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SOSYAL SORUMLULUK     KENT ve YAŞAM     SEYAHAT ve GEZİ     KÜLTÜR ve SANAT      MEKAN ve İNSAN     TASARIM ve ALIŞVERİŞ   

VİZYONER 
YÖNETİCİLİK
Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen; 
fikirleri ve bunları 
hayata geçirme 
modeliyle sosyal 
belediyecilikte gerçek 
bir öncü lider. 
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AYNI 
HEYECANLA 
YENİDEN
Bir Üsküdar geleneği 
haline gelen 
Bağlarbaşı Tasarım 
Pazarı, yedinci kez 
Üsküdarlılarla buluştu.

S/4

ELLERİN DÜŞ 
GÜCÜ
Üsküdarlı minikler 
seramik sanatında 
yeteneklerini 
sergilemek için Nev 
Atölye’de buluşarak 
eğlence dolu 
rengarenk bir hafta 
sonu yaşadı.

S/7

İLK YARDIM 
KONUSUNDA 
BİLİNÇLENDİK
iyi ki Üsküdar 
var! platformu 
Üsküdarlılar için farklı 
etkinlikleri hayata 
geçirmeye devam 
ediyor.

S/7

Her yenisi merakla beklenen, bir Üsküdar geleneği haline gelen 
Bağlarbaşı Tasarım Pazarı, iyiliğe güç vermek için yedinci kez 

Üsküdarlılarla buluştu.

Üsküdar’da İyiliği Paylaşan Alışveriş Kültürü!

iyi ki Üsküdar 
var! platformu 
Üsküdarlılar için 
farklı etkinlikleri 
hayata geçirmeye 
devam ediyor.



İstanbul’un en özel 
semtlerinden biri 
olan Üsküdar’da 

iyilikte yardımlaşan 
ve bunun sonucu 

ortaya çıkan 
mutluluğu paylaşan, 

Üsküdar stili 
mutlu şehir yasam 
modeli konseptini 
sunan, herkes için 

sonsuz iyilik ve 
mutluluk formülü 

için değişim ve 
dönüşüm hareketini 

destekleyen, 

GERÇEK
BİR
VİZYONER!
BAŞKAN
HİLMİ TÜRKMEN
Kalplerde yer eden, mutlu şehrin iyi 
kalpli ve samimi yöneticisi, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; fikirleri, 
değerleri ve bunları hayata geçirme 
modeliyle de gönül belediyeciliği ve sosyal 
belediyecilikte bir öncü.

İnsanlara, doğaya ve tüm canlılara hassasiyetle yaklaşan, 
birlikte yaşama haklarına saygı duyan, doğal tavrı ve 
duruşu, hitap ettiği kitlenin dil, ırk, kültür çeşitliliğinden 
ilham alarak herkesi kapsayan üslubu, sevgi ve umut 
veren yönetim anlayışı ile kalpleri fetheden Başkan Hilmi 
Türkmen’in Üsküdar’da başlattığı ve bizzat liderlik yaptığı 
Mutlu Şehir Değişim ve Dönüşüm Hareketi, tüm insanlığa 
olumlu ve iyi niyetli mesajlar veriyor.

bu sayede halk ve vatandaşlar ile birlikte kolektif bir bilinçle 
iyilik için projeler geliştiren, toplumdaki duyarlılık için iş birlikleri 
gerçekleştiren, topluma faydalı kampanyalar oluşturan ve bir araya 
gelme kültürünü yaratmak için düzenlenen etkinliklere hem tüm 
kalbi ve imkanları ile destek veren hem de bizzat katılarak öncülük 
yapan Başkan Hilmi Türkmen, ilham ve umut verici duruşu, güçlü 
karakteri, olumlu tavrı ve çözüm odaklı yönetim anlayışı ile bütünsel 
iyilik ve beraberlik için toplumun her kesimini kucaklıyor.

01



3

İşte bu yüzden, bizde belirli bir hatırası 
olan şehir, bilincimizi ve kişiliğimizi 
biçimlendiren, oluşturan bir mekandır. 
Peki Üsküdar neden mutlu bir şehir? 
Daha da önemlisi, biz Üsküdarlılar 
neden mutluyuz?
 
