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Amaç

Canlanan Meydan Programı, Kartal Meydanı’nın kullanıcı ve doğa davranışları incelenerek 
yeniden kullanımı ve canlandırılması için başlatılmıştır. Bu program ile kullanıcı odaklı tasarım 
düşüncesi ile Kartallılar ile tasarımcılar buluşturulmuş ve Meydan’ın canlandırılması için 
stratejiler geliştirilmiş ve örnek tasarımlar geliştirilmiştir.

Arka Plan

Bu çalışma Kentsel Strateji tarafından 2017 Kamusal Alan Yılı nedeniyle Yaşayan Sokak 
Programına paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Program sürecinde Sosyal Etki Tasarımı ve 
Sosyal Yenilik Tasarım Rehberlerinden yararlanılmıştır.

Kim hazırladı? Kim için hazırlandı?

Bu program; TAK Kartal, Vizyon Atölyesi, Kartal Belediyesi ve farklı disiplinlerden gönüllü 
tasarımcıların iş birliği ile hazırlanmıştır. Program özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve meydan tasarımını yapan tasarımcılara kullanıcı odaklı tasarım düşüncesinin önemini 
vurgulamak için hazırlandı.

TAK Kartal nedir?

TAK Kartal; kentsel sorunların çözümünde Kartallılar, tasarımcılar, gönüllüler, öğrenciler ve 
destekçilerin ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurarak fikir ürettikleri ve ürünlerini kamuoyu 
ile paylaştıkları yenilik ve yaratıcılık mekanıdır. Kentsel sorunları Tasarım, Araştırma, Katılım 
yoluyla ele alır ve sosyal etkiye duyarlı tasarım süreçleri kurgulayarak çözümler geliştirir.

Kentsel Vizyon Atölyesi nedir?

Kentsel Vizyon Platformu, kentlerin geleceğini yeniden düşünmek için NEF ve Kentsel Strateji 
ortaklığı ile 17 Ağustos 2013’te kuruldu. Platform; kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliği 
ile bölge, kent ve mahalle ölçeğinde yeni planlama yaklaşımları ve modelleri geliştirmeyi 
amaçlar. Vizyon Atölyesi ekibi, katılımcı ve program odaklı iş birliği ortamları ile vizyon ağları 
yaratarak çalışır.
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TAK Kartal, Yaşayan Sokak Rehberinin ardından bu 
kez Canlanan Meydan Programı ile bir ilke daha 
imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tasarlanan Kartal Meydanı’nı,  kullanıcı ve doğa 
davranışlarını araştırarak  gözlemleyerek bir 
canlandırma stratejisi geliştirdi.

Saygılarımla
Op Dr. Altınok ÖZ

Kartal Belediye Başkanı

Geliştirilen stratejinin önceliği kullanıcı odaklı tasarım düşüncesini baz alan 
bir deneyimin Kartallılar ve tasarımcılarla birlikte yaşanmasıydı. Kullanıcıların 
beklentilerinin alınmadığı, kullanıcı davranış biçimlerinin tasarım öncesi ele alınmadığı 
tasarım ve uygulamaların başarılı olmadığını ortaya koyan bu önemli program TAK 
Kartal tarafından başlatıldı.

Tasarım, Araştırma ve Katılım süreçlerini ele alan projelerin yani TAK yaklaşımının ne 
kadar önemli olduğu bu programda da bir kez daha anlaşılmış oldu.

Bu program ile başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tasarımcıların alacağı 
pek çok mesaj ve kullanıcı ve doğa davranışları iyice analiz edilmeden, kullanıcıların 
beklentileri alınmadan yapılan bir projenin verimli olmayacağını bir kez daha ortaya 
koyan bu programdan alınacak dersler olduğuna inanıyorum.

TAK düşüncesi ve deneyimi, belediyeler ve tasarımcılar için yeni fırsatlar ortaya 
çıkaracaktır.

ÖNSÖZ
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Kamusal Alan yılı nedeniyle başlattığımız Yaşayan 
Sokak Programı’nın ardından Canlanan Meydan 
Programı da tasarım düşüncesi yaklaşımı ile kamusal 
alanların daha etkin kullanımı için yeni deneyimleri 
yaşatması ve yöntemleri geliştirmesi açısından 
önemlidir.

Saygılarımla
A.Faruk GÖKSU

TAK Kartal Kurucusu

Kentlerimizde yaşam kalitesinin artırılması için kullanıcıların beklentilerini ele alan, 

sorunları yeniden keşfeden, kullanıcı ve tasarımcılarla katılımcı ortamlarda çözüm 

üreten sürecin yeniden tasarlanması TAK yaklaşımının olmazsa olmaz adımlarıdır.

