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ORTAKLAŞA
İYİLİK
BULUŞMALARI

BİR ÜSKÜDAR
GELENEĞİ
Bir Üsküdar geleneği
haline gelen Tasarım
Pazarı, zengin
programıyla bir kez
daha Üsküdarlılarla
buluştu.

Üsküdar’ın temelinde
yatan paylaşma
duygusu, Başkan Hilmi
Türkmen’in desteğiyle
düzenlenen etkinliklerle
şehre yayılıyor.

S/2
SOSYAL SORUMLULUK

KENT ve YAŞAM

SEYAHAT ve GEZİ

PATİLİ
DOSTLARIMIZI
UNUTMADIK

YETENEKLİ
MİNİKLERE
ÖZEL SERGİ

S/7

S/7

4 Ekim Dünya
“Hayvanları
Koruma Günü”nü
unutmayan Üsküdarlı
hayvanseverler, sevimli
dostlarımız için bir
araya geldi.

S/4
KÜLTÜR ve SANAT

KASIM
“18

MEKAN ve İNSAN

Üsküdarlı miniklerin
seramik sanatında
yeteneklerini keşfettiği
atölyede ortaya çıkan
eserler Nev Galeri’de
sergilendi.

TASARIM ve ALIŞVERİŞ

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ!

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda yaşam için ortak bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Meydanı’nda bir araya geldik.
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MUTLU ŞEHİR
BAKIŞ AÇISIYLA
BİR ARADA
OLMA KÜLTÜRÜ
Altın kalpli şehir Üsküdar, son
yıllarda geçirdiği değişim ve
dönüşüm hareketi ve diğer yerel
yönetimlere de ilham veren Mutlu
Şehir Yaşam Modeli ile iyiliği ve
paylaşmayı merkezine alan bir
yönetim anlayışıyla geleceğe
hazırlanıyor.
Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen’in yakın ilgisi ve
desteğiyle iyi ki Üsküdar var!
platformu tarafından hayata geçirilen
sosyal sorumluluk projeleri ve iyilik
buluşmaları ile Üsküdar’ın temelinde
yatan paylaşma duygusu daha geniş
kitlelere yayılıyor, binlerce kalbe
dokunuyor.

iyi ki Üsküdar var! platformunu
ve markasını ilk günden bu yana
destekleyen, gönüllülerinin
yanında olan, onların fikirlerini
dinleyen ve zenginleştiren
Başkan Hilmi Türkmen; tamamen
gönüllülük esasına dayalı olarak
çalışan bu iyilik hareketinin
bugünlere gelmesindeki
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en büyük ilham kaynağı.
#BirArayaGeliyoruz söylemiyle
ortak mutluluk paydasında
buluşan tasarımcılar, sanatçılar,
hayvanseverler, aileler, yaşlılar,
çocuklar, engelli vatandaşlar
ortaklaşa güç birliğinin
temsilcileri olarak Üsküdarlı
olmanın gurunu yaşıyor.
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NEDEN
İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR?

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ekibinin tüm kalbi ile akılcı
özgürlüğü, üretici ve kültürel gücü desteklemesi sonucu ortaya çıkan;
herkes için iyilik ve sonsuz mutluluk diyerek demokratik ve eşit hakları
hedefleyen mutlu bir şehir / semt modeli oluşturduğu için iyi ki Üsküdar
var! platformu olarak tasarımın, sanatın ve kültürün yeni başkentini
mutlu şehir Üsküdar’a taşımak için #iyikiÜsküdarvar!
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ÜSKÜDAR’DA
SANAT VE TASARIM:

ORTAKLAŞA VE KÜLTÜREL
GÜÇ BİRLİĞİ VE İŞ BİRLİKLERİ

Sonbaharla birlikte tasarım ve sanat sezonuna hızlı bir giriş yapan
mutlu şehir Üsküdar, dünyada sanatın yükseldiği ve etkinliklerin
çoğaldığı bu dönemde, sanatı desteklenmesi gereken önemli bir alan
olarak görüyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından
sanatçılara verilen destek, toplum içinde güzellik duygusunu, üreticiliği
ve kültürel anlamda gücü geliştiren bir unsur olarak öne çıkıyor.