Burası yüzyıllar boyu medeniyetlerin 
iç içe ve kardeşçe yaşadığı, bireylerin 
dini inançlarını özgürce yerine 
getirebildiği, çeşitliliğin zenginlik 

sayıldığı bir kültürler mozaiği.
 
Üsküdar’ın tarihi kodlarından bugüne 
taşınan bu anlayışla yaşamımızı 
devam ettiriyor, iyilikte yardımlaşan 
ve paylaşan sıfatını hakkıyla taşıyoruz. 
Burada yeni bir değişim ve dönüşüm 
başlayalı uzun zaman oldu ve etkileri 
iyiden iyiye hissedilen bu yeni ruh hali 
hepimize iyi geldi, gelmeye devam 
edecek.

Peki nedir bu şehir bilinci? Bu bilinç 
ancak ve sadece insan bilincinde ortaya 
çıkabilir. Her şehir kendine özgü bir 
bilince sahiptir ve bu ancak bireyin 
bilincinde görülebilir. Şehrin bilinci, insan 
bilincinde varlık kazanabilir. Her birey, 
şehrin bilincini kendi bilincine çevirir, 
kendisi açısından yorumlar, kendine göre 
anlamlandırır.
 
Şehrin bilinci, her bireyin bilincinde, 
o bireye özgü bir şekilde, farklı bir 
şekilde gerçekleşir. Caddeler, sokaklar, 
evler, spor alanları insan olmadan 
bir anlam ifade etmezler. Bir bakıma 
şehir, caddelerden, ağaçlardan, 
evlerden ibarettir; ama herkes o 
şehirde kendine özgü bir bilinç, yani 
kendi bilincini oluşturur. Şehrin bilinci, 
sunduğu olanaklarla ilişkilidir. Bir şehir 
ne kadar çok maddi olanaklara sahipse 
sakinlerinin yaşantısı da o oranda 
zenginleşecek ve bilinçleri o oranda 
genişletecektir.

iyi ki Üsküdar var! platformu tarafından hayata geçirilen “Üsküdar 
Stili Mutlu Şehir Yaşam Modeli”, birey mutluluğunu amaçlayan, bunun 
ancak iyilik yaparak ve paylaşarak mümkün olduğuna inanan, kişinin 
dünya ve doğa ile uyumlu yaşamasını öneren, dünyanın sistemine ve 
akışına uygun davranmasını ve doğal yaşama saygı göstermesini, yalın 
ve sade bir hayat sürerek doğal ve gerekli olmayandan uzaklaşmasını 
salık veren bir yaşam kültürü sunuyor.

Bu yaşam modelini toplumda 
yaymak ve bilinir kılmak için 
başlatılan sosyal sorumluluk 
projeleri, topluma faydalı iş 
birlikleri, iyiliği paylaşan sosyal 
medya kampanyaları, bir araya 
gelme ve sosyalleşme amaçlı 
etkinlikler, tasarım pazarları, 
atölyeler, herkes için sanat, 

ulaşılabilir ve kolektif tasarım 
anlayışı ile ortaya çıkan mutlu 
şehir çantaları, iyilik dolu şehir 
hediyeleri, her yerde karşımıza 
çıkan Üsküdar’ın mutluluk saçan 
park ve bahçeleri, mutlu şehir 
hafta sonu rotaları, faydalı iş 
birlikleri, doğal yeme kültürü 
bunlardan bazıları.

Üsküdar Belediyesi ve iyi ki Üsküdar var! markası, iyilik ekseninde sürdürülen faaliyetler için eğitim kurumlarıyla, 
medya organlarıyla, STK’larla, kamu kuruluşlarıyla, özel kurum ve markalarla bireysel ve kurumsal boyutta iş 
birlikleri yapıyor; kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla çok yönlü iletişim çalışması gerçekleştiriyor.

