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ltunizade ve Acıbadem mahallelerinin kolayca ulaşabileceği bir noktaya yaklaşık 1 milyon TL yatırımla inşa 
edilen Semt Konağı; Kadınlara Özel Sağlıklı Yaşam Merkezi, Toplantı Salonları ve Atölyeleriyle bölgenin 

önemli bir ihtiyacına cevap verecek.
A

2. sayfa

ltunizade ve Acıbadem mahallelerinin kolayca ulaşabileceği bir noktaya yaklaşık 1 milyon TL yatırımla inşa 

Validebağ  

Semt Konağı’na 
Kavuştu

Başlıyor...
Ramazan Ayı, ülkemize

ve milletimize hayırlı olsun
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Altunizade ve Acı-
badem Mahalleleri-
nin kolayca ulaşa-

bileceği bir noktaya yak-
laşık 1 milyon tl yatırım-
la inşa edilen Validebağ 
Semt Konağı hizmete açı-
lıyor. 550 metrekare alan 
üzerine Üsküdar’ın mi-
mari yapısına uygun bir 

üslupla inşa edilen Semt 
Konağı; Kadınlara Özel 
Sağlıklı Yaşam Merkezi, 
Toplantı Salonları, Atöl-
yeler ve Kafeteryasıy-
la hizmet verecek. Semt 
Konağını tanıtan Üsküdar 
Belediye Başkanı Mus-
tafa Kara: “Bu dönem bi-
zim için öncelikli konu Üs-

küdarlıların sosyal me-
kan ihtiyaçlarını çözmek-
tir. Bu amaçla arsa geliş-
tirebildiğimiz yerlerde Ya-
şam Merkezleri, arsanın 
müsait olmadığı alanlar-
da ise Üsküdar’ın yapısı-
na uygun Semt Konakla-
rı inşa ediyoruz. Böylece 
insanımız yüzmek, spor 

yapmak, düğün ve der-
nek gecelerini gerçekleş-
tirmek, boş zamanlarını 
daha verimli değerlendi-
rebilmek imkanına kavu-
şacak” dedi.  

AMahallelerimizin 
sosyal mekan ihti-
yacını karşılama-

yı amaçlayan Semt 
Konaklarından ilki 
Validebağda inşa 

edildi

Validebağ Semt Konağına Kavuştu <<
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üslupla inşa edilen Semt 
Konağı; Kadınlara Özel 
Sağlıklı Yaşam Merkezi, 
Toplantı Salonları, Atöl-
yeler ve Kafeteryasıy-
la hizmet verecek. Semt 
Konağını tanıtan Üsküdar 
Belediye Başkanı Mus-
tafa Kara: “Bu dönem bi-
zim için öncelikli konu Üs-

küdarlıların sosyal me-
kan ihtiyaçlarını çözmek-
tir. Bu amaçla arsa geliş-
tirebildiğimiz yerlerde Ya-
şam Merkezleri, arsanın 
müsait olmadığı alanlar-
da ise Üsküdar’ın yapısı-
na uygun Semt Konakla-
rı inşa ediyoruz. Böylece 
insanımız yüzmek, spor 

yapmak, düğün ve der-
nek gecelerini gerçekleş-
tirmek, boş zamanlarını 
daha verimli değerlendi-
rebilmek imkanına kavu-
şacak” dedi.  

Validebağ Semt Konağına Kavuştu

zim için öncelikli konu Üs-
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Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metrosunun Temeli Atıldı<<
Üsküdar- Çekme-

köy metro hattı-
nın temeli Üsküdar 

Belediye Başkanı 
Mustafa Kara’nın 

da katılımıyla 
Çekmeköy’de atıl-

dı. Törende katılan 
ve konuşma ya-
pan İstanbul Bü-
yükşehir Beledi-

ye Başkanı Kadir 
Topbaş, ‘’Şu anda 

82 kilometrelik ray-
lı sistemi 1 milyon 
372 bin insan kul-
lanmakta. İnşallah 
2014’e vardığımız-
da 5 milyon yolcu 

raylı sistemleri kul-
lanacak’’ dedi.

sküdar-Ümraniye-
Ç e k m e k ö y -
Sancaktepe’’ met-

rosunun temel atma töre-
ninde konuşan Topbaş, 
tarihi bir gün yaşandığını 
ve törene katılanların şu 
anda tarihe tanıklık ettik-
lerini söyledi.
‘’Gelecek kuşaklar, bu 
metroyu kullanırken bel-
ki bizi hatırlamayacaklar 
ama biz insanlığa hizmet 
için yola çıktık’’ diyen Top-
baş, göreve geldiklerinden 
bu yana 52 milyar lira ya-
tırım yaptıklarını, bu yatı-
rımların 24 milyarının ula-
şımla ilgili olduğunu anlat-
tı.
Planladıkları ulaşım sis-
temlerini birer birer ha-
yata geçirdiklerini kayde-
den Topbaş, ‘’Şu anda 
82 kilometrelik raylı sis-
temi 1 milyon 372 bin in-
san kullanmakta. İnşal-
lah 2014’e vardığımızda 5 

milyon yolcu raylı sistem-
leri kullanacak’’ dedi. Şe-
hirde yaşayan insan sa-
yısının 3 katı kadar şe-
hirde insan hareketi oldu-
ğunu aktaran Topbaş, bu 
nedenle ulaşım sistemle-
rinin doğru kurgulanması-
nın çok önemli olduğuna 
işaret etti.
Ü s k ü d a r - Ü m r a n i y a -
Çekmeköy-Sancaktepe 
metrosu 16 istasyonlu ve 
20 kilometre uzunluğunda 
olacak ve hizmete girme-
siyle bu metro hattının böl-
genin trafik sorunun cid-
di anlamda rahatlatacak. 
20 kilometrelik hat 38 ay-
lık gibi rekor bir sürede ta-
mamlanacak.
Bu hattın bir özelliğinin de 
Kartal metrosunda oldu-
ğu gibi sistemin gerekirse 
makinistsiz de çalışabile-
ceğini, gerektiğinde ken-
di başına yolcusunu ala-
rak istasyonlara uğraya-

cağını, oradan da depola-
ma alanına gideceğini ifa-
de eden Topbaş, bunun 
dünyanın en ileri teknolo-
jisi olduğunu bildirdi.
Konuşmaların ardından 
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Bina-
li Yıldırım, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcıları Hü-
seyin Tanrıverdi ve Ekrem 
Erdem, İstanbul Valisi Hü-
seyin Avni Mutlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Topbaş, AK Parti İs-
tanbul İl Başkanı Aziz Ba-
buşcu, Üsküdar Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kara, 
Ümraniye Belediye Baş-
kanı Hasan Can, Çekme-
köy Belediye Başkanı Ah-
met Boyraz ve Sancakte-
pe Belediye Başkanı İs-
mail Erdem ile yükleni-
ci firma Doğuş İnşaat Yö-
netim Kurulu Başkanı Gö-
nül Talu’nun da katılımıy-
la metronun temeli atıldı.

“Ü



İstanbul Valisi Mutlu; Yatırım için takip şart<<
İstanbul Valisi H. 

Avni Mutlu, İl Özel 
İdaresi’nin yatırımla-
rını incelemek üzere 

Üsküdar’a geldi. 

stanbul Valisi Mut-
lu: Üsküdar’a yapı-
lacak her yatırımı, 

Belediye Başkanı Musta-
fa Kara’nın; arsa gelişti-
rilmesi, proje hazırlanma-
sı, ihale ve şantiye aşama-

sına kadar çok sıkı bir şe-
kilde takip ettiğini, dolayı-
sıyla İl Özel İdaresinin bu 
dönem Üsküdar’a yaptığı 
yatırım oranında çok ciddi 
bir artışın meydana geldi-
ğini söyledi. Vali Mutlu ve 

beraberindekiler; Hattat 
İsmail Hakkı İ.Ö.O, Halide 
Edip Adıvar İ.Ö.O, Sulten-
tepe İ.Ö.O, İcadiye İ.Ö.O
Deniz-İş İ.Ö.O, Saffet Çebi 
İ.Ö.O, Zeynep Kamil Has-
tanesi, Mithatpaşa Kız 

Meslek Lisesi İnşaatı
Çevik Kuvvet Hizmet Bi-
nası İnşaatı, Bulgurlu Kız 
Meslek Lisesi şantiyelerini 
denetleyerek yetkililerden 
bilgi aldı.