Dikkat çekici ve faydalı iş birlikleri, topluma faydalı sosyal sorumluluk
projeleri ve dünya üzerinde kalbi mutluluk için atan herkesi aynı
platformda buluşturan iyi ki Üsküdar var! platformu, iyiliğin mutlu edici
gücünü keşfederek herkesi bunu yaşamaya ve yaşatmaya davet ediyor.
Topluma faydalı sosyal sorumluluk proje ve faaliyetleri yürütmek
ve bunu yayarak hayatın rengarenk yüzünü göstermek için tüm
gönüllüleriyle var gücüyle çalışan iyi ki Üsküdar var! platformu;
mutluluğun formülünün mutlu etmekten geçtiğini göstermek istiyor.
Kalbi mutluluk için atan tüm kişiler ve kurumlar ile hayata geçirilen
projeler, “Mutluluğa Ortak Ol!” yaklaşımıyla tasarlanıyor.

Yeni kültür-sanat sezonunu dolu dolu geçiren Üsküdarlılar, her ay
birbirinden değerli isimlerin ağırlandığı etkinliklere ailece katılmanın
heyecanını yaşıyor. Gençler, çocuklar, engelli bireyler de unutulmuyor ve
sanat adına iş birlikleri bu bağlamda da ilerlemeye devam ediyor.
Tasarımın, sanatın ve kültürün tüm topluma yayılması, Yerli ve yerel
sanatçıların hak ettikleri değerlere ulaşması ve birlikte yapılan tüm
sanatsal faaliyetlerin bütünleşmesini hedefleyen bir belediye başkanı
olarak Hilmi Türkmen, tasarım ve sanata gönülden desteğini, çağdaş ve
modern Türk sanatlarına ve tanıtımına getirdiği yenilikçi yaklaşımlar ile
ülkemiz sanatçılarının hak ettikleri saygıyı görmelerini sağlıyor.
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Karekodu taratın,
bu haberin
özel videosuna ulaşın!
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TASARIM PAZARINDA
ÇEVRE İÇİN
#BirArayaGeldik

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile gerçek bir Üsküdar geleneği haline
gelen Tasarım Pazarı, iyi ki Üsküdar var! platformu ve tasarımcı iş
birlikleri ile Beylerbeyi Parkı’nda Üsküdarlılarla buluştu.
6-7 Ekim tarihleri arasında
düzenlenen etkinliğin konusu:
#ÇevreİçinBirArayaGeliyoruz
sloganı ile duyuruldu. Bağımsız
sanatçılara, zanaatkârlara ve
küçük girişimcilere verdiği destekle
ayrıcalıklı bir yere sahip olan bu
özel platform, Üsküdarlıların yoğun
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katılımıyla bir kez daha gücünü
gösterdi. İyiliği ve paylaşmayı
odağında tutan ve kurumsal
temsiliyle de bu değerleri yansıtan
Tasarım Pazarı, “Alışverişi iyiliğe
çevir” ve “İyiliği paylaş” mesajlarına
destek veren zengin programıyla
unutulmaz bir etkinliğe dönüştü.

Aileleri ve çocukları da kapsayan ahşap boyama, çanta boyama ve
krem yapımı atölyesi gibi özel etkinlikleri, hediye çekilişleri ve özel merak
köşeleriyle çok beğenilen Beylerbeyi Parkı Tasarım Pazarı; her yaştan
Üsküdarlıyı alışveriş, eğlence ve tasarım dünyasıyla buluşturdu. “Sahne
Senin” anlayışıyla, katılımcılara coşku dolu anlar yaşatan Sunburst ve
Anadolu Yakası Müzik Grubu’nun canlı gösterileri de büyük alkış topladı.

İYİLİK SUNAN
SERGİLİKLER

iyi ki Üsküdar var! platformu Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle yıl
boyu düzenlediği etkinlikleriyle, bağımsız tasarımcıları, adı duyulmamış
sanatçıları ve zanaatkârları Üsküdarlılarla buluşturuyor.

