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Kartal, İstanbul’un parlayan yıldızı. Kartal’ı düşleyerek, düşünerek dönüştürüyoruz. Kartal, potansiyellerini fırsata çevirmek için Yeni(den) Kartal düşü ile 

kentsel dönüşümün fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutunu, yani Kartal’da yaşayan ve çalışanları düşünerek dönüşüyor.

Düşümüz Yeni(den) Kartal. Düşümüzü, birlikte gerçekleştiriyoruz. Kartal’da yaşayan, çalışan ve yatırım yapan herkes ve her kesimle program ve projelerini 

paylaşarak, herkesin ve her kesimin düşünce ve beklentilerini alarak yeni bir kent modeli oluşturuyoruz.

Dönüşümü Farklı Uyguladık,

Önce teşhis, sonra tedavi söylemi ile riskli yaşamdan yeni yaşama adım adım dönüşüm yaklaşımlarını uygulamaya soktuk.

1.  Adım; Yerinde Dönüşüm

2.  Adım; Deprem Dönüşümü

3.  Adım; Kentsel Dönüşüm

4.  Adım; Mahalle Yenileme

Düşüncemizin temeli ve başarımızın sırrı, ‘yerinde ve birlikte’ yaklaşımını benimsememiz ve uygulamamız oldu.  Tüm düşüncelerimizi halkla paylaştık, 

projelerimizi halka sorduk, birlikte karar aldık, birlikte uyguladık.

Yerinde dönüşüm ile önce tapu, sonra yapı söylemi ile gerektiği kadar imar hakkı verildi, tercih hak sahiplerine bırakıldı, sosyal çeşitlilik sağlandı.

Deprem dönüşümü ile teknik, mali ve sosyal boyutları ile halkı bilinçlendirerek, Kartal’ı olası İstanbul depremine hazır hale getirmeyi düşledik. Sitelerle 

bilgilendirme toplantıları yaptık.

-  Örnek sözleşme hazırladık, halkla paylaştık,

-  Deprem yönetmeliği çıkardık,

-  Riskli yapı kriterleri belirledik,

-  Deprem odaklı bina envanteri çıkardık,

-  Kira yardımını içeren düzenlemeler yaptık,

-  Yapılanma koşullarını anlatmak üzere dönüşmatik yaptık,

-  Yıkım, projelendirme, hafriyat ve ruhsatlandırma için destekler verdik,

-  Kendi apartmanımızı ve kendi sitemizi kendimiz dönüştüreceğiz diyenlere destek verdik.

ÖNSÖZ



Düşünerek dönüşüyoruz çünkü, geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak, keşke dememek için ‘yerinde ve birlikte dönüşüm’ yaklaşımı ile bilim adamları, 

uzmanlar ve Kartallılar ile birlikte çalışıyoruz.

TAK Kartal’ı Kurduk

Tasarım, Araştırma ve Katılım temalarını içeren, tasarımcılar ile Kartallıları buluşturan TAK Kartal’ı kurduk. TAK Gezici ve TAK Kondu’larda sorunları tartışıp, 

çözüm yollarını birlikte aradığımız programlar ve projeler gerçekleştiriyoruz, yarışmalar düzenliyoruz;

- Kıyı Köşe,

- TAK Kondu,

- TAK Kamp,

- KOD,

- Etkinlikler.

Kartal Proje Paketi Hazırladık,

Yeni(den) Kartal düşümüz ve düşüncelerimizi uygulamaya sokmak üzere Kartal Proje Paketi’ni hazırladık. Amacımız, herkes ve her kesim ile projelerimizi 

paylaşmak ve birlikte uygulamaya sokmaktır.

Bu nedenle, proje paketimizi sekiz kategoride oluşturduk;

- Değişen ve Dönüşen Kartal,

- Vizyon Projeleri,

- Rehberler,

- Yaşam Atölyesi,

- TAK Kartal,

- Usta Genç Elele,

- Bellek Müzeleri,

- Kartal Kent Kimliği.

Yeni Kent Modelinin en temel bileşeni ise katılımcılık. Tüm kararlarımızı mahalleliler ile alıyoruz, tartışıyor ve çözüm yollarını birlikte arıyoruz.

Doğu Merkez SED Raporu hazırladık

Türkiye’de ilk kez sanayi dönüşüm alanı için Sosyal Etki Değerlendirme (SED) raporu hazırladık. Rapor ile Doğu Merkez Projesi’nin Kartal ve Kartallılar için 

olumlu ve olumsuz etkilerini çıkardık. Olası olumsuz etkilerin azaltılması için etki azaltma planı hazırladık.



Op. Dr. Altınok ÖZ                 
Kartal Belediye Başkanı 

Saygılarımla

Sırada, Mahalle Eylem Planı (MEP)

Yine, Türkiye’de ilk kez Mahalle Eylem Planı (MEP) hazırladık. Kartal’ın 20 mahallesinde sorun ve fırsatlar ile herkes ve her kesimin beklentilerini ele alan 

bir çalışma yaptık. MEP, mahallelinin yönetime katılım dokümanıdır. MEP, belediye çalışmalarının önceliklerinin belirlenmesi için bir çerçeve çalışmadır.

Bu çalışma ile amacımız, mahallelinin sorun ve önceliklilerini ortaklaştırıp, ortak çözüm yollarını katılımcı ortamlarda bulmalarını sağlamaktır. Bu nedenle, 

MEP’i önemsiyorum. 

Bu taslak plan, öncelikle kamuoyu ile paylaşılacak, daha sonra belediyemizin yetkili kurullarında tartışılacak, sonunda ise benimsenen plan Belediye 

Meclisimize sunulacaktır.

Kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşacağımız MEP’e Kartallı herkes ve her kesimin görüş ve önerilerini aktarmaları belediyemiz için çok önemlidir.

MEP’i hazırlayan TAK Kartal ekibine teşekkür ediyorum. Plana katkı sağlayan başta muhtarlarımız olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri ile tüm Kartallılara 

ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.



Kartal, İstanbul’un farklı dönüşen ilçesi. Farklılığı, uygulamaya soktuğu kentsel dönüşüm modelleri ve yaklaşımları. Farklılığı, tasarımcılar ile Kartallıları 

buluşturan TAK Kartal ile Kartal’ın sorunlarına ortak çözüm bulan program ve projeler geliştirmesi. Bir diğer önemli farklılığı ise TAK Gezici ve TAK Kondu 

ile Kartal’ın tüm mahallelerinde çeşitli katılım yöntemleri uygulayarak, dönüşümün sosyal ve ekonomik boyutunu ele alması.

Türkiye’de ilk kez Doğu Merkez dönüşüm projesinin Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Raporunu hazırlayarak, projenin olası olumsuz etkilerini tespit ederek, 

etkilerin azaltılması için çözüm önerileri geliştirmesine farklı bir boyut kazandırılmıştır.

Şimdiye kadar ortaya koyduğu farklılığa bir yenisini ekleyerek bu kez Mahalle Eylem Planı’nı (MEP) ilave etmiştir. Kartal’ın 20 mahallesini kapsayan MEP 

çalışması farklı yöntemi ile bir ilk tartışmaya açılmıştır. MEP’in amacı aşağıdan yukarı planlama yaklaşımı ile halkın karar alma süreçlerine aktif katılımının 

sağlanması. Böylelikle, kamu yönetimi ile halk arasında stratejik köprü kurulmasıdır. 

MEP; mahalleli ile belediye yönetiminin ortak bir vizyon ve öncelikli stratejiler çerçevesinde geleceğin tasarlanmasında ortak çalışma ortamını ve kültürünü 

yaratmakta. Bu nedenle, Kartal MEP katılımcı ortamda herkesin ve her kesimin çabası ile hazırlandı.

MEP’in TAK Kartal tarafından hazırlanması ise belediye ile mahalleli arasındaki köprünün gönüllü bir yapı içinde inşa edilmesi için bir fırsat olmuştur. TAK 

Kartal’ın gerçekleştirdiği programlar ve geliştirdiği yöntemler ‘aşağıdan yukarı’ karar süreçlerinin hayata geçmesi açısından çok önemli.

MEP, süreç yönetiminin planlı olmasını, mahallelinin, yaşadıkları alanla ilgili program ve projelerin doğrudan sahibi olmasını ve karar süreçlerinde sorumluluk 

almalarını, etkin ve belirleyici olmalarını sağlamakta.

Mahallelinin ekonomik kalkınma ve sosyal gelişim süreçlerine etkin katılımı için halkın kapasitesi geliştirilmeli. TAK Kartal bunun için kuruldu. Gönüllülük 

esası ile mahalle halkına destek sağlamaktayız. MEP, Kartal ortak vizyonu ve mahallelerin yerel vizyonu arasındaki ilişki sistematiğini kurgulayan bir dizi 

öncelikli strateji ile hazırlandı.

MEP, geniş katılımlı ortamlarda Araştırma, Katılım ve Tasarım aşamaları ile hazırlanmıştır. 

Araştırma sürecinde;

- 20 Harita’da Kartal ile kapasite analizi yapılmış,

- Kimlik Kartları ile mahalle ve mahalleli profili çıkarılmıştır.

Katılım sürecinde;

- Katılım yöntemleri geliştirilmiş,

- Kartallılar ile buluşmalar gerçekleştirilmiş,

- Sorun, fırsat ve beklenti envanteri çıkarılmıştır.

GİRİŞ



Tasarım sürecinde;

- Kolay, Cazip, Dönüşen ve Duyarlı temaları ile mahalle yaşam endeksi kurgulanmış,

- MEP stratejileri geliştirilmiş,

- Program ve proje önerileri hazırlanmıştır.

Böylelikle, Kartal MEP, kapsamlı bir yaklaşımla, katılımcı ortamlarda, karar vericilere yeni bir çerçeve sunmaktadır. 

Taslak olarak kamuoyu ile paylaştığımız plan etkili bir ortaklık ve işbirliği ile uygulamaya geçer. Bu nedenle, mahalle yönetimindekiler, politikacılar, belediye 

çalışanları, özel ve gönüllü kurumların temsilcileri ile birlikte çalışma, uygulanabilirliği artıracak.

MEP’de sunulan programlar ve projelerin uygulanması etkili bir yönetim yapısı ile olmalı. Yönetimin temel yaklaşımı ise kaynak yaratmak, kapasite artırmak, 

yetki devri, yetkinin kullanımı gibi yönetsel kavramlarla olmalı. Bunu gerçekleştirmek için de MEP Taslağı;

- Geniş ortamlarda tartışılmalı,

- Belediye yönetimi ve mahalleli tarafından benimsenmeli,

- Belediye Meclisi tarafından onaylanmalı.

Kartal Belediyesi tarafından gündeme alınan, TAK Kartal ve Kentsel Strateji işbirliği ile hazırlanan Kartal MEP’in, örnek bir ilk çalışma olarak değerlendirilmesi 

ve her yıl değerlendirme ve izleme süreçleri ile revize edilerek işbirliği içinde uygulanması yerel yönetim yaklaşımının değişmesi için önemli olacaktır.

A. Faruk GÖKSU
TAK Kartal Kurucu Ortağı

Saygılarımla
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1-      Konum
2-      Doğal Yapı
3-      Nüfus
4-      Ticaret
5-      İmalat ve Fabrika
6-      Konut 
7-      Parklar
8-      Eğitim
9-      Sağlık
10-    Resmi Kurumlar 
11-    Deprem Toplanma Alanları
12-    Açık Otopark Alanları
13-    Açık Alanlar
14-    Kültürel ve Tarihi Birimler
15-    Pazarlar
16-    Araç Yolları
17-    Toplu Taşıma
18-    Harabe Yapılar
19-    İbadet Alanları
20-    Spor Alanları

1-      Atalar
2-      Cevizli
3-      Cumhuriyet
4-      Çarşı
5-      Çavuşoğlu
6-      Esentepe 
7-      Gümüşpınar
8-      Hürriyet
9-      Karlıktepe
10-    Kordonboyu
11-    Orhantepe
12-    Orta
13-    Petroliş
14-    Soğanlık
15-    Topselvi
16-    Uğur Mumcu
17-    Yakacık
18-    Yalı
19-    Yukarı
20-    Yunus

2- ARAŞTIRMA1- TANIM ve YÖNTEM

ÖRNEK İNCELEMESİMEP NEDİR?

20 HARİTADA KARTAL

“20 MAHALLE 1 KARTAL” MEP NEDİR?

MAHALLE KİMLİK KARTLARI

• MEP’in Amacı
• MEP Süreç Basamakları

• İncelenen Örnekler 
ve Alınan Dersler
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KAYNAKLAR

3- KATILIM

YÖNTEM

1.      Toplama Çıkarma,
2.      Mahallenin EN’leri,
3.      Bardak Altlığı,
4.      Sessiz Yürüyüş
5.      Mahallemi Seviyorum Çünkü...
6.      Röportaj,
7.      Odak Grup Toplantıları

4- TASARIM

4 TEMA

MAHALLE EYLEM PLANI STRATEJİLERİ

PROGRAM VE PROJE ÖNERİLERİ

Kolay
Cazip
Duyarlı
Dönüşen

MAHALLE BULUŞMALARI

20 Mahalle 800 Mahalleli
20 Mahalle 50 Esnaf
20 Mahalle 20 Muhtar
20 Mahalle 20 STK

KARTAL BELEDİYESİ YÖNETİCİLERİ 
İLE GÖRÜŞMELER

TAK KAMP

ORTAK SORUN, FIRSAT, BEKLENTİ 
ENVANTERİ



Tanım Ve yÖnTem
“20 Mahalle 1 Kartal” MEP’in hazırlama sürecinde uluslararası örnekler araştırıldı, 

farklı MEP tanımları, amaç ve MEP hazırlama süreçleri ele alındı.
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• MEP’in Amacı
• MEP Süreç Basamakları

TANIM ve YÖNTEM

MEP NEDİR?

“20 MAHALLE 1 KARTAL” MEP NEDİR?
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MeP nedİr

Tanımlar

1- MEP’ler sokağın görüşünü temsil eder. Yaşayanların, profesyonellerin, gönüllülerin, sivil organizasyonların yerel yönetimlerle ortak yürüttüğü yerel 

örgütlenme sürecinin ürünüdür.  (Quality Neighbourhoods: A guide to Neigbourhood Management for Social Landlords, UK, 2002)

 

2- Şehrin stratejik planı çerçevesinde hazırlanan, yerel liderliği ve yerel örgütlenmeyi destekleyen, yerel servisleri ve sosyal altyapıyı güçlendiren stratejilerin 

ve eylemlerin yer aldığı süreçtir. (Community Development - Community Safety - Neighbourhoods and Communities | City of Toronto, n.d.)

MAHALLE EYLEM PLANI (MEP), mahallelerin gelişimini sağlayarak yaşanabilir mahalleler 

yaratmayı amaçlar. Katılımcı ortamlarda hazırlanan MEP’te mahallelilerin görüşü yansıtılır ve 

mahallelerin öncelikleri belirlenir. MEP ile mahallelerin özellikleri tanımlanır, kamu, sivil ve diğer 

paydaşlar arası koordinasyon ve yerel katılımcılık teşviki öngörülür. 

MEP, mahallelerle ilgili farklı boyutlarda konuları ele alabilir, mahalleleri iyileştirmek ve 

mahallelerin olanaklarını değerlendirmek için projeler önerir. Projeler mahallelerin bütünü veya   

bir bölümü hakkında olabilir. 

“MEP, mahalleleri harekete geçirebilmek için bir yöntem önerisidir.”



15

3- MEP; bireysel ve toplumsal beklentilerin ortaklaştırılması sürecinini ele alan katılımcı planlama çerçevesidir. Amaç, araştırma, katılım ve tasarım 

süreçlerinin iyi yönetildiği yeni yönetim yaklaşımının ortaya konulmasıdır. (A.Faruk Göksu TAK’ın Kuruluş Öyküsü 2013)

4- Alanın gelişme, yenilenme ve korunması için rehberlik eden mahalleli esaslı taslaktır. Mahallenin kullanımı ve gelişmesi ile ilgilidir ve vizyon, amaç, 

planlama politikası, alanı iyileştirmek, yeni olanaklar ve çeşitli anahtar gelişim alanlarının paylaştırılması için öneriler içerir. Sosyal, ekonomik ve çevre 

konuları (konut, istihdam, miras ve ulaşım) gibi çok geniş bir alanla ilgilenebilir veya yalnızca bir ya da iki konuya odaklanabilir. Bütün mahalleyle ya da 

mahallenin bir parçası ile ilgilenebilir. (Locality: Neighbourhood Plans Roadmap Guide, UK 2012)

 

5- MEP’ler ilgili mahallenin özelliklerini tanımlar. Mahallenin gelişimi için pratik eylemler sunar. Üç temel unsuru; mahallenin geleceğini tanımlayan mahalle 

vizyonunu, vizyona erişmek için gerekli hedefleri ve eylemleri içerir.(Londra Mahallesi Eylem Planları, Canada, 2014)

6- MEP, gelişmiş bölgelerle gelişmekte olanlar arasındaki uçurumu daraltmak için mahalle yenileme stratejileri geliştirir. (A New Commitment to 

Neighbourhood Renewal National Strategy Action Plan, UK, 2001)

 

7- MEP’ler, mahallede temel meseleyi belirlemek ve bu konuların çözümlerini hedefleyen eylemler geliştirmek için düzenlenir. Konut, çevre, güvenlik, 

rekreasyon, servis ve tesislere ulaşım gibi bir dizi sosyal, ekonomik ve çevresel konuyu kapsayabilir. Mahalle eylem planları, yerel, bölgesel ve ulusal bir 

çok mevcut politika, strateji ve eylem planından etkilenir.(Cheadle Heath and Edgeley, April 2011 - March 2012)

 

8- MEP, ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını belirterek toplumsal değişimi uygulamak için tasarlanan bir yol haritasıdır.  Diğer bir deyişle, eylem planı 

toplumun ne hedeflediğini ve belirli bir zaman aralığında, bu amaçlara ulaşabilmek için hangi eylemlerin ve hangi kaynakların (para, insan ve malzeme) 

gerekli olduğunu tarif eder. MEP, toplumun problemleri, ihtiyaçları ve potansiyelleri doğrultusunda harekete geçme eğilimi oluşturmak için kullanılan 

katılımcı araçlardan biridir. (Community Action Plan, SSWM: sustainable sanitation and water management) “A healthy community is a form of living 

democracy: people working together to address what matters to them” (Adapted from ACPHD 2004; FAO 2001; UNDP n.y.)
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20 MAHAllE 1 KARTal
MAHAllE EYleM PlaNI 
nedİR
Amaç

“20 Mahalle 1 Kartal” Mahalle Eylem Planı’nın (MEP) kapsamı Kartal’ın 20 Mahallesidir. MEP ile 
mahallelinin sorunlarının tespiti ve fırsatların belirlenmesi ile beklentilerinin karşılanması için kısa, orta ve 
uzun vadeli program ve projelerin ortaklaşa, katılımcı ortamlarda geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bir başka 
deyişle, MEP, mahallelerin sosyal, ekonomik ve mekansal beklentilerinin uyumlu olarak planlanması ve 
düzenlenmesi için bir araçtır.
 
MEP ile mahallelere yapılacak yatırımları doğru hedefleyebilmek için karar alıcıları yönlendirebilecek 
mahalle performans kriterleri belirlemek, yaşanabilir mahalleler yaratabilmek, öncelikli kamu yatırımlarını 
belirleyebilmek ve mahallelilerde sorumluluk ve farkındalık hissi yaratarak halkın etkinliğini artırmak 
hedeflenmektedir.

Özetle, MEP’te;

Mahallelilerin, yaşadıkları mahalleler hakkında karar alma sürecinde aktif söz sahibi olabilmelerinin 
yanında
Yerel Yönetimlerin ve Yatırımcıların yapacakları yatırımları doğru değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.
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MEP’in Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e Tanıtımı, Nisan 2016
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MeP Süreç BaSaMakları  
MEP hazırlama sürecinde Araştırma, Katılım ve Tasarım basamakları izlendi.
 
Araştırma basamağında mahallelerin kapasitelerinin anlaşılması ve durum tespiti yapılabilmesi için mevcut veriler ile sözel veriler değerlendirilmiştir.
 
Katılım basamağında ise mahallelilerin algılarının ve beklentilerinin ölçülebileceği katılımcı araç ve yöntemler kullanılmıştır. Eylem planları yazımı için 
kullanılacak sorun, fırsat ve beklentiler katılımcı ortamlarda toplanıp elde edilen cevapların analizi yapılmıştır.
 
Tasarım aşamasında sorunların çözümü ve yaşanabilir mahallelerin yaratılması için kolay, cazip, duyarlı ve dönüşen ana temaları belirlenmiştir. Yaşanabilir 
mahalle kriterleri oluşturulup, temalar altında incelenen sorun, fırsat ve beklentiler için politikalar ve eylem önerileri üretilmiştir.

