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BİR GÖNÜL
BELEDİYECİLİĞİ
Hilmi Türkmen
yönetimindeki Üsküdar
Belediyesi, mutlu şehir
için çalışıyor ve bir
gönül belediyeciliği
örneği sergiliyor.

SOSYAL SORUMLULUK

ÜSKÜDAR’DA
RENKLİ HAFTA
SONU

KADIN
EMEĞİNE
SAYGI

ÜSKÜDAR’DAN
İLHAM ALAN
SANAT

S/4

S/6

S/7

Bir Üsküdar geleneğine
dönüşen tasarım
pazarı, Beylerbeyi
İskelesi’nde sokak
hayvanları yararına
düzenlendi.

S/2
KENT ve YAŞAM

AĞUSTOS
“18

SEYAHAT ve GEZİ

Kuzguncuk’ta
düzenlenen ve büyük
ilgi gören tasarım
pazarında kadın
emeğine saygı ve
destek vardı.

KÜLTÜR ve SANAT

MEKAN ve İNSAN

Üsküdarlı
sanatçılardan Eda
Mordeniz’in mutlu
şehirden ilham
alan “Mor Salkımlı
Üsküdar” sergisi ilgiyle
izlendi.

TASARIM ve ALIŞVERİŞ

Ulaşılabilir tasarımın ve sanatın yeni merkezi olan Üsküdar, sahip
olduğu genç ve üretken zihinlerle, dinamik yaşam yapısıyla ve güçlü
potansiyeliyle daha fazlasını yapmaya hazır.
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ÜSKÜDAR BELEDİYE
BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN
VE GERÇEK SOSYAL
BELEDİYECİLİK

Yaşama geçirdiği proje ve yatırımlarla sadece İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de
sosyal belediyecilik anlamında rol modelliği üstlenen Üsküdar Belediyesi,
geliştirdiği sosyal politikalar ve uygulamalarla bir yandan kent halkının
refah, huzur ve mutluluğunu artırarak sosyal barışı ve dengeyi sağlamakta,
öte yandan yerel düzlemde sosyal kalkınmayı gerçekleştirmekte. Bu,
Üsküdarlılara hizmette sınır tanımayan, yaşamı daha müşterek kılmak için
sürdürülen bir gönül belediyeciliği.
Üsküdar Belediyesi olarak insan
odaklı, sosyal belediyecilik anlayışına
uygun, çalışkan bir ekip ile toplumsal
sorunlara duyarlı, halktan kopmayan
bir yönetim anlayışını Mutlu Şehir
Üsküdar’da sizin desteğiniz ve katılımınız
ile sürdürüyor; herkes için sonsuz
mutluluk diyerek hizmet üretiyoruz.
Yaşama geçirdiğimiz proje ve
yatırımlarla sadece İstanbul’da değil,
tüm Türkiye’de sosyal belediyecilik
anlamında rol modelliği üstleniyoruz.
Geliştirdiğimiz sosyal politikalar ve
uygulamalarla bir yandan kent halkının
refah, huzur ve mutluluğunu artırarak
sosyal barışı ve dengeyi sağlamakta,

öte yandan yerel düzlemde sosyal
kalkınmayı gerçekleştirmekteyiz.
Sunduğumuz sosyal belediyecilik
anlayışı ile bir yandan yerel kalkınma,
istihdamı artırma çalışmaları yapıyor
ve girişimcilik politikaları ile işsizlikle
mücadeleyi sürdürüyoruz; diğer
yandan da sağlık, eğitim ve sosyal
yardım gibi hizmet alanlarında
da artan bir işlev üstleniyoruz.
Toplumsal refahı yakalamış bir
Üsküdar’a ulaşmak, ihtiyaç sahibi
insan kalmayıncaya kadar ilçe
sınırları içerisinde yoksulluk ve sosyal
yetersizliği ortadan kaldırmak
amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Onların aile bütçelerine katkı
sunarak katma değer yaratmak
için elimizden gelenin en iyisini
yapıyoruz.