MUTLU ŞEHİR 
BİLİNCİ

İyi bir yaşam, insanların kendileri, çevreleri ve doğa ile barışık yaşadığı; basit 
ama herkese bir şekilde iyi gelen yaşamdır. Her şehir kendi bilincine sahiptir. 
Şehrin bilinci bireylerin bilincini belirler; ama şehir bilinci bireylerin bilincinden 
bağımsız değildir. Şehrin kendine has mekanları, duyguların taşıyıcısıdır.
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İyiliği ve paylaşmayı odağında tutan ve kurumsal temsiliyle de bu değerleri 
yansıtan Bağlarbaşı Tasarım Pazarı, “Alışverişi iyiliğe çevir” ve “İyiliği paylaş” 
mesajlarına destek veren zengin programıyla unutulmaz bir etkinliğe dönüştü. 
7-9 Eylül tarihleri arasında Bağlarbaşı Kültür Merkezi meydanında düzenlenen 
organizasyonun teması #DurmuyorÜretiyoruz sloganı ile duyuruldu. Bağımsız 
sanatçılara, zanaatkarlara ve küçük girişimlere verdiği destekle ayrıcalıklı 
bir yere sahip olan bu özel bir platform Üsküdarlıların yoğun katılımıyla bir 
kez daha gücünü gösterdi. Aileleri ve çocukları da kapsayan özel aktiviteleri 
ve hobi köşeleriyle çok beğenilen Bağlarbaşı Tasarım Pazarı, her yaştan 
Üsküdarlıyı alışveriş, eğlence ve tasarım dünyasıyla buluşturdu.

Ahşap oyma atölyesi 
Gugarwood Ahşap 
Atölyesi’nden Özbek usta 
Akobir Babamuradov ile 
birlikte gerçekleştirildi. 
Katılımcılar oldukça keyif 
aldıkları çalışmada bir 
arada olmanın ve yeni 
dostluklar edinmenin 
mutluluğunu yaşadılar.

iyi ki Üsküdar var! platformu 
gönüllülerinden illüstrasyon 
sanatçısı Hülya Yavuz 
Öden’in rehberliğinde 
düzenlenen kalem kutusu 
boyama etkinliği, 8 
Eylül Cumartesi günü 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Yaş sınırının olmadığı 
etkinlikte ortaya birbirinden 
eğlenceli tasarımlar çıktı. 

TASARIM PAZARI 
KAPILARINI YENİDEN 
İYİLİĞE AÇTI

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile gerçek bir Üsküdar geleneği haline gelen 
Bağlarbaşı Tasarım Pazarı, iyi ki Üsküdar var! platformu ve tasarımcı iş birlikleri 
ile yedinci kez Üsküdarlılarla buluştu.
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AHŞAP OYMA 
ATÖLYESİNDE BİRLİKTE 
EĞLENDİK

OKULA DÖNÜŞTE 
RENGARENK BİR 
ETKİNLİK

Üsküdarlıların severek katıldığı Tasarım Pazarı buluşmaları renkli ve 
eğlenceli hobi atölyeleriyle de çok beğeniliyor. 7-9 Eylül tarihleri arasında 
Bağlarbaşı Kültür Merkezi meydanında düzenlenen Bağlarbaşı Tasarım 
Pazarı kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarından biri de ahşap oyma 
üzerineydi.

iyi ki Üsküdar var! platformu, rengarenk ve geniş katılımlı çocuk 
atölyeleriyle Üsküdarlıların kalbini kazanıyor. Hayal gücünü destekleyen ve 
pedagojik açıdan oldukça faydalı olan etkinliklere bir yenisi daha eklendi.
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Karekodu taratın,
bu haberin

özel videosuna ulaşın!
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7-9 Eylül tarihleri arasında Bağlarbaşı Kültür Merkezi meydanında 
#DurmuyorÜretiyoruz sloganı ile düzenlenen organizasyonda iyilik dolu 
özel bir etkinlik de yapıldı. İyilikhane Çocuk Derneği ile birlikte düzenlenen 
mezat etkinliği ile miniklere yardım toplandı. Retro ve antika eşyalar 
mağazası Değerli Eşya Dükkanı iş birliği ile düzenlenen mezat etkinliğinde 
kol saatleri, daktilolar, kitaplar ve birçok değerli eşya iyilik için açık 
artırmaya çıkarıldı. Etkinlik eğlenceli ve renkli anlara sahne olurken, 
Üsküdarlılar iyiliğe katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