İ
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tanesi, Mithatpaşa Kız 
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kçuluk sporumu-

za gönül vermiş 

olan Hattat Ke-

mankeşlerin son temsil-

cisi merhum Hezarfen 

Necmeddin Okyay adı-

na düzenlenen festivale, 

aralarında dünya şampi-

yonu Macar okçu Monus 

Wtaf’ın da yer aldığı Al-

manya, Romanya, Bul-

garistan, Gürcistan, Yu-

nanistan, Rusya, Maca-

ristan ve KKTC gibi ül-

kelerden yüzden fazla 

sporcu katıldı. 

Festivalin ilk gününde ül-

kelerinin geleneksel sa-

vaşçı kıyafetlerini giy-

miş okçular, Validebağ 

Korusu’nda, 10, 15, 20 

ve 25 metrelik parkurlar-

da yumurta, ka-

vun, karpuz 

ve kal-

kanları hedef alarak kı-

yasıya mücadele ettiler. 

3 ayrı kategoride derece-

ye giren sporculara ödül-

leri Üsküdar Belediye 

Başkanı Mustafa Kara 

tarafından verildi. 

Boğaziçi ok yağ-

muruna tutuldu

Sıcak havaya karşın bü-

yük ilgi toplayan yarış-

maların ikinci gününde 

ise festivale katılan okçu-

lar önce mehteran takımı 

ve Issız Adam filmi ile ta-

nınan Cemal Hünal’ın 

da bindiği atlar eşliğin-

de Üsküdar meydanın-

dan Kız Kulesi’ne kadar 

bir gösteri yürüyüşü dü-

zenlediler, ardından da 

Salacak’tan Boğaziçi’ni 

Üsküdar Belediye Baş-

kanı Musta-

fa Kara’nın 

i ş a r e -

ti sonra-

sı “Ya 

Hakk” nidalarıyla ok yağ-

muruna tuttular. 

Okçuluk üzeri-

ne bir ilk: Ok-Yay 

Güzeli Sergisi

Festival kapsamında 9 

Haziran Cumartesi günü 

Bağlarbaşı Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde çok 

önemli bir sergi açıldı. 

Türkiye’de ilk kez ger-

çekleştirilen ve “Ok-Yay 

Güzeli” adındaki okçuluk 

konulu karma sergide, 

aralarında Hattat Mah-

mut Şahin, Ebru ve Cilt 

sanatçısı Melike Kazaz, 

Hattat Müzehhib Abdul-

lah Aydemir ve yay us-

tası Ercan Özek gibi sa-

natçıların Osmanlı tar-

zında süslenmiş eserle-

ri, yeni yapılmış Osmanlı 

tarzı yaylar, oklar, zihkir, 

kandil, siper gibi Türk ok-

çuluğuna özel 100’e ya-

kın metaryal sergilendi. 

Sergide ayrıca okçuluk-

la ilgili ayet, hadis, beyit 

ve şiirler ile tezhib, ebru, 

hat uygulamaları ve ah-

şap sanatı eserleri de 

yer aldı. Festivalde ayrı-

ca “Geleneksel Türk Ok-

çuluğu ve Necmettin Ok-

yay” konulu bir de panel 

düzenlendi. Moderatör-

lüğünü Adnan Mehel’in 

yaptığı panelde, Prof. 

Dr. Uğur Derman Nec-

mettin Okyay’ın okçulu-

ğu, Prof. Dr. Altan Çetin 

Memluk okçuluğu, Doç. 

Dr. Tilla Deniz Bayku-

zu eski Türklerde okçu-

luk ve Mahmut Şahin de 

Hattat Kemankeşler ko-

nularında bilgilendirme-

lerde bulundular.

OTürklerin ata sporu 

olan ve kültürümüz-

de önemli bir yer tu-

tan okçuluk sporu-

nun tanıtımı ve ge-

lişimine katkı sağla-

mak amacıyla Üskü-

dar Belediyesi tara-

fından düzenlenen 

“Necmeddin Okyay 

Geleneksel Okçuluk 

Festivali” kapsamın-

da sekiz ülkeden 

yüzden fazla okçu 

Kız Kulesi’ni ok yağ-

muruna tuttular.

Kız Kulesi’ne Ok Yağdı
<<
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da yumurta, ka-

vun, karpuz 

ve kal-
zenlediler, ardından da 

Salacak’tan Boğaziçi’ni 

Üsküdar Belediye Baş-

kanı Musta-

fa Kara’nın 

i ş a r e -

ti sonra-

sı “Ya 

Kız Kulesi’ne 
<<

SOSYAL BELEDİYECİLİK
TEMMUZ 2012

Ok Yağdı
SOSYAL BELEDİYECİLİK
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erel yönetimler-
le üniversite işbirli-
ği sonunda kurula-

cak olan Üsküdar Çocuk 
Üniversitesi’nin protoko-
lü Üsküdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara ve Me-
deniyet Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Hamit Okur ara-
sında imzalandı. İlköğretim 
çağındaki çocukları bilime 
teşvik etmek ve yeni nesil 
bilim adamlarının temelden 
sağlam eğitim alarak yetiş-
tirilmesi amacıyla hazırla-
nan eğitim projesi, yerel 
yönetimlerle üniversite iş-
birliği arasında gerçekleşti-
rilen YÖK onaylı ve ücretsiz 
ilk üniversite projesi olması 
nedeniyle büyük önem ta-
şıyor.
Üsküdar Bilgi Evleri’nin ko-
ordinesinde gerçekleşen 
proje, yeterliliği tüm top-
lum ve eğitimciler tarafın-
dan sorgulanan bir eğitim 
sisteminde yetenekleri kö-
relen çocukların, üniversite-
ye geldiklerinde, merakları-
nı, ilgilerini yitirmiş, sorgula-
mayan, iş bulabilmek umu-
duyla ya da sadece toplum-
sal gerekliliklerden dola-

yı üniversite okuyan genç-
ler olmalarını engellemek 
amacıyla hazırlandı.
Üniversite programı ise bi-
lim ve sanat olmak üzere 
iki temel üzerine oturuyor. 
Çocuklar üniversiteden üc-
retsiz olarak faydalanabi-
lirken, giderler ise Üskü-
dar Belediyesi ve Medeni-
yet Üniversitesi tarafından 
karşılanacak. 