TAK Kartal Ekibi, MEP Planlama Süreci, Ocak 2016
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TaSaRım kaTılım

araşTırMa

Katılımcı Yöntem
Araştırmaları

Örnek İncelemeleri
Veri Tabanı Çalışması

Temaların Belirlenmesi
Öneri Proje Araştırılması

Tanıtım Toplantıları

Mahalle Buluşmaları
TAK Kamp

Geri Bildirim 
Toplantıları

20 Haritada Kartal 
Mahalle Kimlik Kartları

Mahalle Sorun, Fırsat ve Beklenti 
Envanteri

“20 Mahalle 1 Kartal”
Mahalle Eylem Planı

A
ra

şt
ır

m
a

K
a
tı
lı
m

Ta
sa

rı
m

Ofis Çalışmaları Katılımcı Çalışmalar Ürün



araŞTIRma
Araştırma bölümünde, mahalle çalışmalarına ve mahalleler arası durum karşılaştırmalarına altlık oluşturmak ve önceki 

çalışmalardaki deneyimlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Hazırlanan “20 Haritada Kartal” ve “Mahalle Kimlik Kartları” ile 
Kartal’ın veri tabanı analizi yapıldı.
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ARAŞTIRMA

1-      Konum
2-      Doğal Yapı
3-      Nüfus
4-      Ticaret
5-      İmalat ve Fabrika
6-      Konut 
7-      Parklar
8-      Eğitim
9-      Sağlık
10-    Resmi Kurumlar 
11-    Deprem Toplanma Alanları
12-    Açık Otopark Alanları
13-    Açık Alanlar
14-    Kültürel ve Tarihi Birimler
15-    Pazarlar
16-    Araç Yolları
17-    Toplu Taşıma
18-    Harabe Yapılar
19-    İbadet Alanları
20-    Spor Alanları

1-      Atalar
2-      Cevizli
3-      Cumhuriyet
4-      Çarşı
5-      Çavuşoğlu
6-      Esentepe 
7-      Gümüşpınar
8-      Hürriyet
9-      Karlıktepe
10-    Kordonboyu
11-    Orhantepe
12-    Orta
13-    Petroliş
14-    Soğanlık
15-    Topselvi
16-    Uğur Mumcu
17-    Yakacık
18-    Yalı
19-    Yukarı
20-    Yunus

ÖRNEK İNCELEMESİ

20 HARİTADA KARTAL

MAHALLE KİMLİK KARTLARI

• İncelenen Örnekler 
ve Alınan Dersler



Örnek İnceleMeSİ
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Bu bölümde, MEP’i değerlendirebilmek, yaşanabilir mahalle 
kriterleri belirleyebilmek, farklı yaklaşımlardan ve proje örneklerinden 

faydalanabilmek için örnek çalışmalar araştırıldı. 

Bu çalışmalardan, “20 Mahalle 1 Kartal” MEP’e uygulanabilecek dersler 
raporlandı.
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Örnek aDı
Quality Neighbourhoods: A guide to Neigbourhood Management for Social Landlords, United Kingdom, 2002

İnCelenen Örnekler  ve alınan deRsleR
İçeRİk alınan DerSler

Bütüncül bir yerel kalkınma stratejisi  ve yerinde yönetim anlayışı ile 
mahalleleri güçlendirmek,
 
Mahallelileri eylemlerin parçası haline getirmek,
 
Kapsamlı bir mahalle planı ile tekil servislerin standartlarını 
belirlemek,
 
Mahalle planlarını fikirlerle değil, gerçekler ile şekillendirmek,
 
Kamu departmanları arasında eşgüdümü sağlamak.
 
Temalar:
 
Güvenli Mahalleler
 
Sağlıklı Mahalleler
 
Öğrenen Mahalleler
 
Yaşayan Mahalleler

Söz Yerine Eylem : Yerel katılımcılığı örgütlemek uzun bir süreçtir, iyi 
işleyen katılımcılık araçları kurgulanmalıdır.

Yerel  Yönetimler: Yerel yönetimlerin strüktürü mahallelilerin 
ihtiyaçları ile örtüşmemektedir. 
Yerel yönetimler kendilerine şunları sormalıdır:

a.     Nasıl daha fazla yerel olabilirim?

b.     Nasıl daha hızlı olabilirim?

c.     Mahalelilerin gerçekten ne istediğini  nasıl anlarım?
 
Denge: Uzlaşma ile yöneticilik arasında mahalle ölçeğinde iyi bir 
denge kurulmalıdır.
 
Konut Yönetimi: İyi bir konut yönetimi olmadan toplumsal kalkınma-
katılımcılık sağlanamaz.
 
Bireyler ve küçük gruplar: Küçük yerel grupların vizyonu ve 
desteği ile önemli işler yapılabilir. Bu gruplar ile iyi bir iletişim içinde 
olunmalıdır.
 
Ölçüm: Toplumsal kalkınma adına yapılan işlerin yararının 
ölçülmesi çok zordur ve yapılan çalışmalar kaynak israfına neden 
olabilir. Yapılan işlerin yararının somut biçimde ortaya konulması 
denenmelidir.

Örnek aDı

Misyona dayalı bir tasarım organizasyonu olan 
IDEO.org, emsalsiz bir şekilde tasarım dünyası ve sosyal sektörün 
kesişiminde oturmaktadır.

IDEO.org, dünyanın en büyük sorunlarıyla tasarım yoluyla 
mücadele eden tasarımcılar, hikaye anlatıcılar, iş adamları, sistem 
kurgulayıcılar, yaratıcı problem çözücülerden oluşan disiplinlerarası 
bir oluşumdur.

STK’lerle, hükümetlerle, vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla 
ortaklık kurmaktadır ve çalıştığı alanlarda tasarımın yokluğa karşı 
güçlü bir mücadele aracı olduğunu düşünmektedir

Vizyon:
Zayıf ve yokluk içindeki toplumlarda insanların hayatlarını, tasarım 
yoluyla iyileştirmek

Sorunların, herkesin tarafından tasarımcı yaklaşımıyla çözülebilmesi 
için Tasarım Kiti yayınlandı.

Bütün sorunlar çözülebilir ve çözümün anahtarı sorunla hergün yüzleşen 
insanların elindedir.
Toplumla birlikte tasarlamak, sorunun muhatabı insanları derinlemesine 
anlamak, çok sayıda fikir icat etmek ve insanların asıl ihtiyaçlarına yönelik 
yaratıcı yeni çözümler üretmek önemlidir. 

Zihniyet
Yaratıcı güven: Herkes yaratıcı olabilir, yaratıcı olmak dünyayı anlama 
kapasitesine sahip olmak demektir.
Yap: Bir fikri gerçeğe dönüştürmek, sade teorinin yapamadığını 
yapar, kendini gösterir. Amaç etkili sonuçlar elde etmek olduğunda, 
soyutlamanın içinde yaşayamazsın, gereçeğe dönüştürmen, yapman 
gerekir. Basit bir şey yap ve ondan öğren.
Empati kur: Yeni çözümler üretmek için, farklı insanlar, farklı senaryolar 
ve yerler tanımalısın, böylece onların bakış açısından sorun çözmeye 
başlarsın
Tekrarla, tekrarla, tekrarla: Sorunları çözmede tekrarlı yaklaşım 
benimsenmelidir, çünkü bu yaklaşım çözümün gelişimi ile ilgili, 
muhataplardan geri bildirim alınmasını ve başarılı sonuçlara daha hızlı 
ulaşılmasını sağlar.

The Field Guide to Human - Centered Design, Design Kit, IDEO.org, 2015
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Örnek aDı

İçeRİk alınan DerSler
Davis Creek: Neigbourhood Action Plan, Hamilton Community Foundation, Neighbourhood Development Office 
of City Hamilton, Canada, 2012

Vizyon: 
Toplumun sürekli gelişiminde sorumlu hisseden ve rol üstlenen 
mahalleliler tarafından yürütülen samimi ve güvenli bir mahalle 
yaşamı yaratmak.
 
Alt hedefler:
Daha iyi bir toplum olabilmek için birlikte çalışmak,
 
Mahalleliler, hizmet sağlayanlar ve Davis Creek bölgesindeki diğer 
paydaşlarla birlikte bir sorumluluk ağı oluşturmak,
 
Davis Creek bölgesinde mahallelilerin katılımını desteklemek,
 
Davis Creek bölgesi için ses çıkarabilmek.
 
Değerler:
Saygı / Ortaklık / Bağlılık /  İletişim / Gelişim / Katılım / Güvenlik / 
Eğlence / Tabuları kırmak / Sosyalleşmek / Sorumluluk

Takım: Güçlü bir mahalle eylem plan takımı oluşturulmalıdır.
 
Mahalleyi etkileyen zorluklar belirlenmeli ve yönlendirme yapılmalıdır,

Varolan ilişkiler ve kaynaklar üzerine inşa edilmelidir,

Mahalleliyi bir araya getirecek etkinlikler düzenlenmelidir,

Mahalleli, mahalle gelişim sürecine dahil edilmelidir,

Fikir paylaşımı yapılabilecek pozitif ortamlar 
geliştirilmelidir.

Antlaşma: Mahalle antlaşmaları yapılmalıdır.
 
Çalışma planı: Mahalle çalışma planı uygulanmalıdır.
 
Hizmet: Hizmet sağlayıcıları, halkın ihtiyaçları doğrultusunda 
masaya oturtulmalıdır.
 
Güçlü noktalar: Mahallenin güçlü noktaları aranmalı ve 
desteklenmelidir.
 
Tanıtım: Mahalle Plan Takımı’nın tanıtımı yapılmalıdır.
 
Uzlaşma: Şehir belediyesiyle çalışma planı üzerine mutabakata 
varılmalıdır.

Örnek aDı Quiero mi Barrio, Chile, 2008

Bu yayın, Şili Konut ve Şehir Planlama Bakanlığı’nın “Mahallemi 
Seviyorum” programının ilk adımında karşılaşılan başarıları, kaygıları, 
engelleri ve zorlukları,  anlatmak için üretilmiştir.

“Mahallemi Seviyorum” bakanlığın çalışmalarının ana temalardan biri 
olan sosyal entegrasyon misyonuyla üretilmiş bir sosyal stratejidir.

Ailelere ve topluma daha yakından müdahale olanağına sahip olan 
bir ölçekte katılımcılığı teşvik etmek istendiği için çalışmanın odağı 
mahalleler olmuştur.

Amaç, yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki sosyal konular ile 
aktörlerin entegrasyonunu ve bunun devamlı gelişimidir. Daha 
kapsayıcı bir şehir vizyonuyla, mahallenin inşası ve gelişimi için 
herkes birlikte çalışır.

Program kapsamında, 80 komünitede yaklaşık 500 kişinin kapısı 
çalındı; sosyal ağlar yeniden canlandırıldı, zayıflamış olan güven 
tekrar geliştirildi ve komşuların düzenli katılımcılığı teşvik edildi.

Süreçte kendilerinin de direkt olarak yarar sağlamaları, mahallelileri 
sorumluluğu paylaşmak konusunda cesaretlendir.

Güven: İnsanları kazanmak zamanla değil, davranış biçimi ve 
güvenle ilgilidir.

Mahalle: Bir mahalle, toprak, aidiyet, çalışma, ruh ve tarihtir. Sadece 
kendi içinde değil aynı zamanda diğer mahalleler, insanlar ve 
kurumlarla iletişim ağları oluşturma kapasitesine sahip yaşayan bir 
oluşumdur.

Ölçülebilirlik: Geliştirilen yeni yapılar, yeniden yapılanmalar ve 
kamusal alanlar sosyal katkı anlamında önemli başarılardır. Bu 
eylemlerin, mahallelinin yaşam standardını iyileştirme potansiyeli 
tamamen ölçülebilir bir parametredir.

Medya: Sesler, izlenimler ve dürtüler gibi kaydetmesi daha güç olan 
duygusal kaynakları göstermek için fotoğraf kullanılır, çünkü fotoğraf 
eksiksiz olarak ikinci bir bakış sağlar ve gözden kaçmış detayları 
keşfetmeye yardımcı olur.
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Locality: Neighbourhood Plans Roadmap Guide, United Kingdom, 2012

Locality, yerel komünitelere ve yerel yönetimlere bir MEP üretip 
üretmemeleri kararını vermekte yardımcı olan, olumlu karar alırlarsa 
üretim ve teslim süreci boyunca rehberlik etmek amacıyla yazılmış 
bir yol haritasıdır.

Adımlar:

1. Başlangıç
Planın amacının ve planının belirlenmesi, halkın bilgilendirilmesi, 
ortakların belirlenmesi.

2.Mahalle alanı
 Mahalle çalışma alanının belirlenmesi.

3. Mahalle forumu
 Potansiyel mahalle forumunun bir araya getirilmesi.

4.Toplum katılımı
Duyuru yapılması, yerel ortaklarla buluşma, toplum katılımının 
başlangıcı ve geri bildirim.

5.Veri tabanını oluşturmak
Mevcut verileri inceleme, eksikleri tespit etme, yeni verileri derleme 
ve analiz etme.

6.Temalar, Amaçlar, Vizyonlar, Seçenekler
Ana sorun ve temaları belirleme, öncelik sırasına koyma, ana 
amaçları geliştirme, seçenekleri gözden geçirme.

7.Plan yazma
Yasalar, öneriler üretme, çalışma alanını paylaştırma; 
sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve eşitliği düşünme.

8.Danışma

9.Teslim

10.Kontrol

11.Referandum

12.Planın sonuçlandırılması

Yerel Ortaklar: Yerel ortakları belirleyip, iletişime geçmek çok 
önemli! MEP hazırlanmadan önce, mutlaka mümkün olan en çok 
sayıda insan, niyetinizden haberdar olmalı. Süreç içerisinde devamlı 
müzakere yapılmalı.

Tanıtım: Dükkanlar ve kamu binalarına posterler asılmalı, yerel 
ortaklar ve onların ağları aracılığıyla tanıtılmalı.

Proje Taslağı: Planı yazmadan önce, basamakları, eylem ve zaman 
çizelgesini gösteren bir taslak yapılmalı.

Devamlı Geridönüş: Sürecin her aşamasında mahalleli ve diğer 
katılımcılara geri dönüş verilmeli.

Belediye ile İlişki: Başından sonuna kadar yerel planlama otoritesi 
ile birlikte hareket edilmeli.

Danışma: Teknik meselelerle ilgili gerektiğinde, uzman kişi ve 
organizasyonlarla iletişime geçilmeli.

Tutarlılık: Plan içeriğinin kesin olarak veri tabanına ve toplum 
katılımının sonuçlarına dayalı olduğundan emin olunmalı.

Dil: Net, basit ve kesin bir dil kullanılmalı.

Anlatım: Stratejileri açıklamak için ilustrasyonlar ve açıklayıcı metin 
kullanılmalı.

Beklentileri Yönetme: Hedefler ile gerçek ve pratik limitleri 
dengelemeli.

Halka Ulaşan Etkinlikler: Formal ve göz korkutucu olmayan 
etkinlikler yapılmalı.

Örnek aDı

İçeRİk alınan DerSler



27

Project for Public Spaces, USA, 1975

Project for Public Spaces, kar amacı gütmeyen bir planlama, 
tasarım ve eğitim organizasyonudur.

Amaç:
Daha güçlü toplumların inşaasında önemli yer tutan kamusal alanlar 
oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda vatandaşlara 
yardımcı olmak 

Misyon:
Organizasyonun öncelikli olarak benimsediği “Placemaking” 
yaklaşımı; vatandaşların, kendi kamusal alanlarını, yerel değerleri 
vurgulayan yaşayan alanlara dönüştürmesine yardım eder, 
canlandırmayı kışkırtır ve ortak ihtiyaçlara cevap verir.

“Placemaking” yaklaşımı, toplumu canlandırmak için bir atlama 
tahtası olarak çalışabilir.

Farklı düşünceleri ortak bir vizyonda entegre et,

Bu vizyonu plan ve programa dönüştür,

Planın sürdürülebilir olarak uygulandığından emin ol.

Ortak vizyonu gerçeğe dönüştürmek küçük adımlar atma sabrına 
sahip olmak, gerçekten dinlemek ve belli bir bağlamda neyin iyi 
çalışabileceğini görmek demektir.

Örnek aDı

Bolton and Undercliffe Ward Plan, Bradford, United Kingdom, 2015 - 2016

Amaç: 
En alt karar alma birimlerinden başlayarak hizmet koordinasyonu 
için fırsat yaratmak,
 
Mahallelinin yerel değerleri inşa etmesini sağlamak, toplum 
dayanışması ve kaynaşmasını artırmak, sosyal sermayeyi 
güçlendirmek,
 
Fazla kaynak tüketme ihtiyacı doğurmayacak ortaklıklar 
kurmak, daha iyi sonuçlar elde edebilmek için halkın, gönüllü 
organizasyonların ve kamu kurumlarının katılımını maksimize etmek.

Amaç:
Mahalleyi mahalleliler ve mahalleyi kullananlar için güvenli hale 
getirmek,
 
Özsaygıya sahip, katılımcı mahalleli,
 
Mahallelileri iş olanakları, eğitim ve kariyer geliştirme 
olanakları ile buluşturabilecek kaynaklara ve bağlantılara sahip 
olan bir mahalle yaratmak,
 
Mahallenin her yaştan insan için çeşitli niteliklerde rekreasyon 
seçeneklerine sahip olması,
 
Mahallelinin, mahallelerinde ekonomik konut kiralama ve satın alma 
olanaklarına sahip olması,

Temiz çevre ve güvenli ulaşım alternatifleri yaratmak.

Çözüm Şeması:  MEP’te önceliklere göre çözüm şeması 
oluşturulmalı, bu şemalarda paydaşlara sorumluluklar dağıtılmalıdır.

Mahalleyi anlatan 5 anahtar kelime yazılmalıdır.
Yerel yönetimin, yakın zamanda mahalle için yaptığı çalışmalar 
araştırılmalıdır.

Eylem Planı çalıştayları yapılmalıdır.

Farklı etnik gruplar ortaya konulmalıdır.

Güvenlik ile ilgili öneriler geliştirilmelidir.

Proje Bankası: Mahallenin öneri havuzu oluşturulmalı ve önerilerin 
gerçekleştirilmesi için çalışılmalıdır.

Point Neighborhood in Salem, City of Salem, Massachusetts, USA, 2013-2020

Örnek aDı

Örnek aDı

İçeRİk alınan DerSler



20 HaRİTaDa kaRTal
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“20 Haritada Kartal” çalışması ile Kartal ilçesi geneline ait mevcut doğal ve beşeri verilerin 
toplanması, okunabilir bir dille gösterilmesi amaçlanmıştır.  Toplanan veriler, sayısal veri tabanı 
oluşturabilmek için GIS veri tabanına işlenmiş, MEP ve gelecekte yapılacak çalışmalara altlık 

oluşturabilmek için 20 haritada derlenmiştir.

Konum, Doğal Yapı, Nüfus, Ticaret, İmalat ve Fabrika, Konut, Parklar, Eğitim, Sağlık, 
Resmi Kurumlar, Deprem Toplanma Alanları, Açık Otopark Alanları, Açık Alanlar, 
Kültürel ve Tarihi Birimler, Pazarlar, Araç Yolları, Toplu Taşıma, Harabe Yapılar, 

İbadet Alanları, Spor Alanları
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Dragos
Kent Ormanı

Marmara Denizi

MALTEPE

Kartal, İstanbul’un Anadolu yakasında, Marmara Denizi kıyısında yer alan, 3.840 ha yüzölçümü olan bir ilçedir. Kartal ilçesi, 
güneyde Marmara Denizi, batıda Maltepe, kuzeyde Sancaktepe, kuzeydoğuda Sultanbeyli ve doğuda Pendik ilçeleriyle çevrilidir. 
Kartal’ın kuzey-güney sınırını  Aydos Tepesi ve Marmara Denizi’nin kıyı şeridi, Cevizli Vadisi batı sınırını tanımlar.
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Aydos
Kent Ormanı

E-6

PENDİK

KoNuM
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T

Yapa

Esentepe

Göletleri

Dragos

Kent Ormanı

Kıyı şeridi uzunluğu: 8,5 km
Sahil dolgu alanı: 96 ha

Aydos ormanı: 826 ha
Dragos ormanı: 12 ha

Kartal topoğrafyası, güney sınırını belirleyen Marmara Denizi’nden kuzey sınırını belirleyen Aydos Tepesine doğru yükselen bir 
yüzeye sahiptir. Sahilden kuzeye doğru olan bu yükseliş denizin ve adaların görüldüğü manzara noktaları oluşturmaktadır. Kartal’ın 
topoğrafyası Kartal’ın “İstanbul’un Balkonu” olarak adlandırılmasına sebep olmuştur. Aydos-Dragos güzergahında olan sürekli 
rüzgar akımı Dragos sahilinde yelken sporları için elverişli bir alan yaratır. İlçede Aydos ve Dragos tepeleri olmak üzere iki adet 
kent ormanı, taş ocağı ve cevizli göletleri olmak üzere iki adet göl bulunmaktadır.
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Aydos

Kent Ormanı

Taş Ocağı

Yapay Gölü

dOĞal yaPI
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Atalar

31.063

Orhantepe

30.273

Cevizli

27.795

Esentepe

26.614

Karlıktepe

29.700

Petroliş

29.334
Kordonboyu

11.997

Yukarı

8.098

Ça

14

Soğanlık Yeni

26.212

2015 TÜİK verilerine göre Kartal ilçesinde 457.552 kişi yaşamaktadır. Bu verilere göre Kartal’ın nüfusunda 2009’dan bugüne %6 
artış olmuştur. Bu artış yıllık ortalama 4.312 kişiye denk gelmektedir.

