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ÇÖZÜMLERE
KADİFE SOKAK VE ÇEVRESİ ÇÖZÜM SÜRECİ
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Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK), Kadife Sokak çevresinin akşam ve gece 
saatlerinde yoğun olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkan ortak 
problemleri belirleyerek, ortak çözümler geliştirilmesi amacıyla yeni bir 
süreç başlattı.

Bu süreç dahilinde yapılan tüm çalıştay ve toplantılar TAK tarafından 
düzenlendi. Yapılan toplantı ve çalıştaylara apartman sakinleri, mekan 
sahipleri, sokak kullanıcıları, Caferağa Mahallesi Muhtarı, Kadıköy 
Belediyesi yöneticileri, tasarımcılar ve sosyologlar katıldı.
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TAK yöneticileri A.Faruk Göksu ve Sıla Akalp tarafından yürütülen toplantı ve 
çalıştaylarda  katılımcılar; ‘Temizlik, Gürültü, Güvenlik, Gerilim’  dört temel başlık 
altında sorunları tartıştılar, tarafların temsilcilerinden oluşan ‘Çözüm Grubu’ belirlendi.

Daha sonrasında 'tasarım yoluyla sosyal ve mekansal değişimi nasıl yaratırız?' sorusunu 
tartışmak üzere bir araya gelen tasarımcılar, mahalleli, mekan sahibi ve sokak 
kullanıcıları ile birlikte fikirler, çözüm önerileri, mekansal düzenlemeleri ürettiler.
Mahalleli ve sokak kullanıcıları tarafından benimsenen fikir, projeler ise çözüm odaklı 
yol haritasının parçası oldu.

30.MAYIS-GRUPLARLA TOPLANTI  
03.HAZİRAN-TASARIMCILARLA FİKİR ÇALIŞTAYI  
09.HAZİRAN-ÇÖZÜM GRUBU-BELEDİYE-TASARIMCI TOPLANTISI
SOKAK TOPLANTILARI
11.HAZİRAN-BELEDİYE TOPLANTISI
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TASARIMCI-ÇÖZÜM GRUBU
BULUŞMASI

ORTAK KARARLARIN ALINMASI 

ORTAK KARARLARIN
PAYLAŞIMI

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KATILIMCILARDAN
TEMSİLCİLERİN SEÇİLMESİ

ÇÖZÜM GRUBU

SORUN TESPİTİ
4 ANA SORUN

GÜRÜLTÜ GÜVENLİK İLETİŞİMTEMİZLİK
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Mahalleli Kullanıcı İşletmeci Tasarımcı Belediye
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KATILIM sürecİ:
ÇALIŞTAYLAR VE TOPLANTILAR
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AKTİF KATILIMCILAR:
APARTMAN SAKİNİ

İŞLETMECİ
KULLANICI

MUHTAR
DİNLEYİCİ KATILIMCILAR:

TASARIMCI
BELEDİYE
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AKTİF KATILIMCILAR:
ÇÖZÜM GRUBU
TASARIMCILAR

BELEDİYE
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Yaşanılan sorunların karşılıklı olarak ifade edildiği birinci toplantı,
30 Mayıs  tarihinde TAK’ta düzenlendi.

Apartman sakinleri, mekan sahipleri, sokak kullanıcıları ve Caferağa 
Mahallesi Muhtarının da bulunduğu çalıştaya, Kadıköy Belediyesi 
yöneticileri, tasarımcılar ve sosyologlar da gözlemci olarak katıldı.

1.ORTAK ÇALIŞTAY



Çalıştay iki aşamalı şekilde; öncelikle sorun belirleme, 
akabinde çözüm üretme üzerine kurgulandı ve ilerledi.



Alanın problemlerinin tekrar tartışıldığı ve buna yönelik önerilerin 
tasarımcılar tarafından geliştirildiği çalıştay  03 Haziran tarihinde 
TAK’ta düzenlendi.

2.tasarım ÇALIŞTAYı



Çalıştay iki aşamalı şekilde; önce dört başlığa ayrılmış problemlere gruplar oluşturarak öneriler geliştirildi.
İkinci aşamada ise ortaya çıkan �kirler toplu olarak tartışmaya açıldı.



Üçüncü çalıştay, mahalleliler, sokak kullanıcıları, işletmecilerden 
oluşan çözüm grubu, belediye yöneticileri ve çözüm üzerine çalışan 
tasarımcıların katılımıyla gerçekleşti.

3.ORTAK ÇALIŞTAY



Çalıştay iki aşamalı şekilde ilerledi. İlk aşamada, belirlenen sorunlar üzerine tasarımcılar 
tarafından üretilen çözüm önerileri ve bunlara yönelik yapılan tasarımlar 
değerlendirildi. 