Üniversitede yer alması 
planlanan akademi ve 
programlar ise şu şekil-
de sıralanıyor;

1-Sağlık ve Tıp Bilimleri 
Akademisi
-Nörobilim Okulu
-Bedenimizi Tanıyalım 
Okulu
-Ağız ve Diş Sağlığı Okulu
-Mikro Organizmalar Oku-
lu
-Çocuk Ruh Sağlığı Okulu

2-Sanat Akademisi
-Tiyatro Okulu
-Resim Okulu

-Müzik Okulu
-El Becerileri Okulu

3-Spor Akademisi
-Tenis Okulu
-Yüzme Okulu
-İzcilik Okulu
-Zekâ Oyunları Okulu
4-Fen Ve Doğa Bilimleri 
Akademisi
-Uzay Bilimi Okulu
-Robot Teknolojileri Oku-
lu
-Nanoteknoloji Okulu
-Canlıları Tanıma Okulu
-Böcek Okulu

5-İnsan Ve Toplum Bilim-
leri Akademisi
-Demokrasi Okulu
-Örnek Şahsiyetler ve Ba-
şarı Öyküleri Okulu
-Medya Okulu
-Kent ve Kentlilik Bilinci 
Okulu
-Trafik Okulu

6- Medeniyet Akademisi
-İslâm Medeniyeti Okulu
-Sanat ve Medeniyet Oku-
lu
-Tıp ve Medeniyet Okulu
-İnsan ve Medeniyet Oku-
lu

Dünyada ilk, Üsküdar Çocuk Üniversitesi!<<
YÇocukların erken 

yaşta bilimle tanış-
ması, bilim okur-

yazarlığı edinme-
si, bilimsel düşün-

me, sorgulama, 
eleştirel yaklaşım 

becerilerini kazan-
ması ve tüm bun-

ları sanatın des-
teği ile gerçekleş-

tirmesi amacıy-
la Türkiye’de ku-

rulması planlanan 
“Çocuk Üniversite-
leri” oluşturma ça-

lışmalarının ilk adı-
mı Üsküdar’da atıl-

dı.

üzenlenen vefa ye-
meği anıların taze-
lenmesine vesile 

olurken, Üsküdar’ın dünü 
ve bugünü değerlendirildi. 
Üsküdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara yap-
tığı konuşmada, “ Üskü-
dar için verdiğiniz emekle-
rin ve hizmetlerin üzerine 
biz de yepyeni hizmetlerle 
Üsküdar’ı bir dünya şehri 
olma noktasına taşıyoruz. 
Sizlerin fedakârlık ve ça-
lışmalarının izinden gide-
rek, daha fazlasını üstüne 
ekleyip halkımıza layık ol-
maya çalışıyoruz. Hepini-
ze hizmetleriniz ve yeme-
ğimize teşrifiniz için teşek-
kür ediyorum” dedi.

Vefa Yemeğinde Buluştular<<
DÜsküdar Beledi-

ye Başkanı Musta-
fa Kara, belediye-
nin kuruluşundan 

bu yana Üsküdar’a 
hizmet eden baş-
kan, başkan yar-

dımcıları ve meclis 
üyelerini 2. kez bir 
araya getirdi. Ye-
meğe önceki dö-

nem Belediye Baş-
kanları; Necmettin 

Öztürk ve Niyazi 
Yurtseven katıldı. 

Şehir dışında olan 
Yılmaz Bayat ise 

telefonla şükranla-
rını iletti. 



aptığı ziyaretlerde 
taksicilerin sorunla-
rını dinleyen Kara, 

Üsküdar’daki ulaşımın kısa 
zaman içinde rahatlayacağı-
nı, metro ve Marmaray pro-
jeleri ile daha huzurlu bir ula-
şıma kavuşulacağını söyledi. 
Kara’yı duraklarında ağırlayan 
taksiciler ise ziyaretten çok 
memnun olduklarını, başka-
nın birebir ilgisinin sorunların 
çözümünde daha etken olaca-

ğını ifade ettiler. Kara, ziya-
retler sonunda taksici-

lerle hatıra fotoğ-
rafı çektirmeyi 

de ihmal et-
medi.

Başkan Kara,Taksicilerle<<
YÜsküdar Belediye 

Başkanı Mustafa 
Kara Üsküdar’daki 
tüm taksi durakla-

rını ziyaret etti.
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Kara’yı duraklarında ağırlayan 
taksiciler ise ziyaretten çok 
memnun olduklarını, başka-
nın birebir ilgisinin sorunların 
çözümünde daha etken olaca-

ğını ifade ettiler. Kara, ziya-
retler sonunda taksici-

lerle hatıra fotoğ-
rafı çektirmeyi 

de ihmal et-
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alidebağ Korusu’nda 
gerçekleşen piknik 
yaklaşık 1500 kişi-

nin katılımıyla tam bir şen-
liğe dönüştü. İstanbul Millet-

vekili İsmet Uçma, Gürsoy 
Erol ve Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara’nın da 
katılarak katılımcılara köfte 
ekmek dağıtığı piknikte ço-

cuklar da şişme oyun park-
ları ile stres attı. 
İBB İSOM Halk Oyunla-
rı ve müzik korosunun da 
sahne aldığı pikniğe Ak 

Parti Üsküdar İlçe Başka-
nı Sinan Aktaş ve yardım-
cıları da katıldı.VArtık geleneksel 

hale gelen Üs-
küdar Belediye-
si Engelliler Pik-
niği engellilerin 

aileleriyle birlikte 
güzel bir gün ge-
çirmesine vesile 

oldu.. 

<<Engellilere Şölen Gibi Piknik

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

Şölen Gibi Piknik
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ğrencileri bu mutlu 
günlerinden yalnız 
bırakmayan Üskü-
dar Belediye Başka-

nı Mustafa Kara eğitim öğ-
retim yılının son gününde 
Üsküdar’daki okullarda öğ-
rencilerle buluştu. 
Mezuniyet ve karne se-
vincini öğrencilerle birlikte 
paylaşan Kara, derece ya-
pan öğrencilere başarı bel-

gelerini takdim ederken, 
mezunların diplomalarını, 
diğer öğrencilerin ise kar-
nelerini verdi. Öğrencilere 
düşük notlara üzülmeme-
leri gerektiğini hatırlatan 
Kara, “önünüzde inşallah 
uzun yıllar var. Hayat inişli 
çıkışlı bir yol, nice başarıla-
ra imza atacağınıza yürek-
ten inanıyorum” dedi.

Mezuniyet ve Karne Sevincinde Öğrencilerimizle Birlikteydik<<
ÖYazın gelmesiy-

le birlikte kimi öğ-
renciler karnelerini 
alıp tatile merhaba 
derken kimi öğren-
ciler de mezun ola-
rak yeni bir hayata 

merhaba dedi.

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

Öğrencilerimizle Birlikteydik



Selami Ali Efendi CaddesiGüzeltepe Zerre Sokak

Alt Yapı Dönüşümü Devam Ediyor<<
A

Murat Reis Isırgan Sokak

Tuğlu Sokak Ferah Yokuşu

Kandilli Kültür merkezi Yanı Küçüksu Çİlehane ve Çiçekçi Sokak
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Bulgurlu Mah - 
Söğütlü Çayır Cad

Burhaniye - Nuribey Cad. ve 
F.Sultan Mehmet Cad.

Cumhuriyet Mah. - Doğan Sk., 
Akın Sok.

Ferah Mah. –Ferah Cad. ve 
Filiz Sok.

Güzeltepe Mah. – 
Zerre-Tuğlu Sok.

K. Çamlıca Mah - Enver-Erkan-
Erhan Sk. ve Çiçek Sok.

Kandilli Mah. – Hıdrellez Sok.

Kısıklı Mah. – Yenişen Sok.

Selamiali Mah. - Selamiali Efendi 
Cad. ve Babacan Sok..

Ünalan Mah. - İsmetpaşa Cad.

Valide Atik Mah. - Çinili Külhan Sk., Tahta-
ravancı Sk. ve Ekmekçibaşı-Çavuşdere

Bahçelievler Mah. – Mete Sok.

Bulgurlu Mah. -Ömer Seyfettin Sok., 
Turgut Reis Sok., Piri Reis Sok.

Burhaniye Mah. – Şenler Sok.

Cumhuriyet Mah. – Adembey Sok., 
Rıhtım Sok. , Subaşı Sok.

K. Çamlıca Mah. - Bakkaloğlu Sok.

Kısıklı Mah. -Alemdağ Cad. 
Alemdağ Yan Yol Sk.

Kirazlıtepe Mah. – Boğaziçi Sok.