O nedenle Sosyal Etki Tasarımı olarak adlandırdığımız bu yaklaşımın TAK Kartal ve 

Vizyon Atölyesi iş birliği ile hazırlanması, programa özellikle tasarımcı stajyerlerin 

etkin katılımı ve yaratıcı çözümler ortaya koyması Canlanan Meydan Programı’nın 

farklılığını ortaya koymuştur.

Programa destek veren Kartal Belediye Başkanımıza ve programın etkin katılımcılarına 

teşekkür ederim.

GİRİŞ
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MEYDAN  
ALGISI
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MEYDAN ALGISI
Kartal Meydanı’na dair yapılan analizlerin ve katılımcı 
çalışmaların sonucunda, Kartal Meydanı’nın mevcut 
tasarımının Kartallıların beklentilerini karşılamadığı ve 
tasarımın öngörülen kullanımını gerçekleştiremediği 
tespit edildi. TAK Kondu önünde gerçekleştirilen ilk 
buluşmada her katılımcı  yeni bir mekânsal organizasyon 
hayal edip zemin üzerine işledi ve diğer katılımcılarla 
fikirlerini paylaştı. Çalıştay sonucunda mevcut meydanı 
küçük müdahalelerle yaşayan bir kamusal alana 
dönüştürmeyi amaçlayan “Canlanan Meydan” programı 
kurgulandı. Kartal Meydanı, meydan kullanımlarını ve 
meydan algısını yeniden keşfetmeyi hedefleyen program 
için tasarımcılara ve Kartallılara açık çağrı yapıldı. İlk 
adımda meydan algısı üzerine odaklanıldı. Kartallıların 
ve tasarımcıların meydanı birlikte daha iyi algılaması, 
kullanıcı deneyimlerini paylaşması ve meydan tasarımı 
üzerine fikir yürütmesi için meydanın 1/20 ölçekli planı 
beton zemin üzerine çizildi; meydandaki belirli elemanlar 
plan üzerine yerleştirildi. Bu uygulamayla Kartallılar 
ve tasarımcıların “Canlanan Meydan” üzerine iki ayrı 
ölçekte birlikte düşünmesi ve düşlemesi amaçlandı.
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TOPLAMA (+) ÇIKARMA (-)

6 ANALİZ 6 ETKİ

ANALİZ 
ÇALIŞTAYLARI
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TopLAmA (+) , ÇıkARmA (-)
Kentsel Strateji tarafından geliştirilen Sosyal Etki 
Tasarımı Yöntemlerinden biri olan Toplama (+) Çıkarma 
(-) mahallelilerin sorunlarının toplanması, öncelikli 
sorunların çıkarılması ve mahalleli ile tasarımcıların 
sorunlara çözüm bulma yöntemidir. “Canlanan 
Meydan” programı kapsamında bu yöntem meydan 
analizlerini yapan 4 farklı tasarımcı grubun katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Kartal Meydanı’na dair Ses, Gölge, 
İmaj, İnsan ve Doğa Davranışları analizlerini yapan 
tasarımcı gruplar (+)’nın dört bir tarafına geçti; ilgili 
kavramları topladılar. Birbirlerini analiz çalışmaları 
hakkında bilgilendiren gruplar, ortak kavramlar 
da ürettiler. Daha sonra (-)’nin iki yanına yerleşen 
tasarımcılar toplanan kavramlar doğrultusunda tasarım 
önerileri çıkarttılar. Alışılmadık ses yerleştirmeleri, 
gölgeleri takip eden, hareketli kent mobilyaları, grafiti 
uygulamaları, interaktif katılım araçları, atölyeler, zemin 
müdahaleleri vb. ortaya çıkan öneriler değerlendirildi; 
hayata geçirilme süreçleri tartışıldı. Tasarım önerilerinin 
bir son ürüne dönüşmesindense analiz sürecinin bir 
parçası olarak ele alınmasının önemi vurgulandı.
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6 ANALİz 6 ETKİ
İnsan ve Doğa Davranışları, Gölge, Ses, Kirlilik ve 
İmaj analizlerini somutlaştıran ürünlerin çıkarılmasının 
ardından TAK Kondu önünde “6 Analiz 6 Etki” çalışması 
yapıldı. Analizlerde öne çıkan kavramlar toplandı; olumlu 
ve olumsuz geri bildirimler yapıldı ve bu kavramların 
ETKİ’leri  tartışıldı. Belirlenen sorunlara, Sosyal Etki 
Tasarımı ve kullanıcı odaklı tasarım penceresinden 
yaklaşılarak kavramlar çoğaltıldı. Analizler ve ortaya 
çıkan kavramlar Kartallılarla paylaşıldı; Kartallıların 
fikirleri ile çalıştay çıktılarının katmanları çoğaldı.
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KULLANICI VE DOĞA
DAVRANIŞLARI ANALİZİ

