmaktadır.
Araştırma merkezinin kapısı çalışmayı arzu eden, kent sorunlarına ve
yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirmeye odaklanan herkese açıktır.
Ayrıca merkezin faaliyet alanını genişletmek için fikirleri olan ve bunları
projelendirebilecek herkese kapısı açıktır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler
Uygulama ve Araştırma Merkezi

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampüsü Teknoloji Fakültesi Kat: 2 		
34722 Kadıköy / İSTANBUL
: oguzhan@marmara.edu.tr
: +90 (216) 336 57 70 - 336 20 28 / 1698
: +90 (216) 337 89 87
:
: 9.00 - 17.00

Geçmişten bugüne bilimsel çalışmalara önem veren Marmara Üniversitesi yenilikçi vizyon yaklaşımı ve araştırmacı insan gücü sayesinde nanoteknolojiyi stratejik çalışma alanı olarak belirleyen bir grup araştırmacı
tarafından (Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Prof. Dr. Faik Nüzhet Oktar, Prof. Dr.
Osman Kılıç, Dr. Öğretim Üyesi Nazmi Ekren ve Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz)
bu alanda çalışmalar yapmak üzere 24.06.2008 tarihinde Türkiye’deki 3.
nanoteknoloji merkezi olarak Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NBUAM) kurulmuştur. Merkez kurucuları 2006
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ve 2016 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) alt yapı projeleri katkılarıyla hem nano-sağlık hem de nanoteknoloji alanlarında güçlü altyapıya
sahip iki laboratuvarı üniversite bünyesine kazandırmıştır. Bugün merkez
bünyesinde yaklaşık 30’a yakın araştırmacı görev almakta ve 300’e yakın
kullanıcıya da hizmet verilmektedir. 110 bilimsel SCI-indeks makale ve 100
üzerinde konferans bildirisi ve toplamda 2 adet patent üretilmiştir.
Merkez sayesinde hem nanoteknoloji araştırmaları yapmak hem projeler üretmek hem de ülke sanayimizin ihtiyacı olacak nanoteknoloji alanında nitelikli insan gücü yetiştirmek ve sanayimizin ihtiyacı olan katma
değeri yüksek ürünleri ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Nanoteknolojide her türlü araştırma, donanım, bilimsel deneyim ve alt yapıya sahip
olan ulusal bir araştırma merkezini gerçekleştirmek, merkezin verimli bir
şekilde yönetilmesini sağlamak, merkezin ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapan ve tanınan bir platform hâline gelmesini sağlama,k ulusal ve uluslararası ağlar yardımı ile çeşitli kuruluşlar arasında iletişim ve araştırma
konularında koordinasyonu sağlamak, nanoteknolojideki gelişmelerden
ilgili araştırmacıları ve kurumları haberdar etmek misyonunu taşımaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yıldız Teknopark

İletişim Adresi

E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri
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: Yıldız Teknopark Davutpaşa Yerleşkesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Esenler – İstanbul / Türkiye
: info@yildizteknopark.com.tr
: 0 212 483 70 00 – 01 0 212 671 49 93 – 94
: - 0 212 483 70 02
: https://www.facebook.com/yildizteknopark
: 9.00 - 17.00
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Yıldız Teknik Üniversitesi, ülkemizin AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunan 21. yüzyılın girişimci üniversite modeli doğrultusunda teknoloji
geliştirme bölgesi açma faaliyetlerine başlamış ve 2003 yılında Yıldız Teknopark’ı kurmuştur. Teknopark, yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara
dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir iş birliği
merkezi olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.
2009 yılında YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde faaliyete geçen ve sürdürülebilir gelişim ilkesi doğrultusunda büyümeye devam eden Yıldız Teknopark, 2014 yılı sonunda faaliyete başlayan 23.500 m2lik İkitelli Yerleşkesi’nin de hizmete girmesiyle bugün 148 bin m2lik AR-GE ofis alanında
hizmet vermektedir.
Yıldız Teknopark; yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık,
enerji, savunma sanayi, ,inşaat, gıda gibi birçok sektörde AR-GE çalışmalarını yürüten 282 AR-GE firması, 151 kuluçka firması ve 7000’den fazla
kalifiye AR-GE ve yazılım personeline ev sahipliği yapmaktadır.
Yıldız Teknopark, yerli ve millî markalar doğmasına öncülük edecek
ilham verici bir ekosistem kurmayı ve böylece ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı misyonu olarak belirlemiştir.
Yıldız Teknopark ülkemiz 2023 hedeflerini desteklemek üzere ulusal
Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Temel
amacı ülkemizin büyüyen ve gelişen ekonomisini AR-GE, teknoloji ve
yenilik eksenli bir kalkınma kültürü ve perspektifi ile desteklemektir. Bu
bağlamda Yıldız Teknopark’ın misyonunu destekleyecek 3 unsur belirlenmiştir:
Katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknoloji ürün ve hizmetleri üretme potansiyeli olan girişimcilere AR-GE, yazılım ve tasarım çalışmalarını
yürütebilecekleri ortam, destek ve imkânı sağlamak.
Mevcut küçük girişimleri ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için devlet, üniversite, yatırımcılar ve büyük işletmeler ile bir
araya getirmek ve iş birliği ortamı sunmak.
Üniversitelerdeki bilimsel bilgi birikiminin ve araştırma sonuçlarının
inovatif girişimlere transferini teşvik ederek yeni ticari değerler üretilmesini sağlamak.
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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Osmanlı ve Türk Tarihi Uygulama Araştırma Genel
Koordinatörlüğü

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları

: Bahçeşehir Üniversitesi Osmanlı ve
Türk Tarihi Araştırmaları Koordinatörlüğü
Çırağan Cad. No: 4 Beşiktaş/İstanbul
: yesim.ozgen@bahcesehir.edu.tr
: 0212 381 02 64
:: https://www.facebook.com/pg/bauotak/

Açılış ve Kapanış Saatleri

: 9.00 - 17.00

about/?ref=page_internal

Osmanlı ve Türk Tarihi Uygulama Araştırma Genel Koordinatörlüğü:
Genel Koordinatörlüğün amacı, özelde Osmanlıları; siyasi, sosyal, demografik, tarihî, ekonomik, sosyal, kültürel, arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, şehircilik ve benzeri açıdan incelemek; araştırma, yayın, kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, vb. çalışmalar yapmaktır.
Türkiye’nin yakın ilişkilerinin bulunduğu Osmanlı coğrafyasındaki ülkelerin tarihî, siyasal, kültürel ve ekonomik yapılarının incelenerek Türkiye
ile ilişkilerinin araştırılması, bölgede 1990 sonrasında Türkiye’nin siyasi ve
ekonomik etkinliğinin artması ile birlikte daha büyük bir önem kazanmıştır. İlgili ülkelerden bazılarının AB üyesi olması, bazılarının ise AB ile yakın
ilişkiler içinde bulunması, AB ile tam üyelik müzakereleri yürütmekte olan
ülkemizin bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmesini gerektirmektedir. Bu ülkelerin önemli bir kısmında Türk ve Müslüman toplulukların bulunması ve
bu topluluklar için Türkiye’nin bir çeşit tarihî ve kültürel ana vatan oluşturması da Türkiye’nin bölgeyle yakından ilgilenmesini gerektiren önemli bir
başka faktördür. Tüm bu faktörler Türkiye’de özellikle Osmanlılar hakkında
yapılacak araştırma ve yayınların önemini ortaya koymaktadır.
Koordinatörlüğünün misyonu, geçmişten günümüze kadar olan dönemde Türkiye ile Osmanlı ülkeleri arasındaki toplumsal, iktisadi, kültürel,
siyasal bağlamlarda doğal coğrafi çevre, güvenlik ve strateji konularında

178

Üniversiteler
araştırmalar yapılması ve bilimsel verilerin elde edilmesidir. Bu doğrultuda
ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların eserlerinin yayımlanması ve tanıtılması; Türkiye ve çeşitli Osmanlı ülkeleri ve diğer ülkelerin akademisyenlerini bir araya getirmek üzere ulusal ve uluslararası çapta bilimsel toplantıların düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası projelerin üretilmesi için çaba sarf
etmektedir.
Osmanlılardaki maddi ve manevi Osmanlı mirası gündeme getirilerek
Osmanlı kültür varlığının korunması konusundaki uluslararası duyarlılığın
gelişmesine katkı sağlanacaktır.
Genel Koordinatörlüğün Faaliyet Alanları
a) Osmanlılarda yaşamış ve yaşamakta olan ve değişik adlarla bilinen Türk
ve diğer Osmanlı halklarının tarihî, edebî, siyasi, demografik, kültürel,
ekonomik, sosyal, kültürel, arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, şehircilik ve
benzeri birikim ve varlıklarıyla ilgili araştırma ve yayınları takip etmek,
gerekli bilgi ve kaynakları arşivlemek.
b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki akademik, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilgi, materyal değişimi sağlamak, öğrenci ve
öğretim üyesi değişimi yapmak; tarih, demografik, kültürel, ekonomik,
sosyal, arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, şehircilik vb. konularında ortak
bilimsel toplantılar düzenlemek. Osmanlı coğrafyasındaki toplumların
tarihi, kültürü, sanatı, uygarlığı, kültürel mirası, arkeolojisi ve sanatı ile
ilgili araştırma ve yayın faaliyetleri ve ortak projeler yapmak.
c) Osmanlılara ait siyasi, sosyal, demografik, tarihî, ekonomik, kültürel,
eğitim-öğretim, bilimsel ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası
konferanslar, sempozyumlar, kongreler, paneller düzenleyerek Osmanlılarla ilgili konularda dünya kamuoyunu bilgilendirmek.
d) Türkiye’de Osmanlıcanın yaygınlaştırılması konusunda kurslar açmak
ve yayınlar yapmak.
e) Osmanlı ülkelerinin ortak tarihî geçmişini, kültürel varlıklarını; sosyal,
siyasal ve ekonomik benzerliklerini araştırmak; bu alanda yurt içinde ve
dışında kamu, özel ve tüzel kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak; ekip çalışmalarını takip ve teşvik etmek; Osmanlı ülkelerinin üniversiteleri ve
diğer ilgili kurumları ile akademik iş birliğini yönlendirmek ve koordine
etmek; Osmanlılardaki Türk varlığına ve kültürüne yönelik konferans,
seminer ve paneller düzenlemek; sonuçları iç ve dış kamuoyuna makale, dergi ve kitaplar vasıtasıyla duyurmak.
f) Türkiye ile Osmanlı ülkeleri arasındaki ilişkilerle ilgili bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak, arşiv, müze ve kütüphanelerinde incelemelerde bulunmak.
g) Merkezin amaç ve faaliyet alanları arasına giren konularda Türkiye, Osmanlı ülkeleri ve diğer ülkelerde yapılan yayınları takip etmek, Türk bilim adamlarının yayın yapmasını teşvik etmek, çeşitli dillerde yazılmış
yayınların Türkçeye çevrilmesini sağlamak.
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Üniversiteler
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Simülatör Merkezi

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Postane Mahallesi, Eflatun Sok. No: 8,
34940 Tuzla/İSTANBUL
: bilgi@pirireis.edu.tr
: +90 216 581 0050
: - 90 216 581 0051
: https://www.youtube.com/watch?v=
jGZARIgjxjU
: 9.00 - 17.00

Üniversitenin simülatörleri; sınırlı uygulamalar ile çok maksatlı, çok
fonksiyonlu uygulamaların etkileşimli, gerçek zamanlı ve üç boyutlu ortamlarda görsel, işitsel, dokunarak, mekâniksel özellikler ve çevresel etkilerinin mükemmel bir bileşkesini sergilemektedir. Simülatör uygulamalarında; gemiler arasındaki, gemilerle limanlar arasındaki ilişkiler, manevra,
haberleşme, harita ve radar eğitimi, değişik meteorolojik koşullarda, gündüz ve gece acil manevralar, ihtisasa yönelik özel manevralar, 17 simülasyon ortamında 7 temel simülatör tipi, 50 değişik tipte gemi, 50 deniz
coğrafya alanı, 3000 değişik tipte destekleyici gemi ve obje kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
Simülatörler, mevcut imkân ve kabiliyetleri ile STCW eğitim standartlarını sağlamanın yanısıra denizcilik eğitiminin standartlarını belirleyici
eğitim yardımcısı niteliğini taşımaktadır.
Köprü üstü simülatörlerinde, güçlü görsel etkileşimin yanı sıra gerçek
gemi kullanma, kumanda, mevki koyma konsol ve aygıtları yer almaktadır. Benzer şekilde, makine dairesi simülatörü de, gemi ortamındakine
birebir benzer kontrol paneli, dokunmatik ekranlar, kumanda panel ve
devreleri, gerçekçi eğitim ortamının tüm öğelerini içermektedir.
Simülatörlerdeki tüm uygulama ve eğitimler, önceden hazırlanan senaryolara göre yapılmaktadır.
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Eğitmenler tarafından yönetim, operasyon ve destek düzeylerine göre
hazırlanan senaryolar; takım, operatör, karar verme, usuller, idame, arıza
giderme, özel faaliyetler, vardiya görevleri eğitimlerini kapsamaktadır.
Senaryoya dayalı eğitimler, uygulama sırasında simülatörün kullanımına
bağlı olarak eğiticiler tarafından eğitim bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulur.
Simülatörlerde aynı anda 200 öğrenci eğitim yapabilmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirmede, merkezî sistemle bulut tabanlı olarak yürütülen
400’den fazla bilgisayar, 16 sunucu, 422 monitör, 38 projeksiyon aygıtı,
150’den fazla özel donanım bileşeni aracılığıyla 30’u aşkın konfigürasyon
kullanılmaktadır.
Uygulama ortamları olarak, 360, 330 ve 270 derece görüş alanına sahip
3 adet Köprü üstü , Tam Donanımlı Makine Dairesi, Sıvı Yük Elleçleme,
ARPA, Radar, ECDIS, GMDSS, hareketli platforma sahip Vinç simülatörü,
Dinamik Mevkilenme, Demirleme, Römorkör, Yat, Balıkçılık, Çevre, Gemi
Trafik Sistemi, Gemi ve Liman-Tersane Modelleme simülatörleri kullanılmaktadır.
Simülatör ortamlarının yanı sıra, 2 çok maksatlı derslik, 2 makine dairesi eğitim dersliği, 4 brifing salonu kullanılmakta; tüm sistem ana kontrol
odasından aynı anda kontrol edilebilmekte ve yönetilebilmekte, senaryo
yükleme ve oyuna anında müdahaleler buradan yapılabilmektedir.
Benzer şekilde, makine dairesi simülatöründe, gemi ortamındakine birebir benzer kontrol paneli, dokunmatik ekranlar, kumanda panel ve devreleri, gerçekçi eğitim ortamının tüm öğelerini içermektedir.
GMDSS simülatör ve dersliğinde, gemi tipi haberleşme birebir benzetimle operatör odalarında gerçekleştirilmektedir.
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SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi (SUNUM)

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Orta Mah. Üniversite Cad. No:27/1 | 		
34956 Tuzla, İstanbul, Turkey
: sunum@sabanciuniv.edu
: +90 (216) 483 9000 0216 483 98 80
: +90 (216) 483 9885
: https://www.facebook.com/pg/sunum
sabanci/about/?ref=page_internal
: 9.00 - 17.00

Türkiye Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı tarafından 2010 yılında 25
milyon dolar yatırım ile kurulmuştur.
Kalkınma Bakanlığı tarafından çok rekabetçi bir tarama sürecinin ardından SUNUM, 2017 yılında dört ulusal araştırma altyapısından biri olarak
seçilmiştir. Şu anda bir taraftan Sabancı Üniversitesi ile yakın bağlarını
sürdürürken diğer taraftan da ev sahibi kuruluş bünyesinde yeniden yapılanmakta olup kendine ait yeni bir yasal kimlik oluşturmaktadır.
SUNUM’da Sabancı Üniversitesinin farklı disiplinler ve dış paydaşların
araştırma uzmanlığını tamamlayan “bir araya getirme ve birlikte geliştirme” stratejisi ve bütüncül yaklaşımı ile çok disiplinli ve uygulama odaklı
araştırmalar için misyonunu tamamlıyor.
Araştırma Konuları:
• Nanomalzemeler, yaşam bilimleri, gıda-tarım-su-çevre, enerji
• İmkânlar:
• Mikro ve nanofabrikasyon laboratuvarı ve temiz oda
• Ölçme, karakterizasyon /
görüntüleme
• Malzemeler sentezi ve üretimi
• Enerji geri dönüşüm ve biriktirme sistemleri

182

• Nanoelektronik ve nanogenetik
• Moleküler biyoloji ve mikroakışkanlar ve mikrotermal sistemler
• Yüksek performanslı bilgi-işlem
• mikrosistemler test laboratuvarı
ve yankısız oda
• Nanomalzemeler, enerji depolama ve çevre
• Enerji ve yüzey kimyası

Üniversiteler
ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Lisede Bir Ders Projesi

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Dragos Kampüsü Orhantepe Mahallesi,
Turgut Özal Bulvarı, No: 21, Kartal - 		
İstanbul
: tanitim@sehir.edu.tr
: 444 4 034
:: https://www.sehir.edu.tr/tr/kayit
/lisede-bir-ders
: 9.00 - 17.00

Lisede Bir Ders Projesi
Üniversitelerin eğitim ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma
fayda sağlama misyonlarının da olduğu düşüncesinden yola çıkan İstanbul Şehir Üniversitesi, 2010 yılından bu yana Lisede Bir Ders adlı projeyle
Türkiye genelinde binlerce lise öğrencisiyle buluştu. Proje kapsamında
Şehir Üniversitesi öğretim üyeleri kendi alanları ile ilgili ve lise müfredatına uygun içerikte dersler hazırladı. Lisede Bir Ders projesi kapsamında öğrenciler üniversitede bir dersin nasıl işlendiğini görmüş olup güzel bir deneyim yaşayarak üniversite öğretim üyeleriyle tanışma imkânı buluyor.
Şehir Üniversitesi öğretim üyelerinin, lisenizdeki 11 veya 12. sınıf öğrencilerinize misafir öğretmen olarak ders sunması için tanitim@sehir.edu.
tr mail adresinden veya 444 4 034 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.
Şehir Üniversitesi öğretim üyelerinin Lisede Bir Ders projesi kapsamında sundukları dersler şunlardır:
• Strateji Nedir? Kariyer ve Gelecek Planlamasında Nasıl Kullanılabilir?
• Kariyer Yönetimi

• Kendi Yürüyüşünü Bulmak: Güvenli Duruş ve Kendini İnşa
• Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin mi?
• Romanlarla Toplumbilim
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• Markalar İnsan Olsalardı Nasıl
İnsanlar Olurlardı?
• Dikkat Kriz Çıkabilir! Bir Kriz
Karşısında Nasıl Davranmalıyız?
• İçindeki Dahiyi Keşfet!
• Medya Kimliklerimizi Nasıl Etkiler?
• Komedi Dünyasına Giriş: Charlie
Chaplin
• İletişimci Olmaya Hazır Mısın?
• İşte Bunlar Hep Reklam!
• Yazsam Senaryo Olur mu?
• Bir Hikâyem Var!
• Müziksiz Asla!
• Hayatım Film
• Yöneylem Araştırması Nedir? Bir
Oyun Üzerinden Öğrenelim
• Veri Bilimcisi mi Olmalıyım?
• Basit Fikirlerden Bilgisayar Çağına
• İletişim Teknolojilerinden Bilgi
Teknolojilerine: Hayatın, İş
Dünyasının ve Bilimin Değişimi
• Matematik ve Tıp - “Bu Öğrendiklerimizi Nerede Kullanacağız
ki?”
• Haberleşme Uyduları Nasıl Çalışır?
• İstanbul’da İlk Romanı Kim Yazdı: Edebiyat Tarihimizi Yeniden
Düşünmek
• Araba Sevdası’na Yakalanmak
• Ortadoğu Neyimiz Olur?
• Seçimlerle Kimi, Niçin ve Neden
Seçeriz?
• Avrupa Birliği Türkiye’ye Ne Getirir, Türkiye’den Ne Götürür?
• Uluslararası İlişkiler Analizi Nasıl
Yapılır?
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• D
 iplomasi Ne İşe Yarar?
• K
 arşılaştırmalı Siyaset ve Türkiye Siyasetinin Konumu
• Sosyoloji Ne İşe Yarar?
• Yakın Türkiye Tarihine Sosyolojiden Bakmak
• Eşitlik, Farklılık, Yurttaşlık
• Mezhepler Niçin Varlar?
• Uluslararası Ticari Problemler
Nasıl Çözümlenir?
• Yabancılar Bir Uzaylı Olarak
Yabancılar Hukukuna mı Tabidirler?
• Anayasal Bir Yönetimde Yaşamaya Neden İhtiyacımız Var?
• Mutluluk Hakkında Ne Biliyoruz? Kimler, Ne Kadar Mutlu?
• Kişilik ve Davranış
• Duygular ve Öfke Yönetimi
• Felsefi Düşünce
• Felsefe İnsanı “Deli” mi Eder,
“Bilge” mi Kılar?
• Zihin Felsefesi ve Bilinç
• Neden Özgür Olmak İsteriz?
• An Introduction to Ethics

