
İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR!
İyiliği Paylaşan Gazete

Üsküdar’ daki aktif yaşamı anlatan yayınları, Üskü-
dar’ı yeniden yorumlayan güncel bakış açısıyla 
kültür, sanat ve modayı, kaliteli yayın anlayışıyla 
birleştiren İyi ki Üsküdar Var Gazete, Üsküdarlı genç-
lere, yetişkinlere ve ailelere dokunarak; tasarımcıla-
rın, sanatçıların, yazarların ve entelektüellerin dün-
yasından tüm Üsküdar ve İstanbullularla buluşuyor. 
Ayrıca, yaşlı, engelli, evsizleri, sokak hayvanlarını ve 
ekolojik düzeni kapsayan projelere ön ayak olarak bir 
iyilik hareketi başlatıyor. 

İyiki Üsküdar Var Gazete’ de aktif olarak yer almak 
için, Üsküdar ile ilgili “an” larınızı, #iyikiüsküdarvar 
hashtagi ile paylaşın, biz de gazetemizin sosyal 
medya sayfası üzerinden yayınlayalım.

Şehri yeniden tasarla fikrinden yola çıkarak oluşturulan 
tasarım pazarı, “İyi ki Üsküdar Var!” mottosuyla Üsküdar 
Belediyesi ve işbirlikleri tarafından hayata geçiriliyor. Otuz-
dan fazla marka ve tasarımcıyı buluşturan pazar alanında, 
özel tasarlanmış standlar ve platformlar birbirine bağlana-
rak bir dolaşım rotası üzerine kurgulanıyor.

Aile teması üzerine yoğunlaşan hafta sonu organizasyonla-
rı, çocukları mutlu etmek için planlanıyor. Mini marketler 
ve sevimli hediyelerle onları mutlu etmenin yanı sıra, 
çocukların üretkenliklerini arttıran ahşap oyuncak standla-
rı, resim atölyeleri gibi her hafta yenilenen aktiviteler, proje 
dahilinde yerini alıyor. 

Öne çıkan bir başka proje de, Üsküdar Belediyesi’nin Kuz-
guncuk sakinlerinin taleplerine göre yaptığı Bostan. 

Bostan’da ‘Birlikte daha güçlü!’ ‘Üsküdar’ da mutlu deği-
şim başladı!’ ‘Kalbini eline al!’ temalarıyla yapılan hafta 
sonu etkinlikleri, çocuk ve gençleri, ekolojik hayatı, ahlaki 
değerleri, sanatçı olma bilincini, hayvanseverlik duygusunu 
aşılayarak, emeklileri, yaşlıları ve engellileri çocuklarla 
buluşturma amacı güdüyor. 

Sanatçılar ve tasarımcılar için 
satış, sergi ve workshop alanları 
ve çocuklar için mini market olarak 
hizmete başlayacak alanda, aynı 
zamanda hem misafir, hemde ev 
sahibi olabilirsiniz.

TAKİBE ALIN 
IYIKIUSKUDARVAR BLOG! 
Kültür ve sanat etkinliklerini, organizasyon ve 
buluşmaları, yeme içme hatta yeni alışveriş 
mekanlarının haberlerini ve en yeni trend alarm-
larını artık iyikiuskudarvar.blog sitesinde. 

Sürekli yenilenen içeriğiyle ve hangi saat nerede 
ne var, görmeniz gereken kültür-sanat etkinlik-
lerini; şehrin nabzını tutan tasarımcı, blogger ve 
stylistlerden moda önerilerini iyikiuskudar-
var.blog’dan takip edebilirsiniz. 

AJANDANIZA NOT EDİN!

İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR!
HAFTASONU

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



Doğaya saygı kapsamında yaygınlaşan şehir çantaları, geri 
dönüşüm ve tasarımın, buluştuğu İyi ki Üsküdar Var’ın 
önemli bir parçası. Reklam brandalarından yapılan, geri 
dönüştürülmüş şehir çantaları, aynı zamanda kişiye özel 
olma özelliğine de sahip. Gerekli sağlık testlerinden geçe-
rek yapılan branda çantalardan her modelden sadece bir 
tane bulunuyor.

Tasarımcı eli değmiş ürün-
lerin hali bir başka oluyor. 
Mutlu şehir hediyeleri, 
Üsküdara özel tasarlanmış 
hediyelik eşyalar, “İyi ki 
Üsküdar Var” standlarında! 
Şimdilik Nevmekan’dayız :)

Nev Galeri, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla 
düzenlediği, etkinlikleri ve sergileriyle artık Üsküdarlıların 
yeni toplanma alanlarından biri. İnteraktif sergilerin yanı 
sıra çeşitli workshop atölyeleriyle de farklı sanatçıları ağırla-
yan mekanın etkinliklerini kaçırmamanınızı tavsiye ediyoruz.

Çocuklarıyla eğitici ve eğlendirici vakit geçirmek isteyen 
aileleri düşünerek kurulan, Nev Atölye; çocuklar için çeşitli 
aktiviteler ve organizasyonlar düzenliyor.

Oyuncak ve çanta boyama atölyeleri, patchwork çalışmaları, 
resim ve fotoğraf aktiviteleriyle öne çıkan Nev Atölye her 
hafta çeşitli projelerle çocuklar için keyifli vakit geçirme 
alanına dönüşüyor. 

“İyi ki Üsküdar var” değişim hareketi, Kültür, sanat ve 
modayı Üsküdarlıların hayatına değer katarak; Üsküdarlı 
olmayı, yenilikçi bir yaklaşımla farklı disiplinlerden ve 
akımlardan beslenerek yeniden yorumluyor. 

İnteraktif bir proje olan ‘İyi ki Üsküdar Var!’ Uluslararası bir 
kalite anlayışını benimseyen ‘İyi ki Üsküdar Var!‘ değişim 
hareketi; kültürel ve sanatsal bakış açısını, Üsküdar ve tüm 
İstanbullularla paylaşmak için yola çıkıyor.

MUTLU ŞEHİR 
MUTLU İNSANLAR

YENİ BİR ADRES: NEV DÜKKANİYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR!
ŞEHİR ÇANTALARI

MUTLU ŞEHRİN
HEDİYELERİ DEYİNCE!

Özel bir tasarım dükkanı olan Nev Dükkan’ da, tasarımcıların üretimlerinin 
yanı sıra, farklı içeriklerde ürün gruplarına da rastlayabilirsiniz. Tasarım 
dükkanı fikrinden yola çıkan mağaza, aynı zamanda görsel düzenleme ve 
tasarım alanında da uyguladığı kreatif çözümlerle farklı hizmetler sunuyor. 

Üsküdar’ a özel tasarlanan Mutlu Şehir Objelerine, Nev Dükkan’dan 
ulaşabilirsiniz.

YENİ SANAT MERKEZİ:
NEV GALERİ

İYİ Kİ ÇOCUKLAR VAR!
NEV ÇOCUK ATÖLYESİ