İkinci aşamada ise, mahalleli, kullanıcı, işletmeci ve belediye yöneticileri tarafından 
yeni çözüm önerileri üretildi.
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Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu başkanlığında, Belediye yöneticileri, Caferağa Muhtarlığı ve Sosyal Hizmetler 
ekibinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda , TAK’ ta çözüm grubu, tasarımcılar ve belediye ekiplerinin katıldığı geçmiş 3 
çalıştayda konuşulan problemler ve önerilen çözümler değerlendirilmiştir.

beledİYE  bİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
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tepkİLER

Kadife Sokak'ta gürültü sorunu: yüksek müzik sesi, insan sesi, korna sesi, motosikletlerin gürültüsü, ayrıca 
gündüzleri fıçı seslerinin rahatsız edecek derecede olması, gece çığlık, bağırış, kahkaha sesleri ve uğultu
Silah ve bıçakla yaralama benzeri güvenlik problemleri 
Hijyen problemleri; açık alanların tuvalet olarak kullanılması 
Sokakta güvensizlik hissi olması, uyuşturucu kullanımı 
Alkol kokusu ve tuvalet kokusu
Çok geç saate kadar sokağın kalabalık kalması, yola bakan salonların kullanılamaması
Apartman içlerine dahi zilleri çalarak ve balkonlara şişe, çöp vb. madde atarak rahatsızlık verilmesi 
Cinsellik, uygunsuz hareketler
Eski kiracıların burayı terk etmesiyle mahallenin tek tip insan kimliğine bürünmesi ve mahalle dokusunun
 yok olmaya başlaması
Sabah 6’da gelip bakın, tüm sorunları sokakta görürsünüz. 
Halis Efendi Sokak'ta taksiciler tarafından yollar işgal edilmiş, ambulans giremiyor
Sigara yasağı sonrası, barların eksikliklerinden sokağa masa atması ile sokağın açık hava barına dönüşmesi
Kullanıcıların % 95'sinin değişken olması
Daha önce apartmanlara asılan uyarı yazılarının kim tarafından ve hangi niyetle asıldığının anlaşılamaması
Yetkililerin denetim yapmaması - çöp yığınları, güvenlik

Konut değerlerinin düşmesi
Çok fazla Tekel bayisinin bulunması
Alkollü gençlerin mahalleliye hakaret etmesi  -“taşının buradan” “oturma, burada neden oturuyorsun” şeklinde söylemler
Sokakta hızlı araç kullanımı

Başka yerde yaşayanlar neden buraya geliyorlar?
Neden Kadife sokaktaki mekanlarda içilmiyor da bu sokaklarda içiliyor?

Kadife sokak ve civarları için Caferağa Mah. içinde alternatif aranmamalı 



Kilise ve otoparkın arkasının tuvalet olarak kullanılması
Mahalle sakinleri ve kullanıcılar arasında en büyük sorun iletişimsizlik.
Yasaklar ve kurallar konuldukça gerilim artıyor ve bu kurallara uyulmuyor.
Sokakta taksiciler araç ters çevirip, arkasında kalan alanı durak olarak kullanıyor, tra�k geçişine engel oluyor ve uyaran mahalle sakinleri     
ve kullanıcılarla aralarında gerilim yaşanıyor.

İŞLETMECİ

kullanıcılar

Mahalleli ile diyalog kurulamaması - Çözüm için kapılarını çaldık ama aileler bizimle konuşmadılar, 
bar işletmecisi deyince önyargıyla bakıyorlar. Oysa ben 19 yıldır Kadife Sokakta oturuyorum.
Gürültü, 
Sokakta içki içilmesi,
Sokakların tuvalet olarak kullanılması
Motosikletliler ve arabaların sokağı işgal etmesi
Mekanların sokağı verimli şekilde kullanamaması
Sokakta masa kullanımının yasaklanması nedeniyle, işletmecilerin personel sayılarını azaltmak zorunda kalması 
İşletmeciler 20 çalışanla götürdükleri işi 5-6 çalışana düşürmüşler
Mekanların taciz edilmesi
Çevre muhitlerde yaşayan ailelerin kendilerine yönelik ötekileştirici tavırları
Yaşanan sorunların barlara yüklenmesi ve barların kaldırılmasının istenmesi

Devletin alkole bakış açısı ve yasaklar nedeniyle, her yerden bu sokaklara yığılma olması ve alanda sıkışmaya sebep olması
Kullanıcılar üzerinden genelleme yapılmaması gerektiği
Gürültüden herkesin rahatsız olması, şarkı söyleyenleri kendilerinin de uyardıkları
Bazı kullanıcıların hassasiyetinin görmezden gelindiği - Hacı Şükrü'de apartmanların bitimine kadar gönüllü olarak bira şişesi ve 
sigara kutularını topluyor. Bireysel olarak üzerine düşeni yaptığını söylüyor.
Açık hava/kamusal alan kullanım haklarının olduğu - ''Akdeniz kültüründen gelen sokakta yaşamak ayıp değil, yaşama biçimidir''
Yapıcı eleştirilere ihtiyaç olduğu
Ötekileştirici tavırların ters tepki yarattığı
Genel sosyoekonomik durumun ve problemin devlet ve güvenlikle ilişkisinin gözden kaçırıldığı 
Mekanların bahçelerinin kalabalık olması ve havaların ısınması  - sokakta arkadaşlarıyla daha rahat ortamda oturmayı tercih ediyorlar.