Kartal’ın nüfusunun %50,3’ü kadın, %49,7’si erkektir. Kartal’da 19 yaş altı nüfus 93.827, 65 yaş üstü nüfus 32.677’dir. Nüfus 
yoğunluğu incelendiğinde, Kartal’ın en yoğun nüfusa sahip mahalleleri Petroliş ve Atalar iken en az yoğunluğa sahip mahallesi 
Çarşı’dır.
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epe

Çavuşoğlu

14.378
Yunus

15.140

Topselvi

12.001

Yalı

11.004

Cumhuriyet

20.206 Hürriyet

47.145

Yakacık Çarşı

15.951

Orta

18.241

Gümüşpınar

25.944

Yakacık Yeni

15.602

Uğur Mumcu

40.854

NÜFuS
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Ýþ Merkezi

1

Kartal’da toplam 1.824 ticari birim vardır. Ticari birimlerin yatay aksta sahil yolu ve E5 güzergahında, dikey aksta Sanayi Caddesi 
ve Yakacık Kartal Caddesi çevresinde yoğunlaştığı gözlemlenebilir. Kartal’daki ticari birimlerin çoğunluğunu tamirhaneler ve son 
yıllarda artan ofis yapıları oluşturmaktadır.
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Ýþ Merkezi

1

TİcaReT
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Kartal’da toplam 1.421 adet imalat ve fabrika birimi bulunmaktadır. Fabrika yapıları genel olarak Yunus Mahallesi Sanayi Caddesi, 
Kartal - Pendik arası E5 güzergahı ve Esentepe Mahallesi’nin kuzeyinde yoğunlaşmıştır. Orhantepe Mahallesi Tekel Fabrikası ve 
Yunus Mahallesi Sanayi Bölgesi’nin 31,5 ha’lık alanı aktif durumda değildir.
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İmalaT Ve FaBrİka
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Kartal’da toplam 29.004 konut binası bulunmaktadır. Konut yapılaşmasının en yoğun olduğu mahalleler Yukarı, Atalar ve Petroliş 
mahalleleridir. Konut yoğunluğunun en az olduğu mahalle ise Çarşı Mahallesidir.
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koNuT



42

Kartal ilçesinde bulunan 162 adet parkın toplam alanı 74 ha’dır. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı Aydos Kent Ormanı dahil 
edildiğinde 19 m², Aydos Kent Ormanı dahil edilmediğinde 1,4 m²’dir. Kordonboyu Mahallesi park sayısı ve yüzölçümü bakımından 
22,5 m²/kişi ile kişi başına en çok yeşil alan düşen mahalledir. Kişi başına 0,1 m² yeşil alan düşen Yalı Mahallesi, Kartal’da yeşil 
alan erişimi en az olan mahalledir.
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PARklAR



44

Toplam 169 eğitim yapısı bulunan Kartal ilçesinde 64 kreş, 71 ilköğretim okulu, 34 lise yapısına ek olarak, Gedik Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi Özcan Sabancı Sağlık Birimleri Fakültesi ve Süleyman Şah Üniversitesi Hayriye Dumankaya Yerleşkesi olmak 
üzere 3 üniversite kampüsü bulunmaktadır.
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eğİTİM
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Kartal’da toplam 43 sağlık yapısı bulunmaktadır. Bu yapıların 34’ü sağlık merkezi, 9’u hastane yapısıdır. Kartal’ın en büyük hastane 
kompleksi Cevizli E5 köprüsünün yanında yer alır. Kartal’ın diğer devlet hastaneleri Yukarı Mahalle sınırları içerisindeki Yavuz Selim 
Devlet Hastanesi, Esentepe Mahallesi’ndeki Taş Ocakları Semt Polikliniği ve Yakacık Çarşı Mahallesi’ndeki Yakacık Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’dir.
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sağlık
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Kartal ilçesindeki resmi kurum yapılarının çoğunluğunu Kartal Belediyesi ve İBB hizmet binaları oluşturmaktadır. Kartal’da;

Anadolu Yakası Adliye Sarayı,
Kartal Adliyesi,
İSKİ Kartal Şube Müdürlüğü,
İSKİ Kartal Su Deposu,
DSİ Eğitim ve ARGE Tesisi,
Kartal Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası,
TCDD Sinyalizasyon ve Bakım Müdürlüğü bulunmaktadır.
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ReSmİ kURUMlar



50

Kartal’da çoğunluğunu parkların oluşturduğu deprem toplanma alanları toplamı 191.990 m²’dir.  Afet senaryoları, nüfusun 
çeyreğinin afetten etkileneceği öngörüsüyle hazırlanır. Kişi başı 1,5 m² afet sonrası toplanma alanı, kişi başı 10 m² çadır kent alanı 
ihtiyacı göz önünde bulundurulur. Kartal nüfusunun 4’te 1’i olan 114.388 kişinin olası bir afet durumunda ihtiyacı olacak toplam 
deprem toplanma alanı 171.582 m², çadır kent alanı 1.114.388 m²’dir.
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DepReM Toplanma 
alanları
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Mevcut otopark alanlarının ulaşılabilirliğine bakıldığında, en ulaşılabilir mahalle Uğur Mumcu Mahallesi iken yoğunluk/ulaşılabilirlik 
oranında açık otopark ulaşılabilirliğinin en az olduğu mahalle Yukarı Mahalledir.
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açık OTOPaRk 
alanları
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Kartal’da Aydos ve Dragos ormanları dahil 1.177 ha, Aydos ve Dragos ormanları hariç 355 ha yapılaşmamış alan bulunmaktadır. 
Boş alanlar, üzerinde konut, fabrika, harabe, park vb. yapılar bulunmayan özel ve kamu arsaları üzerinden hesaplanmıştır.
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açık alanlar
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Kartal ilçesinde bulunan kültürel ve tarihi birimler;

Bülent Ecevit Kültür Merkezi,
Hasan Doğan Kültür Merkezi,
Dragos Arkeolojik Kazı Alanı,
Sinema Vizyon,
Kartal Sanat Tiyatrosu,
Can Geyran Deniz Kabukları Müzesi,
Surp Nişan Ermeni Kilisesi,
Hürriyet Mahallesi Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi,
Orta Mahallesi Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi,
Uğur Mumcu Mahallesi Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi,
Yakacık Mahallesi Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezidir.
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külTürel ve 
Tarİhİ bİrİMler
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Kartal ilçesinde toplam 12 adet pazar bulunmaktadır. Bu pazarlardan Esentepe pazarı pazartesi, Cevizli ve Hürriyet pazarları 
salı, Atalar ve Soğanlık pazarları çarşamba, Yakacık pazarı perşembe, Yukarı ve Cumhuriyet pazarları cuma, Çavuşoğlu ve Uğur 
Mumcu pazarları cumartesi, Topselvi ve Orta pazarları ise pazar günleri kurulmaktadır.
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pazarlaR



60

Kartal; karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ağlarının kesiştiği bir alan olması itibarı ile ulaşım açısından önemli avantajlara 
sahiptir. Yatay aksta TEM otoyolu, E-5 karayolu, minibüs yolu ve sahil yolu, dikey aksta ise Spor ve Sanayi caddeleri ile Çanakkale 
Caddesi karayolu ana ulaşım yollarıdır. Karayolu ağı gelişmiş olan Kartal, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 13 km uzaklıkta yer 
almaktadır.
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aRaç yollaRı
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Kartal ilçesi, yatay aksta Kadıköy - Kartal metro hattı ve inşaatı devam etmekte olan Marmaray banliyö hattı olmak üzere iki raylı 
ulaşım hattına sahiptir. Metro hattının 3 durağı ile banliyö hattının 5 durağı Kartal ilçesinde yer alır. Ayrıca Kartal’da 217 adet İETT 
otobüs durağı bulunmaktadır.

Kartal’da 10 adet minibüs hattı bulunmaktadır. Bu hatlar:

Harem - Gebze
Kadıköy - Kartal - Pendik
Kartal - Samandıra
Kartal - Yakacık
Kartal - Topselvi

Kartal - Soğanlık
Kartal - Cevizli
Kartal - Esentepe
Kartal - Sultanbeyli
Kartal - Dolayoba
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ToplU Taşıma



64

Kartal ilçesinde toplam 336 adet harabe yapı bulunmaktadır. Harabe yapıların çoğunluğunu, Yukarı Mahalle’de yer alan eski 
konut yapıları ile Yunus Mahallesi’nde yer alan eski sanayi yapıları oluşturmaktadır.
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harabe yapılar
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Kartal ilçesinde T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 70 adet cami bulunmaktadır. Camilere ek olarak Karlıktepe Mahallesi’nin 
kuzeyinde Kartal Cemevi ve güneyinde Surp Nişan Ermeni Kilisesi vardır.
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İBadeT alanlaRI
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Kartal’daki spor alanlarının çoğunluğunu futbol ve basketbol sahaları ile tenis kortları oluştururken, aynı zamanda;
 
 Hasan Doğan Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzu
 Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Yakacık İTO Spor Salonu ve Yüzme Havuzu

Kartallılar tarafından kullanılmaktadır. 

Kartal Belediyesine ait parklarda 43 adet basketbol, 2’si minyatür olmak üzere 8 adet futbol sahası, 
1 buz pateni pisti, 1 kaykay pisti, 2 voleybol sahası ve 1 tenis kortu bulunmaktadır.
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sPOR alanları



MaHalle kİmlİk
kaRTlaRı
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• Sınırları,
• Arazi kullanımı,
• Boş arazileri,
• Dokusu,
• Alan büyüklükleri,

• Nüfus ve yoğunlukları,
• Doluluk oranları,
• Yeşil alanları,
• Yapı sayısı ve dağılımı,
• Sağlık ve eğitim yapıları

incelenmiştir.

Mahalle Kimlik Kartları, mahallelerin sosyal ve fiziksel kapasitelerinin 
incelenmesi, performanslarının belirlenmesi ve karşılaştırmalı veri tespitinin 

yapılabilmesi için hazırlanmıştır.
 

Bu çalışmada mahallelerin;



72



73
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ATALAR



75

31.063 111

%95

Kartal Ortalaması %77

280
kişi ha kişi/ha

Doluluk

1.561 YAPI

10.000
m²

Yeşil Alan

Nüfus

Kartal'ın %7'si Kartal'ın %3'ü Kartal'da 1. sırada

12 park

Alan Yoğunluk

Muhtar: Erhan Gülmüş
ATALAR

hastane

1 kamu
1 özel

2 kamu
8 özel

kreş

ilkokul

1 kamu
1 özel 

2 kamu 1 özel

3 kamu
1 özel 

13.079 
konut birimi

1.068 
ticari birim

sağlık 
merkezi

ortaokul lise
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CEVİZLİ



77

27.795 166

%100

167
kişi ha kişi/ha

Doluluk

2.247 YAPI

20.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Memiş Dikilitaş
CEVİZLİ

Kartal'ın %6'sı Kartal'ın %4'ü Kartal'da 11. sırada

14 park

m²

Kartal Ortalaması %77

11.274 
konut birimi

949 
ticari birim

2 kamu

2 kamu
1 özel

kreş

ilkokul

2 kamu

2 kamu

2 kamu

sağlık 
merkezi

ortaokul lise

hastane

5 kamu
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CUMHURİYET
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20.206 148

%94

Kartal Ortalaması %77

kişi ha kişi/ha

Doluluk

2.020 YAPI

10.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Mustafa Koç
CUMHURİYET

Kartal'ın %4'ü Kartal'ın %4'ü Kartal'da 14. sırada

8 park

m²

137

8.823 
konut birimi

837 
ticari birim

1 kamu
1 özel

2 kamu
4 özel

kreş

ilkokul

1 özel

1 kamu

2 kamu
1 özel

sağlık 
merkezi

ortaokul lise
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ÇARŞI
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15.951 398

%45

Kartal Ortalaması %77

137
kişi ha kişi/ha

Doluluk

1.749 YAPI

20.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: S. Çetin Turan
ÇARŞI

Kartal'ın %3'ü Kartal'ın %10'u Kartal'da 20. sırada

10 park

m²

6.718 
konut birimi

418 
ticari birim

3 kamu
1 özel

2 özel

kreş

ilkokul

1 kamu
1 özel

1 kamu

1 kamu
1 özel

sağlık 
merkezi

ortaokul lise



82

ÇAVUŞOĞLU
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14.378 138

%85

Kartal Ortalaması %77

104
kişi ha kişi/ha

Doluluk

1.326 YAPI

3.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Arif Koç
ÇAVUŞOĞLU

Kartal'ın %3'ü Kartal'ın %4'ü Kartal'da 18. sırada

3 park

m²

5.840 
konut birimi

716 
ticari birim

2 kamu

5 özel

kreş

ilkokul

1 kamu

1 kamu

3 kamu

sağlık 
merkezi

ortaokul lise
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ESENTEPE



85

26.614 254

%87

Kartal Ortalaması %77

105
kişi ha kişi/ha

Doluluk

2.425 YAPI

30.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Recep Elvan
ESENTEPE

Kartal'ın %6'sı Kartal'ın %7'si Kartal'da 16. sırada

11 park

m²

13.806 
konut birimi

823 
ticari birim

2 kamu

1 özel

kreş

ilkokul

2 kamu

3 kamu

3 kamu

sağlık 
merkezi

ortaokul lise
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GÜMÜŞPINAR



87

25.944 116

%88

Kartal Ortalaması %77

224
kişi ha kişi/ha

Doluluk

2.052 YAPI

10.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Miktat Gürsel
GÜMÜŞPINAR

Kartal'ın %6'sı Kartal'ın %3'ü Kartal'da 5. sırada

8 park

m²

9.558 
konut birimi

576 
ticari birim

2 kamu

1 kamu
4 özel

kreş

ilkokul

1 kamu

1 kamu

sağlık 
merkezi

ortaokul
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HÜRRİYET



89

47.145 257

%84

Kartal Ortalaması %77

183
kişi ha kişi/ha

Doluluk

5.307 YAPI

20.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Ferhat Aslan
HÜRRİYET

Kartal'ın %10'u Kartal'ın %7'si Kartal'da 8. sırada

9 park

m²

18.596 
konut birimi

927 
ticari birim

2 kamu
1 özel

1 kamu
3 özel

kreş

ilkokul

2 kamu
1 özel

1 kamu
1 özel

ortaokul lise

2 kamu
1 özel

sağlık 
merkezi
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KARLIKTEPE
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29.700 135

%90

Kartal Ortalaması %77

220
kişi ha kişi/ha

Doluluk

2.419  YAPI

20.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Dursun Sınırtaş
KARLIKTEPE

Kartal'ın %6'sı Kartal'ın %4'ü Kartal'da 6. sırada

14 park

m²

14.337 
konut birimi

989 
ticari birim

1 kamu
1 özel

2 özel

kreş

ilkokul

1 kamu
1 özel

2 kamu

1 kamu
1 özel

sağlık 
merkezi

ortaokul lise
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KORDONBOYU
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11.997 186

%94

Kartal Ortalaması %77

65
kişi ha kişi/ha

Doluluk

533  YAPI

270.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Arzu Keskin
KORDONBOYU

Kartal'ın %3'ü Kartal'ın %5'i Kartal'da 19. sırada

6 park

m²

8.366 
konut birimi

823 
ticari birim

1 özel

1 kamu
1 özel

kreş

ilkokul

1 özel 1 özel

ortaokul lise
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ORHANTEPE



95

30.273 289

%91

Kartal Ortalaması %77

105
kişi ha kişi/ha

Doluluk

2.565 YAPI

110.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Zeki Dağ
ORHANTEPE

Kartal'ın %7'si Kartal'ın %8'i Kartal'da 17. sırada

5 park

m²

11.786 
konut birimi

1.248 
ticari birim

2 kamu

2 kamu
8 özel

kreş

ilkokul

2 kamu

2 kamu

1 kamu
1 özel

sağlık 
merkezi

ortaokul lise

hastane

2 özel
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ORTA
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18.241 105

%89

Kartal Ortalaması %77

174
kişi ha kişi/ha

Doluluk

1.234 YAPI

7.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Salim Coşar
ORTA

Kartal'ın %4'ü Kartal'ın %3'ü Kartal'da 9. sırada

5 park

m²

8.149 
konut birimi

696 
ticari birim

1 kamu

1 kamu
1 özel

kreş

ilkokul

1 kamu

2 kamu

1 kamu
1 özel

sağlık 
merkezi

ortaokul lise

hastane

1 özel
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PETROLİŞ



99

29.334 109

%96

Kartal Ortalaması %77

270
kişi ha kişi/ha

Doluluk

1.721 YAPI

10.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Cevdet Aslan
PETROLİŞ

Kartal'ın %7'si Kartal'ın %3'ü Kartal'da 2. sırada

10 park

m²

11.442 
konut birimi

586 
ticari birim

1 kamu
1 özel

1 kamu
4 özel

kreş

ilkokul

1 kamu
1 özel

2 kamu
1 özel

3 kamu
1 özel

sağlık 
merkezi

ortaokul lise

hastane

1 özel
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SOĞANLIK



101

26.212 175

%94

Kartal Ortalaması %77

150
kişi ha kişi/ha

Doluluk

1.898 YAPI

20.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Erol Yurdakul
SOĞANLIK

Kartal'ın %6'sı Kartal'ın %5'i Kartal'da 13. sırada

10 park

m²

12.973 
konut birimi

516 
ticari birim

1 kamu

3 kamu
4 özel

kreş

ilkokul

2 kamu

1 kamu
1 özel

3 kamu

sağlık 
merkezi

ortaokul lise

hastane

1 özel
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TOPSELVİ
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12.001 77

%86

Kartal Ortalaması %77

156
kişi ha kişi/ha

Doluluk

1.543  YAPI

3.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Ramazan Keklik
TOPSELVİ

Kartal'ın %3'ü Kartal'ın %2'si Kartal'da 12. sırada

2 park

m²

4.626 
konut birimi

464 
ticari birim

1 kamu

1 özel

kreş

ilkokul

1 kamu

sağlık 
merkezi

1 kamu

lise



104

UĞUR MUMCU



105

40.854 174

%80

Kartal Ortalaması %77

235
kişi ha kişi/ha

Doluluk

728 YAPI

160.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Soner Eker
UĞUR MUMCU

Kartal'ın %9'u Kartal'ın %5'i Kartal'da 4. sırada

19 park

m²

15.319 
konut birimi

271 
ticari birim

2 kamu

1 kamu
7 özel

kreş

ilkokul

1 kamu

1 kamu

3 kamu

sağlık 
merkezi

ortaokul lise
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YAKACIK



107

15.602 92

%88

Kartal Ortalaması %77

170
kişi ha kişi/ha

Doluluk

1.535 YAPI

10.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: İlhan Düzülütaş
YAKACIK

Kartal'ın %3'ü Kartal'ın %2'si Kartal'da 10. sırada

4 park

m²

6.347 
konut birimi

246 
ticari birim

1 kamu

1 kamu

sağlık 
merkezi

ortaokul

hastane

1 özel
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YALI



109

11.004 52

%96

Kartal Ortalaması %77

212 
kişi ha kişi/ha

Doluluk

1.377 YAPI

2.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: İsa Durmuş
YALI

Kartal'ın %2'si Kartal'ın %1'i Kartal'da 7. sırada

3 park

m²

5.390 
konut birimi

502 
ticari birim

1 özel

1 kamu

sağlık 
merkezi

ortaokul
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YUKARI



111

8.099 32

%99

Kartal Ortalaması %77

253
kişi ha kişi/ha

Doluluk

887 YAPI

5.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Ünal Özuğurlu
YUKARI

Kartal'ın %2'si Kartal'ın %1'i Kartal'da 3. sırada

5 park

m²

4.721 
konut birimi

568 
ticari birim

1 kamu

1 özel

kreş

ilkokul

1 kamu

1 kamu
1 özel

sağlık 
merkezi

ortaokul

hastane

3 kamu
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YUNUS
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15.140 136

%74

Kartal Ortalaması %77

111
kişi ha kişi/ha

Doluluk

2.083 YAPI

4.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

Muhtar: Ahmet Soylu
YUNUS

Kartal'ın %3'ü Kartal'ın %4'ü Kartal'da 15. sırada

4 park

m²

6.518 
konut birimi

434 
ticari birim

2 kamu

ilkokul

2 kamu

1 kamu

sağlık 
merkezi

ortaokul
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kaTIlIM
MEP’in benimsenebilmesi ve tüm tarafların sahiplendikleri stratejilerin oluşturulması, katılımcı süreç yönetimi ile 
mümkün olacaktır. Katılım bölümünde, mahallelerin dinamiklerinin yansıtılabilmesi, mahallelilerin algıladıkları 

belirsizlikleri ve öncelikleri saptamak amaçlanmıştır. Bu nedenle, TAK Kartal tasarımcıları Kartal’ın 20 mahallesinde 
katılımcı buluşmalarla mahallelerin sorun, fırsat ve beklenti analizlerini yapmıştır.
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KATILIM

YÖNTEM

1.      Toplama Çıkarma,
2.      Mahallenin EN’leri,
3.      Bardak Altlığı,
4.      Sessiz Yürüyüş
5.      Mahallemi Seviyorum Çünkü...
6.      Röportaj,
7.      Odak Grup Toplantıları

MAHALLE BULUŞMALARI

20 Mahalle 800 Mahalleli
20 Mahalle 50 Esnaf
20 Mahalle 20 Muhtar
20 Mahalle 20 STK

KARTAL BELEDİYESİ YÖNETİCİLERİ 
İLE GÖRÜŞMELER

TAK KAMP

ORTAK SORUN FIRSAT BEKLENTİ 
ENVANTERİ



YöNteM
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TAK tasarımcıları; mahallelerin sorunlarını, fırsatlarını ve beklentilerini keşfederek ve empati kurarak katılımcı süreçler 
yönetmiştir. Yapılan görüşmeler, mahallelinin ihtiyaçlarını ve yaşam dinamiklerini anlamak, mahallelilerin değerlerini 

keşfedebilmek ve çözüm odaklı veri toplayabilmek için önemlidir.
 

Katılım aşamasında kullanılan yöntemler, mahalle ve mahalleliye ilişkin karakteristiklerin ve ihtiyaçların derinlemesine 
ve doğru anlaşılmasına, yaratılan etkileşim ortamlarında sorunların, beklentilerin ve belirsizliklerin ortaya konulmasına 

ve planın tasarım aşamasından, tasarım stratejileri ve çözümlerine dönüştürebilmelerine olanak sağlamıştır.
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1 - TOPlama   ( + )  ÇıkarMa ( - )

Kentsel Strateji tarafından geliştirilen, Toplama (+) ve Çıkarma (-), mahallelilerin sorunlarının toplanması, öncelikli sorunların belirlenmesi ve mahalleli ile 
tasarımcıların sorunlara çözüm bulma yöntemidir. Sokak Atölyesinde kullanılan yöntem üç aşamayı kapsar.
 
Sorunları Toplama
Sorunları gözlem ve diyalog yoluyla belirleme.
Sokağa 4-5 m boylarında (+) işareti çizilir ya da kâğıt olarak hazırlanır. (+) işaretinin dört tarafına çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler gruplanarak oturur. 
Gruplar temsilcilerini seçerler. Temsilciler grup katılımcılarını yönlendirerek, sorunları toplar. Belirli bir süre içinde post it, yazı ya da bardak altlıkları ile 
artının içi doldurulur.
Süre; 30 dk.
 
Öncelikleri Çıkarma
Sorunların sınıflandırılması ve öncelikli sorunların tespiti.
Bu kez, sokağa 4-5 m uzunluğunda (-) işareti çizilir ya da kâğıttan kesilir. (-) işaretinin bir tarafına mahalleli, diğer tarafına ise tasarımcılar oturur. 5 öncelikli 
sorun belirlenir.
Süre; 30 dk.
 
