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Başkan Hilmi
Türkmen, minikler
için tasarlanan
projeleri destekliyor,
renkli etkinliklerde
çocuklarla
buluşuyor.

SOSYAL SORUMLULUK

Sağlıklı beslenmeyi
oyunlarla en
eğlenceli şekilde
anlatan “Beslenme
Şenliği”, çocuklardan
tam not aldı.

KENT ve YAŞAM

SEYAHAT ve GEZİ

‘Farklılıkların
farkındayız’ diyen
Üsküdarlılar, Dünya
Otizm Farkındalık
Günü’nde bir araya
geldi.

KÜLTÜR ve SANAT

MEKAN ve İNSAN

“Sebahat Bağbars’la
Yaşaşsın Masal”
etkinliği, minik kalpleri
iyilikle buluşturmaya
devam ediyor.

TASARIM ve ALIŞVERİŞ

İyiliği Paylaşan Alışveriş Kültürü Üsküdar’da!

Şehrin en renkli ve samimi etkinliği, kapılarını sosyal sorumluluğa güç vermek,
iyilikte kelebek etkisi oluşturmak için açtı.
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ÇOCUK
DOSTU
BELEDİYE
BAŞKANI:
HİLMİ TÜRKMEN

İyi niyetli ve samimi davranışları, insanî
değerlere verdiği önem ile öncelikle
ailelerin kalbini kazanan Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar gibi
geleceğe ilişkin hedefleri olan bir semti
yönetmenin yanı sıra, markalaşmış siyasi
kişiliği ve halk adamı olması yönüyle de ilk
günden bu yana Üsküdarlılarla gerçek bir
gönül bağı kurmayı başarmış ve kendisi ile
tanışan herkesin sempatisini kazanmıştır.
Yaptığı her iş ve icraat ile topluma fayda sağlama ve halkın kalbine
dokunma bakış açısıyla hareket eden Başkan Hilmi Türkmen; Üsküdar’ı
herkesi kucaklayan, iyilikte yarışan ve mutluluğu paylaşan bir şehir haline
getirmek için var gücü ile gece gündüz demeden çalışıyor. Örnek kişiliği,
ilham ve umut veren davranışları, yenilikçi girişimleri ile toplumda sevilen
bir kişilik ve yönetici olarak değer gören Başkan Hilmi Türkmen, bunların
yanında, çocuk dostu yönetim ilkesiyle Üsküdar’ı diğer yerel yönetimlerden
birkaç adım öteye taşımayı başardı.

İyi ki Üsküdar Var! platformunun
Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle
geliştirdiği miniklere özel sosyal
sorumluluk projelerinin, mutlu çocuk
hafta sonu etkinliklerinin, çevreci,
eğitici ve eğlenceli etkinliklerin
ve ailece yapılan buluşmaların
ardında Başkan Hilmi Türkmen’in
geleceğimizin teminatı çocuklarımıza
olan sevgisi ve inancı yatıyor.
Başkan Hilmi Türkmen, bu konuda
duygularını şöyle ifade ediyor:
“Çocukların doğayı koruduğu ve
çevre bilinciyle, hayvan sevgisiyle
hareket ettikleri, değişim dönüşüm
hareketini de barındıran bir şehir
hayaliyle yola çıktık. Bu yolda
sayısız iyilik projesini hayata geçirdik.
Bu bağlamda Üsküdar’da doğan
Mutlu Şehir Markası da sevgiyi
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KATILIMCI VE ÇOK SESLİ
İYİLİK FİKİRLERİ