Uluslararası kalite standartlarını karşılayan belediyecilik hizmetleri sunan Üsküdar
Belediyesi’nde esas olan tüm kaynakların amacına uygun, etkin ve verimli
kullanılması, doğal, tarihi, kültürel mirasa ve geleneksel değerlere sahip çıkılması
ve gelecek nesillere aktarılması. Üsküdarlıların aktif katılımıyla çevreye duyarlı ve
sürdürülebilir kalkınma sağlamaya ayrıca önem veriyoruz.
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Aileler, anne, babalar, kadınlar,
çocuklar, gençler, yaşlılar,
engelliler, doğa, ağaçlar, bitkiler,
hayvan dostlarımız ve çevremiz
için mutlu şehir Üsküdar’a nefes
aldıracak ve yepyeni bakış açısı
ve değişim & dönüşüm hareketi
ile dünyaya ilham ve örnek
olacak projelerimiz ile toplumun
faydası ve refahı için hiç
durmadan dinlemeden çalıyoruz.
Toplumumuzun en üretken kesimi
olan annelerimiz ve kadınlarımız
ile birlikte onların ekonomik
hayata katılmaları için elimizden
gelen desteği sunuyoruz.

Sonucunda birlikte toplum
olarak fayda göreceğimiz bu
örnek dönüşüm ve uzun yıllar
hizmet verecek olan alt yapı
çalışmalarımız ile mutlu şehir
Üsküdar’ı önce Anadolu’nun,
sonra Türkiye’nin ve nihayetinde
dünyanın parlayan yıldızı
yapacağız.
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ÜSKÜDAR, MUTLU ŞEHİR
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
PROJELERİ İLE İYİLİĞİN
POTANSİYELİNİ YAŞIYOR
Üsküdar Belediyesi’nin tescilli markası iyi ki Üsküdar var! platformunun
Üsküdar’da var olabilmesi tesadüf değil. Ulaşılabilir tasarımın ve sanatın
yeni merkezi olan Üsküdar, sahip olduğu genç ve üretken zihinlerle,
dinamik yaşam yapısıyla ve güçlü potansiyeliyle daha fazlasını
yapmaya hazır.
Bunun farkında olan ve Üsküdar
Belediyesi’nin sponsorluğu ile
“Mutlu Şehir Değişim ve Dönüşüm
Hareketi”ni başlatan İyi ki Üsküdar
Var! platformu, evrensel, şehirli
ve bireysel değerleri sentezlediği
fikirleri, her konuda üretici ve
topluma katkı sunmayı amaçlayan
katılımcıları aynı çatı altında
buluşturma misyonu ve Üsküdar’ın
tüm seslerinden aldığı güçle ortak
mutluluk yolunda iyiliğin dünyasına
katkı sunmayı amaçlıyor. Bu yolda
“Mutlu Şehir Değişim ve Dönüşüm
Hareketi”ni gururla hayatın
her alanına taşıyor. Üsküdar’ın
marka değerinden güç alarak

gerçekleştirilen, sanatçı ve tasarımcı
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
aktif biçimde yürütülen toplumu
iyileştirme kampanyaları, şehir
yaşamına yeni bir soluk getiren
etkinlikler ile sınırları çizilen “Mutlu
Şehir Değişim ve Dönüşüm Hareketi”;
yaşama, insana ve doğaya saygılı
ve yüzde yüz sorumlu bir toplum
hayalinin gerçekleştirilmesi yolunda
değişimi her şeyden önce kalplerde
başlatıyor.

