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

BAŞKAN HİLMİ 
TÜRKMEN’LE 
ÇEVRECİ 
YÖNETİM
Çevreye saygılı bir 
yönetim anlayışı güden 
Başkan Hilmi Türkmen’in 
Üsküdar’ı, sosyal ve 
doğa dostu imkanlarla 
örnek teşkil ediyor. 
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KARS’TAKİ 
MİNİKLERE 
UZANDIK
Amacı umudu ve 
sevgiyi aşılamak olan 
‘Bir Sana Bir Bana’ 
kampanyamız ile bu 
defa Kars’taki minik 
yüreklere ulaştık.
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RİTİM 
GÜNLERİ GERİ 
DÖNÜYOR
Üsküdarlılara müziğin 
farklı türleri ve 
sesleriyle unutulmaz 
günler yaşatan Ritim 
Günleri, yenilenen 
Üsküdar Meydanı’nda 
geri dönüyor.

S/7

MUTLULUK 
ADINA 
TASARIMCI 
BULUŞMALARI
iyi ki Üsküdar var! 
platformunun eşsiz 
mutluluk projeleri, 
bireysel ve kurumsal iş 
birlikleriyle şimdi daha 
da güçlü.
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Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile iyi ki Üsküdar var! platformu 
tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri, tüm şehri 
buluşturan özel etkinlikler ve sosyal medya kampanyaları, daha mutlu 
bir yaşam için sürdürülebilir fikirlerle yoluna devam ediyor.

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.

Üsküdar markası geçtiğimiz yıl çocuklar için örnek alınacak bir sosyal 
sorumluluk projesi geliştirip hayata geçirdi. Okula dönüş sezonunda tüm 
ailelerin yaşadığı tatlı telaşı markanın yeni kampanyası ile mutluluk dolu 
bir alışveriş deneyimine dönüştü.

Bünyesinde proje geliştirmekten sosyal sorumluluk kampanya 
yönetimine, Üsküdar markası iletişim stratejileri ve iş birlikleri 
oluşturmaktan ürün ve koleksiyon tasarımına kadar tüm adımların 
planladığı yeni bir platformumuz var: Kreatif Mutfak.

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

Yaydığı mesajlarla kitleleri etkileyen projelerde çevre ve doğa teması da 
öne çıkıyor. Çevreye saygılı bir yönetim anlayışıyla Başkan Hilmi Türkmen 
tarafından yönetilen Üsküdar Belediyesi, semt sakinlerine sunduğu sosyal 
ve doğa dostu imkanlarla da örnek teşkil ediyor. İstanbul’un en yeşil 
semtlerinden biri olan Üsküdar, Başkan Hilmi Türkmen döneminde daha da 
yeşil bir görünüme kavuştu. Sayıları artırılan ya da bakımlarının ardından 
yeniden hizmete açılan park ve bahçeler, Üsküdarlıların ailece nefes alma 
noktalarına dönüştü.

Başta Mutlu Şehir Tasarım Pazarı etkinliği olmak üzere birçok bulışmada 
çevre bilinci öne çıkarılıyor.  Üsküdar Belediyesi’ne tüm Türkiye’de örnek bir 
yerel yönetim kimliği kazandıran Başkan Hilmi Türkmen’in öncü fikirleriyle 
Üsküdar, önümüzdeki zaman diliminde de çevreye, insana ve doğaya saygılı 
projelerle ilham vermeye devam edecek.

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 iyilik konsepti ile dünyanın en özgün girişimini rol model olarak ortaya 
koyuyor.  Kariyerinde elde ettiği deneyimi ve tecrübeyi sosyal sorumluluğu 
desteklemeye adayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de dünyada 
benzeri olmayan Üsküdar Dükkan’a en büyük desteği sağlayarak binlerce 
insanın hayatına dokunuyor. Alışverişi sosyal sorumluluk ile birleştirerek 
mutluluğa dönüştüren Üsküdar markası ve Üsküdar Dükkan, topluma 
faydalı iş birlikleri ve etkinlikleri ile geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