Üniversiteler
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Genç Beyinler Akademisi

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Altunizade Mah.HalukTürksoy Sok.No:14
PK: 34662 Üsküdar / İstanbul
: gba@uskudar.edu.tr
: +90 216 400 22 22
:: https://www.instagram.com/
gbakademisi/?hl=tr
: 9.00 - 17.00

GBA dünyadaki gelişmelere paralel olarak; ulusal bilim politikaları, sosyal hizmetler, sağlık, dış politika, güvenlik, ekonomik, eğitim, teknolojik
ve sosyokültürel vb. alanlarda kurumların nasıl bir vizyona sahip olması
gerektiği konusunda kurumlar arası katılımcı demokrasi oluşturularak
siyaset üstü yönetişim modeli çerçevesinde öneriler geliştirmek ve ihtiyaç duyulan her konuda projeler oluşturmak amacıyla teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve ortak bulma faaliyetlerinde destek olmak için
kurulmuştur.
Merkezin Amaçları:
1. AB tarafından sağlanacak fonların kullanımında tasarruf ve verimlilik
sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak.
2. AB tarafından ilan edilen ve ülkemizin yararlanabileceği tüm programların tanıtılmasına ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak.
3. AB programlarına ilişkin faaliyetlerin işleyişine yardımcı olmak ve
programlar kapsamında proje geliştirilmesine yardımcı olmak.
4. Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve
seçimini yapmak.
5. Proje hazırlamak isteyen üniversitedeki tüm birimlere, kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve
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danışmanlığı görevlerini yerine getirmek.
6. Projelerin başarıya ulaşması için; AB ve hibe veren kuruluşlar ile Ulusal Ajansın yayınlarını takip etmek ve projeleri ilgilendiren araştırma
merkezi görevlilerine ve proje hazırlayan bölümlere iletmek.
7. Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun
ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara, uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmaktır.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Merkezin Faaliyet Alanları:
AB fonlarını kullanarak projeler yapılmasını sağlamak suretiyle dış ve
iç kaynaklı proje ve programlara talep ve ilgiyi arttırmak.
Hazırlanan projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesini temin etmek, AB’ye üye ülkelerin karşılıklı bilgi, deneyim ve
teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki
yeni gelişmeleri ve bilimsel boyutu üniversiteye taşımak.
Proje üretmek isteyen üniversitemize bağlı fakülte, bölüm, yüksekokul, enstitü, USEM, araştırma ve uygulama merkezleri, NPİSTANBUL
Hastanesi ile tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmakta yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek
sağlamak.
Üniversitemize bağlı kurumlarda projelerin üretilmesini sağlamak.
Dış kaynaklı proje ve programlardan faydalanmamış, dezavantajlı bölgelerdeki kurumlarımızın proje üretmesini ve hibe programlarından
yararlanmalarını sağlamak.
Nicelik ve nitelik bakımından İstanbul’un proje çalışmalarında öncü
ve lider olması için gerekli çalışmaları yapmak.
Kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve ortaklık kurulmasını sağlamak (Eğitim kurumları, kamu kurumları, üniversiteler, STK, vb.).
Uluslararası boyutta ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak.
Dış kaynaklı proje ve programlar, Avrupa Birliği felsefesi, Türkiye-AB
ilişkileri, AB’nin eğitim ve gençlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak, gelişmeleri takip etmek ve bu konularda eğitimlere katılmaktır.
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Üniversiteler
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Merkez Yerleşke A-Blok Altunizade Mah.
Haluk Türksoy Sok. No: 14 PK:34662
Üsküdar / İstanbul
: tasavvuf@uskudar.edu.tr
: +90 216 400 22 22 Dahili: 2851 /2857
:: https://www.facebook.com/
tasavvufarastirmalarienstitusu
: 9.00 - 17.00

Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa
ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla bilimi, kendini ve
dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş; insani ve ahlaki değerleri
özümsemiş; sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın
değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak
bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi
için kullanmaktır.
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün Faaliyet Alanları
• Lisansüstü programlar açmak.
• Halka açık eğitim programları düzenlemek.
• Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri gerçekleştirmek.
• Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak eğitim programları
geliştirmek.
• Diğer akademik faaliyetlerde bulunmak.
• Klasik islam sanatları ve musikisi alanlarında sanat performansları,
sergiler vb. düzenlemek.
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29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER)

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Kısıklı Cad. No: 11/A 34692 Bağlarbaşı –
Üsküdar / İSTANBUL
: aromer29mayis@gmail.com
: (0216) 988 12 33
: +90 216 474 08 75
: https://www.facebook.com/29MAYIS.
AROMER
: 9.00 - 17.00

Üniversitemizin Arapça eğitimi alanında faaliyet gösteren kamu, özel
sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerinin
geliştirilmesine; Türkiye’deki Arapça eğitimine olan ve Türkiye’nin bölgesindeki ekonomik ve siyasi öneminin artmasıyla büyüyen ihtiyacın karşılanmasına ve bu bağlamda Türkiye’deki Arapça eğitimi seviyesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunma amaçlarıyla kurulmuştur.
29 Mayıs ARÖMER toplumun her kesiminden insanların bilgi ve becerilerini artırmaları için ihtiyaç duyulan alanlarda Arapça eğitim programları,
kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemekte;
danışmanlık ve proje hizmetleri sunmakta ve yayınlar yapmaktadır.
Türkiye’de Arapça öğretiminde kalitenin adresi olan 29 Mayıs ARÖMER, sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin Rize, Samsun, Siirt gibi birçok
şehrinde müftülüklerle ve İmam Hatip liseleriyle iş birliği yaparak yurt
dışından seçtiği uzman Arap hocaların Türkiye genelindeki okullara istihdamını sağlamaktadır.
Arapça eğitimi alanında uluslararası düzeyde geniş bağlantıları olan
ARÖMER’in hedefleri içerisinde uluslararası akreditasyonu olan bir Arapçanın TOEFL’ini başlatmak ve Arapça öğretimini kolaylaştıran kitap ve
görsel malzemeleri hazırlamak da yer almaktadır.
29 Mayıs ARÖMER, Türkiye’nin Arapça merkezi olmayı hedeflemektedir.
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29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAMER)
Deneysel Psikoloji Laboratuvarı

İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad.
No:4 34764 Ümraniye / İSTANBUL
: 29mayis@29mayis.edu.tr/pamer
: +90 216 474 08 60
: 90 216 474 08 75
: https://www.29mayis.edu.tr/tr
/deneysel-psikoloji-laboratuvari
: 9.00 - 17.00

Merkezin amaçları; psikoloji alanının değişik dallarında araştırma, inceleme ve uygulamalar yaparak bu alanda çalışan profesyonellerin ve
öğrencilerin bilimsel açıdan gelişmelerine destek sağlamak; üniversite
dışında ve gerektiğinde üniversite bünyesinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere psikoterapi hizmetleri vermek; koruyucu ruh sağlığını ve psikolojik sağlığı destekleyecek eğitim programları, kurs, seminer,
çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleme, danışmanlık ve proje hizmetleri verme, yayınlar yapma gibi faaliyetlerde bulunarak üniversitenin kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası
kuruluşlar ile olan iş birliğinin gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür
düzeyinin yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunların çözülmesine
ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
Psikoloji alanının bütün dallarında araştırma ve inceleme yapmak ve
projeler yürütmek.
Başta uluslararası olmak üzere, öğretim üyesi ve lisansüstü düzeyde
öğrenci değişimine destek sağlamak.
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirmek.
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Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası
kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
Psikoloji alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli
eğitim programları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon altında
uygulama yapma imkânı sağlamak.
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim
programları düzenlemek.
Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri yayınlamak.
Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme ve müdahale programları düzenlemek.
Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere psikoterapi ve danışmanlık
hizmeti vermek.
Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli ve ailelerine yönelik danışmanlık ve
eğitim hizmetleri vermek.
Merkezce düzenlenen programlara katılanlara üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen kurallara göre belge vermek.
Merkezin amaçları kapsamında yönetim kurulunca önerilen ve rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
Deneysel Psikoloji Laboratuvarı
2017 yılında kurulmuş olup İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) içerisinde yer alan bir laboratuvardır. PAMER bünyesi altında Deneysel Psikoloji Laboratuvarında bu zamana kadar “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDAU) ve 9 Nokta Problemi:
Tekrar Edilmesi ve Genişletilmesi” ve “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı
(tDAU) ve Sigara Bıraktırma” olmak üzere 2 adet proje gerçekleştirilmiştir.
Bu projelerden ilki 2017 yılında Barselona/İSPANYA’da gerçekleşen “2nd
International Brain Stimulation Conference”da sunulmuştur.
PAMER bünyesinde nöropsikoloji alanında Transkraniyal Doğru Akım
Uyarımı (tDAU) kullanılarak çalışmalar yapılmakta olup bundan sonraki
projeler kapsamında dil alanında ve nörobiliş-nöromodülasyon alanlarında tDAU ve bilişsel süreçleri geliştirme, üniversite popülasyonunda
öğrenmeyi arttırma ve hızlandırma çalışmalarına yoğunlaşılması hedeflenmektedir.
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DOĞAL SİT ALANLARI
VE ÖREN YERLERİ

Yaşadığımız şehir İstanbul gerek doğal gerekse kültürel
varlıklarıyla geçmişten geleceğe ışık tutmaktadır. Bu nedenle kültür ve tabiat varlıklarını yaşatarak korumak ve biriktirerek arttırmak yalnızca bu zamanın değil, aynı zamanda geleceğin insanlarına karşı da sorumluluğumuzdur. Kültür ve
tabiat varlıklarının korunmalarında bugünün insanları kadar gelecek kuşakların da menfaati vardır. Bu nedenle uluslararası hukukta kültür ve tabiat varlıkları “insanlığın ortak
mirası” olarak kabul edilirler. İnsanlığın ortak miraslarının
geçmişten geleceğe taşınması ve korunarak geliştirilmeleri,
tüm insanların başta da biz eğitimcilerin görevidir.
Vedat GÖNÜLAL
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DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖREN YERLERİ
“İnsan, doğal ve kültürel çevresiyle birlikte var olabilir. Taşınmaz kültür
ve tabiat varlıklarının korunması, geçmişten geleceğe örülen en önemli
köprülerden biridir. Özellikle de Türkiye gibi kültür ve tabiat değerleri yönünden zengin ülkeler açısından, bu köprünün önemi çok daha fazladır.”
Yaşadığımız şehir İstanbul bu değerleri bünyesinde fazlasıyla barındırmakta, gerek doğal gerekse kültürel varlıklarıyla geçmişten geleceğe ışık
tutmaktadır. Bu nedenle kültür ve tabiat varlıklarını yaşatarak korumak
ve biriktirerek arttırmak yalnızca bu zamanın değil, aynı zamanda geleceğin insanlarına karşı da sorumluluğumuzdur. Kültür ve tabiat varlıklarının
korunmalarında bugünün insanları kadar gelecek kuşakların da menfaati
vardır. Bu nedenle uluslararası hukukta kültür ve tabiat varlıkları “insanlığın ortak mirası” olarak kabul edilirler. İnsanlığın ortak miraslarının geçmişten geleceğe taşınması ve korunarak geliştirilmeleri, tüm insanların
başta da biz eğitimcilerin görevidir.
Öğrencilerimizde bu hassasiyeti oluşturabilmek, onların vicdanlarında
bu değerlerin yaşatılması ihtiyacını doğurabilmek için öğrencilerimizin
bu değerleri tanıması gerekmektedir. Kadim bir şehir olan İstanbul’da bulununan doğal sit alanları ve ören yerleri, bize eğitimde gezi gözlem tekniğinin her kademede rahatlıkla uygulanacağı alanlar sunuyor bize. Bizlere
düşen görev, öğrencilerimizi şehrimizde bulunan kültür ve tabiat varlıklarıyla tanıştırmaktır. Sınıf içerisinde anlattığımız ama ruhuna dokunamadığımız bu değerleri ziyaret etmek, onları geçmişin ve tabiatın ışığıyla
tanıştırmak önceliklerimizden olmalıdır. Bizler bu bölümde şehrimizde
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bulunan onlarca ören yeri ve doğal sit alanlarından sadece birkaçını sizlere tanıtabildik. Şehrimizde bulunan onlarca kültür ve tabiat alanlarımız
sizlerin rehberliğinde öğrencilerimizle kavuşmak için bekliyor.
Doğal Sit Alanı: 2863 sayılı kanunun 3. maddesinde açıkça tanımlanan
tek sit türü doğal sitlerdir. Bu tanıma göre doğal sitler, “Jeolojik devirlere
ait olup ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar.”’dır.
Doğal sit alanı kendi arasında üç kategoriye ayrılıyor. Bunlar: 1. derece doğal sit alanı, 2. derece doğal sit alanı ve 3. derece doğal sit alanı.
1. derece doğal sit alanı; bilimsellik açısından evrensel bir değere sahip
olan, mutlaka korunması gereken, ender bulunan ve ilginç özelliklere ve
güzelliklere sahip olan korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunacak alanlardır.
2. derece doğal sit alanı; doğal yapının korunması ve geliştirilmesi gereken aynı zamanda kamu yararı göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek
alanlardır.
3. derece doğal sit alanı; doğal yapının korunması ve geliştirilmesinin
yanında, bölgenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır.
Ören Yeri : Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup topografik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince
belirgin ve bağdaşık özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik,
sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen
inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği
alanları ifade eder.
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AYDOS KALESİ ÖREN YERİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Sultanbeyli
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C Kültür Bakanlığı İstanbul 5 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 		
Kurulu Müdürlüğü
İletişim Adresi
: Mehmet Akif, 34920 Sultanbeyli/		
İstanbul
E-Posta
: istanbulkurul5@kultur.gov.tr
Telefon
: (0212) 512 09 20
Belgegeçer
: (0212) 528 31 13
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/TCKulturTurizm
https://twitter.com/TCKulturTurizm
https://www.instagram.com/tckulturturizm
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Herhangi bir giriş denetimi olmadığından
7 gün 24 saat açık

Aydos Kalesi veya diğer adıyla Keçi Kalesi, Türkiye’nin İstanbul ilinin
Sultanbeyli ilçesindeki Aydos Tepesi’nin 325 metrelik uzantısında bulunan kale. Çevresiyle birlikte birinci derecede arkeolojik sit ilan edilmiştir
Tarihi : Kale, Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi’nde inşa edildi. O zamanki adı olan “Aetos” (Αετός), Yunancada “kartal” anlamına gelmekteydi. Bu isim, günümüze kadar çok ufak değişiklikle korunmuştur. 11. yüzyılda Türklerin Konstantinopolis’e (günümüzde İstanbul) yaklaşmaları
üzerine kalenin önemi arttı ancak Haçlı Seferleri’nin başlamasıyla Türkler
bölgeden ayrıldılar. 13. yüzyılın sonlarında bölgede, yeniden mücadeleler
baş göstermeye başladı. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi, kalenin alınması
için Abdurrahman Gazi’yi görevlendirdi .
Osmanlı kuvvetleri, daha sonra Aydos Kalesi’ni kuşattı. Fetihten sonra
kaleye yerleşen Abdurrahman Gazi önderliğinde Scutari (günümüzde Üsküdar) taraflarına akınlar düzenlendi. Ancak bir müddet sonra kale önemini kaybetti. İzmit’in 1337 yılındaki fethinden sonra Orhan Gazi’nin şehri çok beğendiği ve buranın yakınlarındaki Aydos Kalesi’ne artık ihtiyaç
olmadığından kaleyi yıktırdığı, muhafızları ve kalenin içinde yaşayanları
İzmit’e getirdiği ifade edilmektedir.
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YOROS KALESİ ÖREN YERİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Beykoz
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C Kültür Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 		
Kurulu Müdürlüğü
İletişim Adresi
: Anadolu Kavağı, Tuna Cad. No: 5, 34825
Beykoz/İstanbul
E-Posta
: istanbulkurul6@kultur.gov.tr
Telefon
: (0212) 513 09 19
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/TCKulturTurizm
https://twitter.com/TCKulturTurizm
https://www.youtube.com/user/
KulturTurizmBak
https://www.instagram.com/tckulturturizm
Açılış ve Kapanış Saatleri
: Herhangi bir giriş denetimi olmadığından
7 gün 24 saat açık

Yoros Kalesi, İstanbul’da Anadolukavağı sırtlarındaki Doğu Roma Dönemi’nden kalma bir kaledir. İmparatorluk zayıf düştükten sonra Cenevizlilerin eline geçmiş ve uzun süre onların elinde kalmıştır; bu yüzden bir Ceneviz
kalesi olduğu inancı doğmuştur. İstanbul’un fethinden bir yıl önce de Fatih
Sultan Mehmet bu alanı ele geçirmiştir. Yapı Doğu Roma Dönemi’nden bu
güne kalan tek savunma yapısı olmasıyla da önem taşır. Kalenin kapladığı
alan İstanbul çevresindeki diğer bütün kalelerin kapladığı alandan çok daha
büyüktür. İç kesimdeki kulelerin bazıları hâlâ iyi durumdadır ve duvarlarda
Yunanca yazıtlar göze çarpar. Adının nereden geldiği kesin olarak bilinmemektedir. “Kutsal yer” anlamına gelen Hieron’dan geldiği görüşü oldukça
yaygın olmakla birlikte, Antik Çağ tanrılarından Zeus’un sıfatı olan “uygun
rüzgârlar” anlamına gelen ourios’tan geldiği de iddia ediliyor. Ayrıca Yoros
adının doğrudan doğruya “dağ” anlamındaki Yoros’tan geldiği de düşünülmektedir.
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RUMELİ (TOPÇU) FENERİ KALESİ ÖREN YERİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Sarıyer
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 		
Kurulu Müdürlüğü
İletişim Adresi
: Rumeli Feneri ,Kale Cad .No: 24, 34450
Sarıyer/İstanbul
E-Posta
: istanbulkurul3@kultur.gov.tr
Telefon
: (0212) 512 09 20
Sosyal Medya Hesapları
: https//:www.facebook.com/TCKulturTurizm

Açılış ve Kapanış Saatleri

https//:twitter.com/TCKulturTurizm https//:
www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
https//:www.instagram.com/tckulturturiz m

: Herhangi bir giriş denetimi olmadığından
7 gün 24 saat açık

Rumeli (Topçu) Feneri Kalesi, İstanbul'da Rumeli Feneri sırtlarındaki 17. yüzyıldan kalma bir kaledir. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz tarafından en uç noktasında yer alan kalenin kemerli bir giriş kapısı bulunmaktadır. Cumhuriyet Dönemi’nde askeri karakol olarak kullanılmıştır. İki
büyük kulesi olan ve 17. yy.da IV Murat zamanında yeniden inşa edilen
kalede 60 asker evi, 100 top, cephanelik, buğday ambarları ve bir de cami
vardı. Kalede 300 asker yaşıyordu.
Rumeli Feneri Kalesi, Avrupa kıtasının güneydoğusu, Karadeniz'in Marmara Denizi ile birleştiği son noktada, yarımadanın kuzeye açılan ucunda
yer almaktadır.
Kale 18. yüzyılda Rum mimar tarafından inşa edilmiş, aynı yüzyıl içinde yenilenmiştir. 18. yüzyılda İstanbul’un bu kuzey kısımları Rumların
yoğun olarak yaşadığı bölgelerdendir. Kale yaklaşık olarak 55x70 m boyutundadır. Kuzeye bakan iki köşegeni pahlanmış dikdörtgen formdadır.
Yığma taş ile inşa edilen yapının kemer ve kubbesinde tuğla malzeme
kullanılmıştır. İki farklı kotta teraslanmış olan avluyu bir duvar çevrelemektedir. Doğu ve batı duvarları üzerinde sekizgen planlı birer kule yer
almaktadır. Avlunun güneyinde sarnıç bulunmakta olup yine avlu içinde
bazı yapılara ait temel kalıntıları görülmektedir.
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YEDİKULE ZİNDANLARI ÖREN YERİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Fatih
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 		
Kurulu Müdürlüğü
İletişim Adresi
: Yedikule, Yedikule Meydanı Sok. No: 9,
34107 Fatih/İstanbul
E-Posta
: istanbulkurul3@kultur.gov.tr
Telefon
: (0212) 585 89 33
Sosyal Medya Hesapları
:https//:www.facebook.com/TCKulturTurizm

Açılış ve Kapanış Saatleri

https//:twitter.com/TCKulturTurizm https//:
www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
https//:www.instagram.com/tckulturturizm

: 08.30-1800 Kapalı olduğu günler ve
saatler değişiklik gösterebilir.