Altmışı aşkın markanın 
çalışmalarının da içinde yer 
aldığı üç yüzden fazla ürünün 
vitrine taşıyan Üsküdar Dükkan, 
bu konseptle, etkinliğe katılan 
yeni tasarımcılara ve markalara 
ürünlerini deneme, müşteriler 
ile tanışma fırsatı sunuldu. 
Tasarımcılara ve markalara, 
ürünlerinin hikayelerini 
anlatabilmeleri için fiziksel bir 
ortam sağlandı.
 
Bunun yanında, stantları kullanan 
tasarımcılara ve markalara 

sosyal ve dijital medya tanıtım 
desteği verilerek İyi ki Üsküdar 
Var! platformunun medya 
organlarında haberlerinin 
yayınlanması sağlandı.
 
Müşterilerine keyifli ve sürprizli bir 
alışveriş deneyimi yaşatan, modayı 
takip edenleri heyecanlandıracak 
farklı temalarla hayata geçirilen 
bu konsepti ile tasarımcılar 
tüketiciyle en samimi ve hızlı 
yoldan buluşurken, tüketiciler 
Üsküdar markasının ürünlerini 
yakından keşfetme şansı buluyor.

Organizasyonda sergilenen Hacivat Karagöz oyunu büyük küçük 
herkes tarafından ilgiyle izlendi. Çalışmak ve dürüst kazanç temasıyla 
sahnelenen oyun, ailece izlenebilen üslubu ve mizahıyla tam not aldı.   
Oyunu sahneleyen Kültür Bakanlığı sanatçısı Kemal Atangür, Tokat 
yöresinden davet edilerek etkinliğe özel olarak katıldı. Atangür, sanatıyla 
Anadolu’nun birçok okulunda ve salonunda binlerce insanla buluşmaya 
devam ediyor.

HER ŞEY 
İYİLİK İÇİN

ÜSKÜDAR 
MARKASINDAN 
MODÜLER VE GEÇİCİ 
MAĞAZA KONSEPTİ

TASARIM PAZARINDA 
GELENEKSEL EĞLENCE

Üsküdar Belediyesi’nin desteği, iyi ki Üsküdar var! platformu ve 
tasarımcı iş birlikleri ile hayata geçirilen Bağlarbaşı Tasarım Pazarı, 
kapılarını yedinci kez iyilik için açtı. Merkezine iyiliği oturtan bir etkinlik 
olarak öne çıkan tasarım pazarına katılan tüm katılımcılar, iyi ki Üsküdar 
var! platformunun “Alışverişi iyiliğe çevir” ve “İyiliği paylaş” mesajlarına 
destek veriyor.

iyi ki Üsküdar var! platformu, Üsküdar’da geniş bir katılımla üç gün 
devam eden Bağlarbaşı Tasarım Süreci süresince Üsküdar markasının 
modüler ve geçici mağaza konsepti altında “birlikte paylaşım ekonomisi” 
ile birden fazla tasarımcı ve markaya destek verdi. Platformun sağladığı 
dönüşümlü stant ve satış noktaları katılımcıların yüzünü güldürdü.

iyi ki Üsküdar var! platformu tarafından 7-9 Eylül tarihleri arasında 
Bağlarbaşı Kültür Merkezi meydanında düzenlenen 7. Geleneksel 
Tasarım Pazarı, rengarenk etkinlikleriyle her yaştan Üsküdarlı için 
unutulmaz bir anıya dönüştü.
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Yolları İSMEK kurslarıyla kesişen Üsküdarlı 
kadınlar şimdi kendi markalarını oluşturmanın 
ve büyük hedeflere yürümenin peşinde. Reyhan 
Pullukçu, Hülya Ceylan, Nurhan Şerif, Nurdan 

Kibar, Müzeyyen Gölvan, Çiçek Sönmez ve Sevgi 
Demirel üreten ve tasarlayan ellerden bazıları. 
Bir araya gelerek kurdukları tasarım grubuyla 
fark yaratmaya çalışıyorlar.

