
ENGELLERİ 
AŞMAK İÇİN
EL ELE
iyi ki Üsküdar var! 
platformu, farkındalık 
adına Engelli Hakları 
Federasyonu iş birliği 
ile özel bir Bilgilendirici 
toplantı düzenlendi.
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SOSYAL SORUMLULUK     KENT ve YAŞAM     SEYAHAT ve GEZİ     KÜLTÜR ve SANAT      MEKAN ve İNSAN     TASARIM ve ALIŞVERİŞ   

KİTAPLARIN 
DİLİ
En renkli okuma 
etkinliğine katılan 
çocuklar, kitaplarla 
bağ kurabilecekleri 
çok özel bir atmosferi 
deneyimledi.
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SANATTA 
ENGEL YOK!
Engelliler Haftası’nda 
Üsküdar’da 
düzenlenen çamur 
atölyesine davet 
edilen görme engelli 
çocuklar hünerlerini 
sergiledi.
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KALPTEN BİR 
YOLCULUK
“Bir Sana Bir Bana” 
kampanyası ile 
toplanan hediye 
çantalar, Mardinli 
miniklerin yüzünü 
güldürdü.
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Anneler ve çocukları, şehrin en ilham verici Anneler Günü etkinliğinde buluştu; 
sevgi, mutluluk ve birliktelik kültürü güne damgasını vurdu.  

Üsküdar’da Anneler 
Günü Başkadır!
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Dünyaya ve dünya üzerinde 
yaşayan tüm canlılara kalpten bir 
sevgi besliyoruz. 

Daha güzel bir hayatın var olabileceği 
umuduyla onlar için çalışıyoruz. 

Sevgi ve umudun birleşiminden doğan 
Üsküdar Markası ile ortaya çıkan 
mutluluğu ise çevremizde yer alan 
herkesle paylaşıyoruz.

Hayatın her alanına dokunan, toplumun 
tüm kesimlerini kucaklayan 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…
 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen’in öncülüğünde ve Üsküdar 
Belediyesi tarafından altın kalpli 
mutlu şehir Üsküdar’da başlatılan bu 
örnek dönüşüm, kısa sürede sınırlarını 
aşarak iyilik ve mutluluk hareketine 
dönüştü. Biz aileyiz, çocuğuz, genciz, 
yetişkiniz, yaşlıyız, engelliyiz, çevreciyiz, 
hayvanseveriz, sanatçıyız, tasarımcıyız, 
zanaatkarız. Biz, mutlu şehir değişim 
ve değişim hareketi gönüllüleriyiz. Biz 
Üsküdarlıyız. 

+

=

Sevgi

Umut

Mutluluk

Umudun, 
İlhamın ve 
Sevginin 
Markasıyız

SEVGİ ve UMUT VARSA 
ÜSKÜDAR MARKASI VAR, 

MUTLULUK VAR.

Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’ndan gelen öğrencilerle 
düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. “Başarmak İçin Hiçbir Engelimiz 
Yok” sloganıyla düzenlenen etkinliğin amacı, engellilerin de sanatsal 
faaliyetlerde son derece başarılı olabileceğini göstermekti. Renkli 
anların yaşandığı atölye çalışmasından birbirinden güzel ve sanatsal 
değeri olan eserler ortaya çıktı.

ÇAMURA RENK 
KATAN ENGELSİZ 
DÜŞLER

Engelsiz yaşamın en büyük destekçilerinden Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi’nin 
ve iyi ki Üsküdar var! platformunun hayata geçirdiği 
sosyal sorumluluk projelerine ve toplumsal duyarlılık 
kampanyalarına desteğini her daim sürdürüyor ve 
etkinliklere bizzat katılıyor. 
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Üsküdarlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, bu anlamlı günü kutlayarak Anneler Günü’ne özel bir 
konuşma yaptı: “Peygamberimizin çok güzel bir hadisi var. ‘Cennet, annelerin 
ayakları altındadır’. Başka hiçbir kesim, hiçbir sınıf ve grup için böyle bir söz 
yoktur. Demek ki aslında hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutluluğu 
yakalamak için annemizi mutlu etsek, üzmesek yeterlidir. Tabii ki yılda bir gün 
değil, hayatımızın her gününü, her anını annelerimize borçluyuz.” 

