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Toplumda sosyal
sorumluluğa dair büyük
değişimler başlatan
projeleriyle BaşkanHilmi
Türkmen, Üsküdar’ın
kalbinde unutulmaz bir
iz bırakıyor.
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KENT ve YAŞAM

SEYAHAT ve GEZİ

Mutlu şehir teması
ile bugüne kadar
yapılmış tüm ürünleri
ve sanatsal çalışmaları
bir araya getiren özel
sergi büyük ilgi gördü.

iyi ki Üsküdar var!
platformunun eşsiz
mutluluk projeleri,
bireysel ve kurumsal iş
birlikleriyle şimdi daha
da güçlü.

Üsküdar’ın geleneksel
değerlerinden biri
haline gelen Mutlu
Şehir Tasarım Pazarı’nın
kapıları yine aile boyu
eğlenceye açıldı.
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KÜLTÜR ve SANAT

MEKAN ve İNSAN

TASARIM ve ALIŞVERİŞ
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HAYIRSEVERLİK VE
SOSYAL SORUMLULUK
VİZYONU İLE YÖNETİM
ANLAYIŞI:

BAŞKAN HİLMİ
TÜRKMEN’İN
ÜSKÜDAR’I

Tüm benliğini Üsküdar’da mutluluğa ve olumlu
değişime adayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, kendisine sağlanan kaynakları topluma
kazandırmak için “iyi ki Üsküdar var!” diyerek 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.
Pozitif ve olumlu enerjisi ile iz bırakan, insanlığa
karşı empati ve sevgisi, doğaya olan saygısı, halka
hizmet aşkı, hayırsever ve sosyal sorumluluk sahibi
yönü ile mutlu şehir Üsküdar’da herkesin Başkanı
Hilmi Türkmen; birleştirici ortak bir dil oluşturan
yerel yönetim anlayışı, toplumda duygusal ve
sosyal anlamda büyük değişim başlatan 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.
İnsanlara, doğaya ve tüm canlılara hassasiyetle yaklaşan, birlikte yaşam
hakkına saygı duyan üslubu, sevgi ve umut veren yönetim anlayışı ile kalpleri
fetheden Başkan Hilmi Türkmen’in Üsküdar’da başlattığı ve liderlik yaptığı
Mutlu Şehir Değişim ve Dönüşüm Hareketi, tüm insanlığa olumlu ve iyi niyetli
mesajlar veriyor. Toplumun sıkıntılarına insanca bir bakış açısı ile yaklaşan,
yenilikçi, öncü ve sürdürülebilir fikirleri tüm şehre yayılan birleştirici ve
bütünleştirici bir dil ve üslup ile geliştiren, 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.
Toplumdaki duyarlılık için iş birlikleri gerçekleştiren, kampanyalar
oluşturan ve bir araya gelme kültürünü yansıtan etkinliklere hem tüm
kalbi ve imkanları ile destek veren hem de bizzat katılarak öncülük yapan
Başkan Hilmi Türkmen, ilham ve umut verici duruşu ve güçlü karakteri ile
Üsküdarlıların yanında olmaya devam edecek.
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İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR!
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ İLE

MUTLULUK DOLU BİR YIL

iyi ki Üsküdar var! platformu olarak, yaşama değer katan ve birlikte
daha yaşanılabilir bir dünya için, gelecek nesillere örnek olma adına
geliştirdiğimiz ve hayata birlikte geçirdiğimiz sosyal sorumluluk iş
birliklerinde paylaşmanın toplumda fayda için değişim ve dönüşümdeki
gücüne inanıyor, mutluluk yolundaki adımlarımızı farkındalık ve
bilinç ile atıyoruz. 2018 yılını da en iyi şekilde değerlendirmek adına
elimizden geleni yaptık ve şehirde görülmemiş güzellikteki etkinlikleri
gerçekleştirdik. Yeni yıla da aynı heyecanla ve umutlarla giriyoruz.
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DAHA KALİTELİ BİR
YAŞAM İÇİN MUTLU
ŞEHİR BİLİNCİ

