
İLHAM VEREN 
MARKA KİŞİLİK
Vizyonerliği ve 
temsil ettiği insani 
değerlerle Başkan 
Hilmi Türkmen, 
Üsküdar’da başlayan 
iyilik hareketinin 
gerçek yıldızı.
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MUTLULUK 
AİLEDE 
BAŞLAR
Anne-babalar, 
çocuklarıyla doğru 
iletişim kurmanın 
ipuçlarını öğrenmek 
için Nev Mekan’da 
buluştu.
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sayı

04 NİSAN
“18

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

TÜRK 
KIZILAYI DA 
YANIMIZDA!
“Cana Can Kat” 
kampanyası, Türk 
Kızılayı’nın desteğiyle 
şimdi sesini daha 
geniş kitlelere 
duyuruyor.
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ÖĞRENCİ-
LERİN İYİLİK 
TUTKUSU
İyiliğe ortak olma 
duygusuyla bir 
araya gelen 
öğrenciler, onkoloji 
hastaları yararına 
çanta tasarladılar. 
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İYİLİK FİKİRLERİNE 
İLHAM VEREN 
MARKA KİŞİLİK

ANNE BABALAR BU 
ETKİNLİKTE BULUŞTU

ÜSKÜDAR MARKASINDAN 
MUTLULUK VE İYİLİK 
DOLU BİR DÜNYA!

Üç yılı aşkın sürede sayısız projeye, 300 milyon TL’den fazla yatırıma 
ve şehrin çehresini dönüştüren bir yenilenme hareketine imza atan 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; başkan olarak seçildiği 2014 
yerel seçimlerinden beri Üsküdar’ı bir dünya markası haline getirmeyi 
hedefleyen, Üsküdarlılara layık oldukları şehri sunmak için var gücüyle 
çalışan güçlü bir siyasi portre olarak karşımızda duruyor.

Mutluluğun ailede başladığına inanan iyi ki Üsküdar var! 
platformunun aileler ve ebeveynler için hayata geçirdiği hafta sonu 
etkinliklerine ve buluşmalarına bir yenisi daha eklendi. Rehber ve 
psikolojik danışman Neslihan Güler’in konuşmacı olduğu seminer, 17 
Mart Cumartesi günü Nev Mekan’da düzenlendi.

Şehrin “iyilik” hali, Üsküdar’ın çocuksu ruhuyla birleşiyor. Üsküdar 
Belediyesi’nin desteği ile iyi ki Üsküdar var! platformunun hayata 
geçirdiği Üsküdar markası “İyilik için tasarımın gücü” sloganıyla 
çocukları ve aileleri de kapsayan özel tasarım çalışmalarına imza 
atıyor. İllüstrasyon sanatçısı Hülya Yavuz Öden’in tasarladığı ürünlere 
şimdi yenileri ekleniyor.

Başkan Hilmi Türkmen, Üsküdar’ın yönetimine geçmeden önce, sosyal 
sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım 
alanındaki STK’larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Bu alanlardaki 
zengin deneyimi ve sosyal kimliği Başkan Hilmi Türkmen’i gerçek bir 
halk adamı ve şehir yöneticisi kılarken; vizyoner bakış açısı ve herkesi 
kucaklayan siyaset üstü yönetim anlayışı onu toplumsal duyarlılığı yüksek 
etik bir lider konumuna taşıyor.

“Çocuk Gelişiminde Ailenin Rolü ve Çocukla Doğru İletişim Kurmanın Yolları” 
konulu etkinlik geniş bir katılımla gerçekleşti. Güler’in çocuklarla doğru 
iletişimin ipuçlarına işaret eden anlatımını dikkatle dinleyen anne ve babalar 
kafalarındaki pek çok soruya yanıt bulmanın mutluluğu ile Nev Mekan’dan 
ayrıldı. Siz de ailece katılabileceğiniz mutlu hafta sonu etkinliklerinden 
haberdar olmak ve buluşmalarda yer almak için iyi ki Üsküdar var! 
platformunun sosyal medya hesaplarını takibe alın. Katılın, iyiliği paylaşın!