Farklılıkların ahengini yakalamak, kalıcı 
tasarımlar sunarak uzun süreli kullanımı 
sağlamak ve böylece doğaya saygı duymak, 
paylaşım ekonomisine değer katmak, bu ekibin 
öncelikli amaçları arasında yer alıyor. Onlar her 
konuda desen çalışıyor ve kendi yorumlarıyla var 
olmak istiyorlar.

Mitoloji, mimari eserler, geleneksel detaylar 
gibi oldukça zengin bir alandan beslenen 
kadınlarımız, genel ahlak ve toplum sağlığını 
olumlu etkileyecek çalışmalara katılmaya özen 
gösteriyorlar. Üsküdarlı kadınlarımızın ilham 
verici tasarım hikayeleri, yeni yeteneklere örnek 
teşkil ediyor ve Üsküdar’ın çok katılımcılı tasarım 
başkenti olma hedefine katkı sağlıyor.

Karekodu taratın,
bu haberin

özel videosuna ulaşın!

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile faaliyetlerini sürdüren iyi ki Üsküdar var! platformunun bağımsız 
tasarımcılara ve zanaatkarlara desteği sürüyor. İSMEK kurslarında öğrenmeye başladıkları 
zanaatlara kendi yorumlarını katarak üretmeye devam eden bağımsız tasarımcılar, birbirinden 
farklı ve şık ürünlerle karşımızda.

İSMEK KURSLARINDAN 
TASARIM DÜNYASINA
Üsküdarlı Kadınlarımız Üretiyor09
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Üsküdarlı minikler seramik sanatını 
keşfettiler, yeteneklerini sergilemek için 
Nev Atölye’de bir araya geldiler. 
iyi ki Üsküdar var! platformu gönüllüsü, 
Dem Atölye’nin sahibi Fatma Büyüker 
rehberliğinde hayal güçlerini ortaya 
koyan çocuklar rengarenk bir 
hafta sonu yaşadılar. Farklı yaş 
grubundaki çocukların görme engelli 

arkadaşlarıyla birlikte kurdukları 
etkileyici dünyanın ürünleri 29 Eylül’de 
Nev Mekan’da bulunan Nev Galeri’de 
düzenlenen “Çamurlu Eller” sergisinde 
Üsküdarlılarla buluştu.

Üsküdar Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi 
İlkyardım Eğitmeni Metin Ekincikli’nin 
sunumuyla gerçekleştirilen ilk yardım 
eğitimine merkezin kurucu müdürü olan 
Sağlık İşleri Müdürü Harun Kopuz da 
katıldı.   Acil durum ve afetler konusunda 
eğitim alarak yaşama katkıda bulunmak 
için bir araya gelen katılımcılar eğitimi 

oldukça verimli bulduklarını belirttiler. 
Yeni etkinliklerimize katılmak için sosyal 
medya hesaplarımızı takip etmeyi 
unutmayın.

MİNİK ELLERDEN SANAT 
ESERLERİ

İLK YARDIM KONUSUNDA 
BİLİNÇLENDİK

iyi ki Üsküdar var! platformu çocuklara özel hafta sonu etkinlikleri düzenlemeye 
devam ediyor. Sosyal medya üzerinden duyurulan ve büyük ilgi gören atölye 
çalışmalarının yenisi seramik sanatıyla ilgiliydi.

iyi ki Üsküdar var! platformu Üsküdarlılar için farklı etkinlikleri hayata geçirmeye 
devam ediyor. Bu defa güvenli bir hayat ilk yardım semineri için iyi ki Üsküdar var! 
Gönüllü Merkezi’nde bir araya geldik.
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Karekodu taratın,
bu haberin

özel videosuna ulaşın!

Karekodu taratın,
bu haberin

özel videosuna ulaşın!