M.Akif Ersoy Cad. – Çamlıca 
Cad., M. Akif Ersoy Cad.

Murat Resi Mah. – 
Yeni Dershane Sok.

Selamiali Mah. - Doğramacı Mehmet 
Sok., Katip Çelebi Sok., Vahi Öz Sok.

Valide Atik Mah. - 
Abacı Dede Çıkmazı

Yavuztürk Mah. – Karadeniz Cad.

Çalışması 
tamamlanan

mahalleler

Çalışması 
devam eden 

mahalleler

Tarihi şehir 
Üsküdar’ın alt ya-

pısı yenileniyor.

na caddelerden 
başlayarak 3 yıldır 
alt yapıyı dönüştü-

ren, cadde ve sokakların 

çehresini Üsküdar’a yakı-
şır bir şekilde modern bir 
görünüme kavuşturan Üs-
küdar Belediyesi okulla-

rın tatile girmesiyle birlikte 
çalışmalarını hızlandırdı. 
Çalışmalar kapsamında 
elektrikler yeraltına alını-

yor, yağmur suyu kanalla-
rı genişliyor ve estetik kal-
dırım tretuar düzenlemesi 
yapılıyor.



sküdar’da eğitim ve-
ren ilköğretim okulla-
rı arasında yapılan ve 

Türkan Sabancı Görme En-
gelliler Okulu’nun birinciliği 
elde ettiği kampanya kapsa-
mında ilçe genelinde en faz-
la ambalaj atıkları toplayan 
okullara Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara ta-
rafından aralarında bilgisa-
yar, bisiklet, masa tenisi ve 
satranç setleri ile gezi prog-
ramlarının yer aldığı çeşit-
li hediyeler verildi. Doğan-
cılar Parkı’nda düzenlenen 
ve Küresel Isınma ve Alter-
natif Enerji konulu bir sergi-
nin yer aldığı etkinlikte ay-
rıca Çevre Günü nedeniyle 
öğrenciler tarafından ergu-
van ağaçları da dikildi.
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<< Görme Engelli Öğrencilerden Çevre Dersi
Ü5 Haziran Çevre 

Günü nedeniy-
le Üsküdar Be-
lediyesi tarafın-

dan ilçe genelin-
deki okullar ara-
sında düzenle-

nen “Çevren Se-
nin Elinde” kam-
panyası kapsa-
mında öğrenci-

ler, 6 aylık süreç-
te 50 ton amba-
laj atığı topladı.   

TEMMUZ 2012

Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi 
Belediye Başkanı

İletişim: 0(216) 531 30 00    Grafik-Tasarım: Hatice ÇEVİK   Baskı: Dergah Ofset  

www.uskudar.bel.tr

Mustafa KARA
Genel Koordinatör
Hasan EKMEN

Sorumlu Yazıişleri Müdürü
İsmihan ŞİMŞEK

Fotoğra�ar
İsa TERLİ - Kenan KOCA

Birol KAVDIR

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır.

HAZİRAN / 2012

 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR

Sayı
27. 

*Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu

*Sabri Artam Vakfı İlköğretim Okulu
*Tev Türkan Sedefoğlu İlköğretim Okulu
*Kirazlı Orhan Seyfi Orhon İlköğretim Okulu
*Özel Doğan İlköğretim Okulu
*Kısıklı İlköğretim Okulu
*Lions İlköğretim Okulu
*Mustafa Noyan İlköğretim Okulu
*Gazi Mustafa Altıntaş İlköğretim Okulu

Ç-EVREN SENİN ELİNDE AMBALAJ 
ATIK TOPLAMA KAMPANYASI DERE-

CEYE GİREN OKULLAR
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PARK VE BAHÇELER

3763 m² çim serimi 
yapılan Üsküdar’da 
91274 adet çiçek diki-
mi yapıldı. Üsküdar’ın 

çehresi değişirken çocuk-
larımızın eğlendiği parklar 
da unutulmadı. Haziran ayı 
içinde düzenlenen parklar 
şöyle;

6Üsküdar’da ha-
vaların ısınma-

sıyla birlikte cad-
de ve sokaklar 

da renklendi.  

Çiçeklerden Başınıza Taç Yapmaya GeldikTaç Yapmaya Geldik

Küçük Çamlıca Mah. 
Çilehane Parkı

Kısıklı  Mah. 
İlkbahar Parkı

Yenileme Çalışmaları

Selimiye Mah. Çi-
çekçi Parkı

Ferah Mah.
Denizciler Parkı

w w w . u s k u d a r . b e l . t r



sküdar Bağlarbaşı 
Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen yıl-

sonu şenliğinde Bilgi Evi 
üyeleri renkli bir progra-
ma imza attı. 

Üsküdar Kaymakamı Sü-
leyman Erdoğan, Üs-
küdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara, Üskü-
dar İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü İlyas Tekin, Üskü-
dar İlçe Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Ertuğrul 
Bilican, Üsküdar Beledi-
ye Başkan Yardımcıla-
rı Hilmi Türkmen, Şadan 
Özkaya, Ali Rıza Şenba-
baoğlu, Ak Parti Üsküdar 
İlçe Başkanı Sinan Ak-
taş ve Bilgi Evi Müdürleri-
nin konuk olduğu şenliğe 

Bilgi Evi üyeleri ve velile-
ri de yoğun ilgi gösterdi. 
Üsküdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara şenlikte 
yaptığı konuşmada Bilgi 
Evlerinin önemine ve gü-
zelliğine değinerek, “Bu-
gün teknoloji ile yalnız-
laşan çocuklarımızın Bil-
gi Evlerinde hem tekno-
lojik çağa uygun cihazla-
rı kullanmasını sağlarken 
hem de hayata dokunma-
larını sağlayacak etkinlik-
lere katılma ortamı oluş-
turuyoruz. Bilgi Evleri ör-
gün eğitimle hayat arasın-
da bağlantıyı kurarak, çe-
şitli yarışmalarıyla, etkin-
likleriyle çocuklarımızı ha-
yata hazırlıyor” dedi. Üs-
küdar Kaymakamı Süley-
man Erdoğan konuşma-

sında, Bilgi Evleri, Genç-
lik Merkezi gibi kurumla-
rın sosyal belediyeciliğin 
önemli birer hizmet nok-
taları olduğunu ifade ede-
rek, “ Üsküdar Belediyesi-
nin eğitim ve öğretim ala-
nında gerçekleştirdiği ça-
lışmalarını canı gönülden 
alkışlıyoruz. İnsana yapı-
lan yatırım yüzyılları aşan 
bir yatırımdır.” dedi. Prog-
ramda ayrıca Üsküdar 
Belediye başkanı Musta-
fa Kara, Bilgi Evleri Sat-
ranç Turnuvası birincileri-
ne ödüllerini takdim eder-
ken, Üsküdar Kaymaka-
mı Süleyman Erdoğan da 
Masa Tenisi Turnuvası bi-
rincilerine ödüllerini verdi.

Çeşitli yörelerin halk 

oyunlarını sahneleyen Bil-
gi Evleri halk oyunu ekibi, 
yedi bölgeden yedi tür-
kü seslendiren Bilgi Evleri 
korosu, kukla şov ve Kat-
mer Katmer adlı rontun 
büyük ilgi gördüğü şen-
likte Cevdet Çetindoğan 
Bilgi Evi yöneticisi İsmail 
Sarı’nın verdiği mini kon-
ser de izleyenler tarafın-
dan dakikalarca alkışlan-
dı. Şenlikte ayrıca hediye 
çekilişleriyle de heyecan-
lı dakikalar yaşandı. İzle-
yicilere dağıtılan numara-
lar arasında gerçekleştiri-
len çekiliş sonucu hediye 
edilen dijital fotoğraf ma-
kinesi, mp4 çalar ve dijital 
sözlük gibi hediyeler bü-
yük beğeni topladı. 