Defilede sergilenen ve yaz sezonuna ait 
çantaların satışından elde edilecek gelir 
bir diyaliz makinesi alınması amacıyla 
bağışlanacak. Etkinlikte çocuklar da 
düşünülmüştü. Minikler origami ve karikatür 
atölyelerine katılarak doyasıya eğlendi. 
Kurulan özel alanda anneler çocuklarıyla 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğin sonunda 
anneler için bir de özel hediye çekilişi yapıldı. 
Şehrin en iyi Anneler Günü buluşması, kurulan 
yepyeni dostluklar ve sıcacık anılarla sona erdi.

Organizasyon dolu dolu içeriğiyle 
katılımcılardan tam not aldı. 
Etkinlik alanında yer bulan, 
birbirinden güzel ürünlerin 
sosyal sorumluluk projeleri 
yararına satıldığı Tasarım Pazarı 
Üsküdarlıların büyük beğenisini 
kazandı. Açık büfe kahvaltı alanı, 
renkli oturma minderleri ve çeşitli 
standlarla huzur dolu bir gün 
paylaşıldı.

Etkinlikte müzik de unutulmadı. Sahneyi 
dolduran Asya Yakası isimli müzik grubu 
Üsküdarlılara gün boyu canlı müzik 
ziyafeti yaşattı. Etkinliğin sürprizleri 
bununla da bitmedi; güne özel bir defile 
de düzenlendi. Anneler ve çocukları, 
Üsküdar markası ve tasarımcı Seval 
Ergün Ertürk iş birliği ile tasarlanan özel 
çantaları taşıyarak podyumda yürüdü.

Şehrİn En Özel Anneler 
Günü Buluşması
Üsküdar Belediyesi’nin desteği ve Nar Bazaar iş birliği ile
iyi ki Üsküdar var! platformu tarafından hayata geçirilen şehrin 
en iyi Anneler Günü buluşması, 13 Mayıs Pazar günü, Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi Meydanı’nda gerçekleştirildi. 
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Etkinliğe katılan çocuklar kitaplarla bağ kurabilecekleri çok özel bir 
atmosferi deneyimlerken, aileler de Mutlu Fil Yayınları’nın sahibi Nihal 
Ünver’in rehberliğinde, doğru kitap ve yazar seçimi, kitapları sevmek ve 
yaşa göre kitap seçimi gibi konular hakkında bilgi aldılar.

37 eserin yer aldığı sergi, görsel 
tasarımcı Bingül’ün her çeşit eşya 
ve materyali, anıları olan objelerle 
bütünleştirerek geri kazanım 
ile yeniden işlevsel hale getirme 
hikayesini resmediyor. Yaşamın bir 
parçası haline gelen bu eserler, 
adeta geçmişle geleceği aynı histe 
duygularda buluşturuyor.

Bu proje ile herkesi tüketmek yerine, 
yeniden üretmeye ve yaşlanan 
dünyayı dönüştürmeye yaşam 
alanlarımızdan başlamaya, teşvik 
etmeyi amaçladığını belirten Bingül, 
sıradaki projesi hakkında da ipuçları 
veriyor, “Hayata geçirdiğimiz 
sergimiz ve ileride planladığımız 
Mobile Container Tasarım Atölyesi 
projesi ile Üsküdar’da sanat 
konusundaki öncülüğümüzü cadde 
ve meydanlara taşıyacağız.”

Runarchyrc üyeleri ile ortaklaşa 
gerçekleştirilen etkinlik, Üsküdar’ın 
mutluluk saçan yeşil atmosferinde 
sporun iyileştirici gücünü bir kez 
daha ortaya koydu. Sağlıklı, zinde 
ve mutlu bir hayat için spor şart 
diyerek farkındalığı artırmak için 
düzenlenen koşu, 29 Nisan Pazar 

sabahı başlatıldı. Saat 08.30’da 
Validebağ Korusu’nda buluşan 
Üsküdarlılar, 6/10K koştuktan sonra 
yorgunluklarını atmak ve kahvaltı 
yapmak için Tebessüm Kahvesi’ne 
doğru hareket etti. Herkesin kalbine 
iyi gelen buluşma, yeni etkinliklerin 
düzenlenmesi sözüyle sona erdi.