MUHTAR

beledİye

kİLİSE

Sokakların gece güvenli olmadığı, sorunlar yaşandığı
Sorunların barlara yüklenmesinin doğru olmadığı
Mahallelinin de kullanıcılar gibi uyuma haklarının olduğu (Herkes evine gittiğinde uyumak istiyor.)

Yapılan araştırmaya göre; sokağın sosyodemogra�k yapısı çıkarılmıştır.
Saat 00:00’ a kadar  19-28 yaş arası gençler daha etkindir.
Saat 00:00’dan sonra içki içen sayısı artış göstermektedir.
02:00 ‘den sonra 28-35 yaş aralığı etkin hale gelmektedir. Bunda uyuşturucu satış ve kullanımının etkisi büyüktür.
 Son 1 yılda çok fazla artan uyuşturucu satışıyla birlikte o alanda iç içe geçmiş sıkıntılar oluşmuştur.
Gece 02:00’dan sonra artan uyuşturucu kullanımı o gençlerle problemi empati yoluyla çözme kapılarını tamamen 
kapatmış sadece emniyetin çözebileceği bir durum oluşturmuştur.
Bu alanda son bir senede olaylar tırmanmış ondan önceki senelerde de gençler o sokakları kullanmış fakat bu şikayetler 
alınmamıştır.
Gençlerin  istihdam problemleri vardır.Çözümler düşünülürken bu göz önünde bulundurulmalı ve gençlere istihdam 
sağlayabilecek ilgi alanları oluşturulmalıdır.
Gençler yapılacak olan sosyal etkinlikler düşünülürken gençlerin bunu devletin etkinlikleri olarak gördüğü ve tepkili 
olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Hap ve uyuşturucu satışı yapılması (motosikletli kuryeler)
Geçen yıllara göre sokağın kullanıcı pro�linin değişmesi
17-18 yaşında gençlerin sayısı artışı
İçkili ve uyuşturucu kullanan gençlerin kontrolsüz davranışları
Kilisenin köşesi tuvalet olarak kullanılması
Tinerci çocuklar ve darbuka gürültüsü
Gece, kilise bahçesine girilmesi, bazen burada uyuyanların olması
 
Kilise kapısının önüne oturulması
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UZUN VADELİ ÖNERİLER:

 Araba cepleri kaldırılmalı,kuytular ve kamufle olunacak alanlardan kurtulmalı (özellikle kilise köşesi) ya da sokağın   
yukarısında bulunan işletmelerin önüne alınmalı.
 Tuvalet sorunu için uyarı stickerları kullanılmalı - Caferağa Dayanışması
 Sigara yasağının mekan içerisinde çözülerek kullanıcının sokak kullanımı dengelenmeli
 Belediye daha sık ve yoğun denetim yapmalı
 24 saat belediyeden temizlik ekibi bulundurulmalı, sokak yıkanmalı
 Moda sahilinde etkinlikler yapılmalı, cazip bir hale getirilmeli ve kullanıcılar sahile çekilmeli
 Hatalı mekan ruhsatları iptal edilmeli
 Polis noktası bulundurulmalı
 Alternatif bir yer üretilmeli
 Mahalle sakinlerinden gençlere seslenen pankartlar ve bezler hazırlanarak asılmalı, gençler ve mahalleliler arasında iletişim 
sağlanmalı
 Mahalle bekçileri geri dönmeli
 Para veren çöp kumbarası sunuldu, belediye böyle bir teknolojinin kullanılmadığını söyledi.
 Bu sokaklardan Moda vb. yerlere direk iniş sağlanıyor,trafiğe kapatılamaz.
 Yola kasis konularak ya da yer döşemesi değiştirilerek, araç trafiği yavaşlatılmalı.
 Sokaklar denetim altına alınmalı.
 Kullanıcı kitlesini alternatif mekana yönlendirmek amaçlı yapılan etkinliklerin yoğunluğun azaltmasındaki olan etkisinin 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Alternatif etkinlik olarak ,apartman sakinlerinin varlığını kullanıcılara hatırlatacak ortak 
sofralar düzenlenebilir.
 Bu bölgede polis denetimini sıklaştırmalı, herhangi bir ihbarda müdahale etmelidir. Hızlı trafiğinden doğan sorunlar için 
(gürültü) için sokağın belli kısımlarında ceza kesmek üzere görevliler konumlandırılabilir. 
 Müdahale kullanıcı sayısı arttıktan sonra değil başlarken önlem alınarak yapılmalıdır.
ruhsat verilmesi ve işletmelerin denetimi konusunda daha sıkı uygulamalarda bulunarak caydırıcı olmalı ve temizlik 
faaliyetlerini sıklaştırmalıdır.
 Cuma ve cumartesi günlerine özel daha erken ve 2 saat aralıklarla sokak yıkanması yoğunlaşmayı azaltabilir.
 Tekellerin saat 22.00 kapatılması gerekliliği denetlenerek sağlanmalıdır ve yeni ruhsatlar verilmemelidir.
 Mekanların hafta içi 00.00 ‘da haftasonu 02.00 kapatılması sağlanmalıdır.
 Mekanların masaları sokaktan kaldırılmalıdır.
 Detaylı denetimlerden geçirilerek gerekli caydırıcı cezalar verilmelidir.(maliye, iş güvenliği, sıhhi durum koşulu …vb)
 Bu bölgenin sorunlarıyla ilgili ayrı bir şikayet hattı açılabilir.
 Sokağın trafiğe kapatılması yerine hız kesici bariyerler ve kasisler kullanılmalıdır.
 Basın ile işbirliği yapılarak buranın sorunları kamuoyuna duyurulmalıdır.

