ÖNSÖZ
Aykurt nuhoglu
kADIKÖY BELEDIYE BAS KANI

İki yılı aşkın bir süredir, Kadıköy’de Tasarım Araştırma

Kadıköy Belediyesi olarak hedefimiz katılımcı belediyeciliğin

Katılım yoluyla kentsel sorunların katılımcı yöntemlerle

bir gereği olarak özellikle gençlerin kamu yönetimine

çözülmesi için Kadıköylüler ile tasarımcıları buluşturan

katılabilmesi ve kentlerin hem fiziksel hem sosyal

Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK), kamu-sivil-özel iş birliğinin

tasarımlarının onlarla beraber yapılabilmesidir.

canlı bir örneğidir.

TAK, mahallelerde, hem yerele özgü yapılan çalışmalarla bir

Kadıköy Belediyesi, Çekül Vakfı ve Kentsel Strateji Şirketinin

taratan kendi yöntemlerini oluşturuyor hem de Kadıköy’ün

ortaklığında bu projenin felsefesini oluşturan ve atölyenin

geçmişten bugüne kalan izlerini gün yüzüne çıkartıyor.

yürütümüne gönüllü olarak verdikleri katkılardan dolayı

Ulusal ve uluslararası orTAK’lar ve gönüllüler ile beraber

öncelikle kent plancıları A.Faruk Göksu ve Sıla Akalp’e

projeler geliştirerek gittikçe büyüyen bir ilişki ağına sahip

teşekkür ederim.

olan TAK’ın Kadıköy’ün geleceğinde daha etkin olmasını ve
tüm yerel yönetimler için bir örnek oluşturmasını diliyorum.

TAK NEDİR?

TAK NASIL ÇALIŞIR?

TASARIM, ARASTIRMA, KATILIM
TAK, kentsel sorunların çözümünde kentliler, tasarımcılar,
gönüllüler, öğrenciler ve destekçilerin ulusal ve uluslararası
işbirlikleri kurarak fikir ürettikleri ve ürünlerini kamuoyu
ile paylaştıkları yenilik ve yaratıcılık mekanıdır. Tüm
disiplinlerinden tasarımcılarla birlikte, gönüllülük ve işbirliği
esası ile program ve projeler üreten, bağımsız bir oluşumdur.
TAK, kentsel sorunları Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla
ele alır ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgular.

TAK

TAK

Kadıköy’ün kentsel sorunlarının çözülmesi için mahalleliler
ile tasarımcıları bir araya getiren TAK Kadıköy (Tasarım
Atölyesi Kadıköy), yaratıcı buluşma ortamları sağlayarak,
tasarımın gücü ile yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor.
TAK Kadıköy, Tasarım, Araştırma, Katılım başlıkları
altında hazırlanan programlar ve etkinliklerine, öncelikle
tasarımcılar ve Kadıköylüler olmak üzere, Kadıköy’ün
sorunları üzerine düşünen herkesi davet ediyor.

TAK

6- 7

TASARIM atölyesi KADIKÖY

8- 9
TAK
Tasarım Atölyesi Kadıköy; Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji
Şirketi ile kamu, sivil ve özel işbirliği yaklaşımıyla yürütülmektedir.

10- 11
TAK

KADIKÖYLÜYÜM
FİKİRLERİM VAR!

TASARIMCIYIM
YARATICILIĞIM VAR!

GÖNÜLLÜYÜM
BECERİLERİM VAR!

ÖĞRENCİYİM
GELECEĞİM VAR!

DESTEKÇİYİM
OLANAKLARIM VAR!

TASARIM
A RAŞTIRMA
K ATILIM
Mahalleliyi karar süreçlerine katmak için;

TAK

Geçmiş ve geleceği buluşturmak için;

12- 13

Yaşam ve mekan kalitesini arttırmak için;

CANLANAN MEKANLAR

KIYI KöSE MEKANLARINI
CANLANDIRMAK ICIN YARATICI FIKIR
VE TASARIMLARIN VARSA, KATIL!
Kıyı-Köşe programının temel amacı, Kadıköy’ün yeterince
kullanılmayan kıyı köşe mekanlarını tasarım ile canlanan
kamusal mekanlara dönüştürmektir. Bu alanların düşük
maliyetli, uygulaması kolay ve yaratıcı fikirlerle kalıcı veya
geçici projelerle yenilenerek Kadıköy’ün nitelikli kamusal
mekânlarının arttırılması hedeflenmektedir.