Mutlu şehir markası Üsküdar, Öden’in 
imzasıyla herkesi mutluluk ve iyilik 
dolu bir dünyaya davet ediyor. 
Üsküdar’ın tarihi mekanlarından, 
sokaklarından ve yapılarından ilham 
alan illüstrasyonlarla, sevimli hayvan 
karakterlerini ve doğadan ilham 
alan desenleri taşıyan bu ürünleri, 
kalp noktalarında iyiliği paylaşmak 
isteyenlerle buluşturuyor. 
 
Üsküdar markasının mutlu şehir 
çantaları, hediyeleri, aksesuarları 
dünya üzerinde iyiliğe destek 
vermek için çocuklara iyiliği ve sevgiyi 
öğretmeyi amaçlıyor.

iyi ki Üsküdar var! platformunu ve markasını ilk günden bu yana 
destekleyen, gönüllülerinin yanında olan, onların fikirlerini dinleyen ve 
zenginleştiren Başkan Hilmi Türkmen; tamamen gönüllük esasına dayalı 
olarak çalışan bu iyilik hareketinin bugünlere gelmesindeki en büyük ilham 
kaynağı.
 
Üsküdar halkıyla olan güçlü gönül bağıyla, Üsküdar’ı marka şehre 
dönüştüren öncü fikirleriyle ve temsil ettiği insani değerlerle Başkan Hilmi 
Türkmen, iyiliğin gerçek yıldızı olarak bize yeni iyilik projelerini hayata 
geçirmemiz için güç veriyor.
 
Başkan Hilmi Türkmen; sosyal sorumluluğu hayatın merkezinde gören, 
sevgi, saygı, paylaşma ve sürdürülebilirlik gibi kavramlarla doğrudan 
bağlantılı projelere, iş birliklerine, toplum kampanyalarına ve etkinliklere 
imza atan, kapıları herkese sonuna kadar açık olan Mutlu Şehir Değişim ve 
Dönüşüm Hareketi’nin en büyük destekçisi.
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CANA CAN KAT PROJESİNDE 
KIZILAY’LA EL ELE VERDİK!
Üsküdar Belediyesi’nin ve iyi ki Üsküdar var! platformunun 
desteklediği “Cana Can Kat, Organ Bağışına Destek Ver” sosyal 
sorumluluk projesi, Türk Kızılayı ile şimdi daha çok insana umut 
olabilmek için büyüyor. Bu güzel iş birliğinin ilk buluşması Marmara 
İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen bir panelle gerçekleştirildi. 
Halka açık düzenlenen panelin konuşmacıları sırasıyla Prof. Dr. Hasan 
Hacak, Prof. Dr. Ender Dulundu, Dr. Merve Özdemir Özaykal, Doç. Dr. 
Gürkan Sert, Kızılay’dan Hüseyin Uysal, Kanope Marmara’dan Nazlı Zorlu 
ve iyi ki Üsküdar var! platformundan Şebnem Çetinoğlu oldu.
Panelde yapılan sunum ve konuşmalarla kan ve organ bağışının önemine 
dikkat çekildi. Panel sonunda ise katılımcıların sorduğu sorular yanıtlandı.

Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan Türk Kızılayı ile yapılan 
görüşmeler sonucunda, Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle İyi ki Üsküdar 
Var Platformu’nun kurumsal sosyal sorumluluk adımlarından biri olarak 
ön plana çıkan proje kapsamında organ bağışının yanı sıra kan bağışı 
konusunda da çalışmalar yapılacak. Buna yönelik alınan kararla projenin 
adı “Cana Can Kat, Kan ve Organ Bağışına Destek Ver” olarak güncellendi. 
Bu kapsamda sosyal sorumluluk projemizi destekleyenler yaşarken 
kan vererek, öldükten sonra da organlarınızı bağışlayarak cana can 
katacaklar.
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İYİLİK ADINA İNSANCA BAK!
iyi ki Üsküdar var! platformu gönüllüleri iyilik adına fikir üretmeye 
devam ediyor. Toplumun tüm kesimlerini temsil eden projeler 
birbiri ardına hayata geçirilirken iyiliğin elçileri de yeni gönüllülerle 
güçleniyor.

