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SEVGİYLE 
YÖNETMEK
Sosyal kişiliği ve değişim 
yaratan projeleriyle 
Başkan Hilmi Türkmen, 
Üsküdar’da kalplere 
dokunmaya devam 
ediyor.
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ÇAMURLU 
ELLER, 
ÜSKÜDAR’I 
GEZİYOR
Üsküdarlı miniklerin 
seramik sanatındaki 
yeteneklerini ortaya 
koyan Çamurlu Eller 
sergisi, Üsküdar 
Lisesi’ndeydi.
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ŞEHİRDE 
GÜZEL ŞEYLER 
OLUYOR!
Üsküdar Belediyesi 
önünde üniversite 
öğrencilerinin 
de katılımıyla 
düzenlediğimiz kedi evi 
yapımı etkinliği büyük 
ilgi gördü. 
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MUTLULUK 
MARKASINA 
YENİ ELÇİLER
Bir Üsküdar geleneği 
haline gelen Tasarım 
Pazarı, mutluluk dolu, 
zengin içeriğiyle bu 
defa Ankaralılarla 
buluştu.
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Üsküdar Belediyesi desteği, Akbank ve HAÇİKO Derneği iş birliği ile üniversite öğrencilerinin katılımıyla 
düzenlediğimiz kedi evi yapımı etkinliğinde sorumluluk almanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. 

Şehrin en güzel halini bizimle deneyimlemeye siz de davetlisiniz!
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Tüm benliğini Üsküdar’da ve dünyada görmek 
istediği mutluluğa ve olumlu değişime adayan 
Başkan Hilmi Türkmen, kendisine sağlanan 
kaynakları topluma kazandırmak için gece 
gündüz demeden var gücü ile çalışıyor ve mutlu 
şehrin yöneticisi olarak bu uğurda üstüne 

düşen tüm görevleri layığı ile yerine getiriyor; 
mutlu şehir Üsküdar’da görmek ve paylaşmak 
istediği, değişime öncü olmak için yapılan her 
işte ön saflarda yerini alarak tüm Türkiye’ye ve 
dünyaya örnek olacak girişim ve projelere imza 
atıyor.

Sosyal girişimci kişiliği ve değişim meydana 
getiren projeleriyle içinde bulunduğu toplumun 
sıkıntılarına yeni ve insanca bir bakış açısı ile 
yaklaşan, çözüm odaklı, yenilikçi ve yeni yollar 
bulan, hayalleri gerçeğe dönüştüren, öncü 
ve sürdürülebilir fikirleri tüm şehre yayılan 
birleştirici ve bütünleştirici bir dil ve üslup 
ile geliştiren, Üsküdar’da farklı kültürlerin 
oluşturduğu çok sesli uluslardan oluşan toplum 
yaşamında herkesi kucaklayan ve duyarlı bir 
yönetim anlayışı ile yaklaşan, çözüm odaklı bir 
kurumsal bir yapı ve sistem oluşturan Başkan 
Hilmi Türkmen; hem sevgi dolu ve ilham veren 
siyasi bir kişilik olarak hem de halk adamı 
kimliği ile kalplerdeki yerini koruyor.

ÖNCÜ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
FİKİRLERLE, 
SEVGİ İLE
YÖNETMEK
Olumlu enerjisi ile iz bırakan, insanlığa 
karşı duygudaşlık ve sevgisi, doğaya olan 
saygısı, halka hizmet aşkı ve topluma faydalı 
çalışmalara ve kalıcı eserlere hayat veren 
öngörüsü ve girişimci ruhu ile Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; birleştirici 
ortak bir dil oluşturan yerel yönetim 
anlayışı, toplumda duygusal ve sosyal 
anlamda büyük değişim oluşturan projeleri, 
zihinlerde ve kalplerde oluşturduğu umut 
verici, yenilikçi bakış açısı, gerçekleştirdiği 
iş birlikleri, önayak olduğu olumlu toplum 
kampanyaları, Üsküdar’a kazandırdığı 
birleştirici sosyal etkinlikleri ile ilham 
vermeye devam ediyor.
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MUTLULUK SERÜVENİ 
GÜÇLENEREK YOLUNA 
DEVAM EDİYOR

HAYATA SOSYAL 
SORUMLULUK GÖZÜYLE 
BAKIYORUZ

MUTLULUĞU 
PAYLAŞARAK 
ÇOĞALTIYORUZ!