Çözüm Önerme
Öncelikli sorunların çözümü için öneriler geliştirilmesi.
Son aşamada ise grup temsilcileri, tasarımcılar ve belediye yöneticileri hep birlikte, belirlenen öncelikli sorunların çözümü için öneriler geliştirir. Gruplar 
(mahalleli-tasarımcı, çocuk, genç, kadın, erkek) sunum yaparlar. Öneriler çözüm panosuna yazılır.
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Mahallenin EN’leri metodu sırasında katılımcılara yöneltilen EN soruları ile mahalleyi ve mahallelileri derinlemesine analiz etmek amaçlanmaktadır. Yapılan 
görüşmeler sonrasında sorulara verilen yanıtlar karşılaştırılarak EN’ler belirlenir ve konu başlıkları gruplanır. Bulgular, eylem aşamasında dikkate alınmak 
üzere kategoriler halinde düzenlenir.
 
Mahallenin EN’leri metodunda kullanılan EN’ler:

 Benim mahallem EN... mahalle
 EN kalabalık
 EN çok konuşulan
 EN kullanışsız
 EN ilginç
 EN değişsin istediğim
 EN yeşil
 EN sevdiğim
 EN sevmediğim
 EN eski
 EN güvensiz

2- MaHallenİn en’lerİ
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Mahallelilerin mahallelerindeki yaşam ve mekan üzerindeki algılarını araştırırken kullanılan “Bardak Altlığı” yönteminde konuşma başlatıcı olarak mahalleli 
ve tasarımcıyı ortak paydada buluşturabilen çay ikramı kullanılır.
 
TAK Gezici ile mahallelerin merkezi özelliğe sahip noktalarına gidilir. Bu noktalarda çay ikramı ile sohbet edilmeye başlayan mahallelilerden sohbet-röportaj 
sırasında mahallelerindeki rahatsızlıkları, eksiklikleri, istek ve beklentilerini bardak altlıklarına yazmaları istenir. Bu metod mahallelilerin düşüncelerini 
paylaşmakta çekindiği kesimlerde iletişim kolaylığı yaratma özelliğinden dolayı tercih edilir.

3- BaRDak alTlığı
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Kentsel dönüşüm, yaşadığımız evleri, çalıştığımız iş yerlerini, büyüdüğümüz sokağı, yaptığımız işleri, günlük yaşantımızı ve deneyimlerimizi değiştiriyor. 
Çevrede duyumsadığımız  belirgin kokuların, güçlü seslerin, etkileyici görüntülerin, farklı tatların ve hislerin yerlerini yenileri alıyor.
 
Sessiz Yürüyüş’te katılımcılar, mekan ve yaşamı beş duyu üzerinden algılar ve duyumsadıklarını çeşitli araçlar kullanarak görünür kılar.
 
Katılımcı tüm dikkatini çevreye vererek en belirgin kokuyu, en güçlü sesi, en etkileyici görüntüyü, en farklı tadı ve en belirgin hissi (sıcaklık, nem, rüzgar, 
yüzeylerin dokusu) harita üzerinde not eder; mümkünse fotoğrafını çeker veya çizim ya da yazı ile not alır.

 En belirgin koku nedir? 
 En güçlü ses nedir? 
 En etkileyici görüntü nedir? 
 En farklı tat nedir?
 En değişik hissi veren yüzey nedir? 
 

4- SeSsİz yürüyüş



125



126

Dönüşüm alanlarında yasayan çocukların düşüncelerini ve hislerini anlatmaları için kendilerini rahat hissedebilecekleri ve daha iyi aktarabilecekleri oyuna 
dayalı iletişim ortamları hazırlamak amacıyla, 5-14 yaş aralığındaki 10-15 kişilik gruplarla gerçekleştirilir.
 
İlk bölümde çocuklar düşüncelerini renkli kartonlara yazarak mahallelerinin sevdikleri ve sevmedikleri özelliklerini dile getirirler. Çocukların her zaman 
kullandıkları oyun alanlarında toplanılarak mahallelerinin sevdikleri ve yetersiz buldukları yönleri sorulur. Herkes “Mahallemi seviyorum çünkü...” ve 
“Mahallemde keşke...” seklindeki giriş cümlelerini kendi düşünceleriyle tamamlar.
 
İkinci bölümde çocuklara düşüncelerini görsel dilde yansıtabilecekleri “Hayalimdeki Mahalle” kolektif resim yapma etkinliği ve “Benim Gözümden Mahallem” 
isimli hareketli röportaj seçenekleri sunulur. Katılımcılar kendini yakın hissettiği etkinliğe göre ikiye ayrılır. Hareketli röportaj ile çocuklar bir video kamera ile 
yürüyerek mahallelerini anlatır. Etkinlik araç trafiğinden uzak ve güvenli bir alanda yapılmalı; öncesinde mekan kullanımı için mahallelilerden ve ailelerden 
izin alınmalıdır.

5- MaHallemİ SeVİyorum Çünkü
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Araştırılan konu hakkında ilk elden inceleme yapmak, arzulanan hedef kitleleriyle birebir diyalog kurabilmek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemle 
mahallelilerin mahallelerini nasıl algıladıkları konusu üzerinden röportaj diyalogları yürütülmüştür.
 
Röportaja mahallelilerle konuşmayı başlatabilmek için mahalleler hakkında genel bir konudan bahsederek başlanır. Devamında ise mahallelilerin mahalleleri 
hakkında sorun, fırsat ve beklentileri yönlendirme yapılmadan sorulup konu hakkında genel bakış açıları analiz edildikten sonra röportajın kapsamını MEP’e 
daraltacak sorular ile devam edilir.

Röportaj sırasında sorulan sorular;

 Mahallenizdeki sorun ve fırsatlar nelerdir?
 Mahallenizdeki öncelikli sorunlar nelerdir?
 Sorunlar neden sorun?
 Çözüm için önerileriniz neler?
 Çözüm için hangi kaynaklara ihtiyaç duyuyorsunuz?

6- RöporTaj
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Katılımcı süreçler yönetilirken sorulacak soruların görüşme öncesinde çerçevesinin çıkarılması araştırmacıya istediği bilgiyi en verimli yoldan elde etme 
konusunda yol gösterir. Yapılan ön çalışma yaşam ve mekana ilişkin sorunların önceliklere göre kategorize edilmesini sağlar. Ayrıca bu görüşmelerle 
çalışmanın her kesim tarafından benimsenebilmesi ve alınan geri bildirimlerle en doğru çözüme ulaşmak amaçlanmıştır.
 

Odak gruplarla yapılan görüşmeler, 3 temel aşamadan oluşur: 
Yapılan çalışma ile ilgili ön bilgi verilmesi
Konuşmayı ısınma soruları ile başlatma ve böylece görüşülen kişinin kendisini rahat hissetmesini sağlama  
Görüşme yapılan konu hakkında kapsamlı bilgi edinme. Yönlendirici sorular sorarak farklı senaryolar hakkında fikir yürütme.

7- oDak gRUP ToplanTıları
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MaHalle BUlUşmaları
800  MaHallelİ
20    MUHTar
50    ESNAF
20    STK20 MA

HA
ll

E
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Mahalle buluşmaları, gözlem yoluyla saha incelemesi yapılması ve mahallelileri 
mahallelerinde dinleme olanağı sağladı.

Buluşmalarla MEP ve kentlilik bilinci oluşturulurken, çalışmaları mahallelilerin 
benimseyeceği doğrultuda yönlendirmek ve mahallelilerin etkin söz sahibi olabilmeleri 

amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalardaki katılımcı süreç yönetimi, mahallelilerin planın 
etkisi üzerindeki algılarını anlık ölçme imkanı sağladı.
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20 MAHAllE
800 MaHallelİ

Kartal’ın 20 mahallesine TAK Gezici ile gidilerek mahallelerde ön araştırma, 
gözlem ve sokak atölyeleri yapıldı. Bu çalışma sonucu TAK ekibi Kartal’ın 

mahallelerini tanıdı. Mahallelilerden çeşitli yöntemler kullanılarak mahallelerinde 
algıladıkları sorunlar, değerlendirilebilecek fırsatlar ve mahallelerinden 

beklentileri toplandı.
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kadInlar

“Komşuluk eskisi gibi değil, eskiden 
komşumuza çatkapı giderdik.”

“Dönüşüme komşularımla 
devam etmek istiyorum.”

“Alışveriş yapacak yer yok, 
AVM’ye gideceğimize burada, caddede 

alışveriş yapabilelim.”

“Köpekleri seviyorum ama sürü 
halinde korku yaratıyorlar.”

 “Kaldırımları esnaf işgal ediyor. Aşağı insem araba 
ezecek, kaldırımda da yürünmüyor.”

“Mahalle temiz peki ya insanlar?”
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erkekler

“Herkes dönüşümü bekliyor,
evler dökülüyor.”

“Soğanlık, 
Kadıköy’e de yarım saat Kartal’a da.”

 “İyi bir şey yok, en iyisi benim.”

“Mahallede aileyle birlikte oturabilecek yer yok, 
ya Pendik ya da Kartal sahile gidiyoruz.”

 “Kartallı birbirinden habersiz, 
Kartal’ın diğer yerlerinde neler oluyor bilmiyor.” 

“Artık kalıcı bir şeyler yapılmalı, 
yap, yık, yanlış yap, tekrar yık.”
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ÇOcUklar

“Yollara mıknatıs döşeyip zıt kutuptan 
araba yapıp uçan araba yapabilirler.”

“Kale yok, 
çantalarımızdan kale yapıyoruz, 

çantalar pisleniyor.”

“Oynayacağımız alan sadece 
sokaklar, bizi kovmasınlar.”

“Bütün sorunların 
konuşularak 

çözülmesini isterdim.”

“Büyükler çevreyi kirletmemeli. 
Kirletseler de çocuklar onları uyarmalı.”

“Hep evler, kara kara dumanlar var, 
manzaram böyle ağaç olsun deniz olsun isterim.”
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Gençler

“Gençlerin vakit geçireceği bir alan yok. 
Başka bir yere de gitmiyoruz, hep buradayız.”

“Sosyal bir etkinlik olmadığı, iş de olmadığı için 
bütün gençler uyuşturucuya düşmüş.”

“Kapı önünde buluşuyoruz arkadaşlarla, 
birbirimize gidiyoruz. 

Yeterli kamusal alan yok.”

“Ağaç göremiyoruz. 
Bütün yeşil alanlara 

bina yapılıyor.” 

“Işıl ışıl, 
iç açan mekanlar istiyorum.”

“Sokak sanatı önem kazansın.”
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yaşlılar

“10 dairelik bina yapıyorlar, altına otopark
koymuyorlar. Park edecek yer kalmadı.”

 “Güzel mahalle, sadece ufak tefek sorunlar var, 
keşke bütün mahalleler böyle olsa.”

“Ne yapılırsa yapılsın aşağıda! 
Resmi daireler hep merkezde.”

 “Gençlerin eğleneceği yer yok, 
benim dükkanın önünde oturup 

çekirdek yiyorlar.”

“Köydü burası önceden, 
gelişti. Şükretmek lazım.”

“Merdiven varken 
komşularla muhabbet 
oluyordu, asansörlü 

evlerde hiç yok.”
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aTalar
Sahile yakın ve ulaşım kolay,

Gündelik ihtiyaçlara erişim kolay,

Sosyal alan ve etkinlikler eksik; kadınlar için sosyal alan eksik,

Aydınlatma, trafik ışıkları, kanalizasyon kokusu gibi altyapı sorunları var,

Maddi sıkıntı yaşayan mahallelilere yardım edilsin,

Hırsızlık, alkol, fuhuş ve dezavantajlı gruplar kaynaklı güvenlik sorunları var,

Yetersiz ve niteliksiz olan çocuk parkları yenilensin, temizlensin, düzenlensin ve parklara spor aletleri yerleştirilsin,

Temizlik hizmetleri artırılsın.

Otopark sorunu giderilsin,

Bozuk kaldırımlar, kaldırımlardaki ağaçlar ve park eden araçlar erişim sorununa neden oluyor,

Sahile yakın; merkezi konuma sahip, ulaşım ve gündelik ihtiyaçlara erişim kolay,

Piknik alanları, çay bahçeleri, spor alanları, konser ve tiyatro salonları gibi sosyal - kültürel alanlar yapılsın,

Eğitim düzeyi yüksek,

Sokak köpekleri ve madde kullanımı yüzünden oluşan güvenlik sorunları giderilsin,

Yollar, aydınlatma, koku, tren yolu inşaatı, altgeçit eksikliği gibi teknik altyapı sorunları giderilsin,

Atalar Caddesi trafiğe kapatılsın,

İnşaat süreçlerinin gündelik hayata etkileri denetlensin.

Oyun parkı, spor sahaları, yeşil alan, skatepark, engel parkuru ve lunapark yapılsın,

Geri dönüşüm kutuları konulsun ve mahalleliler temizlik konusunda duyarlı olsun,

Mahalle güvenli değil,

Tiyatro ve sinema salonları gibi kültürel tesisler yapılsın,

Mahalle sahile yakın, temiz ve ulaşımı kolay,

Yolların kötü ve elverişsiz olması nedeniyle bisiklet sürülmüyor ve akşamları oyun oynanamıyor.

Boş olması gereken alanlara binalar yapılıyor ve araçlar park ediliyor,

Bina altlarına otopark yapımı zorunlu olsun,

Kentsel dönüşümdeki inşaat süreçleri günlük hayatı olumsuz etkiliyor,

Mahalle geçmişten bugüne gelişti,

Sokak köpekleri güvenlik sorununa neden oluyor,

Mahalle temiz ve güzel.

Gençler için sosyal mekan ve aktiviteler eksik, sokak tiyatroları gibi kültürel aktiviteler yapılsın,

Park, sahil ve spor alanları bakımsız,

Yeşil alanlar çoğalmalı,

Sokaklar engelli erişimine uygun değil,

Mahallede değerlendirilebilir boş alanlar var,

Kütüphane eksikliği var.
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Cevİzlİ
ka

dı
n

Oyun alanları, yeşil alanlar yetersiz; çocuklar sokaklarda arabalar nedeniyle oynayamıyorlar,

Uyuşturucu kullanımı çok fazla, çocukları güvenle sokağa çıkartamıyor, oynamaları için komşu ilçelere götürmek 

zorunda kalıyoruz, bu güvenlik problemi çözülmeli,

Kahvehaneler çok fazla ve rahatsız ediciler, gece geç saatlere kadar açıklar ve dışarıya sandalye atıp kaldırımları işgal 

ediyorlar,

Tamirhane Caddesi çok hareketli ve güzel bir cadde; araç trafiğine kapatılsın,

İnşaat gürültüleri önemli bir sorun,

Cevizli Kültür Merkezi planlandığı gibi, bir an önce yapılmalı,

Mahalleye çok önem verilmiyor. Temizlik hizmetleri, aydınlatma yetersiz; kaldırımlar kötü, yenilenmeli,

Atalar Mahallesi’ne göre kültür seviyesi düşük, insan profili çok çeşitli,

Eskiden kapılar camlar açık yatılırdı, şimdi güvenlik sorunu var.

Otopark alanı yetersiz, yollara, dükkanların önlerine hatta park yasağı olan caddelere park ediyorlar,

Çocuk parkı yetersiz, çoğaltılsın,

Sokak köpekleri önemli bir sorun ve zabıta denetimi yetersiz,

Ortaokul çıkışında yoğun trafik oluyor, araç düzenlemesi gerekiyor,

Hırsızlık gibi güvenlik sorunları yaşanıyor, ortaokul karşısına mobese kamera konulsun,

Elektrik direkleri kaldırımları işgal ediyor, yer altına alınsın,

Temizlik hizmetleri yetersiz,

Ulaşım kolay,

Spor aktiviteleri, spor merkezi, gençler için etkinlik alanı yapılsın; Cevizli muhtarlık alanı veya kurban pazarının kurulduğu 

alana sosyal aktivite merkezi yapılabilir.
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Çocuk parkı güzel değil, parklar kumsuz ve daha düzgün olmalı; parklarda serseriler ve sokak köpekleri korku yaratıyor,

Buz pateni pisti iki yıldır açılmıyor,

Halı sahada ışık yok ve yapay çim var,

Sokaklarda inşaatlar var, araba park ediyorlar, oyun oynayacak alan yok,

Basketbol sahası, park ve arkadaşlar güzel.

Engelli rampası yetersiz ama mahalleliler çok iyi ve medeni, engellilere çok yardımcı oluyorlar,

Tekinsiz insanlar mahallede dolaşıyor, güvenlik sorunu var,

Parklar yetersiz, çocuk oyun alanı yok; mevcut parkta da akşamları içki içiliyor,

Ev sahipleri, dezavantajlı gruplara evlerini kiralıyorlar, mahalleli profili düşüyor,

Trafik işaretlerine önem verilmiyor, yola ters giriş yapıyorlar; insanlar bilinçsiz, bilinçlendirilmeliler,

Parkın içine çay ocağı yapıldı, güzel oldu; adliye, hastane, okul sayesinde mahalle ve çevre değerleniyor.

Yeşil alan ve sosyal alan yetersiz, parklarda ve bahçelerde yeşillendirme çalışmaları yapılsın; zaman geçirebilecek 

sosyal alanlar olsun,

Engelli vatandaşların erişim sorunu var. Kaldırım ortasındaki direkler, kaldırımlara park eden arabalar erişim sıkıntısı 

yaratıyor, daha çok otopark alanı yapılsın,

Bozuk yollar, sökülmüş kaldırımlar sorun; şık lambalar ve kaldırımlar yapılsın,

Kirli derelerin varlığı, üst geçidin eski olması, kablo TV ve internet altyapısının bulunmaması, sokak lambalarının 

sönmesi ve çöp konteynerlerinin kokması,

Işıl ışıl, iç açan mekanlar yapılsın; yeşil, güzel ve sıcak bir mahalle olsun; sokak sanatı önem kazansın,

Bozuk alanlar kırılmadan mevcut hali iyileştirilerek değerlendirilmeli.
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cUMhurİyeT
Parklar ve yeşil alanlar yetersiz, güvensiz ve niteliksiz,

Ortak sosyal alan eksikliği nedeniyle mahalle içi komşuluk ilişkileri zayıf,

Ulaşım araçları yetersiz,

Eğitim ve sağlık yapılarına erişim kolay,

Sokak köpekleri nedeniyle oluşan güvenlik sorunu giderilsin ve köpeklerin bakımı yapılsın,

Aydınlatma ve çöp konteynerlerinin yetersizliği gibi hizmet sorunları çözülsün,

Komşuların ortak memleket/ortak kültür paydasında buluşması ve mahallenin sakinliği güzel,

Çevre düzenlemesi yapılsın ve çevre bakımı iyileştirilsin,

Alışveriş, banka gibi günlük ihtiyaçlara erişim sorunu.

Araçların kaldırımları işgal etmesi nedeniyle erişim kısıtlanıyor,

Parklarda madde ve aşırı alkol kullanımı mahallelileri rahatsız ediyor, 

Temizlik hizmetleri ve çöp konteyneri sayısı artırılsın,

Mahallenin fiziksel olarak ortada kalmış olması nedeniyle yaşanan toplu taşıma sorunları giderilsin,

Daha fazla park yapılsın; sosyal alanlar eksik,

Bozuk yollar, aydınlatma yetersizliği, elektrik direkleri gibi teknik altyapı sorunları giderilsin,

Gençler çevre temizliği konusunda bilinçsiz,

Sağlık kurumları, muhtarlık, market ve okul yakın,

Mahalle sakin.

Her yer beton, evlerin manzarası betonlar, dumanlar değil ağaçlar ve denizler olsun,

Arkadaşlık güzel,

Çocuk eğitim merkezi açılsın,

İhtiyaç sahibi insanlara yardım yapılabilecek yerler olsun,

Evlerin bahçeleri daha güzel olsun.

Teknik altyapı sorunları; kaldırımlar çukurlu, yollar kötü; çalışmalar bitmeli

Sokak köpekleri çok fazla, korku unsuru oluyorlar,

Yakacık’a toplu taşıma aracı eksik, İETT saatleri düzensiz,

Parklarda dezavantajlı gruplar var, güvenlik sorunu oluşturuyorlar,

Çöp konteynerleri yetersiz; gençler temizlik konusunda çok duyarsızlar,

Binaların üzerindeki baz istasyonları sağlığımızı tehdit ediyor.

Sokak köpekleri korku yaratıyor,

Parklar yenilensin,

Engelli ulaşımına ve bisiklet kullanımına uygun yollar yapılsın,

Toplu taşıma araçları düzensiz saatlerde ve yetersiz,

Arkadaşlarla kapı önü buluşmaları, ev ziyaretleri güzel,

Sosyal alan eksik.
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Kadınlar için spor alanları ve kadınlar kahvesi gibi sosyal alanlar yapılsın,

Çocuk oyun alanı eksik, meydandaki havuz alanı çocuk parkı olarak kullanılsın,

Meydanda kadınlar, erkek kullanıcıların yoğunluğu nedeniyle oturamıyor, iş bekleyen işçiler için ayrı bir yer yapılsın, 

iki meydan bağlansın ve daha fazla oturak konulsun, alt meydandaki işletme kaldırılsın,

Sık sık meydana gelen bıçaklı kavgalar ve aşırı alkol tüketimi nedeniyle güvenlik sorunu oluşuyor,

Park sayısı yetersiz ve parklarda uyuşturucu kullanımı var,

Tarihi bir alan ve havası çok güzel,

Aydınlatma yetersizliği, karşıdan karşıya geçme sıkıntısı, okul yanında geçit eksikliği gibi sorunlar var,

Ulaşım iyi,

Mahallede kültürel ayrımcılık olmasın.