Platformun hayata geçirmeyi planladığı yeni çatı konseptlerinden biri 
de “İnsanca Bak!” adını taşıyor. Biz insanları diğer canlılardan farklı kılan 
şeyler nedir? İnsan olmanın farklılığını nasıl somut bir şekilde ortaya 
koyarız? “İnsanca Bak!” konsepti, bu ve bunun gibi sorulara yanıt olmak 
ve insan olmanın gereklerini yeniden anımsatmak için doğdu. Yakında 
çok çeşitli temalarla karşımıza çıkacak olan “İnsanca Bak!” konsepti, 
düzenlenecek olan etkinliklerle ve organizasyonlarla iyiliği her yönüyle 
ele alabilme potansiyelinde.
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MODAYA VE İYİLİĞE 
DAİR HER ŞEY:
ZERUJ ALIŞVERİŞ 
FESTİVALİ

Türkiye’de tesettür modasının en kapsamlı organizasyonlarından 
biri olan Zeruj Festival, bir kez daha Üsküdar’a uğradı. 24-26 
Şubat tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen festival alışveriş tutkunlarının akınına uğradı.

12. Zeruj Winter Pop-Up Fest, hem kış sezonu indirimli alışverişi hem de 
yeni sezon alışverişleri için özel indirimleriyle dikkat çekti. Yüzlerce ürün, 
onlarca marka ve tasarımcılar tek çatı altında buluştu. iyi ki Üsküdar var! 
platformunun da desteklediği festivalde Üsküdar markasının eşsiz ürünleri 
de iyilik için vitrine çıktı.
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Güzellik, bakım, moda, ev aksesuarları ve gereçleri gibi çeşitli kategorilerde 
ürünlerin sunulduğu festivalde ziyaretçiler keyif dolu anlar yaşadı. Festival 
sosyal sorumluluğu benimseyen konseptiyle de tam not aldı.  Ziyaretçilerin 
alışveriş esnasında keyifli zaman geçirmeleri için tüm ayrıntıların 
düşünüldüğü festivalde çeşitli deneyim alanları da yer aldı. 2013 yılından 
bu yana yaklaşık 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan, bu yıl 50 marka 
ile kapılarını ziyaretçilerine açan festival, geçtiğimiz yıl 300 bin ziyaretçiyi 
ağırlamıştı.

ÖĞRENCİLERİN İYİLİK 
TUTKUSU:
1 KİTAP 1000 PAYLAŞIM

iyi ki Üsküdar var! platformu farklı iş birlikleriyle toplumun tüm 
kesimlerini kucaklamaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi’nin desteği 
ile hayata geçirilen hafta sonu etkinliklerinden bir yenisi 24 Şubat’ta 
Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirildi.

“1 Kitap 1000 Paylaşım” adını taşıyan etkinlikte öğrenciler, projenin 
kurucularından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nezahat Mertoğlu 
Akbaba’nın öncülüğünde iyiliğe ortak olma duygusuyla bir araya geldi. 
Öğrenciler “Mavi Saçlı Kız” kitabından esinlenerek Uludağ Onkoloji Dayanışma 
Derneği (Onkaday) yararına çantalar tasarladılar.  Öğrenciler buluşmanın 
ikinci ayağında genç birer küratör olarak sergi mekanlarını tasarlayacaklar. 
Beğenilen tasarımlar Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ve 
buradan elde edilen gelir yine Onkoday’a bağışlanacak.
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SEVGİ KUTULARI 
DİYARBAKIR’A ULAŞTI!
İyilik Gönüllümüz 
HayganusGündüz’ün Anısına...