ORTAK DİLLE 
YÜRÜTTÜĞÜMÜZ HER 
PROJEDE MUTLULUK VAR

iyi ki Üsküdar var! platformu olarak yaşama mutluluk katarak, 
insanlığın kurduğu en büyük marka yapmak için çalışmalarımıza 
başladık. Amacımız mutlu bir şehir markası kurmak, mutluluğu 
paylaşmak ve çoğaltmaktı. “Alışverişi İyiliğe Çevirin” sloganımız 
ilegönüllü tasarımcı ve sanatçılara koleksiyonlarını vitrine taşıma fırsatı 
sunuyoruz. Elde edilen gelir, platformumuzun hayata geçirdiği yeni 
mutluluk projelerine fon sağlıyor. Yaklaşık 2 yıldır sizin desteğinizle, 
bitmeyen bir inançla mutluluğu paylaşmaya devam ediyoruz. 2016 
yılından beri, Üsküdar Belediyesi ve Başkanı Sayın Hilmi Türkmen’in 
desteği ve öngörüsü ile yolu umuttan geçen herkesin buluşması için 
mutluluk projelerinde bir araya geliyoruz.

Sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. “Çevremizle yaşıyoruz” sloganı 
ile temiz bir çevre için el ele veriyoruz. Bir sana bir eğitime kapsamında 
birbirimizin eksiğini tamamlamaya, eşit koşullar oluşturmaya çalışıyoruz. 
Satın aldığınız her bir ürünle ses getiren sosyal sorumluluk projelerine 
destek vermiş oluyorsunuz. İleri dönüşüm projemizle aşırı tüketime dur 
diyoruz. Hayvan dostlarımız için bir araya geliyoruz. Ünlü sanatçılarımızın 
da desteğini alarak yeni ürünler tasarlıyoruz. Böylelikle satın alacağınız 
her ürün, bir mutluluk projesine destek veriyor. Alışverişi umuda 
çeviriyor, mutlu ediyor, mutlu oluyoruz. Mutluluğa bir kapı daha açmak 
için sizleri iyi ki Üsküdar var! platformuna davet ediyoruz.

Mutlu şehir değişim ve dönüşüm projeleri kapsamında, merkezinde 
toplumsal duyarlılık ve kurumsal sosyal sorumluluk olan; topluma 
faydalı ve çok yönlü, mutlu şehir iş birliklerini, toplum kampanyalarını 
ve etkinliklerini bu konularda gönüllü bireyler ve kurumlar ile birlikte 
çoğaltıyoruz. İlham veren, yol gösteren, örnek modeller oluşturarak 
toplumda farkındalık ve ortak bilinç oluşturacak, yardımlaşma ve 
mutluluğu paylaşma yolunda somut adımlar atarak ve kelebek etkisi 
oluşturarak, umudu dünyanın ve insanlığın gördüğü en büyük marka 
yapmak için çalışıyoruz.

Üsküdar’da başlayan mutluluk hareketini tüm şehre yaymayı 
amaçlayarak yola çıkan iyi ki Üsküdar var! platformu, yeni iş 
birlikleriyle güçlenerek yoluna devam etmeyi planlıyor. Gücünü 
gönüllülük prensibinden alan iyi ki Üsküdar var! platformu, toplumun 
farklı kesimlerini bir araya getirerek sosyal sorumluluk projelerini 
platformun merkezi haline getiriyor. Amacı umudu ve mutluluğu 
yaymak olan platform, her türlü sosyal sorumluluk projelerine destek 
veriyor. Sosyal sorumluluğu hayatımızın merkezinde görüyoruz. 
Çalıştığımız kişi ve kurumlarla, hayata geçirilecek projelerde, ortak bir 
dil ve fayda sağlamayı hedefliyoruz.
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SEVİLEN BLOGGER 
ANNE BEGÜM TURAN’LA 
MUTLULUĞUN MODASI

DUYARLILIĞIN SERGİSİ 
İLHAM VERMEYE 
DEVAM EDİYOR

Mutluluğun modasını sezonlardır zengin ürün yelpazesiyle sunan 
Üsküdar markası, sevilen bloggerlarla iş birliği yapmaya devam 
ediyor. Instagram’ın sevilen annelerinden Begüm Turan da 
markamızla buluşmak üzere Üsküdar’daydı.