“Bir Sana Bir Bana” adını taşıyan bu özel kampanya, gelir ve fırsat eşitsizliği 
yaşayan özellikle Doğu illerimizdeki çocuklarımızın eğitimine katkıda 
bulunmayı amaçlıyor. Çocukları için Üsküdar markasının koleksiyonundan 
bir çanta satın alan aileler, okul çağındaki ihtiyaç sahibi başka bir çocuğa 
çanta hediye etmiş oldular. Kampanya ile daha önce Mardin’deki çoçuklara 
ulaştırdığımız çantalardan sonra bu defa Kars’taki çocukların yüzlerindeki 
mutluluk olduk. Amacı umudu ve sevgiyi aşılamak olan iyi ki Üsküdar var! 
platformumuz, Karslı miniklere ulaştı ve bir nebze de olsun onların yüzünü 
güldürdü. Minikler akranlarına hediye ettikleri bu rengarenk çantalarla 
iyiliği erken yaşta keşfetme şansı yakaladılar.

iyi ki Üsküdar var! hareketi ve 
Üsküdar markası çatısı altında tüm 
projeler, iş birlikleri, kampanyalar 
ve etkinlikler için destek ekibi, 
burada sosyal sorumluluk 
temelinde hareket ederek yol 
gösterici işlere imza atıyor. Moda, 
tasarım, aksesuar, alışveriş, eğlence 
ve yaşam tarzı fikirlerini bir araya 
getirerek katılımcılara ve üyelere 
birçok farklı deneyimi bir arada 
yaşatmayı hedefleyen Kreatif 
Mutfak’ta katılımcılar istedikleri 
yaşam tarzı aksesuarlarını 
seçebiliyorlar, uzman desteği ile 
birlikte tasarlayabiliyorlar. Ayrıca 
bu kreatif buluşma noktasında 
tasarım ve alışveriş kültürü, 

aksesuar, fotoğraf, görsel tasarım, 
sosyal ve dijital medya, marka 
danışmanlığı gibi mağazacılık ve 
perakende sektöründe yer alan 
pek çok farklı disiplin bütünsel bir 
anlayış ile ele alınıyor.

Toplum için yeni ekonomik değerler 
ve istihdam demek olan Üsküdar 
markası ve markanın ortak anlayış 
ile tasarladığı ürünler, herkes 
için iyiliği desteklemenin yanında; 
ailelere, genç tasarımcılara, 
ismini duyuramamış sanatçılara, 
görünmez olmadıklarını haykıran 
engellilere, kısacası toplumun 
her kesiminden insanlara yeni iş 
imkanları ve kazanç olanakları 
sağlıyor. “Alışverişi mutluluğa 
çevirin” söylemi ile yeni bir model 
ortaya koyan Üsküdar markası, 
sonsuz mutluluk formülü ile 
umudun elden ele, kalpten kalbe 
geçmesini sağlıyor.
Üsküdar markası, gerçekleştirdiği 
her sosyal sorumluluk projesinde 
ve faaliyet gösterdiği her alanda 

bugün olduğu gibi gelecekte 
de toplum tarafından varlığını 
sürdürmesi istenilen bir marka 
olmayı hedefliyor. Marka, topluma 
faydalı iş birlikleri ve ortak yaşama 
sunduğu pozitif katkılar ile gün 
geçtikçe büyümeye ve global 
ölçeğe taşınmaya devam ediyor.

BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN’İN 
ÖNCÜLÜĞÜNDE
ÇEVRECİ BELEDİYECİLİK

ÜSKÜDAR DÜKKAN’DA 
UMUT DOLU BİR 
ALIŞVERİŞ

‘BİR SANA BİR BANA’ 
DİYEREK BU DEFA 
KARS’A UZANDIK

ÇOK YÖNLÜ BİR TASARIM 
VE ALIŞVERİŞ DENEYİMİ:
KREATİF MUTFAK

ÜSKÜDAR MARKASI VE 
MUTLULUĞUN MODASI
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ÜSKÜDAR’DA MUTLULUĞU 
PAYLAŞMAK İÇİN

Sosyal Medyada 
Mutluluk

Dİjİtal Dünyada Da 
Güçlüyüz!