Ayazma, orman, hava ve doğa çok güzel; zarar verilmesin, ağaçlar kesilmesin,

Suyu güzel (şeker suyu) ve meşhur. Vezir Çeşmesi ve başka önemli çeşmeler var,

Yakacık Meydanı ışıklandırılsın, meydandan başka sosyalleşme alanı yok,

İstanbul’un balkonu, manzarası çok güzel,

Şehir ve köy yaşantısı bir arada,

Ayazma girişinde içki içen gençler, aileler ve kadınları rahatsız ediyor, güvenlik sorunu oluşturuyorlar,

Mahalle müsait olmasına rağmen kültürel ve sosyal aktivite yok,

Kavşakta kamyonetler satış yapıyor, yol zaten dar, iyice daralıyor, zabıta denetlesin, yollar bozuk, İnşaatlar yüzünden 

sürdürülebilir çalışmalar yapılmıyor.

Çok fazla sokak köpeği var,

Park yok, okul dışı zamanda bile okul bahçesini kullanıyoruz, park yapılsın,

Serseriler var, güvenlik sorununa neden oluyorlar, kavgalar çıkıyor; mahallede huzur istiyorum,

Karşıdan karşıya geçmek zor, kaldırımlar yetersiz, sokaklar dar,

Oyun alanı yok, top oynadığımızda top yola kaçıyor; futbol sahası, spor salonu yapılsın ve spor aletleri konulsun,

Mahalleye TAK Kondu yapılsın.

Çok güzel ve havadar bir mahalle,

Evimin balkonundan ormanı seyrederdim, artık gökdelenleri seyrediyorum,

Yakacık Meydanı defalarca değiştirildi, eski hali, şu anki halinden daha iyiydi,

Çok fazla kahvehane var, insanlar kahvehanelerde niteliksiz zaman geçiriyorlar,

Eskiden çay bahçesi vardı, ailecek zaman geçirilirdi, artık böyle bir sosyal alan yok,

Sorunları çözmek için mahallelilerin örgütlenmesi gerekli.

Ara sokaklarda aydınlatma yetersiz, yollar bozuk, trafik tabelaları düzenlenmeli,

Sosyal gelişim ve spor merkezleri, gençlik kültür m erkezi ve kütüphane açılsın,

Aile ve gençlerin zaman geçirebileceği sosyal dinlenme tesisi eksik, ortak sosyal alanlar oluşturulsun,

Çevre düzenlemesine özen gösterilsin; estetik ve çağdaş süs havuzları yapılsın; çeşmelerimiz onarılsın,

Yeşil alanlar korunsun ve düzenlensin; halkın kullanabileceği piknik alanları açılsın,

YKYM bir fırsat, gençlere yönelik eğitimler verilsin; meslek kursları açılsın,

Sokaklardaki çöp konteynerleri ilaçlansın ve yenilensin; geri dönüşüm kutuları konulsun.
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Hırsızlık ve madde bağımlılığından kaynaklanan güvenlik sorunları var,

Parklar niteliksiz; aydınlatma, temizlik ve güvenlik sorunu var,

İnşaat süreçlerinde çalışma saatleri ve kurallara uyulmaması nedeniyle gürültü ve hava kirliliği oluşuyor,

Ulaşımı kolay ve denize yakın bir mahalle,

Komşuluk ilişkileri iyi ve nahoş olayların yaşanmadığı, sakin bir mahalle,

Spor ve kültür faaliyetleri, festivaller gibi sosyal etkinlikler yapılsın,

Kreş yapılsın ve devamlı denetlensin,

Sokak hayvanları için beslenme ve barınma yerleri yapılsın,

Çocuk ve ev hanımlarına yönelik eğitim programları yapılsın.

Çocuk oyun alanı, park ve halı saha, gençler için sosyalleşme alanları eksik,

Alışveriş ve banka gibi günlük ihtiyaçlara erişim zor,

Sosyal faaliyetler yetersiz, aktivitelere verilen belediye desteği sistemsiz,

Ulaşım hatları yetersiz,

Nezih ve güzel bir mahalle, komşuluk ilişkileri iyi, tatsız olaylar yaşanmıyor,

İstanbul’un en eski mahallelerinden biri,

Spor alanları yapılsın, çocuklar ve gençler sporla kazanılsın,

Emekliler parklarda gönüllü olarak nöbet tutsun,

Camii bir sosyalleşme alanı; kütüphane, maddi durumu kötü öğrencilere yemek ve ders alanı olarak da hizmet versin.

Sosyal alan ve sosyal faaliyet eksik,

Kamusal alanlarda sokak mobilyası ve umumi tuvalet eksik,

Güvenlik ve hırsızlık sorunu var,

Yardımlaşma alanları yapılsın,

Madde bağımlısı gençler kazanılsın,

Pazara erişim kolay.

Sokak köpekleri güvenlik sorunu oluşturuyor,

Parklarda güvenlik sorunu var,

Gündelik ihtiyaçlara erişim kolay ve yeme içme mekanlarının olması güzel,

Park ve oyun alanı eksik, bu nedenle mahallelinin sokakta oyun oynadığımızda hoşgörülü olmasını istiyoruz,

Spor alanları, halı saha (çim saha ve kaleler), basketbol sahası ve yüzme havuzu yapılsın,

Aydınlatma yetersiz; okul geçitleri ve trafik levhaları eksik.

Sosyal alan eksik, ortak sosyalleşme alanları yapılsın,

Spor alanları yapılsın,

Mahalle sakin, mahalleliler iyi,

Geri dönüşüm kutuları konulsun.
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Yeşil alan ve parklar diğer mahallere göre daha çok, ama yine de yetersiz ve bakımsız,

Minibüsler kontrolsüz, aşırı hız yapıyor, çok yolcu alıyorlar,

Parklarda gece güvenliği önemli bir sorun,

Ulaşım zor, otobüs sayısı artırılsın,

Kaldırımlar kötü ve yetersiz,

Sakin bir mahalle, gündelik yaşam kolay,

Parklara spor aletleri konulsun,

Su birikintileri, aydınlatma yetersizliği gibi teknik altyapı sorunlarına müdahale edilsin,

Temizlik hizmetleri iyileştirilsin; çöpler daha sık toplansın ve konteynerler temizlensin.

Hırsızlık, parklarda alkol kullanımı, kavgalar gibi güvenlik sorunları var ve emniyet güçleri müdahale etmiyor,

Başıboş köpekler özellikle sabahları, işe gidiş saatlerinde saldırıyorlar,

Parklar, skatepark ve buz pateni pistinin olması iyi,

Sakin bir mahalle,

Çocuk parkları çocukların yola fırlamasına karşı korunaklı olsun ve akşamları parklarda güvenlik denetimi yapılsın,

Açık alan eksik, yeni yapılan binalar dip dibe yapılıyor, özellikle çocuklar için boş alanlar olmalı,

Komşuluk ilişkileri apartmanlar içinde sınırlı kalıyor,

Kaldırımlar esnaflar tarafından işgal ediliyor,

Temizlik hizmetleri, çöplerin toplanma sıklığı yetersiz.

Güvenlik sorunları var,

Sokaklar oyun oynamak için uygun değil,

Buz pateni pisti, skatepark, basketbol ve futbol sahası, parklar ve park oyuncakları güzel,

Arkadaşlar iyi,

Daha çok park, daha çok oyuncak olsun,

Uçurtmalar olsun.

Her yer beton; nefes alacak alanlar, parklar, yeşil alanlar yetersiz,

Parkların bakımı ve temizliği iyileştirilsin, spor aletleri konulsun,

Dernekler, parklar gibi sosyalleşme alanları var, komşuluk ilişkileri iyi,

Belediye otobüsleri sıklaşsın, ulaşım iyileştirilsin,

Dönüşüm bir fırsat, riskli binalar yenilensin,

Yollar kötü ve kasisli, ara sokaklar asfaltlansın.

Spor alanları, parklar ve yeşil alanlar yetersiz; gezilecek yer yok, daha fazla sosyal alan yapılsın,

Sokak köpekleri ve dezavantajlı gruplardan kaynaklanan güvenlik sorunları ve aydınlatma yetersizliği sorunu çözülsün,

Mahalleli iyi ve yardımsever,

Sokak sanatı ve resmine özel önem verilsin, renkli ışıl ışıl bir mahalle olsun,

Yollar düzeltilsin, kaldırımlara araç park edilmesi önlensin, engelli ve yaşlı insanlar için daha elverişli bir mahalle olsun,

Çevre temizliği ve geri dönüşüm ile ilgili mahalleliler bilinçlendirilsin.
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Temizlik sorunu var,

Parklar eksik, niteliksiz ve güvensiz; yeşil alanlar yetersiz,

Sokak hayvanları sorunu çözülmeli,

Komşuluk ilişkileri iyi, mahallede aile ortamı var,

Güvenlik sorunu var, daha güvenli bir mahalle için karakol ve bekçi olsun,

Ulaşım yetersiz,

Spor aletleri konulsun ve yürüyüş parkuru yapılsın,

Okullar yeterli ve erişimi kolay,

Mahallede pazar kurulmaması bir sorun.

Temizlik ve bakımsızlık sorunu var,

Güvenlik sorunu var,

Çocuk parkları, oyun alanları ve yeşil alanlar yetersiz,

Çay bahçesi gibi sosyal dinlenme tesisleri yapılsın,

Alışveriş ve banka gibi gündelik ihtiyaçlara erişim kolay,

Sokak köpeklerinin sayısı çok fazla,

Teknik altyapı ve aydınlatma sorunları var; otopark alanları yetersiz,

Engellilere uygun yollar ve rampalar yapılsın, yollar daha düzgün planlansın,

Spor alanları ve gençlik eğitim merkezi açılsın.

Parklar ve oyun alanları yetersiz, yeni parklar yapılsın; mevcut parklar eski, yenilensin, park oyuncakları düzenlensin,

Okula erişim zor,

Mevcut futbol sahası güzel; tenis kortu ve daha fazla futbol sahası yapılsın,

Konser gibi kültürel etkinlikler için salon yapılsın; kütüphane yetersiz, daha geniş bir kütüphane yapılsın,

Mahallede boş araziler var, boş olan her yer boyansın gökkuşağı gibi olsun,

Evlerin yıkılması kötü; yıkılan evlerin yerine siteler yapılsın,

Kahvehaneler kapatılsın.

Eski ve yıkılmak üzere olan binalarda barınan insanlar güvenlik sorunu oluşturuyor, eski binalar temizlensin,

Güvenlik sorunu var,

Çocuk parkları ve sosyal alanlar eksik,

Temizlik sorunu var,

Sokak hayvanları çok fazla,

Kötü ve bozuk yollar sorun oluşturuyor.

Yeşil alanlar yetersiz, daha çok yeşil alan ve sosyal alan yapılsın,

Ulaşım araçları yetersiz,

Okullar yetersiz,

Trafik sinyalizasyonu yetersiz,

Mahalle daha güvenli olsun,

Büyük ve küçük çocuklar için ayrı oyun alanları yapılsın.
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hürRİyeT
Yeşil alanlar yetersiz, her yer beton,

Ana cadde, pazar ve market yakın,

Parklar, oyun alanları yetersiz; yeşillik içinde, çay bahçesinin de bulunduğu bir çocuk parkı yapılsın,

Spor etkinliklerine çocukların katılımının artması için evden servis imkanı sağlansın,

Trafik sorunu var ve ulaşım olanakları yetersiz, belediye otobüsleri çoğaltılsın,

Sokak köpekleri çok fazla,

Güvenlik sorunu var, kendimizi güvende hissetmiyoruz,

Komşular iyi,

Büyük inşaatlar gürültü kirliliği yaratıyor,

Yolların kötü olması, aydınlatma yetersizliği, çöp konteynerlerinin kokması gibi teknik altyapı ve hizmet sorunları var.

Gençler ve çocuklara yönelik spor alanları, etkinlikler, mekanlar ve ailece gidilecek sosyal alanlar eksik,

Merkezde yol daralıyor ve toplu taşıma araçları trafikte kalıyor, toplu taşıma yetersiz,

Nefes alacak alan yok; doğa tahribatı, yüksek binalar ve yapı yoğunluğu nedeniyle iklim bozuluyor,

Park ve oyun alanı yetersiz, küçük ve büyük çocuklar için ayrı oyun alanları yapılsın; parklardaki kumlar hijyenik değil ve 

sıcak, alternatif üretilsin,

Altyapı eksiklikleri var, özellikle belli bölgelerde yol bakım hizmetleri çok yetersiz ve otopark sıkıntısı var,

Parklarda madde bağımlıları var ve bu nedenle mahalleliler parkları kullanamıyorlar,

Esnaf kaldırımları işgal ediyor,

Gençlere iş olanakları sağlayacak ve serserilikten kurtaracak projeler üretilsin,

Mahalleliler katılıma açık, sosyal insanlar, fakat doğru zemini bulamıyorlar,

YKYM’deki etkinliklerin mahallelilere bildirimi yetersiz, daha iyi bilgilendirme yapılmalı.

Yeşil alan, oyun alanı ve park eksik,

Okul niteliksiz,

Bahçeler güzel; futbol ve basketbol sahasına erişim kolay,

Çevre temizlik bilinci eksik,

Yollar kötü ve her yere araba park ediliyor,

Köpekler çok fazla.

Çocuk parkları yetersiz, mevcut parklara sokak mobilyaları ve çeşmeler konulsun,

Yeşil alanlar yetersiz, her yer betonlaştı,

Komşuluklar iyi,

Sakin bir ortam yok, araçlar gürültü kirliliği oluşturuyor, gece motorlar geçiyor, arabalar patinaj yapıyor,

Elektrik direklerinin varlığı sorun, yollar bakımsız,

Çöp konteynerleri yetersiz,

Çok fazla inşaat var ve çevreyi kirletiyorlar.

Sokak köpekleri rahatsız ediyor,

Yollar ve kaldırımlar kötü, karşıdan karşıya geçmek imkansız, yollar yürünebilir olsun,

Aydınlatma lambaları yetersiz,

Çocuk parkı, yeşil alanlar ve sosyal dinlenme alanları yapılsın,

Ulaşım sıkıntılı, araçlar yetersiz, geçitlere erişim zor,

Merkez caddesinde otopark sıkıntısı nedeniyle yola park eden araçlar trafiğe yol açıyor.
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Hırsızlık, parkta alkol kullanımı, yıkımı bekleyen binaların kötüye kullanımı gibi güvenlik sorunları var,

Sokak köpekleri güvenlik sorunlarına neden oluyorlar,

Yeşil alanlar yetersiz, aşırı betonlaşma var, daha fazla yeşil alan yapılsın ve yaz aylarında bu alanlara iyi bakılsın,

Engelli erişimi ve pusetle erişim zor,

Merkezi ve sosyal etkinliklerin yapıldığı bir mahalle,

Sakin, sessiz, kötü olayların yaşanmadığı bir mahalle,

Otopark sorunu var,

Parklar yetersiz, çocuklar için daha fazla oyun alanı yapılsın ve spor aletleri konulsun,

Kentsel dönüşüm sonrası da aynı komşularla yaşamaya devam etmek istiyoruz.

Sakin, sessiz ve huzurlu bir mahalle,

Cemevi ve sosyal tesisin olması fırsat,

Değerlendirilebilecek alanlar var,

Kültür merkezi, kütüphane gibi sosyal ve kültürel tesisler yapılsın,

Geri dönüşüm sistemi daha iyi işlesin,

Parklara umumi tuvaletler ve banklar konulsun,

Sokak hayvanları ve madde bağımlılarından kaynaklanan güvenlik sorunları var,

Otopark sorunu var.

Parklar güvensiz, hijyenik değil ve küçük,

Araçlar trafik kurallarına uymuyor ve caddelere ters giriş yapıyorlar, K.K. Meydanı karşıya geçişlerde tehlikeli, insanlara 

trafik kuralları eğitimi verilsin ve kurallara uymaları sağlansın, ışıklara kamera konulsun,

Spor alanları eksik, bir futbol sahası ve iki kale istiyoruz,

Çıkmaz sokakta rahatça oyun oynayabilmek güzel,

Gençler ve çocuklar için parklar yapılsın ve oyuncaklar konulsun, bisiklet yolu yapılsın.

Mahallede kavga ve hırsızlık gibi güvenlik sorunları var,

Hizmet binaları ve resmi kurumlara, merkezde olmaları nedeniyle erişim sorunu var,

Otopark alanları yetersiz,

Kartallı Kazım Parkı bir fırsat,

Eğitim yapılarına erişim kolay,

Sosyal tesisler yapılsın,

Özellikle kahvehanelerde sağlık ve hijyen denetimi yapılsın.

Sağlık ocağına erişimin kolay olması ve minyatür futbol sahasının olması fırsat,

Yeşil alanlar yetersiz, daha fazla yeşil alan ve yeşillendirme çalışması yapılsın,

Sahil bisiklet yolu dar ve bisiklet yolu hakkında halk yeterince bilinçli değil,

Sokak, sahil ve deniz temizliği yetersiz,

Temiz, bilinçli, kültürlü, spora destek veren bir belediyecilik anlayışının hakim olduğu bir mahalle olsun,

Park sayısı yetersiz ve parklarda sokak köpeği sorunu var,

Sokak hayvanları için su kapları çoğaltılsın, geri dönüşüm konusunda halk bilinçlendirilsin.

ka
dı

n
er

ke
k

ÇO
cU

k
ya

şl
ı

Ge
nç



155

ka
dı

n
er

ke
k

ÇO
cU

k
ya

şl
ı

Ge
nç

Altgeçit ve parklarda gece güvenliği sorunu var, aydınlatma yetersiz,

Sahil, sahilde yürüyüş alanlarının varlığı ve engelli erişiminin sorunsuz olması önemli bir fırsat,

Güvenli, gürültüsüz ve sakin bir mahalle,

Sokak köpekleri güvenlik sorunlarına neden oluyorlar,

Yollar engelliler için elverişsiz, rampalar düzensiz,

Sanatsal faaliyetler daha etkin yapılsın,

Sokak hayvanları için barınma ve yemek yerleri yapılsın,

Hafta sonları bisiklet yolları ve kişisel otoparklar araçlar tarafından işgal ediliyor, otopark çıkışları engelleniyor,

Kamusal alan kullanım bilinci eksik, sahilde mangal yapılıyor ve çöpler bırakılıyor.

Kentsel dönüşümde belirsizlik var, bekleme hali nedeniyle çivi çakılamıyor,

Deniz ve adalar fırsat,

Sokak hayvanları sorun oluşturuyor,

Kartal’ın iyi, düzgün ve ayrıcalıklı bir mahallesi,

Alışveriş, banka gibi günlük ihtiyaçlara erişim kolay,

Ailece vakit geçirilebilecek mekanlar, dinlenecek, çay içecek, gezilecek, vakit geçirecek yerler var,

Ulaşım kolay fakat metroya bağlantı eksik; tren yolunun genişlemesi, araç yönünün değişmesi de ulaşımı olumsuz etkiledi,

Aydınlatmanın yetersiz, lambaların bozuk olması, su giderleri, altgeçit yetersizliği gibi teknik altyapı sorunları var,

Altgeçitlerde güvenlik sorunu yaşanıyor.

Parklar güzel; daha bakımlı olsun, daha çok oyuncak konulsun,

Voleybol, futbol ve basketbol sahası, havuz ve skatepark yapılsın,

Sahile erişim kolay,

Geri dönüşüm kutuları konulsun,

Arkadaşlar güzel.

Engelli rampaları yetersiz, engelliler Kartal Meydandan yakın mesafelere gitmek için dolaşmak zorunda kalıyorlar,

Parklar bakımsız, bakım yapılsın, daha çok sokak mobilyası konulsun,

İnşaatların çalışma gün ve saatleri uygunsuz, gürültü kirliliğine yol açıyorlar,

Ailece vakit geçirilebilecek, çay içilebilecek yerler var,

Çarşı içindeki binalar ve cepheleri estetik açıdan sağlıklılaştırılsın,

Aydınlatma yetersiz, zemin döşemeleri kötü.

Altgeçitler güvensiz,

Mahallede yaşlı nüfus yoğun,

Parklar bakımsız ve banklar yetersiz,

Yürüyüş alanlarının varlığı bir fırsat,

Daha çok alışveriş mekanı olsun.

kordOnboyu
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Altgeçit ve parklarda özellikle geceleri güvenlik sorunu yaşanıyor,

Parklarda evcil hayvanların pisliklerinin bırakılması, yerlere çekirdek atılması gibi temizlik sorunları var,

Çocuk parkı ve oyun alanları artırılsın; spor merkezi, spor alanları, sosyal aktivite ve sosyal alanlar yapılsın,

Kreşler yetersiz ve çok kalabalık,

Boş alanlar ve deprem toplanma alanları var, sokaklar geniş ve ferah,

Konumu iyi, sahile yakın ve ulaşımı kolay,

Kadınlar için “Mor Evler” yapılsın,

Sokak hayvanları çete halinde ve insanları korkutuyorlar; hayvanların bakımları yetersiz,

Mahallenin ilgi çekici bir özelliği yok, cazip değil. Çevre düzenlemeleri ile mahalle canlandırılsın.

Temizlik hizmetleri ve çöp konteynerleri yetersiz,

Yetersiz aydınlatma, altgeçitlerin su altında kalması gibi teknik altyapı sorunları var,

Otopark sorunu var,

Ulaşım rahat ve sahile erişim kolay,

Mahallenin sahip olduğu dönüşüm potansiyeli önemli,

Adaların birleşimi, imar hakkı artışı gibi dönüşüm ile ilgili konularda belediye kolaylık yapsın,

Belediye, belediyeye ait olmayan alanlarda da düzenleme ve temizlik hizmetleri yapsın,

Kaldırımlar alçaltılsın ve kaldırım üzerine araç park edilmesinin önüne geçilsin,

Yeşil alan ve çocuk parkları yapılsın.

Parklarda temizlik sorunu var,

Çöp konteynerleri yetersiz,

Okula erişim kolay,

Sahile ulaşım kolay,

Mevcut parklar çoğaltılsın ve temizlensin,

Futbol sahası yapılsın,

Tiyatroya erişim kolay.

Otopark sorunu var,

Daha fazla park, yeşil alan yapılsın, mevcut parklara bakım yapılsın ve nitelik kazandırılsın,

Yollarda çukurlar, yetersiz aydınlatma, elektrik telleri gibi teknik altyapı sorunları var,

Ulaşımı kolay ve sahile yakın,

Parklarda ve sokaklarda gece güvenliği sorunu var,

Mahallelinin çevre temizlik bilinci yetersiz, daha iyi temizlik hizmeti verilsin ve geri dönüşüm kutuları konulsun.