Yedikule, aslında adı gibi bir zindan oluşturmak amacı ile değil, Bizans'a
misafir gelen kralları ve yabancı sarayların mensuplarını ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yapıldı.
Tüm dünya tarihine çağ atlatan İstanbul'un Fethi ile şehri eline geçiren Fatih Sultan Mehmet, yapıya üç kule daha ekler ve tam yedi tane kule
olur. Ayrıca kaleye surlar da ekletip kuleleri bağlayan padişah, burada bir
garnizon oluşturdu. Böylece Bizans ve Osmanlı uygarlıkları bütünleşmiş
oldu. Padişah yapıtın temizliği ve onarımı için bölgeye malzeme desteği
de sağladı. Yapı tarih boyunca pek çok amaçla kullanılmıştır.
868- Yedikule'deki mermerlerin oluşturduğu kulelerin arasında yer açılarak buralar hapishane olarak kullanıldı.
1458-1789- Hazine-i Hümayun (Osmanlı Hazinesi), bu yapıda tutulmaya başlandı.
1430-1800- Kuleler Devlet Hapishanesi olarak kullanılıyordu.
1851-Abdülmecit Dönemi’nde hayvanat bahçesi olarak kullanıldı.
1871-1875- Yedikule bu yıllarda Kız Sanat Evi idi.
2004- Yedikule Hisarı özel bir şirkete devredildi.
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ANADOLU HİSARI ÖREN YERİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Beykoz
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 		
Kurulu Müdürlüğü
İletişim Adresi
: Anadolu Hisarı, Körfez Cd., 34810
Beykoz/İstanbul
E-Posta
: İstanbulkurul6@kultur.gov.tr
Telefon
: (0212) 513 09 19/(0212) 513 91 63
Sosyal Medya Hesapları
:https//:www.facebook.com/TCKulturTurizm

Açılış ve Kapanış Saatleri

https//:twitter.com/TCKulturTurizm https//:
www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
https//:www.instagram.com/tckulturturizm

: 08.30-1800

Güzelce Hisarı olarak da bilinir, İstanbul'un Anadoluhisarı semtinde,
Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdedir.
Anadolu Hisarı, 7.000 metrekarelik bir alan üzerine, Boğazın en dar
noktası olan 660 metre mesafedeki bölgesine 1395 yılında, Yıldırım Beyazıt tarafında inşa edilmiştir. Cenevizliler, Bizans’la birlik olarak Kefe, Sinop
ve Amasra’da koloniler kurmuşlardı. Bu sebeple, Boğaz geçişi Cenevizliler
için hayati önem taşımaktaydı. Aynı durum Osmanlılar için de söz konusuydu. Karşı sahilde, İstanbul'un Avrupa Yakası’nda bulunan Rumeli
Hisarı ise, 1451-1452 yılları arasında II. Mehmet tarafından, bu yabancı ülkelerin gemilerinin geçişlerini denetim altında tutabilmek amacıyla inşa
ettirilmiştir.
Anadolu Hisarı, İstanbul'un fethinden sonra askeri önemini yitirmiş,
çevresi zamanla bir yerleşim bölgesi durumuna gelmiştir. Bugün bazı bölümleri yıkık olan Anadolu Hisarı’nın ortasından yol geçmektedir.
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RUMELİ HİSARI ÖREN YERİ

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Sarıyer
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 		
Kurulu Müdürlüğü
İletişim Adresi
: Rumeli Hisarı, Yahya Kemal Cad., 		
34470 Sarıyer/İstanbul, Türkiye
E-Posta
: İstanbulkurul3@kultur.gov.tr
Telefon
: (0212) 522 32 85/ (0212) 522 32 87/		
(0212) 522 45 66
Sosyal Medya Hesapları
:https//:www.facebook.com/TCKulturTurizm
https//:twitter.com/TCKulturTurizm https//:
www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
https//:www.instagram.com/tckulturturizm

Açılış ve Kapanış Saatleri

: 08.30-1800

Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı olarak da bilinir), İstanbul'un Sarıyer
ilçesinde Boğaziçi'nde bulunduğu semte adını veren hisardır. Fatih Sultan
Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden önce boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu Hisarı'nın tam karşısına inşa
ettirilmiştir. Burası boğazın en dar noktasıdır. Sarıyer, İstanbul'da bulunan
Rumeli Hisarı, 30 dönümlük bir alanı kapsamaktadır. Anadolu Hisarı'nın
karşısında İstanbul Boğazı'nın 600 metrelik en dar ve akıntılı kısmında
inşa edilmiş bir hisardır. 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan hisarın üç
büyük kulesi, dünyanın en büyük kale burçlarına sahiptir.
Rumeli Hisarı'nın adı Fatih vakfiyelerinde Kulle-i Cedide, Neşri tarihinde Yenice Hisar; Kemalpaşazade, Âşıkpaşazade ve Nişancı tarihlerinde Boğazkesen Hisarı olarak geçmektedir.
Hisarın inşaatına 15 Nisan 1452'de başlanmıştır. İş bölümü yapılarak
her bölümün inşası bir paşanın denetimine verilmiş, deniz tarafına düşen
bölümün inşasını da Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi üstlenmiştir.
Hisarın inşası 31 Ağustos 1452'de tamamlanmıştır.
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ABBASAĞA PARKI DOĞAL SİT ALANI

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Beşiktaş
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa
Yakası Tabiat Varlıklarını Koruma 		
İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
İletişim Adresi
: Cihannüma Mah. Akdoğan Sok.
(Maşuklar Yokuşu) 34398 Beşiktaş Türkiye
E-Posta
: istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr
Telefon
: (0212) 318 4100
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/cevrevesehircilik
bakanligi/
https://twitter.com/csbgovtr
https://www.youtube.com/channel/UCFqZB
9fa1PqlVKY9HV31HlQ

Açılış ve Kapanış Saatleri

: Herhangi bir giriş denetimi olmadığından
7 gün 24 saat açık

Beşiktaş ilçesinin Cihannuma Mahallesi içerisinde yer alır. Abbasağa
ismi 17. yy.ın ünlü harem ağasından gelmektedir. Bu bölge üstüne kurulan Abbasağa Parkı; Şehit Kazım Sokağı, Akdoğan sokağı, Çömezler Sokağı
ve Maşuklar Sokağı’yla çevrilidir.” 1939-1941 yılları arasında İstanbul Valisi Lütfi Kırdar’ın talimatıyla Gezi Parkı, Beşiktaş Meydanı’nın yapımı ve
Taksim Kışla’sının yıkılması dışında bu bölge de yeşil alan olabilmesi için
yeniden düzenlenmiş, ismi Abbasağa Parkı olarak değiştirilmiş ve birçok
mezar bozularak veya taşınarak tamamlanmıştır.
Abbasağa Parkı I. derece doğal sit alanıdır.
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IHLAMUR KASRI VE ÇEVRESİ DOĞAL VE TARİHÎ SİT ALANI

İl, İlçe Adı
: Beşiktaş
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C. Cumhurbaşkanlığı , Millî Saraylar
İletişim Adresi
: Teşvikiye, 80, Av. Süreyya Ağaoğlu Sok.,
34365 Şişli/İstanbul, Türkiye
E-Posta
: istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr
Telefon
: 0 212 259 50 86
Sosyal Medya Hesapları
: http://www.millisaraylar.gov.tr
Açılış ve Kapanış Saatleri
: 09.00 - 17.00 * Pazartesi günleri kapalı

Ihlamur Kasrı, Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan Ihlamur Mesiresi'ndeki kasırdır. Buraya Abdülmecit tarafından Nigoğos
Balyan'a “Merasim Köşkü” ile “Maiyet Köşkü” olarak adlandırılan iki kasır
yaptırılmıştır. Bunlardan Merasim Köşkü, asıl Ihlamur Kasrı'dır. Yüksek bir
subasman üzerine tek kattan oluşan dikdörtgen planlı köşk, kesme taştan
inşa edilmiştir.
Bugün, çevresinin gürültü ve karmaşasından kendini yüksek duvarlarla koruyan Ihlamur Kasrı çok eskilerden bu yana Ihlamur Mesiresi adıyla
anılan bir dinlenme alanının içinde kurulmuştur. Havuzlu Ihlamur Mahalli, Muhabbet Bahçesi ve Hacı Hüseyin Bağı adlı üç bölümden meydana
gelen bu dinlenme alanının, Sultan III. Ahmet Dönemi’nde (1703-1730)
bir "hasbahçe"ye dönüştürüldüğü, I. Abdülhamit (1774-1789) ve III. Selim
(1789-1807) Dönemlerindeki düzenlemelerden sonra XIX'ncu yüzyılın ilk
yarısında Sultan Abdülmecit'in de ilgisini çektiği bilinmektedir. Sultan burada bulunan sade bir bağ evine sık sık gelerek dinlenir, bazı konuklarını
(bu arada ünlü Fransız şairi Lamartine'i) burada kabul ederek görüşürdü.
Daha sonra da bu sade ve küçük kasrın yerine 1849-1855 yılları arasında,
bugün bulunanları yaptırdı.
Ihlamur Kasrı I. ve III. dereceden doğal sit alanıdır
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MARMARACIK TABİAT PARKI DOĞAL SİT ALANI

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Sarıyer
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa
Yakası Tabiat Varlıklarını Koruma 		
İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
İletişim Adresi
: 34450 Rumeli Feneri Köyü/Sarıyer/		
İstanbul, Türkiye
E-Posta
: istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr
Telefon
: (0212) 318 4100
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/cevrevesehircilik

Açılış ve Kapanış Saatleri

bakanligi/
https://twitter.com/csbgovtr
https://www.youtube.com/channel/UCFqZB
9fa1PqlVKY9HV31HlQ

: Herhangi bir giriş denetimi olmadığından
7 gün 24 saat açık

Marmaracık Tabiat Parkı, İstanbul ili Sarıyer ilçesi içinde yer almakta
olup Bakanlık Makamının 11.07.2011 tarih ve 903 sayılı Olur’ları ile statüsü değiştirilmek suretiyle 7,42 hektarlık alanı ile tabiat parkı ilan edilmiştir. Tabiat Parkı’nın florası genel olarak meşe ağaçlarından ve yer yer maki
örtüsünden oluşmaktadır. Mavromoloz Ormanları içerisinde yer alır.
Tabiat Parkı’nın da içinde olduğu Feneryolu YHGS alanı içindedir. Sahada
geyik, kızıl sincap, yaban domuzu, çakal, tilki, tavşan, kirpi, köstebek ve
sansar gibi hayvanların yaşadığı gözlemlenmiştir.
* İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Rumeli Feneri Mahallesi, Marmaracık Tabiat
Parkı’nın bir kısmı Bakanlık Makamının 30/04/2018 tarihli 76738 sayılı
OLUR’ u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.
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BOĞAZİÇİ SİT ALANI ÖNGÖRÜM BÖLGESİ DOĞAL VE
TARİHÎ SİT ALANI

İl, İlçe Adı

: İstanbul; Üsküdar, Beykoz, Sarıyer, 		
Beşiktaş
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa
Yakası Tabiat Varlıklarını Koruma 		
İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
E-Posta
: istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr
Telefon
: (0212) 318 4100
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/cevrevesehircilik
bakanligi/
https://twitter.com/csbgovtr

İstanbul Boğazı dördüncü jeolojik zamanda oluşmuş ve 12 bin yıl önce de
son şeklini almıştır. İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi' ni birbirine bağlar. Genel olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır ve İstanbul şehrini Avrupa Yakası ve Asya Yakasi olmak üzere ikiye böler. Boğazın her iki yakasına yayılmış yerleşim bölgesine Boğaziçi adı verilir. Avrupa
ile Asya kıtalarını birbirinden ayıran doğal sınırlardan biri olarak kabul edilir.
Karadeniz ile Marmara Denizi arasında bir doğal koridor görevi gören
İstanbul Boğazı birbirinden farklı iki ekosistem arasında yer alır ve zengin
bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir.
İstanbul'un bitki örtüsü özellikle Boğaz ve Karadeniz kıyılarında yoğunlaşmış olup Boğaziçi florasında görülen bitkiler Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği göstermektedir. İç kesimlerde yoğun ormanlarla karşılaşılırken kıyıya ve yerleşim yerlerine yakın noktalarda bozulmuş
orman ve psödomaki oluşumları görülür. Boğaziçi'nde en yaygın ağaç türleri kestane, meşe, karaağaç, ıhlamur, akasya ve dişbudak olup; defne, sakızağacı ve köpekelması gibi türler de çevredeki maki-ağaççık türleridir.
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DRAGOS TEPESİ VE YAKIN ÇEVRESİ DOĞAL SİT ALANI

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Maltepe
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa
Yakası Tabiat Varlıklarını Koruma 		
İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
İletişim Adresi
: İstanbul, Işılsu (Dragos) Tepesi, 		
Maltepe
E-Posta
: istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr
Telefon
: (0212) 318 4100
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/cevrevesehircilik
Açılış ve Kapanış Saatleri

bakanligi/
https://twitter.com/csbgovtr

: Herhangi bir giriş denetimi olmadığından
7 gün 24 saat açık

Dragos Tepesi'in içinde yer aldığı bölgenin tarihi 6. yüzyıla kadar uzanıyor. Anadolu Yakası'nın en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan
Dragos, Kartal ve Maltepe sınırları arasında kalıyor. Kocaeli Yarımadası'nın
fethinden sonra Türkler tarafından verilen ismin, Dragos Tepesi ile ilgili
efsanelere dayandığı söyleniyor. Riveyete göre, “ejder” anlamına gelen
dragos ismi, bu tepedeki hayali bir hazine ile bu hazineyi bekleyen ejdere dayanıyor. 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin egemenliğine geçen bölge,
küçük bir yerleşim mahali olmuştur.
İstanbul'un Balkonu denilen Dragos Tepesi, ziyaret edenlere muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Marmara Denizi ve Prens Adaları (İstanbul
Adaları) manzarasının tanına varabileceğiniz Dragos Tepesi, deniz ve doğanın tadını çıkarttırıyor.
Dragos Tepesi ve yakın çevresi 3. dereceden doğal sit alanıdır.
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BURLA BİRADERLER KORUSU DOĞAL SİT ALANI

İl, İlçe Adı
: İstanbul, Pendik
Bağlı Olduğu Kurum, Kuruluş : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa
Yakası Tabiat Varlıklarını Koruma 		
İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
İletişim Adresi
: Batı, 34890 Pendik/İstanbul, Türkiye
E-Posta
: istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr
Telefon
: (0212) 318 4100
Sosyal Medya Hesapları
: https://www.facebook.com/cevrevesehircilik
Açılış ve Kapanış Saatleri

bakanligi/
https://twitter.com/csbgovtr

: Değişiklik gösterebilir.

Burla ailesi, 500 yıl önce İspanya’dan Osmanlı topraklarına göç eden bir
ailedir. Ailenin Elie ve Daniel ismindeki iki kardeş üyesi 1911 yılında Galata’da bir şirket açmaya karar verdiler. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarına
damgasını vuracak Burla Biraderler şirketinin ilk adımlarını böylece atmış
oldular.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Pendik, Anadolu Yakası’nın en önemli sayfiye yerlerinden birisiydi. Balıkçı kasabası olarak adlandırılan bölge Kartal’ın bir köyüydü.
Pendik’in Batı Mahallesi daha önceden Fransız Mahallesi olarak adlandırılıyordu. Mübadeleden önce bölgede Fransızlar ve Ermeniler çoğunluktaydı. Mahallenin içerisinde ise Hristiyan topluluğun ihtiyaçlarını gidermesi için 1905 yılında bir şapel (yazlık kilise) inşa edildi.
Pendik’te günümüze kadar ulaşamayan pek çok çiftlik evi ve köşk bulunuyordu. Dönemin zenginlerinden Burla ailesi, sayfiye yeri Pendik’te
kendilerine ait bir köşk yaptırdı. Köşk, aynı zamanda kaderine terk edilen
şapelin tam yanında yer alıyordu. 1970’li yıllara kadar Pendik’te yaşayan
Burla ailesi daha sonra buradan taşındı. Burla Biraderler Korusu olarak
adlandırılan bölgede yer alan köşklerden bir tanesini satın alan yerel be-
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lediye, burayı 2008 yılında kütüphane olarak halkın hizmetine açtı. Zaman zaman aileden birilerinin gittiği Burla Köşkü bakımsızlığına rağmen
hâlâ ayakta dursa da aynısını şapel için söylemek pek mümkün değil. Açık
arazide kalan şapel günümüze gelene kadar çok fazla tahribata uğratılmış,
duvarlarının bir bölümü yıkılmıştır.

Kaynakça:
http://ekolojikolektifi.org/wp-content/uploads/2018/08/sit-alanları.pdf
Yılmaz, Hayri Fehmi (Eylül 2012). “Aşka teslim olan kale: İstanbul’daki Rapunzel efsanesi”. NTV Tarih. ISSN 1308-7878
İnalcık, Halil. İstanbul’a Açılan Kapı: Aydos-I. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2019.
Belge, Murat (2000). İstanbul Gezi Rehberi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. ISBN 975333-002-2 s.281
“Yoros Kalesi”. 13 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos
2019.
T.C. İstanbul Valiliği (Harika İstanbul) / Yedikule Hisarı Müzesi ve Tanıtımı
T.C. İstanbul Valiliği (Harika İstanbul) / Anadolu Hisarı ve Tanıtımı
http://www.istanbul.gov.tr
envanter.gov.tr, erişim 26 Ağustos 2019
T.C. İstanbul Valiliği (Harika İstanbul) /Rumeli Hisarı ve Tanıtımı
Millî Saraylar Daire Başkanlığı - Ihlamur Kasrı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Ihlamur Kasrı
YHGS : Yaban hayatı geliştirme sahaları
http://www.istanbultabiatparklari.gov.tr/tabiat-parklarimiz/tum-parklar/marmaracik-tabiat-parki
İstanbul Boğazı”. Yeni Cumhuriyet Ansiklopedisi. VI. İstanbul: Arkın Kitabevi. ss. sf. 910
“İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi Genel Bilgileri”. İstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğü. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2019
“Dünya Kenti İstanbul’un Altın Boynuzu: Haliç”. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2009.
https://aaspot.net/dragos-tarihcesi/
https://medium.com/t%C3%BCrkiye/bilinmeyen-i%CC%87stanbul-pendik-ve-burla-biraderler-5a5edddd1611
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ENDÜSTRİYEL
KURULUŞLAR
Endüstri kuruluşları bir ülkenin gelişmesine, güçlenmesine, millî
kaynakların ülke içinde kalmasına yarayan lokomotif unsurlardan
biridir. Ülkenin dışa bağımlılığını azaltır ve küresel saygınlığını artırır. Tüm sektörlerde endüstrisi gelişmiş ve yaygınlaşmış olan ülkeler
kendi kaynağını kendi işler. Böylece hem üretim hem de küresel mali
krizlerden olabildiğince az etkilenir.
Eğitim–öğretim de sadece okulda öğrenmeyle, kitap satırlarına
sıkıştırılmış bilgilerle sınırlandırılamaz. Yapılandırmacı eğitim modeline göre gerçek bir öğrenme bireyin kendisinin katılarak gözlemleyerek yargı oluşturması ve tecrübe edinmesini içerir. Bu amaçla ziyarete açık endüstri kuruluşlarına öğrencilerin götürülmesi tam olarak
yerinde gözlem ve tecrübe kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu
kazanımları sıralayacak olursak:
• Teorik derslerin öğrenilmesinde kalıcı bilgi sağlamak için yerinde
gözlem imkânı,
• Zorlu iş ortamlarını görerek emeğin kıymetini ve kutsallığını gözlemleme olanağı,
• İleride o iş ortamında çalışıp çalışmayacağı konusunda fikir edinme,
• Endüstri kuruluşlarındaki istihdam olanakları hakkında bilgi edinme,
• Ürünlerin üretim ve dağıtım aşamaları hakkında fikir edinme,
• Zor şartlarda üretilen ürünlerin gerçek yaşamda tüketilirken israftan kaçınma duygusu ve değer yargısı oluşturma,
• Üretilen ürünlerin ülke ekonomisine katkısı konusunda bilgi
edinme,
• Ülkemizin gücünü keşfetme, millî bilinç edinme duygusu ve böylece vatan severlik hissi oluşturma.
Kısacası bir endüstri kuruluşu gezmenin öğrenciye katacağı bilgi,
duygu ve tecrübe çok önemli olup öğrencilerin farkındalık düzeylerini arttıracaktır.
Bahadır ÇAKMAK
Hüseyin Fuat UZER
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BİZ BAYKARIZ

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Sosyal Medya İletişim
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Esenyurt
: BAYKAR(İHA)
: Tek Yapı İHA
: Orhangazi Mah. İstanbul Cad. no: 258
Esenyurt - İstanbul
: info@baykarmakina.com
: https://www.facebook.com/Baykar
Makina/
: (0212) 867 09 00
: 09.00-18.00