Mahallelİ

Konut alanı olan bu bölgenin eğlence merkezine dönüşmesi engellenmeli;plan dahilinde mekanların başka bir yere 
yönlendirilmesi gerekmektedir.(Kuş Dili Çayırı ulaşım ve konut azlığı nedeniyle değerlendirilebilir)
Gerekenler yapılmazsa hukuki yollar denenmeli.
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İŞLETMECİ

KISA VADELİ ÖNERİLER:

UZUN VADELİ ÖNERİLER:
İçmeyin demek ve yasakçı zihniyet bir çözüm değil.Kadıköy Belediyesi, benzer sosyal alanlar üretmeli,insanlar bu alanlara
yönlendirilmeli.

Belediye tarafından seyyar tuvalet tedariki ve düzenli temizlik problemleri çözülmeli.
Belediye sosyal tesislerinde perakende fiyatına alkol satarsa insanlar oraya yönlenebilir.
Belediyenin temizlik araçları daha erken gelmeli (gece 4 yerine 12, 1'den sonra gelmesi)
Barlar yalıtım yapmalı.
Sosyal etkinlikler ilgi merkezleri yaratılmalı,Başka bir alanda açık hava aktiviteleri düzenlenmeli ve kalabalık bu alanlara 
çekilmeli, afişlerle etkinliklere dikkat çekilmeli, yönlendirilmeli. 
Uyarıcı afişler kullanılarak mahalle sakinleri ve kullanıcılar arasında empati ve iletişim sağlanmalı.
Mahallede yasaklar olmamalı, biz çözmeliyiz .

KISA VADELİ ÖNERİLER:

Sokaklardaki tasarıma yönelik eksiklik ve sorunların da göz önünde bulundurulması istendi.
Kilise yanında bulunan cebe park edilen araçlar kamuflaj yaratıyor. Temizliğe ve güvenliğe engel oluyor. 
Kilisenin duvarı tuvalet olarak kullanılıyor.İşletmeler buraya masa atarak bu sorunları engelleyebilir.
Bar sahiplerine gürültü olduğu vakitlerde direkt olarak gidip uyarıda bulunulmalı 
Yol belirli saatlerde trafiğe kapatılmalı böylece kontrollü ulaşım sağlanmalı.
          (19:00 - 03:00 saatlerinde; ambulans, itfaiye gibi acil durumlar hariç )
Şikayet olduğu anda birebir iletişim kurulup diyalog kurulmalı.
İşletmeciler dernek olarak mahalle sakinleri ile bir araya gelmeli.
Sokakların denetim altına alınması için masa ve sandalyeler kontrollü olarak sokağa konulmalı.
          (Masaların kalabalığı engellediği düşünülüyor)
Apartman önlerine sensörlü aydınlatma yapılmalı.