SES ANALİZİ

GÖLGE ANALİZİ

İMAJ VE KİRLİLiK ANALİZİ

TAKILmA 
TAKTİKLERİ
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kuLLAnıcı vE doğA dAvRAnışLARı AnALİZİ



27

İnsan ve Doğa Davranışları analizi 
sürecinde öncelikle belirli saatlerde 
ve çeşitli hava koşullarında 
meydan kullanıcılarının davranışları 
gözlemlendi. Yoğun olarak 
kullanılan rotalar gözlem, video 
kaydı ve kullanıcılarla görüşmeler ile 
belirlendi. Kullanıcı profilleri ʻAceleci’, 
“Çekingen”, “Oturan”, “Bisikletli” 
ve “Aile” olmak üzere kategorilere 
ayrıldı ve kullanım yoğunlukları 
belgelendi. Aynı zamanda Meydan’ın 
maketi üzerinde çeşitli saatlerdeki 
kullanıcı davranışları işlendi. Bu 
süreçte eş zamanlı olarak “TAKip et”, 
“Kartal Haritası üzerinde Mahallenizi 
İşaretleyin”, “Fikir Paylaşım Duvarı” 
ve oyun tasarımları gibi etkinlikler ve 
interaktif analiz yöntemleri kurgulandı. 
Bu atölyelerle “Kullanıcıları, küçük 
müdahalelerle başka rotalara, 
duraklama ve etkileşim için farklı 
davranışlara yönlendirebilir miyiz?” 
sorusuna cevap arandı.
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Yoğun 
geçiş 
aksı 

Gölge 
Bekleme 
noktası

İlgi 
noktası
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Orta
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Yeni 