Umut ve mutluluk kavramlarına odaklanarak bir mutlu şehir
markası oluşturduk. Türkiye’de bir ilk olan bu adımla, hoşgörünün
ve dayanışmanın hayatın her alanında her gün paylaşılan değerler
olmaları için projeler geliştirdik.
Sevgi ve yardımlaşmanın sembolü Üsküdar markası, tüm şehirde ve
Türkiye’de eşsiz bir mutluluk projesine dönüşerek, gerçekleştirilen
topluma faydalı iş birlikleri ile daha iyi bir yaşam için tüm insanlığa ilham
vermeye devam ediyor.
Bireysel ve toplumsal anlamda fayda ve duyarlılığın, kurumsal bakış
açısıyla sosyal sorumluluk duygusunun yayılmasını amaçlayan Üsküdar
markası, bir araya gelme ve mutlu şehir bilinci oluşturma konusunda
herkesi bu mutluluğa ortak olmaya davet ediyor.

iyi ki Üsküdar var! platformu,
bireysel ve kurumsal gönüllülerden
oluşan bir alt yapıya sahip.
Platform, büyük övgü toplayan
ve herkesi kucaklayan sosyal
sorumluluk faaliyetlerini başta
Üsküdar Belediyesi çalışanları
olmak üzere, kurumsal projeleri
yürüten ve proje bazlı çalışmalara
destek veren profesyoneller ve
gönüllülük esası ile bir araya gelen,
topluma faydalı iş birlikleri sonucu
ortaya çıkan fayda grupları ile
birlikte gerçekleştiriyor.
Gönüllülük esasıyla çalışmalarını
sürdüren iyi ki Üsküdar var!
platformu, mutlu marka
elçilerinden aldığı destekle
yeniden üretiyor, topluma
fayda oluşturacak yeni projeler
geliştiriyor ve insanlara daha mutlu
bir yaşam sunmanın keşfedilmemiş
yollarını arıyor. Üsküdar Belediyesi
ve Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
tarafından desteklenen iyi ki
Üsküdar var! platformu, topluma
fayda sağlamak amacıyla ilham
verici projeleri hayata geçiren bir
sivil toplum oluşumu. Platform,
çeşitli sosyal sorumluluk projeleri
geliştirerek herkesi iyilik yapmaya
teşvik ediyor. Profesyonellerin
ve gönüllülerin el ele verdiği bu
projelerde paraya temas edilmeden

birlikte tasarlama, üretme, alışveriş
kültürünü başkaları için de bireysel
ve kurumsal faydaya dönüştürme;
böylece toplumsal farkındalık
oluşturma gibi amaçlar güdülüyor.
Siz de temsil ettiğiniz alanda,
markanızın ve kurumunuzun
gücüyle platformumuzla toplumsal
fayda ve mutluluk için iş birliği
amacıyla bir araya gelebilir;
Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle
sürdürülen prestijli projelerde, etkin
sosyal medya yönetimiyle geniş
kitlelere ulaşan ve yoğun ilgi gören
etkinliklerimizde bireysel ya da
kurumsal olarak yerinizi alabilirsiniz.
iyi ki Üsküdar var! platformu ve
hareketi, sizi sosyal sorumluluğun
pozitif ivmesiyle marka bilinirliğinizi
artırmaya ve örnek değerler
oluşturan bir rol model olmaya
davet ediyor.
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TASARIM PAZARI’NIN
GÜZEL ANILARI İLE
DOPDOLU BİR YILIN
ARDINDAN...

Üsküdar’da çok sevilen, yenileri merakla beklenen Mutlu Şehir Tasarım
Pazarı, Üsküdar Belediyesi’nin desteği ve iyi ki Üsküdar var! platformunun
çalışmaları sonucu verimli bir yılı geride bıraktı.
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ZENGİN ETKİNLİK
PROGRAMI İLE AİLE
BOYU EĞLENCE

21 Aralık Cuma günü başlayan Mutlu Şehir Tasarım Pazarı’nın açılışının
geniş bir kitlenin katılımıyla gerçekleştirilmesi organizasyonun her
defasında daha çok ziyaretçi çektiğinin kanıtı niteliğindeydi. Bireysel
iş birliklerle #BenDeBuradayım diyen mutluluk elçileriyle, toplumsal iş
birliklerini temsilen #BirArayaGeliyoruz diyenlerle ve nihayet kurumsal
marka, dernek ve kurum iş birlikleri ile oldukça renkli bir tanışma günüydü.