kİLİSE

beledİye

 Araba cepleri kaldırılmalı,kuytular ve kamufle olunacak alanlardan kurtulmalı (özellikle kilise köşesi) ya da sokağın   
yukarısında bulunan işletmelerin önüne alınmalı.
 Tuvalet sorunu için uyarı stickerları kullanılmalı - Caferağa Dayanışması
 Sigara yasağının mekan içerisinde çözülerek kullanıcının sokak kullanımı dengelenmeli
 Belediye daha sık ve yoğun denetim yapmalı
 24 saat belediyeden temizlik ekibi bulundurulmalı, sokak yıkanmalı
 Moda sahilinde etkinlikler yapılmalı, cazip bir hale getirilmeli ve kullanıcılar sahile çekilmeli
 Hatalı mekan ruhsatları iptal edilmeli
 Polis noktası bulundurulmalı
 Alternatif bir yer üretilmeli
 Mahalle sakinlerinden gençlere seslenen pankartlar ve bezler hazırlanarak asılmalı, gençler ve mahalleliler arasında iletişim 
sağlanmalı
 Mahalle bekçileri geri dönmeli
 Para veren çöp kumbarası sunuldu, belediye böyle bir teknolojinin kullanılmadığını söyledi.
 Bu sokaklardan Moda vb. yerlere direk iniş sağlanıyor,trafiğe kapatılamaz.
 Yola kasis konularak ya da yer döşemesi değiştirilerek, araç trafiği yavaşlatılmalı.
 Sokaklar denetim altına alınmalı.
 Kullanıcı kitlesini alternatif mekana yönlendirmek amaçlı yapılan etkinliklerin yoğunluğun azaltmasındaki olan etkisinin 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Alternatif etkinlik olarak ,apartman sakinlerinin varlığını kullanıcılara hatırlatacak ortak 
sofralar düzenlenebilir.
 Bu bölgede polis denetimini sıklaştırmalı, herhangi bir ihbarda müdahale etmelidir. Hızlı trafiğinden doğan sorunlar için 
(gürültü) için sokağın belli kısımlarında ceza kesmek üzere görevliler konumlandırılabilir. 
 Müdahale kullanıcı sayısı arttıktan sonra değil başlarken önlem alınarak yapılmalıdır.
ruhsat verilmesi ve işletmelerin denetimi konusunda daha sıkı uygulamalarda bulunarak caydırıcı olmalı ve temizlik 
faaliyetlerini sıklaştırmalıdır.
 Cuma ve cumartesi günlerine özel daha erken ve 2 saat aralıklarla sokak yıkanması yoğunlaşmayı azaltabilir.
 Tekellerin saat 22.00 kapatılması gerekliliği denetlenerek sağlanmalıdır ve yeni ruhsatlar verilmemelidir.
 Mekanların hafta içi 00.00 ‘da haftasonu 02.00 kapatılması sağlanmalıdır.
 Mekanların masaları sokaktan kaldırılmalıdır.
 Detaylı denetimlerden geçirilerek gerekli caydırıcı cezalar verilmelidir.(maliye, iş güvenliği, sıhhi durum koşulu …vb)
 Bu bölgenin sorunlarıyla ilgili ayrı bir şikayet hattı açılabilir.
 Sokağın trafiğe kapatılması yerine hız kesici bariyerler ve kasisler kullanılmalıdır.
 Basın ile işbirliği yapılarak buranın sorunları kamuoyuna duyurulmalıdır.

KISA VADELİ ÖNERİLER:

UZUN VADELİ ÖNERİLER:

Konut alanı olan bu bölgenin eğlence merkezine dönüşmesi engellenmeli;plan dahilinde mekanların başka bir yere 
yönlendirilmesi gerekmektedir.(Kuş Dili Çayırı ulaşım ve konut azlığı nedeniyle değerlendirilebilir)
Gerekenler yapılmazsa hukuki yollar denenmeli.
  

KISA VADELİ ÖNERİLER:

UZUN VADELİ ÖNERİLER:
Zürih’te uyuşturucu kullanan kişileri sanata yönlendirerek çözüm sağladılar, biz de bunu deneyebiliriz.
Belediye, kontrollü olarak, daha ucuz içki satışı yapılan yerler oluşturabilir.

Masaların kilise önüne getirilmesini istemiyoruz.
Gece için aydınlatma önerileri geliştirilmeli.
Kilise duvarı önündeki araç cebi kaldırılarak yol bu tarafa çekilmeli.
Kilise duvarının parmaklıkları oturmayı ve içeriye atlamayı engelleyecek şekilde düzenlenmeli.

Bu bölgede yapılan tasarım çözümlerinin bölgedeki yoğunluğu azaltacak nitelikte olması ve burdaki yoğunluğun başka 
cazibe merkezleri yaratılarak dağıtılabilir.
Yaratılan cazibe merkezlerinin gençlere sadece içki içmeleri için alan sağlamak dışında sosyalleşmelerine izin verecek
etkinlikleri , ilgi alanları oluşturması gerekiyor.
Yasaklar farklı gerilimlere sebebiyet verebilir.
Merkezi yönetimin yaklaşımının bu sorun çözümünde çok önemli; Kaymakamlık, Emniyet müdürlüğü, valiliğin de sorumlu 
oldukları alanlarda çalışmalılar.
Uyuşturucu probleminin çözümü bu alandaki sıkıntıları büyük oranda azaltacaktır.
Çözümlerin hepsinin (tasarımdan yeni kanunsal düzenlemelere kadar) sürekliliğin olması ve halkın içselleştirebilmesi önemli.
Bölgedeki yaşam kalitesinin arttırılmalı. 
Mekansal bir güvenlik projesinden çıkartılıp sosyal bir ortam yaratılması için çözümler sunulmalı