Beylerbeyi Parkı Tasarım Pazarı buluşması da bağımsız tasarımcıları,
sanatçıları ve zanaatkârları ağırladı. Nar Bazaar tasarımcılarına ayrılan
sergilikler, küçük girişimcilerin markalarını ve ürünlerini tanıtmalarına destek
sağlama amacı taşıyor. “Tasarımcı Pazarı”anlayışıyla düzenlenen, farklı
konulara ve içeriklere sahip Mutlu Şehir Etkinlikleri’nde buluşan tasarımcılar
ve sanatçılar son koleksiyonlarını vitrine taşıma fırsatı yakalıyor.
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Birbirinden özel tasarım ürünleri Üsküdarlıların beğenisine, iyilik yararına
sunuldu. Onlarca sergilikte yer alan ve farklı zevklere hitap eden ürünler,
alışverişi iyiliğe çeviren ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.
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HERKES İÇİN
SANAT

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile gerçek bir Üsküdar geleneği haline
gelen Tasarım Pazarı zengin etkinlik programıyla da Üsküdarlıların büyük
beğenisini kazanıyor. Çocukları sanatla buluşturma, sanat yoluyla iyiliği
anlatma amacıyla düzenlenen atölyelere katılım yoğun.

Tasarım Pazarı çatısı altında bu amaçlarla düzenlenen ahşap boyama
atölyesi ve bez çanta boyama etkinliği renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.
Minik eller hem yeteneklerini sergilediler, hem sanatla dolu bir hafta sonu
geçirerek iyiliği paylaştılar.
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MÜZİĞİN SESİ ŞEHİRDE
YANKILANDI

Sanatın, kültürün ve iyiliğin merkezi Üsküdar’da kalpten kalbe aktarılan
mutluluk, müziğin evrensel gücü yoluyla daha da güçlendiriliyor.
Mutlu şehir Üsküdar’da başlatılan ve gelişerek devam eden Değişim ve
Dönüşüm Hareketi içinde görülen müzik etkinlikleri ve canlı gösterilere
yenileri ekleniyor.

AİLECE KAMP EĞLENCESİ
Bir aile eğlencesi olarak da dikkat çeken Beylerbeyi Parkı Tasarım Pazarı
buluşması, yediden yetmişe herkesin kendini ait hissedebileceği bir yapıyla
kurgulandı. Bu kapsamda çocuklar için düzenlenen özel alanlarda minikler
ebeveynleriyle birlikte doyasıya eğlendiler. Katılımcıların çocukları ile birlikte
vakit geçirebilecekleri ve etkinlikteki atölyelere dahil olabilecekleri renkli bir
alan oluşturuldu. Çadırlar ve minderler ile donatılan, “Mutluluk Kampı” adı
verilen bu alanda çeşitli söyleşiler düzenlendi. Bunun yanında masal okuma
faaliyetleri için uygun bir ortam oluşturuldu.
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İYİLİĞE İYİLİK KATAN
HEDİYELER

Tasarım Pazarı buluşmalarında hediyeleşme kültürü de önemli bir yer
tutuyor. Bu amaçla, Üsküdarlılarla iyiliği paylaşmak isteyen sergilik
sahiplerine çekiliş biletleri verildi.
İyilik projelerine katkı sağlamak isteyen Üsküdarlılar alışveriş keyfinin yanı
sıra kendilerine verilen biletlerle çekiliş heyecanını da yaşadı. Toplamda 20
ürünün hediye olarak verildiği çekilişte eğlenceli anlar yaşandı.

Beylerbeyi Parkı Tasarım Pazarı’nda Üsküdarlıları müzikleriyle coşturan
isimler bu defa Sunburst ve Asya Yakası grupları oldu. Müziğin sesini tüm
şehirde duyurmak isteyen iyi ki Üsküdar var! platformu, yeni isimleri “Sahne
Senin” anlayışıyla Üsküdarlılarla buluşturmaya devam edecek.
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YENİ ELÇİLER
KAZANDIK

Beylerbeyi Parkı Tasarım Pazarı’nda iyi ki Üsküdar var! platformu
gönüllüleri de etkin olarak, yer alarak katılımcılarla buluşmanın
heyecanını yaşadı. Alanda kurulan beş sergilikte iyiliğe destek olmak
isteyen gönüllüler de hazır bulundu.