Parklar yetersiz, çoğaltılsın ve değiştirilsin; çevre ve park bakımı iyileştirilsin,

Altgeçitler güvensiz, Dragos’a giden üst geçit çok eski,

Lise yetersiz ve ulaşım zor,

Tren yolu çalışmaları sahile ulaşımı engelliyor,

Mahalleliler iyi ve çevre güvenilir,

Tiyatro ve spor salonlarına erişim kolay,

Eğlence mekanları, kafeler, lunapark, futbol sahası yapılsın,

Geri dönüşüm kutuları konulsun.
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Uyuşturucu ve alkol kullananlar nedeniyle geceleri güvenlik sorunu oluşuyor,

Göçmenler ve tinerciler metruk binalarda barınıyorlar ve güvenlik sorunu oluşturuyorlar,

Kaldırımlar yüksek, yetersiz ve dar; arabalar ve inşaatların işgali altındalar,

Parklar, nefes alanları, yeşil alanlar yetersiz; parkların bakımı yapılsın ve sokak mobilyaları konulsun,

Ulaşım rahat ve gündelik ihtiyaçlara erişim kolay fakat Pendik’e ulaşım hattı eksik,

Belediyenin düzenlediği Lale Festivali gibi kültürel faaliyetler, geziler güzel,

YKYM’nin etkinlikleri artırılsın, çocuklara yönelik aktiviteler yapılsın ve sosyal dinlenme tesisi açılsın,

Spor salonu bir fırsat,

Sosyalleşme alanları, özellikle kadınların akşamları oturabileceği bir alan yapılsın.

Parklarda akşamları tinerciler güvenlik sorununa neden oluyorlar,

İnşaat hafriyatları gömülüyor; inşaatlarda denetim yapılsın,

Trafik sorunu var,

TEM bağlantı yolu nedeniyle oluşan mahalleler arası erişim sıkıntısının çözülmesi için üstgeçit yapılsın,

Spor sahası yoğun olarak kullanılıyor,

Ulaşım kolay,

Esnaflar güler yüzlü,

İnsanlar boş alanları işgal ediyorlar; belediyeye terk edilen alanlara sahip çıkılsın,

İnsanların sohbet edebileceği, akşamları zaman geçirebilecekleri çay bahçesi gibi sosyal alanlar yapılsın,

Dönüşen binalarda otopark yapımı zorunlu olsun.

Parklar ve oyun alanları yetersiz, güzel ve büyük bir park yapılsın,

Arkadaşlarımla oynamayı seviyorum,

Güvenlik sorunu oluşturan insanlar var,

Spor alanları yapılsın, parklarda spor aletleri olsun.

Kaldırımlar çok yüksek,

Kentsel dönüşümde yapılan yüksek katlı binalar güneşi kesiyor,

Park oyuncakları yetersiz ve parklarda geceleri güvenlik sorunu var,

Parklar ve parkların bakımı iyi,

Parklara spor aletleri konulsun ve var olan aletler iyileştirilsin,

Elektrik hatları yer altına alınsın,

Kaldırımlara sokak mobilyaları konulsun.

Aşırı betonlaşma var, yeşil alan ve park yapılsın; mevcut parklara spor aletleri konulsun,

Lale Festivali ve benzer etkinlikler güzel,

Geniş ara sokaklar değerlendirilme potansiyeline sahip,

Sosyal alanlar yapılsın,

Sokak köpekleri kontrol altına alınsın ve sokak hayvanları için mama kapları konulsun,

Yollar ve kaldırımlar bozuk, düzenlenmeliler.

oRTa
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Bozuk, dar kaldırımlar; ağaçlar ve çöp konteynerleri nedeniyle yaya, engelli ve pusetli erişimi sorunu var,

Sokak köpekleri güvenlik sorunlarına neden oluyor, barınak yapılsın,

Parklara erişim kolay,

Parklarda bakım ve temizlik sorunu var; çevre temizliği ve bakımı iyileştirilsin,

Aydınlatma sorunu var, özellikle inşaatlar başladıktan sonra mahalle geceleri daha karanlık olmaya başladı,

Çocuklar için daha fazla ve nitelikli oyun alanları, parklar, yeşil alanlar yapılsın, ağaçlar dikilsin,

Meydan tasarımı nedeniyle sıkışan yol düzenlensin. Okul önlerine trafik ışığı konulsun,

Sakin ve temiz bir mahalle,

Çöp konteynerleri yetersiz.

Sokak hayvanları sorunu çözülsün, barınak yapılsın,

Gündelik ihtiyaçlara ulaşım kolay ve seçenek çok,

Sakin ve güzel bir mahalle,

Parklar belediye tarafından canlandırıldı,

Çarşamba pazarı caddedeki ulaşımı engelliyor, otopark sorununa neden oluyor, bu nedenle pazar kaldırılsın,

Ağaçların budanmaması, aydınlatma sorununu pekiştiriyor,

Parklarda gece güvenliği sorunu var,

Çevre temizliği ve düzeni eksik; ağaçlandırma yapılsın, kaldırımlar düzenlensin ve parkın bakımı yapılsın,

Kavşaktaki trafik lambaları yeniden düzenlensin.

Başı boş hayvanlar saldırıyorlar,

Top oynanabilecek alanlar yok, arabaların geçmediği boş bir alan yapılsın,

Parklarda serseriler güvenlik sorunlarına neden oluyor. Mahallede güvende hissetmek istiyoruz,

Mahalle denize, vapura ve sarı bisikletlere yakın,

Arkadaşlar, mahalleliler iyi; mahallemiz sakin,

Oyun parkuru, futbol sahası, park, lunapark, havuz, voleybol sahası, tırmanma alanı, bisiklet yolu yapılsın.

Hırsızlık ve geceleri serserilerin insanları rahatsız etmesi gibi güvenlik sorunları var,

Aydınlatma, yağmur suyu kanallarının yetersizliği gibi teknik altyapı sorunları var,

Nezih ve güzide bir mahalle,

Kaldırımlar düzenlensin,

Pazarcıların bağırışları, geceleri parklarda oturanların sesleri, inşaatlar nedeniyle gürültü kirliliği oluşuyor,

Minibüsler tehlikeli, hızlı ve tıklım tıklım; kazalara yol açıyorlar.

Sosyal alan eksik,

Sosyal dinlenme tesisleri okula uzak,

Sahile erişim kolay,

Hasan Doğan Spor Salonu’na erişim kolay,

Okula yakın playstation kafe ve market açılsın,

Otobüsler daha sık geçsin.
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Yeşil alanlar az; çocuk parkları yetersiz, özellikle okul çıkış saatlerinde parklar çok kalabalık,

Sağlık ocağı ve aile hekimliği uzak,

Çocuk parklarına bakım yapılsın, zeminleri doğal olsun ve ebeveynler için oturacak yerler yapılsın,

Çay içilebilecek sosyal tesisler, kültür merkezi ve ücretsiz hizmet veren spor salonu yapılsın,

Mahallenin ortamı güzel; tatsız olayların yaşanmadığı, sessiz bir mahalle,

Araçların yol kenarlarına park etmesinin önüne geçilsin,

Mahalle nüfusunun son yıllardaki hızlı artışı bir sorun,

Araç sesleri, okul zil sesleri gürültü kirliliğine neden oluyor,

Parkların çevresinde inşaat araçları geziyor ve güvenlik sorunu oluşturuyor.

Yeşil alan, ağaçlandırma ve çocuk parkı eksik,

Madde bağımlılığı ve parklarda gece alkol tüketiminin neden olduğu güvenlik sorunları var,

Sokak köpekleri insanları rahatsız ediyor ve çocuklar onlardan kaçmak için yola fırlıyorlar,

Ulaşım rahat, metroya erişim kolay,

Temiz ve havadar bir mahalle,

Otobüs hatları ve minibüsler yetersiz, mahalleler arası ulaşım sorunu var, mahalleler arası ring otobüsü çalışsın,

Otopark eksikliği önemli bir sorun, kapalı otopark yapılsın,

Bütün ihtiyaçları mahallede karşılayabilmek için Soğanlık’ta mahalle çarşısı canlandırılsın.

Bize güvensiz hissettiren insanlar var, polis onlara müdahale etsin,

Parklar ve oyun alanları yetersiz, park yapılsın,

Yollar tehlikeli ve kaldırımlar yetersiz, kaldırımlar daha büyük olsun,

Mahallemde oturacak ve arkadaşlarımla oyun oynayacak yerler var,

Küçük de olsa bahçelerde oyun alanları var.

İnşaatlar, çarpık kentleşme ve aşırı betonlaşma sorun; yüksek yapılar mahalle dokusunu bozuyor,

Çevre temizliği ve düzenlemesi yetersiz, sokaklar ağaçlandırılsın, sokaklardaki çöp kutuları rengarenk boyansın,

Gençlere yönelik etkinlik ve sosyal alan eksik; spor alanları bakımsız,

Gençler arasında madde bağımlılığı problemi var,

Yapılan etkinlikler, konserler gençlere yönelik olsun,

Sokak hayvanlarının su içecekleri kaplar ve barınabilecekleri barakalar yapılsın.

Sağlık ocağına erişim çok zor; sağlık ocağı Orta Mahallesinde ve uzak,

Yeşil alan ve parklar eksik; mevcut parklara daha çok sokak mobilyası ve fıskiye yapılsın,

Ulaşım rahat,

Çöp konteynerleri yazın kokuyor, yer altına alınsınlar,

Emniyet güçleri mahallede meydana gelen olaylara müdahale etmiyor,

Mahalleliler yapılan çalışmalar ve boş arsalar hakkında bilgilendirilmiyor.

soğanlık
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TopSelvİ
Alışveriş, banka, fatura ödeme noktası gibi günlük ihtiyaçlara erişim sorunu var,

Yeşil alan, parklar yetersiz ve güvensiz; parklarda kum nedeniyle hijyen ve sağlık sorunu var, spor aletleri bozuk,

Okullarda İstanbul’u ve Kartal’ı tanıtıcı, özendirici ücretsiz etkinlikler yapılsın,

Çalışan annelerin çocuklarını bırakabilecekleri kreşler, ödev ve oyun evleri yapılsın,

Çöp konteynerleri bakımsız ve kokuyorlar, sokaklara geri dönüşüm kutuları konulsun,

Çocuklar okuldayken annelerin kazanç sağlayabileceği iş olanakları yaratılsın,

Sokak lambalarının düzensiz çalışması, kaldırım taşlarının düzensiz olması gibi teknik altyapı sorunları var,

Yaya geçitleri yetersiz, artırılsın,

Arabaların süratli olması ve yanlış park etmeleri nedeniyle güvenlik sorunları oluşuyor,

Sokak köpekleri tedirginliğe ve güvenlik sorununa neden oluyor,

Minibüslerin denetimsiz olması yüzünden güvenlik ve ulaşım sorunu oluşuyor.

Araçların hız yapmaları nedeniyle güvenlik sorunu oluşuyor, önlem alınsın,

Sokak aydınlatmaları yetersiz, çok fazla kör nokta var,

Çöpler zamanında ve düzgün toplanmıyor,

Minibüsler denetimsiz; İETT otobüsleri düzensiz saatlerde geliyor,

Yollar bakımsız, çevre düzenlemesi zayıf,

Park ve bahçeler yapılsın; mevcut parklarda güvenlik sorunları yaşanıyor, alkol tüketimi fazla,

Otobüs durağında oturma birimi yok ve kışın soğuktan korunamıyoruz, minibüs güzergahlarında özellikle yaşlılar için oturacak 

ve yağmurdan korunacak duraklar yapılsın,

Sorunlu bir gençlik yetişiyor, gençlere sahip çıkılmalı, işsizlik sorunu var,

Daha sık ilaçlama ve sulama yapılsın.

Akşamları süratli araçlar nedeniyle karşıdan karşıya geçmek tehlikeli,

Okullarda güvenlik sorunları yaşanıyor,

Daha çok park ve yeşil alan yapılsın,

Parklar daha güvenli olsun, parklara çatı yapılsın,

Engellilerin daha rahat kullanabileceği yollar yapılsın,

Bisiklet yolu yapılsın,

Spor yapılacak alanlar eksik.

Yaşlılar için vakit geçirecek ve sosyalleşecek alan eksik, parklarda oturma birimleri var fakat üstü açık olduğu için 

yağmurda oturulmuyor,

Minibüs ve otobüs duraklarında yaşlılar için oturacak yer yapılmalı,

Arabaların çok hızlı gitmesi sonucu güvenlik sorunu oluşuyor, Şehit Ahmet Yalçın Sokağa kasis yapılsın ya da ışık konulsun,

Minibüsler denetimsizler ve çok hızlı gidiyorlar,

Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmemesi için denetim yapılsın, gençlere sahip çıkılsın.

İETT araçları zamanında gelmiyor,

Topselvi’ye futbol kulübü kurulsun,

Madde bağımlılığı çok fazla,

İşsizlik çok fazla,

Polis çok etkisiz kalıyor,

Meslek lisesi açılsın, mevcut lisenin puanı çok yüksek,

Gençler için güvensiz bir mahalle ortamı var.
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UğUR mumcU
Minibüsler aşırı dolu, hızlı, güvensiz ve düzensiz,

Parklarda uyuşturucu kullanımı nedeniyle güvenlik sorunu oluşuyor ve karakol uzak, mahalleye karakol açılsın,

İnşaatlar çevreyi kirletiyorlar ve bu durum yeterince denetlenmiyor,

Yeşil alan ve parklar,

Kartal’daki diğer mahallelere kıyasla çok daha gelişmiş bir mahalle,

Mahalle sakin ve temiz,

Mahallelinin kültür seviyesi yüksek,

Otopark sorunu çözülsün.

Sürü halindeki sokak köpekleri özellikle sabahları mahalleliyi tedirgin ediyor,

Otobüsler yetersiz ve minibüsler ihtiyacı karşılayamıyorlar,

Eğitim yapıları ve sağlık birimleri yetersiz,

Parklarda çeteler var, parklar güvensiz,

Belediye faaliyetleri ile ilgili bildirim eksikliği var,

Kültürel etkinlikler yapılsın,

Parkların olması güzel,

Yeni otobüs hatları konulsun ve daha sık otobüs geçsin.

Sürü halinde gezen sokak köpekleri güvenlik sorunu oluşturuyor,

Ulaşım sorunu var, otobüsler yetersiz, minibüsler çok dolu,

Sağlık birimleri yetersiz,

Yeni otobüs hatları konulsun ve daha sık otobüs geçsin,

Aydos’taki tesisler gürültü kirliliğine neden oluyorlar,

Parklar ilaçlansın.

Sokak köpekleri sabahları yolumuzu kesiyorlar,

Yoğun trafik var ve okul yolunda trafik lambası eksik,

Okullar yetersiz,

Güvenlik sorunları var, mahallede çeteler var, parklar güvensiz,

Hızlı betonlaşma büyük bir sorun,

Parklar yeterli ama daha fazla açık alan ve skatepark yapılsın,

Hayvan barınakları yapılsın, mama ve su kapları konulsun.

Sokak köpekleri azalsın, köpekler ve kediler sokağa atılmasın, sokak hayvanlarına kötü davranılmasın,

Havuz, jimnastik salonu, top sahası, yürüyüş ve bisiklet yolu yapılsın, spor aletleri konulsun ve spor kursu açılsın, 

Sinema açılsın,

Trafik azalsın, oyun oynarken önümüzden arabalar geçiyor,

Işık, gürültü ve çevre kirliliği sorun, insanlar yerlere çöp atıyor, çok fazla korna çalıyorlar, bilinçlendirilmeliler,

Çok fazla inşaat var,

Parklar, lunapark, yeşil alanlar, bahçeler, ağaçlar güzel; paten ve bisiklet sürebilmeyi seviyorum.
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Kadın çarşısı kiralı olması bir sorun, Halk Eğitim öğrencilerinin ürettiklerini satabilecekleri ücretsiz bir pazar kurulsun,

Kentsel yapılaşma kötü,

Otopark sorunu var,

Alışveriş, banka gibi günlük ihtiyaçlara erişim zor,

Yeşil alan yetersiz,

Sokak köpekleri güvenlik sorununa neden oluyor ve insanlar sokak köpeklerine kötü ve duyarsızca davranıyorlar,

Ev kadınlarının ekonomiye katkı potansiyeli ve Halk Eğitim Merkezi birer fırsat,

Kadınların evde yemek yapıp dışarıya satış yapabilecekleri bir web sitesi kurulsun,

Ev kadınlarının çocuklarını, günlük bırakabileceği bir mekan, kreş, oyun evi açılsın.

Yakacık yerinde sayıyor, daha da geriye gitti, inşaat dışında hiç bir gelişme yok,

Meydandan başka insanların oturacağı sosyal bir alan yok,

Eğitim ve eğitime ulaşım sorunlu; gençler eğitimsiz, özellikle erkeklerin büyük çoğunluğu okumuyor,

Halk Eğitim sayesinde kızlar daha çok okuyor; fakat kursların kontenjanı yetersiz; bina eski,

Havası, su kaynakları, tarihi yerleri güzel; komşuluk ilişkileri güçlü; ulaşımı rahat,

Çoğu gayrimüslim olan eski yerliler gittiler, adaya vs. göç ettiler; eskiden yazlık ve kışlık sinema vardı, artık yok,

Huzurevi alanı eskiden zeytinlikti; top sahasının yerine bloklar dikildi, yeşil alan kalmadı; suların eski tadı yok,

Meydanda ağaçlı kahve vardı, meydan gece 1-2’lere kadar kullanılırdı, kalabalıktı, güzeldi; eski haline dönsün,

Sit alanlarının izinsiz kullanımı, orman kıyımı büyük bir sorun; ormana dokunmasınlar, doğal suları korusunlar,

Kütüphane, bilgi evi aktif olarak kullanılıyor; Yakacık bölgesine spor kompleksi yapılsın,

Yollar bakımlı olsun; ağaçlandırma ve temizlik daha iyi yapılsın; çeşmeler temizlensin.

Kentsel dönüşüm nedeniyle her yer yıkım halinde,

Ulaşım sorunu var, İETT otobüsleri sık geçmiyor, mahalleli toplu taşımaya ulaşmak için aşağıya yürümek zorunda,

Çocuk parkları yetersiz, mevcut park da yıkımlar nedeniyle kapatıldı; çocuklar oyun, internet kafe vs. için mahalleden 

merkeze gitmek zorundalar,

Herkes birbirini tanır, güvenli bir mahalle, çok nadir hırsızlık olur,

Meydanda yoğun olarak erkekler oturuyor, kadınlar rahat hissetmiyor,

Mahallenin sokaklarında aşırı hız yapılıyor.

Trafik sorunu var,

Kavşağın tasarımı kötü, trafiğe neden oluyor, yayalar karşıya güvenle geçemiyor,

Otopark alanı yetersiz, kaldırım ve yol kenarlarına araba park edilmesi yaya erişimini engelliyor,

Şehir hayatının gerektirdiği ortak yaşam ahlakı yok, insanlar saygı göstermiyorlar,

Şahısların ve esnafların keyfi yol ve kaldırım işgalleri zabıta tarafından denetlenmiyor.

Havuz, futbol, basketbol sahası ve spor salonu yapılsın; voleybol, basketbol gibi spor kursları verilsin,

Oyun alanları açılsın; lunapark, sinema, bowling salonu açılsın; kütüphane genişlesin,

Park az, yeni parklar yapılsın, parkta kaydırak ve salıncak olsun,

Mahalle temiz değil, konteynerler az ve sokakta çöpler var; temizlik bilinci az, bahçeye tuvaletlerini yapıyorlar,

Sokak hayvanları var; köpekler yolumuzu kesiyorlar, köpek sesleri sorun; sokaklarda kedi dışkıları var,

Yakacık Meydanı güzel; yaşadığım yerin ağaçlarla dolu olmasını seviyorum,

Mahallemizde çok bina var; sürekli daha çok ev yapılıyor; yeşil alanlar da olsun,

Çok araba var, arabalar yüzünden oyun oynayamıyoruz; yollara park ediyorlar.
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Uyuşturucu satışı ve kullanımı, mahallede gezen tekinsiz insanlar güvenlik sorunlarına neden oluyorlar,

Eski, bakımsız binalarda görsellik eksik ve binaların içinde tekinsiz kişiler barınıyor,

Yeşil alan ve park eksik,

Gençlerin vakit geçireceği alan eksik,

Sokakların geniş olması iyi,

Komşuluk ilişkileri iyi,

Eğitim yapılarına erişim kolay,

Kentsel dönüşüm süreci hızlansın,

Madde kullanımı denetlensin ve mobese kameraları konulsun.

Pazar araç ve yaya erişimini engelliyor, pazar sonrası koku ve temizlik sorunu oluşuyor,

Kaldırımların işgali yaya erişimini engelliyor,

Temizlik hizmetleri ve mahalle temizlik bilinci yetersiz,

Ailece oturabilecek alanlar, sosyal tesis eksik,

Mahalleye yatırım yapılmıyor,

Madde kullanımı, satışı ve başıboş gençler güvenlik sorunlarına neden oluyorlar,

İnsanlar sıcakkanlı, komşuluk ilişkileri iyi,

Pazar nedeniyle odak mahalle; Topselvi, Yeşilbağlar, Yunus, Hürriyet mahallelerinden insanlar geliyor,

Mevcut parklar onarılsın; yeni yeşil alanlar, piknik alanı ve çocuk oyun alanı yapılsın,

Sağlık ocağının alt katı kültür merkezi ve kütüphane yapılsın,

Gençlerin mahallelinin gözetiminde olmasını sağlayacak destek merkezi ve kültür merkezi yapılsın.

Mahallede ve parkta bulunan tehlikeli insanlar ve uyuşturucu kullanımı güvenlik sorunlarına neden oluyor,

Top sahasına erişim zor,

Komşuluk ilişkileri iyi,

Mahallede arkadaşlarla birlikte futbol oynamak güzel,

Çok kolay ulaşılabilir parklar yapılsın,

Halı saha yapılsın.