Şenlik renkli anlara sahne oldu. 
Fatoş Büyüker’in çamur, Rüya 
Aydınoğlu’nun origami atölyeleri 
çok sevildi. Bunların yanı sıra, çocuk 
yazarı ve resimleme sanatçısı Hülya 
Yavuz Öden ve Aysun Altındağ 
kitaplarını imzaladılar. Öden, 
Karya serisi kitaplarından “Karya 
Saklambaç Oynuyor” isimli kitabını 
çocuklar için okudu ve onlarla birlikte 
kitap kahramanlarının olduğu duvar 
resmini boyadı. Altınoğlu ise “Hayal 
Bulutu Nimbus” isimli kitabından 
bölümler okuyarak bir atölye 
çalışması düzenledi.

Şenliğe katılan çocuklar, ayrıca 
Sebahat Bağbars’ın düzenlediği 
“Masallarla Dans” etkinliğine 
katılarak hem masal dinleyerek hem 
de dans ederek şenliği sonlandırdılar.

MİNİKLER KİTAP 
SEVGİSİNİ PAYLAŞTI

SAĞLIK VE MUTLULUK 
İÇİN KOŞTUK!

iyi ki Üsküdar var! platformu, Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile
28 Nisan’da okumayı sökmüş birinci sınıflar ve okumayı seven tüm 
çocuklar için bir şenlik tasarladı ve hayata geçirdi. “Yol Arkadaşım 
Kitap! Okuma Şenliği” adlı etkinlik, çocuklar kadar ebeveynlerin de 
büyük beğenisini kazandı.
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Nostaljik  Bir Gelecek  Düşü:

İLERİ DÖNÜŞÜM 
SANATLARI

iyi ki Üsküdar var! platformu tasarımcılarından Kaan Bingül, Üsküdar 
Belediyesi’nin desteklediği “İleri Dönüşüm Sanatları” isimli sergisini
9-12 Mayıs tarihleri arasında Nev Galeri’de sanatseverlerle buluşturdu.

“Doğayı Kalbinde Hisset” diyen iyi ki Üsküdar var! platformu ve 
Üsküdarlılar, “Yenilikçi Şehir Koşuları” için yeniden bir araya geldi.
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KARDEŞLİK ORMANI’NIN 
İLK FİDANLARI 
TOPRAKLA BULUŞTU

SIRA DIŞI BİR
TİYATRO BULUŞMASI07 08

Üsküdar’da düzenlenen tasarım ve alışveriş buluşmaları artık herkesin 
severek takip ettiği bir gelenek haline geldi. Bu etkinliklerin sonuncusu 
geçtiğimiz haftalarda Nev Meydan’da “Mutlu Şehir Tasarım Pazarı ve 
İyilik Günleri” adıyla düzenlenmişti.

Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışırken çevrenizde olan güzellikleri 
kaçırdığınızın farkında mısınız? Koşar adımlarla işe giderken belki de 
muhteşem sese sahip olan bir kişiyi dinlemeden geçip gittiniz ya da 
arkadaşlarınızla buluşmak için acele ederken bu şahane orta oyununu 
kaçırdınız! 

iyi ki Üsküdar var! platformu gönüllülerinden Belma Atakan, projenin 
başlangıcından bugüne yapılan alışverişler sonrasında biriktirilen 
çocuk çantalarını platform adına Mardin’deki ihtiyaç sahibi çocuklara 
ulaştırmak için yola çıktı. Etkileyici bir serüvene dönüşen bu yolculukta 
Mardinli miniklerle çok özel ve duygu dolu anlar yaşandı. Götürülen 
çantalara ayrıca çocukların ihtiyacı olan kalem, silgi, defter gibi çeşitli 
kırtasiye malzemeleri de eklenmişti. Siz de destek olmak için kampanya 
kapsamında Üsküdar markasından alışveriş yapabilir ve onların 
mutluluğuna ortak olabilirsiniz.