Kuruluşundan bu yana, Türkiye’nin savunma alanında bağımsızlaşarak
güçlenmesinde üstlendiği öncü rolü teknolojik gelişimin yaygınlaştırılması için de kullanan Baykar, sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık
projeleriyle 7’den 70’e herkese ulaşmak için çalışmaktadır. Baykar, teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle, Millî Teknoloji Hamlesi kapsamında
hem toplumsal hem de profesyonel alanda yetişmiş insan ve yetkinlik
kapasitesini arttırmak için desteklerine devam etmektedir.
Baykar, gelecekte savunma ve havacılık alanında çalışarak Türkiye’nin
teknolojik dönüşümünde rol alacak gençleri motive etmek amacıyla İstanbul’daki Millî S/İHA Üretim ve AR-GE Merkezi’nde ilkokul, ortaokul,
lise ve üniversite öğrencilerini ağırlıyor.
Baykar Millî S/İHA Üretim ve AR-GE Merkezi’ne gelen öğrenciler önce
üretim aşamalarını gezerek öğreniyor. Ardından ise Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Baykar ekibinin deneyimli mühendisleri tarafından yapılan sunumu izliyorlar. Baykar, Türkiye’nin geleceği olacak gençlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyor.
Savunma ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren Baykar, Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye’nin teknolojik dönüşümü ve bu alandaki
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yetişmiş insan kaynağının gelişmesine destek veren öncü kurumlar arasında yer almak için çalışıyor.
Baykar bu nedenle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Baykar Genel Müdürü Haluk
Bayraktar ise T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak vakıf bünyesinde
çalışmalar yürütüyor.
T3 Vakfı bugün Bayraktar Ailesi tarafından vakfa bağışlanan ve Baykar’ın İHA çalışmalarını başlattığı Bayrampaşa’daki tesisi genel merkez
olarak kullanıyor.
T3 Vakfı, yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanın teknoloji
geliştirme sürecine katılmasını sağlamak; stratejik önemi, yüksek katma
değeri ve küresel rekabette kendi kimliğiyle var olacak millî ve özgün teknolojilerin, sistem ve bileşenlerinin üretilmesine destek vermek amacıyla
faaliyet gösteriyor. Vakıf ayrıca 2023 yılına kadar 1001 Teknoloji Takımı’nı
desteklemeyi hedefliyor.
T3 Vakfı paydaşları ile birlikte ülkemizin kalkınması ve Millî Teknoloji
Hamlesi’nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek
genç bireyler yetiştirmek amacıyla Türkiye’nin 81 ilinde Deneyap Atölyeleri kurarak eğitimler veriyor. Deneyap Atölyeleri’nde, ortaokul ve liseye
başlangıç çağındaki gençler tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik
programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi
alanlarda eğitimler alıyor.
2023’e kadar 1001 teknoloji girişimini destekleme hedefiyle yola çıkan
T3 Vakfı, T3GM (T3 Girişim Merkezi) ile yüksek teknolojili millî girişimlere
de destek veriyor.
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ARÇELİK

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim

E-Posta
Sosyal Medya İletişim
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Beylikdüzü
: Arçelik Fabrika
: Arçelik A.Ş.
: Cumhuriyet Mah., Fabrikalar Sok., E-5
Yan Yol No: 1, 34520 Beylikdüzü 		
Organize Sanayi Bölgesi/Beylikdüzü/
İstanbul
: betul.sarsar@arcelik.com.tr
: https://www.facebook.com/pg/arcelik/
about/?ref=page_internal
: (0212) 872 20 00
: 24 saat açık

Arçelik A.Ş. bugün; dünya çapında 30.000 çalışanı, Türkiye, Romanya,
Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland ve Pakistan’da olmak üzere 7 ülkede 18
üretim tesisi, 31 ülkede 33 satış ve pazarlama ofisi ve 11 markasıyla (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy,
Altus ve Dawlance) 130’dan fazla ülkede ürün ve hizmet sunmaktadır. Arçelik A.Ş. İşletmeleri “Üretimde Verimlilik” sloganıyla su, enerji tüketimi
ve atıkların azaltılmasına yönelik projeler gerçekleştirmeye devam etmektedir.
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CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Ümraniye
: Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.
: Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.
: Fatih Sultan Mehmet, Casper Plaza, 		
Balkan Cad. No: 47, 34771 Ümraniye
:
: (0216) 528 66 66
: 08:30-18:30

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, 1991 yılında, üç bilgisayar mühendisi girişimci tarafından kuruldu. Bugün 34.500 metrekare kapalı alan
üzerine kurulu Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden biri olma özelliğine sahip olan Casper’da, tüm ürünler tasarım
ve AR-GE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütmektedir. Yıllık 1 milyon adet üretim yapılabilen Casper tesislerinde, 417 kişi istihdam ediliyor.
Global çapta rekabet edebilir ürün ve hizmet ile yerel üretim avantajını
birleştirerek her zaman tüketiciye en iyi çözümleri, ürün gamını ve satış
sonrası destek hizmetini sunmak için çalışmaktadır.
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Endüstriyel Kuruluşlar
EAE ELEKTRİK

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Esenyurt
: EAE Elektrik
: EAE A.Ş.
: Akçaburgaz Mah. 3114. Sokak No: 10
34522 Esenyurt/İstanbul/Türkiye
: info@eae.com.tr
: (212) - 866 20 00
: 08:00-18:00

EAE Şirketler Grubu; elektrik sektöründeki yolculuğuna, 1973 yılında
kurmuş olduğu EAE Elektrik ile Güngören’de bulunan fabrikasında başlamıştır. Artan üretim kapasitesi sonucu imalatını, 1995 yılında İkitelli’de
ki modern fabrikasına taşımıştır. 2007 yılında ise Esenyurt’da kurmuş
olduğu fabrikalarını faaliyete geçirerek üretim alanını arttırmıştır. EAE
Grup içinde yer alan tüm şirketler %100 yerli sermayeyle kurulmuş olup
ürünlerin gelişimi şirketlerin bünyesinde yer alan AR-GE departmanları
tarafından gerçekleştirilmektedir. Her biri alanında uzman kadrosuyla,
gücüne güç katan EAE Grup; Türkiye elektrik ürünleri piyasasının önde
gelen kuruluşları arasındadır.
EAE Grup, üretim faaliyetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001
Çevre Yönetim ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartlarına uygun şekilde sürdürmektedir. Üretmiş olduğu elektrik ürünlerinin
dünya standartlarına uygunluğu, KEMA ve CESI laboratuvarları tarafından yapılan testler sonucunda belgelenmiştir. Bunların yanında yenilikçi bakış açısını 30’un üzerinde patent, 300’ün üzerinde marka ve 100’ün
üzerinde endüstriyel tasarım tescilleri ile desteklemektedir.
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Endüstriyel Kuruluşlar
ETA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Şişli
: ETA Bilgisayar Programları
: ETA Bilgisayar Programları
: 19 Mayıs, Samanyolu Sok. No: 75, 34360
Şişli/İstanbul
: eta@eta.com.tr
: 444 1 312
: 08:00-18:00

ETA bugün 100.000’i aşkın müşterisi, yurt çapına yayılmış 1000 bayisi,
dört merkezde çalışan 100’ü aşkın personeli, her ihtiyaca cevap veren geniş ve kaliteli ürün yelpazesi, yeni kitlelere yayılma hızı ve topluma sosyal
ve kültürel katkıları ile Türkiye’nin lider yazılım firmasıdır. ETA Entegre
Ticari Uygulama Programları bugün bir endüstri standardı olarak kabul
edilmektedir.
ETA Bilgisayar; bilgisayarlı muhasebe eğitimi verilen üniversite, meslek
yüksekokulu, Anadolu ticaret ve ticaret meslek lisesi gibi eğitim kurumlarına verdiği ücretsiz yazılım, yardımcı materyal, ders planları, monografiler, soru bankaları ve örnek uygulamalar benzeri ücretsiz desteğe ek
olarak, öğretim görevlilerine ve öğrencilere verdiği ücretsiz eğitimlerle de
Türkiye’ye yetişmiş eleman sağlanmasına katkıda bulunmayı bir görev bilir. ETA’nın eğitim yayınları dizisinin bir parçası olan ve Türkiye’nin önde
gelen üniversitelerinde müfredat kapsamında kullanılan kitapları sayesinde her yıl binlerce öğrenci ETA programları ile tanışmaktadır.
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Endüstriyel Kuruluşlar
DESTEK BİLİŞİM

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Sancaktepe
: Destek Bilişim
: Koyuncu Elektronik
: Emek Mah. Ordu Cad. No:18
Sancaktepe / İSTANBUL
: bilgi@destekbilisim.com
: 0 850 222 0 490
: 08:00-18:00

Türkiye de bilişim sektörünün lider ve yön belirleyen servis kuruluşlarından Destek Bilişim 2003 yılından bu yana müşterilerinin çözümlerine
ilişkin beklentilerini güvenilir, kalıcı ve ihtiyaçlarını eksiksiz karşılama hedefiyle çalışmakta olup müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verme ilkesiyle hareket etmektedir.
Günümüzde, üreticilerin dünya pazarlarındaki payını büyütme mücadelesi, öncelikleri yeniden şekillendirmekte ve yeni düzende, satış sonrası
müşteri memnuniyeti etkinliğinin önemini artırmaktadır. Destek Bilişim,
müşterinin ihtiyaçlarına karşı pozisyon alma refleksi ve müşteri memnuniyeti odaklı yapısıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki hizmet merkezleri
ile koşulsuz müşteri memnuniyetini sürdürme amacındadır. Bununla birlikte, sahip olduğu kurumsal yetkinliklerini ve yaratıcılığını, dünyanın en
büyük teknoloji üreticileri ve sağlayıcıları ile kurduğu stratejik ortaklıklarla birleştirmekte, kalıcı işbirliklerine ve başarılara imza atmaktadır.
Firma, Türkiye’nin değişim ve gelişimine fayda sağlamanın yanı sıra, iş
ortakları ile tüketiciye en iyi hizmeti veren, müşterilerin sorunlarına eksiksiz çözüm getiren ve sahasında öncü bir teknoloji firması olma hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.
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Endüstriyel Kuruluşlar
FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Bağcılar
: Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
: Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
: Taşocağı Caddesi No: 24 Bağcılar 34217
İstanbul
: musteriiliskileri@flo.com.tr
: 0850 290 3 356
: 08:00-18:00

1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan FLO Mağazacılık, bugün Türkiye ayakkabı pazarının tartışmasız lideri
konumundadır. Doğrudan 9.700’ün üzerinde, dolaylı olarak 30.000’e yakın kişiye istihdam sağlayan FLO Mağazacılık, yılda 55 milyon çift ayakkabı satışı gerçekleştirmektedir.
Mağazaları ile Türkiye’nin hemen her noktasına ulaşan FLO; yurt içinde 500’e yakın mağaza, yurt dışında ise 14 ülkede 80’e yakın mağaza ile
hizmet vermektedir. FLO Mağazacılık bünyesinde bulunan çok markalı
sneaker konseptli IN Street’in satış noktaları da FLO’nun satış ağını her
yıl güçlendirmekte ve yayılımını artırmaktadır. Sonuç olarak sürekli yeni
mağazalar açan FLO Mağazacılık, Türkiye ve yurt dışında yakın coğrafyada 2018 sonu itibariyle 600’e yakın mağazaya sahiptir.
FLO Mağazacılık bünyesinde perakende markalarının yanı sıra, mağazalarında satışını gerçekleştirdiği ve toptan satışını yaptığı FLO, Kinetix,
Polaris, Lumberjack, Butigo, Dockers by Gerli, Mercedes gibi her biri kendi
alanında lider ayakkabı markaları da bulunmaktadır.
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Endüstriyel Kuruluşlar
İSKI ÖMERLİ İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Sosyal Medya İletişim
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Pendik
: İski Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri
: İSKİ
: Emirli, İSKİ, No: 34916 ,190
Pendik-İstanbul
: oozgultekin@iski.gov.tr
: https://www.facebook.com/pg/iski.gm/
about/?ref=page_internal
: 0212 3011052
: 08:00-18:00

Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri; Orhaniye, Muradiye, Osmaniye ve
Emirli (Yavuz Sultan Selim) olmak üzere 4 tesisten oluşmaktadır. Günlük
arıtma kapasitesi 500.000 m3 olan Orhaniye Tesisi 1972 yılında,320.000
m3 kapasiteli Muradiye Tesisi 1995 yılında, 220.000 m3 kapasiteli Osmaniye Tesisi 1997 yılında, 500.000 m3 kapasiteli Emirli (Yavuz Sultan Selim) Tesisi ise 2001 yılında hizmete alınmıştır.
Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinin ham su kaynakları, Ömerli ve
Darlık Barajları ile Sungurlu-İsaköy Regülatörü’dür. Ömerli Barajı’ndan
Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerine yıllık ortalama 600 milyon m3 su alınarak şehre iletilmektedir. Darlık Barajı’ndan da Ömerli Arıtma Tesislerine
yıllık ortalama 150 milyon m3 su alınmaktadır. Sungurlu-Kurfallı (İsaköy)
Bölgesi’ndeki regülatörlerden ise Ömerli Arıtma Tesislerine yıllık 145 milyon m3 su alınabilmektedir.
Günlük toplam 1.540.000 m3 kapasitesiyle İstanbul’un mevcut en büyük tesisi olan Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri; Anadolu Yakası’nda
Beykoz’un bir kısmı ve Anadolu Yakası’ndaki diğer tüm ilçeler ile Avrupa
Yakası’nda Fatih ve Bakırköy’ün bir kısmı, Beşiktaş ve Sarıyer’in sahil kesimiyle Zeytinburnu ilçesinin su ihtiyacını karşılamaktadır.
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Endüstriyel Kuruluşlar
BETA PLUS TEKNOLOJİ

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Ümraniye
: Beta Plus Teknoloji
: Beta Plus Teknoloji
: Şerifali, Barbaros Cad. No: 50, 34775 		
Ümraniye//İstanbul
: info@betaplus.com.tr.
: (0216) 466 41 46
: 08:00-18:00

Beta Plus şirketi, bilişim sektöründe 10 yıl üzeri tecrübeye sahip ekibi ile 2016 yılında faaliyete başladı. Uygun, doğru, kaliteli ürün felsefesi
ile yola çıkan firma kısa zamanda hızlı bir büyüme gösterdi ve şu an kurumsal satış, bayi satışı ve online satış kanalında da müşterilerine hizmet
vermeye devam etmektedir. Kamu kuruluşları ve özel sektördeki müşterilerinin öncelikle ihtiyaçlarını anlıyor, yorumluyor ve en doğru ürünü, en
uygun fiyatla sunmaya çalışmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne yön veren lider, uluslararası üretici, çözüm sağlayıcı firmalar ve iş ortaklıkları ile yakın çalışmaları
sayesinde en yeni teknolojileri ve çözümleri müşterilerine hızlı şekilde
sunabilmektedir.
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Endüstriyel Kuruluşlar
İSTANBUL HALK EKMEK

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Sultangazi – Cevizli - Edirnekapı
: İstanbul Halk Ekmek
: İBB
: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:
170/A Sultangazi / İSTANBUL
: ihe@ihe.com.tr
: 0212 4760090 - Dahili 220
: 08:00-18:00

İstanbul Halk Ekmek A.Ş.nin yatırım çalışmaları 1971 yılının Şubat ayında başladı. Hukuki hazırlıklar yapıldıktan sonra makine ve diğer teçhizatın ithali gerçekleştirildi. Makine montaj çalışmaları 1978 yılında bitirildi. İHE’de ekmek üretimi 26 Ağustos 1978’de başladı. Kaliteli, sağlıklı ve
hesaplı hizmet... İstanbul Halk Ekmek A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul halkına daha iyi hizmet vermek, ekmek fiyatlarında
aşırı ve haksız uygulamaları önlemede etkin olmak maksadıyla kurulmuş
bir iktisadi teşekküldür. Özellikle dar gelirli insanlarımızın, azımsanmayacak miktarda kazancının cebinde kalmasını sağlayan Halk Ekmek, bunun
yanı sıra ekmek ve diğer unlu gıdaların kalite standardının oluşmasında
da önemli bir misyon üstlenmektedir. İstanbul Halk Ekmek ürettiği mamullerde görüntünün yanında kalite ve temizliğe de dikkat etmektedir.
Şirketimiz, bütün imkânlarını kullanarak halkımıza daha çok hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, sürekli olarak üretim kapasitesini artırmaktadır. Edirnekapı’daki fabrikaya ilaveten 2 yeni fabrika daha kurulmuş
ve böylelikle günlük üretim kapasitesi 1.7 milyon adeti aşmıştır.
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. bilinçli tüketim yapan bir toplum oluşturmanın da gayreti içerisindedir. Zira, yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul’da günde yaklaşık 2 milyon adet ekmek israf edilmektedir. Ekmek;
emektir, alın terinin en somut karşılığıdır. Halk Ekmek insanlarımızı ekmeği israf etmeme konusunda bilinçlendirmeye yönelik yayın çalışmaları
da yapmaktadır.
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BOSCH EĞİTİM MERKEZİ

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Sosyal Medya İletişim
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/ Maltepe
: BOSCH Eğitim Merkezi
: BOSCH
: Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi
No: 20 Küçükyalı Ofispark A Blok
34854-Maltepe-İstanbul
: teknik.egitim@tr.bosch.com
: https://www.facebook.com/pg/Bosch
Turkiye/about/?ref=page_internal
: 444 32 11
: 08:00-18:00

Motorlu araçların egzoz emisyon değerleri için getirilen sınırlamalar ve
otomobil müşterilerinin daha ekonomik ve daha güvenli araçlar yönündeki talepleri otomobiller üzerindeki yazılım destekli elektronik kontrollü sistemlerin sayısını hızla çoğaltmıştır. Bu yüzden otomobillerde kullanılan teknoloji her geçen gün daha da “karmaşık” hâle gelmektedir. Söz
konusu bu “karmaşık” teknoloji otomobillerin bakım ihtiyaçlarında ve
onarım tekniklerinde de ciddi değişiklileri beraberinde getirmiş ve getirmeye devam etmektedir.
Diğer taraftan hızla değişen ve yüksek teknoloji kullanan otomotiv sektöründe bakım onarım hizmeti veren servisler yüksek otomotiv teknolojisine eş değer yüksek kalitede servis bakım hizmeti sunmak zorundadırlar. Başka bir tabirle servis personelinden beklenen donanım ve yetenek
seviyesi de yüksek olmaktadır. Tüm bunlarla birlikte otomotiv servisçilik
hizmetleri iş alanında sürekli var olmak isteyen işletmeler için müşteri sadakati kavramı önemli rol oynamaktadır.
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Endüstriyel Kuruluşlar
FORD ÇETAŞ

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/ Bağcılar-Mahmutbey
: Ford Çetaş
: FORD
: Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 122 		
Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul
:: 0212 454 40 00
: 08:00-18:00

ÇETAŞ, otomotiv perakendesinde Türkiye’nin en büyük otomotiv bayiliklerini bünyesinde barındıran gruplardan biridir. Bugün ÇETAŞ, 40 yılı
aşkın sürede elde ettiği otomotiv tecrübesini, İstanbul ve İzmir’de Ford,
Opel, Renault, Dacia, Isuzu ve Ford Kamyon markalarının satış, servis, yedek parça ve ikinci el fonksiyonları ile temsil eden, Türkiye’nin bağımsız
(otomotiv üreticisi veya distribütör tarafından sahip olunmayan) en büyük bayilik gruplarından biridir.
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AVEK OTOMATİV

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Telefon
Açılış-Kapanış Saatleri

: İstanbul/Esenler
: Avek Otomativ
: Avek Otomativ
: Oruçreis Mah., Giyimkent Caddesi No: 2,
(TEM Otoyolu Tekstilkent Girişi), 34235
Esenler/İstanbul
: info@avek.com.tr
: 0 212 440 2525
: 08:30-18:00

Bir Paşalı Grubu kuruluşu olan Avek Otomotiv, 2005 yılından bu yana
Doğuş Otomotiv Yetkili Bayisi olarak Volkswagen binek, Volkswagen ticari, Audi, SEAT, Skoda ve DOD markaları ile müşterilerine hizmet vermektedir.
Avek Otomotiv, faaliyete başladığı günden bugüne 100.000’i aşkın sıfır
araç satışı gerçekleştirerek sektörün önde gelen şirketleri arasında yerini almıştır. İstanbul-Tekstilkent, İstanbul-Ümraniye ve Çanakkale olmak
üzere 3 bayisi ile 44.000 metrekare açık, 60.000 metrekare kapalı faaliyet
alanında, deneyimli ve uzman kadrosuyla “En iyi hizmeti almak için en
doğru adres olmak” misyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Avek; temsil ettiği markaların yeni araç satışı, ikinci el alım-satım, orijinal yedek parça, yol yardım, oto kuaför, aksesuar satışı ve satış sonrası
hizmetlerinin yanı sıra tüm sigorta ve kasko işlemlerini tek bir çatı altında
müşterilerine sunmaktadır. Avek Otomotiv servis müşterilerine tesisinde
sunmuş olduğu bay-bayan kuaförü, çocuk oyun salonu, bilardo salonu,
konferans salonu, lostra gibi ayrıcalıklı bölümlerine ek vale hizmeti, geçici
araç hizmeti, ücretsiz check up, kiralık araç, ücretsiz müşteri servis hizmeti gibi ayrıcalıklı hizmetler sunarak otomotiv sektöründe fark yaratmaktadır.
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Endüstriyel Kuruluşlar
TEZMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İl/ilçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim
E-Posta
Telefon
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Bayrampaşa
: Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
: Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
: İsmet Paşa, Abdi İpekçi Cad. No: 129,
34040 Bayrampaşa/İstanbul
: bilgi@tezmaksan.com
: 0 (212) 674 60 10
: 08:30-18:00