Gümüşpınar

Yakacık

Yeni 

Uğur 

Mumcu
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Aydos

MAHALLENİZİ 
İŞARETLEYİN !
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TAKİpET
İnsan Davranışları Analizi’nin ardından meydan içerisinde 
yoğunluklu olarak kullanılan rotalar belirlendi ve bu 
rotaların izleri beton zemin üzerine işlendi. Kartallıların 
meydan içerisindeki genel kullanıcı davranışını somut 
bir şekilde algılamalarının yanı sıra, tasarımcılar 
oturma birimleri ve yönlendirici alternatif rotaların 
zemine işlenmesi gibi müdahale yöntemleri denediler.
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mAHALLENİZİ İŞARETLEYİn!
TAK tasarımcıları, “Kartal Meydanı’nın kullanıcıları 
hangi mahallelerden?” diye sordu; meydan kullanıcıları, 
Kartal haritası üzerinde mahallelerini işaretleyerek bu 
soruya yanıt verdiler. Bu interaktif analiz sonucunda 
meydan kullanıcılarının çoğunlukla Yukarı ve 
Karlıktepe mahallelerinde ikamet ettikleri belirlendi.
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DÜŞÜncE DUVARI
TAK Tasarımcılarının meydan kullanıcılarının fikir, 
sorun ve beklentilerini toplamak için ürettiği yaratıcı 
katılım araçlarından biri olan Fikir Paylaşım Duvarı’ydı. 
Meydan’da “kirlilik” oluşturan atıl durumdaki bankamatik 
cephelerine yerleştirildi. Kadın, erkek ve çocuklar 
meydana dair görüşlerini fikir duvarında paylaştılar.
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ÇIk DIŞARIYA oYnAYALım 1
TAK Tasarımcıları, gölge etkinlikleri için tasarladıkları 
oyunu Kartal Meydanı’nda bulunan çocuk 
parkında 3-12 yaş arası çocuklarla beraber 
deneyimlediler. Çocukların oyuna verdikleri tepkileri 
gözlemleyip çıkarımlarını proje süreçlerine eklediler.
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ÇIk DIŞARIYA oYnAYALım 2
Tasarımcılar, daha sonra tasarladıkları oyunu Kartal 
Meydan’da gölge alanlar yaratıp Kartallı çocuklarla 
oynadılar. Oyunu oynamak için ihtiyaç duyulan gölge alanı 
yaratabilmek için meydandaki ardışık 2 tak üzerine artık 
örtüler atıldı. Fakat daha sonra oluşturulan gölgelik alan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının müdahalesi 
ile yok edilince, ağaç gölgelerinde oyuna devam edildi.
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GÖLGE ANALİZİ
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Gölge Analizi süresince Meydan’daki 
ağaçlar, taklar ve diğer elemanların 
gölgeleri gün boyunca analiz edildi 
ve belgelendi. Tasarıma da altlık 
oluşturması için gölgelerin izleri zemine 
işlendi.Gölgelerin kapladıkları alanların 
niceliksel analizinin yanında, gölgelerin 
niteliği de incelendi. Ağaç gölgesinin 
oluşturduğu fiziksel koşullar ile diğer 
elemanların gölgelerinin yarattığı 
koşullar karşılaştırıldı. “İnsan ve Doğa 
Davranışları” analiz grubuyla kesişen 
çalışmalar yapıldı ve ortak atölyeler 
yürütüldü. Kullanıcıların gölgelik 
alanlardaki davranışları incelendi ve 
bunların nasıl çeşitlenebileceği üzerine 
fikirler üretildi. Alanının canlılığı ile gölge 
alanların büyüklüğü ve niteliği doğrudan 
ilişkili olduğu için meydandaki gölge 
alanları artırmak öncelikli hedeflerden 
biri oldu. Bu süreçte TAK Kaç ve Gölge 
Kapmaca programları hayata geçirildi, 
TAK Çıkar kent mobilyaları ve alternatif 
zemin çözümleri üretildi.
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TAK KAÇ - pRoToTİp 1
Meydanın 1/20 ölçekli planı ve tak maketleri 
üzerinde, çaputlarla gölgelik tasarımları çalışıldı; 
prototipler üretildi. 2 grup olarak çalışılan tasarımcılar 
çalıştay sonucunda tasarımlarını birbirleriyle 
paylaşıp geri bildirimler aldılar. Daha sonra üretilen 
prototiplerin detay tasarımı için 1/1 ölçekte çalışıldı.
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TAK KAÇ - pRoToTİp 2
Çaputlardan oluşan gölgelikler 1/1 ölçekte denendi. 2 tak 
arasına gerilen çaputlarla oluşturulan gölgelik gün boyu 
kullanıcıların kullanımına açık bırakıldı. Bu süreçte kullanıcı 
davranışları gözlemlendi, tasarım sorunları tespit edildi 
ve tasarımı geliştirmek için fikir alışverişinde bulunuldu.
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TAK KAÇ - FİKİR ALIŞVERİŞİ
Genç tasarımcılarla ustalar buluştu; “Canlanan 
Meydan” programı ve tasarlanan gölgelik üzerine 
deneyimler ve fikirler paylaşıldı. Kadın Ürünleri Pazarı 
(KÜP) stant sahipleri Meydan’da üretilecek gölgeliğin 
detay tasarımı ve malzemesine dair fikirlerini belirttiler. 
Bu sırada birkaç prototip denemesi de yapıldı.
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TAK KAÇ - ÇAPuTuNu KAp GEL!
TAK Kaç programının uygulama basamağı için açık çağrı 
yapıldı; Kartallıların evlerinde kullanılmayan çaputlar TAK 
Kondu ve TAK Gezici’de toplandı. Kartal’ın 4.yaş etkinlikleri 
kapsamında, Kartallılar ve tasarımcılar bir araya gelerek 
toplanan çaputlarla, tasarlanan gölgeliği uyguladılar.
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GÖLGE KApmAcA - YARIŞmA
TAK tasarımcıları Kartal Meydanı’nda yaz boyunca 
mevcut gölgelerin nitelikli kullanılması için çalışırken 
bir yandan da etkileşim alanlarına dönüşebilecek 
yeni gölge alanlar yarattılar. Tasarlanan hafif 
ve taşınabilir oturma birimlerini çeşitli şekillerde 
yerleştirilerek farklı etkileşim alanları yaratıldı.
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GÖLGE KApmAcA -
mEYdAN KULLANImI 1
İnsan ve Doğa Davranışları analizi ile Gölge analizi bir 
çok noktada kesişti. Yaz boyunca, insan ve diğer canlıların 
davranışlarının gölge odaklı geliştiği gözlemlendi. 
Meydanın insan dışı kullanıcıları için de gölge alanlar 
çok önemli. Gölge alanlar insanlar ve hayvanlar 
arasındaki etkileşimi artırmak için de fırsat yaratıyor.
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Taşınabilir kent mobilyalarının, gün boyu değişen 
gölgeler referans alınarak yerleri değiştirildi. Program 
boyunca oturma birimleri her yaştan kullanıcı 
tarafından yoğun olarak kullanıldı. Bu deneyim aynı 
zamanda analiz sürecinin bir parçası olarak görüldü 
ve kullanıcı davranışları gözlemlendi ve belgelendi.

GÖLGE KApmAcA -
mEYdAN KULLANImI 2
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Program boyunca tasarımcılar sabit bir mekanda 
çalışmadılar; gölgeleri takip edip çalışma alanlarını 
devamlı taşıdılar. Konforlu bir çalışma alanı 
yaratmakla birlikte Kartallılarla etkileşime geçme 
fırsatlarını farklı mekanlarda bulanarak artırdılar. 
Uygulamanın bir diğer amacı da Kartallıları, Kartal 
Meydanı’nı kullanmaları için cesaretlendirmekti.