ÜÜsküdar Beledi-
yesi Bilgi Evleri 

2011-2012 eğitim 
dönemini muhte-

şem bir gösteri ile 
tamamladı. 

Bilgi Evlerinden Yaz’a Merhaba!<<
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onsere ayrıca ABD 
İstanbul Başkon-
solosu Scott Kil-
ner, geçtiğimiz ay 

merkeze alınan valiler-
den Saim Saffet Karahi-
sarlı, Üsküdar Kaymaka-
mı Süleyman Erdoğan ve 
Üsküdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara da katıldı.
T.C. Başbakanlık AB Ge-
nel Sekreterliği, Dünya 
Üniversite Gençliği Platfor-
mu, Tiffany & Co.-Damas, 
Star Gazetesi, Kanal 24 
ve ABD Istanbul Başkon-
solosluğu tarafından Üs-
küdar Belediyesi’nin evsa-
hipliğinde düzenlenen kon-
seri dünyaca ünlü şef Gary 
Nicholson yönetirken, TRT 
Gençlik Korosu ve İDSO 
Çocuk Korosu da bu mü-
zik şölenine eşlik etti. 
Konser öncesi bir konuşma 
yapan Avrupa Birliği Baka-
nı Egemen Bağış, bir gün 
önce Dağlıca’da gerçekle-
şen ve 8 şehit verdiğimiz 
saldırı ile ilgili olarak “Bu 
gün herkesin yüreği yanı-
yor. Maalesef Dağlıca’da 

8 fidanımızı kaybettik, şe-
hit verdik. Bu yüzden içi-
miz sızlıyor’’ diye konuş-
tu. Buradan bir mesaj ver-
mek istediğini kaydeden 
Bağış, ‘’Nasıl bu koroda 
farklı farklı müzik aletleri, 
farklı sesler, birlikte muaz-
zam bir harmoni oluşturu-
yorsa, Türkiye’de de asır-
lardır Türküyle, Kürdüyle, 
Çerkeziyle, Lazıyla, Boş-
nağıyla, Zazasıyla Alevi-
siyle, Sünnisiyle, Ermeni-
siyle, Musevisiyle, Sürya-
nisiyle hep birlikte biz as-
lında muazzam bir har-
moni, muazzam bir senfo-
ni oluşturuyoruz. Biz birlik-
te Türkiye’yiz’’ şeklinde ko-
nuştu.
Üsküdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara’nın se-
lamlama konuşması son-
rası Rossini’nin Giyom Tel 
Uvertürü ile başlayan kon-
serde, Dvorak’ın 8. Sen-
fonisi, Williams’dan Kov-
boylar Uvertürü ve So-
mewhere in my memory, 
Copland’ın Rodeo’dan 
Hoe Down, Rouse’nin 

Orange Blossom Speci-
al, Andreev’in Prebulgari-
ans Süiti ve Rey’in “Türki-
yem” Semfonik şiirinin son 
bölümü seslendirilirken, bu 
muhteşem gece Haydn’ın 
Te Deum yapıtı ile son bul-
du.
Colorado Springs Genç-
lik Senfoni Orkestrası, 
şef Gary Nicholson yö-
netiminde ABD’de verdi-
ği konserlerin yanısıra, 

Avrupa’dan Uzakdoğu ve 
Avustralya’ya kadar her yıl 
dünyanın bir bölgesine tur-
ne düzenliyor. 1980 yılın-
da müzik eğitimini amaçla-
yan bir dernek kapsamın-
da kurulan ve kısa zaman-
da büyük başarılara imza 
atan topluluk, “Müzik Ara-
cılığı ile Biz Bir’iz” deyişini 
kendi sloganları olarak kul-
lanıyorlar.

Colorado Springs’den  Üsküdar’da Müzik Şöleni

KDünyaca ünlü 
Colorado 

Springs Genç-
lik Senfoni Or-

kestrası, Üskü-
dar Belediye-
si Bağlarbaşı 

Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde 

Avrupa Birliği 
Bakanı Egemen 
Bağış’ın da ka-
tılımıyla muhte-
şem bir konser 

verdi. 
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azırlıkları 2 yıl süren 
kitap, emlak vergisi 
konusunda son 25 yıl 

içinde yayımlanan tek kitap 
olma özelliği taşıyor. Deği-
şen mevzuat çerçevesinde, 
mahkeme kararları, özelge-
ler ve açıklayıcı dipnotlarla 
hazırlanmış olan kitap, gün-
cel, kapsamlı ve kaynak eser 
niteliğinde olmasıyla dikkat-
leri üzerine çekiyor. Emlak 
vergisi konusunda uzun za-
mandır var olan kaynak kitap 
eksikliğini gideren kitap, 14 
bölüm ve yaklaşık 800 say-
fadan oluşuyor. 
Avukatlar Bilal Can, Zübeyr 
Bülbül ve Veysel Dağaşan 
tarafından hazırlanan kitap, 
yazarlarının görev alanı ge-
reğince gerek belediyeler ge-
rekse serbest piyasada edin-
dikleri bilgi ve tecrübeler çer-
çevesinde belediyelerin em-
lak vergisi uygulamalarına çö-
zümler üretiyor. 

Değişen kamu yönetimi an-
layışına paralel olarak em-
lak vergisinde yapılan mev-
zuat değişikliklerinin pratiğe 
yansıması noktasında gelişen 
sorunlara çözüm kaynağı ol-
mayı hedefleyen kitap, bele-
diyelerle mükellefler arasın-
daki davalarda kendini tek-
rar eden hataların oluşmasını 
engelleyecek. Kitap aynı za-
manda sorunlar ortaya çık-
madan önce çözüm üretile-
rek yargıya intikal etmeden 
giderilmesine, yargı aşama-
sında ise sağlıklı kararların 
verilmesine katkı sağlayacak.
Belediyeler için önemli bir kay-
nak eser olma özelliği taşı-
yan kitap için Üsküdar Bele-
diye Başkanı Mustafa Kara: 
“Son yıllarda hukuki anlam-
da yaşanan değişim ve dönü-
şümün sonucu olarak biz de 
hukuki düzenlemeleri incele-
yip pratiğe yansıyan yönünü 
kolaylaştırmak istedik. Etkin, 

verimli ve adil bir emlak ver-
gisi uygulama sürecinin oluş-
masında çok sık karşılaştığı-
mız bilgi, değerlendirme ve 
başvuru kay-
nağı ihtiyacı-
nı giderecek 
bu çalışma-
yı yapan me-
sai arkadaş-
larımı kutlu-
yorum. Kita-
bın resmi ve 
özel kurumlar 
ile yargı men-
suplarının ve 
tüm mükellef-
lerin işlerini ko-
laylaştıracağı-
na inanıyorum” 
dedi.

Alanında İlk Kaynak Eser: “Emlak Vergisi Hukuku”

HAlanındaki bü-
yük bir eksik-
liği gidererek 

geçtiğimiz gün-
lerde Üsküdar 

Belediyesi çalı-
şanları tarafın-

dan yayınlanan 
“Emlak Vergi-

si Hukuku” adlı 
kitap okuyu-

cuyla buluştu.

sküdar Belediye-
si Folklor ve Turizm 
Derneği  (ÜFTUD) 
sezonu bir yıl sonu 

şenliği ile kapattı. Bağ-
larbaşı Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen 
programda halk oyunları 

ekipleri muhteşem göste-
rileriyle göz doldurdu. Hal-
kın yoğun ilgi gösterdiği et-
kinlikte ÜFTUD’un aldığı 
ödüller de sahnede seyir-
cilerle paylaşıldı. Horon’da 
gençler ekibinde Türkiye 
birinciliği, horon yetişkin-

lerde  Türkiye dördüncü-
lüğü, Horon Yıldızlar’da İs-
tanbul üçüncülüğü, Zey-
bek yetişkinlerde Türki-
ye üçüncülüğü, Zeybek 
Yıldızlar’da İstanbul üçün-
cülüğü kazanan ÜFTUD 
başarılarını yıl sonu orga-

nizasyonuyla taçlandırdı. 
Program sonunda ÜFTUD 
Başkanı Hasan Tiryaki’ye 
Üsküdar Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Hasan Ek-
men tarafından teşekkür 
edilerek plaket takdim edil-
di.