Üsküdar, tasarım ve sanata adanmış organizasyonlarla 
ses getirmeye devam ediyor. iyi ki Üsküdar var! platformu, 
geçtiğimiz haftalarda Nev Galeri’de hayata geçirilen bir sanat ve 
sosyal sorumluluk projesiyle Üsküdar’da ilk kez kişisel bir sergi 
gerçekleştiren sanatçı Fatoş Büyüker ile iş birliği yapmıştı.

“Çamurlu Eller” adıyla izleyiciyle buluşan, görme engelli çocuklarımızın 
düş gücünü yansıtan eserlerin de görücüye çıktığı sergiye her yaştan 
Üsküdarlı yoğun ilgi göstermişti. İlk olarak Nev Atölye’de başlayan bu 
sanat ve sosyal sorumluluk serüveninin önce Üsküdar’daki çeşitli Kalp 
Noktaları’nda ve sonrasında İstanbul’un ve Türkiye’nin farklı yerlerinde 
sanat tutkunlarıyla buluşarak bir ilke imza atması planlanmıştı.

Örnek paylaşım yolu ile bu ilham verici ve duyarlı sergi yoluna devam ediyor. 
Bu amaçla sergi ilk olarak Üsküdar Lisesi’nde öğrencilerle ve eğitimcilerle 
buluştu. Ziyaretçiler eserlerle yakından ilgilenirken bu özel buluşmadan hoşnut 
kaldıklarını ifade ettiler. Gezici sergi anlayışına dönüştürülen projenin amaçları 
arasında lise öğrencilerini sanatın iyileştirici gücüyle ve onları sosyal sorumluluk 
kavramıyla tanıştırmak yer alıyor. Serginin bir sonraki durağından haberdar 
olmak için bizi takip edin.

Üsküdar markası Kalp Noktaları ile alışverişi mutluluğa 
çevirmeye devam ediyor. Blogger anne Begüm Turan da 
“İkinci Mağazam” adını verdiği anlayışı, Üsküdar markası 
ile hayata geçirmeye hazırlanıyor. Umuda destek veren 
markalarla ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlayan 
projenin ayrıntılarını yakında paylaşacağız.

Blogger Begüm Turan da Üsküdar yaşam modeline gönül veren 
isimlerden. Buradaki yardımlaşma kültürü, Üsküdar markasının 
da temel taşlarından biri. Bu yüzden herkes için sonsuz mutluluk 
formülü prensibiyle tasarlıyoruz.

Instagram’ın sevilen blogger annelerinden Begüm Turan, kendi 
usulünü yansıtan Üsküdar markalı ürünleri sizinle paylaşıyor!

Üsküdar markasına destek veren herkes gibi Begüm Turan da mutluluğu 
dünyanın en büyük markası olması hayalini bizimle paylaşıyor. El ele 
kenetleniyoruz ve bu sevgi markasıyla daha fazla kalbe dokunmak için 
çalışıyoruz.
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YENİ BİR PAYLAŞIM ADIMI DAHA: 
İKİNCİ MAĞAZAM 

AMAÇ DAHA FAZLA KALBE DOKUNMAK

ÜSKÜDAR YAŞAMI

Blogger Begüm Turan, 
Sizin İçin Seçti!

Karekodu taratın,
bu haberin

özel videosuna ulaşın!
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MUTLULUK MARKASI, 
YENİ MUTLULUK 
ELÇİLERİ İLE BÜYÜYOR

MUTLULUĞU, EN BÜYÜK 
MARKA YAPMAK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ!

iyi ki Üsküdar var! platformunun Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle artık 
bir Üsküdar markası haline getirdiği, gelenekselleşen tasarım pazarı 
kültürü faydalı iş birlikleri ile bu defa İstanbul sınırlarının dışına çıktı.

iyi ki Üsküdar var! platformu, üretenin, tasarımcının ve sanatçının 
yanında olan Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile Üsküdar’a has yaşam 
biçimini “U” simgesi ile yansıtan, bu şehre ait olan fakat dünyaya 
mal olacak kapasitede, temelinde toplum için mutluluğu ve sosyal 
sorumluluğu barındıran bir markayı, Üsküdar markasını yaşama 
kazandırdı.