Gençlerin vakit geçireceği alanlar eksik,

Kaldırımların işgal edilmesi ve erişimin engellenmesi önemli bir sorun,

Aydınlatmanın düzensiz ve yetersiz olması mevcut güvenlik sorununu pekiştiriyor,

Mahalleli iyi ve komşuluk ilişkileri güçlü,

Sessiz ve sakin bir mahalle,

Skatepark, futbol ve basketbol sahası yapılsın,

Ulaşım kolay.

Dönüşüm projelerinde çok katlı yapılara izin veriliyor, daire sayıları artmasına rağmen binaların altına otopark 

yapılmıyor, bu nedenle park sorunu oluşuyor,

Kaldırımlar arabalar, hafriyat ve esnafın mallarıyla işgal ediliyor, yaya erişimi engelleniyor,

Cami ve yanındaki park kullanışlı,

Tren yolu hizmete açılsın,

Parklar onarılsın, parklara spor aletleri konulsun ve yeni çocuk parkları yapılsın,

Daralma olan yollar belediye tarafından istimlak edilsin.
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yukarı
Ara sokaklarda güvenlik sorunu var,

Uyuşturucu satışı, madde bağımlılarının yoğunluğu, kavgalar gibi güvenlik sorunları var,

Esnaf ve zanaatkarların kaldırımları işgal etmesi, araçların park etmesi nedeniyle yaya erişimi engelleniyor,

Mahallelinin temizlik bilinci zayıf,

Kentsel dönüşümle birlikte kent dokusu değişiyor, yüksek binalar yapılıyor,

Otopark sorunu var,

Donatı alanlarına ve çevre ilçelere ulaşım kolay, merkezi konuma sahip,

Parklar yeterli,

Kartal’da, özellikle caddede alışveriş imkanları çoğalsın,

Kütüphane ve kadınlar için sosyal alan yapılsın.

Yollar, kaldırımlar, trafik ışıkları, aydınlatma yetersizliği, internet hattı, kazı çalışmaları gibi altyapı sorunları var,

Otopark sorunu ve kaldırım işgallerinin önlenmesi için otoparksız binalara ruhsat verilmesin,

Pazar, yaya erişimini ve trafiği olumsuz etkiliyor; pazarcılar ihtiyaçlarını apartman içlerinde gideriyorlar,

Mahallede komşuluk ilişkileri iyi, mahalleli yardımsever; mahalle merkezi konumda, erişimi kolay ve sakin,

Kızılay Caddesi, Kartal’ın en önemli ve güzel caddesi, caddede törenler yapılması güzel,

Yaşam standardı yüksek,

Futbol, yüzme, fitness gibi spor imkanları mevcut,

Altı otopark üstü yeşil alan olan yerler yapılsın,

İmar sorunlarını müteahhit, belediye ve mülk sahibi anlaşarak çözsün,

Kızılay Bulvarı’nın örnek cadde yapılma projesi uygulansın ve mahallede peyzaj çalışmaları yapılsın.

Parklar bakımsız ve yetersiz; parklarda güvenlik sorunu var,

Mahallede aydınlatma sorunu var,

Mevcut parklar ve saha kullanışlı,

Mahallede bisiklet sürebiliyor olmak güzel,

Mahalledeki arkadaşlıklar iyi,

Bisiklet parkı, tırmanma ipi, trambolin ve kütüphane yapılsın.

Pazarın yukarı taşınması trafik sorunu yarattı,

Kentsel dönüşümde aynı komşularla devam etmek istiyoruz,

Yaya yolları arabalarla ve dükkanların mallarıyla işgal ediliyor,

Engelliler için rampalar yetersiz,

Köklü bir mahalle; insan ilşkileri kuvvetli; eğitim düzeyi yüksek; ulaşım kolay,

Kartal Batı Merkez en kısa zamanda hayata geçirilsin.

Kartal sahilde denize sıfır dinlenme tesisi eksik, deniz kıyısının tadını çıkaramıyoruz,

Pazarın sokağa kurulması bir sorun,

Balıkçılar kokuya neden oluyorlar,

Motorlar gürültü kirliliğine neden oluyorlar,

Mahalle temiz, merkezi konuma sahip ve komşuluk ilişkileri iyi,

Kaldırım düzenlemeleri yapılsın.
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Ulaşım önemli bir sorun, tren yolu çalışması bütün ulaşımı kesti, Kartal Merkeze gidebilmek için Topselvi’ye yürümek 

zorundayız. Belediye ulaşım desteği sağlamalı, 

Topselvi - Kartal hattının güzergahı burayı da içine alabilir,

Market, eczane, pastane yok, gündelik ihtiyaçlar için Topselvi’ye gidiyoruz,

Tren yolunda çok büyük bir güvenlik sorunu var, özellikle hava karardıktan sonra çok tehlikeli, korkarak geçiyoruz,

Çocuk oyun alanı eksik, çocuklar sokakta oynuyorlar, insanlar şikayet ediyorlar; top sahası paralı ve erişim sorunu var; 

boş alanların hepsi özel mülk,

Müteahhit firma cevap vermiyor, oyalıyor; belirsizlik hakim,

Belediye mahalleye yeterli ilgiyi göstermiyor,

Bahçeler, ağaçlar var ama onu da mahalleliler dikti, belediye bir katkıda bulunmadı,

Kiracılar mağdur, müteahhit ev sahiplerini kiracıları çıkartması için kışkırtıyor, kiralar yükseldi, uygun kiralık ev bulunmuyor.

Ulaşım çok büyük bir sorun, tren yolunda geceleri güvenlik sorunu var, ışıklandırma yetersiz, bir kadın bıçaklandı,

İmar sorunu var, 5 senedir imar çıkmıyor, iznin çıkmasını ve dönüşümün başlamasını bekliyoruz, iki arada bir derede kaldık,

Tren yolunun kapatılması ve devam eden tren yolu çalışması mahalleye zarar verdi ,

Tren yolu inşaatı nedeniyle yoldan toz kalkıyor, evler toz içerisinde; tren yolu yanındaki yol saat başı sulansın,

Çocuk parkı eksik fakat park yapılabilecek kamu arazisi yok, araziler özel mülk,

Belediye hizmetleri yetersiz, çevre düzenlemesi yapılsın; otlar düzenli olarak biçilsin,

Kaldırım ve yolların geniş olması ve mahallenin sakin olması güzel,

Kağıt toplayıcıları boş alanlarda yaşıyorlar, ihtiyaçlarını gidermeleri nedeniyle kötü bir koku var, güvenlik sorunu oluşabiliyor, 

yaşam alanı sağlanmalı,

Hayvanlar için su ve mama kapları konulsun.

Tren yolu yaya geçiş koridorunu kullanmak zor, güvenlik sorunu var; arabasız ulaşılamıyor, daha güvenli ve erişimi kolay 

yol yapılsın, minibüs konulsun,

Belediyenin ilgisi yetersiz, yazın otlara bakılmıyor, otlar nedeniyle yürümek zorlaşıyor, kışın da su birikintileri oluşuyor,

Müteahhit firma mahalleye girdiğinden beri huzur ve eski dostluk kalmadı, mahallenin havası değişti,

Müteahhit firma ev sahipleriyle anlaşırken kiracılar mağdur oluyor,

Park, bahçe eksik, yeşil alan için sahile gitmek zorundayız,

Düzenli ilaçlama yapılsın.

Sokaklarda arabalar hızlı geçiyor,

Park yok, sitenin bir parkı var, ama bizi oynatmıyorlar,

İnşaat yapılsın, orada yaşayalım,

Park yapılsın, oyuncakları olsun,

Havuz yapılsın,

Okul yapılsın.

Sahile ulaşmak çok zor, aşağı inen yolda güvenlik sorunu var,

Mahalleden toplu taşıma araçları geçmiyor, Topselvi’ye yürüyoruz,

Gençler için hiç bir sosyal alan yok,

İnsan yok, her yer harabe halde, bir an önce inşaat süreci başlasın,

Sokak hayvanları için kulübe, su ve mama kapları konulsun.
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20 MAHAllE
20 MUHTar

Kartal’ın 20 mahallesinin 20 muhtarı ile görüşmeler yapılarak MEP hakkındaki 
düşünceleri toplandı. Yapılan aylık muhtarlar toplantısı ve sonrasındaki bireysel 
görüşmeler sonucunda mahalleler hakkında genel bilgi toplandı, mahallelerin 

durumu ve mahalle algısı hakkında konuşuldu.
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FırSaTsorun beklenTİ

Hırsızlık ve madde bağımlılığına bağlı 

güvenlik sorunu

Yatay ve dikey aksta toplu ulaşım

Uç görüşlü gruplar

Arsa sahiplerinin arsa değeri ile ilgili 

müteahhitler yüzünden mağduriyet 

yaşaması

Hacılar Caddesi çevresindeki madde 

bağımlılığı ve kahvehane yoğunluğunun 

etkisi

Madde bağımları sebebiyle parklarda ki 

güvenlik sorunu.

Aydınlatma birimlerine karşı vandalizm

Kartal ilçesinde sosyal donatı alanı 

eksikliği

Sürüleşen sokak köpeklerine bağlı 

güvenlik sorunu

Kartal-Maltepe sınır mahallesi olarak 

hizmet alımındaki verimsizlik

Aydınlatma ve yaya yolu altyapı eksikliği

Parkların ihtiyacı karşılayamaması

Adliye ve hastanenin istihdam ve 

gayrimenkul üzerine etkisi 

Eğitimli nüfus potansiyeli

Bölgede açılan sosyal tesislerin 

mahalleliyi mahallede vakit geçirmeye 

yöneltmesi

Futbol kulübü ve 150 öğrenci tarafından 

kullanılan futbol sahası

Genç nüfus yoğunluğu

Eski Tekel Fabrikasıyla bağlantılı 

olarak kadınların çalışma hayatına çok 

katılması

Ceviz Meydanı Projesi

Saraylar ve Denizler caddelerinin ticari 

imkanları

Madde bağımlılığı ile mücadele 

için kurulan koşu ve boks takımıyla 

gençlerin kazanılması

Okul ve spor kompleksi bölgesinde 

sosyal tesis eksikliği

Spor kompleksi yanındaki atıl top 

sahasının güvenlik sorunu oluşturması

Madde bağımlılığı

Parkların yetersizliği

Aydınlatma altyapısı sorunu

Ücretsiz internet

Hastaneye kolay ulaşım

Yaşlılara hizmet

Stratejik konumlara kamera

Az kullanılan bir sokağın çocuk parkı 

yapılması

Dikey aksta ulaşımı sağlayan Saraylar ve 

Denizler caddelerinin prestij caddeleri 

olması 

Aydınlatma ve kaldırım altyapı çalışmaları

İmar projelerinde otopark zorunluluğu

Zeki ve Şeval sokakları arasında kalan 

park inşaatının bitirilmesi

Okulların çevresine üstü örtülü açık 

kamusal alanlar

Aydınlatma sorunu için keşif çalışması

Yeterli çocuk oyun alanı

Mahalle spor kompleksi

İmar planına eklenen park adaları
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Çocuk parkı eksikliği

Yoğun saatlerde ulaşım hatlarının 

yetersizliği 

Rota Sokağın güvenlik sorunu yüzünden 

kullanımının kısıtlanması

Aydos Ormanı’nın kirletilmesi ve 

korunamaması

Evcil hayvan sahiplerinin çocuk parkı 

kumlarına hayvanlarının tuvaletlerini 

yaptırması

Sabri Taşkın İlkokulu çevresinde madde 

kullanımı kaynaklı güvenlik sorunu

Kentsel dönüşüm ile kiraların 

ödenemeyecek kadar artması

Kentsel dönüşüm ile artan nüfus için 

mevcut yol altyapısı, parklar ve eğitim 

yapılarının yetersiz olacağı

Yapılan yıkım törenlerinin kamusal alan 

projesi olmadığı için mahalleli tarafından 

yadırganması

Spor kulübü işletmesinin alt katı 

kütüphane iken üst katlarının kıraathane 

ve düğün salonu olarak kullanılması

Kreş eksikliği

Sosyal ve kültürel yapı eksikliği

Yüksek gerilim hatları

İnşaat süreci kaldırım işgalleri

Kaldırım üzeri otomobil parkı

Kağıt toplayıcılarının mahallenin cazibesini 

azaltması

Okul çıkısı güvenlik sorunu

İSKİ, AYEDAŞ gibi kurumların 

çalışmalarının takipsizliği

Boş alanlardaki hurda araçlar

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlı ilerlemesi

Hemşehricilik, komşuluk ilişkileri

Taş ocağı

Yaşadışı sorunların yaşanmaması

Yeterli park, okul ve cami olması

Aydos’taki atış poligon alanının 

değerlendirilmesi

Parklara spor aletleri yapılması

Kültür Park yanı belediye arsasına 

Kıyı Köşe çalışması yapılması

Parklardaki kum alanların hijyen 

sebebiyle tartan ile değiştirilmesi

Parklara mobese kameraları konulması

Taşocağının mahalleliye hizmet edecek 

şekilde düzenlenmesi

Sosyal devlete yakışır hizmet

İSKİ, İGDAŞ, PTT, konferans salonu gibi 

kulanımlar içeren çok amaçlı bir yapı

Yapılan inşaatların denetlenmesi

Komşuluk ilişkileri

Eğitim yapılarının yeterliliği

Eski yerleşim bölgesi olması

Aydos Atış Poligonu’nun kamusal alan 

olarak değerlendirilebilme potansiyeli

Mahallelinin eğitim ve kültür düzeyinin 

yüksek olması

Komşuluk ilişkileri

Değerlendirilebilir boş alanların varlığı

Çavuşoğlu Spor Kulübü binası.
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FırSaTsorun beklenTİ

Parklarda dezavantajlı gruplar ve sokak 

hayvanları kaynaklı güvenlik sorunu ve 

parklarda vandalizm

İlkokul ve kreş eksikliği

Muhtarlık bina girişinin engelli erişimine 

uygun olmaması

Kaldırımların puset ve engelli araçlarına 

uygun olmaması

Belediye ihale süreçlerinin ve projelerin 

uygulanabilirlik analizinin yapılmaması

Mahalleden geçen TEM bağlantı yolunun 

erişimi engellemesi

Proje süreçlerinin uzunluğu

Aydınlatma problemi

Marketlerin kaldırım işgali

Parklar yetersiz

Mahalleler arası ulaşım sorunu

Sokak hayvanlarının kısırlaştılırma 

işlemlerinin yeteri kadar etkin 

yapılamaması

Uyuşturucu kullanımı

Kartal altyapı tesislerinin halka açılması

Kaçak yapılaşma ve yol işgalleri

Eski altyapının binaların ihtiyaçlarını 

karşılamaması

Yeşil alan, okul, çocuk parkı ve spor alanı 

eksikliği

Otopark sorununun acil durumda ulaşım 

zorluğu yaratması

Dere yatağının yaz döneminde kokması

İnşaat süreçlerinde mahallelerde yapılan 

yol çalışmalarının sürdürülebilir olmaması

Mahallelinin duygusal ve iyimser karakteri 

ve komşuluk ilişkilerinin iyi olması

Milli Emlak’a ait olan park arazisi

Huzurevi karşısı şehir parkı alanı

Park alanı

Okulların sayıca ve nitelik olarak 

iyileştirilmesi

Milli Emlak’a ait olan park arazisinin 

ağaçlandırılması, piknik alanı olarak 

planlanması

Çınar ağaçları, çeşme ve eski yapının 

bulunduğu alanın kütüphane, muhtarlık 

ve sosyal tesis içeren bir meydan olarak 

tasarlanması

Parkların güvenlik görevlileriyle korunması

Mahallenin TEM otoyolu üstünde kalan 

kısmına kreş ve park yapılması

Mahallenin üst ile alt kısmı arasına araç 

ve yaya geçişi planlanması

Mahallelilerin yapılan çalışmalar hakkında 

afiş vb. yöntemlerle bilgilendirilmesi

Yaya kaldırımlarının yapılması ve 

düzenlenmesi

Spor aletleri yapılması

Cengiz Topel ve Soğanlık caddeleri 

kesişimi trafik sorununun giderilmesi

Sağlık ocağı yapılması

Komşuluk ilişkileri

Kat sayısı az yapılar

Sakinlik

300 yıllık şaraphane yapısı

Komşuluk ilişkileri

Temizlik hizmetlerinin iyiliği ve çöplerin 

zamanında toplanması
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Tren yolu geçitlerinde aydınlatma ve 

güvenlik problemi

Parkların belirli saatlerden sonra 

güvensiz olması, madde bağımlılarının  

aydınlatmalara zarar vermesi

Sahil yolunda mangal yapılması 

Sağlık ocağı ve okul olmaması

Sokak köpekleri

Atalarda tren istasyonu ve otobüs 

durakları alt geçitten uzakta

Mahallede boş arsa olmaması

Kentsel dönüşümde imar engeli     

Ankara Caddesi gürültü kirliliği
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Bilinçli mahallelinin sorun takibi ve çözüm 

arayışı

Kordonboyu, Kartal’ın vitrini

Organik Pazar

Ulaşım kolaylığı

Kültürel aktivite potansiyeli

İş potansiyeli

Mahalle yenilendikçe genç nüfusun 

artması

Komşuluk ilişkileri

Parklar

Etkinlikler

Ailelerin çocuklarını sosyal yetiştirmeleri

Park eksikliği

Madde bağımlılığı

Mahalle içi elektrik direkleri

Çınar Caddesi’nin altyapısının yoğun araç 

trafiğini kaldıramaması

Pazarın sokağa kurulmasının trafiği 

olumsuz etkilemesi ve afet anında 

kullanılamaması

Sokak hayvanları

Toplu ulaşım yetersizliği

Parkların güvenliği

Otopark yetersizliği ve trafik

Yağmur suyu kanalı, elektrik direkleri vb. 

altyapı sorunları

Altyapı çalışmaları sonrası düzenleme 

yapılmaması

İmar planlarında aynı caddenin iki 

tarafındaki arsaların farklı imar haklarına 

sahip olması

Kadınlar için sosyal alan eksikliği

Kültür merkezinin verimsizliği

Yeşil alan eksikliği

Kent Konseyinin faaliyetsizliği

Merkezi konum

Adliye ve hastaneye yakınlık

17 adet banka şubesi

Ulaşım

Lale Festivali

Sarrafçılar Çarşısı bölgesi

Kartal’ın en büyük caddesi, Çınar 

Caddesi’nin Orhantepe’de olması

Genç nüfus yoğunluğu

İmar sorununun çözülmesi 

Yağmur suyu kanalları yapılması

Otopark olarak kullanılan Sarrafçılar 

Çarşısı arazisinin sosyal alan ve 

Kadın El Emeği Çarşısına dönüştürülmesi

Kültür Merkezi otoparkının kullanıma 

açılması

Yavuz Selim Caddesi’nin ağaçlandırılması 

ve banklar yerleştirilmesi

Pazarın kaldırılması

Pazarın sokaktan taşınması

Elektrik hatlarının yer altına alınması
Çınar Caddesi’nde Çizgi programının 
uygulanması

Sahilde mangal yapılmasının 

yasaklanması

Kadınların rahatça oturabileceği yerler 

yapılması

Sahile sosyal tesis inşa edilmesi

Ankara Caddesi üzerinde boşaltılan 

zabıta binasına günlük bakım evi 

yapılması
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Parklarda uyuşturucu kullanımı

Sokak köpekleri

Okul çıkışlarının araç trafiği yüzünden 

güvenli olmaması

Otopark yetersizliği

İmar sorunları

Sağlık ocağının uzaklığı 

Çocuk parkı eksikliği

Hırsızlık

Komşuluk ilişkilerinin olmaması

Kültürel tesis eksikliği

Madde bağımlıları

Aydınlatma altyapı sorunu

Sitelerde komşuluğun kaybolması

Dönüşüm projeleri sonucu düşük gelirli 

mahallelilerin mahalleyi terk etmek 

zorunda kalması

Düşük eğitim düzeyi

İ. Doğan Parkı peyzaj düzenlemesi

Kreş eksikliği

Sokak köpekleri için Kartal’da barınak 

yapımına İBB’nin izin vermemesi

Öğretmenlerin yetersizliği ve çocukların 

ilçe dışındaki okullara gitmek zorunda 

kalması

Mahallenin sakinliği

Belediye’nin muhtarlara verdiği önem, 

muhtarlar buluşması.