Çözüm önerisi olan  ‘’ yayalaştırma’’ ve ya kontrollü trafiğin uygulanabilirliği tartışıldı. 
Ama belediye ekiplerinin ordaki durumu kontrol etmesi sonucunda belirli saatlerde yayalaştırma yapılabilir. 
Burada yaşanan gerilimi azaltmaya tasarım yoluyla başlamak gerekiyor. Bu alanda tasarımsal çözümler hayati bir önem
arz etmektedir.Değişime altyapı sağlayarak değişimin habercisi olacaktır.Yapılan çalıştaylarda kullanıcı gençlerin de  
yorumları böyle olmasını gösteriyor..
O alana tuvalet yapmak orayı yasallaştırmak demektir.Bunu istiyor muyuz?
Şu anda yürürlükte olan tekel bayilerin 00:00’a kadar izinli alkol satışı belediye meclisi ve mahalleli isteğiyle 22:00’a çekilebilir.
Tekel büfelerin koyulan içki yasağına uyması ve uymaları için yapılan sürekli denetimler sonucunda oradaki kullanıcı sayısı 
azaltılabilir.
Sokakların kontrol altına alınması ve kapasite fazlalığın aşağıya çekilmesi gereklidir
Mahalleli,kullanıcı ve esnaf taleplerinin ve anlaşmalarını dile getirdiği bir mütakabat metni yazılmalı ve o alanda yayınlanmalıdır.
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ATIK TOPLAMA BİLİNCİ İÇİN

Sokakta bulunan babalara monte 
edilerek çöp sayısı sıklaştırır ve alan 
tasarrufu sağlar.

Cam ve plastik olarak ayrılan yer altı 
çöp tenekesi

Çöp atmayı eğlence haline getirme

Çöp toplama etkinlikleri10 boş şişe karşılığında bir dolu şişe alabileceği 
kupon veren çöp kutusu

Cam şişeler için düşünülmüş yer altı 
çöp tenekesi



IŞIKLANDIRM
AK İÇİN

Gecenin ilerleyen saatlerinde açılan sulama alkol 
kullanıcılarını uzaklaştırmakta

Yansıtıcı yüzeyler ve zeminden 
aydınlatma

Sokakta bulunan babalara takılabilen sayısı ihtiyaca göre 
arttırılabilen aydınlatma



ARTTIRILMASI ÖNERİLEN 

AYDINLATMALARIN MEVCUT HARİTASI



Çitler yükseltilecek

Kilise duvarı ile yaya yolu bitki 
şeridi işe ayrılacak

Çitlerin altları bitkilendirilecek ve 
kişilerin duvara oturması engelle-
necek

KİLİSE DUVARI
ÖNERİLERİ

kİLİSE DUVARI İÇİN

Yapılan çiçeklendirme sayesinde duvara 
oturulması engellenir.En alt tarafa 
konumlandırılan aydınlatmalar sayesinde 
kaldırımın aydınlık olması sağlanır.



PEYZAJ ÖNERİLERİ

Zeminden başlayarak apartman duvarlarıyla 
paralel ses önleyici paneller

Duvar ve zemin birleşme bölümlerinde gövdesi 
aydınlatma olan saksı tasarımı

Zeminde yapılacak su derzleri hem oturmayı
engeller hem de bitkileri sulamasını sağlar

Duvar ve zemin birleşme bölümlerinde oturmayı 
engelleyen tasarımlar



PEYZAJ ÖNERİLERİ



em
patİ KURM

A ÖNERİLERİ

Şişeler için tasarlanan sleevler hem şişelerin 
birbirine çarparak çıkarttığı gürültüyü engeller 
hem de üzerine yapılan gra�klerle sosyal bilinç 
kazandırmaya yardımcı olur.

Apartman sakinleri tarafından mesajların yazıldığı 
kartlar bi yandan kullanıcının da mesajlara cevap 
yazmasına olanak sağlarken,kullanıcıların empati 
kurmalarına destek olur.
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DÜNYADAN ÖRNEKLER
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MEVCUT DURUM

KİLİSE DUVARI ÖNÜ:

KAMUSAL ALAN
SABİT MASA SANDALYE

trafİĞİN DUVAR TARAFINA
ALINMASI

İŞLETME ALANI AÇIK SERGİ

1 2 3 4



MEVCUT DURUM

KİLİSE DUVARI:

DEMİRLE ENGELLEME PEYZAJLA ENGELLEME

1 2
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trafİK 
KONTROLÜ:

MEVCUT DURUM

TAKSİLERİN BELİRLENEN
YERLERDE BEKLEMESİ

KAPAN DUBA VB.
ÇÖZÜMLERLE TRAFİĞİN 
KONTROLÜ



APARTMAN 
GİRİŞLERİ:

SENSÖRLÜ AYDINLATMA PEYZAJLA ENGELLEME

MEVCUT DURUM



so
nu

ç

so
nu

ç



Kilise Köşesi/Otopark Cebi
Kilise köşesindeki (İhsan Ünlüer Sokak) araç cebi, karanlık ve güvenliksiz mekanlar yarattığı için kaldırılarak kaldırım 
genişletilmeli. Kaldırım üzerinde, kamusal kullanıma açık sabit masa ve sandalyeler yerleştirilebilir (Masa ve sandalyeler 
işletmelerin mülkiyetinde olmamalı fakat kullanımında olabilir).
Kilisenin çevresi aydınlatılmalı.
 