İyi ki Üsküdar Var! projesi birçok gönüllü insanı bir araya getiren ve her adımda zenginleşen bir
yolculuk. Sahip olunan tüm farklılıklara rağmen tüm gönüllülerin tek bir isteği var, iyilik yapmak…
Sosyal sorumluluğu hayatın merkezinde görüyoruz, hayatın her alanında iyiliği paylaşıyoruz.
Sosyal sorumluluğu hayatın merkezinde gören, farklı disiplinlerden gelen gönüllülerin hayat verdiği bu oluşum,
hemen her projede yüzde yüz toplumsal faydayı ön planda tutuyor; destek bekleyen her kesimden bireyin
sesini duyuran etkinlikler gerçekleştiriyor. ”Bugün Bir İyilik Yap!” anlayışını yaşama geçiren İyi ki Üsküdar Var!
platformunun kurumsal bir çerçeveye oturtulan sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık fikirleri, her yaştan
bireyi her gün iyilik yapmaya davet ediyor; katılımcılıkla ve çok seslilikle iyiliğin tüm şehre yayılmasını amaçlıyor.
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ve iyiliği öğreten tasarımlarıyla
çocukları hem eğlendirecek hem de
bilinçlendirecek. İyilik elçilerimizle,
ailelerimizle, Üsküdarlılar olarak hep
birlikte iyiliğe destek vermeye devam
ediyoruz.”
Üsküdarlılar arasında “Çocuk
Dostu Belediye Başkanı” olarak
da anılan Başkan Hilmi Türkmen,
minik zihinler için tasarlanan iyilik
projeleriyle birebir ilgileniyor ve bu
tür projelerin hayata geçirilmesini
destekliyor. Başkan Hilmi Türkmen’in
gözünden hayata yansıyan Üsküdar
portresi mutlu şehrin yapı taşı olan
mutlu aile kavramını barındırıyor.
Başkan Hilmi Türkmen bu vesileyle
Üsküdar’da sık sık düzenlenen renkli
etkinliklerde çocuklarla buluşuyor ve
kucaklaşıyor.
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TADINA DOYULMAYAN ETKİNLİK
İyi ki Üsküdar Var! platformunun çocuklar için geliştirdiği etkinlikler
Üsküdarlı aileleri mutlu etmeye devam ediyor. 21 Nisan Cumartesi
günü Nev Atölye’de düzenlenen Beslenme Şenliği, çocuklara sağlıklı
yiyeceklerin ve beslenmenin önemini en eğlenceli yolla aktardı.
Miniklerin ve anne-babaların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte renkli anlar
yaşandı. Anlatınları can kulağıyla dinleyen çocuklar, etkinlik sonunda hep
birlikte meyveli yoğurt yapmayı öğrendiler. Böylece minikler ilk sağlıklı
yiyeceklerini hazırlamış oldular.
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AVRUPA’NIN EN İYİ
OPERA DİREKTÖRLERİ
ÜSKÜDAR’DAYDI

Kültür sanat şehri Üsküdar, sıra dışı etkinliklere ev sahipliği yapmaya
devam ediyor. Bu doğrultuda 4-6 Nisan tarihleri arasında Bağlarbaşı
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İstanbul Uluslararası Opera Dinletisi”
adlı etkinlik gerçekleştirildi. Proje kapsamında Avrupa’nın en iyi opera
direktörleri Üsküdar’da ağırlandı.

Marwin Wendt (Nationaltheater Mannheim), Sebastian Maier
(Staatstheater Nürnberg), Thomas Böckstiegel (Theater Wuppertal),
Thomas Böckstiegel (Theater Heidelberg), Stefan Vogel (Staatstheater
Mainz), Karen Stone (Theater Magdeburg), Kalle Kanttila (Artist
Management IOA) ve Oliver Kretschmer (Artist Management TACT) gibi
isimler Üsküdar’ı ziyaret ederek şehrin güzelliklerini ve Boğaz’ı keşfetti.
Türk sanatçıların dünya sahnelerine çıkmaları için yapılan bir sınav niteliğinde
olan proje ile Avrupalı direktörlerle ülkemiz sanatçıları buluşturuldu. Başarılı
olan sanatçılar yurt dışında bulunan ünlü opera sahnelerine davet edilme
olanağı elde edebilecek. Sınav sonrasında Avrupa’dan gelen heyete Üsküdar
Belediyesi tarafından imzalanan birer teşekkür plaketi takdim edildi.
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KALPLERİ
FETHEDEN ROTA

30 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul’dan Nordkapp’a doğru yola çıkan,
down sendromlu kardeşi ve diğer down sendromlu kişiler için fark
oluşturmayı, dikkat çekmeyi hedefleyen Adem Çolak, “Down To Earth
Road” adını verdiği motosiklet turuyla gündeme gelmişti.
Bugüne kadar 16 bin km yol yapan ve 26 ülkeden geçen Çolak, rota
boyunca ulaşabildiği derneklerdeki down sendromlu kişiler ile görüştü;
onlardan hayallerini, taleplerini, neler yaptıklarını öğrendi. Çolak, bu
rotayla önemli miktarda bağış toplanmasına da vesile oldu. Down
Sendromu Derneği ile dayanışma içinde olan Çolak’ın yolu bu defa altın
kalpli şehir Üsküdar’la kesişti.
İyi ki Üsküdar Var! platformuyla tanışan
Çolak, platform gönüllüleriyle down
sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm
Kahvesi’ne sembolik bir tur düzenleyerek
Üsküdar Belediyesi’nin örnek sosyal
sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.
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ÜSKÜDAR’IN EN SAMİMİ ALIŞVERİŞ BULUŞMASI:

MUTLU ŞEHİR TASARIM PAZARI
ve İYİLİK GÜNLERİ

Üsküdar’da düzenlenen tasarım ve alışveriş buluşmaları artık herkesin severek takip ettiği bir gelenek haline geldi. Bu etkinliklerin
sonuncusu 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Nev Meydan’da Üsküdarlıların geniş katılımıyla düzenlendi. Farklı tasarımcıların
standlarına ev sahipliği yapan “Mutlu Şehir Tasarım Pazarı ve İyilik Günleri”, şehrin en sıcak ve samimi etkinliklerinden biri olmaya aday.