Karekodu taratın,
bu haberin
özel videosuna ulaşın!
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YILIN SON TASARIM
PAZARI BÜYÜK İLGİ
GÖRDÜ

iyi ki Üsküdar var! platformu Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle yıl
boyu düzenlediği etkinlikleriyle, bağımsız tasarımcıları, adı duyulmamış
sanatçıları ve zanaatkarları Üsküdarlılarla buluşturuyor.
Üsküdar’da hayat bulan, kısa
sürede tüm ülkeye ilham veren iyi
ki Üsküdar var! mutluluk hareketi,
her biri artık bir Üsküdar markası
haline gelen ve gelenekselleşen
tasarım pazarı kültürünü mutluluk
elçileri ve faydalı iş birlikleri ile
devam ettiriyor. Mutlu Şehir
Tasarım Pazarı’nın kapıları yine aile
boyu eğlenceye açıldı.
21-23 Aralık tarihlerinde, tam
3 gün boyunca dopdolu bir
programla Üsküdarlıların karşısına
çıkan Mutlu Şehir Tasarım Pazarı,
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zengin içeriğiyle göz doldurdu.
Kültürel aktivitelerin yanı sıra
el yapımı özel üretim ürünlerin
sergilendiği ve satışa sunulduğu
bu geleneksel organizasyonda
tıpkı diğerlerinde olduğu gibi
sosyal sorumluluk teması ön
planda tutuldu. Tasarım pazarı
adı altında düzenlenen, farklı
temalara ve içeriklere sahip Mutlu
Şehir Etkinlikleri’nde buluşan
tasarımcılar ve sanatçılar son
koleksiyonlarını vitrine taşıma
fırsatı yakaladı.

Organizasyonda birbirinden özel tasarım ürünleri Üsküdarlıların beğenisine
sunuldu. Onlarca stantta yer alan ve farklı zevklere hitap eden ürünler,
alışverişi mutluluğa çeviren ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.
Üsküdar’da düzenlenen mutluluk buluşmalarına siz de ailenizle birlikte
katılabilirsiniz. Zengin içerikli birbirinden farklı etkinliklerden haberdar
olmak için yapmanız gereken tek şey iyi ki Üsküdar var! platformunun
sosyal medya hesaplarını takip etmek.

22 Aralık Cumartesi günü, saat
12.00’de, sevilen çocuk kitabı
“Ormanın En Sıradan Ağacı”
kitabının yazarı Hatice Özdemir
Tülün, okuyucularla özel imza
etkinliğinde bir araya geldi. İmza
buluşmasının ardından, saat
14.00’te, Limoon.co ile nakış
atölyesi meraklılarını ağırladı. Saat
16.00’da ise “Meraklı Tomurcuk”
kitabının yazarı Merve Safa
Likoğlu, okuyucuları için kitabını
imzaladı. Günün son etkinliğinde,
Saat 18.00’de, Gugarwood Ahşap
Atölyesi’nden Özbek usta Akobir
Babamuradov ile ahşap oyma
atölyesi gerçekleştirildi.

kitap okuma etkinliği çocukları bir
araya getirdi. Bir sonraki etkinlik
ise saat 14.00’te başladı; Atölye
Balık’tan M. Ahmet Demir ile resim
atölyesi her yaştan katılımcılarını
ağırladı. Saat 16.00’da ise
Watercoloristanbul’dan Ahmet
Öğreten eşliğinde rengarenk bir
suluboya atölyesi düzenlendi.
Mutlu Şehir Tasarım Pazarı’nın
kapanış etkinliği olan, Ümit & Elif
Yaşar - Volkan & Suhube Göker
ile müzikli masal etkinliği ise saat
18.00’de tüm aileleri eğlenceye
davet etti.

Yerli üretime ve markalaşmaya
destek vermek için yerel
tasarımcıları, zanaatkarları,
üreticileri ve markaları aynı
çatı altında buluşturan Mutlu
Şehir Tasarım Pazarı, bireylerin
ve kurumların üretim ve
hizmet sürecindeki kalitenin
artırılmasına, bu yönde
istihdamın genişletilmesine, bir
araya gelen tüm katılımcıların
ürettiklerini uygun pazarlar ve
müşterilerle buluşturabilmelerine
ve kendi marka hikayelerini
aktarabilmelerine olanak sağlıyor.

bireyler için bağış toplanması,
sokak hayvanlarının korunup
kollanması gibi pek çok temayla
binlerce kalbe dokunan Mutlu Şehir
Tasarım Pazarı, milli markalara ve
girişimlere sahip çıkarak ekonomik
koşulların iyileştirilmesine de katkı
sağlıyor. Mutluluğu paylaşmak,
yardımlaşmak, üretmek ve ilham
vermek için aynı çatı altında bir
araya geldik; 2019 yılında da aynı
amaçlarla #BirArayaGeliyoruz!
Sizi bu yıl da mutlu şehir
buluşmalarımızda aramızda
görmeyi umuyoruz.