GÖLGE KApmAcA -
mEYdAN KULLANImI 3
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Beton zemine alternatifler üretmenin yanında onu 
değerlendirmek de “Canlanan Meydan” programının 
arayışlarından biri oldu. Yalnızca bir kaç renkli tebeşir 
ile çocuklar zemin üzerine birbirlerinin gölgelerini 
çizerek gölge oyunları oynadılar. Gölgelerin dış 
çizgilerinin içini hayal ettikleri gibi doldurdular.

GÖLGE KApmAcA - 
GÖLGE ÇİZİmLERİ
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TAk ÇıkAR - KEnTSEL DonATI 1
”Gölge Kapmaca” programı kapsamında, TAK 
tasarımcıları artık malzemelerden ağaç gölgesini 
TAKip eden oturma birimleri tasarlayıp üretti. Günün 
her saati konforlu bir oturma alanı oluşturan sokak 
mobilyaları özellikle yaz aylarında Kartallılar 
tarafından yoğun bir şekilde kullanılmakta.
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TAK ÇIkAR - KEnTSEL DonATI 2
Meydandaki oturma birimlerinin eksikliği nedeniyle, 
Meydanın kot farkına sahip alanlarında beton zemine 
oturan kullanıcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
alana tırabzan yerleştirmesi ile meydanda oturamaz 
oldular. TAK tasarımcıları bu soruna, tırabzanlara 
takılan TAK Çıkar mobilyalarla çözüm üretti.
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Eski bankların, artık ahşaplarını kullanarak beton zemine 
alternatif hareketli hacimler üretildi. Meydanda eksikliği 
hissedilen kum, su, toprak, bitki gibi farklı deneyimler sunan 
zeminler gün boyu gölgeleri takip etti ve ufak alanlarda 
Kartallılar ve özellikle Kartallı çocuklarla buluştu.

BETon ZEmİnE ALTERNATİf çözümLER -
HAREKETLİ zEmİNLER
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”TAK Kartal 4. Yılında” etkinlikleri kapsamında TAK 
tasarımcıları, meydanda yaratılan gölgelik alanın 
altında özellikle çocukların kullanımı için Kartallı 
çocuklarla birlikte hareketli bir sokak mobilyası ürettiler.

BETon ZEmİnE ALTERNATİf çözümLER -
HAREKETLİ SoKAK moBİLYASI
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Program boyunca, görsel ve fiziksel konfor sağlamakta 
oldukça zayıf olan beton zemin için alternatifler 
üretildi. Sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
karşı tutumu nedeniyle hafif, hesaplı ve geçici 
çözümler üzerine yoğunlaşıldı. Gri zemine rengarenk 
desenler çalışmak da bu uygulamalardan biriydi.