BİZİ BİZ YAPAN BULUŞMALAR
Üsküdar’ın mekanlarına ve gündelik yaşamına yakından bakıyoruz;
bizi birbirimize bağlayan hayata dair etkinliklerle Üsküdar’dan ilham
alıyoruz. Gençlerin, yetişkinlerin, ailelerin, engellilerin, hayvanseverlerin,
kısacası herkesin katılımına açık olan bu özel şehir etkinlikleri, konserleri,
söyleşileri, özel buluşmaları ve gezileri içeriyor. Üsküdarlıların bir arada
keyifli zaman geçirebildiği, ilham alacağı organizasyonlar birlikte
tasarlanıyor.
Üsküdarlılar, Mutlu Şehir Etkinlikleri ile şehri yeniden keşfediyor ve Üsküdarlı
olmanın tüm ayrıcalıklarını yaşıyor. Ayrıca, blogger’lar, sanatçılar ve
tasarımcıların da katıldığı Mutlu Şehir Rotaları gezintileri, katılımcıları,
şehirden ve gerçekleştirilen turlardan ilham alarak kendi yetenekleri
doğrultusunda eserler ortaya koymaları için teşvik ediyor.
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İYİLİK İÇİN
ÇOK YÖNLÜ İLETİŞİM

Gerçekleştirdiği her proje, kampanya ve iş birliği ile topluma fayda
sağlamaya, olumlu değişim ve dönüşüme ön ayak olmaya çalışan iyi
ki Üsküdar var! platformu, tüm bu iyilik süreçlerini çok yönlü halkla
ilişkiler ve iletişim çalışmaları ile destekliyor.

Bu çalışmaların ilk ve en önemli adımını basılı ve dijital medya iletişimi
oluşturuyor. Bu doğrultuda “iyi ki Üsküdar var! Gazete”, “Tasarım ve
Alışveriş Eki”, “Üskzin”, etkinlik broşürleri, el ilanları, afişler, outdoor
pankartlar ve ilan çalışmaları, iyi ki Üsküdar var! platformunun hayata
geçirdiği projeleri ve kampanyaları daha çok insana doğru ve hızlı şekilde
ulaştırmak için tasarlanıyor. “blog.iyikiuskudarvar.com”, e-ticaret
sitesi “iyikiuskudarvardukkan.com”, e-bültenler, mailing tasarımları,
Instagram, Facebook ve Twitter gibi önemli sosyal medya ağları üzerinden
yapılan çalışmalar ise proje ve kampanyaların dijital mecra iletişiminde öne
çıkan enstrümanlardan. PR iletişimi ile de gazeteler, dergiler, televizyonlar,
dijital medya ile bağ kuruluyor; yapılan çalışmaların dış iletişimi sağlanıyor.
Gerçekleştirilen her proje bire bir iletişimi artıracak çalışmalar yapılıyor.
“Kalp Noktaları” olarak tanımladığımız “Nev Stand”, “Üsküdar Dükkan”
ve “iyikiuskudarvardukkan.com” da bu iletişimin en önemli adımlarını
oluşturuyor.
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BEYLERBEYİ
TASARIM PAZARI:
SOKAK HAYVANLARI
İÇİN #BirArayaGeldik

