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            entlerimizin yeniden kurgulanmasında tasarım, araştırma ve  
            katılım kavramları her zamankinden daha fazla önem kazanmaya
            başladı. Artık, mekan ve yaşam tasarımı üzerine yeni yaklaşımlar 
geliştirilmeli, insan ve mekan ilişkisinde geçmiş ve gelecek için 
araştırmalar yapılmalı, tasarımcı yaşayanla empati kurmalı, deneyim, 
beklenti ve fikirleri anlamalı. 

Tasarım, Araştırma, Katılım (TAK) yoluyla Kartal ve Kartallıların 
sorunlarının çözümünde yeni bir yaklaşım getiren TAK  Kartal kuruldu. 
Amacımız,  Kartallılar ile tasarımcıları bir araya getiren ortamlar 
yaratmak ve sorunların çözümünde ortak akıl oluşturmak. 

TAK Kamp, TAK Gezici ve TAK Kondu ortamlarını içeren TAK  Kartal; 
Tasarımcıların, Araştırmacıların ve Kartallıların buluşma, tartışma ve 
fikir üretme ortamı.

ÖNSÖZ



TAK Kamp; fikirlerin tartışıldığı ve deneyimlerin paylaşıldığı, 
etkinliklerin düzenlendiği yaratıcı düşünce ve yenilik ortamı, 

TAK Gezici; tasarımcıların sorunları yerinde görmesi, mahalleliye 
ulaşması için tasarlanmış otobüs,

TAK Kondu;  mahalleliler ile tasarımcıların buluştuğu, empati yoluyla 
sorunların ve Kartallıların beklentilerinin tartışıldığı ve ortak çözüm 
yollarının arandığı modüler, taşınabilir yapı, olarak belirlendi.

TAK Kartal, katılımcı yerel yönetim ve sosyal etkiye duyarlı tasarım 
anlayışına yeni bir alternatif ortaya koyuyor. Bu anlayış yeni dönüşüm 
sürecinde Tasarım, Araştırma ve Katılım kavramlarının önemini ortaya 
çıkaracak, mekan ve yaşam kalitesinin artırılmasını sağlayacak. 

Amacımız, Kartallılar ile tasarımcıları bir araya getiren ortamlar 
yaratmak ve sorunların çözümünde ortak akıl oluşturmak. 
Tasarımcıların, Araştırmacıların ve Katılımcıların buluşma, tartışma ve 
fikir üretme ortamı TAK Kartal, kentin ‘‘ar-ge’’ noktası olmayı 
hedefliyor.

TAK Kamp’ta hazırlanan TAK Kartal programları, kapsayıcı, yaratıcı ve 
katılımcı özellikleri ile kent yaşamının farklılaşmasını sağlayacak ve 
farkındalıklarımızı artıracaktır.

TAK Kartal'ın başarısı; Kartallılar, tasarımcılar, destekçiler, gönüllüler 
ve öğrencileri bir araya getirmesi, sorun çözme odaklı tasarım ve 
uygulamalar yapması ve iş yaratması ile ölçülecektir.

Kartal Belediyesi ve Yerel Girişime DESTEK Platformu gönüllü işbirliği 
ile kurulan TAK Kartal’ın, kısa süre içinde yeni orTAKları ile 
genişleyerek, Anadolu kentleri için örnek olacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Altınok Öz                               A. Faruk Göksu
Kartal Belediye Başkanı         DESTEK Platformu Kurucusu



nedir;  Yaşam ve mekan kal ites ini  art ır ı lması ,

;  B i lg i  ve  araşt ırmaya dayal ı  sorun çözme,

;  Beklenti  ve  f ik ir ler i  paylaşan ortamlar  yaratma

  temel  i lkeler in i  benimser.

Fikirleri olan 
Mahallelileri

 Yaratıcılığı olan 
Tasarımcıları

Becerileri olan 
Gönüllüleri

Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin 
tasarımla buluştuğu TAK;



nedir ;  Toplumsal  program ve proje ler  gel işt irme,  

;  Gönül lü  tasar ım ağı  o luşturma,

;  Tasar ımcı lar  i le  destekçi ler i  
  buluşturma ve iş  yaratma ortamıdır .  

 bir araya 
 getirir.

Becerileri olan 
Gönüllüleri

Geleceğim var diyen 
Öğrencileri

Olanakları olan 
Destekçileri



TAK gezici
kartal

Fikir Sepeti; 
Sorunlar ve beklentiler TAK kondu’lar ve 
TAK gezici aracılığıyla fikir sepetinde toplanır.1

Program Balonları; 
Program balonları öncelikler ve talepler dikkate 
alınarak Tasarım, Araştırma ve Katılım 
kategorilerinde sınıflanır.

2

Açık Çağrı; 
Programlar, gönüllülük ilkesi ile açık çağrı 
yoluyla kamuoyu ve tasarımcılara duyurulur.3

4
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TAK
nasıl çalışır 

Açık Çağrı;
Programlar, gönüllülük ilkesi ile açık çağrı 
yoluyla kamuoyu ve tasarımcılara duyurulur.

Fikir Yaratma Ortamı;
Çalıştay, etkinlik ve tartışma ortamlarında 
taraflar; belediye, mahalleli ve tasarımcı 
TAK kondu’larda buluşturulur.4 Uygulama; 

Belediye ve/veya destekçilerin TAKdim 
edilen ya da TAKdir edilen projelerin 
uygulanması için hizmet alım ortamı sağlanır.7

Takdimler; 
Ürünler, belli zaman dilimi içinde kamuoyuna 
ve belediye yönetimine takdim edilir.5

Takdir; 
Katılımcılar ve mahallelinin katılımı ile 
bazı program ve projeler oylama ile TAKdir alır.6



TAK kondu
nedir

TAK kondu, mahallelilerin buluşma ortamıdır.