Geçen ay kaybettiğimiz iyi ki Üsküdar var! platformu gönüllüsü 
Hayganuş Gündüz’ün oğlu Agop Gündüz, annesinin vefatı sonrası onun 
anısına “Sevgi Kutusu” projemize anlamlı bir destek verdi. Gündüz, 
kendisine platform olarak önerdiğimiz Diyarbakır’daki Mehmet Akif 
Ersoy Ortaokulu’nda okuyan ihtiyaç sahibi 48 çocuğa destek olmak 
amacıyla hazırladığı ayakkabıları platformumuza ulaştırdı. 

Üsküdar Belediyesi’nin desteği 
ile hazırlanan koliler titizlikle 
adresine ulaştırıldı. iyi ki Üsküdar 
var! platformundan Sebahat 
Bağbars’la bağlantı kuran 
Diyarbakır’daki Mehmet Akif Ersoy 
Ortaokulu Beden Öğretmeni Bilal 
Yakut, öğretmenlik yaptığı okulda 
sadece beden eğitim dersleri 
vermiyor aynı zamanda kendi 
kurduğu kadın futbol takımının da 
antrenörlüğünü yapıyor:

“Bir kız çocuğunu, bir kadını en 
iyi kadınlar, annelerimiz anlar! 
Ben de elimden geldiğince kız 
çocuklarım başta olmak üzere 
tüm çocuklarımın iyi eğitim alması 
ve meslek sahibi olabilmeleri 

için uğraşıyorum. Fakat maddi 
yetersizlikler birçok yönden 
önümüzde engel. Ben de sizlerle 
bağlantı kurarak maddi durumu 
kötü olan öğrencilerime destek 
olabilecek insanlarla bağlantı 
kurmaya çalışıyorum. En büyük 
çabam da kız çocukların eğitimden 
mahrum kalmaması! Özellikle 
antrenman yaparken eşofmana, 
spor ayakkabıya, topa; kış 
aylarında da ayakkabı, mont gibi 
sıcak tutacak eşyalara ihtiyacımız 
oluyor.” 
 
Siz de çocuklarımıza destek 
sunabilir ve bu iyiliğe ortak 
olabilirsiniz:

08 MİNİK KALPLERDEN 
SEVGİ KUTULARI

Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle iyi ki Üsküdar var! platformunun 
farklı konseptler ve etkinliklerle iyiliği çocuklar arasında yaymak için 
yürütülen “Sevgi Kutuları” projesinin yeni ayağı Sebahat Bağbars’ın 
gerçekleştirdiği masal etkinliği oldu.

iyi ki Üsküdar var! platformu gönüllülerinden Sebahat Bağbars’la Yaşasın 
Masal etkinliği 17 Şubat’ta Nev Galeri’de gerçekleştirildi. Yeşil Dev masalı 
ve ardından gerçekleştirilen Sevgi Kutusu Atölyesi’nde miniklere iyilik 
yapmanın önemi, paylaşmanın değeri, hiç tanışmadıkları çocuklara hediye 
mesajları verildi. Hazırlanan kutulara iyi ki Üsküdar var! platformunun 
tasarımcıları tarafından üretilen hediyelerin yanı sıra, illüstratör Hülya 
Yavuz Öden’in hazırladığı Üsküdar Defteri konuldu. Ayrıca etkinliğe katılan 
tüm çocuklara hediyeler verildi.

Çocuklar kendi yazdıkları mesajları ve çizdikleri resimleri de kutulara 
ekleyerek akranlarına “Üsküdar’da seni düşünen bir kalp var!” dediler. 
Hazırlanan Sevgi Kutuları, 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü 
dolayısıyla kelebek hastası çocuklara ulaştırılmak üzere Hayaller Gerçek 
Olsa Derneği’ne teslim edildi.
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TABİ TASARIM PAZARI 