Üsküdar’ın Mutluluk 
Gündemİ 

iyi ki Üsküdar var! platformu yaşama mutluluk katan etkinlikleri ve iş birlikleri ile 
şehirde ses getirmeye devam ediyor. Platform gerçek hayatta olduğu kadar sosyal 
medyada da oldukça aktif bir kampanya yönetimi yapıyor. Etkinliklerimizden 
haberdar olmak için ve Üsküdar Dükkan’ın özel alışveriş tekliflerinden haberdar 
olmak için bizi Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube’da takip edin.

iyi ki Üsküdar var! platformunun dijital dünyadaki varlığı şimdi daha da güçlü. 
Mutluluğun gündemini blog.iyikiuskudarvar.com adresinden, Üsküdar markasının 
cezbedici ürünlerini ve özel indirimleri uskudardukkan.com adresinden takip 
edebilirsiniz. Dinamik geçen bir sezonun ürünü olan e-bültenler de güncellenen 
içerikleriyle mutluluktan haber veriyor.

iyi ki Üsküdar var! platformunun dijital dünyadaki varlığı şimdi daha da güçlü. 
Mutluluğun gündemini blog.iyikiuskudarvar.com adresinden, Üsküdar markasının 
cezbedici ürünlerini ve özel indirimleri uskudardukkan.com adresinden takip 
edebilirsiniz. Dinamik geçen bir sezonun ürünü olan e-bültenler de güncellenen 
içerikleriyle mutluluktan haber veriyor.

Üsküdar Dükkan ve 
Kalp Noktaları
Moda ve tasarımı sosyal sorumlulukla birleştiren Üsküdar markası, alışveriş keyfini Üsküdar Dükkan’da iyiliğe dönüştürüyor. 
Sezona damgasını vuran, tasarımcıların ve sanatçıların imzasını taşıyan Üsküdar markalı mutlu şehir hediyeleri, dekoratif yaşam 
objeleri, çanta tasarımları bu özel mağazada ve “Kalp Noktaları”nda satışa sunuluyor. Ulaşılabilir tasarım ürünlerini sunan “Kalp 
Noktaları”nda ürün satışlarından elde edilen gelir, iyi ki Üsküdar var! platformunun yıl boyu hayata geçirdiği sosyal sorumluluk ve 
mutluluk projelerine fon sağlıyor.

Nevmekân’ın İlham 
Verİcİ Başarısı

İyi kİ Üsküdar var! 
Gönüllü Merkezİ

İlki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi yanındaki tarihi mekânda hizmete açılan 
Nevmekân, çok sevilen bir buluşma noktasına dönüştü. Mekânın başarısının 
ardından Nevmekân Sahil hizmete girdi. Kitap ve kahve kokusunun birbirine 
karıştığı, koyu sohbetlerin gün boyu akıp gittiği bu özel mekânlar, aslında birer 
Kalp Noktası. Üsküdar markasının stantlarının da yer aldığı Nevmekân Bağlarbaşı 
ve Nevmekân Sahil, geniş bir kitleye hitap ediyor. Bunun yanında Nevmekân 
Bağlarbaşı, Nev Dükkan, Nev Galeri ve Nev Atölye’ye de ev sahipliği yapıyor.

iyi ki Üsküdar var! projesinde yer alan herkes, daha mutlu bir yaşam fikri ile topluma faydalı projelere imza atmak için güncel 
ve ulaşılabilir çalışmaları destekliyor. Bugün Bir İyilik Yap dükkanı, stüdyosu ve üretici çalışma alanlarıyla son derece yenilikçi 
bir atmosfer sunan iyi ki Üsküdar var! Gönüllü Merkezi, sosyal anlamda yaşayan bir mekân. Hayatın her alanına dokunan, 
mutlulukla temellendirilmiş sosyal sorumluluk projeleri burada tasarlanıyor. Farklı disiplinlerden gelen bireylerin tanışıp 
deneyimlerini özgürce paylaşabildikleri bu alanda Üsküdar tarzı ortak çalışmalar sürdürülüyor.