BETon ZEmİnE ALTERNATİf çözümLER -
DESEn TASARImI
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SES ANALİZİ
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Farklı saatler ve hafta içi/hafta sonu 
farklı günlerde meydanın sesleri 
analiz edildi. Öne çıkan seslerin;  
tren çalışmasının şantiyesi, arabalar, 
kornalar, motosiklet, insan ve martı 
sesleri olduğu belirlendi ve bu sesler 
kaydedildi. Sahile doğru yaklaştıkça 
araba sesleri en hakim ses olurken 
Meydan’ın ortalarında martı seslerinin 
daha kolaylıkla algılandığı belirlendi. 
Meydan’ın kuzeyinde ise inşaatın 
en baskın sesleri üretmekte olduğu 
tespit edildi. Bu çıktılar meydan planı 
üzerinde renkli ve 3 boyutlu olarak 
çalışıldı ve somutlaştırıldı. Kısıtlı bir ses 
skalası olan Meydan’da alışılmadık 
sesler yaratmak, kullanıcıları da 
kendi seslerini ve alternatif sesleri  
deneyimlemek ve üretmek üzere 
cesaretlendiren “TAK Vur, Ses 
Çıkar” ve ʻTakırtı Atölyesi’ etkinlikleri 
kurgulandı.
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TAK vuR SES ÇıkAR
Ses analizin bir parçası olarak Meydan’da farklı 
ses deneyimleri üretmeyi amaçlayan oyunlar 
oynandı. Artık malzemeler ve Meydan’da 
öngörülen işlevini yerine getiremeyen takların 
potansiyelleri ortaya çıkarılmaya çalışıldı.
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TAKIRTI ATÖLYESİ
TAK Tasarımcıları, Canlanan Meydan TAKırtı Atölyesi’nde 
atık malzemeleri    kullanarak  kendi  enstrümanlarını
tasarladı.    Kartallı    katılımcı   ve     seyircilerle    birlikte    Meydan’da 
birkaç saatliğine alışılmadık bir ses deneyimi yaratıldı.
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İmAJ VE KİRLİLİK ANALİZİ
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İmaj analizi sürecinde yollar, sınırlar, 
bölgeler, düğümler, çekim noktaları 
tespit edildi. Bu kavramların Kartal 
Meydanı’ndaki karşılıkları: yollar 
taklar, sınırlar ve bölgeler kafeler ve 
belediye; çekim noktaları ise Boşnak 
Soykırım Anıtı, Atatürk Büstü, taklar, 
süs havuzu ve TAK Kondu olarak 
belirlendi. Kirlilik analizinin çıktıları 
olarak öne çıkanlar ise yol çalışmaları 
nedeniyle Meydan’a bırakılan inşaat 
malzemeleri ve çuvallar ile atıl 
durumdaki bankamatikler ve eski 
engelli arabası şarj ünitesi. Kaldırılma 
seçeneği olan elemanların kaldırılması 
için Kartal ve Büyükşehir Belediyeleri 
arasında iletişim kuruldu ve inşaat 
süreci tamamlanınca çuvallar taşındı. 
Bankamatik ve şarj ünitelerini ise 
kaldırmak mümkün olmadığı için 
bu atıl kütleleri farklı şekillerde 
değerlendirmek ve onları “kirlilik” 
olmaktan çıkartmak amaçlandı. Bu 
süreçte Grafiti Atölyesi ve Zemin 
Boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. 
TAK Kondu’nun yanındaki şarj 
ünitesinin yüzeyi ise yaz boyunca 
FilmTAK gösterimlerinin duyuruları 
için kullanıldı. Ünitenin içi ise 
TAK etkinliklerinin deposu olarak 
işlevlendirildi.



96



97



98



99

YÖnLENDİRİCİ mÜDAHALELER
TAK Kartal gönüllüsü Kartallı illustrator Burak Parlak 
“TAK Kartal 4. Yılında” etkinlikleri kapsamında 
diğer TAK gönüllüleri ile birlikte Kartal Meydanı’na 
rengarenk yön şeritleri çizdi; Kartal Meydanı’nı hep 
birlikte renklendirdiler! Bu müdahale ile tanımsız ve 
okunabilirliği zayıf olan Meydan içerisinde Kartallıların 
kendini konumlandırmasını kolaylaştırmak amaçlanmıştır.
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GRAfİTİ TASARImI
Kartallı illüstratör Burak Parlak, Yaşayan Meydan - Doğa 
ve İnsan Davranışları analizinin alt çalışması “Kirlilik 
Analizi” ile belirlenen noktaları, özgün çizimleriyle dikkat 
çekici yüzeylere dönüştürdü. Atıl durumda ve görüntü 
kirliliği yaratan bankamatiklerin Meydan’a bakan 
cephelerine bankamatiğin içinde çalıştığını hayal ettiği 
sistemi ve bu sistemin hayali aktörleri, robotları çizdi.