YERYÜZÜ DERNEĞİ 
TOHUM VAKFI İLE 
PANEL

6. TABİİ TASARIM - 
TASARIM PAZARI

9. TABİİ TASARIM - 
TASARIM PAZARI

CANA CAN KAT - 
ORGAN BAĞIŞINA 
DESTEK

ŞANLIURFA

23 NİSAN BESLENME 
ŞENLİĞİ

“OKUMA ŞENLİĞİ” 
(MUTLU FİL KİTABEVİ)

iyi ki Üsküdar var!
YAZ’A MERHABA 
ETKİNLİĞİ

iyi ki Üsküdar var!
MİNİ TASARIM PAZARI

NATURAL FEST - NAR 
BAZAAR İLE BİRLİKTE 

2. SOKAK HAYVANLARI 
YARARINA TASARIM 
PAZARI - NAR BAZAAR

8. GELENEKSEL 
TASARIM PAZARI - 
TABİ TASARIM 1. GÜN

iyi ki Üsküdar var!
DOĞAL ÜRÜNLER 
PAZARI

iyi ki Üsküdar var!
MUTLU DEĞİŞİM 
PAZARI

3.BEYLERBEYİ 
TASARIM PAZARI

ANNELER GÜNÜ 
ETKİNLİĞİ - NAR 
BAZAAR İLE BİRLİKTE 
(NEV MEYDAN) + 
CANA CAN KAT - 
BAĞLARBAŞI KÜLTÜR 
MERKEZİ

İSTANBUL 
ULUSLARARASI 
OPERA DİNLETİSİ

SEBAHAT BAĞBARS’LA
YAŞASIN MASAL 
ETKİNLİĞİ 

NİSAN

NİSAN

MAYIS

NİSANNİSAN

NİSAN

MAYIS

MAYIS

HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

MAYIS MAYIS

MAYIS

MAYIS

NİSAN NİSAN
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İYİLİĞİN MESAJI!

ÜSKÜDAR YAŞAMINA
DAİR HER ŞEY!

İYİLİĞE GÜÇ VEREN
ALIŞVERİŞ KEYFİ!

ÜSKÜDAR’A AİT 
YEPYENİ BİR GAZETE!

iyi ki Üsküdar var! platformunun yaşamı 
zenginleştiren ve herkesi bir araya getiren 

etkinliklerinden, sosyal medya kampanyalarından 
haberiniz var mı? Peki, Üsküdar Dükkan’da ve 

iyikiuskudarvardukkan.com adresinde iyilik için 
satışa sunulan en yeni ürünleri gördünüz mü? 

İyiliğin gündemine dair en güncel haberler artık 
15 günde bir e-posta adresinizde! Takipte kalın, 

iyilikten haberiniz olsun!

Üsküdar’da başlayan iyilik hareketi tüm şehre 
yayılıyor, Üsküdar yaşamına dair her şey bu 

blogda paylaşılıyor! Kültür sanattan seyahate, 
tasarımdan mekana, kent yaşamından sosyal 

sorumluluğa kadar her şey bu platformda. Sürekli 
yenilenen özgün içeriği ile Üsküdar gibi canlı ve 

dinamik. İyiliğin gündeminden, iyi ki Üsküdar var! 
platformunun düzenlediği etkinliklerden ve Üsküdar 

stili yaşama dair güncel gelişmelerden haberdar 
olmak isteyenler için: blog.iyikiuskudarvar.com 

Mutlu şehir Üsküdarlı olmaktan gurur duyuyoruz, 
Üsküdarlı olma kültürünü herkesle paylaşmayı 

seviyoruz. iyi ki Üsküdar var! platformunun yeni 
güncesi, Üsküdar’a özel yepyeni bir gazeteyle 

tanışın! Üsküdar’a dair hikayesi olan herkes ve her 
şey, Üsküdar’da doğan sosyal sorumluluk projeleri, 

gönüllü iyilik çalışmaları, en doğru kaynaktan 
sağlık haberleri, kapak dosyaları, özel röportajlar 
ve çok daha fazlası Haber Üsküdar’da. Kısacası, 

“iyi olan her şey” Haber Üsküdar’da!

Üsküdar markasının hiçbir yerde bulamayacağınız 
özel tasarım ürünlerine ulaşmak şimdi çok kolay. 