Tezmaksan, 1981 yılında Mustafa Aydoğdu tarafından kurulmuş ve kurulduğundan bugüne kadar sahip olduğu bilgi birikimi ve ekonomik gücünü birleştirerek CNC ve üniversal takım tezgâhlarının satışı konusunda
faaliyet göstermekte, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Büyük
bir bölümü mühendis ve teknisyenden oluşan 100’den fazla çalışanı ve
bünyesinde barındırdığı 40’dan fazla yerli ve yabancı temsilcilikler ile
çalışmalarını Bayrampaşa, Kıraç ve İstanbul Trakya Serbest Bölgesi’nde
bulunan toplam 35,000 m2 kapalı alana sahip merkezlerinde sürdürmektedir.
İstanbul dışında Adana, Ankara, Bursa, İzmir ve Konya’da bulunan bölge müdürlükleriyle müşterilerine kendi bölgelerinde satış ve satış sonrası
teknik hizmetler konularında hizmet vermektedir. İstanbul Kıraç’ta hizmete giren teknik revizyon bölümümüzde, kullanılmış makineler üzerinde yenileme çalışmaları yaparak bu makineleri tekrar Türk sanayisinin
hizmetine kazandırmaktadır.
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Teknoparklar

TEKNOPARKLAR

Teknoparklar; gelişmiş ülkelerde 1950’li yılların başından
beri uygulanan çok önemli kalkınma araçlarıdır. Teknoparkların ya da bir başka ifadeyle teknokentlerin kalkınmaya etkileri
arasında;
Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesi,
Yüksek teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulması ve küçük
şirketlerin büyümesi,
Üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere
dönüşmesi ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi yeralır.
Teknoparklar 2000’li yıllardan bugüne kadar hızlı bir şekilde
büyümekte, firmalar dünyayla yarışacak teknolojik yarış içerisine girmektedirler. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yapılan
yoğun AR-GE ve inovasyon neticesinde ülkemiz, 2023 vizyonunda yer alan hedeflere kısa sürede ulaşacaktır.
Şerafettin YILDIZ
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Teknoparklar
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME BÖLGESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Kadıköy
: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
: Dumlupınar Mah. D100- Karayolu No: 98
34000 Kadıköy/İstanbul
: bilgi@imuteknopark.com
: 02162803333
:
: http://www.imuteknopark.com.tr
:

24 Mart 2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazete’de kuruluş kararları
yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
ile birlikte ülkemizdeki Teknopark sayısı 76’ya ulaştı. 76 TGB’nin 56’sında AR-GE faaliyetleri, 20’sinde ise yapılaşma çalışmaları devam etmektedir. İstanbul İli, Kadıköy ve Tuzla ilçesinde olmak üzere, üniversite
kampüsünde olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nin toplam alanı 79.027,00 m2dir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde
ağırlıklı olarak; tıbbi (medikal) malzeme, yazılım geliştirme, elektrikelektronik devreler ve cipler, RF-ID teknolojileri tag/anten ve okuyucu
cihazları ve yazılımları, bio medikal, nanoteknoloji ve bio mühendislik
faaliyetlerinin yer alması beklenmektedir.
Bu teknoparkımızda 2023 hedefleri kapsamında 750 firma, 7500 personel istihdam edilmesi hedeflenmektedir.
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Teknoparklar
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME BÖLGESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer:
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Küçükçekmece
: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
: Halkalı Merkez Mahallesi İstanbul 		
Sabahattin Zaim Üniversitesi No: 281/1
Küçükçekmece/İstanbul
: tto@izu.edu.tr
: 02126928704
: https://www.zaimteknopark.com.tr
:

Zaim Teknopark, öncelikle üniversitede çalışmalarını sürdüren akademisyen ve öğrencilerin projelerinin hayata geçmesini hızlandıracaktır.
Projelerin somut çıktılara dönüştürülmesiyle devlet ve özel sektör tarafından desteklenmesinin sağlanması teşvikleri artacaktır. Öğrencilerin
fikirlerinin bölgedeki firmalar ile uyumlu olmasıyla ekonomiye katkı yapan çalışmalara yöneltilmesi ve sektörün isteklerini daha kolay anlayan
personel oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Staj yapacak öğrenciler için
Teknoloji Geliştirme Bölgesi güvencesi ve öncelikleri avantaj olacaktır.
Bu şekilde mezuniyetten önce pratik sağlama imkânı bularak bilinçli ve
araştırma odaklı, ne istediğini bilen bakış açısıyla sektöre adım atacaktır.
Teknoparkların genel amaçlarından bir tanesi, üniversite sanayi iş birliğini arttırarak AR-GE çalışmalarıyla güçlenmesidir. Aynı alanda ya da alt
kırılımlarında olan iş kollarının bir araya gelmesiyle teknoloji üretimi için
gerekli olan sinerjinin sağlanmasıdır. Teknoparklar ile birlikte, bilgi odaklı,
teknoloji üreten firmaların bölgeye çekilmesi sağlanmış olacaktır. Beyin
göçünün olumsuz açılardan engellenmesi ve ithalatın azalması da sağlanacak olan katkılar arasındadır. Araştırmacılara iş imkânın sağlanmasıyla
bilgi, teknolojiye dönüşecek ve bölgenin ihtiyacı olan teknoloji geliştirme
faaliyetleri hız kazanacaktır.
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Teknoparklar
İSTANBUL TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGESI

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları
Açılış ve Kapanış Saatleri

: İstanbul/Pendik
: İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi
: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
: Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı 9A
Apartman No: 1/9A/901 Pendik/İstanbul
: info@teknoparkistanbul.com.tr
: 02169997000
:
: https://teknoparkistanbul.com.tr
:

Teknopark İstanbul, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulmuş bir
teknoloji geliştirme bölgesidir. Teknopark İstanbul olarak amacımız sunduğumuz hizmetler ile AR-GE faaliyetlerinin, inovasyonun ve teknolojik
üretimin desteklendiği, bunların da doğrudan girişimciliği ve ekonomiyi
tetiklediği bir ekosistem yaratmaktır. Misyon “Paydaşlarımızla birlikte insanlığa değer katacak bilimsel ve teknolojik yeniliklerin beşiği olmak.”
1. Ulusal inovasyon ekosistemine katkıda bulunmak.
2. Bilgi toplumuna dönüşüm sürecini ivmelendirmek.
3. Akademik ve bilimsel çalışmaların yüksek teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlamak.
4. Hedeflenen odak teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmaların girişimcilik kabiliyetlerini ve büyümelerini teşvik etmek.
5. Bilim ve iş dünyasını karşılıklı etkileşim içerisinde bulundurmak.
6. Vizyon “Yaratıcı fikirlerin, projelerin gelişimine ortam sağlayarak bölgemizin lider teknoparkı olmak.”
7. Ülkemiz için kritik teknolojilerde kurulacak AR-GE ve Mükemmeliyet
Merkezlerinin adresi olmak.
8. İnovasyon ve ekonomik gelişim için yeni bir model oluşturmak.
9. Uluslararası arenada tanınan saygın bir marka olmak.
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Teknoparklar
İSTANBUL ÜNIVERSITESI (ENTERTECH) TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME BÖLGESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları

: İstanbul/Avcılar
: İstanbul Üniversitesi (Entertech)
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
: Avcılar Yerleşkesi Argem Binası 2. Kat
Avcılar/İstanbul
: info@entertech.com.tr
:02166916003
:
: http://entertech.com.tr

İSTANBUL TEKNOKENT ENTERTECH 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde faaliyete geçen İstanbul Teknokent’in temel
hedefi; yenilikçi ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere
AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamaktır. Ayrıca üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin
işbirliği sağlanarak ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini
veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini
düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve
girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri
teknolojilere uyumunu sağlamaktır. İstanbul Teknokent Önkuluçka, Kuluçka ve Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleriyle girişimcilik faaliyetlerini
desteklemektedir. Ön kuluçka programı ile kendi işini kurmak isteyen
girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymaları, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmeleri sağlanmaktadır. İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezi hizmeti ile yüksek katma
değer oluşturacak AR-GE ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaran girişimcilik faaliyetlerini besleyerek model mekânizmaların oluşturulmasını ve
bu süreci başarıyla tamamlayarak ticarileşen ürünlerle ülke ekonomisine
katkı sağlanmasını hedeflenmektedir. İstanbul Teknokent Entertech başta biyoteknoloji, elektrik-elektronik, sağlık, bilişim, makine ve teçhizat
imalatı gibi pek çok alanda faaliyet gösteren 100’den fazla girişimci firma
ve 600’den fazla AR-GEe personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir.
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Teknoparklar
İTÜ. ARI TEKNOKENT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
(İTURARI)

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
Planlama
E-Posta
Telefon
Sosyal Medya Hesapları

: İstanbul/Sarıyer
: İTÜ. Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme
Bölgesi (İTURARI)
: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
: Arı Teknokent Proje Geliştirme
A.Ş. Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No: 4 İç
kapı No: 1101 34467 Sarıyer/İstanbul
: ariteknokent@ariteknokent.com.tr
: 02122850313
: https://www.ariteknokent.com.tr

“Teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin odağında İTÜ ARI Teknokent”
İTÜ ARI Teknokent, teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortam ve
olanakları sunarak Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Yürüttüğü faaliyetler ve geliştirdiği programlar ile başarının
“kültür ekmek” ve “değer üretmek” olduğuna inanan İTÜ ARI Teknokent,
İTÜ Çekirdek, İTÜ Magnet, Innogate, Big Bang ve BeeTech markalarını
geliştirmeye çalıştığı kadar, paydaşlarının da markalarına değer ve destek vererek her zaman “Birlikte İleriye” gitmeyi amaçlamaktadır. İTÜ ARI
Teknokent, ulusal teknolojik altyapıyı güçlendirmek amacıyla;
• Türkiye’de ve İstanbul’da AR-GE ve inovasyon aktivitelerinin odak noktası olmayı,
• İTÜ’nün akademik bilgi birikimi ile AR-GE şirketlerinin bileşiminden
doğan sinerjiyi desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru kanallara yönlendirmeyi hedeflemektedir.
Bu hedefler doğrultusunda; çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir bir üniversite-sanayi işbirliği için akademisyenler, İTÜ’nün sağladığı alt yapı ve akademik bilginin gücüyle teknopark şirketleriyle çalışmaya yönlendirilmiştir.
İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde faaliyetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent,
1.655.000 m2 büyüklüğünde bir arazide, 10 binasıyla bugüne kadar 148’i
patentli toplamda 2500’ün üzerinde başarılı AR-GE projesine imza atarak
değer üretmiş ve 2017 yılında 40 milyon dolar AR-GE ihracatı ile ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. İTÜ ARI Teknokent, 2017 yılında toplam 752
milyon dolar ciroya ulaşan 276 AR-GE firması ve 7000’den fazla personeliyle yılda 600’ün üzerinde proje geliştirmektedir.
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Teknoparklar
DUDULLU OSB BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME BÖLGESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları

: İstanbul/Ümraniye
: Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
: Dudullu OSB, DES 2. Cadde No:8 34776
Ümraniye/İstanbul
: budotek@budotek.com.tr
: 02164207000
: 0216 420 44 15
: http://www.budotek.com.tr

Bölgemizde sürekli iyileştirme ve gelişme vizyonuyla itfaiyeden, kreşe
ve spor kompleksine kadar birçok hizmeti hayata geçiren yenilikçi bir yönetimle firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek onların hayatlarına değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Sanayinin içinde; fiziki altyapısıyla
örnek teşkil edecek ve firmaların çekim merkezi olacak teknopark projesi,
Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla yürütülmektedir. AR-GE kurulunda kabul
edilen proje, yayımlanmak üzere Bakanlar Kurulu gündemine taşınmıştır.
“Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark”, 15 bin 500 metrekare toplam kapalı alana sahip olacaktır. Akademisyen desteği ve eğitim altyapısını
Boğaziçi Üniversitesinin sağlayacağı komplekste yer alacak işletmeler ARGE ve ÜR-GE faaliyetlerini yürüteceklerdir. Daha açılmadan ciddi talep alınan teknopark, minimum 64 metrekare ve katları olmak üzere, yaklaşık 11
bin metrekarelik toplam kiralanabilir alana sahip olacaktır. 2019 yılı içinde
faaliyete geçmesi hedeflenen “Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark”ta küçük ölçekli araştırma projeleri için kuluçka merkezi kurulması da
planlanıyor. Önemli bir lojistik avantaj sağlayacak olan Anadolu Yakası’nın
en önemli Teknopark projesinde yer almak isteyen firmaların başvurularının ardından titiz bir inceleme sürecinin yaşandığı BUDOTEK’te (Dudullu
OSB Boğaziçi Teknopark) yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların belirlenmesine başlandı. Başvuruların kapasiteden fazla olması nedeniyle komplekste yer alacak proje sahibi işletmeler
bağımsız hakem süzgecinden geçerek seçilmektedir. Bu projenin Dudullu
OSB’de bulunması çok önemli bir lojistik avantaj sağlamakla birlikte, ulaşımın merkezî lokasyonda olması da ilgiyi oldukça artırmaktadır.
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Teknoparklar
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK
(YILDIZ TEKNOPARK DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ)

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi

E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları

: İstanbul/Esenler
: Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark
(Yıldız Teknopark Davutpaşa Yerleşkesi)
: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
: YTÜ Yıldız Teknopark Çifte Havuzlar
Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. İdari Bina
Dış Kapı No: 1/151 L içkapı No:1 Esenler/
İstanbul
: info@yildizteknopark.com.tr
: 02124837000
:
: https://www.yildizteknopark.com.tr

Yıldız Teknik Üniversitesi, ülkemizin AR-GE faaliyetlerine katkıda
bulunan 21. yüzyılın girişimci üniversite modeli doğrultusunda teknoloji geliştirme bölgesi açma faaliyetlerine başlamış ve 2003 yılında Yıldız Teknopark’ı kurmuştur. Teknopark, yeni fikirlerin değer oluşturan
çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası
bir iş birliği merkezi olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.
2009 yılında YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde faaliyete geçen ve
sürdürülebilir gelişim ilkesi doğrultusunda büyümeye devam eden
Yıldız Teknopark, 2014 yılı sonunda faaliyete başlayan 23.500 m2lik
İkitelli Yerleşkesi’nin de hizmete girmesiyle bugün 148 bin m2’lik
AR-GE ofis alanında hizmet vermektedir.
Yıldız Teknopark; yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, inşaat, gıda gibi birçok sektörde AR-GE
çalışmalarını yürüten 282 AR-GE firması, 151 kuluçka firması ve 7.000
den fazla kalifiye AR-GE ve yazılım personeline ev sahipliği yapmaktadır.
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Teknoparklar
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları

: İstanbul/Sarıyer
: Boğaziçi Üniversitesi Teknopark
: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
: Rumelihisarı Mahallesi Bebek Yolu 		
Sokak No: 2/5 34470 Sarıyer/İstanbul
: teknopark@boun.edu.tr
: 0 2123582855
: 0 2123582857
: http://teknopark.boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı yönetici şirketi 14.01.2010 tarihinde kurulmuş olan BÜN TEKNOPARK A.Ş. dir. BÜN TEKNOPARK A.Ş.nin
kuruluş amacı şöyle tanımlanmıştır:
Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin
iş birliği sağlanarak ülke sanayinin uluslararası rekabet edilebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini
düşürmek, teknolojik bilgiyi ticaretleştirmek, teknoloji yoğun üretim ve
girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri
teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun
kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji
transferine yardımcı olmak ve yüksek ileri teknoloji sağlayacak yabancı
sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak.
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Teknoparklar
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum
İletişim Adresi
E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları

: Kocaeli/Gebze
: Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark
: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
: Teknopark İdari Bina-Cumhuriyet 		
Mahallesi Şişecam Sok. No: 44 Gebze/
KOCAELİ
: teknopark@gtu.edu.tr
: 0541 809 07 87
:
: http://gtuteknopark.com

Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ) temeli, 1992 yılında kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne (GYTE) dayanmaktadır. GYTE, 2014 yılına kadar AR-GE ve teknoloji imkân – kabiliyetini, kapasitesini ve bilim
insanı birikimini geliştirip Türkiye için önemli projelere imza atmıştır.
GYTE, 2014 yılına gelindiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Gebze Teknik
Üniversitesi olarak Türkiye’den dünyaya açılan yeni bir bilim yuvasına
dönüşmüştür.
Bilimi endüstriyle bütünleştiren, doğayla sarmalayan, örnek bir Teknopark 3 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de 30369 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edildi. Güçlü AR-GE olanakları olan Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünün
172.502,17 m2lik alanı GTÜ Teknopark’a tahsis edilmiştir. Gebze Teknik
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ağırlıklı olarak; savunma,
havacılık ve uzay sanayii, enerji, otomotiv, bilgi teknolojileri, bioteknoloji
– medikal, nanoteknoloji, finans ve yazılım teknolojileri alanlarında ARGE üssü olacaktır.
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Teknoparklar
GEBZE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İl/İlçe
Kurum Adı
Bağlı Olduğu Kurum

E-Posta
Telefon
Belgegeçer
Sosyal Medya Hesapları

: Kocaeli/Gebze
: Gebze Teknoloji Geliştirme Bölgesi
: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İletişim Adresi: Gebze Organize Sanayi
Bölgesi Kemal Nehrozoğlu Cad. 400
Sok. 41480 Gebze Kocaeli/TÜRKİYE
: info@gosbteknopark.com
: 02626788800
: 02626788888
: http://www.gosbteknopark.com

Tefen Endüstri Parkları ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin bir araya
gelerek kurdukları GOSB Teknopark A.Ş., inovasyona ve AR-GE’ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik etmek üzere onlara yüksek nitelikli ofis
alanları ve destek hizmetleri sunuyor. Amacımız, sanayi ve üniversite iş
birliğini ilerleterek teknoloji ağırlıklı üretim ve girişimciliği desteklemek,
küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojileri benimsemeleri için elverişli ortam yaratmaktır. İş verimliliğini artırmak amacı ile
proaktif bir yaklaşımla olası her ihtiyacı değerlendirip firmalarımızın hizmetine sunuyoruz.
Toplumun küçük yaşlardan itibaren ileri teknoloji ve sanatla tanıştırılması sayesinde, geleceğe yönelik hedeflerinin ve vizyonlarının genişletilmesi amacıyla bölge çocuklarına yönelik teknik eğitim ve sanat atölyeleri
kurularak ücretsiz eğitim verilmektedir.
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MÜZELERE İLİŞKİN
İL/İLÇE
ADI

KURUM ADI

BAĞLI OLDUĞU
KURUM/KURULUŞ

İLETİŞİM ADRESİ

E-Posta

FATİH

TOPKAPI SARAYI

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

Sultanahmet Meydanı,
Fatih/İstanbul

topkapisarayimuzesi@
kulturturizm.gov.tr

FATİH

ARKEOLOJİ MÜZESİ

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

Cankurtaran, 34122 Fatih/
İstanbul

istanbularkeolojimuzesi@kultur.gov.tr

FATİH

TÜRK VE İSLAM
ESERLERİ MÜZESİ

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

Binbirdirek Mah. Atmeydanı
Sok. No: 12, 34122 Sultanahmet
/ İSTANBUL

tiem@tiem.gov.tr

FATİH

AYASOFYA MÜZESİ

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

Ayasofya Meydanı, Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL

ayasofyamuzesi.gov.tr

FATİH

CUMHURİYET EĞİTİM
MÜZESİ

İL MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanahmet Endüstri Meslek
Lisesi, Tarihî Kılıçhane Binası,
Sultanahmet Fatih İstanbul

istmemmuze@gmail.
com

BEŞİKTAŞ

DOLMABAHÇE SARAYI

MİLLÎ SARAYLAR
İDARESİ

Vişnezade, Dolmabahçe Cad.,
34357 Beşiktaş/İstanbul

millisaraylar@tbmm.
gov.tr

ÜSKÜDAR

BEYLERBEYİ SARAYI

MİLLÎ SARAYLAR
İDARESİ

Beylerbeyi, Abdullahağa Cad.,
34676 Üsküdar/İstanbul

millisaraylar@tbmm.
gov.tr

BEŞİKTAŞ

DENİZ MÜZESİ

DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI

İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı Sinan Paşa Mah. Beşiktaş
Cad. 6/1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL

muze.istanbul.iletisim.
dzkk.tsk.tr

BEYOĞLU

PERA MÜZESİ

SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI

Meşrutiyet Caddesi No.65
34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul

info@peramuzesi.org.tr

BEYOĞLU

KOÇ MÜZESİ

RAHMİ M. KOÇ MÜZECİLİK VE KÜLTÜR
VAKFI

Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy
Cad. No: 5 Hasköy 34445

info@rmk-museum.
org.tr

ŞİŞLİ

HARBİYE ASKERÎ
MÜZESİ

KARA KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI

Harbiye Mah, Vali Konağı Cad.
No:2, 34367 Şişli/İstanbul

http://www.tsk.tr/
ing/2_general_issues/2_1_military_museum/
military_museum.htm

TOPKAPI

PANORAMA 1453

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR A.Ş.

Merkez Efendi Mahallesi,
Topkapı Kültür Parkı, 34015
Zeytinburnu

https://www.panoramikmuze.com

ŞİŞLİ

ATATÜRK EVİ MÜZESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR A.Ş.