102



103



104

TASARLA TAK

FİLM TAK

KIYI KÖŞE - ÇINARALTI

PİNHOLE ATÖLYESİ

KAYKAY ATÖLYESİ

PRoJELER /
ETKİnLİKLER
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pRoJELER / ETKİnLİKLER
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TAK Kartal her yaz TAK Kondu’da 
tasarımcılar ve Kartallıların bir araya 
geldiği çeşitli etkinlikler düzenler. 
2017 yazında gerçekleşen etkinlikler 
diğer yıllardakilerden farklı olarak 
“Canlanan Meydan” programı ile 
kesişti ve yaz boyunca bu iki süreç 
birbirini besleyerek eş zamanlı olarak 
gerçekleşti. Tasarla TAK sergisi ve 
ödül töreni, Kıyı Köşe çalıştayları, 
FilmTAK, Pinhole Atölyesi, Kaykay 
Atölyesi, “TAK 4. Yılında” etkinlikleri 
“Canlanan Meydan” programı ile iç 
içe geçti, Meydan’ın canlanmasına ve 
Kartallıların sürece katılmasına zemin 
hazırladı.
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TASARLA TAK
Tasarla TAK- Kartal Kent Kimliği yarışmasının halk 
oylaması, 1 hafta süreyle online değerlendirme ile 
eş zamanlı olarak Kartal Meydanı TAK Kondu’da 
gerçekleşti. Bu süreçte taklar sergi elemanları 
olarak değerlendirildi. 3 aşamalı oylamanın 
ardından, 5 adet  tasarım “Canlanan Meydan”da 
düzenlenen sergi ve ödül töreninde TAKdir edildi.
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KIYI KÖŞE - ÇINARALTI
Kartal Yukarı Mahalle kıyı köşe alanı üzerine, İç 
Mimar Nazan Aydın, Mimar Mutlu Oral ve Hakan 
Kaytan’ın gönüllü yürütücülüğünde “Canlanan 
Meydan”da tasarım çalıştayı gerçekleştirildi. 
Stajyer tasarımcılar, analizlerini ve ilk tasarım 
fikirlerini birbirilerine ve Kartallılara sundular.
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FİLmTAK
Kartallılar yaz boyunca her çarşamba 
Kartal Meydanı TAK Kondu önünde FilmTAK 
etkinliğinde buluştular. Film gösterimleri 
her hafta yoğun bir katılımla gerçekleşti.
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pİnHoLE ATÖLYESİ
“Canlanan Meydan”da Bihter Tülü yürütücülüğünde 
gerçekleşen atölye ile lenssiz bir kamera türü olan 
ve en eski fotoğraf tekniklerinden biri olan Pinhole 
Kamera üretildi. Her katılımcının kendi kamerasını 
ürettiği atölye sonunda katılımcılar kameraları ile Kartal 
Meydanı ve meydan kullanıcılarını fotoğrafladılar.
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KAYkAY ATÖLYESİ
Kaykay sporcusu ve eğitmeni Tuncay Kocal’ın 
yürütücülüğünde, kaykay sporuna ilgi duyan Kartallılar 
Kartal Meydanı’nda buluştu. Teorik ve pratik eğitimin 
ardından sporcuların kullanımı için “Funbox” üretildi.
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TAK NEDİR ?

 

TAK KARTAL
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TAK nedir?

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

TOPLUM

AĞ

KOORDİNASYON

Bilgi ve araştırmaya dayalı sorun çözülmesi

Beklenti ve fikirleri paylaşan ortamlar 
yaratma  temel ilkelerinin benimsenmesi

Yaşam ve mekan kalitesinin artırılması

Gönüllü tasarım ağı oluşturulması

Tasarımcılar ile destekçileri buluşturma
ve iş yaratma ortamının sağlanması

Toplumsal program ve projelerin geliştirilmesi
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Bilgi ve araştırmaya dayalı sorun çözülmesi

Beklenti ve fikirleri paylaşan ortamlar 
yaratma  temel ilkelerinin benimsenmesi

Yaşam ve mekan kalitesinin artırılması

Gönüllü tasarım ağı oluşturulması

Tasarımcılar ile destekçileri buluşturma
ve iş yaratma ortamının sağlanması

Toplumsal program ve projelerin geliştirilmesi
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TEMALAR

Sanat

KEŞİF

Arkeoloji

Ekoloji

Teknoloji

İklim

Komşu

Kıyı Köşe

İz

Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla Kartal’ın sorunlarının Kartallılar 
ile birlikte çözülmesi, mekan ve yaşam kalitesinin artırılması için 
kurulan TAK Kartal; TAK Gezici, TAK Kondu ve TAK Kamp yoluyla 
tasarımcılar ile mahallelileri buluşturan sosyal etki ortamıdır. 

TAK Kamp; Kartallılar ile tasarımcıların, her yıl en az bir kere 
toplandığı ve TAK Kartal program temalarını tartıştıkları bir etkinlik 
ortamıdır.

TAK Tasarımcıları ile Kartallıları buluşturan gezici atölyedir. 
Tasarımcılar; mahallelilerin sorunlarını, fikirlerini ve beklentilerini TAK 
Gezici ile mahallelerde keşfeder.

TAK Kondu, mahallelilerin buluşma ortamıdır. Mahalleliler; 
sorunlarını, fikirlerini ve beklentilerini ̒ ʻTAK Kondu’’larda tasarımcılar 
ile birlikte tartışırlar. ʻʻTAK Kondu’’lar, taşınabilir ve genişleyebilir 
modüler birimlerdir.
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PROGRAMLAR

KEŞİF

T

Temas BalkonCeviz

Çeyiz Kodİklim

BostanKilerSayfiye Komşu

ÇizgiKıyı Köşe

İz Astronomi

FilmTAK

Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla Kartal’ın sorunlarının Kartallılar 
ile birlikte çözülmesi, mekan ve yaşam kalitesinin artırılması için 
kurulan TAK Kartal; TAK Gezici, TAK Kondu ve TAK Kamp yoluyla 
tasarımcılar ile mahallelileri buluşturan sosyal etki ortamıdır. 

TAK Kamp; Kartallılar ile tasarımcıların, her yıl en az bir kere 
toplandığı ve TAK Kartal program temalarını tartıştıkları bir etkinlik 
ortamıdır.