İnsan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışına uygun, çalışkan bir ekip
ile halkın taleplerini çözen, toplumsal sorunlara duyarlı, halktan
kopmayan bir yönetim anlayışını yansıtan Üsküdar Belediyesi’nin
desteğiyle, iyi ki Üsküdar var! platformu olarak mutlu şehir Üsküdar’da
yeni etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Sahne Senin konseptiyle canlı müzik yapan müzisyenler, özel çekilişler
ve hediyelerle daha da eğlenceli hale gelen etkinlik Üsküdarlılardan tam
not aldı. Böylece katılımcılarına rengarenk ve coşku dolu bir hafta sonu
yaşatan Beylerbeyi Tasarım Pazarı, ilham verici bir buluşmaya dönüştü.
Etkinlikte satışlardan elde edilen gelirin bir kısmı Sokak Hayvan Hakları
Derneği’ne bağışlanarak minik dostlarımızın mutlu edilmesi amaçlandı.
Toplumumuzun en üretken kesimi
olan annelerimiz ve kadınlarımız ile
birlikte onların ekonomik hayata
katılmaları için elimizden gelen
desteği sunuyoruz. Onların aile
bütçelerine katkı sunarak değer
oluşturmaları için elimizden gelenin
en iyisini yapıyoruz.
Her projeyi bir sosyal sorumluluk
projesi olarak gören ve bu iç
görüyle hareket eden iyi ki Üsküdar
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var! platformu, bu defa sokak
hayvanlarına umut olmak adına 30
Haziran Cumartesi günü Beylerbeyi
İskelesi’nde özel bir etkinlik
düzenledi.
Beylerbeyi Tasarım Pazarı,
Üsküdarlıların yoğun ilgisi altında
gerçekleştirildi. Takıdan çantaya
kadar pek çok aksesuar ile özel
tasarım ürünleri sergilendi ve sokak
hayvanları yararına satışa çıkarıldı.
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ÜSKÜDARLILARA
MUTLU ŞEHİR
HEDİYELERİ

Hayatın merkezinde sosyal sorumluluğu gören ve bu doğrultulda
hareket eden iyi ki Üsküdar var! platformu, 30 Haziran Cumartesi günü
Beylerbeyi İskelesi’nde sokak hayvanlarına umut olmak adına özel bir
etkinlik düzenlemişti.
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İYİLİK İÇİN AÇIK HAVADA
TASARIM VE ALIŞVERİŞ

Beylerbeyi İskelesi’nde düzenlenen Beylerbeyi Tasarım Pazarı, akıllarda
renkli anlarla dolu, mutluluğun paylaşıldığı bir hafta sonu bıraktı.
Tasarımı iyilik için yeniden yorumlayan iyi ki Üsküdar var! platformu
ve iş birliği yapılan tüm marka ve kurumların ortak misyonu sosyal
sorumluluktu.

Beylerbeyi Tasarım Pazarı, Üsküdarlıların yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi.
Takıdan çantaya kadar pek çok aksesuar ile özel tasarım ürünlerinin
sergilendiği etkinlikte, satış gelirlerinin bir kısmı sokak hayvanları için
çalışan bir derneğe bağışlanmıştı. Etkinlikte her yaşa hitap eden eğlenceli
aktivitelerin yanında özel hediyeler de verildi. Mutlu Şehir Hediye Çekilişi
adı altında gerçekleştirilen bu özel bölümde kazananlara birbirinden güzel,
tasarımcı imzası taşıyan ürünler hediye edildi. Üsküdarlılara keyifli bir hafta
sonu yaşatan Beylerbeyi Tasarım Pazarı, ilham verici bir buluşma olarak
akıllarda yer etti.

Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Beylerbeyi Tasarım Pazarı
sonrası minik dostlarımız için destek ve fon sağlandı. iyi ki Üsküdar var!
platformu gönüllüleri, Üsküdar Belediyesi’nin sponsorluğuyla yeni iyilik
projeleri geliştirmeye devam edecek.
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İYİLİK İÇİN
KURULAN STANTLAR

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

Şehrin en özel aktivitelerinde
kurulan tasarımcı standları,
küçük girişimcilerin markalarını ve
ürünlerini tanıtmalarına destek
sağlama amacı taşıyor. Tasarımcı
pazarı konsepti altında düzenlenen,
farklı temalara ve içeriklere sahip
Mutlu Şehir Etkinlikleri’nde buluşan
tasarımcılar ve sanatçılar son
koleksiyonlarını vitrine taşıma fırsatı
yakalıyor. Beylerbeyi İskelesi’nde
düzenlenen son etkinlikte de
birbirinden özel tasarım ürünleri

Üsküdarlıların beğenisine iyilik
yararına sunuldu. Onlarca stantta
yer alan ve farklı zevklere hitap
eden ürünler, alışverişi iyiliğe çeviren
ziyaretçilerin büyük beğenisini
kazandı.
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ÜSKÜDAR’IN
MEYDANLARINDA
MÜZİK ZİYAFETİ