Her defasında yeni ve toplum için
faydalı bir temayla kurulan Mutlu
Şehir Tasarım Pazarı, yıl boyu
farklı sosyal sorumluluk fikirleriyle
Üsküdarlıların karşısına çıktı.
Çocuklar ve eğitime destek, çevre
ve doğal yaşamın korunmasına
yönelik farkındalık oluşturma,
kanser ve kelebek hastalığı gibi
amansız rahatsızlıklarla yaşayan

23 Aralık Pazar günü, Mutlu Şehir
Tasarım Pazarı’nın son gününde
de aileler keyifli anlar yaşadı.
Saat 12.00’de yazar Merve Safa
Likoğlu ile “Meraklı Tomurcuk”
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ŞEHRİN EN MUTLU
MARKASI VE MAĞAZASI
YENİ YILDA DA SOSYAL
SORUMLULUĞA HAZIR

MUTLU ŞEHİR ÜRÜNLERİ
TEK SERGİDE TOPLANDI

iyi ki Üsküdar var! gönüllülerinden illüstrasyon sanatçısı Hülya Yavuz Öden, resim
ve tasarım alanında aldığı eğitimden sonra çocukların hayal dünyasını takip etti.
Öden, doğadan ve şehrin mutluluk veren yönlerinden yola çıkarak Üsküdar markası
için tasarımlarını oluşturmaya devam ediyor. Birkaç sezondur devam eden Üsküdar
markası ve Hülya Yavuz Öden & Karya Tasarım ortak imzalı çalışmalar, rengarenk bir
fikre kapı araladı: Mutlu Şehir Konsepti Ürünler Sergisi.

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ve iyi ki Üsküdar var! platformunun
çalışmaları sonucu hayata geçirilen “Üsküdar Dükkan”, sevginin ve
yardımlaşmanın başkenti Üsküdar’da kapılarını her gün yeni projelerle,
kampanyalarla ve etkinliklerle umut ve mutluluğa açıyor.
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Kariyerinde elde ettiği deneyimi
ve tecrübesiyle sosyal sorumluluğu
destekleyen Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen de
bu girişime en büyük desteği
sağlayarak binlerce insanın
hayatına dokunuyor.
Üsküdar markası olarak Üsküdar
Dükkan’da ve online satış
kanalımızda, yerli ve yerel markalar
ile birlikte büyümeye devam
ediyoruz. Ürünlerimiz bağımsız
tasarımcı ve sanatçıların benzersiz
bakış açılarını yansıtırken, öte
yandan mutlu şehir Üsküdar’ın
ruhunu da üzerimizde taşımaya
dikkat ediyoruz.
Alışverişi sosyal sorumluluk ile
birleştirerek mutluluğa dönüştüren
Üsküdar markası ve sevginin
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sembolü Üsküdar Dükkan, topluma
faydalı iş birlikleri ve etkinlikleri
ile geleceğe umutla bakmamızı
sağlıyor.
#BenDeBuradayım,
#BirArayaGeliyoruz ve
#MutluluğaOrtakOl etiketlerinin
dile getirdiği gibi yeni yılda da bize
katılın, proje üretin, mutluluğu
paylaşın. Sosyal medyada
kampanyalarımızı destekleyin,
şehre yayılan etkinliklerimizde rol
alın, birlikte kurduğumuz bu en
büyük markaya güç katmak için
yanımızda durun.