T 14- 15

KIYI KÖŞE

YARATICI ÜRÜNLER

TASARLATAK
T 16- 17

KADIKÖY’DEN ıiLHAM AL;
ÜRÜN TASARLA!
Kadıköy’ün

geçmişi

ve

kültürel

değerlerinin

ürün

tasarımcıları tarafından tasarım ürünlerine dönüştürülmesi
ile

Kadıköy’de

“tasarım

kimliğinin

geliştirilmesi”

amaçlanmaktadır. Başta endüstri ürünleri tasarımcıları ve
grafik tasarımcıları olmak üzere tasarım alanına ilgisi ve
becerisi olan herkese açık olan program, Kadıköy’ü Kadıköy
yapan değerleri ortaya çıkarmakta ve Kadıköy’ü ürünler ile
birlikte görünür kılmaktadır.

KADIKÖY ARŞİVİ

BELLEK
Apartmana Övgü -Moda Apartmanları

A 18- 19

DeGIsimi farket
kaybetmeden kaydet!

Kadıköy’ün her türlü birikiminin ve değerinin, fotoğraf, video,
çizim, yazı gibi araçları kullanarak kolay erişilebilir, zengin
bir arşive dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Kadıköy’de
zaman içinde değişen mekan veya değerlerin çeşitli görsel
ya da işitsel ürünlere dönüştürülerek, günlük hayatın
sıradan rutini veya kalıcı değerleri bu program kapsamında
kayıt altına alınarak bir Kadıköy arşivi oluşturulmaktadır.

Aklımdaki Kadıköy Fotoğraf Çalıştayı

Kadıköy Akustik- Ses Yürüyüşü

STRATEJİK TASARIM İLKELERİ

REHBER
Uyumlu BIna, YaSayan Sokak,
BIzIm Mahalle IçIn Ilkeler ÜRET!

A 20- 21

Yeldeğirmeni Kullanım Rehberi

Uyumlu bina, yaşayan sokak ve yaşayan mahalle yaklaşımı
çerçevesinde yeni tasarım ilkelerinin belirlenmesi
hedeflenmektedir. Programa katılan gönüllü tasarımcıların,
yapı tipolojisi, cadde, sokak, mahalle, açık alan, değişen
fonksiyonlar ve sosyal hayat başlıklarında tasarım ilkelerini,
o mahallede yaşayanlar ile tartışarak ortaya koymaları
beklenmektedir. Tasarım ilkelerinin yer alacağı rehberler
önümüzdeki dönemde Kadıköy’ün gelişimine yön verecektir.

LEJANT
Konut
Ticaret

K lt r

Dini

Konaklama
Depo
retim At lyesi
Sanat At lyesi
Tarihi

Yeldeğirmeni Kullanım Rehberi

Otopark

Yeldeğirmeni Kullanım Rehberi

İZLER, ÇİZGİLER

HARİTA
A 22- 23

KADIKÖY’ÜN IZLERINI
MAHALLE HARITALARI ILE
YASATMAK ISTIYORSAN, CIZ!
Kadıköy’ün tanıtılmasını ve algılanmasını kolaylaştıracak,
kendine özgü değerlerini ve kültürel yapılarını ortaya
çıkaracak ve daha ulaşılabilir kılacak haritaların hazırlanması
amaçlanmaktadır. Kadıköy’e gelen ve burada yaşayanların
gereksinim ve talepleri dikkate alınarak farklı temalarda
haritalar hazırlanır.

Dinlenme
/To Relax

Ziyaret
/To Visit

Alışveriş
/To Shop

/TR

/TR
‘Eskiden Moda’da güneşin batışını izlemek çok önemli bir olaymış. Moda sahilinde
oturur, güneş ufuk çizgisine ulaştığı anda önce dilek tutulur, sonra sevgililer el
ele tutuşurmuş. Moda Sahil bugün de huzur ve sakinlik verir kullanıcılarına. Sahil
boyunca yemyeşil bir park içinde huzurlu bir yürüyüşe çıkabilirken, çocuklar
çimlerde özgürce koşabilir. Özellikle akşamüstleri, önünüzde tüm görkemiyle
duran denizi seyrederken, kent yaşamının stresini birkaç saatlik bile olsa geride
bırakmak için gidilecek en güzel yerlerden biridir Moda Sahili.’