iyi ki Üsküdar var! Kulübe:  Atölye, dükkan ve etkinlikler için iyi ki Üsküdar var! Sokak ve iyi ki Üsküdar var! Bahçe’de ahşap 
paletlerle, tamamen geri dönüşüm fikri ile tasarlanan iyi ki Üsküdar var! Kulübe, aynı zamanda gerektiğinde bir Kalp Noktası olarak 
hizmet verebiliyor. Çeşitli imza günleri, çocuk atölyeleri, mini tasarım pazarı, doğal ürünler pazarı ve verimli değişim pazarı gibi 
etkinlikler ile çeşitli sosyal sorunluluk projeleri de yine burada gerçekleştiriliyor. 

iyi ki Üsküdar var! Bahçe: Güneşli havalarla birlikte keyifli zaman geçirme süresini başka bir boyuta taşıyan, faydalı, eğlenceli ve 
eğitici etkinlikler ve aktivitelerle herkesi kucaklayan iyi ki Üsküdar var! Bahçe, konuklarına adeta açık hava terapisi sunuyor.

iyi ki Üsküdar var! Sokak: Mutlu şehrin yeni çekim merkezi iyi ki Üsküdar var! Sokak, yaşamın tüm coşkusuyla herkesi açık havada 
buluşmaya davet ediyor. Alan, Mini Tasarım Pazarı, Doğal Ürünler Pazarı, Değişim Pazarı, Çiçek Şenliği, Çikolata & Kahve Festivali, 
oyun, kamp ve piknik alanları, Sahne Senin müzik platformu gibi sıra dışı unsurları barındırmasıyla geniş kitlelerin buluşma noktası.

KATILIM

  

TEMAS
NOKTALARI
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ÇANTA BOYAMA ATÖLYESİNDE 
BULUŞUYORUZ
iyi ki Üsküdar var! platformunun tasarladığı 
çocuk atölyeleri ilgi uyandırmaya devam 
ediyor. Mutlu Şehir Üsküdar anneleri, 
çocuk dostu Üsküdar Dükkan’da ve Kalp 
Noktaları’nda buluşuyor. Çanta boyama 
atölyesine sizi de bekliyoruz.

 
SEVGİ KUTULARI
TASARLIYORUZ
Bugün Bir İyilik Yap! teması altında hayata 
geçirilen ve başka kalplere ulaşmayı 
amaçlayan sosyal sorumluluk projeleri 
arasında ayrı bir yeri olan Sevgi Kutuları, 
yine çocukları ve aileleri bir araya getirecek; 
birlikte tasarlanan kutular sevgiyle doldurulup 
sahiplerine ulaşmayı bekleyecek.

 
PATİLİ DOSTLARIMIZ
İÇİN SICAK BİR KIŞ
Daha önce başarılı örnekleriyle patili 
dostlarımıza sahip çıktığımız kedi evi yapımı 
atölyesi geri dönüyor. Yine Üsküdar Belediyesi 
desteği, iyi ki Üsküdar var! platformu ve Nar 
Tasarım ekibi iş birliği ile sevimli dostlarımıza 
sıcak bir kış geçirmeleri için destek veriyoruz.

MUTLU ŞEHİR ROTALARIMIZA 
DEVAM EDİYORUZ
Üsküdar’da çok sevilen Mutlu Şehir Gezi 
Rotaları, kültür, eğlence ve paylaşım dolu 
içeriğiyle yeni duraklarla karşınızda. Bu defa 
bize görme engelli dostlarımız da eşlik ediyor. 
Unutulmaz dostluklar kurmaya ne dersiniz? Sizi 
de bekliyoruz.

 
ÜSKÜDAR MARKASI TASARIM EKİBİ 
İLE ÇANTA ATÖLYESİ
 Mutlu şehir mutlu tasarımcı buluşmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. Aramıza yeni yüzlerin 
katıldığını görmek bizi daha çok mutlu 
ediyor. Hafta içi her gün Seval Ergün Ertürk 
ile düzenlediğimiz çanta atölyesinde siz de 
yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz.

 
KİTAP KURDU MİNİKLERE ÖZEL
Üsküdar’da haftanın her günü katılabileceğiniz 
etkinlikler olduğunu biliyor musunuz? Bunlar 
arasında çocuklar için tasarlanan özel 
atölyelerimiz geniş bir yer tutuyor, katılan her aile 
mutlu bir şekilde ayrılıyor. Bu defa kitap kurdu 
miniklerle rengarenk kitap ayraçları tasarlıyoruz.