Mahalleliler sorunlarını, fikirlerini, beklentilerini, 
TAK kondularda tasarımcılarla birlikte tartışır.

TAK kondular taşınabilir ve genişleyebilir 
modüler birimlerdir.

TAK gezici
kartal

TAK gezici
nedir

TAK Tasarımcıları ile Kartallıları 
buluşturan gezici atölyedir.

Kartallıların fikirlerini mahallelerde
keşfeder.
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TAK kamp’ta
neler yapılır

Farkındalık Yaratmak

Yuva

Organik Pazarlar

Kıyı Atölyesi

Empati

Kent Kimliği

Arkeoloji
Ekoloji
Teknoloji

Sanat

Yerel Anılar

İnteraktif Sergi

Yeniden İşlevlendirme Ortak Değerler

Damak Tadı

Geri Dönüşüm

Değiş - Tokuş

Kültürel Miras

Zanaat

Permakültür

Köken

Kamp alanında bir araya gelinen çalıştay ortamında, Kartallılar ve tasarımcılar TAK Kartal için fikirler üretirler.







temaları neler

Sanat

KEŞİF

Arkeoloji

Ekoloji
Teknoloji



programları neler

Temas BalkonCeviz

T
Çeyiz Kodİklim

BostanKilerSayfiye KomşuÇizgi

Kıyı Köşe

İz



Tasarlıyoruz, mekanları canladırıyoruz. 
Kartal ilçesinde kullanılmayan kıyı köşe mekanların 
tasarım yoluyla canlandırılması. Kartallılar kendi 
mahallelerindeki kamusal mekanlar üzerinde söz 
sahibi oluyor.

Kartal'ın doğasına tasarımla katkıda bulunuyoruz. 
Kartal'daki mekanların ve malzemelerin tasarım yoluyla 
yeniden işlevlendirilmesi. Mahallelerimizin geleceği için 
geri dönüşüm süreç ve yöntemleri tasarlıyoruz.

Satın almıyor, tasarlıyoruz.
Ev eşyalarını, mahalleliler ve tasarımcılar birlikte 
tasarlıyor. Gelenekler, ev alışkanlıkları ve tasarım 
buluşuyor. 

Gençlerle teknolojinin dilini öğreniyoruz.  
Atölye ve oyunlarla çocuklar ve gençleri yazılımla 
tanıştırıyoruz. Kartal'ın geleceği için yenilik 
üretiyoruz. 

Kıyı Köşe İklim

KodÇeyiz



Temas

Antik izleri keşfediyor, geçmişin geleceğini 
araştırıyoruz.
Kartal tarihinin katmanlarını açığa çıkarıyoruz. 
Arkeoloji ile farkındalık yaratıyoruz. 

Gündelik döngüleri keşfediyoruz.
Kartal'daki sosyal, ekonomik, ekolojik döngüleri 
inceliyoruz. İlişkilendirip, görselleştiriyoruz.

Ceviz

Balkon

İstanbul'un balkonu Kartal'a, 
balkonlardan bakıyoruz.
Kartal’lılar balkonlarını nasıl kullanıyor? 
Sokak - balkon - ev ilişkisini araştırıyoruz. 

Ceviz yiyor, fikir geliştiriyoruz.  
TAK Kondu'larda mahallelilerle konuşmalar, söyleşiler, 
forumlar gerçekleştiriyoruz. Dinliyor, tartışıyor, fikir 
paylaşıyoruz.

İz



Bostan

Komşu

Kiler

Sayfiye

Çizgi

TAK Kamplarda bir araya geliyor, üretiyoruz.
Çadır kuruyoruz, fikir üretiyoruz. TAK Kamplarla 
beyin fırtınası yapıyoruz.

Kendi çizgilerimizi yaratıyoruz.
Mahalleliler için katılımcı sanat çalışmaları, beraber 
üretip düşünme, kendini ifade etme imkanı. 

Mahalle kilerini dolduruyor, 
tarifler biriktiriyoruz.
Kartal’ın farklılık kültürünü paylaşarak 
zenginleştiriyoruz. Farklı yörelerden Kartal'a gelen 
damak tatlarını keşfediyoruz. 

Konu ve komşuyu bir araya getiriyoruz.
Anadolu'nun dört bir köşesinden gelen Kartallıları 
ortak değerlerde buluşturuyoruz. Kartal'ı 
seviyoruz. 

Kendimiz yetiştiriyor kendimiz yiyoruz.
Kartal'ın doğasını keşfediyoruz, kentsel tarım 
kapasitesini ortaya çıkarıyoruz.





Kurucu Ortaklar

Altınok ÖZ; Kartal Belediye Başkanı
A.Faruk GÖKSU; DESTEK Platformu

TAKım 

Sıla AKALP;  Gönüllü Koordinatör
Zeynep ÖZ;  Gönüllü Koordinatör

Özgün GÜRSÜRER;  Mimar, Koordinatör
Onur KARAVILKOV;  Grafik Tasarımcı

Deniz Taylan BATUR; Grafik Tasarımcı
Asena GÜRMERİÇ; Mimar, İç Mimar

Batuhan AKKAYA; Şehir Plancısı
Buse AKTAŞ; Sanatçı





takkartal.org

twitter.com/takkartal

facebook.com/takkartal info@takkartal.org

0216 280 58 56

0216 280 58 57