Üsküdarlıları iyilikte bir araya getiren, paylaşmanın mutluluğunu yansıtan
bu tür etkinliklerde daha fazla kalbe dokunmayı hedefleyen platform
gönüllüleri, katılımcılara, yürütülen iyilik projeleri hakkında bilgilendirdi.
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MİNİK DOSTLARIMIZ
İLE VALİDE SULTAN
GEMİSİ’NDE BOĞAZ TURU

Valide Sultan Gemisi çok değerli bir misafirliğe ev sahipliği yaptı. 4 Ekim
Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte
hayvanseverler ile minik dostlar Boğaz turu gerçekleştirdi.
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MUTLULUK ELÇİLERİ
TASARIM PAZARINDA

Mutlu şehir değişim ve dönüşüm hareketinden, tasarım ve alışveriş
fikirlerine, ses getiren sosyal medya adımlarından, bazen sadece küçük
bir huzurevi ziyaretine… Biz iyilik elçileri olarak, yaşamın her anını iyilikle
zenginleştirmek için yola çıktık.

Sosyal sorumluluk
kampanyalarımızla ve mutluluk
projelerimizle, yeniden “bir” olmayı
hatırlatan etkinliklerimizle, özel
buluşmalarımızla, alışverişi iyiliğe
çeviren çalışma modeliyle, kısa
sürede herkesin gönlünü verdiği
Üsküdar markamızla bir değişim
başlattık.

için üretimi kutladık. Yine her
etkinlikte olduğu gibi, Üsküdar’ın
ilham verici şehir atmosferinde
yüzlerce kalple buluştuk.

Bu defa Beylerbeyi Parkı Tasarım
Pazarı’nda çevre için buluşarak
iyiliği, mutluluğu ve ortak fayda
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ÖZEL BİR SERGİ, SIRA
DIŞI BİR TANIKLIK

Üsküdar, tasarım ve sanata adanmış etkinliklerle sonbahar sezonunu
açtı. Üsküdar Belediyesi ve Başkan Hilmi Türkmen, sanata, sanat içinde
toplumsal duyarlılığa, sanatın iyileştirici gücüne, üretim ve ustalığa,
yenilikçi fikirlere destek vermeye devam ediyor.

iyi ki Üsküdar var! platformu merkez
üssü Nev Mekân / Nev Galeri olan
bir sanat ve sosyal sorumluluk
projesiyle Üsküdar’da ilk kez kişisel
bir sergi gerçekleştiren sanatçı Fatoş
Büyüker ile güçlerini birleştirdi.
“Çamurlu Eller” adlı sergisi 29 Eylül
Cumartesi günü Nev Atölye’de
ziyarete açıldı. Sergiye Üsküdarlılar
yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Üsküdar
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Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de
çalışmaları izlemek için bizimleydi.
“Mutlu şehir, engelsiz yaşam”
modelini toplum ile paylaşmayı
hedefleyen Üsküdar Belediyesi ve
iyi ki Üsküdar var! platformu, bu
sergi ile ziyaretçilerini duygudaşlık
kurmaya, düşünmeye ve bu konu
üzerinde değişim oluşturacak
paylaşımlar yapmaya davet etti.

Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, “Bizler minik dostlarımızla
mutluyuz. Onlarla yaşarsak, hayat güzel
demektir. Bugün çok anlamlı bir gün,
böyle bir günde çok önemli misafirlerimiz
var. Minik dostlarımız ve siz değerli
hayvanseverlerimiz iyi ki varsınız.
İyi ki Üsküdar var!” dedi.Başkan Türkmen,
hayvanlara karşı hassas ve anlayışlı
olunması konusunu önemle vurguladı.
“Maalesef toplumumuzda çok ciddi
bir sıkıntı mevcut, en büyük temennim
bu güzel canlılarımıza bakış açısının,
hassasiyetin artmasıdır. Öncelikle empati
yapılmalı, bilinçlenmeli onlar bizim her
şeyimiz” dedi.
Minik Dostlar Kliniği’nden bahseden
Başkan Türkmen, “Hepiniz biliyorsunuz,
bizim belediyemizin bir kliniği mevcut.
Burada hayvanlarımızın tedavilerini
gerçekleştiriyoruz. Acil ambulansımız
mevcut. Yaralı ve hasta hayvanlarımızı
direkt olarak evlerinden alarak tedavi
edebiliyoruz. Bizim burayı anlatmaya
inanın hiç gerek yok. Her şeyi en iyi şekilde
yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.
Başkan Hilmi Türkmen, bunun yanında,
Minik Dostlar Kliniği içerisinde felçli
hayvanlar için bir bölüm açılacağının
müjdesini de verdi.
İlk olarak Nev Atölye’de
başlayan bu sanat ve sosyal
sorumluluk serüveni, öncelikle
Üsküdar’daki çeşitli Kalp
Noktaları’nda ve sonrasında
İstanbul’un ve Türkiye’nin farklı
yerlerinde sanat tutkunlarıyla
buluşarak bir ilke imza
atacak. Projenin kalbinde
engellilerin sosyal hayata eşit
ve tam katılımlarına destek
olmak, onların mutlu şehir
hayatından herkes kadar
zevk almalarını sağlamak,
#BirArayaGeliyoruz sosyal
medya kampanyası ile bu tür
projelerin en büyük ve etkili
destekçisi olmak gibi amaçlar
yatıyor.
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MEME KANSERİNE
KARŞI ORTAK BİLİNÇ

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile iyi ki Üsküdar var! platformu olarak, Ekim ayıyla
birlikte önemli bir konuyu yeniden gündemimize aldık: Meme kanseri. Konuyla ilgili
daha önce de iş birliği yaptığımız Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY)
üyeleri ile bu farkındalık ayında daha geniş kapsamlı ve ilgi çekici bir etkinlik planladık.

13 Ekim Cumartesi günü Bağlarbaşı Kongre
ve Kültür Merkezi bahçesinde pembe bir
anlayışla konuyu bir kez daha hatırlatmaya
çalıştık. Gün boyu süren etkinliklere
Üsküdarlılar geniş bir katılım gösterdi. iyi ki
Üsküdar var! platformu gönüllüleri olarak
işe Nev Mekân girişi önündeki büyük ağacı
süsleyerek başladık. Meme kanserinin
sembolü haline gelen pembe kurdelelerle
süslediğimiz ağaçla etkinlik katılımcılarını
karşıladık.
Yıl boyunca tüm Üsküdarlıları kucaklayan sosyal sorumluluk projeleri ve iyilik buluşmalarıyla
dikkatleri üzerine çeken iyi ki Üsküdar var! platformu, etkinlik boyunca özel bir sergilikte
katılımcılarla buluşarak herkesi iyilik elçisi olmaya davet etti.
Etkinliğin anısına hazırlanan özel pano da yine katılımcılar tarafından imzalandı, hatıra
fotoğrafları çekildi. Nev Meydan’da toplanan Üsküdarlılar ve dernek üyeleri bir araya
gelerek kurdele figürü oluşturdular ve bu özel an havadan görüntülenerek kaydedildi.
“El Ele Daha Güçlüyüz!” sloganıyla duyurulan etkinlikte, meme kanseri konusunda ortak
bir bilinç oluşturmak için bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Birlikte kenetlendiğimiz bu özel
günde kadınlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirebildiysek ne mutlu bize!

ÜNLÜ MODACI
ÖZLEM SÜER’DEN
TAM DESTEK!
iyi ki Üsküdar var! platformu
toplumsal faydayı göz önünde
bulundurduğu etkinlerine yıl boyu
devam ediyor. İyilik projelerinin
toplumda daha görünür kılınması, daha çok kalbe dokunulması amacıyla ünlü isimleri de
yanına alan iyi ki Üsküdar var! platformu, bu defa ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer’in
desteğini aldı. “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında Üsküdar’daki projemize güç
katan Süer, bunun yanında “El Ele Daha Güçlüyüz!” adlı kampanyamız adına özel bir
video çekimine katıldı. Objektiften seslenen başarılı modacı, #BenDeBuradayım diyerek
kampanyamıza destek verdi ve kadınlarımızın yanında olduğunu duyurdu.
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