Üsküdar Belediyesi’nin desteği, İyi ki Üsküdar Var! platformu ve
Tabi Tasarım iş birliği ile hayata geçirilen buluşma, merkezine iyiliği
yerleştiren bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Etkinliğe katılan tüm
katılımcılar, platformun “Alışverişi iyiliğe çevir” ve “İyiliği paylaş”
mesajlarını desteklemenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğe destek veren ve stant satışlarını gerçekleştiren Tabi Tasarım,
“Mutlu Şehir Tasarım Pazarı ve İyilik Günleri” sonrası elde edilen gelirin
belirli bir kısmının STK’lara ve derneklere bağışlanmasını sağlayarak
iyiliğin paylaşılmasına destek oluyor.
“İyilikte kelebek etkisi” anlayışıyla yola çıkan etkinlikte stant kuran
tasarımcılara elde ettikleri satış gelirlerinden bireysel olarak da
bağışta bulunabilecekleri konusunda bilgi verildi. “Mutlu Şehir Tasarım
Pazarı ve İyilik Günleri”, verdiği çevre duyarlılığı mesajı ile de övgüyü
hak ediyor.
Etkinlikten elde edilen gelir ile bir “Kardeşlik Ormanı” kurulacak. Fidan
dikimi ise, tasarım pazarı katılımcılarıyla birlikte gerçekleştirilecek.
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İYİLİĞE GİDEN YOL
KALP NOKTALARI’NDAN
GEÇİYOR

Moda ve tasarımı sosyal sorumlulukla birleştiren Üsküdar markası,
alışveriş keyfini iyiliğe dönüştürüyor. Sezon içinde adını çokça duyuran,
tasarımcıların ve sanatçıların imzasını taşıyan “Üsküdar” markalı
mutlu şehir hediyeleri, dekoratif yaşam objeleri, çanta tasarımları
“Kalp Noktaları”nda satışa sunuluyor.

BAĞIMSIZ TASARIMCILARA VE
YENİ MARKALARA DESTEK
İyi ki Üsküdar Var! platformu, Üsküdar’da geniş bir katılımla üç gün
devam eden “Mutlu Şehir Tasarım Pazarı ve İyilik Günleri” süresince,
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.
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.
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Bir ürünün “Kalp Noktaları”nda satışa sunulabilmesi için özel tasarım
olması gerekiyor. Jüri ön elemesini geçen ürünler, belli bir süre sergilenip
talep edilme oranına göre Üsküdar markası çatısı altında İyi ki Üsküdar
Var! platformunun e-ticaret sitesinde, Üsküdar Dükkan’da ve farklı etkinlik
mekanlarında kurulan özel standlarda tüketiciyle buluşuyor.
İyilik Yolu’nu adım adım takip ederek ulaşılabilir tasarımı keşfedin! Kalp
Noktası içeriğini de barındıran Üsküdar Dükkan’da satışlardan elde edilen
gelir, yıl boyu hayata geçirilen yeni iyilik projelerine fon oluşturuyor. Kısacası,
iyiliğin nabzının attığı Kalp Noktaları, satın alacağınız ürünlerle başka
hayatlara dokunabileceğiniz birer tanışma fırsatı anlamına dönüşüyor.

İYİLİK DOLU KALPLERDEN
KARDEŞLİK ORMANI’NA DESTEK

Üsküdar Belediyesi’nin desteği, İyi ki Üsküdar Var! platformu ve Tabi Tasarım iş birliği ile
merkezine iyiliği yerleştiren “Mutlu Şehir Tasarım Pazarı ve İyilik Günleri”, Nev Meydan’da
çeşitli markaların katılımlarıyla gerçekleşti.

