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

TASARIM
PAZARI 
COŞKUSU
Bir Üsküdar geleneği 
haline gelen Bağlarbaşı 
Tasarım Pazarı, kapılarını 
altıncı kez iyiliğe açtı.
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DÜNYA BARIŞI 
İÇİN 1000 
TURNA
Üsküdarlı minikler 
dünya barışı için Japon 
kızı Sadako anısına 
origamiden 1000 
turna yaptı.
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BAYRAMIN 
PAYLAŞIMCI 
RUHU
İyilikte birleşen 
Üsküdarlılar, Kurban 
Bayramı öncesi ihtiyaç 
sahiplerinin yüzünü 
güldürmek için kolları 
sıvadı.
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İYİLİĞE VE 
SAĞLIĞA 
KOŞTUK
Yenilikçi Şehir Koşuları, 
Üsküdarlıları bir kez 
daha sağlık, zindelik ve 
iyilik adına bir araya 
getirdi.
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Farklı tasarımcıların stantlarına 
ev sahipliği yapan Bağlarbaşı 
Tasarım Pazarı, şehrin en sıcak 
ve samimi etkinliklerinden birine 
dönüştü. Sosyal sorumluluğa ve 
toplumsal duyarlılığa güç vermek 
isteyen katılımcılar kısa sürede alanı 
doldurdu. Genç tasarımcıların, her 
yaştan girişimcinin ve sanatçıların 
koleksiyonlarına yer veren, moda 
aksesuarlarından dekoratif 
objelere, tasarımcı elinden özel 
ürünlerden mutlu şehir hediyelerine 

ve çantalarına kadar geniş bir ürün 
yelpazesiyle açılan stantlar büyük 
ilgi gördü.
 
Üç gün süren tasarım pazarı 
boyunca birbirinden renkli 
etkinlikler düzenlendi. Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in 
bizzat katılımcılarla buluştuğu 
etkinlikte, tasarımcı elinden 
yüzlerce ürün özel bir amaçla, 
Nijer’de açılacak su kuyusu için 
satışa sunuldu.

BAĞLARBAŞI’NDA 
TASARIM PAZARI 
COŞKUSU 

Üsküdar Belediyesi desteği ile Üsküdar’da düzenlenen tasarım ve 
alışveriş buluşmaları artık herkesin severek takip ettiği bir gelenek 
haline geldi. Bu etkinliklerin altıncısı 27-29 Temmuz tarihleri arasında 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nin bahçesinde Üsküdarlıların 
geniş katılımıyla düzenlendi.
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Değerli Eşya Dükkanı ile kol saatleri, daktilolar, kitaplar ve birçok değerli 
eşya iyilik için açık artırmaya çıkarıldı. Tasarım pazarının ikinci gününde 
Nevmekan Sergi Salonu’nda Ahmet Öğreten ve öğrencilerinin eserlerinden 
oluşan suluboya resim sergisi ziyarete açıldı. Etkinliğin son gününde ise 
müzikli masal etkinliği büyük küçük demeden herkesi bir araya getirdi.
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Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile iyi ki Üsküdar var! platformu 
tarafından düzenlenen, “iyilikte kelebek etkisi” anlayışı ile yola çıkan, 
katılımcılarına rengarenk ve coşku dolu bir hafta sonu yaşatan 
Bağlarbaşı Tasarım Pazarı, üç gün boyunca herkes için ilham verici bir 
buluşmaya dönüştü. 

Farklı tasarımcıların stantlarına ev sahipliği yapan Bağlarbaşı Tasarım 
Pazarı, sadece alışverişin değil tasarım ve sanatın da nabzının attığı bir 
etkinlikti. Her yaştan Üsküdarlının bir araya gelme kültürünü derinden 
hissederek paylaştığı tasarım pazarı etkinliği, aileler kadar çocuklarını da 
memnun etti. Çocukların doyasıya eğlendiği tasarım pazarı buluşması yüz 
boyama etkinliği ile minik katılımcılar için daha da eğlenceli hale geldi. 