     
Trafik Düzenlemesi/Kontrollü Geçiş
Hızı ve yüksek sesli araç ve motosiklet geçişini önlemek amacıyla, Kadife Sokak ve Dr. İhsan Ünlüer Sokak, belirli 
zamanlarda kapan ile trafiğe kapatılabilir. Mahallelinin ulaşabilmesi, acil durumlarda (ambulans, itfaiye) ve servis amacıyla 
kullanılabilir. Geçişler, Belediye görevlisi ya da mekan sahipleri tarafından kontrol edilebilir. 

        
Belediye Hizmetleri/Temizlik
Gece saatlerinde artan çöp sorunu nedeniyle, Belediye saat 20.00-00.00 arası belediye personeli tarafından temizlik 
yapılmalı ve personel diyalog yoluyla kullanıcıların uyarmalı, 00.00’dan sonra ise  temizlik araçlarıyla temizliğe devam 
edilmeli. Ayrıca,  konteyner sayısı ve çöp toplama sıklığı arttırılmalı.  Geri dönüşüm kutuları sokak kenarlarına koyularak, 
atık toplayıcıların sokağa girmeden, tek noktadan atıkları toplamaları sağlanmalı.

Alternatif Mekanlar/Moda Sahil
Sokaktaki kalabalık grupların Moda sahiline organize biçimde yönlendirilmesi için sahil etkinlikleri (konser, DJ performans, 
sokak sanatçıları vb.) teşvik edilmeli (altyapı, elektrik, sokaktan yönlendirme yapılması, grafiklerin basılması vb.). Sahil 
etkinlikleri sürekli hale getirilmeli.

Diyalog ve Empati/Sokağın Ortak Kullanımı
İleride yeni sorunların ortaya çıkmaması için, gruplar arası diyalog ve empati sokak etkinlikleri ile arttırılmalı.

ortak alınan kararlar

1

2

3

4

5





“Mahalle içi iletişim 
sağlanmalı.”

“Sokak kullanıcılarıyla 
diyalog ortamı 
oluşturulmalı.”

“İşletmecilerle
iletişim 

kurulmalı.”

“Mahallenin diğer 
kullanıcıları 

ötekileştirilmemeli.”

“Mahalleliyle empati 
kurulmalı.”

“Geç saatlerde 
yüksek ses 

engellenmeli.”

“Çöp sorunu hakkında 
duyarlı olunmalı.”

“Apartman girişleri 
boş bırakılmalı.”

MAHALLELİYE

ortak kararlar çerçevesİNDE AKTÖRLERE DÜŞEN GÖREVLER

KULLANICIYA İŞLETMECİYE BELEDİYEYE EMNİYETE

“Mekan (masaların
 toplanması,

fıçı taşınması..vb)
 ve müzik sesi 

kontrollü olmalı.”

“Fiyatlar üzerinden
 kapalı mekan kullanımı

 teşvik edilmeli.”

“Mahalle sakini 
olarak sorumluluk

 alınmalı.”

“Apartman 
sakinleriyle iletişim

 kurulmalı.”

“Temizlik birimleri 
daha sık çalışmalı.”

“Çöp toplama 
birimleri daha 
sık çalışmalı.”

‘’Belediye tesisleri 
ve hizmeti üzerinden 
farklı odak mekanlar 

yaratılmalı.”

“Mekanlar üzerinde 
yasal yaptırımlar 

uygulanmalı.”

“Bölgede gece saati 
tekinsizliği 

engellenmeli.”

‘’İç ve dış mekanlarda 
asayiş sağlanmalı.”

“Sokak başlarındaki 
taksi ve motor

 trafiği kontrol altına 
alınmalı”

“Bölgede bekçi 
görevlendirilmeli.”

Kilise Köşesi/Otopark Cebi
Kilise köşesindeki (İhsan Ünlüer Sokak) araç cebi, karanlık ve güvenliksiz mekanlar yarattığı için kaldırılarak kaldırım 
genişletilmeli. Kaldırım üzerinde, kamusal kullanıma açık sabit masa ve sandalyeler yerleştirilebilir (Masa ve sandalyeler 
işletmelerin mülkiyetinde olmamalı fakat kullanımında olabilir).
Kilisenin çevresi aydınlatılmalı.
 
     
Trafik Düzenlemesi/Kontrollü Geçiş
Hızı ve yüksek sesli araç ve motosiklet geçişini önlemek amacıyla, Kadife Sokak ve Dr. İhsan Ünlüer Sokak, belirli 
zamanlarda kapan ile trafiğe kapatılabilir. Mahallelinin ulaşabilmesi, acil durumlarda (ambulans, itfaiye) ve servis amacıyla 
kullanılabilir. Geçişler, Belediye görevlisi ya da mekan sahipleri tarafından kontrol edilebilir. 