ÜSKÜDAR’DA ŞUBAT AYINDA AİLE BOYU 
EĞLENCE SİZİ BEKLİYOR!

M U T L U  Ş E H İ R  M U T L U  H A B E R L E R
P R O J E L E R  -  İ Ş  B İ R L İ K L E R İ  -  K A M P A N Y A L A R  -  E T K İ N L İ K L E R06
a. c.
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b. d.
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İyi ki Üsküdar var! platformu, Üsküdarlıların yaşam kalitesini artırmayı 
hedefleyen sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Yaşam koçu ve 
NLP uygulayıcısı Dilek Kıroğlu, özel bir çalışma için 12 Ocak Cumartesi 
günü Nevmekân’daydı.

Kurulduğu günden bu yana huzuru kitaplar arasında arayanların uğrak 
yeri olan Nevmekân, sizi düşüncelerin, hislerin ve kurgusal dünyaların bir 
araya geldiği özel bir birlikteliğe davet ediyor: Nevmekân Kitap Kulübü.

Nev Galeri, sezon boyu ilgi çekici kültür ve sanat buluşmalarıyla 
Üsküdar’ı farklı bir konuma taşımaya devam ediyor. Sanatçı Arzu Tanlası 
Erkan, “Deniz Kokusu” sergisi ile Nev Galeri’deydi.

Koçluk ve NLP uygulamaları 
ile katılımcıların farkındalıklarını 
yükseltme amacı taşıyan Şehirde 
Mutlu Yaşam Atölyesi, Yaşam 
Çarkı Çalışması ve 4 Soruluk 
Farkındalık Çalışması’ndan 
oluşuyordu. Hayalleri bireysel 
hedeflere dönüştürmenin önem ve 
ipuçlarının paylaşıldığı, yaşama 360 

dereceli bakış perspektifi üzerinden 
bakılarak eksiklerin saptanarak 
iyileştirmelerine dair yöntemlerin 
paylaşıldığı atölye büyük ilgi gördü.

Bundan böyle her Çarşamba günü 11.00-13.00 saatleri arasında 
okuduğumuz kitaplar hakkında konuşmak için Nevmekân’da toplanıyoruz. 
Ocak ayı oyunca ilk buluşmalarımızı keyifli bir atmosferde gerçekleştirdik. 
Kitap okumayı ve okuduğu kitap hakkında paylaşım yapmayı seven herkesi 
önümüzdeki buluşmalara bekliyoruz.

iyi ki Üsküdar var! platformu olarak Üsküdar’da çocuklarımız için her 
hafta birbirinden eğitici ve eğlenceli kültür sanat etkinliklerini hayata 
geçiriyoruz. Sevil Gezmiş ile düzenlediğimiz Masal Resim Tasarım Atölyesi, 
ailece nefes alabileceğiniz, çocuklarınızı güvenle teslim edebileceğiniz bir 

etkinlik.  Gezmiş rehberliğindeki 
atölye, kara kalem desen, yağlı 
boya, pastel boya, sulu boya, 
akrilik, kil hamur, sanatsal doku, 
ebru, üç boyutlu tuval üzeri 
resim, artık materyaller, ahşap 
boyama, taş boyama ve cam 
boyama (vitray) çalışmalarından 
oluşan zengin bir içeriğe sahip. 
Amaç her bireyin, çocuğun 
öğrenme şekline göre özel 
yöntemler uygulanması ve özel 
çizim çalışmaları yaptırılması, 
katılımcıların hayal güçlerini 
geliştirerek yorum yapabilme 
tekniklerinin öğretilebilmesi. 

Toplum için yeni ekonomik değerler ve istihdam demek olan Üsküdar 
markası ve markanın ortak anlayış ile tasarladığı ürünler; ailelere, genç 
tasarımcılara, ismini duyuramamış sanatçılara, görünmez olmadıklarını 
haykıran engellilere, kısacası toplumun her kesiminden insanlara yeni iş 

imkanları ve kazanç olanakları 
sağlıyor.
 