ÜFTUD Başarılarını Muhteşem Bir Şölenle Kutladı

ÜŞiirleri ve fik-
ri mücadelesiy-
le yaşadığı dö-
neme damga-
sını vuran, gü-

nümüze de bir-
çok eser bırakan 

‘Çile ve Dava 
Şairi’ Necip Fa-

zıl Kısakürek, Al-
tunizade Kül-

tür Merkezi’nde 
tertip edilen bir 

programla anıldı.
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ltunizade Kültür 
Merkezi’nde sahne-
lenen oyun seyirci-

nin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Yönetmeninden oyuncuları-
na, kostümcüsünden dekor-
cusuna kadar her alanında 
kadınların başrolde olduğu 
proje 3 aylık bir tiyatro eğiti-
minin ardından “Gülbahar’ın 
Baharları isimli oyunla ilk 
meyvesini vermiş oldu. Pro-
jeyle bugüne kadar örgü-
süyle, yemek pişirmeyle, 
çocuk bakımıyla uğraşan, 
evini süpüren amatör kadın 

oyuncular artık sahnelerin 
tozunu yutmaya başladı. Ti-
yatro Greyfurt işbirliği ile ha-
yata geçen proje kadınların 
kendilerine olan özgüvenle-
rini kazanmasına, bugüne 
kadar gerçekleştiremedik-
leri hayallerini gerçekleştir-
mesine vesile oldu. 

Turneye Çıkmaya Hazır-
lanıyorlar

Bir kadının doğumundan 
yaşlılığına kadar bütün ev-
relerinde karşılaştığı sorun-

ların esprili bir dille anlatıl-
dığı oyun her kesimden ka-
dının sorunlarını dile getiri-
yor. Oyunun yönetmenliğini 
Betül Zarifoğlu ve Zehra Şa-
hin yaparken, yazarlığını ise 
Sümeyye Karaarslan yaptı.
 Projeye dâhil olan ve tiyat-
ro eğitimi alan kadınlar sah-
neledikleri oyunlarda kendi 
problemlerini, düşünceleri-
ni ve estetik anlayışlarını ve 
hayat felsefelerini sahneye 
yansıtma imkânı buldukla-
rı gibi turnelere çıkarak aile 
bütçesine de katkıda bulu-
nacaklar.

Üsküdar Kültür ve Sana-
tın Merkezi Olmaya De-
vam Edecek

Üsküdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara proje ile il-
gili yaptığı açıklamada, “biz 
kadınlarımızın sanata olan 
sevdasının farkındayız. Üs-
küdar sanatın ve birçok sa-
natçısının yuvası oldu bugü-

ne kadar. Böyle bir projeyle 
ortaya çıkmak da Üsküdar’a 
yakışırdı. 
Böyle özgün projeler bele-
diyelerin kültür sanat viz-
yonunu genişletmesine ve-
sile oluyor. Tiyatroyu halka 
buluşturmak onları sadece 
izleyici konumunda bırak-
makla olmamalı. Halk tiyat-
royu yaşamalı, hissetmeli. 
Tiyatro özelleşmeli ve bel-
li bir kesimin, tabiri caizse 
“Nişantaşı” eşrafının, elitle-
rin, aristokratların tekelin-
den çıkmalıdır. Tiyatro ar-
tık tabana yayılıyor, buralar-
dan yetişen oyuncularımıza 
çok ihtiyacımız olacak. Bel-
ki de bir çok kadınımızın ha-
yatı değişecek” dedi.
Sahne Kadınların projesi ile 
tiyatroyu halka, halkı tiyatro-
ya yakınlaştırdıklarını söyle-
yen Kara, tiyatro ile ilgili pro-
jelerin devamının geleceği-
ni, Üsküdar’ın kültür ve sa-
natın merkezi olmaya de-
vam edeceğini belirtti.

Yıllarca Evlerinin Tozunu Aldılar, Sıra Sahne Tozunda
AÜsküdar 

Belediyesi’nin 
kadınlara yöne-

lik sosyal pro-
jesi “Sahne Ka-

dınların” ilk 
oyununu sah-

neledi.



ditör ve muhabirlerle 
tanışarak sohbet eden 
gençler merak ettikle-

ri birçok soruya cevap bul-
dular. Gazetenin matbaası-
nı da gezen gençler, med-
ya ve gazetecilikle ilgili bir-
çok tecrübe ve bilgiyi yerin-
de öğrenme imkânı buldu-
lar. Ziyaret sonunda ise ha-
tıra fotoğrafı çektirmeyi ih-
mal etmediler.

Geleceğin Gazetecileri Üsküdar Gençlik Merkezi’nden

E
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sküdar’daki tüm okulla-
rın yararlanabildiği bo-
ğaz gezilerinde gençler 
tüm yılın yorgunluğunu 

atıyor. Eğlenceli dakikalar geçi-
ren gençler, yaz sıcağından bo-
ğazın serinliği ile sıyrılıyor. Za-
man zaman Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara’nın da 
katıldığı boğaz turlarında genç-
ler başkanları ile birlikte yolcu-
luğun tadını çıkarıyor.

erkezdeki 50 atöl-
yede eğitim alan 
öğrenciler başarı-

larını sertifikalarıyla taç-
landırdı. 
Sertifika töreninde her 
kulüp kendi ilgi alanının 
ürünlerini ortaya koydu. 
Müzik kulübü konseriy-
le, halk oyunları atölyesi 
gösterisiyle, tiyatro atöl-

yesi oyunuyla, diksiyon 
atölyesi okudukları şiir-
lerle programı adeta bir 
şenliğe dönüştürdü. 

Kültür sanattan, eğitime, 
spordan bilişime birçok 
kulüpte eğitim alan öğ-
renciler, bir yıl içerisinde 
yapmış oldukları ürünleri 
sahnenin yanı sıra kendi-

lerine ait stantlarda sergi-
leme fırsatı buldu. 
Programa katılan Üskü-
dar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara konuşma-
sında, “Üsküdar Genç-
lik Merkezi’nin çok önem-
siyoruz. Bulunduğumuz 
her ortamda gençlik mer-
kezinden bahsediyoruz. 
Ve bugün bu emeklerin, 

önemsememizin karşı-
lığını görmek bizleri çok 
sevindirdi” dedi. Kara 
konuşmasının sonunda 
Uluslar arası organizas-
yon ve yarışmalarda de-
rece alan Gençlik Merke-
zi üyelerine hediyelerini 
takdim etti. 

Ü

M

Var mısınız Boğaz’da Bir Tur Atmaya?

Üsküdar Gençlik Merkezi’nde 50 Atölye Mezunlarını Verdi

<<

<<

Üsküdar Gençlik 
Merkezi geçen yıl 

başlattığı boğaz tur-
larını bu yaz da de-

vam ettiriyor.

Üsküdar Gençlik 
Merkezi bir yıl bo-

yunca gençlere 
vermiş olduğu eği-

timlerin başarılarını 
görkemli bir yılso-

nu sertifika töreniy-
le noktaladı.