30 Mart -1 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliği ziyaret eden Üsküdarlılar,
geleneksel el sanatlarından tasarım ürünlere, hobi-kırtasiye ürünlerinden giyim ve
aksesuar ürünlerine, anne - bebek ürünlerine kadar yüzlerce ürünü bir arada bulma şansı
fırsatını elde etti. Etkinlikle birlikte bir iyilik projesi de gerçekleştirildi. Elde edilen gelirin bir
kısmı, Tabi Tasarım ve ÇEKÜD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) iş birliğiyle hazırlanan
Kardeşlik Ormanı projesi için bağışa dönüştü. Ayrıca etkinlikte dileyen ziyaretçilerin ÇEKÜD
standında fidan bağışı yapmaları sağlandı.
Kardeşlik Ormanı için toplu fidan dikimi, Tasarım Pazarı sonrası belirlenen bir tarihte
ziyaretçilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek.
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MUTLU ŞEHİR
TASARIMCI İŞ BİRLİKLERİ

İyi ki Üsküdar Var! platformu, bundan kısa bir süre önce üretenin,
tasarımcının ve sanatçının yanında olan Üsküdar Belediyesi’nin
desteği ile Üsküdar’a has yaşam tarzını yansıtan, bu şehre ait olan
fakat dünyaya mal olacak değerde, temelinde toplum için iyilik
ve sosyal sorumluluğu barındıran bir markayı, Üsküdar markasını
yaşama kazandırdı.
Toplum için yeni ekonomik değerler ve istihdam demek olan Üsküdar
markası ve markanın ortak anlayış ile tasarladığı ürünler, herkes
için iyiliği desteklemenin yanında; ailelere, genç tasarımcılara, ismini
duyuramamış sanatçılara, görünmez olmadıklarını haykıran engellilere,
kısacası toplumun her kesiminden insanlara yeni iş imkanları ve kazanç
olanakları sağlıyor.
İyi ki Üsküdar Var! platformunun faydalı marka iş birliklerinin ve
Üsküdar’dan başlayarak tüm şehre yayılan, yeni girişimler için rol
model olan, mutlu şehir değişim hareketinin temelinde iyilik yer alıyor.
İyi ki Üsküdar Var! platformu, iş birliği yaptığı tasarımcılar, sanatçılar ve
markalarla içinde yaşadığımız toplumun sosyal ve kültürel alanlarında
iyiliği köklendirmeye, farkındalık oluşturmaya, yeni ekonomik
değerlerin oluşturulmasına katkı sağlıyor.
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ÜSKÜDAR’DA TOHUM
TAKAS ŞENLİĞİ COŞKUSU

Üsküdar Belediyesi’nin desteği, İyi ki Üsküdar Var! platformu ve birçok
destekçi dernek ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İstanbul Tohum Takas
Şenliği”, Üsküdar Emek Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Senelerdir soframıza gelen gıdaların kaynağı olan atalarımızın mirası
tohumlara sahip çıkma amacıyla düzenlenen İstanbul Tohum Takas
Şenliği’ne, sadece İstanbullular değil, yurdun dört bir yanından
vatandaşlar katıldı. Şenlikte ekşi mayalı ekmekler fırına verildi, çömlek
atölyeleri kuruldu. Renkli ve unutulmaz anların yaşandığı etkinliğe katılan
tohum sevdalıları, kendi aralarında yüz binlerce yerli tohumu takas etti.
Şenlikte çocuklar da unutulmadı. Miniklerin eğlenceli zaman geçirecekleri
oyun atölyelerine, okuma etkinliklerine ve oyun alanlarına ilgi büyüktü.
İstanbul Tohum Takas Şenliği, sokakların Karadeniz esintisi Ümit Taşkıran
konseri ile sona erdi.
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ÜRETEN VE PAYLAŞAN
ÇOCUKLAR İÇİN

Yetenekli çocuklar Mutlu Şehir Tasarım Pazarı ve İyilik Günleri’nde
bir araya geldi. 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Nev Meydan’da
Üsküdarlıların geniş katılımıyla düzenlenen buluşma, mutlu şehir
teması ile ilköğretim çağındaki çocukların zihinsel ve el becerilerinin
gelişimlerine destek olmak, geleneksel ve güzel sanatlara ilgilerini
artırmak amacını da taşıyordu.
“Birlikte üretiyoruz ve paylaşıyoruz” söylemiyle bir araya gelen minikler,
kendileri için düzenlenen çeşitli atölyelere büyük ilgi gösterdi. İyi ki
Üsküdar Var! platformunun İyilik için tasarımın gücü” sloganıyla hayata
geçirdiği mutlu çocuk ve aile atölyeleri, üretici ve yaratıcı yeni kuşakların
oluşması için uygun ortamlar sunuyor.
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ESKİ EŞYALARIN
‘YENİ‘ HAYATI:

İleri Dönüşüm Sanatları

İyi Ki Üsküdar Var! platformunun Üsküdar Belediyesi
desteği ile başlattığı “Mutlu Şehir Geri Dönüşüm ve Değişim
Hareketi” yeni ve iz bırakacak projelerle gündemdeki
yerini korumaya devam ediyor. Platform, geri dönüşümü
toplumda kalıcı hale getirme amacıyla tasarımcı ve sanatçı
iş birlikleri geleneğini sürdürmeye kararlı.
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ŞİMDİ MASALLARI VE
SEVGİYİ PAYLAŞMA ZAMANI

İyi ki Üsküdar Var! Platformu gönüllülerinden Sebahat Bağbars, hem masal
anlatıyor hem de kocaman kalpli minikleri “Sevgi Kutusu” etkinliği ile iyiliğe dahil
ediyor. İyi ki Üsküdar Var Platformu’nun yaklaşık iki yıl önce başlattığı “Sevgi
Kutusu” sosyal sorumluluk projesi, iki aydır “Sebahat Bağbars’la Yaşaşsın Masal”
etkinliği kapsamında minik yürekler ve aileleri ile buluşuyor.

Görsel tasarımcı Kaan Bingül imzasıyla tasarlanan sıra dışı
yaşam ürünleri, hikayeleri ve geçmişleriyle çarpıcı bir etkiye
sahip. Bingül’ün “İleri Dönüşüm Sanatları” adını verdiği
proje, her çeşit eski eşyayı, gereci ve nesneyi geri kazanım
ile yeniden işlevsel kılmayı ve yaşamın bir parçası haline
getirmeyi hedefliyor. Bireysel yetenekleri ve ustalıkları
gün yüzüne çıkaran bu proje, herkesi tüketmek yerine
yeniden üretmeye teşvik ediyor; bizi yaşlanan dünyamızı
dönüştürmeye, evlerimizden başlamaya davet ediyor. Böylece
tükettiğimizi sandığımız pek çok eşya, işlevsel yeni bir hayata
kavuşturuluyor.

Çocuklar bu buluşmalarda başta iyiliği paylaşmak olmak üzere birçok önemli konuyla
temas ediyor. İyi ki Üsküdar Var! platformu ve Üsküdar Belediyesi desteği ile hayata
geçirilen etkinliğin bu seferki hedefi Şanlıurfa, Harran’da hayata geçirilen önemli bir
kampanyaydı. 7 Nisan Cumartesi günü Nev Galeri’de gerçekleştirilen etkinliğin otizmli
çocuk misafirleri de vardı. Sebahat Bağbars, masal öncesinde “Otizm Farkındalık Ayı”
nedeniyle çocuklara otizmle ilgili bilgiler verdi. Çocuklar masal etkinliği sonrasında,
Harran’da anaokullarının sayısını artırmak için başlatılan “Şimdi Okul Zamanı, El Ele
Eğitimli Nesillere” projesine destek vermek için Bağbars’la beraber Sevgi Kutuları’nı
süslediler. Çocuklar resimli mektuplarıyla birlikte evlerinden getirdikleri kitap ve
oyuncakları da bu kutulara eklediler.
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OTİZMİN FARKINDAYIZ,
OTİZMLİLERİN YANINDAYIZ!

Üsküdar Belediyesi, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla “Farklılıkların
Farkındayız” diyerek Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nin bahçesinde halka açık
özel bir buluşma gerçekleştirdi. İyi ki Üsküdar Var! platformu da bu buluşmaya Mini
Tasarım Pazarı ve Mutlu Şehir Seramik ve Origami Atölyeleri ile destek verdi.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlik davetlilerin yürüyüşüyle başladı. Çocuklar için
origami ve ebru atölyelerin kurulduğu etkinlik alanında; yüz boyama, palyaço gösterileri,
el izi baskı gibi birtakım etkinlikler de düzenlendi.
Otizmli çocuklar ve ailelerinin ağırlandığı etkinlikte down sendromlu minikler, arkadaşlarına
sahneye mehter takımı olarak çıkarak destek verdiler. Nasreddin Hoca’dan Karagöz ve
Hacivat’a ve Keloğlan’a kadar birçok karakter buluşmaya renk kattı. Üsküdar’da bulunan
Barbaros Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi’nin de stant açarak
destek verdiği ve tüm çocukların keyifli vakit geçirdiği buluşmada otizme dikkat çekildi.
Engelsiz Yaşam Müzik Korosu’nun da sahne aldığı etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.
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