Halaskargazi Caddesi No: 250
Şişli İstanbul

kutuphanemuzelere@
ibb.gov.tr

FATİH

İSLAM BİLİM VE
TEKNOLOJİ TARİHİ
MÜZESİ

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

Cankurtaran, Taya Hatun Sok
8A, 34122 Fatih/İstanbul

bilimveteknolojimuz@
kulturturizm.gov.tr
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N TEMEL BİLGİLER
TELEFON

BELGEGEÇER

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

(0212) 512
04 80

(0212) 528
59 91

Facebook: @topkapi.sarayi.
muzesi Twitter: @topkapi_sarayi İnstagram: topkapi_sarayi

Kış Sezonu: 2 Ekim - 1 Nisan arası
Müze, Harem ve Aya İrini Müze’ye son giriş 16:00 olmak
üzere, saat 9:00 - 16:45 arası ziyaret edilebilir Yaz Sezonu: 1
Nisan - 2 Ekim arası
Müze, Harem ve Aya İrini Müze’ye son giriş saat 18:00 olmak
üzere, saat 09:00 - 18:45 arası ziyaret edilebilir. SALI GÜNÜ
ZİYARETE KAPALI

(0212) 520 77
40-41-42

(0212) 527
43 00

Facebook:@istarkeoloji
Twitter: @istarkeoloji

HER GÜN AÇIK 09:00 - 19:00

(212) 518 18
05 / 06

(212) 518
18 07

Facebook: @ tiem.muze
Twitter :@tiemsosyal İnstagram: turkveislameserlerimuzesi

YAZ SEZONU- 1 NİSAN - 31 EKİM ARASI 09.00 - 19.00 Gişe
Kapanış Saati: 18.00
KIŞ SEZONU- 1 KASIM - 31 MART ARASI 09.00 - 17.00 Gişe
Kapanış Saati: 16.00

(212) 522
17 50

(212) 512
54 74

Facebook: @ayasofyamuze
Twitter: @ayasofyamuze
İnstagram: ayasofyamuze

Pazar dışında her gün 10.00-17.30 saatleri arasında açıktır.

0212 516 06
88

212
25160688

Twitter: @ IstMuze

Pazartesi kapalı diğer günler 09.00-16.00

(212) 236 90
00

0(212) 259
32 92

Facebook: TBMMMillisaraylar Twitter:@millisaraylar

Pazartesi kapalı diğer günler 09.00-16.00
Deniz Müzesi yılbaşı, dinî bayramların ilk günü ve Pazartesi
günleri kapalı olup hafta içi 09:00 - 17:00, hafta sonu 10:00 18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

216 3219320

(212) 327
43 45

0 (212) 236
68 93

http://www.denizmuzeleri.
tsk.tr/idmk/

Salı - Cumartesi 10.00-19.00
Pazar 12.00-18.00
Müze Pazartesi günleri kapalıdır.

212 334 99
00

212 245
95 12

Facebook: PeraMuzesi.Museum Twitter:PeraMuzesi
İnstagram: peramuzesi

Salı - Cumartesi 10.00-19.00
Pazar 12.00-18.00
Müze Pazartesi günleri kapalıdır.

212 369 66
00

212 369 66
06

Facebook: rmk.museum
Twitter : rahmikocmuseum
instagram: rahmi_m_koc_
muzesi

Hafta İçi:09:30 - 17:00 (Pazartesi kapalıdır.)
Hafta Sonu:09:30 - 19:00

(0212) 233
27 20

(212) 296
86 18

0212 415
14 53

0212 664
19 64

Müze dinî bayramların ilk günü ile yeni yılın ilk gününde,
haftanın ise pazartesi ve salı günleri hizmete kapalı olup,
haftanın diğer günleri ziyarete açıktır.
Facebook :Panorama1453
Twitter: Panorama1453_
İnstagram:Panorama1453

(212) 240
63 19
(0212) 528
80 65

Ziyaret Saatleri (Her Gün)
08.00 – 18.00
Pazar ve perşembe günleri dışındaki günlerde 09:00-16:00
saatlerinde ziyarete açıktır.

(212)519 72
24

Facebook: ibttmuzesi Twitter: ibttmuzesi

Salı günü haricinde diğer günler, 09:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
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BİLİM MERKEZLERİNE İL
İL/İLÇE ADI

KURUM ADI

BAĞLI OLDUĞU
KURUM/KURULUŞ

İLETİŞİM ADRESİ

E-Posta

ÜSKÜDAR

BİLİM ÜSKÜDAR

TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI

Ünalan Cad.No:11 34700 Üsküdar/İstanbul

iletişim@ turkiyeteknolojitakımı.org

ŞİŞLİ

İTÜ BİLİM MERKEZİ

İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

Harbiye, Taşkışla Cad. No:1,
34367 Şişli/İstanbul

bilimmerkezi@itu.
edu.tr

ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR ÇOCUK
ÜNİVERSİTESİ

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

Altunizade Yaylalı Sok. 34755
Üsküdar/İstanbul

uskudarcocukuniversitesi@gmail.com

TUZLA

TUZLA BELEDİYESİ
PLANETARYUM VEGÖZLEM EVİ

TUZLA BELEDİYESİ

Aydıntepe , Şelale Eğitim Parkı,
Aydınlı Yolu Cad.34947 Tuzla/
İstanbul

PENDİK

PENDİK BELEDİYESİ
BİLİM MERKEZİ

PENDİK BELEDİYESİ

Sülüntepe Mah. Hacı Bektaşı
Veli Cad. No:17

ssahinbas@pendik.
bel.tr

BAYRAMPAŞA

BAYRAPAŞA BİLİM
MERKEZİ

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Tuna Cad. Sinema Sok. Bayrampaşa

info@bayrampasabilimmerkezi.com

SULTANGAZİ

SULTANGAZİ BİLİM
MERKEZİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:166
Sultangazi-İstanbul

bilimmerkezi@
sultangazi.bel.tr

SANCAKTEPE

SANCAKTEPE BİLİM
MERKEZİ

SANCAKTEPE BELEDİYESİ

Eyüp Sultan Mah. Ulubatlı
Hasan Cad. No:1 Samandıra
SANCAKTEPE

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÇOCUK BİLİM
MERKEZİ

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Zeytinoğlu Cad. No: 1 (Akatlar
Kültür Merkezi Üstü)

bilimmerkezi@
besiktas.bel.tr

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR LİVİNG
LAB

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

Başak Mahallesi, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Caddesi,
No:5 Başakşehir/ İSTANBUL

info@basaksehir-livinglab.com
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LİŞKİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

BELGEGEÇER

0216 998
03 32
0 212 251
60 13

0 212 251 60
14

0 216 325
72 79

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

https://www.facebook.com/
bilimuskudar

09:00-18:00

https://www.facebook.com/
itubilimmerkezi/

10:00-17:00

https://www.usgem.org/
cocuk-universitesi/

09:00-17:00

https://www.facebook.com/
PendikBelediyesi

08:30-17:00

0530 970
31 08
444 81 80
-5425
0212 493
10 93

09:00-18:00

0212 459
40 50
0216 311
90 18

0 216 311 85 17

https://tr-tr.facebook.com/
sultangazibilimmerkezi

09:00-17:00

https://www.facebook.com/
Sbbilimmerkezi/

08:30-17:00

0212 351 82
59

212 777 86 93

08:00-17:00

0 212 777 08
92

https://www.facebook.com/
BasaksehirLivingLab

Sürekli Açık
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SANAT MERKEZLERİNE İ
İL/İLÇE
ADI

KURUM ADI

BEYOĞLU

Borusan Sanat

Borusan Kocabıyık
Vakfı

Borusan Sanat İstiklal Caddesi
No: 160A Beyoğlu 34433
İstanbul

BEYOĞLU

Aksanat Akbank
Kültür Sanat Eğitim
Merkezi

Akbank

İstiklal Cad. No:16, Beyoğlu
İstanbul

BEYOĞLU

Fransız Kültür Merkezi

Fransız Konsolosluğu

İstiklal Cad. No:8 Beyoğlu
İstanbul

danisma.istanbul@
ifturquie.org

ŞİŞHANE

İstanbul Kültür ve
Sanat Vakfı

Eczacıbaşı

Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi
Konuralp Caddesi, No: 5

info@iksv.org

LEVENT

İş Sanat Kültür Merkezi

İş Bankası

İş Kuleleri, 4. Levent İstanbul

issanat@isbank.com.tr

ÜSKÜDAR

İmoga istanbul Grafik
Sanatlar Müzesi

Süleyman Saim
Tekcan

Ünalan Mah.Keban Cad. No:20
Üsküdar 34700 İstanbul/ Türkiye

https://imoga.org/
collections/suleyman-saim-tekcan

MASLAK

Elgiz Müzesi

Sevda ve Can Elgiz

Beybi Giz Plaza
Maslak 34398, İstanbul

info@elgizmuseumistanbul.org

ŞİŞLİ

Ara Güler Müzesi

Doğuş Grubu

Merkez, Birahane Sok. No:1,
34381 Şişli/İstanbul

aragulermuzesi.com/

BEYOĞLU

Doğançay Müzesi

Burhan Doğançay

Balo Sokak No: 42 | Beyoğlu,
İstanbul 34335, Türkiye

info@dogancaymuseum.org
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BAĞLI OLDUĞU
KURUM/KURULUŞ

İLETİŞİM ADRESİ

E-Posta

İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

BELGEGEÇER

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

(0212) 705
87 00

(0212) 252
45 91

www.borusansanat.com

Pazartesi-cuma 09.30-18.00

(0212) 252
35 00

(0 212) 245
12 28

https://www.facebook.com/
AkbankSanat/

Salı-cumartesi 10:30 – 19:30

0212 393
81 11

(0212) 244
44 95

https://www.facebook.com/
InstitutfrancaisdeTurquie/

Salı-cuma 16.00-19.00

(0212) 334
07 00

(0212) 334
07 01

https://www.facebook.com/
istanbulkultursanatvakfi/

Etkinlik takvimi takip edebilir.

https://www.facebook.com/
issanat/

Pazar günü ve resmî tatiller dışında her gün 10.00-19.00
saatleri arasında gezilebilir.

(0212) 316
10 83

(0216) 472
92 96

(0216)472
9295

info@imoga.org

Salı: 09:00–18:00
Çarşamba: 09:00–18:00
Perşembe : 09:00–18:00
Cuma : 09:00–18:00
Cumartesi : 09:00–18:00
Pazar : Kapalı
Pazartesi : Kapalı

(0212) 290
25 25

(0212) 290
25 26

https://www.facebook.com/
elgizmuseum/

Salı - cmrts. : 09:00 – 18:00
pazar-pazartesi: kapalı

https://www.facebook.com/
aragulermuzesi/

Salı - pazar : 10:00 – 18:00
pazartesi: kapalı

www.dogancaymuseum.org

Salı günü haricinde diğer günler, 09:00-18:00 saatleri
arasında ziyarete açıktır.

(0212) 335
95 95
(0212) 244
77 70

(0212)244
7418
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DERS-KAZANIM-Mek
DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

SINIF DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM ALANI**

KAZANIM***

Türkiye’nin İlk Çağdaş Özgün Baskı Resim Müzesi,

Resim /Müzik
/Tarih /Sanat
Tarihi

Resim/Müzik/T.D. ve
Edebiyatı/Sanat
Tarihi
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1.Müzik derslerinde klasik müzik, caz, dünya müziği konuları 2. Resim derslerinde Osmanlı, Bizans,
Helenistik Dönem resim sanatı konularında 3.Resim, sanat tarihi ve tarih derslerinde fotoğraf sanatı
konularında

Klasik müzik sevgisi edinir. Osmanlı, Bizans, Roma ve Helenistik
Dönemin mirasını akademik metinler düzeyinde kavrar.

1.Müzik derslerinde piyano ve gitar konularında
2. T.D. ve Edebiyatı dersinde şiir, tiyatro, panel,
konferans konularında 3. Sanat Tarihi derslerinde
çağdaş sanat konularında

1. Yerli ve yabancı sanatçıların çalışmalarının yanısıra genç sanatçı
ve küratörleri tanır
2. “Piyano Günleri”, “Gitar Günleri”, “Caz Günleri” gibi mini festivaller ve konserler ortamını tanır.
3. Kısa Film ve Çocuk Tiyatrosu
kavramlarını yaşayarak öğrenir.
4. çeşitli panel, masterclass ve
söyleşi etkinliklerine katılır.
5. Sinema, fotoğraf, felsefe, sanat
tarihi, edebiyat ve güncel sanat
konularında atölye çalışmalarına
katılır.
6. yerli ve yabancı tanınmış yazar,
şair, yönetmen ve eleştirmenlerin
katıldığı panel ve söyleşi etkinliklerine katılır.
7. uzman eğitmenlerin katılımıyla oyuncak heykel, su içinde sulu
boya atölyesi, yaratıcı drama ve
linol baskı atölyelerine katılır

kân İLİŞKİSİ TABLOSU
Mekân (OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - Mekân İLİŞKİSİ)

Heykel .Gravür Atölyesi

İMOGA, Anadolu Yakası’nda, Acıbadem ile Göztepe arasında, Çamlıca Tepesi’nin eteklerinde konumlanan bir muhitte, gelişmekte olan Ünalan mevkiinde
ana üretim ve sunum binası olarak yapılandı. 2000 m2 kapalı alana sahip
binanın çeşitli etkinlik ve amaçlara hizmet etmek üzere kurgulanmış altı katı
bulunuyor. Giriş ve altındaki iki kat ile beraber toplam 1100 m2 sergileme alanı
olarak tasarlanan bölümde, sürekli koleksiyondaki eserler dönüşümlü olarak
sanatseverlere sunuluyor. Binanın birinci katında Artess, Süleyman Saim Tekcan Özgün Baskı Atölyesi üretim ve çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
İkinci katta Heykeltıraş Ali Teoman Germaner’in heykel atölyesi sanatseverleri
karşılıyor.

Borusan Sanat
İstanbul’un kültür sanat yaşamının ana
arteri olan İstiklal Caddesi’ndeki binasında
çalışmaya başlayan Borusan Sanat, bugün
çalışmalarını Borusan Holding’in kurucusu Asım Kocabıyık’ın hayata geçirdiği ve
ağırlıklı olarak eğitim ve öğretime destek
veren Borusan Kocabıyık Vakfına bağlı
olarak sürdürüyor.

Türkiye’nin önde gelen sanayi topluluklarından ve sanatın sadık destekçilerinden biri olan Borusan Holding, kuruluşundan bu yana Türkiye’nin çağdaşlaşma yolunda adımlarına katkıda bulundu. Kişiler veya kurumların yarattığı
her değerin, tüm ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı olduğuna
inanan Borusan’ın sanatı toplumumuzda yaygınlaştırılmak amacıyla bir merkez açmaya karar vermesi sonucu Borusan Sanat 1997 yılında etkinliklerine
başladı.

Akbank Sanat
Hakkında
Sponsorluklar
AKBANK SANAT BEYOĞLU HAKKINDA
Akbank Sanat 2019’da 26. yılını kutluyor.
Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın birçok farklı alanında
uluslararası projelere yer veren Akbank
Sanat, özellikle genç sanatçılara kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli imkânlar
sunmaktadır.
“Değişimin hiç bitmediği yer” olma misyonuyla yılda 700’ün üzerinde etkinlik
gerçekleştirmekte olan Akbank Sanat sergilerden modern dans gösterilerine, klasik
müzik resitallerinden caz konserlerine,
panellerden çocuk atölyelerine, film gösterimlerinden tiyatro gösterilerine uzanan
geniş bir yelpazede birçok farklı etkinliğe
ev sahipliği yapmaktadır.
İstanbul’un en yoğun caddesi olan İstiklal
caddesinde yer alan Akbank Sanat binası 6
kattan oluşmaktadır.

Giriş ve 1. kat galeri olarak hizmet vermektedir. 1993 yılından günümüze
150 sergiye ev sahipliği yapan Çağdaş Sanat Galerisi’nde yıl boyunca farklı projelere yer verilmektedir. Galeri bünyesinde, dünyaca tanınmış yerli ve yabancı
sanatçıların çalışmalarının yanısıra genç sanatçı ve küratörlere olanaklar sağlayan projelere de yer verilmektedir. “Uluslararası Küratör Yarışması” ve “Akbank
Günümüz Sanatçıları Ödülü” projeleri ile de gençlere sergi açma imkânı sunan
Akbank Sanat bu alanda Türkiye’de öncü kurumlardan biridir.
2. katta, Çok Amaçlı Salon yer almaktadır. Şimdiye kadar yüzlerce konserin düzenlendiği salon 125 kişilik kapasitelidir. Çok Amaçlı Salon etkinlikleri
kapsamında “Piyano Günleri”, “Gitar Günleri”, “Caz Günleri” gibi mini festivaller ve konserler düzenlenmektedir. Müzik etkinliklerinin yanısıra Akbank Kısa
Film Festivali gösterimleri, Akbank Çocuk Tiyatrosu oyunları, çeşitli panel,
masterclass ve söyleşi etkinlikleri de bu salonda gerçekleştirilmektedir.
3. kattaki Çağdaş Sanat Atölyesi bulunmaktadır. Çağdaş sanatın kuramsal ve
uygulamaya dönük alanlarını desteklemek, günümüz sanatına ilişkin bir düşünce platformu oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Akbank Sanat
Çağdaş Sanat Atölyesi’nde, sinema, fotoğraf, felsefe, sanat tarihi, edebiyat ve
güncel sanat konularında atölye çalışmaları düzenlenmekte; yerli ve yabancı
tanınmış yazar, şair, yönetmen ve eleştirmenlerin katıldığı panel ve söyleşi
etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.
Çağdaş Sanat Atölyesi, Akbank Sanat’ın çocuklar için gerçekleştirmiş olduğu
etkinlikler içinde bir mekân oluşturmaktadır. Atölyede uzman eğitmenlerin
katılımıyla oyuncak heykel, su içinde sulu boya atölyesi, yaratıcı drama ve
linol baskı atölyeleri düzenlenmekte ve çocukların sanatsal gelişimlerine
katkıda bulunulmaktadır.
Baskı stüdyosu olarakta hizmet vermekte olan Çağdaş Sanat Atölyesi serigrafi
ve litografi çalışmalarına da imkan sağlamaktadır.
4. katta kütüphane ve kafe bulunmaktadır. Kütüphanede çağdaş sanat, sinema
ve sosyal bilimler alanlarında referans niteliginde kitaplar araştırmacıların
hizmetine sunulmaktadır. Kafe etkinlikler arasında keyifli bir dinlenme ortamı sunar. Kafe, pazar ve pazartesi günleri hariç, her gün 10:30 - 19:30 saatleri
arasında, Akbank Sanat Kütüphanesi ise pazar ve pazartesi günleri hariç, her
gün 14:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
6. katta Dans Atölyesi dans alanında açık dans platformu olarak hizmet
sunmaktadır. Akbank Sanat Dans Atölyesi’nde, açık provalardan konuk koreografların atölye çalışmalarına, yetişkinler ve çocuklar için düzenlenen dans
derslerinden, yerli ve yabancı eğitmenlerin teknik derslerine kadar geniş bir
alanda eğitim verilmektedir.
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DERS-KAZANIM-Mek
DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM ALANI**

KAZANIM***

Resim/Müzik/T.D. ve
Edebiyatı/Sanat
Tarihi/Tarih

1. Müzik derslerinde piyano ve gitar konularında
2. T.D. ve Edebiyatı dersinde şiir, tiyatro, panel,
konferans konularında 3. Sanat Tarihi derslerindeçağdaş sanat konularında 4.Tarih derslerinde Türk
Fransız ilişkileri konularında

Fransız Kültür Merkezi programlarında düzenli olarak yer alan
Müzik Bayramı, XXF Güncel Müzik Festivali ve Frankofoni Haftası
gibi Türkçe ve Fransızca kültür
– sanat etkinliklerine katılır.

Resim/Müzik/T.D. ve
Edebiyatı/Sanat
Tarihi/Tarih

1. Müzik derslerinde piyano, gitar, caz ve klasik
müzik konularında 2. Resim derslerinde film, kısa
film ve fotoğrafçılık sanatı konularında 3. Türk dili
ve edebiyatı dersinde tiyatro konularında

İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve
Caz Festivalleri, İstanbul Bienali,
İstanbul Tasarım Bienali, Leyla
Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca
özel etkinliklerine katılır.

Müzik

1.Müzik derslerinde piyano, gitar,caz ve klasik
müzik konularında

Ulusal ve uluslararası platformlarda müzik sanatını tanır.
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SINIF DÜZEYİ

kân İLİŞKİSİ TABLOSU
Mekân (OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - Mekân İLİŞKİSİ)

Türkiye Fransız Kültür Merkezi Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliğine bağlı, finansal otonomiye
sahip bir kurumdur. Faaliyet alanları Fransızca
öğretimi, kültürel ve görsel-işitsel işbirliği, dil,
eğitim, bilim konularında iş birliği ve üniversiteler ile iş birliğidir.
Fransız Kültür Merkezinin üç kampüsü her yaşa
ve her ihtiyaca yönelik Fransızca kursları sunar,
DELF-DALF Fransızca resmi diploma sınavlarını
düzenler ve birer kütüphane barındırır.