TAK Tasarımcıları ile Kartallıları buluşturan gezici atölyedir. 
Tasarımcılar; mahallelilerin sorunlarını, fikirlerini ve beklentilerini TAK 
Gezici ile mahallelerde keşfeder.

TAK Kondu, mahallelilerin buluşma ortamıdır. Mahalleliler; 
sorunlarını, fikirlerini ve beklentilerini ̒ ʻTAK Kondu’’larda tasarımcılar 
ile birlikte tartışırlar. ʻʻTAK Kondu’’lar, taşınabilir ve genişleyebilir 
modüler birimlerdir.
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TAKtik
Adımlar

ETKİLEŞİM MEKANI
Çalıştay, etkinlik ve tartışma 
ortamlarında taraflar; belediye, 
mahalleli ve tasarımcı TAK 
Kondu’ larda buluşturulur.

TAKdir
Katılımcılar ve mahallelinin 
katılımı ile bazı program,  
projeler oylama ile TAKdir 
alır.

TAKdimler
Ürünler, belli zaman dilimi 
içinde kamuoyuna ve 
belediye yönetimine TAKdim 
edilir.

UYGULAMA
Belediye ve/veya destekçilerin 
TAKdim edilen yada TAKdir 
edilen  projelerin uygulanması 
için hizmet alım ortamı sağlanır.

7

FİKİR SEPETİ
Sorunlar ve beklentiler 
TAK Kondu’ lar ve TAK 
Gezici aracılığıyla fikir 
sepetinde toplanır.

1

AÇIK ÇAĞRI
Program, gönüllülük ilkesi 
ile açık çağrı yoluyla 
kamuoyu ve tasarımcılara 
duyrulur.

PROGRAM BALONLARI
Program balonları; öncelikler ve 
talepler dikkate alınarak Tasarım, 
Araştırma ve Katılım kategorile-
rinde sınıflanır.

2
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ETKİLEŞİM MEKANI
Çalıştay, etkinlik ve tartışma 
ortamlarında taraflar; belediye, 
mahalleli ve tasarımcı TAK 
Kondu’ larda buluşturulur.

4

TAKdir
Katılımcılar ve mahallelinin 
katılımı ile bazı program,  
projeler oylama ile TAKdir 
alır.

6

TAKdimler
Ürünler, belli zaman dilimi 
içinde kamuoyuna ve 
belediye yönetimine TAKdim 
edilir.

5

UYGULAMA
Belediye ve/veya destekçilerin 
TAKdim edilen yada TAKdir 
edilen  projelerin uygulanması 
için hizmet alım ortamı sağlanır.

FİKİR SEPETİ
Sorunlar ve beklentiler 
TAK Kondu’ lar ve TAK 
Gezici aracılığıyla fikir 
sepetinde toplanır.

AÇIK ÇAĞRI
Program, gönüllülük ilkesi 
ile açık çağrı yoluyla 
kamuoyu ve tasarımcılara 
duyrulur.

3
PROGRAM BALONLARI

Program balonları; öncelikler ve 
talepler dikkate alınarak Tasarım, 
Araştırma ve Katılım kategorile
rinde sınıflanır.
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Op. Dr. Altınok ÖZ A. Faruk GÖKSU

Sıla AKALP Zeynep ÖZ

Deniz Taylan BATUR Eylül ŞENSES Sarp KEÇELİ

Nur Deveci IMRAK Fatma KÜÇÜK

Oğulkan ERDEN Ramis Can TOSUNEzgi ÇİFTÇİ

Cansu TÜRKAY

Kurucu Ortak Kurucu Ortak

Koordinatör Koordinatör

Grafik Tasarımcı Mimar Metin Yazarı

Astronom Mimar

İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Grafik TasarımcıMimar

Mimar

Ekİp
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Anna Maria Gül, Ayşenur Bilgiç, Ayşenur Özcan, Barış Erdinç İbin, Büşra 
Sezgin, Can Mario Far, Çiçek Gezgen, Dilara Yeğen, Diren Aydın, Ece 
Atacan, Elif Büşra Aksoy, Eylül Sena Güler, Gizem Gürel, İrem Zorba, 
Mihraç Nar, Murat Çolakoğlu, Nihal Arslan, Özge Danacı, Özne Hızlı, 
Seda Büyükvural, Sena Kuyucu, Serkan Şeker, Simaze Kuzucu, Sonia 
B. İrani, Sven Westermann, Şebnem Özgan, Şiba Tek, Uçman Tan’ a ve 
(KÜP) ʻʻKadın Ürünleri Pazarı’’ üreticilerine;

katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.
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facebook.com/tasarimatolyesikartal

twitter.com/takkartal

www.takortak.org

instagram.com/tasarimatolyesikartal

0216 280 58-57

kartal@takortak.org


