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Upcycle İstanbul Platformu

Sanat ve tasarımdan ilham alarak ileri dönüşüm 
konusunda farkındalık yaratan, çevreye, doğaya, 
insana saygılı topluluklarla beraber hareket eden, 
sürdürülebilir sosyal etki platformu  
Upcycle İstanbul, bireylerde kaynakları verimli 
kullanma ve sürdürülebilirlik bilinci oluşturmaya 
yönelik interaktif sanat ve tasarım içerikleri üretir.

Pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi ve kültür 
sanat alanlarında yaklaşık 28 yıllık  
tecrübelerini toplum yararına değerlendirmek  
isteyen Arzu Özarı Semiz (Keçi Events) ve  
Şebnem Alp Akın (Artnivo.com) tarafından  
2021 yılında kurulmuştur.

 



Türkiye’nin İlk İleri Dönüşüm Festivali

Upcycle İstanbul Platformu’nun ilk büyük etkinliği, Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm festivali, 
Upcycle İstanbul Art&Design Festival 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde Müze Gazhane’de gerçekleştirildi. 

Sürdürülebilir bir yaşam için dönüşüme hazır herkes festivalde yerini aldı. İleri dönüşümün çevresel 
faydaları üzerine dikkat çekmek isteyen festivalin kapsayıcılığı, her yaştan insana erişimi, verilmek 
istenen mesajların çok farklı kanallardan etkili bir şekilde iletilmesi, yaratılmak istenen sosyal etkinin 
güçlü olmasını sağladı.

Katılımcıların, ziyaretçilerin, 
çözüm ortaklarının, destekçilerin ve 
medyanın olumlu görüşlerinden aldığımız 
güçle amacımız, festivali geleneksel hale 
getirmek ve yılın belli dönemlerinde 
gerçekleştirilecek farklı projelerle 
etkiyi artırarak yolumuza devam etmek.
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Sayılarla Upcycle İstanbul Art&Design Festival

342 mecrada haber

6.470.000 TL medya erişim değeri

12.000 ziyaretçi

25.000 sosyal medya erişimi

225.000 sosyal medya etkileşimi

3000 yeni web sitesi ziyaretçisi

1500 yeni Instagram takipçisi (2 günde)



Sayılarla Upcycle İstanbul Art&Design Festival

• İBB desteği ile 150 adet İETT ve Metro Afiş
• 30 adet Raket Reklamı
• Metro Modyo TV Reklamı
• 1 adet Üst Geçit Reklamı



Fotoğraflarla Upcycle İstanbul Art&Design Festival



Sanat Yerleştirmeleri

Ilgın Seymen “Yeşil Alan”  
isimli yerleştirmede doğal 
olanın sentetikleşmesi ve 
yarattığı yanılsamaları  
sorgulattı.

İçsel ve kentsel dönüşümü 
kapı metaforuyla ele alan  
Murat Fesih Avcıbaşı’nın 
bu işinde ziyaretçiler, atık, 
kullanılmış ve çürümeye 
bırakılmış kapıların sadece 
bir tanesinin açılabildiği  
yerleştirmede tüm kapıları 
deneyerek performatif bir 
sürecin de parçası oldular.

Bilal Yılmaz’ın “Dirt” isimli 
yerleştirmesi, kir ve emek 
arasındaki ilişkiye değinen, 
zanaatin ve el emeğinin 
toplumsal farkındalığı  
üzerine tasarlanmış bir 
yazı ve ışık yerleştirmesidir.  
Yerleştime, kir ve emek 
arasında estetik bir bağ  
kurarak el emeğinin ve  
zanaatin toplumsal  
algısına değer katmaya 
çalışır.



Performanslar

Gülhatun Yıldırım, büyük amorf 
bir buz kütlesini eritmeye  
çabalarken hem global ısınmaya 
gönderme yaptı, hem de kişisel 
tarihindeki olayları düşünerek 
yaşam ve ölüm kavramlarını  
sorguladı.

Umut Sevgül ve Metehan Kayan manifestolarından 
hareketle süreksizlik, yersizlik, göçerlik ve çevrim 
kavramlarına odaklandıkları bu performansta,  
iki düzlem ve bir boyut üzerinden bedene koşulan 
fiziksel problemlere denklem arayışını sürdürüp  
mimari önermeler tasarladılar.



Upcycle Bazaar

Local Makers çözüm ortaklığı ile ileri dönüşüm tasarımlara ve doğa dostu ürün seçkisine ev sahipliği 
yapan sürdürülebilir Bazaar ürünleri, Tetra Pak’ın karton içecek atıklarından geri dönüşüm malzemesi 
ile tasarlanan standlarda sergilendi.



Sürdürülebilir Moda Sergileri

• Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümü’nün “Bolluğu Tasarlamak” isimli 
ileri dönüşüm sergisi, Ankara Hacı Bayram 
Veli Moda Tasarımı Bölümü’nün  
Doktora Programı yürütücülüğünde  
6 üniversitenin katılımı ile “Modüler  
Eko Döngü Sergisi” gerçekleşti. 