3-4 Kasım tarihlerinde Ankara’da “Kardeşlik Örgüsü” teması ile 
gerçekleştirilen 8. Geleneksel Tasarım Pazarı, Keçiören Kalaba 
Meydanı’nda kuruldu. Organizasyon ile İstanbul’da üretim yapan bağımsız 
tasarımcılar, markalar ve işletmeler Ankaralılarla buluşmaya şansı 
yakaladı. Kültürel aktivitelerin yanı sıra el yapımı özel üretim ürünlerin 
sergilendiği ve bunların umut adına satışa sunulduğu bu geleneksel 
organizasyonda tıpkı diğerlerinde olduğu gibi sosyal sorumluluk teması ön 
plandaydı.

Bu bağlamda, 8. Geleneksel Tasarım 
Pazarı için İnfakhane platformu ile iş 
birliği yapılarak yetim ve ihtiyaç sahibi 
çocukların kışlık giyim ihtiyaçlarının 
karşılanması hedeflendi. Ankaralıların 
ailece katılıp kaliteli zaman geçirdikleri 
8. Geleneksel Tasarım Pazarı, iki gün 
boyunca resim, seramik, bilim, amigurumi, 
fotoğraf, reçine, ahşap ve nakış gibi 
birbirinden renkli atölyeleriyle de 
katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Her biri kendi alanında uzmanlaşmış, hayat tecrübelerini ve güçlerini 
mutluluk yolunda birleştirmeye gönüllü bireylerden oluşan Üsküdar 
markası elçileri, her sezon olduğu gibi yeni sezonda da umut dolu 
projeleriyle kalplere dokunmaya devam ediyor.
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Kapıları her gün mutluluğa açılan Üsküdar Dükkan’da, Üsküdar markası 
altında 60’ı aşkın markanın çalışmalarının da içinde yer aldığı 300’den fazla 
ürün vitrine taşınıyor. #BirArayaGeliyoruz ve #BenDeBuradayım söylemleri 
ile yeni bir model ortaya koyan Üsküdar markası, “Sonsuz Mutluluk 
Formülü” ile umudun elden ele, kalpten kalbe geçmesini sağlıyor.
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Üsküdar’a has ve kültürümüze özgü zanaatleri ve desenleri keşfe çıkan 
tasarımcılarımız, özel tekniklerle özel parçalar hazırlıyorlar. Ortaya çıkan 
sonuçlar da son derece zengin ve etkileyici. Bağlarbaşı Nevmekan’da, Nev 
Galeri’de, sergi alanında etkileşimli olarak değişen farklı yerleştirme eserleri 
ile sıra dışı deneyimler çok yakında sizlerle buluşacak.

Bu defa uzun zamandır başarılı 
biçimde sürdürülen “Şehrin İyi Hali” 
projesi için Minik Dostlar Kliniği, 
Haçiko Derneği ve Akbank ile iş 
birliği yaptık. Çünkü Üsküdar’da 
yaşayan her canlı bizim için özel!
Üsküdar Belediyesi binası önünde 
üniversite öğrencilerinin de 
katılımıyla düzenlediğimiz kedi evi 
yapımı etkinliği büyük ilgi gördü. 
Hep birlikte sorumluluk almanın ve 
paylaşmanın mutluluğunu yaşadık.
 
Bildiğiniz gibi Üsküdar Belediyesi 
sokak hayvanlarının bakımı ve 
korunması konusunda attığı 
titiz adımlarla hayvanseverlerin 
kalbini çoktan kazanmış durumda. 

Bu yeni etkinlikte de tablo 
değişmedi. Soğuk kış günlerinde 
barınabilmeleri için sokaktaki 
sevimli dostlarımız için 200 adet 
kedi evini hep birlikte yaptık.
Büyük küçük demeden, çorbada 
tuzum olsun diyen herkesin el ele 
verdiği buluşmada neşe dolu anlar 
yaşandı. Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen de etkinliğe bizzat 
katılarak bu eğlenceli güne ortak 
oldu ve katılımcı gençlerle bol bol 
sohbet etti.  Etkinliklerimizde yer 
almak için geç değil. Bizi sosyal 
medya hesaplarımızdan takip 
ederek gelecek etkinliklerimizden 
haberdar olabilir ve şehrin en güzel 
halini bizimle deneyimleyebilirsiniz.