Fransız kültürünü tüm çeşitliliği ve modernliği ile tanıtmayı amaçlayan
bir kültür politikası yürüten Türkiye Fransız Kültür Merkezi bulunduğu her kentin kültür hayatına dahil olmayı hedefler. Bu amaçla, farklı
sanatsal alanlarda, yerel ortaklarlarla sürekliliği olan ilişkiler geliştirilmektedir. Fransız Kültür Merkezi programlarında düzenli olarak yer
alan Müzik Bayramı, XXF Güncel Müzik Festivali ve Frankofoni Haftası
gibi Türkçe ve Fransızca kültür – sanat etkinlikleri her yaş ve ilgi alanına
hitap etmektedir.
Dil, eğitim, bilim konularında ve üniversiteler ile işbirliği alanında Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliğine destek olan Fransız Kültür Merkezi aynı
zamanda Fransa’da yüksek öğretim tanıtımından sorumlu Campus
France bürolarını da bünyesinde barındırır.
Türkiye Fransız Kültür Merkezi tüm dünyada 96 enstitüden ve 800’den
fazla Alliance française’den oluşan bir ağın parçasıdır ve bu yönden
Fransa’nın tüm dünyada kültür faaliyetlerini yöneten Paris merkezli Institut français ile yakın ilişki içindedir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kâr amacı
gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür
kurumudur. 1973 yılından bu yana İstanbul’un
kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar
yürütüyor. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film,
Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali,
İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca
özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon İKSV’de farklı
disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapıyor
ve İKSV Alt Kat’ta çocuklara ve gençlere yönelik
yaratıcı bir etkinlik programı sunuyor.

Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat
Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen İKSV,
kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor. Vakıf ayrıca festivallerinde
sunduğu ödüller, verdiği eser siparişleri, yer aldığı yerel ve uluslararası
ortak yapımlar ve Fransa’daki Cité Internationale des Arts sanatçı
atölyesinde yürüttüğü bir misafir sanatçı programının yanı sıra her yıl
sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve
Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile güncel kültür-sanat
üretimini destekliyor.
İKSV, 2018’den beri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun genel kurul
üyeleri arasında yer alıyor.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi
İş Sanat Kibele Galerisi 2000 yılında 19. yüzyılın
en önemli deniz ressamlarından Ayvazovski’nin
100. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen bir
sergiyle açılmıştır. Galeride 2000 yılından bugüne Türk plastik sanatlar tarihinde yer almış usta
sanatçıların retrospektiflerine yer verilmektedir.
Her sezon 4 sergiye ev sahipliği yapan galeride
düzenlenen sergiler için ayrıca bir sanat kataloğu
da yayınlanmaktadır.
Galeri resmî tatiller dışında her gün 10.00 – 19.00
saatleri arasında gezilebilir.
İş Sanat Konser Salonu
Kuruluşundan bu yana toplumsal sorumluluklarını ön planda tutan İş Bankası, müzik ve
sahne sanatları alanındaki faaliyetlerini İş Sanat
çatısı altında gerçekleştiriyor. 2000 yılında İstanbul’un kültür sanat hayatına katılan İş Sanat
Konser Salonu, gerçekleştirdiği etkinliklerle kısa
sürede Türkiye’nin en prestijli kültür sanat merkezleri arasındaki yerini aldı. Yerli sanatçılarla
dünyaca ünlü usta sanatçılar ve toplulukları bir
araya getirerek özgün projeler geliştiren İş Sanat,
klasik müzik, caz ve dünya müziğinin en seçkin
yıldızları ile çocuk oyunları, dans gösterileri ve
edebiyatımızın usta yazarlarının şiir ve hikâye
dinletilerine de ev sahipliği yapıyor.  

İş Sanat Konser Salonu geride kalan 16 sezonda Yo-Yo Ma, Valery Gergiev, Gidon Kremer, Dianne Reeves, Vladimir Ashkenazy, Dave Brubeck,
Ivo Pogorelich, Ceseria Evora, Branford Marsalis, Wayne Shorter, Hank
Jones, Sonny Rollins, Kurt Elling, Andreas Scholl, Arcadi Volodos, Paco
de Lucia, Joshua Bell, Chucho Valdes, Roby Lakatos, Bobby Mc Ferrin
gibi usta sanatçıların yanı sıra Londra Filarmoni, BBC Senfoni Orkestrası,
Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası gibi dünyaca ünlü toplulukları
da ağırladı. Ev sahipliği yaptığı etkinliklerde 7’den 70’e herkese hitap
eden yapısıyla İş Sanat, 800 kişilik salonunda birbirinden başarılı ve
çeşitli etkinliklerle 16 yıldır uluslararası tanınan yıldızları İstanbul izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.  
Konserlerin yanı sıra Martha Graham Dance Company, Paul Taylor
Dance Company, Koresh Dance Company ve Giordano Dance Company
gibi modern ve çağdaş dansın önde gelen toplulukları ve performans
sanatçılarına ev sahipliği yaparak sahne sanatları alanındaki çıtasını
dünya standartlarına yükselten İş Sanat ön planda tuttuğu toplumsal
sorumluluk projesi “Parlayan Yıldızlar” serisi ile de ülkemizin gururu
genç yeteneklerin sahne deneyimini artırarak onları ait oldukları dünya
sahnelerine kazandırmayı amaçlıyor.  
İş Sanat bugün yoğun gündemiyle İstanbullu sanatseverlerin buluşma
noktası olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.
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TARİHİ VE KÜLTÜREL MekânLA
İL/İLÇE
ADI

KURUM ADI

BAĞLI OLDUĞU
KURUM/KURULUŞ

İLETİŞİM ADRESİ

FATİH

SULTAN AHMET
MEYDANI

FATİH

BALAT

BEYOĞLU

İSTİKLAL CADDESİ

FATİH

EDİRNEKAPI İSTANBUL SURLARI

FATİH

SÜLEYMANİYE CAMİİ’Sİ VE KÜLLİYESİ

DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

SÜLEYMANİYE MAH. PROF.
SIDDIK SAMİ ONAR CAD NO 1

EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN CAMİİ
VE EYÜPSULTAN
MEZARLIĞI

DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

MERKEZ MAH. CAMİ KEBİR
SOK. NO 1

FATİH

MISIR ÇARŞISI

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

İSTANBUL

İSTANBUL BOĞAZINDAKİ TARİHÎ ALANLAR

BEYOĞLU

GALATA KULESİ VE
ÇEVRESİ

ÜSKÜDAR

KUZGUNCUK

FATİH

KAPALI ÇARŞI
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E-Posta

superhizmet@uskudar.
bel.tr

ARA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

BELGEGEÇER

SOSYAL MEDYA
HESAPLARI

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

2125246410

2125444416

08.00-19.30

444 0875 0216
531 30 00

08.00-19.30

(212) 296 86 18
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TEKNOPARKLARA İLİŞ
İL/İLÇE
ADI

KURUM ADI

BAĞLI OLDUĞU
KURUM/KURULUŞ

İLETİŞİM ADRESİ

E-Posta

Kadıköy

İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 34000 Kadıköy/
İstanbul

bilgi@imuteknopark.
com

Küçükçekmece

İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Halkalı Merkez Mahallesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi No:281/1 Küçükçekmece/
İstanbul

tto@izu.edu.tr

Pendik

İstanbul Teknoloji
Geliştirme Bölgesi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı
9A Apartman No:1/9A/901
Pendik/İstanbul

info@teknoparkistanbul.
com.tr

Avcılar

İstanbul Üniversitesi
(Entertech) Teknoloji
Geliştirme Bölgesi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Avcılar Yerleşkesi Argem Binası
2. Kat Avcılar/İstanbul

info@entertech.com.tr

Sarıyer

İTÜ. Arı Teknokent
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi (iturarı)

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Arı Teknokent Proje Geliştirme
Planlama A.Ş. Reşit Paşa Mah.
Katar Cad. No:4 İç kapı No:1101
34467 Sarıyer/İstanbul

ariteknokent@ariteknokent.com.tr

Ümraniye

Dudullu OSB Boğaziçi
Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Dudullu OSB, DES 2. Cadde
No:8 34776 Ümraniye/İstanbul

budotek@budotek.
com.tr

Esenler

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark (Yıldız
Teknopark Davutpaşa
Yerleşkesi)

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

YTÜ Yıldız Teknopark Çifte
Havuzlar Mah. Eski Londra
Asfaltı Cad. İdari Bina Dış Kapı
No: 151/1 L İçkapı No:1 Esenler/
İstanbul

info@yildizteknopark.
com.tr

Sarıyer

Boğaziçi Üniversitesi
Teknopark

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Rumeli Hisarı No:2 Bebekyolu
Sokağı No:5 34470 Sarıyer/
İstanbul

teknopark@boun.edu.tr

Gebze/
Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Teknopark İdari Bina-Cumhuriyet Mahallesi Şişecam Sk. No:
44 Gebze/KOCAELİ

teknopark@gtu.edu.tr

Gebze/
Kocaeli

Gebze Teknoloji Geliştirme Bölgesi
GOSB Teknopark

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Kemal Nehrozoğlu Cad. 400 Sk.
41480 Gebze Kocaeli/TÜRKİYE

info@gosbteknopark.
com
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ŞKİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

BELGEGEÇER

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

O216 280
3333

http://www.imuteknopark.
com.tr

O212 692
8704

https://www.zaimteknopark.
com.tr

O216 999
7000

https://teknoparkistanbul.
com.tr

O216 691
6003

http://entertech.com.tr

O212 285
0313

https://www.ariteknokent.
com.tr

O216 420
7000

http://www.budotek.com.tr

O212 483
7000

https://www.yildizteknopark.com.tr

O212 358
2855

http://teknopark.boun.edu.tr

0541 809
07 87

http://gtuteknopark.com

O262 678
8800

O262 678
8888

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

http://www.gosbteknopark.
com
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KÜTÜPHANELERE İLİŞ
İL/İLÇE
ADI

KURUM ADI

BAĞLI OLDUĞU
KURUM/KURULUŞ

İLETİŞİM ADRESİ

E-Posta

Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul

kutuphanemuzeler@ibb.
gov.tr, ataturkkitapligi.
ibb.gov.tr

BEYOĞLU

Atatürk Kitaplığı

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü

BEYAZIT

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Turan Emeksiz Sok No:6 34126
Beyazıt - İSTANBUL

kutuphane3420@kultur.
gov.tr

FATİH

Süleymaniye Yazma
Eser Kütüphanesi

Türkiye Yazma
Eserler Kurumu
Başkanlığı

Ayşe Kadın Hamam Sok. No:27
Fatih/İSTANBUL

suleymaniye@yek.gov.tr

ÜSKÜDAR

Şemsipaşa İlçe Halk
Kütüphanesi

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Şemsipaşa Cad. No: 43 Üsküdar
/ İSTANBUL

kutuphane3419@kultur.
gov.tr

FATİH

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze
Kütüphanesi

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Alemdar Mah. Gülhane Parkı
içi, Alay Köşkü, 34112 Fatih,
İstanbul

kutuphane3438@kulturturizm.gov.tr

KADIKÖY

Kadıköy Belediyesi
Tarih Edebiyat Sanat
Kütüphanesi

Kadıköy Belediyesi

Caferağa Mahallesi Rıhtım
Caddesi No:2/3 Eski Başkanlık
Binası (Beşiktaş iskelesi Karşısı)
Kadıköy/ İstanbul

http://www.kbtesak.org/
iletisim.aspx

ÜSKÜDAR

Hacı Selim Ağa Yazma
Eser Kütüphanesi

Türkiye Yazma
Eserler Kurumu
Başkanlığı

Mimar Sinan Mahallesi Selami
Ali Caddesi No:17 Üsküdar /
İSTANBUL

haciselimaga@yek.gov.
tr, haciselimaga@gmail.
com

FATİH

Orhan Kemal İl Halk
Kütüphanesi

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Mimar Kemalettin Mah. Ordu
Cad. No:19 Beyazıt – Fatih /
İstanbul

http://istanbulkutup.
gov.tr/, kutuphane34@
kultur.gov.tr

FATİH

İstanbul Üniversitesi
Merkez Kütüphanesi

İstanbul Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı

Ordu Cad. Yahni Kapan Sokak
No:1 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

kutuphane@istanbul.
edu.tr

BEYOĞLU

Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi

Federal Dışişleri
Bakanlığı

Gümüşsuyu Mah., İnönü Cad.
No:10, 34437 Beyoğlu/İstanbul

sekretariat.istanbul@
dainst.de

KARTAL

İBB Muallim Cevdet
Halk ve Çocuk Kütüphanesi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü

Kordonboyu Mah. Ankara Cad.
No: 142 Kartal - İstanbul

kutuphanemuzeler@
ibb.gov.tr

TUZLA

İBB İdris Güllüce Halk
ve Çocuk Kütüphanesi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü

Aydınlı Yolu Üzeri Oto Sanayi
Sitesi Karşısı No: 20 İçmeler Tuzla - İstanbul

kutuphanemuzeler@
ibb.gov.tr

FATİH

Millet Yazma Eser
Kütüphanesi

Türkiye Yazma
Eserler Kurumu
Başkanlığı

İskenderpaşa Mah. Feyzullah
Efendi Sok. No:1 Fatih/İSTANBUL

millet@yek.gov.tr
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ŞKİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

0(212) 249
95 65 - 0(212)
249 09 45

http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr, twitter,
instagram, facebook ibbataturkkitapligi

7 gün 24 saat açıktır. Not: 01.00 - 06.00 saatleri
arasında güvenlik gerekçesiyle dışarıdan okuyucu
alınmamaktadır. Araştırma, depo ve süreli yayınlar
bölümü çalışma saatleri 08.30 - 22.00 arasındadır.

0 212 522
31 67, Alo
176 İletişim
Merkezi

0212 512
84 74

http://istanbulbeyazitdevlet.kutuphane.gov.tr/, https://twitter.com/beyazitdevlet, https://www.instagram.com/
beyazitdevletkutuphanesi/, https://
www.facebook.com/BDK1884/?ref=bookmarks

7 gün 24 saat açık

0 216 553
11 19

0212 511
22 10

http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/

Her gün 08.30 - 16.30 arası açık

0212 520
20 81

0 216 495
88 48

https://semsipasa.kutuphane.gov.tr/,
https://www.facebook.com/pg/semsipasakutuphanesi, https://twitter.com/
semsipasaktp34

Resmî tatil günleri hariç hergün 08:00 - 22:30

(216) 337 86
54-55

0212 520
20 81

https://ahtem.kutuphane.gov.tr/,
https://www.facebook.com/ahtemkutuphane/, https://twitter.com/ahtemkutuphane, https://www.instagram.
com/ahtemkutuphanesi/, https://www.
youtube.com/channel/

Pazar hariç haftanın diğer günleri 08.30 – 20.30
saatleri arasında ziyarete açıktır. Resmî tatil günlerinde kapalıdır.

0216 341 06
04

(216) 414
50 62

http://www.kbtesak.org/

Pazartesi: kapalı / Diğer günler: 09:00 - 21:00

0212 518
10 47

0216 553
57 08

http://www.haciselimaga.yek.gov.tr/

Çalışma saatleri: Salı, çarşamba, perşembe, cuma,
cumartesi günleri 8:30 – 12:30 ve 13:00 – 17:00
saatleri arasıdır.

0 212
4555783

0212 517
38 11

http://istanbulkutup.gov.tr/, https://
www.facebook.com/iokihk, https://
twitter.com/iokihk,

Hafta içi her gün 08.00 – 22.30 saatleri arasında
ziyarete açıktır. Resmî tatil günlerinde kapalıdır.

0212 244 07
14, 252 34 90

0
2124555784

https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/,
https://twitter.com/iumerkezkutup?lang=tr, https://www.facebook.com/
iukutuphane/,

Binanın yenilenmesi sebebiyle geçici bir süre kapalıdır.

0 (216) 517
22 98

0212 252
34 91

https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/themen/
kultur/, https://www.facebook.com/
daiistanbul/,

Pazartesi – cuma 9.00-16.30 haftasonu kapalıdır.

0 (216) 586
57 21

https://www.facebook.com/muallimcevdetkutuphanesi, https://www.
instagram.com/ibbmuallimcevdetkutuphanesi/,

Hatfa İçi: Pazartesi – Cuma 9.00-17.30 saatleri arası
açıktır.Hafta Sonu: KAPALI

0212 631 36
07 - 631 39
62

https://www.facebook.com/ibbidrisgulluce/, https://twitter.com/ibbidrisgulluce,

Hatfa İçi: 09.00-17.30 saatleri arası açıktır. Hafta
Sonu: kapalı

http://www.millet.yek.gov.tr/

Çalışma saatleri: Hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasındadır. Okuma salonu: Resmi tatiller dahil hergün
08:30-20:30 arası açıktır.

0212 257
50 16

BELGEGEÇER

0212 635
74 87
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KÜTÜPHANELERE İLİŞ
İL/İLÇE
ADI

KURUM ADI

BAĞLI OLDUĞU
KURUM/KURULUŞ

İLETİŞİM ADRESİ

E-Posta

BEBEK

Boğaziçi Üniversitesi
Kütüphanesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR A.Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi 34342 Bebek İSTANBUL

bulib@boun.edu.tr

Beyoğlu

Yapı Kredi Sermet
Çifter Araştırma Kütüphanesi

Yapı Kredi Sermet
Çifter Araştırma
Kütüphanesi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş.

Yapı Kredi Kültür Sanat
Yayıncılık A.Ş. İstiklal
Caddesi No: 161 Kat: 5
Beyoğlu 34433 İstanbul

Beyoğlu

İstanbul Araştırmaİstanbul Araştırmaları
ları Enstitüsü KütüpEnstitüsü Kütüphanesi
hanesi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Meşrutiyet Caddesi
No.47 34430 Tepebaşı Beyoğlu - İstanbul

Fatih

Kadın Eserleri Kütüphanesi

Kadın Eserleri Kütüphanesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Adres: Fener Mahallesi,
Mürsel Paşa Caddesi, No:
8, Fener Vapur İskelesi
Karşısı (Tarihi Bina), Haliç-Fener, 34220, Fatihİstanbul / Türkiye

Üsküdar

İslam Araştırmaları
Merkezi Kütüphanesi
(İSAM)

İslam Araştırmaları
Merkezi Kütüphanesi
(İSAM)

Türkiye Diyanet Vakfı

İcadiye Bağlarbaşı
Caddesi, No: 40, 34662 Üsküdar

Karaköy

SALT Galata Araştırma
Kütüphanesi

SALT Galata Araştırma Kütüphanesi

SALT Galata

SALT Galata kurucu
Garanti BBVA Bankalar
Caddesi 11, Karaköy
34421 İstanbul Türkiye

Fatih

Ahmet Kabaklı Halk ve
Çocuk Kütüphanesi

Ahmet Kabaklı Halk
ve Çocuk Kütüphanesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Hırka-i Şerif Mah. Akşemseddin Cad. No: 66/3
İBB Ali Emiri Efendi
Kültür Merkezi, Fatih İstanbul

Fatih

Köprülü Yazma Eser
Kütüphanesi

Köprülü Yazma Eser
Kütüphanesi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı

Binbirdirek, No:29, Divan
Yolu Cad., 34122 Fatih/
İstanbul

Fatih

Atıf Efendi Yazma Eser
Kütüphanesi

Atıf Efendi Yazma
Eser Kütüphanesi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı

Hacı Kadın, Vefa Cad.
No:44, 34134 Fatih/
İstanbul

Fatih

Nuruosmaniye Yazma
Eser Kütüphanesi

Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı

Mollafenari, Vezirhan
Cad. No:87, 34120 Fatih/
İstanbul

Üsküdar

İbrahim Hakkı Konyalı
Kütüphanesi

İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü

Selimiye Kışla Cad. No:
56 Üsküdar/İstanbul

Fatih

Ragıppaşa Yazma Eser
Kütüphanesi

Ragıppaşa Yazma
Eser Kütüphanesi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı

Mimar Kemalettin, Ordu
Cad. No:225, 34130 Laleli, Fatih/İstanbul

Zeytinburnu

Merkezefendi Şehir
Kütüphanesi

Merkezefendi Şehir
Kütüphanesi

Zeytinburnu Belediyesi

Merkezefendi, Merkez
Efendi Cad., 34015 Zeytinburnu/İstanbul 34015
Zeytinburnu, İstanbul
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ŞKİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

BELGEGEÇER

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

0212 257
50 16

(0212) 257
5016

http://www.library.boun.edu.tr/, https://
www.facebook.com/bounlibrary/, https://
twitter.com/unibogazici

Okul dönemi resmî tatiller hariç 7 gün 24 saat açık

(0212) 252
47 00 / 440
- 456

(0212) 257
5016

http://www.library.boun.edu.tr/, https://
www.facebook.com/bounlibrary/, https://
twitter.com/unibogazici

Pazartesi-cuma 10:00-17:30

0 212 334 09
00

(0212) 293
07 23

http://sanat.ykykultur.com.tr/kutuphane/
yapi-kredi-arastirma-kutuphanesi, https://
twitter.com/yapikredikultur

Pazartesi - cuma 09:00 - 17:30, çarşamba 09:00
- 20:00, cumartesi 10:30 - 17:00, pazar günleri
kapalıdır.