Tabi Tasarım iş birliği ile geçekleştirilen etkinlikte 
stant kuran tasarımcılara elde ettikleri satış 
gelirlerinden bireysel olarak da bağışta 
bulunabilecekleri söylenmiş ve organizasyondan 
elde edilen gelir ile bir Kardeşlik Ormanı 
kurulmasına karar verilmişti. O fikir şimdi 
hayata geçirildi. iyi ki Üsküdar var! platformu 
gönüllüleri, Tabi Tasarım ekibi ile tasarım 
pazarına katılanlar el ele verdiler ve hep birlikte 
Kardeşlik Ormanı’nın ilk adımını atmak için fidan 
dikiminde buluştular.

Bu eğlenceye ortak olmak isteyenler 
28 Nisan Cumartesi günü Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi yanındaki
iyi ki Üsküdar var! Sokağı’nda bir araya 
geldi. “Seyri Serüven” adını taşıyan 
tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. 
Yarım saat süren orta oyunu, meddahlık 
geleneğinin tutkunları için eşsiz bir 
buluşma niteliğindeydi.

BU DEFA MARDİNLİ 
MİNİKLERİN YÜZÜ 
GÜLDÜ

Üsküdar markasının sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve 
büyük destek gören “Bir Sana Bir Bana” kampanyası yeni adımlarla 
ses getirmeye devam ediyor. Projenin sevgiyle dokunduğu yeni şehir 
Mardin oldu.
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YAŞAMA DEĞER KATAN 
İŞ BİRLİKLERİ 10

iyi ki Üsküdar var! platformunun faydalı marka iş birliklerinin ve 
Üsküdar’dan başlayarak tüm şehre yayılan, yeni girişimler için rol model 
olan Mutlu Şehir Değişim ve Dönüşüm Hareketi’nin temelinde sevgi ve 
paylaşım yer alıyor. Atölye çalışmalarından üretici ve eğitsel etkinliklere, 
yardım ve destek buluşmalarından sosyal farkındalık kampanyalarına 
kadar hemen her alanda sürdürülen iş birlikleri, birlikteliğe destek vermek 
isteyen tasarımcılar ve sanatçılar için benzersiz bir değere dönüşüyor. 

Üsküdar, Bağlarbaşı’nda herkesi kucaklayan, iyiliğin merkezde olduğu 
etkinliklerin yapıldığı “iyi ki Üsküdar var! Bahçe” açıldı. Gönüllüler
5 Mayıs’ta bir araya geldi ve el ele vererek bahçeyi yeniden yapılandırarak 
yaza hazırladılar. Havaların ısınmasıyla Nev Mekan ve Nev Atölye’de 
yapılan etkinlikler artık bahçeye taşındı.

iyi ki Üsküdar var! platformu; önce şehre, sonra tüm insanlığa ve dünyaya 
ümit ve ilham vermeyi amaçlayan görev anlayışı ile iş birliklerine imza atmaya 
devam ediyor. Üsküdar’ın marka değerinden güç alarak gerçekleştirilen bu iş 
birliklerinden doğan tasarım ve alışveriş fikirleri, herkesi destek olmaya çağıran 
sosyal sorumluluk projeleri, malzemeye ikinci şans veren - doğa dostu ve çevreci 
yaşam kültürü, sosyal medyada etkili biçimde yürütülen toplumu sevgi ile bir 
araya getirme kampanyaları, şehir yaşamına yeni bir soluk getiren etkinlikler; 
yaşama, insana ve doğaya saygılı ve yüzde yüz sorumlu bir toplum hayalinin 
gerçekleştirilmesi yolunda değişimi her şeyden önce kalplerde başlatıyor.

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile iyi ki Üsküdar var! platformunun oluşturduğu 
Nev Bahçe’de tasarım ve alışveriş alanı, mini tasarım pazarı, üretici çocuk oyun 
alanı, mutlu aile buluşma alanı, Sahne Senin müzik ve performans alanı, mutlu 
şehir değişim ve dönüşüm alanı gibi bölümler yer alıyor. Yaza merhaba demek 
isteyen ve bahçenin tadını çıkarmak isteyen herkesi bekliyoruz!