Üsküdar Genç-
lik Merkezi Med-
ya Atölyesi eği-

tim dönemini Za-
man Gazetesi’ne 

yaptığı ziyaretle ta-
mamladı. 8 hafta-

lık eğitimde öğren-
diklerini birebir ye-

rinde görmek ama-
cıyla yapılan gezi-
de gençlik merke-

zi üyeleri, bir gaze-
tenin hazırlanma 

aşamalarını görme 
fırsatı buldular.



atay Reyhaniye’de 
(Reyhanlı) doğdu (12 

Aralık 1916). Tam adı Hü-
seyin Cemil’dir. .

Babası hâkim Mahmud Niyazi Bey, 
annesi Zeynep Ziynet Hanım’dır. 
Ailesi aslen Meriç’in öte yakasın-
daki Dimetoka’dandır. Reyhaniye 
Rüştiyesi ve Antakya Sultânîsi’nde 
okudu. 1936’da gittiği İstanbul’da 
bir yıl Pertevniyal Lisesi’ne devam 
etti. Nâzım Hikmet ve Kerim Sadi 
gibi dönemin solcu aydınlarıyla ta-
nıştı. Geçim sıkıntısıyla Antakya’ya 
geri dönünce liseyi orada bitirdi. Bir 
köy okulunda öğretmenlik, İsken-
derun Tercüme Bürosu’nda baş-
kan yardımcılığı, Nahiye Müdürlü-
ğü, Türk Hava Kurumu’nda sekre-
terlik ve belediyede kâtiplik gibi gö-
revlerde bulundu. 1939’da bağım-
sız Hatay hükümetini devirmekle 
suçlandı; idamla yargılandıysa da 
beraat etti. Tekrar İstanbul’a gidip 
(1940) iki yıllık eğitiminin ardından 
Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan 
mezun oldu (1942). 

Elazığ Lisesi’ndeki öğretmenliği 
olumsuz şartlar sebebiyle yürü-
meyince İstanbul’a döndü (1945) 
ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nde Fransızca okutma-
nı oldu (1946). 1974’te bu göre-
vinden emekli oldu. Okutmanlı-
ğı devam ederken aynı üniversi-
tenin Felsefe Bölümüne doktora 
öğrencisi olarak kaydoldu (1951). 
Işık Lisesi’nde (1952-1954), Ede-
biyat Fakültesi Sosyoloji Bölümün-
de dersler verdi. Çocukluğundan 
beri problemli olan gözlerinden ge-
çirdiği ameliyatlar başarısız olun-
ca 1955’ten sonra, görme yetisini 
kaybetmiş biri olarak ailesi, dostları 
ve sevenlerinin okuma ve söyledik-
lerini dikte etmedeki yardım-
larıyla yazı ve fikir haya-
tını sürdürdü. 1984’te 
geçirdiği beyin kana-
masına bağlı felç-
le gelen ağır has-
talık şartlarının ar-
dından İstanbul’da 
öldü (13 Haziran 
1987), Karacaahmet 
Mezarlığı’nda topra-
ğa verildi. Erken yaş-
larda kitapların dünyasıy-
la tanıştı, daha Antakya’daki 
öğrencilik yıllarında ilk yazılarıyla 
dergilerde göründü. İstanbul’da 
1941’den sonra İnsan, Ayın Bib-
liyografyası, Yurt ve Dünya, Yü-
cel, Gün, Amaç gibi dergilerde 
yazıları çıktı, 1943’te Balzac’tan 
yaptığı Altın Gözlü Kız yayım-
lanan ilk eseri oldu. Maârif 
Vekâleti klasikler dizisi için V. 
Hugo’nun Hernani’sini çevir-
di, 1963’ten başlayarak gün-
lük tutmaya başladı, bir ara 
Hint edebiyatıyla yoğun ola-

rak meşgul oldu (1960-1964). 
1967’de Saint-Simon İlk Sosyo-
log İlk Sosyalist kitabı çıktı.  “Koyu 
Müslümanlık”, “şoven milliyetçilik”, 

“sosyalistlik”, “Araf” ve “Hint dev-
ri” gibi dönemlere ayırdığı hayatı-
nın 1964’ten sonraki yıllarını “sa-
dece Osmanlı” diye adlandırır. 
1974’te Bu Ülke’yle başlayan 
ve adının geniş okuyucu ke-
simlerince tanınacağı yıllar 
yazarın olgunluk dönemi-
dir. Yazıları Türk Edebi-
yatı, Kubbealtı Akademi 
Mecmuası, Köprü gibi 
dergilerle Orta Doğu ve 
Yeni Devir gibi gazete-
lerde yayımlandı. İçin-
de yaşadığı toplumun 
meselelerine bakarken, 
Türkçe’nin kan kaybettiği 
bir süreçten geçildiği ka-

bulüyle, yazı ve kitapla-
rında dil meselesi-

ne önemli bir yer 
ayırır. Yaşanan 
sağ-sol kamplaş-
masını Avrupa’dan 
ithal ve yapay bulur, 
insan beyninin iki ya-
rım küresi gibi Doğu 
ve Batı’yı bir bütünün 

parçaları olarak görür. 
Fevziye Hanım’la evlen-

dikten sonra 1945’te ilk ço-
cukları Mahmut Ali, Üsküdar 

Zeynep-Kâmil Hastahanesi’nde 
doğar. Aile bu yıllarda ilk olarak 
Bağlarbaşı’nda, bugünkü İlahiyat 
Fakültesi’nin bahçesinin yerinde 
bulunan üç katlı ahşap bir evin bir 
katında, sonra da Gümüşarayıcı 
Sokağı’ndaki mütevazi ahşap evde 
yaşar. İkinci çocukları Ümit de aynı 
hastahanede dünyaya gelir. Kısa 
bir süre Erenköy’de oturan aile 
bu defa Üsküdar’la Kuzguncuk 
arasında Fethi Paşa Korusu’nun 
girişinde, Nacak Sokağı 14 numa-
ralı evin bir katına yerleşir. İki yıl-
lık bir Çengelköy konaklaması dı-
şında

 1948-
1960 arasın-
da bu evde yaşarlar. Üsküdar Be-
lediyesi Cemil Meriç’in anısına 
sonradan bu eve bir plaket çak-
mıştır.  

Kaynakça: 

Ümit Meriç Yazan, Babam Cemil Me-
riç, İstanbul 1998; Cemil Meriç, Bu Ülke 
(haz. Mahmut Ali Meriç), İstanbul 1999, 
hazırlayanın girişi, s. 7-70; Mustafa Ar-
mağan, “Meriç, Cemil”, DİA, XXIX, 190. 

Âlim Kahraman 

omruk Ağası ve 
Bozacı Sokak-
larını Baba Nak-

kaş Sokağı’na bağla-
yan sokaktır. 

Sokak aynı zamanda 
Kuzguncuk Rum Orto-
doks Mezarlığı kıyısında 
bulunan sokaktır. İddiala-
ra göre Kuzguncuk Rum 
Ortodoks Mezarlığı’nın kı-
yısında bulunan Delikoç 