MİNİKLERİN KALBİNİ 
KAZANMAYI UNUTMADIK03

DEĞERLİ EŞYALAR İYİLİK 
İÇİN SATIŞA SUNULDU

Üsküdar Belediyesi’nin desteği, iyi ki Üsküdar var! platformu ve 
tasarımcı iş birlikleri ile hayata geçirilen Bağlarbaşı Tasarım Pazarı, 
kapılarını altıncı kez iyilik için açtı. Merkezine iyiliği oturtan bir etkinlik 
olarak öne çıkan tasarım pazarına katılan tüm katılımcılar, iyi ki 
Üsküdar var! platformunun “Alışverişi iyiliğe çevir” ve “İyiliği paylaş” 
mesajlarına destek verdi.

27-29 Temmuz tarihleri arasında 
düzenlenen Bağlarbaşı Tasarım 
Pazarı’nda Cumartesi ve Pazar 
günleri 16:00-17:00 saatleri özel 
bir etkinliğe ayrıldı. Nijer’de su 
kuyusu açma projesine destek 
amaçlı açık artırma da yapıldı.
Retro ve antika eşyalar mağazası 

Değerli Eşya Dükkanı iş birliği ile 
düzenlenen mezat etkinliğinde 
kol saatleri, daktilolar, kitaplar ve 
birçok değerli eşya iyilik için 1 TL’den 
açık artırmaya çıkarıldı. Etkinlik 
eğlenceli ve renkli anlara sahne 
olurken, Üsküdarlılar iyiliğe katkıda 
bulunmanın mutluluğunu yaşadı.
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BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN: 
“ORTAK DAYANIŞMA GİRİŞİMLERİNE  
  DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

iyi ki Üsküdar var! platformunun Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile 
hayata geçirdiği ve geleneksel hale gelen Bağlarbaşı Tasarım Pazarı 
yine Üsküdarlıların yoğun ilgisiyle düzenlendi.  

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nin bahçesinde bu yıl 
altıncısı düzenlenen etkinliğe bizzat 
katılan, katılımcılarla ve stant 
sahipleriyle sohbet eden Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
yaptığı konuşmada kültür sanatta 
öne çıkan bir belediye olarak bu 
tür ortak dayanışma girişimlerine 
desteğin süreceğini belirterek 
katılımcıları selamladı.

Başkan Hilmi Türkmen’le birlikte 
tasarım pazarını ziyaret eden 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek de Üsküdarlılarla 
sohbet etti. Kaymakam Demiryürek 
yaptığı konuşmada tasarımın bir 
ülke için ne kadar önemli olduğunu 
ve üretimin mutlaka tasarım ile 
desteklenmesi gerektiğini ancak bu 
şekilde yol alınabileceğine vurgu 
yaptı.

Etkinlik konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşları tarafından plaket 
takdimi ve tüm katılımcılarla sahne önünde toplu fotoğraf çekimiyle devam 
etti.
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ALIŞVERİŞ COŞKUSUNA 
SANAT EKLENDİ

DÜNYA BARIŞI İÇİN
1000 TURNA KUŞU

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nin bahçesinde Üsküdarlıların 
geniş katılımıyla düzenlenen Bağlarbaşı Tasarım Pazarı, yaz ortasında 
alışveriş ve tasarım vahası olarak kapılarını açtı.

iyi ki Üsküdar var! platformu çocuklar için üretken atölyeler düzenliyor, bu 
eğlenceli buluşmalar mutlaka sosyal sorumluluk amacı güdüyor. Ailelerin 
severek takip ettiği mutlu çocuk etkinliklerine bir yenisi daha eklendi.

Dopdolu içeriğiyle üç gün boyunca devam eden tasarım pazarına katılan 
Üsküdarlılar ailece kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Tasarım 
pazarı buluşması, bunun yanında farklı etkinliklere de ev sahipliği yaptı 
Tasarım pazarının ikinci gününde Nevgaleri’de açılan sergi büyük ilgi gördü. 
Ahmet Öğreten ve öğrencileri ile genç yeteneklerin imzasını taşıyan eserler 
beğeniyle izlendi.

“1000 Adet Turna” adını taşıyan 
origami atölyesi 4 Ağustos 
Cumartesi günü Üsküdar 
Belediyesi Meydanı’ndaki Üsküdar 
Dükkan’da gerçekleştirildi. 50 
kişilik kontenjana ilgi büyüktü. 
Origami eğitmeni Rüya Aydınoğlu 
rehberliğinde bir araya gelen 
çocuklar Japon kızı Sadako 
anısına dünya barışını temsil eden 
origamiden 1000 adet turna 
yapmak için hünerlerini sergiledi.
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İYİLİĞİN SERGİLENDİĞİ 
TASARIMCI STANTLARI

iyi ki Üsküdar var! platformu, Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle 
yıl boyu düzenlediği etkinlikleriyle, bağımsız tasarımcıları, adı 
duyulmamış sanatçıları ve zanaatkârları Üsküdarlılarla buluşturuyor. 
Geçtiğimiz günlerde altıncı kez açılan Bağlarbaşı Tasarım Pazarı da bu 
etkinliklerden biriydi.