Haldun Taner Sahnesi hem Kadıköylüler hem de Kadıköy’ü çok az bilenler için ideal
buluşma yeridir. Gün içinde yanından kim bilir kaç kişi geçer? Şimdilerde opera,
bale, müzik ve tiyatro eğitimi verilen bu bina, eskiden meyve sebze hâli, ardından da
itfaiye olarak kullanılmış. Denize bakan cephesi konservatuar olarak kullanıldığı için,
müzik aletlerinin sesleri dışarıya taşar; rıhtımda vapur beklerken, vapuru yakalamaya
çalışırken bu sesleri duyarsınız hep. İçeride oyunu izlerken ise oyun hangi dönemde
geçerse geçsin mutlaka vapur düdüğü duyulur salondan ve İstanbul’da olduğunuzu
hatırlatır size. Önünde çiçekçiler dizilidir, buluşacağınız kişiye hediye almayı
unuttuysanız hemen oradan bir demet edinebilirsiniz!

/ENG

/ENG

‘In the past, they say it was a special event to watch the sunset on the Moda
Coast. People would sit there when the sun touched the skyline and make wishes
as they held the hand of their lovers. Today also the Moda Coast provides a
beautiful and peaceful atmosphere for its visitors. While taking a walk along this
peaceful green coast, children run around freely on the grass between the trees.
Anytime of day it is a perfect place to steal a few precious moments of peace
away from the stresses of life in the city.’

KADIKÖY/HARİTA/MAP

Haldun Taner Theatre is an ideal meeting point for the locals of Kadıköy, as well as
the visitors. Hundreds of people are passing by this building everyday. Nowadays
the building hosts the students of opera, ballet and drama in the departments of the
conservatory. Years ago the same building was used first as wholesale market hall
and then later as a fire-station. Commuters coming off the ferries hear the sounds
of rehearsals as the walk by the building. Surrounding the building you can find a
selection of flower sellers, a perfect gift for your loved ones.

KADIKÖY/HARİTA/MAP

/TR
‘12 senedir burada çalışıyorum. İskele zamanından beri burada hep balıkçılar vardı.
İskele kapanınca Balıkçılar Çarşısı kuruldu. Hemen hemen 10 tane balıkçı vardır. Sayı
olarak zamanla azalma yoktur. Çok canlı bir yer burası, her türlü esnaf var. Turşucular,
peynirciler, şarküteriler, ekmek fırınları, baklavacılar ve taze taze sebzeler...Güzel bir
Türk Yemeği yapmayı planlıyorsanız aradığınız ne varsa hepsi burada. ‘

/ENG
‘I have been working in here for 12 years. There have been fishermen here ever
since the pier was built and after the pier was closed, a fishermen’s market was
established. Today, just as it was then there are about 10 different stalls selling a
variety of fresh fish. This place is full of life. They are not the only inhabitants of
the street however, there are a great selection of other food vendors too; pickles,
fresh vegetables cold meats and cheeses, this is an essential place to visit if you
want to plan a beautiful Turkish dinner.’

KADIKÖY/HARİTA/MAP

ÖZEN SİNEMASI

FİLM-TAK
2013’e kadar atıl durumda bulunan eski Özen Sineması’nın
restorasyonu ile tasarım atölyesine dönüştürülen mekanın,
ruhunu korumak amacıyla; şehircilik, mimarlık, grafik,
fotoğraf gibi görsel sanat ve tasarım konularında belgesel,
animasyon ve film gösterimleri yapılmaktadır. FİLM YAP
programı çerçevesinde Tasarım Atölyesi Kadıköy’de
gerçekleşen etkinliklere ya da Kadıköy’e ilişkin kısa filmler
üretilmesi teşvik edilmektedir.
Tasarımcılarla buluşan Özen Sineması, halk matineleri ile
de Kadıköylülerle buluşmakta, mahalleliden gelen talepler
doğrultusunda film gösterimleri yapılmaktadır.

Fikirtepeliyiz! Kısa Film Atölyesi

A 24- 25

film yap, film izle

Sinemanın 100.yılı Afiş Sergisi

Film Gösterileri ve Söyleşiler

MAHALLE MAKETLERİ

KES-TAK
K 26- 27

MAHALLENI MAKET YAPARAK
ALGILAMAK ICIN
KES-TAK YAPISTIR!
Kes-TAK Programı, kamusal mekanlarda, mahallelilerle
birlikte yapılan mahalle maketleri ile bakma, görme,
algılama ve anlama süreçlerini yaşatarak mahallelileri
tasarımcılarla buluşturmaktadır.