0 212 621
81 34

0 212 245
01 45

https://www.iae.org.tr/Kutuphane/2, https://blog.iae.org.tr/?lang=tr, https://www.
facebook.com/IstanbulArastirmalariEnstitusu, https://twitter.com/Ist_Arast_Enst,
https://www.youtube.com/user/IstArastEnst, https://www.instagram.com/istanbul_arastirmalari/, https://www.iae.org.tr/
basin-bultenleri

Hafta içi 08:30-17:30, hafta sonları kapalıdır.

0 216) 474
08 50

0 212 534
95 50

http://kadineserleri.org/, https://www.
facebook.com/KadinEserleri/, https://twitter.com/kadineserleri, https://www.youtube.com/channel/, https://www.instagram.
com/kadineserleri/

09.00 – 23.00

0 212 334 22
00

0 216) 474
08 74

https://twitter.com/tdv_isam,

Salı-cumartesi: 10.00-19.00, pazar: 12.00-18.00,
temmuz ve ağustos aylarında pazar günleri kapalıdır, resmî tatiller ve dinî bayramlarda kapalıdır

0 (212) 521
55 84

Hatfa içi: 09.00-17.30, Hafta sonu: Kkapalı

https://twitter.com/ahmetkabakli_k, facebook Ibb-Ahmet-Kabakli-Kütüphanesi

Hatfa İçi: 09.00-16.00, Hafta Sonu: KAPALI, Restorasyon sebebiyle okuyucu hizmetleri Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde verilmektedir.

(0212) 527
38 07

http://fatih.gov.tr/istanbul-koprulu-yazma-eserler-kutuphanesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/koprulu-kutuphanesi

Restorasyon sebebiyle okuyucu hizmetleri Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde verilmektedir.

(0212) 527
20 04

https://islamansiklopedisi.org.tr/atif-efendi-kutuphanesi,http://www.fatih.gov.tr/
istanbul-atif-efendi-yazma-eser-kutuphanesi

Restorasyon sebebiyle okuyucu hizmetleri Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde verilmektedir.

0216 342
93 70

https://islamansiklopedisi.org.tr/nuruosmaniye-kutuphanesi,

Hafta sonları kapalı.

0212 518
7679

https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/k%C3%BClt%C3%BCrel-faaliyetler/k%C3%BCt%C3%Bcphaneler

Restorasyon sebebiyle okuyucu hizmetleri Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde verilmektedir.

0 212 558 00
28, (0212)
413 11 69

https://islamansiklopedisi.org.tr/ragib-pasa-kutuphanesi

7 gün 24 saat açık

(0212) 516
83 13

0 (212) 521
55 74
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DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖREN YER
İL/İLÇE ADI

KURUM ADI

BAĞLI OLDUĞU KURUM/KURULUŞ

İLETİŞİM ADRESİ

Üsküdar
Beykoz
Sarıyer
Beşktaş

Boğaziçi Sit Alanı Öngörüm Bölgesi Doğal
ve Tarihî Sit Alanı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Avrupa Yakası Tabiat Varlıklarını
Koruma İşlerinden Sorumlu Şube
Müdürlüğü

Barbaros Bulvarı
No: 137 Gayrettepe, Beşiktaş
- İSTANBUL

istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr

Beşiktaş

Abbasağa Parkı Doğal
Sit Alanı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Avrupa Yakası Tabiat Varlıklarını
Koruma İşlerinden Sorumlu Şube
Müdürlüğü

Cihannüma
Mah. Akdoğan
Sok. (Maşuklar
Yokuşu)34398
Beşiktaş Türkiye

istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr

Maltepe

Dragos Tepesi ve Yakın
Çevresi Doğal Sit Alanı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Avrupa Yakası Tabiat Varlıklarını
Koruma İşlerinden Sorumlu Şube
Müdürlüğü

İstanbul , Işılsu
(Dragos) Tepesi ,
Maltepe

istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr

Sarıyer

Marmaracık Tabiat
Parkı Doğal Sit Alanı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Anadolu Yakası Tabiat Varlıklarını
Koruma İşlerinden Sorumlu Şube
Müdürlüğü

34450 Rumelifeneri Köyü/
Sarıyer/İstanbul,
Türkiye

istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr

Beşiktaş

Ihlamur Kasrı ve Çevresi Doğal ve Tarihi Sit
Alanı

T.C. Cumhurbaşkanlığı , Millî Saraylar

Teşvikiye, 80,
Av. Süreyya Ağaoğlu Sok., 34365
Şişli/İstanbul,
Türkiye

Sultanbeyli

Aydos KalesiÖren Yeri

T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul 5
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü

Mehmet Akif,
34920 Sultanbeyli/İstanbul

istanbulkurul5@kultur.
gov.tr

Beykoz

Yoros Kalesi

T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul 6
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü

Anadolu Kavağı,
Tuna Cad. No:5,
34825 Beykoz/
İstanbull

istanbulkurul6@kultur.
gov.tr

Sarıyer

Rumeli Feneri (Topçu)
Kalesi

T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL 3
NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ

Rumelifeneri,
Kale Cad. No:24,
34450 Sarıyer/
İstanbul

istanbulkurul3@kultur.
gov.tr

Fatih

Yedikule Zindanları

T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü

Yedikule, Yedikule Meydanı
Sok. No:9, 34107
Fatih/İstanbul

istanbulkurul1@kultur.
gov.tr

Beykoz

Anadolu Hisarı

T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul 6
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü

Anadolu Hisarı,
Körfez Cad.,
34810 Beykoz/
İstanbul

istanbulkurul6@kultur.
gov.tr

Rumeli Hisarı

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Rumeli Hisarı,
Yahya Kemal
Cad., 34470
Sarıyer/İstanbul,
Türkiye

istanbulkurul3@kultur.
gov.tr

Sarıyer
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E-Posta

RLERİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

AÇILIŞ-KAPANIŞ
SAATLERİ

(0212) 318
4100

https://www.facebook.com/cevrevesehircilikbakanligi/
https://twitter.com/csbgovtr
https://www.youtube.com/channel/UCFqZB9fa1PqlVKY9HV31HlQ

Herhangi bir giriş
denetimi olmadığından 7 gün 24
saat açıktır.

(0212) 318
4100

https://www.facebook.com/cevrevesehircilikbakanligi/
https://twitter.com/csbgovtr
https://www.youtube.com/channel/UCFqZB9fa1PqlVKY9HV31HlQ

Herhangi bir giriş
denetimi olmadığından 7 gün 24
saat açıktır.

(0212) 318
4100

https://www.facebook.com/cevrevesehircilikbakanligi/
https://twitter.com/csbgovtr
https://www.youtube.com/channel/UCFqZB9fa1PqlVKY9HV31HlQ

Herhangi bir giriş
denetimi olmadığından 7 gün 24
saat açıktır.

(0212) 318
4100

https://www.facebook.com/cevrevesehircilikbakanligi/
https://twitter.com/csbgovtr
https://www.youtube.com/channel/UCFqZB9fa1PqlVKY9HV31HlQ

Herhangi bir giriş
denetimi olmadığından 7 gün 24
saat açıktır.

http://www.millisaraylar.gov.tr

09.00 - 17.00 *
Pazartesi günleri
kapalı

0 212 259 50
86

BELGEGEÇER

0 212 259
50 86

(0212) 528
31 13

https://www.facebook.com/TCKulturTurizm
https://twitter.com/TCKulturTurizm
https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
https://www.instagram.com/tckulturturizm/

Herhangi bir giriş
denetimi olmadığından 7 gün 24
saat açıktır.

(0212) 513
09 19
(0212) 513
91 63

(0212) 511
15 04

https://www.facebook.com/TCKulturTurizm
https://twitter.com/TCKulturTurizm
https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
https://www.instagram.com/tckulturturizm/

Herhangi bir giriş
denetimi olmadığından 7 gün 24
saat açıktır.

(0212) 522
32 85
(0212) 522
32 87
(0212) 522
45 66

(0212) 522
32 80

https://www.facebook.com/TCKulturTurizm
https://twitter.com/TCKulturTurizm
https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
https://www.instagram.com/tckulturturizm/

Herhangi bir giriş
denetimi olmadığından 7 gün 24
saat açıktır.

(0212) 585
89 33

(0212) 512
26 36

https://www.facebook.com/TCKulturTurizm
https://twitter.com/TCKulturTurizm
https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
https://www.instagram.com/tckulturturizm/

08.30 -18.00
* Kapalı olduğu
günler ve saatler
değişiklik gösterebilir

(0212) 513
09 19
(0212) 513
91 63

(0212) 511
15 04

https://www.facebook.com/TCKulturTurizm
https://twitter.com/TCKulturTurizm
https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
https://www.instagram.com/tckulturturizm/

08.30 -18.00

(0212) 522
32 85
(0212) 522
32 87
(0212) 522
45 66

(0212) 522
32 80

https://www.facebook.com/TCKulturTurizm
https://twitter.com/TCKulturTurizm
https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
https://www.instagram.com/tckulturturizm/

08.30 -18.00

(0212) 512 09
20
(0212) 528
31 13
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ZİYARETE AÇIK ENDÜSTRİYEL KURU
İL/İLÇE ADI

KURUM ADI

Pendik

İski Ömerli İçme Suyu
Arıtma Tesisleri

Çekmeköy

BAĞLI OLDUĞU KURUM/KURULUŞ

İLETİŞİM ADRESİ

E-Posta

İski

Emirli,İSKİ no: 190,34916
PENDİK-İSTANBUL

oozgultekin@iski.gov.tr

İSKİ Ömerli Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisi

İski

Ömerli Merkez Mah, 34799
Çekmeköy/İstanbul

oozgultekin@iski.gov.tr

esenyurt

BAYKAR(İHA)

Tek Yapı İHA

Orhangazi Mah. İstanbul Cad.
no: 258 Esenyurt - İstanbul

info@baykarmakina.
com

Cevizli;
Cebeci,
Edirnekapı

İstanbul Halk Ekmek

İBB

Cevizli Mah.Karabük Cad.
No:29 Kartal/İstanbul

ihe@ihe.com.tr

Ümraniye

Beta plus Teknoloji

Beta plus Teknoloji

Şerifali, Barbaros Cad. No:50,
34775 Ümraniye/Ümraniye/
Ümraniye/İstanbul

info@betaplus.com.tr.

Maltepe

Bosch Eğitim Merkezi

BOSCH

BağcılarMahmutbey

Ford Çetaş

Ford
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Aydınevler Mahallesi İnönü
Caddesi No:20 Küçükyalı
Ofispark A Blok 34854-Maltepe-İstanbul
Göztepe Mah. İnönü Cad. No:
122 Mahmutbey, Bağcılar,
İstanbul

teknik.egitim@tr.bosch.
com

ULUŞLARA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

BELGEGEÇER

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

0212 3011052

24 saat açık

0212 3011052

özlem özgültekin, İsmail Akın

0212 867 09 00

0212 867 09 49

0212 4760090

0212 476 00 99

(0216) 466 41 46

444 32 11

AÇILIŞ-KAPANIŞ
SAATLERİ

24 saat açık

09.00-18.00

Halkla İlişkilerden Dahili 220 Nur Uflaz

09.00-17.00

08:30-18:30

0 216 432 00 78

0212 454 40 00

255

ÜNİVERSİTELERE İLİŞK
İL/İLÇE
ADI

KURUM ADI

BAĞLI OLDUĞU
KURUM/KURULUŞ

ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

KADIKÖY

KADIKÖY

KADIKÖY

İLETİŞİM ADRESİ

E-Posta

Genç Beyinler Akademisi

T.C. Üsküdar Üniversitesi, Altunizade Mah. Haluk Türksoy
Sok. No:14 PK:34662 Üsküdar /
İstanbul / Türkiye

gba@uskudar.edu.tr

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Doğa Bitkileri ve Su
Ürünleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi

M.Ü. Göztepe Kampüsü Kadıköy/İstanbul

dobisu@marmara.edu.tr

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kent Sorunları ve
Yerel Yönetimler
Araştırma,Uygulama
Merkezi

M.Ü. Rektörlüğü 34413 Sultanahmet / İSTANBUL

keyem@marmara.edu.tr

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

· Marmara Üniversitesi
· Nanoteknoloji ve
Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma
Merkezi

Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampüsü Teknoloji Fakültesi
Kat:2 34722 Kadıköy / İSTANBUL

oguzhan@marmara.
edu.tr

info@yildizteknopark.
com.tr

ESENLER

YILDIZ TEKNİK Ü.

Yıldız Teknopark

YTÜ Yıldız Teknopark Çifte
Havuzlar Mah. Eski Londra
Asfaltı Cad. İdari Bina Dış Kapı
No:151/1L İç Kapı No:1 Esenler /
İstanbul

ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR ÜNİVESİTESİ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Merkez Yerleşke A-Blok Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok.
No:14 PK:34662

tasavvuf@uskudar.
edu.tr

FATİH

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi

Çocuk Üniversitesi İstanbul
Üniversitesi, Beyazıt Kampüsü
34452 Beyazıt İstanbul

cocukuniversitesi@
istanbul.edu.tr

FATİH

İSTANBUL ÜNİVERSİTES

Aziz Sancar Deneysel
Tıp Araştırma Enstitüsü Tüm Genom
Analiz Laboratuvarı

Vakıf Gureba Cad. Çapa Kampüsü Şehremini - Fatih / İSTANBUL

neslihan.abaci@istanbul.
edu.tr

TAKSİM

İTÜ

İTÜ Bilim Merkezi

İTÜ Bilim Merkezi, İTÜ Taşkışla
Kampüsü, Taksim \ İstanbul

bilimmerkezi@itu.edu.tr

EYÜP

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Santralistanbul Enerji
Müzesi

Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No:
2 Eyüpsultan 34060 İstanbul
Turkey

info@santralistanbul.org
muze@santralistanbul.
org

KARTAL

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Lisede Bir Ders
Projesi

Dragos Kampüsü Orhantepe
Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı,
No: 21, Kartal - İstanbul

https://www.sehir.edu.tr/
tr/kayit/lisede-bir-ders

FATİH

İSTANBUL ÜNİVERSİTES

Gözlemevi Uygulama
ve Araştırma Merkezi

31119 Üniversite-Vezneciler/
Fatih-İstanbul

gozlemevi@istanbul.
edu.tr
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KİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

BELGEGEÇER

0 216 400 22 22

0216 330 37 33

0 216 337
16 01

0 212 518 16 00
(1213, 1132)

0 212 517 20
16 (139)

(216) 336 57 70 336 20 28 / 1698

0 (216) 337
89 87

0 212 483 70
00 – 01

0 212 483
70 02

0 216 400 22 22
Dahili: 2851
/2857

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

https://www.facebook.com/uskudaruni

9.00/17.00

9.00/17.00

http://keyem.marmara.edu.tr

9.00/17.00

9.00/17.00

https://www.facebook.com/yildizteknopark

9.00/17.00

https://www.facebook.com/tasavvufarastirmalarienstitusu

9.00/17.00

9.00/17.00

0 212 440 02 78
Dahili : 10770

0 212 440 0
279

https://www.facebook.com/istanbuledutr1453/

0 212 414 22 29
33300

0 212 532
41 71

https://deneyseltip.istanbul.edu.tr/tr/content/birim-ve-merkezler/tum-genom-analiz-laboratuvari

0 212 251 60 13

0 212 251
60 14

https://www.facebook.com/itubilimmerkezi/

Hafta içi: 10:00 – 17:00
Son Giriş Saati: 16:00

https://www.instagram.com/explore/locations/248843622353371/enerji-muzesi-santralistanbul/?hl=tr

Hafta içi ve hafta sonu her gün
saat 09.00-18.00.

0212 311 78 78 /
78 09

444 4 034

0 212 440 00 74

9.00/17.00

0 212 440 0
370

https://www.facebook.com/IUObs/

9.00/17.00
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ÜNİVERSİTELERE İLİŞ
İL/İLÇE
ADI

KURUM ADI

BAĞLI OLDUĞU
KURUM/KURULUŞ

İLETİŞİM ADRESİ

E-Posta

Ihlamur Yıldız Caddesi No: 8
Gayrettepe 34353 Beşiktaş,

yesim.ozgen@bahcesehir.edu.tr
cgullapoglu@pirireis.
edu.tr
bilgi@pirireis.edu.tr

BEŞİKTAŞ

Bahçeşehir Ünv.

Osmanlı Ve Türk
Tarihi Uygulama
Araştırma Genel
Koordinatörlüğü

TUZLA

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

Piri Reis Üniversitesi
Simülatörmerkezi

Postane Mahallesi, Eflatun Sok.
No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

ÜMRANİYE

29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi ARÖMER

İnkılap mh. Dr Fazıl Küçük Cad.
No:a4 Ümraniye / İSTANBUL

ÜMRANİYE

29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Deneysel Psikoloji
Laboratuvarı PAMER

İnkılap Mah. Dr Fazıl Küçük
Cad. No:a4 Ümraniye / İSTANBUL

http://www.29mayis.
edu.tr

TUZLA

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SUNUM
Sabancı Üniversitesi
Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi

Orta Mah. Üniversite Cad.
No:27/1 | 34956 Tuzla, İstanbul,
Turkey

https://sunum.sabanciuniv.edu/tr/
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ŞKİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

BELGEGEÇER

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

0212 381 02 64
444 2 864

0 216 581 00 50

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

9.00/17.00

0 216 581
00 51

(0216) 988 12 33

https://www.facebook.com/pirireisuniversity

9.00/17.00

https://www.facebook.com/29MAYIS.AROMER

9.00/17.00

0216) 988 12 33

0 216 474
08 75

www.facebook.com/Istanbul29MayisUni/

9.00/17.00

0 (216) 483 9000

0 (216) 483
98 85

https://www.facebook.com/sunumsabanci/

9.00/17.00
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MİLLÎ, TEMATİK PARK VE BAHÇE
İL/İLÇE
ADI

KURUM ADI

Beykoz

Hıdiv Kasrı

Sarıyer

İLETİŞİM ADRESİ

E-Posta

Anadolu Yakası Park
ve Bahçeler Müdürlüğü

Göztepe 60. Yıl parkı 34730
Kadıköy İstanbul

info@beltur.com.tr

Belgrad Ormanı

T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı

Bahçeköy Merkez 34473 Sarıyer/İstanbul

bolge1@ormansu.gov.tr

Sarıyer

Atatürk Arboretumu

T.C. Orman Genel
Müdürlüğü/ İstanbul
Orman Genel Müdürlüğü

Valide Sultan Caddesi Kemer
Mahallesi Kemerburgaz Yolu
Üzeri Pk. 34473 Bahçeköy/Sarıyer/İstanbul

bahcekoyisl@ogm.gov.tr

Ataşehir

Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesi

Ali Nihat Gökyiğit
Vakfı

Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı 34758 Ataşehir/İstanbul

info@ngbb.org.tr

Emirgan Korusu

İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Avrupa
Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Reşitpaşa, Emirgan Sokak,
34467 Sarıyer/İstanbul

https://beyazmasa.ibb.
gov.tr

Eminönü

Gülhane Parkı

İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Avrupa
Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Kennedy Caddesi Pk.34122
Fatih/İstanbul

https://beyazmasa.ibb.
gov.tr

Üsküdar

Nakkaştepe Millet
Bahçesi

Üsküdar Belediyesi

Kuzguncuk 34674 Üsküdar

superhizmet@uskudar.
bel.t

Beşiktaş

Yıldız Korusu

İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Avrupa
Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul

https://beyazmasa.ibb.
gov.tr/

Sarıyer

Neşet Suyu Tabiat
Parkı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge
Müdürlüğü

Merkez Mah., Belgrad Ormanı,
34473 Sarıyer/İstanbul

bilgi@istanbultabiatparklari.gov.tr

Kartal

Sis Parkı

Anadolu Yakası Park
ve Bahçeler Müdürlüğü

Turgut Özal Bulvarı/Kartal

anadoluparkbahce@ibb.
gov.tr

Sarıyer
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BAĞLI OLDUĞU
KURUM/KURULUŞ

ELERE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
TELEFON

BELGEGEÇER

4446644-0216
413 92 53

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

http://www.anadoluparkbahceler.com/iletisim.
php

09.00-23.00

0212 226 13 14

0212 262 51 79

istanbul.ormansu.gov.tr

06.00-18.00

0212 226 19 29

0212 226 13 33

istanbulobm.ogm.gov.tr

08.30-17.00

0216 456 44 37

0216 456 44 38

www.ngbb.org.tr

09.30-19.00

0212 277 57 82

0212 277 57 83

https://tesislerimiz.ibb.istanbul/ibb-sosyal-tesislerinde-lale-zamani/

24 Saat Açık

0212 449 91 66

0212 526 02 08

www.avrupaparkbahceler.com

06.00-22.30

4440875

0-216-531-32-25

http://www.uskudar.bel.tr/tr/main/pages/nakkastepe-millet-bahcesi/476

24 saat açık

(0212) 312 62 00

(0212) 380 22 38

www.avrupaparkbahceler.com

24 saat açık

0 (212) 262 57 56

0 (212) 262 51 79

http://www.istanbultabiatparklari.gov.tr/iletisim

24 saat açık

(0216) 586 55 22

(0216) 386 43 34

http://www.anadoluparkbahceler.com/iletisim.
php

24 saat açık
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