TASARIM VE 
SANAT EL ELE

Her ülkenin kendine ait bir tasarım kültürü var. 7 Çizgi Tasarım Ekibi de 
Üsküdar markası tasarım ekibi ile bir araya geliyor ve çarpıcı bir projeye 
imza atılıyor.

iyi ki Üsküdar var! platformu gönüllüleri olarak “dünya bir arada yaşarken 
güzel” fikrinden yola çıkarak patili dostlarımıza dikkat çeken etkinlikler 
düzenliyor ve iyiliği hayatın her alanına yaymaya devam ediyoruz.
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ŞEHRİN EN GÜZEL HALİ,
BİR ARADA OLMAK DEMEK!
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Öncelikle insani değerleri, şehirli ve 
evrensel değerleri temel alan “Üsküdar 
Mutlu Yaşam Biçimi”; merkezine sosyal 
sorumluluğu koyarak toplumun her 
kesimini kucaklayan, siyaset üstü ve 
samimi bir yaşam biçimi olarak karşımızda 
duruyor.
 
iyi ki Üsküdar var! platformu tarafından 
hayata geçirilen Üsküdar Mutlu Yaşam 
Biçimi; birey mutluluğunu amaçlayan, 
bunun ancak paylaşarak mümkün 
olduğuna inanan, kişinin dünya ve doğa 
ile uyumlu yaşamasını öneren, dünyanın 
sistemine ve akışına uygun davranmasını 
ve doğal yaşama saygı göstermesini, 
yalın ve sade bir hayat sürerek doğal 
ve gerekli olmayandan uzaklaşmasını 
tavsiye eden bir yaşam kültürü sunuyor.

Paylaşmak ve yardımlaşmak için empati 

duygusu ile hareket eden, ortak bir bilinç 
ile Kalplere dokunan ve “Kalpten Kalbe 
Sonsuz Mutluluk Formülü” ile yayılan 
ve umudun dünya üzerinde kalbi atan 
her varlığın içinde olduğuna ve bulaşıcı 
olduğuna inanan insanların benimsediği 
bir model.

Umudu ve kurumsal sosyal sorumluluğu 
bir araya getiren, tek bir çatı altında farklı 
kültürleri buluşturan, Üsküdar markası 
ekibi, mutluluğu dünyanın ve insanlığın 
gördüğü en büyük marka yapmak için 
var gücü ile çalışıyor. Üsküdar markası 
olarak bu mağazada, yerli ve yerel 
markalar ile birlikte büyümeye devam 
ediyoruz. Ürünlerimiz bağımsız tasarımcı 

ve sanatçıların benzersiz beğenilerini 
yansıtırken, öte yandan mutlu şehir 
Üsküdar’ın ruhunu da üzerimizde taşımaya 
dikkat ediyoruz.
 
Alışverişi sosyal sorumluluk ile birleştirerek 
mutluluğa dönüştüren Üsküdar markası 
ve Üsküdar Dükkan, topluma faydalı iş 
birlikleri ve etkinlikleri ile geleceğe umutla 
bakmamızı sağlıyor.

 #BenDeBuradayım, #BirArayaGeliyoruz 
ve #MutluluğaOrtakOl etiketlerinin dile 
getirdiği gibi siz de bize katılın, proje 
üretin, umudu paylaşın. Sosyal medyada 
kampanyalarımızı destekleyin, şehre 
yayılan etkinliklerimizde rol alın, birlikte 
kurduğumuz bu en büyük markaya güç 
katmak için mutluluğun yüzü olun!

ÜSKÜDAR YAŞAM BİÇİMİYLE 
MUTLULUĞU PAYLAŞMAK

ŞEHRİN EN MUTLU 
MARKASINDAN VE 
MAĞAZASINDAN 
PAYLAŞMAYA ÇAĞRI

Mutlu yaşama giden yol Üsküdar’dan geçiyor. iyi ki Üsküdar var! platformunun ilham 
verici yaşam biçimi, Üsküdar’a özgü özellikleriyle hayatına zenginlik katmak isteyen 
herkesi kucaklıyor.

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ve iyi ki Üsküdar var! platformunun çalışmaları 
sonucu hayata geçirilen “Üsküdar Dükkan”, mutluluğun ve yardımlaşmanın başkenti 
Üsküdar’da kapılarını her gün yeni projelerle, kampanyalarla ve etkinliklerle sevgi, 
umut ve mutluluğa açıyor.
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