Şehrin bu özel buluşmasında kurulan tasarımcı standları, küçük girişimcilerin 
markalarını ve ürünlerini tanıtmalarına destek sağlama amacı taşıyor. 
Tasarımcı pazarı anlayışı altında düzenlenen, farklı temalara ve içeriklere 
sahip Mutlu Şehir Etkinlikleri’nde buluşan tasarımcılar ve sanatçılar son 
koleksiyonlarını vitrine taşıma fırsatı yakalıyor.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen son 
etkinlikte de birbirinden özel tasarım ürünleri 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’DA İYİLİĞE VE 
MUTLULUĞA KOŞTUK!

BAYRAM MUTLULUĞUNU 
PAYLAŞMAK İÇİN
BİR ARAYA GELDİK

iyi ki Üsküdar var! platformu gönülleri tarafından tasarlanan ve 
yaşamın merkezine sosyal sorumluluğu koyan sıra dışı etkinlikler 
Üsküdar’da yaşamı daha kaliteli, paylaşımcı ve güzel kılıyor. “İyiliği 
Kalbinde Hisset” sloganıyla ve Runarchyrc iş birliği ile düzenlenen yeni 
koşu etkinliği yine ilgi uyandırdı.

Üsküdar’da bayram da bayram gelenekleri de bir başka yaşanır. 
İyilikte buluşan altın kalpli şehir Üsküdar’ın sakinleri, Kurban Bayramı 
öncesinde oldukça anlamlı bir etkinlikte buluştu. Üsküdar Belediyesi’nin 
desteğiyle düzenlenen oyuncak ve kıyafet dağıtma etkinliği iyi ki 
Üsküdar var! platformu, Erdemliler Dayanışma Derneği, Sokak Lambası 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile düzenlendi.

18 Ağustos Cumartesi günü Üsküdar Belediyesi Gönüllü Merkezi önünde 
buluşan iyilik elçileri, “İyilikler Paylaşmakla Başlar” sloganıyla, bayramın 
paylaşımcı ruhunun kalpten hissedildiği bir organizasyonda yer aldılar. 
Her şey ihtiyaç sahiplerinin ve miniklerin yüzünde bayram öncesi küçük de 
olsa bir tebessüm oluşturabilmek içindi. iyi ki Üsküdar var! platformunun 
kurumsal sosyal sorumluluğu ve toplumsal duyarlılığı mutlu şehir yaşamı 
felsefesiyle birleştiren çabalarıyla, Üsküdar’da iyilik dolu adımlar atmaya 
devam edeceğiz.

“Yenilikçi Şehir Koşuları” adıyla akıllarda yer eden etkinlik Üsküdar’ın farklı 
noktalarında sağlık, yaşama sevinci ve iyilik adına düzenleniyor. Üsküdar 
Sahil düzenlemesi kapsamında yenilenen koşu ve yürüyüş yolunda,
 18 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen koşunun buluşma noktası Üsküdar 
Belediye Binası yanında yer alan Üsküdar Dükkan oldu. Gönüllülerimizle 
buluşan Üsküdarlılar, 6 Km. mesafe boyunca sağlıklı ve zinde bir hayata 
koşmanın mutluluğunu yaşadı.
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ÜSKÜDAR’IN AİLE PORTRESİ
#BirArayaGeliyoruz

ÜSKÜDAR’DA TASARIM, 
ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE 
MARATONU BAŞLIYOR!

Geçmişten bu yana bir tarih ve kültür şehri olan Üsküdar’ı 
iyilik için tasarım ve sanatın yeni başkenti haline getirme, 
yerel yönetimler arasında sosyal belediyecilikte Mutlu Şehir 
düzeni ile cazibe merkezi bir şehir haline getirme amaçlarıyla 
hareket eden Üsküdar Belediyesi; tüm paydaşlarının beklenti 
ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor, ülkemizdeki ve  
dünyadaki iktisadi ve sosyal gelişmeleri gözlemleyip, analiz 
ederek vatandaşına uygun çözümler ve projeler geliştiriyor.