BAHÇE BOYAMA
ETKİNLİĞİ11

Herkesin katılımına açık olan 
etkinlik, alanında uzman konukların 
konuşmacı olarak yer aldığı 
bilgilendirme konuşmaları ile 
başladı. Toplantıda, T.C. Sağlık 
Bakanlığı Marmara Üniversitesi 
Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Op. Dr. Tevfik 
Kıvılcım Uprak, organ naklinin 
önemini ve tıbbi yönünü anlattı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Op. Dr. Korcan Yüksel ve Uzman 
Fizyoterapist Çiğdem Kılıç Tümen, 
engellilerin ortopedik sorunları ve 
tedavi yöntemleri hakkında bilgiler 
vererek katılımcıların sorularını 
yanıtladı.

Engelliler Haftası’na özel 
düzenlenen etkinliğin katılımcıları, 
“Sanatla Engelleri Aşıyoruz!” 
sloganıyla etkinlik alanında 
düzenlenen çamur, origami gibi 

farklı atölye çalışmalarına katılma 
fırsatı buldu.

Çoklu engelliler için yürüttüğü 
çalışmalarla bilinen Ayşe Nurtaç 
Sözbir Günebakan Çok Engelli 
Görmeyen Çocuklar ve Ailelerine 
Destek Derneği’nin desteği ile 
etkinliğe katılan Ferhat Aykut 
ve Oktay Türkmen etkinlikte 
sahne alarak şarkı söylediler. 
Günün sonunda Engelli Hakları 
Federasyonu üyeleri ve bazı 
katılımcılar, organlarını bağışlayarak 
bu önemli sosyal sorumluluk 
projesine destek vererek cana can 
kattılar.

ENGELLERİ 
AŞMAK VE 
CANA CAN 
KATMAK İÇİN 
EL ELE
iyi ki Üsküdar var! platformu, 
Üsküdar Belediyesi desteği 
ile organ bağışı konusunda 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
hayata geçirdiği “Cana Can Kat, 
Kan ve Organ Bağışına Destek 
Ver!” projesi kapsamında ve 
Engelliler Haftası dolayısıyla, 
11 Mayıs Pazartesi günü Engelli 
Hakları Federasyonu ile özel 
bir bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi.
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SOSYAL MEDYADA DA 
BİR ARADAYIZ!

ÜSKÜDAR YAŞAMI KADAR 
CANLI VE DİNAMİK

12

13

iyi ki Üsküdar var! platformunun ses getiren sosyal sorumluluk projelerinden 
ve mutlu şehir etkinliklerinden haberiniz var mı? Sevgiyi ve umudu paylaşmak 
isteyenler online dünyada bir araya geliyor, herkesi kucaklayan fikirler sizinle güç 
kazanıyor. Sosyal medya hesaplarımızı yakın takibe alın, bu ilham verici hareketin 
yıldızlarından biri olun.

Mutlu şehir Üsküdarlı olmaktan 
gurur duyuyoruz, Üsküdarlı 
olma kültürünü herkesle 
paylaşmayı seviyoruz. 
Üsküdar’da başlayan Mutlu 
Şehir Değişim ve Dönüşüm 
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.  

Türkiye’nin umut veren, 
yaptıkları işler ve tavırları ile 
ilham kaynağı olan tasarımcılar, 
sanatçılar ve ünlüler, başta 
YouTube olmak üzere, tüm 
sosyal medya kanallarında 
sevgiyi paylaşmaya ve takip 
etmeye davet ediyor. Instagram, 
Facebook ve Twitter’da bizi takip 
ederek en güncel etkinliklerden 
ve gelişmelerden haberdar 
olabilirsiniz. Ayrıca sosyal 
medyada #BirArayaGeliyoruz 
etiketini gördüğünüz her 
paylaşımda Mutlu Şehir Değişim 
ve Dönüşüm Hareketi’ne dair 
güncel içerikler bulabilirsiniz.

Sürekli yenilenen özgün içeriği 
ile Üsküdar gibi canlı ve dinamik. 
blog.iyikiuskudarvar.com adresi 
üzerinden yayın yapan bu 
yaşayan portal,
iyi ki Üsküdar var! platformunun 
düzenlediği etkinliklerden ve 
Üsküdar stili yaşama dair güncel 
gelişmelerden haberdar olmak 
isteyenler için tasarlandı. 

#BirArayaGeliyoruz