Sürdürülen nitelikli ve çok yönlü 
sosyal sorumluluk projeleri ve 
marka iş birlikleri ile çocuklar, 
yaşlılar, engelli bireyler, bağımsız 
sanatçılar, genç tasarımcılar, 
hayvanseverler; kısacası 
toplumun tüm kesimleri eşit 
ölçüde temsil ediliyor ve görünür 
kılınıyor. Üsküdar markası 
tasarımcı buluşmaları yeni 
fikirlerle gelişmek ve yaşama 
pozitif etki etmek için Üsküdar’da 
devam ediyor.

Yüzyıllardır farklı kültürleri içinde yaşatan Üsküdar, sokağın ve şehrin 
müzisyenlerini ağırlamaya devam ediyor. Üsküdarlılara müziğin farklı 
türleri ve sesleriyle sanat dolu, unutulmaz günler yaşatan “Üsküdar Ritim 
Günleri”; yenilenen Üsküdar Meydanı’nda tüm coşkusuyla geri dönüyor.
Boğaz’ın en güzel noktalarından birinde gününüze renk katacak olan 
etkinlik, sezon boyunca müziğin ritmini düşürmemeye kararlı. Sürekli 
güncellenen akışıyla Üsküdarlıların karşısına çıkan Ritim Günleri, müziğin 
iyileştirici etkisini şehre yaymaya devam edecek.

Üsküdar’a başka bir gözle bakın, Üsküdar’da olmanın tadını çıkarın! Kendinizi 
tarihin derinliklerine, yaşanmışlık hissine bırakın; Üsküdar’ın ara sokaklarında 
kaybolmayı ve kendinizi bulmayı deneyin. Ailece vakit geçirebileceğiniz, 
kendinizi doğanın kucağına bırakabileceğiniz yeşil nefes alanları ve 
oyun bahçeleri sizi bekliyor.  Gençler, yetişkinler, engelliler, sanatçılar, 
hayvanseverler, tasarımcılar kısacası herkes Üsküdar’da buluşuyor; ilham 
veren Mutlu Şehir Rotaları ile bir arada olmanın tadını çıkarıyor. Sosyal 
medyada bizi takip edin, hafta sonu gezilerimizde bize katılın. Şehrin en yeni 
mekânlarına uğrayın, bu büyük güncenin bir parçası olun.

Çevre ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren projelerle öne çıkan 
Üsküdar markası, heyecan verici bir dönüşüm fikriyle hayatınızı 
zenginleştiriyor. Tanıtım amaçlı kullanılan vinil brandalara ikinci bir şans 
tanıyan marka, böylece heyecan verici 
bir dönüşüm hikayesine imza atmış 
oluyor.Dayanıklılığı ve işlevselliği ile dikkat 
çeken geri dönüşümlü çanta tasarımları, 
özellikle alışverişlerinizde ve hafta sonu 
gezilerinizde size eşlik etmeye hazır. 
Geri dönüşümün gücüyle hayat bulan 
çanta tasarımlarının her biri, üzerlerinde 
taşıdıkları kendilerine özgü desen ve 
grafiklerle biricik ve eşsiz. Yüzde yüz 
çevreci ve size özel!

Denizdeki eskimiş ağaç parçalarını birer sanat eserine dönüştüren Arzu 
Tanlası Erkan, bizlere seyir zevki harika bir sergi sunarken bir yandan da 
bizlere çevre bilincini aşılıyor. 25-30 Ocak tarihleri arasında devam eden 
sergi geniş bir kitlenin övgüsünü kazanarak akıllarda yer etmeyi başardı.

ŞEHİRDE MUTLU YAŞAM 
ATÖLYESİ

KİTAP VE KAHVE 
KOKAN BİR BULUŞMA

DÜŞLERLE DOLU BİR 
SANAT ATÖLYESİ

ÜSKÜDAR MARKASI 
TASARIMCI BULUŞMALARI

Üsküdar’da Müzİğİn 
Temposu Düşmüyor

ÜSKÜDAR’I YENİDEN 
KEŞFEDİN

ŞİMDİ MODA GERİ 
DÖNÜŞÜM

NEV GALERİ’DE 
DENİZ KOKUSU

Karekodu taratın,
bu haberin

özel videosuna ulaşın!