Sosyal sorumluluk kampanyalarımızla ve projelerimizle, yeniden ‘bir’
olmayı hatırlatan etkinliklerimizle, özel buluşmalarımızla, alışverişi
mutluluğa çeviren çalışma modeliyle kısa sürede herkesin gönlünü verdiği
Üsküdar markamızla bir değişim başlattık.
Yüzlerce kalple buluştuk, umudu gündemde tuttuk ve paylaştık. Bu
yolculuğun her adımında yeni elçilere kavuştuk. Biz, iyi ki Üsküdar var!
gönüllüleri, mutluluk elçileri; çocuğuz, genciz, yaşlıyız, engelliyiz, çevreciyiz,
hayvanseveriz, sanatçıyız, tasarımcıyız, zanaatkarız. Biz Üsküdarlıyız.
Gücünü kalplerden alan bu sevgi markasının temsilcileriyiz.
iyi ki Üsküdar var! platformunun faydalı marka iş birliklerinin, Üsküdar’dan
başlayarak tüm şehre yayılan, yeni girişimler için rol model olan mutlu
şehir değişim hareketinin temelinde mutluluğu paylaşmak yer alıyor.
Atölye çalışmalarından üretici ve eğitsel etkinliklere, yardım ve destek
buluşmalarından sosyal farkındalık kampanyalarına kadar hemen her
alanda somutlaştırılan iş birlikleri, umuda destek vermek isteyen marka ve
kurumlar için benzersiz bir değere dönüşüyor.

ÜSKÜDAR’DA

BUKIŞ
Ailece muhteşem bir hafta sonu
eğlencesine hazır mısınız?
iyi ki Üsküdar var! platformunun
etkinlikleri kış boyunca sizleri bekliyor.

MUTLULUK ELÇİLERİ
VE MUTLU ŞEHİR İŞ
BİRLİKLERİ

Mutlu şehir değişim ve dönüşüm hareketinden tasarım ve alışveriş
fikirlerine, ses getiren sosyal medya adımlarından bazen sadece küçük
bir huzurevi ziyaretine… Biz mutluluk elçileri olarak, yaşamın her anını
iyilikle zenginleştirmek için yola çıktık.
Yıl boyu kurumsal sosyal
sorumluluğu yansıtan, tek bir çatı
altında farklı kültürleri buluşturan,
tasarımın gücünü paylaşmak
için kullanan, alışverişi kalplere
dokunmak için bir araç gören
Üsküdar markası ekibi, her etiket
bir umut konsepti ile dünyanın en
özgün girişimini rol model olarak
ortaya koyuyor.

Mutlu Şehir Hafta Sonu Etkinlikleri

iyi ki Üsküdar var! platformu bugüne
kadar yüzlerce çocuğun ve ailelerin bir
araya geldiği özel etkinliklerle mutlu şehir
yaşamına renk kattı. Haftalar süren atölye
buluşmalarında ortaya çıkan Üsküdar
ruhlu eğlenceli ve zengin ürünler özel bir
sergide sunuldu.
Mutlu şehir konsepti ile çocuklara ve
ailelere yayılan tasarım, sanat ve doğa
sevgisini pekiştirecek görsel sunumlar ile
bugüne kadar yapılmış olan bu konseptteki
ürünleri ve sanatsal çalışmaları bir araya
getirerek Üsküdar’ın tarihi mekanlarını
panoramik olarak tanıtma amacıyla Nev
Galeri’de açılan sergi büyük ilgi gördü.

24 Kasım-1 Aralık 2018 tarihleri arasında
izlenen serginin başka bir amacı da
doğa ve hayvan sevgisini çağrıştıran
ürünlerin desenlerini izleyiciye sunmaktı.
Sergi çocuklara özel bir etkinlikle daha
da zenginleşti. Çanta ve duvar boyama
atölyesinde Öden’in rehberliğinde bir araya
gelen minikler sanat dolu bir günün keyfini
çıkardı.

MUTLU ŞEHİR
MUTLU HAFTA SONU
ETKİNLİKLERİ

NEV MEKÂN
ÖZEL ETKİNLİKLER
ÜSKÜDAR DÜKKAN
ÖZEL ETKİNLİKLER
Mutlu şehir markası, Öden’in imzasıyla
herkesi mutluluk dolu bir dünyaya
davet ediyor. Marka, Üsküdar’ın tarihi
mekanlarını, sokaklarını ve yapılarını
yansıtan, doğadan ilham alan desenleri,
sevimli hayvan karakterlerini ve
illüstrasyonları taşıyan ürünleri Üsküdar
Dükkan ve Kalp Noktaları’nda iyiliği
paylaşmak isteyenlerle buluşturuyor.

blog.iyikiuskudarvar.com
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