Üsküdar Belediyesi olarak iki yıldır şehrin ritminin peşinde koşuyoruz.
Dünyanın ve bu toprakların seslerini aynı heybede birleştirmek ve ortak
yaşam alanlarında kent sakinlerini bir araya getirmek için müziğin
gücünden faydalanıyoruz.
İşte bu misyon ile iki yıldır Üsküdar meydanlarını müziğin her türlüsüne açık
hale getirdik. Sizi meydanların tarihi dokusu içinde keyifle içeceklerimizi
yudumlarken caz müziğinin katılımcı doğasına davet ediyoruz. Ortak yaşam
alanı, ortak sahne şiarı ile bizimle birlikte sahnede olmak isteyen herkesi
meydanlara bekliyoruz.
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KUZGUNCUK TASARIM PAZARI
İLE KADIN EMEĞİNE DESTEK
Teşvik eden, destekleyen ve istihdam oluşturan Üsküdar Belediyesi, iyi ki
Üsküdar var! platformu ve sektöre ilham Üsküdar markası ile topluma
fayda sağlayan tasarımcı ve sanatçı iş birliklerine devam ediyor.
Üsküdar Belediyesi ile Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen ve iyi ki
Üsküdar var! platformu, ekonomide
ve tasarımda kadının emeğine,
gücüne sonuna kadar destek
verip onları bir araya getirmekten
büyük mutluluk duyuyor. Bu
hedef doğrultusunda Üsküdar,
sahip olduğu insani, şehirli ve
evrensel değerler ve iyilik sever
halkı ile projeler üretiyor, iş birlikleri
yapıyor, etkinlikler düzenliyor,
topluma faydalı kampanyaları
gerçekleştiriyor.
“İyilik için tasarımın gücü” sloganıyla
kadınlarımızın el emeği göz nuru
ürünlerini halk ile buluşturan
etkinlilerde katılımcılar, paydaşlar
ile bir araya gelerek önümüzdeki
dönemde bu faaliyetleri, girişimleri
ve iş birliklerini çoğaltmak, kadınların
iş hayatında yarattıkları katma
değeri artırmak için elinden gelenin
en iyisini yapıyor. Mutlu şehrin
tasarımcı ve sanatçıları, Üsküdar’ın
en ilham verici semtlerinden biri
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olan Kuzguncuk’ta buluştu. 21-22
Temmuz tarihlerinde düzenlenen
Kuzguncuk Tasarım Pazarı; sevgi,
umut ve mutluluk ile birliktelik
kültürünü bir arada yaşattı, bu defa
kadın emeğine destek için hafta
sonuna damgasını vurdu. Etkinlikte
tasarımcı ve sanatçı elinden yüzlerce
farklı ürün sergilenip iyilik adına
satışa sunuldu.

Sevgi ve heyecan ile çalışan 30’dan
fazla tasarımcı ve sanatçı, bir
misyon ve hedef için bir araya gelip
#BenDeBuradayım diyerek mutlu
şehir Üsküdar’da iyilik için tasarımı
ve herkes için ulaşılabilir sanatı
geleceğe taşımak için hareket etti.
Mutlu Şehir Değişim ve Dönüşüm

Hareketi ile topluma faydalı iyilik
projelerini hayata geçiren Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
ile etkinlikte buluşan tasarımcı ve
sanatçılar halk ile birlikte ‘iyilik için
tasarımın gücü’ diyerek alışverişi
mutluluğa çevirin mesajı verdiler.
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İYİLİK YENİ SEZONDA DA
ÜSKÜDAR DÜKKAN’DA