Stilinize eşlik eden ve farklılaştıran çantalar, 
kalplerde iz bırakacak hediye seçenekleri, 

sıradanlığa karşı duran ev ve yaşam objeleri, 
tasarımcı elinden dekoratif ürünler ve çok daha 

fazlası iyikiuskudarvardukkan.com adresinde iyilik 
için vitrine taşınıyor. Haftalık ve temalık konseptler 

sunan Üsküdar markasının online mağazası; 
ekonomik ve ulaşılabilir tasarım anlayışı ve sosyal 

sorumluluk amacı güden satış konsepti ile yepyeni 
bir alışveriş deneyimi sunuyor. 

15 Mart 2018  Sayı: 06 İyiliği, mutluluğu paylaşmak paylaştıkça da çoğalmak en büyük hedefimiz...

Haber

İyi Ki Üsküdar Var 
Platformu’nun takı 
tasarımları ona emanet!

Çocuklara okumayı 
sevdiren proje:  
“1 Kitap 1000 Paylaşım”

Daha çok insana umut 
olabilmek için el ele

Türk Kızılay’ı ile başlatılan iş birliği sonrasında kan 
ve organ bağışına dikkat çekmek üzere 5 Mart 
2018’de birlikte ilk etkinlik Marmara İlahiyat 
Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu’nda  
halka açık bir panel şeklinde gerçekleştirildi
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‘Kronik böbrek 
hastalığı  

sinsice gelişir’
‘3 Mekan 1 İyilik’ gezileriyle  
adım adım Üsküdar!

ÜSKÜDAR Belediyesi’nin desteği ile İyi Ki Üsküdar 
Var! Platformunun Mutlu Şehir Rotaları projesi 
kapsamında hayata geçirdiği 3 Mekân 1 İyilik gezisinin 
bu ayki rotası Selimiye-Salacak semtleri oldu. 

Hülya Yavuz 
Öden kitaplarını 
imzaladı!

Sebahat 
Bağbars’la 
yaşasın masal

İYİ Ki Üsküdar Var! Platformu 
gönüllüsü ve İllüstratör 
Hülya Yavuz Öden, Karya 
serisi kitaplarının 4’üncüsünü 
Karya’nın Kırmızı Ceketi adıyla 
yayımladı. İlk imza gününü ise; 
Nev Atölye’de gerçekleştirdi. 

İYİ Ki Üsküdar Var! 
Platformunun iki yıldır farklı 
konseptler ve etkinliklerle iyiliği 
çocuklar arasında yaymak 
için oluşturduğu “Sevgi 
Kutuları” şimdi de Bağbars’ın 
masal etkinliği ile masallarla 
çocuklarla buluşuyor. 

SADEKÂR Levon Levent 
Demircidir İyi Ki Üsküdar Var 
Platformu tasarımcılarının 
tasarımlarına hayat veriyor.

“1 Kitap 1000 Paylaşım” etkinliğinde 
öğrenciler Mavi Saçlı Kız kitabından esinlenerek 
Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği 
(Onkaday) yararına çantalar tasarladılar. 

S/03

Doğa 
dostu 
şehirli

S/10

Minik ellerden 
sokak kedilerine 
sıcak bir yuva

S/09

S/02

S/10Sebahat BAĞBARSS/07Sebahat BAĞBARS
Prof. Dr. Serhan Tuğlular

S/04-05

Üsküdar Belediyesi desteğiyle İyi Ki Üsküdar Var! Platformu, ve 
hayatimiziyiliksaglik.com sitesi, Prof. Dr. Ender Dulundu ve Marmara 
Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Kanope öğrenci kulübünün iş birliği ile 
hayata geçirdiği “Cana Can Kat, Organ Bağışına Destek Ver!” kampanyasının 
ikinci toplantısı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara’da gerçekleştirildi.

ANKARA “CANA CAN KAT” DEDİ!
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Fotoğraf: Ferhat ULUDAĞLAR

Türk Kızılay’ından Cana Can Kat projesine tam destek

8 Mart Dünya Böbrek Günü vesilesiyle Nefroloji 
Uzmanı Prof. Dr. Serhan Tuğlular Kronik böbrek 
hastalığı (KBH) ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 
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