• Moda sektöründe yaşanan sıkıntılara 
çözümler geliştirilerek hazırlanan yaratıcı 
ve sürdürülebilir tasarımlar, katılımcıların 
giysileri ile ilişkisini yeniden sorgulamasını 
sağladı. 



Atölyeler

Düzenlenen atölyelerde katılımcılar atık malzemelerden broş, çanta, mini robot gibi 
ürünler tasarlayarak atıklara ikinci bir hayat verdiler. Katılımcılara, ayrıca kompostlama, 
geri dönüşüm, etiket okuryazarlığı gibi konularda da bilgi verildi. 



Atölyeler

WWF Market Fix & Play atölyesinde katılımcılar WWF Market’in defolu ürünlerini kişiselleştirdi ve 
özgün tasarımlara dönüştürerek değerlenmesini sağladı.



Çocuklar İçin Geri Dönüşüm Atölyesi

İSTAÇ tarafından çocuklara özel düzenlenen geri dönüşüm atölyesinde
Sıfır Atık eğitimi verildi. 



Genç STK’larla İşbirliği

• Bilimin sürdürülebilirliğini sağlayarak 
bugünün sorunlarına bilimle çözüm 
arayan YGA ve Bilim Virüsü  
çalışmalarını tanıtmak üzere  
festivalde yerini aldı.

• YGA ile gençlerin farkındalığını 
yükseltmek amacı ile Sürdürülebilir 
Meslekler başlığı altında ileri dönüşüm 
üretimler yapan tasarımcılar ve  
sanatçılarla videolar üretilerek sosyal 
medyada yayınlanmaya başladı.



Türkiye’nin İlk İleri Dönüşüm Sahnesinde Konserler  
& DJ Performansı

Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm sahnesi, 
atık malzemelerden kullanım değeri 
üretme amacıyla mimar  
Oğul Öztunç tarafından  
festivale özel tasarlandı. Sahne 
için İstanbul’un dört bir yanından 
palet atıkları toplandı. Sahnenin 
üzeri Tetra Pak’ın temin ettiği 
geri dönüştürülmüş karton içecek 
atıklarından plakalarla kaplandı.



• İleri dönüşüm müzik 
deneyimi sunan  
Fungistanbul ve İki Kişi  
festivalde sahne aldı.

• Festivalin resmi  
radyosu Radyo Voyage iki 
gün boyunca DJ ile  
müzik yayını yaptı ve  
ayrıca insan ruhunu 
müzikle dönüştüren bir  
playlist hazırlayarak  
Spotify’da yayınladı.

Türkiye’nin İlk İleri Dönüşüm Sahnesinde Konserler  
& DJ Performansı



Upcycle Talks

Harvard Business Review 
işbirliği ve Kale Tasarım ve 
Sanat Merkezi desteği ile  
sürdürülebilir sanat, tasarım ve 
sosyal etki başlıklarında 20 ilham 
verici konuşmacıyla söyleşiler 
düzenlendi ve HBR Youtube  
kanalında yayınlandı.



Geri Dönüşüm Otomatı ve  
Gürültü Odası Deneyimi

• Akıllı Geri Dönüşüm 
Otomatı ile festival  
ziyaretçileri plastik şişeleri 
geri dönüştürdü.

• Gürültü Odası  
ziyaretçilere İstanbul’daki 
ses kirliliği seviyesi ile ilgili 
deneyimler yaşattı.



Çevre Dostu Festival Malzemeleri

• Geri Dönüştürülmüş Malzemeden Bazaar Standları ve Yönlendirmeler
• İleri Dönüşüm Sahne
• İleri Dönüşüm Hatıra Panosu
• İleri Dönüşüm İsimlikler
• Geri Dönüşüm WWF Görevli T-shirtleri



Medya Erişimi

• Etkinlik öncesi ve sonrası servis edilen bültenler;
19 yazılı basın, 3 TV ve 320 online mecra olmak 
üzere toplam 342 mecrada haber olarak yer aldı.

• Etkinliğe 2 gazete, 1 dergi, 3 online, 3 TV olmak 
üzere toplam 9 yayından 15 basın mensubu katıldı.

• Yazılı basın erişim değeri 2.778.180, 
online basın erişim değeri 3.434.591
ve TV erişim değeri 256.814 olmak üzere
toplam erişim 6.469.585’ye ulaştı.

• EKOTÜRK TV’de Cesur Adımlar programına  
konuk olundu.



Medya Erişimi
Yazılı Basın



Medya Erişimi
Yazılı Basın



Medya Erişimi
Yazılı Basın



Medya Erişimi
TV



Medya Erişimi
Online Basın



Medya Erişimi
Online Basın



Medya Erişimi
Online Basın



Medya Erişimi
Online Basın
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