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ve iyi ki Üsküdar var! platformunun
çalışmaları sonucu hayata geçirilen Üsküdar Dükkan’ın kapıları her
gün iyiliğe açılıyor. Açılışını Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen’in gerçekleştirdiği mağazada, Üsküdar markası
altında 60’ı aşkın markanın çalışmalarının da içinde yer aldığı
300’den fazla ürün vitrine taşınıyor.
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ÜSKÜDAR’DAN İLHAM ALAN SERGİ:

MOR SALKIMLI ÜSKÜDAR

Üsküdarlı sanatçılardan Eda Mordeniz’in “Mor Salkımlı Üsküdar”
adını taşıyan resim sergisi Bağlarbaşı’ndaki Nevgaleri’de
Üsküdarlılarla buluştu.
3-12 Temmuz tarihleri arasında
açık kalan sergide, sanatçının
gerek Üsküdar’dan gerekse çeşitli
edebi eserlerden (Halide Edip
Adıvar - Mor Salkımlı Ev, Süheyl
Ünver - Üsküdarname, Ahmet
Hamdi Tanpınar - Huzur) ilham
alarak yaptığı 14 eseri Üsküdarlılar
tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Üsküdar’da Bul”, “En Çok Üsküdar’ı
Sevdim” gibi isimler taşıyan eserleri
dileyen sanatseverler tarafından
satın alınabilecek.

Sanatçının “Nagehan”, “Mihr-i
Mah”, “Rüya”, “Huzur”,
“Sultantepe’den Üsküdar’a
Bakan Pencere”, “O Manayı Bul,
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SANATIN
İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Mutlu Şehir Üsküdar’da sanatçı iş birlikleri, iyi ki Üsküdar var!
platformunun desteği ile kültür ve sanatın yeni buluşma mekanı
Nevmekan’daki Nevgaleri’de devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde “Mor
Sakımlı Üsküdar” sergisiyle
karşımıza çıkan Üsküdarlı
sanatçılardan Eda Mordeniz
küratörlüğünde bir araya
gelen Üsküdar’ın sanatçıları
çok disiplinli özel bir
buluşmaya imza atıyor.

Proje ilk olarak 1,5 yıl önce
Bağlarbaşı’nda, Nevmekan’da
insanlarla buluşturulmuştu.
Dünyada ve Türkiye’de ilk kez
hayata geçirilen bir konseptle
Üsküdar markası yeni mağazasına
kavuştuğundan beri Üsküdarlıların
ürünlere ilgisi oldukça büyük.
Sanatçıları, tasarımcıları ve
markaları destekleyen Üsküdar
Dükkan, sonsuz iyilik fikri ile açıldı.
Üsküdar Belediyesi’nin herhangi
bir kâr amacı gütmediği ve sosyal
sorumluluğun merkezde olduğu
projeden elde edilen gelir yeni
iyilik projelerine kaynak sağlıyor,
böylece alışveriş keyfi iyiliğe
dönüşüyor.

yapıyor. Çalışmalar tamamen
sosyal sorumluluk projesi olarak
hayat geçirilen “Bugün Bir İyilik
Yap”, alınan ürünün ikincisinin
ihtiyacı olan birine bağışlandığı
“Bir Sana Bir Bana” kampanyası,
sanatçıyı, tasarımcıyı ve markasını
destekleyen “Tasarımcı İş Birlikleri”
projesi ve çeşitli sebeplerle
kullanılan brandalardan elde
edilen çantaların üretildiği “Mutlu
Şehir Değişim ve Dönüşüm”
kampanyası olarak dört kategori
altında sunuluyor. Üsküdar
Dükkan, yeni sezonda da kalplere
iyilikle dokunmaya devam edecek.

Mağaza, aynı zamanda
Üsküdarlılar’ın uzun süredir
severek katıldığı ve bu konsepti
destekleyen pop-up etkinliklere ve
atölye çalışmalarına da ev sahipliği

İlham ve umut verici
projelerin tasarlandığı,
Söyleşi, şiir, dinleti ve sohbet
dolu “Yeşil Masa Günleri”,
Nevgaleri’de.
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