        
Belediye Hizmetleri/Temizlik
Gece saatlerinde artan çöp sorunu nedeniyle, Belediye saat 20.00-00.00 arası belediye personeli tarafından temizlik 
yapılmalı ve personel diyalog yoluyla kullanıcıların uyarmalı, 00.00’dan sonra ise  temizlik araçlarıyla temizliğe devam 
edilmeli. Ayrıca,  konteyner sayısı ve çöp toplama sıklığı arttırılmalı.  Geri dönüşüm kutuları sokak kenarlarına koyularak, 
atık toplayıcıların sokağa girmeden, tek noktadan atıkları toplamaları sağlanmalı.

Alternatif Mekanlar/Moda Sahil
Sokaktaki kalabalık grupların Moda sahiline organize biçimde yönlendirilmesi için sahil etkinlikleri (konser, DJ performans, 
sokak sanatçıları vb.) teşvik edilmeli (altyapı, elektrik, sokaktan yönlendirme yapılması, grafiklerin basılması vb.). Sahil 
etkinlikleri sürekli hale getirilmeli.

Diyalog ve Empati/Sokağın Ortak Kullanımı
İleride yeni sorunların ortaya çıkmaması için, gruplar arası diyalog ve empati sokak etkinlikleri ile arttırılmalı.



KATILIMCILAR:
Levent Ayber İşletmeci
Göktan Budakoğlu İşletmeci
Başak Atalay Mahalle Sakini/Tasarımcı
Başak Güleç Atalay Mahalle Sakini/Tasarımcı
Günay Önalan   Esnaf
Barış Ala    Mühendis
Kıvanç Sürel
Candaş Aydar   Tasarımcı
Ulaş Yılmaz    Kadıköy Belediyesi
Tülin Yolal    Kadıköy Belediyesi
Ümran Bektaş   Kadıköy Belediyesi
Kadir Ağrıdağ   Mahalle Sakini
Hazar Arasan   Tasarımcı
Can Güvenir   Tasarımcı
Asena Gürmeriç   Mimar
Bengisu İbiş    Öğrenci
Sunay Paşaoğlu   Öğrenci
Aslı Ulubaş    Şehir Plancısı
Aysun Altındağ   Mahalle Sakini/Tasarımcı
Pınar Azizoğlu   Tasarımcı
Şeyda Başaran   Mahalle Sakini
Savaç Kubat    Mahalle Sakini/Esnaf
Murat Gençtoy   Mahalle Sakini/Esnaf
Nezahat Çağl   Mahalle Sakini
Özgür Yayla   Şehir Plancısı/Esnaf
Gökçe Türkmen Yayla  Esnaf
Yeşim Gökgöz   Mahalle Sakini
Serra Kasapoğlu   Esnaf
Onur Kurt    Esnaf
Zeynep Ayman   Mahalle Muhtarı
Tuba Emlek   Psikolog
Figen Güngürsü   Mahalle Sakini

Vedat Gönülaçan  Satış Danışmanı
Narod S. Minasyan  Mahalle Sakini
Zantar Minasyan   Mahalle Sakini
Yakut Gökçe   Mahalle Sakini
Fatih Güngör  Danışman
Hatice Ekşi
Makbule Sert  
Betül Karaman   İdareci
Nevin Düzel    Yönetici
Zuhal Bilgin    Mahalle Sakini
Fatih KAYRA  Kullanıcı  
Fatih  GÜNGÖR  Kullanıcı   
Suna DEMİRER  Kullanıcı  

 

Elif Çivici  Tasarımcı

 
  

   

  
   Erol Yılmaz    Park Bahçe Müdürlüğü

Bülent Özay   Temizlik İşleri Müdürlüğü
Mehmet Şengün   Fen İşleri Müdürlüğü
Kozi   Esnaf
Cemil Arpa   Esnaf
Mehmet Ercin   Mahalle Sakini
Tuğçe Öztürk    Şehir Plancısı
Hatice Dilek   Tasarımcı
Şükrü Kaptanoğlu  Tasarımcı
Çilse Günel   Tasarımcı
Şeyma Başyiğit  Tasarımcı
Özge Çelebi   Tasarımcı

  Tasarımcı

Muhsin Doğu Yüceil  Şehir Plancısı

Seda Hayal    Şehir Plancısı
Elif Tan

  TasarımcıÖmer Ünal
  TasarımcıBatuhan Akkaya

Yiğitcan Yasak   Kullanıcı
Yasin Bayraktar  Tasarımcı





Adres:Duatepe Sokak No:61 
Yeldeğirmeni Kadıköy
Tel: 0216 418 52 98
www.kadikoytasarim.org
info@kadikoytasarim.org
www.facebook.com/TasarimAtolyesiKadikoy
www.twitter.com /TAKadikoy

TAKİP