Tasarım, alışveriş ve eğlence maratonuna hazır mısınız? İyilik için 
tasarımın gücü diyoruz... Eylül ayı boyunca Üsküdar’ın çeşitli mekanları, 
meydanları, parkları, sokakları ile Kalp Noktaları’nda, Üsküdar markası 
çatısı altında, rengarenk ve dopdolu tasarım ve alışveriş etkinliklerinde 
#BirArayaGeliyoruz!

Verdiği tüm hizmetlerde uluslararası standartları yakalayarak 
sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik ilkesiyle etkin projeleri hayata 
geçirmek sureti ile yerel yönetim alanında daha kaliteli, şeffaf, 
verimli ve etkin belediyecilik hizmetlerini, katılımcı yönetim 
anlayışı ile sunan Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı Tasarım Pazarı 
ve benzeri etkinlikleri desteklemeye devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile iyi ki Üsküdar var! platformu tarafından 
düzenlenen Mutlu Şehir Tasarım Pazarı ve İyilik Günleri, Mini Tasarım Pazarı 
& İyilik Stantları, Tasarım ve Alışveriş Günleri, Tasarım ve Hediye Günleri ve 
İlk Numune Satış Günleri, Eylül ayı boyunca Üsküdar’ın dört bir yanında 
sizi bekliyor olacak. iyi ki Üsküdar var! platformunun hayata değer katan 
marka ve tasarımcı iş birlikleriyle hayata geçirilen bu etkinliklerle sizi, 
Eylül’de Üsküdar’da iyiliği paylaşmaya davet ediyoruz!
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Mutlu şehir Üsküdar’ın tasarımcıları, sanatçıları ve semt sakinleri Bağlarbaşı Tasarım Pazarı’nda bir araya geldikten sonra unutulmaz bir aile portresinde yer 
aldı. #BirArayaGeliyoruz sloganıyla hareket eden iyi ki Üsküdar var! gönüllüleri tarafından düzenlenen tasarım pazarından geriye bu güzel kareler kaldı.

ÜSKÜDAR STİLİ MUTLU ŞEHİR 
YAŞAM MODELİ
Üsküdar stili mutlu şehir yaşam modeli, geleneksel değerleri, evrensel 
bir dille ortak insani, şehirli ve evrensel değerlere dönüştürüyor, 
temelinde iyiliğin ve sadeliğin esas olduğu minimalist bir yaşam biçimini 
herkes için sonsuz iyilik formülü ile birlikte öneriyor.

Hayatlarımızda iyilik, sevgi, umut, mutluluk anlarına ihtiyaç duyduğumuz 
bugünlerde zihnin, ruhun ve bedenin birlikte arındığı ve iyileştiği yeni bir 
süreç demek bu.

Karmaşadan uzak, doğayı ve doğal yaşamı yeniden tanımladığımız, bununla 
birlikte kendimizi ve kendi doğamızı yeniden keşfettiğimiz, beraberlik içinde 
mutluluk dolu bir hayata odaklanıyoruz. Üsküdar stili mutlu şehir yaşam 
modeline merhaba diyoruz.
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Çok yönlü gönüllülük bakış açısı ile profesyonel bir ekip sorumluluğunda bir araya 
gelen “Mutlu şehrin mutlu gönüllüleri “sürekli iyilik peşinde adım atarak toplumun 
ihtiyacı olan her alanda faydalı iş birlikleri yapıyor, birlikte sosyal sorumluluk 
kampanyalarına imza atıyor, merkezinde iyilik olan etkinlikler düzenliyor ve en 
önemlisi hiç durmadan yenilikçi projeleri hayata geçirmek için çalışıyorlar.
İyiliğin ve birlikteliğin gücü ile sürekli iyi duygular ve olumlu düşüncelerle mutlu 
temalar tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyorlar. Hayal edip üretebilmenin mutluluk verici 
anlarını birlikte yaşıyor, yaşatıyor ve iyilikte kelebek etkisi yaratıyorlar.

TOPLUMSAL
DUYARLILIK İÇİN
#BenDeBuradayım

MUTLU ŞEHİR MUTLU SPORCULAR 

MUTLU ŞEHRİN MUTLU GÖNÜLLÜLERİ
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