Fikirtepe Kes-Tak

SOKAK OYUNU

TAKIM OYUNU
MAHALLENI TANIMAK ICIN

TAKım Oyunu; geri dönüşüm, ürün tasarımı, haritalama,
mahalleyi
algılama
gibi
temalar
kapsamında
gerçekleştirilmektedir. Programın katılımcıları olan
çocukların, tasarımcılarla ve tasarım algısıyla tanışmaları,
kendi yaratıcılıklarını ve potansiyellerini keşfetmeleri
amaçlanmaktadır.

K 28- 29

SOKAGA CIK!

DENEYİM TRANSFERİ

TAKAS
Ulusal ve uluslararası üniversiteler veya ofisler, sivil
toplum kuruluşları, meslek odaları, alanında uzman
kişiler ile işbirlikleri kurgulamak ve proje geliştirmek
amaçlanmaktadır. Bu işbirlikleri ile birlikte; Kadıköylüler,
tasarımcılar ve Kadıköy Belediyesi arasında iletişimi
güçlendiren fikir paylaşım ortamları yaratılmaktadır.
Tasarımcılar ile birlikte, Kadıköylülerin, üniversitelerin,
öğrencilerin ve diğer organizasyonların katıldığı sokak
etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

İşaret Dili Eğitimi Atölyesi

K 30- 31

ULUSAL VE ULUSLARARASI
ISBIRLIKLERI KUR, FIKRINI PAYLAS!

Bisikletli Ulaşım Çalıştayı

Kadife Sokak ve Çevresi Çalıştayı

DENEYİM TRANSFERİ

KONTAK
Türkiye’de Işık Kirliliği Konferansı

K 32- 33

KONFERANS, PANEL VE
SÖYLESILERE KATIL!
KonTAK programının amacı, konusunda uzman yerli
ve yabancı tasarımcıların katılımıyla konferans, panel
ve söyleşiler gerçekleştirmektir. Kadıköy’e dair stratejik
buluşmaların yanı sıra, tasarımın her alanından
profesyonellerin ve genç tasarımcıların öğrencilerle
buluşması amaçlanmaktadır.

Pecha Kucha Night

Tecrübeler Konuşuyor- Nevzat Sayın

Tasarım Süreçleri̇ni̇n Yönetimi

Sosyal Yeni̇li̇k Tasarımı

Engelsi̇z Tasarımlar İçi̇n İşaret Di̇li̇ Eğitimi

Kadıköy’den Bul Kadıköy’de Buluştur

TAK

34- 35

Ben Bi̇r Gün Mutlaka

Kadi̇fe Sokak Ve Çevresi̇ Çözüm Çaliştayları

Kadi̇fe Sokak Ve Çevresi̇ Tasarım Çaliştayları

2. Tasarım Bi̇enali̇: Temati̇k Rotalar

Ki̇m Ortak Olmak İster?

Sosyal Değişim İçin Hackathon, Things

Hi̇kaye Anlatma Sanatı

Bi̇si̇kletli̇ Ulaşım Çalıştayı

Coder Dojo-Kod Atölyesi

Peche Kucha Night

Ders Al Ders Ver

Tasarlasak da mı Kaplasak - Ambalaj Çalıştayı

Demo Cezve- İşaret Dili Eğitimi

Film Gösterimleri

Yeldeğirmeni Kullanım Rehberi Çalıştayı

2015 Tasarım Bienali- Akıllı Şehir Çalıştayı

TAK

36- 37

Sokak Hayvanları İçin Mama Ve Su Kabı
Tasarım Çalıştayı

Kadıköy’e ‘Doku’n

Artık Kumaşlar Oyuncak Çalıştayı

Aşkını Başka Dilde Anlat

38- 39

2014-2015

TAK

2013-2014

Duatepe Sokak No:61 Yeldeğirmeni/ Kadıköy
02164185298
takortak.org/atolye/kadikoy
takortak.org/
kadikoy@takortak.org
twitter.com/TAKadikoy
https://www.facebook.com/TasarimAtolyesiKadikoy