Sokağı’nın hikayesi ol-
dukça ilginçtir. Bu sokakta 
iki tane koç bulunmaktay-
mış. Bu iki koç mahalleye 
kimseyi sokmaz, herkese 
saldırırlarmış. İşte bu yüz-
den mahallenin ismi, Deli-
koç Sokağı olarak kalmış.
Bu sokakta yaşayan meş-
hurlardan birisi de yazar 
Sevim Burak’tır. Sanatçı, 
çocukluğunu ve ilk genç-
lik yıllarını Kuzgunluk’ta, 
Delikoç Sokağı 15 numa-
ralı evde geçirmiştir. Sa-
lah Birsel’in “Sevimler’in 

evi, tepede Delikoç 
Sokağı’ndadır. Mehmet 
Kaplan geceleri eve dö-
nerken İcadiye Caddesi’ni 
yukarıdaki sokağa ulaştı-
ran yokuşu izler. Küçük-
lerse patikadan kestirme-
den inerler dosdoğru bos-
tanın içine. Çünkü burada 
geçmiş yıllarda bir bostan 
vardır. Bir de dere. Ku-
rumuş ama adı kalmış-
tır. Dere ağzının ötesi sil-
me Yahudi evleri. Yani 
yoksul Museviler Mahal-

lesi.” diye tarif ettiği bu 
muhit, çocuk Sevim’den, 
genç Sevim’e, oradan ya-
zar Sevim Burak’a yapı-
lan yolculukta bir temel 
teşkil ekmektedir. İca-
diye Caddesi’nden De-
likoç Sokağı’na bakılın-
ca tepede üç ev göze 
çarpmaktadır. Bunlardan 
biri aynı zamanda Ka-
zım Karabekir’in eşi olan, 
Mehmet Kaplan’ın kız kar-
deşi Seniha Hanım’ın, biri 
Burak ailesinin, diğeri de 
Şevket Bagana’nın evle-

ridir. 29 Haziran 1931’de 
İstanbul’da bu sokakta do-
ğan Sevim Burak, bu me-
kanla olan ilişkilerini yıllar 
sonra şöyle anlatmakta-
dır: “1931’de, İstanbul’da 
doğdum. 21 yaşıma ka-
dar Kuzguncuk’un tepe-
sindeki evimizde baba-
annem ve büyükbabam-
la geçirdim. Bu yüzden 
çocukluğumla büyüklü-
ğüm arasında büyük fark 
yok gibidir. Aile çevre-
mizde, çocuktan çok yaş-

lı komşular, yaşlı akraba-
lar bulunduğu için, onla-
rın arasında, yaşlı bir in-
san gibi yetiştim. İlkoku-
lu Kuzguncuk’ta, ortao-
kulu Tünel’deki Alman 
Lisesi’nde bitirdim. Öğre-
nimim bu kadardır.” Se-
vim Burak, ilk ilk hika-
ye kitabı Yanık Sraylar’ı 
1965’te yayınlamıştı. O, 
bu kitabında çocukluğu-
nun geçtiği Kuzguncuk’u 
anlatırken hikayelerde adı 
geçen kişilerin pek çoğuy-
la ilgili ipuçları da vermişti.

H

T Kimler Geldi Kimler Geçti
Cemil Meriç (1916-1987)
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YAZ GELDİ, GÜNEŞE 
ÇIKMADAN DİKKAT

ünyadaki tüm varlık-
lar için güneş bir ha-
yat kaynağı. Güneşin 
insanlar üzerindeki en 

temel faydaları arasında, 
birçok hastalığın tedavisin-
de kullanılan anti-bakteriyel 
etkisi yer alıyor. Aynı za-
manda vücudun D vitamini 
sentezlemesini gerçekleş-
tirdiği için özellikle çocuk-
ların kemik gelişiminde te-
mel bir rol üstleniyor. Ayrı-
ca akne ve sivilce tedavisin-
de de çok işe yarayabiliyor. 
Ancak, tüm bu faydaları içe-
ren temel hayat kaynağımız 
güneş, ozon tabakasının in-
celmesiyle birlikte artık in-
sanlar için bir tehlike unsuru 
haline gelmeye başladı.
Peki, güneşin zararlarını ne 
kadar biliyoruz? Güneşin 
hasar verici ışınlarına ultra-
viyole A ve ultraviyole B di-
yoruz. Yaz aylarında güne-
şin yakıcı ışınları olan Ultra-
viyole B ışınları, cildin erken 
yaşlanmasına sebep olabil-
mektedir. Mevsime, zama-
na bağlı olmaksızın yeryü-
züne ulaşan ultraviyole A 
ışınları ise cildin erken yaş-
lanmasının yanı sıra ve cilt 
kanserlerinin oluşumuna da 
neden olabilmektedir.

Kırışıklarının %80 nede-
ni kronolojik yaş değil, 
güneş ışınıdır.
Cilt kanseri oluşumuy-
la, ömrünüz boyunca ma-
ruz kaldığınız güneş ışınla-
rının kesin bir ilişki vardır. 
Işınlar, cildin alt katmanları-
na kadar nüfuz ederler. Kök 
hücreleri etkilemekle bera-
ber cildin genetik yapısına 
(DNA’sına) zarar verirler. 
Bu süreçte, vücuttaki hare-
ket sisteminin yapı taşlarını, 
özellikle kemik, kıkırdak, lif 
ve eklemleri oluşturan pro-
tein olan kolajen azalmak-
ta ve cilt daha ince, güçsüz, 
pürüzlü olmaya başlamakta 
ve kırışık oluşumları görül-
meye başlanmaktadır. Aşırı 
güneş ışığında sadece bir-
kaç dakika kalmak bile ko-
lajen üretimini zarara uğrat-
maktadır. Cilt kırışıklarının 
%80 nedeni kronolojik yaş 
değil, güneş ışınıdır. Son 
zamanlarda yapılan yeni 
araştırmalar ve çalışmalar 
sonucu ultraviyole ışınları-
nın ikisinin birden deri kan-

seri oluşumunda büyük rol 
oynadıkları belirledi. İki tip 
ışın da cilde zarar veriyor. 
Özellikle bebeklerin ve ço-
cukların güneşten korun-
ması son derece önemlidir. 
20 yaşına kadar alınan gü-
neş ışını yaşam boyu alaca-
ğınız güneş ışınının %70’ini 
oluşturur.

Sağlıklı bronzlaşma diye 
bir kavram yoktur!

Ultraviyole ışınlarına maruz 
kalmak cildi bronzlaştırır. 
Bronzlaşma ise cildin tah-
riş olup, zarar görmesidir. 
Bedeninize zarar veren bir 
şey sağlıklı olamayacağın-
dan ötürü, sağlıklı bronzlaş-
ma diye bir kavram söz ko-
nusu olamaz.
Cildimizin kendini güne-
şe karşı bir miktar koruma 
özelliği vardır. Güneş koru-
ma faktörleri, cildimizin ken-
di kendini güneşe karşı ko-
rumasını birkaç kat arttıran 
ürünlerdir. 

Güneşin zararlı etkile-
rinden korunmak için…
Güneş koruyucuları güne-
şe çıkmadan 15-20 daki-
ka önce sürün ve kuruma-
sının bekleyin. Terleme, si-
linme ve uzun süreli yüzme-
den sonra koruyucuları tek-
rar uygulayın. Her hangi ek 
faktör olmasa bile 3-4 sa-
atte bir yeniden uygulayın. 
Güneşten korunmak için en 
az 25 faktörlü güneş koru-
yucularının kullanılması ge-
rekir.
Düzenli olarak cilt bakımı 
yaptırın. Doğum lekelerini-
zi sık sık kontrol ettirin. Do-
ğum izlerinizde renk ve bo-
yut değişiklikleri tehlikeli bir 
durumun sinyalleri olabilir. 
Bol bol sıvı alın. Güneşten 
koruyucu giysiler, ultravio-
le filtreli gözlükler kullanın. 
Eğer cildiniz su topladı ise 
vücudunuzda açık yara bı-
rakmayın, üzerini steril ban-
daj yardımı ile kapatın. He-
kim önermedikçe Benzoka-
in içeren ilaçlar kullanma-
yın. Eğer baş dönmesi, ya-
nık bölgesinde çok fazla acı 
ve yüksek ateş varsa, su 
dolu kabarcıklar oluşmuş-
sa mutlaka bir hekime baş-
vurun.

D

Üsküdar’ın Sokakları
Bize Ne Söylüyor?
<<

Dr. Ayla Özgen
Dermatoloji Uzmanı, 
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ayla.ozgen@uhg.com.tr 

 

Kuzguncuk Mahallesi - Delikoç Sokak
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