Muhtarlığın karşısındaki askeri alan

Komşuluk ilişkileri

Dönüşüm

Merkeze yakınlık

Topselvi ve Kubilay caddelerinin çarşı 

potansiyeli

İmarda park alanı gözüken grupaj alanı

Parklara spor aleti yapılması

İSKİ’nin yakınındaki futbol sahasının spor 

tesisi yapılması

Fatih Camisi’nin yanının imara açılması

Milli Emlak arazisine park yapılması

İbrahim Doğan Parkı’nın madde 

bağımlıları ve sokak köpeklerinden 

kaynaklanan güvenlik sorunlarının tasarım 

yoluyla çözülmesi

Parklardaki oturma alanlarının üzerilerinin 

kapatılması

Aydos Ormanı yürüyüş alanlarının 

çeteleşen sokak köpekleri yüzünden 

mahalleliler tarafından kullanılamaması

Kartal Belediyesi’nin yaptığı güneş panelli 

aydınlatmaların uzun sürede onarılmaması

Uğur Mumcu’dan Pendik’e ulaşım sorunu

Yeterli otopark bulunması

21 adet park

Mahallelilerin orta ve üst gelir düzeyinden 

olması

10.000 civarındaki öğrenci nüfusu

Site yaşantısının engel olduğu 

komşuluk ilişkilerinin site çardaklarında 

sürdürülebilmesi

Sokak köpekleri sorununun çözülmesi
Taksi Durağı
Muhtarlığın yanına TAK Kondu yapılması
Kartal’ın tanıtımının etkin yapılması

Kültür düzeyi yüksek mahalleli

Mahalleye dışarıdan gelen kamu 

çalışanları ve öğrenciler

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG)

Sakinlik

Tarihi mezarlık

132S hattının Pendik Tren İstasyonu’na 

kadar uzatılması

KM31 hattının Kartal Merkez’e kadar 

uzatılması

Yüzme havuzu

Sokak köpeklerini sahiplenecek sitelere 

belediye tarafından köpek kulübesi 

verilmesi, sağlık ve bakım hizmetlerinin 

yapılması

Kamusal alanlarda uyuşturucu 

kullanımının azaltılabilmesi için kuytu 

mekan yaratan ağaçların budanması
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Özel mülk olan tarihi yapıların deprem 

dönüşüm ile yıkılması

Yakacık Çınaraltı’nın, mahallenin her 

kesimi tarafından kullanılamaması

Gençlere hitap eden mekan yetersizliği

Okul yetersizliği

Demirkapı Parkı’nın madde bağımlıları 

tarafından kullanılması

Hırsızlık

Tarihi çeşmelerin korunamaması

Sokak köpekleri

Uyuşturucu madde satışı, satıcıların 

yarattığı tehlike ve güvensizlik

Pazarın cadde üzerine kurulması

Mahallede güvenliği tehdit eden olaylar

Genç yaş ortalaması

Ulaşım kolaylığı

Yaman Sokak Spor Salonu ve Sosyal 

Alanı

Yakacık tarihi çeşmeleri

Eski Ermeni köşkleri ve eski mason yapısı

Sunay Akın Masal Evi ve Parkı

Aslan Sokağın TAK Kondu için uygunluğu

Mahallenin temizlik konusunda 

bilinçlendirilmesi

Büyük parklara köpek kulübeleri konularak 

köpeklerin mahalle aralarından alınıp 

parklara konumlandırılması

Pazar Sokak üzerindeki boş 

alanın çamaşırhane ve kreş olarak 

değerlendirilmesi

Yüksek okuma-yazma oranı

Mahallelilik kültürü

Pazar günü ve saatlerinin düzenlenmesi 

gerekiyor. sabah 6’da ses başlıyor 

insanlar uyuyamıyor
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Çoğunluğu sit alanı olan mahallenin 

dönüşüm sürecine dahil olmaması

Trafik sorunu ve araç parkları

Aydınlatma yetersizliği

Mahallede imam hatibe dönüştürülen 

okula gelen insanlarla mahalleliler 

arasındaki bakış açısı farklılığı

Mahalle içerisinde kültürel etkinlik 

olmaması

Park ve kreş eksikliği

Tren yolu geçitleri güvenliği

Banka ve ATM eksikliği

Doğu Merkez Projesi belirsizliği, yatırım 

yapılmıyor olması ve proje takibi 

yetersizliği

Otobüs durağı yetersizliği

Yetersiz yağmur suyu kanalları

Kamuya ait boş alan eksikliği

Güvenlik sorunları

Ana caddede otopark sorunu

Sahile erişim sorunu

Kartal Doğu Merkez Projesi’nin açık alan, 

otopark, oyun alanı ve sosyal alanlar 

yaratma potansiyeli

Dönüşüm projelerinin arsa bazlı değil, 

bütüncül olarak yürütülmesi

Nostaljik Şerif Ali Sokağın 

değerlendirilmesi 

Harmanlık Sokak üzerindeki yapıların 

restorasyonu

Merkezi konum

Kartal’ın en eski mahallesi ve 

mahallelileri ve tarihi yapılar

Tarihi Şerif Ali Sokak 

Komşuluk ilişkileri

Yeni yapılan okul binası

Şerif Ali Sokak üzerinde anıtlar 

kurulundan alınan eski binaların 

anaokulu ve sanat evi olarak inşa 

edilecek olması

Yüksek eğitim düzeyi 

Siyonistler Derneği
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20 MAHAllE
50 ESNAF

Kartal’ın 20 mahallesinde bulunan küçük ve orta ölçekli işyerlerinin sahipleri ve çalışanları 
ile görüşmeler yapıldı. 50 kişiyle yapılan görüşmelerde mahalle algısı ve beklentiler üzerine 

görüşler alındı. MEP sürecine katılım ve mahalle kapasiteleri üzerine konuşuldu.
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Mahallelinin mahallesinde alışveriş 
yapmaması
Büyük marketlerin esnafın işini olumsuz 
etkilemesi
Gelişim olmaması
Sosyal hayat olmaması
Otopark sorunu
Teknik altyapı sorunları
Sokak hayvanları
Temizlik
Sokak serserileri, alkol, uyuşturucu 
kullanımı gibi güvenlik sorunları
Tren yolu inşaatı
Komşuluğun olmaması
Niteliksiz dönüşüm

Hırsızlık, madde bağımlılığı, dezavantajlı 
gruplardan kaynaklanan sorunlar, 
parklarda güvenlik ve can güvenliğinin 
olmaması gibi güvenlik sorunları 
olması ve emniyet güçlerinin müdahele 
etmemesi
Hırsızlık vakalarının çok olması, 
dükkanların soyulması
Çöplerin toplanmaması, yolların yeterince 
süpürülmemesi, budamanın geç 
yapılması gibi hizmet sorunları
Otopark alanı eksikliği, araçların yol 
kenarlarına park edilmesi
Altyapının kötü olması, yağışlarda su 
basması ve depoların zarar görmesi; dere 
ıslahı, aydınlatma, yolların bakımsızlığı 
gibi altyapı sorunları
Kentsel dönüşüm nedeniyle belediyenin 
kaldırımlara gereken özeni göstermemesi

Atalar Caddesi’nin trafiğe kapanması
Belediyenin altyapı sorunu ile ilgilenmesi
ATM 
Temizlik hizmetlerinin iyileştirilmesi
Mahalle sakinlerinin, mahalleleri için daha 
duyarlı olması
Binaların altlarına otopark yapılması
İnsanları birleştirecek, bütünleştirecek 
konserler, piknikler ve benzeri sosyal 
etkinlikler düzenlenmesi 

Emniyet güçlerinin güvenlik sorunlarına 
müdahale etmesi
Mobese kameraları konulması
Temizlik ve budama hizmetlerinin 
iyileştirilmesi
Dere ıslahı, aydınlatma, yolların 
bakımsızlığı, yağış kontrolü gibi altyapı 
sorunlarının çözülmesi

Komşuluk ilişkileri
Sakin olması
Mahallelinin eğitim ve kültür seviyesinin 
yüksek olması
Muhtar
Ulaşımın kolay olması
Temiz olması
Gündelik ihtiyaçlara erişimin kolay olması
Güvenli olması
Sahile erişimin kolay olması
Caminin etkinlikleri

Ulaşımın iyi olması
Kartal Belediyesi’nin iyileşme göstermesi
Bu belediye döneminde altyapı 
sorunlarında, özellikle yol yapımında  
gelişme olması, bozulan yolların tamir 
edilmesi
Temiz ve güvenilir çevre 
Sağlık imkanlarının iyi olması
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Yüzyıl Caddesi’nde arabaların çok hızlı 
geçmesi ve tehlike oluşturması
Ticari canlılığın olmaması, işlerin iyi 
olmaması
Teknik altyapı ve hizmet sorunları
Fazla market olmasının, sürekli yenilerinin 
açılıp kapanmasının, hem esnafı, hem de 
birbirlerini olumsuz etkilemesi
Mahalleye yatırım yapılmaması
Toplu taşıma yetersiziliği, Yakacık’a araç 
olmaması, otobüslerin geç gelmesi
Sokak köpekleri
Hırsızlığın çok olması, parklarda 
tinercilerin bulunması

Yüzyıl Caddesi’ne set yapılması
Belediye etkinlikleri konusunda esnafın 
bilgilendirilmesi
AVM’lerin yalnızca belli noktalarda 
olması
Çocuklar ve yetişkinlere yönelik kültürel 
faaliyetler yapılması
PTT ve Noter açılması
İlaçlama yapılması
Yollardan toz kalkmasına karşı cadde 
sulaması yapılması
Yeşil alanlar ve az katlı, bahçeli evler 
yapılması

Sessiz olması
Havasının temiz olması
Mahalleli ve esnafın iyi olması
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Trafik ve otopark sorunu
Sokak hayvanlarının korku yaratması ve 
bakımsız olmaları
Kaldırım taşlarının çok düzensiz olması
Yolların pusetler, hastalar ve engelliler için 
uygun olmaması
Kaldırıma araç park edilmesi 
Işıklandırmaların yetersiz olması
Yakacık Meydanı’nın sorunlu olması

Mahallenin bir caddeden, Portakal 
Sokaktan, ibaret olması ve gelişmemesi
Mahallelinin büyük marketleri tercih 
etmesi
Mahallelinin esnafa, esnafların birbirine 
sahip çıkmaması
Açılan dükkanların, yapılan yatırımların 
tutmaması
Banka ve ATM olmamasının mahalleliyi 
esnaf yerine büyük marketleri tercih 
etmeye itmesi
Güvenlik sorunu

Sokak hayvanlarına su ve mama desteği 
yapılması
İlaçlama sıklığının artırılması
Herkese açık piknik alanları yapılması
Meydana bisiklet girmemesi için önlem 
alınması
Kaldırım taşlarının düzenli olması

Gençler için sosyalleşecek alanlar 
yapılması
Spor faaliyetlerinin artırılması
Sokak mobilyaları yapılması
Çocuk parkı yapılması  

İnsanların birbirini tanıyor olması
Ulaşımın kolay olması
Kartal’ın en güzel mahallelerinden 
olması
Sessiz, sakin, olaysız bir mahalle olması
Eski mahalle olması
Denize yakın olması
Belediye yönetiminin iyi olması
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Patlama, silahlı çatışma, kavga ve hırsızlık 
gibi güvenlik sorunlarının olması
Banka ve kuyumcu eksikliği
Kaldırımların sürekli olmaması ve 
araçların kaldırımlara park etmesi
İnönü Caddesi’nin dar olması, trafik 
ve otopark sorunu olması, müşterilerin 
araçlarıyla gelip alışveriş yapmakta sıkıntı 
çekmesi 
Araç yoğunluğu ve hızı nedeniyle oluşan 
gürültü kirliliği ve tehlike 
Faturaları yatırmak için Kartal’a inmek 
zorunda olmak.
İşlerin, mahalle ve sokakla ilişki kuracak 
zamanı bırakmaması

Çay bahçesi gibi, ailelerin oturabileceği 
bir yer olması
Boş bidonları atmak için geri dönüşüm 
kutuları konulması 
Kentsel dönüşümle birlikte yolların 
genişletilip rahatlaması
Mahalleye, fatura ödeme merkezi açılması
İnönü Caddesi’ne özellikle öğrencilerin 
güvenliği için kasis veya yaya geçidi 
yapılması 
Temizlik hizmetlerinin iyileştirilmesi
Yeşil alanlar yapılması
Karakol açılması

Mahallelinin iyi olması
Sakin bir mahalle olması, mahallelinin 
huzurunu bozacak olayların olmaması
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Güvenlik sorunu
Otopark alanının yetersizliği
Altyapı sorunları
Temizlik sorunu
Yeşil alan ve parkların yetersizliği
Sokak köpeklerinin fazla olması
Sosyal aktivite ve sosyal alan
eksikliği
Mahallenin çok sakin olması
Ulaşım sorunu
Yıllardır gelişme olmaması

Otopark
Çarşı’nın araç yoluna kapatılması
Çevre düzenlemesi
Eski binaların yenilenmesi
Yolların asfalt yapılması
Sosyal alanlar

Ulaşım
Temiz bir mahalle olması
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Trafik ve otopark sorunu
Yolların dar olması, engellere rağmen yol 
kenarlarına araç park edilmesi
Güvenlik sorunları olması
Teknik altyapı eksiklikleri
Sokak hayvanları
Temizlik hizmetinin yetersiz, mahallelinin 
temizlik bilincinin az olması
Gündelik ihtiyaçlara erişimin kısıtlı olması, 
banka olmaması
Dükkan ve ev arasında geçen hayatta 
mahalle ve sokakla ilişki kuracak zaman 
olmaması

Gençlere iş olanakları sağlayacak 
projelerin üretilmesi
Mobese kameraları konulması
Yolların ve kaldırımların yürünebilir olması
Yolların genişlemesi ve çukurların 
kapatılması
Toz kalkmasına karşı yolların sulanması
Belediyeye ait piknik alanları yapılması
İnsanların temizlik konusunda broşürler ve 
seminerlerle bilinçlendirilmesi, herkesin 
evinin önünü temizlemeyi öğrenmesi

Ulaşımın iyi olması
Belediye
Temizlik hizmetlerinin iyi olması
Kentsel dönüşüme yeni giren, yeni 
gelişen bir mahalleye göre ticari olarak 
canlı olması
Eskiye kıyasla Abdi İpekçi Caddesi’nin 
gelişmiş olması
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Parklar ve meydanda alkol tüketimi 
nedeniyle yaşanan gece güvenliği sorunu
Ulaşımın yetersizliği, minibüslerin çok geç 
ve kalabalık gelmesi
Mahallelinin temizlik bilincinin yetersizliği, 
çöplerin konteynerlerin içlerine atılmaması
Yazın ilaçlama hizmetinin yetersizliği
Yolda su birikintileri olması, logar yerinin 
sorunlu olması gibi teknik altyapı sorunları
Fazilet Caddesi’nin isminin sürekli 
değişmesi nedeniyle vergi levhasını 
değiştirmek zorunda kalmak
Kaldırım işgalinin erişimini engellemesi
Gençler için sosyal alan yetersizliği
Kartallılar arasındaki iletişim kopukluğu

Tren yolu çalışmasının esnafı olumsuz 
etkilemesi
Ankara Caddesi’ne araç giriş çıkış 
saatlerine uyulmaması, ağır araçların 
kaldırımları kırması
Trafik sorunu
Sosyal olmaması, insan azlığı
Parklarda ışıklandırmanın yetersiz 
olmasının pekiştirdiği güvenlik sorunu
Çayın pahalılığı
Çöp konteynerlerinin yetersizliği
İzinsiz yürüyüşler, mitingler yapılması
Hamam Sokakta içkili mekanların varlığı

Yalnız ve çalışan kadınlar için daha çok 
güvenlik kontrolü yapılması
Geri dönüşüm sisteminin iyi ve hızlı 
çalışması
Özellikle kahvehanelerde sağlık ve hijyen 
denetimi yapılması
Heykellerin daha güzel yapılması

Ayakkabı boyacıları için mevcut görüntü 
kirliliğini önleyecek, boyacıların rahat 
etmesini sağlayacak bir yer tasarlanması
Sokak mobilyalarının artırılması
Köpeksiz, serbest, temiz bir mahalle
Güvenlik sorunlarının çözülmesi, polis 
denetimi yapılması
Kedi evleri yapılması
Gürültü kirliliğinin sona ermesi

Fazilet Caddesi’ndeki tek yön uygulaması
Mahallenin sessiz, sakin ve huzurlu 
olması
Parklar

Dinlenecek, çay içecek, gezilecek, vakit 
geçirecek yerlerin varlığı
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Kentsel gelişmenin az olması
Ticaretin bitmiş olması
Parkların yetersizliği
Otopark sorunu
Elektrik, aydınlatma, yollar gibi teknik 
altyapı sorunları
Parklarda ve harabelerde güvenlik sorunu
Sosyal aktivite ve sosyal alan eksikliği
Belediye hizmetleri yetersiz ve yavaş
Kar yağışlarında tuzlamanın yetersizliği
Komşuluk olmaması

Ticari hayatın canlanması
Yeşil alan ve parkların artırılması
Daha bakımlı ve temiz bir mahalle olması
Dönüşümde destek verilmesi
Sinyalizasyon ve trafik ışıklarının 
düzenlenmesi
Geri dönüşüm kutuları konulması

Ulaşımın kolay olması
Sahile erişimin kolay olması
Güvenli
Dönüşüm potansiyeli
Boş alanlar, geniş, ferah sokak ve alanlar
Temiz çevre
Sessiz bir mahalle olması

oR
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Yeşil alan ve park eksikliği
Çöp konteynerlerinin yetersiz ve kirli olması
Kaldırımların yetersiz ve bozuk olması
Yolların bozuk olması
Belediyenin bedava WIFI hizmetinin 
kullanılamaması
Parkların gece güvenliği sorunu
Göçmenlerden kaynaklanan güvenlik 
sorunları

Çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi
Daha fazla yeşil alan yapılması
YKYM’nin yanına park yapılması
Ağaçlandırma yapılması ve ağaçların 
düzenli budanması
Kaldırımlara ve yollara yapılan araba 
parkları ile ilgili denetimin artırılması

Ulaşımın kolay olması
Esnafın güler yüzlü olması
Lale Festivali
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Ağaçlar, konteynerler, dar ve bozuk 
kaldırımlar nedeniyle yaya erişimine 
elverişsiz olması
Sokak köpekleri
Temizlik, budanmamış ağaçların 
aydınlatmayı engellemesi gibi yetersiz 
hizmet sorunları
Teknik altyapı sorunları
Semt pazarının caddedeki ulaşımı 
engellemesi, otopark sorununa neden 
olması; pazarcıların bıraktığı çöplerin 
temizlenmemesi
İnşaatların çalışma saatlerinin 
uygunsuzluğu ve düzensizliği

Kaldırımların genişlemesi ve düzenlenmesi
Daha çok ağaçlandırma yapılması
Çarşamba Pazarının kaldırılması
Sokak hayvanları için barınak yapılması 
Araçların, özellikle minibüslerin çok süratli 
gitmesinin önüne geçilmesi

Parkların yeterli, iyi ve canlı olması
Sakin, güzel bir mahalle
Kavgalar ve rahatsız edici kişilerin 
mahallede bulunmaması
Ulaşımın kolay olması
Mahalleli
Gündelik ihtiyaçlara erişimin kolay 
olması, çok esnaf olması
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Madde kullanımı, serserilerin mahalleliyi 
rahatsız etmesi gibi güvenlik sorunları
Otopark alanının yetersizliği
Ulaşım sorunu olması, minibüslerin 
ihtiyacı karşılayamaması
Trafik sorunu
Ara sokaklardaki temizlik sorunu
Sokak köpekleri
Sağlık ocağına erişimin zor olması
Yeşil alan eksikliği
Parkta aydınlatma sorunu
Eğitim seviyesinin düşük olması

Dayanışma olması
Mahallede polisin dolaşması, madde 
kullanımı ve satışının denetimi
Soğanlık’ta daha fazla alışveriş imkanı 
olması

Ulaşımın kolay olması 
Kentsel dönüşüm ve yaşam kalitesi 
yüksek sitelerin yapılması
Temizlik
Soğanlık’ta yeni yapılan kavşak
Parklar için yapılan belediye yatırımları 
Kartal’ın eskiye göre gelişmiş olması



180

Uğ
UR

 m
um

cU
ya

ka
Cı

k

FırSaTsorun beklenTİ

Belediye temizlik hizmetlerinin yetersizliği
İnşaatların çevreyi kirletmesi ve yeterince 
denetlenmemesi 
Yollar ve kaldırımların kötü olması
Sokak köpeklerinin güvenlik sorunu 
oluşturması
İnsan profilinin değişmiş olması, 
dezavantajlı grupların çoğalması

Otopark sorunu, dükkanların önüne 
park edilmesi, mal getiren araçların 
duramaması
Kaldırımların işgal edilmesi
Trafik sorunu
Çevre düzensizliği
Korna seslerinin gürültü kirliliğine neden 
olması
Meydanda açık gıda satılması, denetim 
yapılmaması
Kavşağın kötü tasarlanması, yaya 
erişiminin sorunlu olması
Ana caddedeki binalarda çamaşır 
kurutulmasının görsel kirliliğe neden 
olması

Sosyal bir alan yapılması
Otopark sorununun çözümü için İspark’ın 
gelmesi
Kaldırımlarda ağaçlandırma yapılması
Geceleri temizlik aracının caddelerde 
dolaşması, kaldırımların yıkanması
İnşaatların denetlenmesi
Elektriklerin çok sık kesilmesinin önüne 
geçilmesi
“Klarkson çalmak yasaktır” levhası 
konulması
Kaldırım işgallerine karşı denetim 
yapılması

Parklar
Yolların temizliği
Güvenli olması
Sakin bir mahalle olması
İnsanların uyum içinde yaşaması

Mahalleli ve ortamın iyi olması

Geri kalmış bir mahalle olması
İşlerin çok durgun olması
Tinerciler ve serserilerin mahallede 
bulunması, ölümlerin yaşanması, polisin 
etkisiz olması gibi güvenlik sorunları
Yollar ve kaldırımların kötü olması, 
aydınlatma yetersizliği, elektrik voltaj 
sorunu nedeniyle elektronik aletlerin zarar 
görmesi gibi teknik altyapı sorunları
Caddede arabaların çok hızlı gitmesi, 
özellikle çocuklar için tehlike oluşturması
Çöp toplama hizmetinin yetersiz olması, 
konteynerlerin bakımsız olması
Motorsikletlerin gürültü kirliliğine neden 
olması
İşsizliğin fazla olması

Kentsel dönüşüm
Madde bağımlılarına karşı polisin 
denetim yapması
İlaçlama ve sulama yapılması
Gençliğe sahip çıkılması, gençler için 
spor kompleksi yapılması
Parklar ve bahçeler yapılması
İnsanlara eğitim verilmesi
Caddede arabaların hızlı gitmesini 
önlemek için kasis yapılması, ışık 
konulması
Daha gelişmiş bir mahalle 

Dinlenecek, çay içecek, gezilecek, vakit 
geçirecek yerlerin varlığı
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Silahlı kişilerin esnafa saldırması, madde 
kullanımı ve satışı gibi güvenlik sorunları
Yatırım eksikliği ve banka gibi gündelik 
ihtiyaçların eksikliği
Mahallenin ikinci plana atılması
Pazarın araç ve yaya erişimini 
engellemesi; pazar sonrası koku ve 
temizlik sorunu oluşması
Tufan Sokaktaki tek yön uygulaması
Tufan Sokağın önemine rağmen kısa 
olduğu için cadde olamaması
Sosyal tesis eksikliği

Komşuluk ilişkilerinin iyi olması, 
insanların sıcakkanlı olması 
Esnafların birbiriyle ilişkilerinin iyi olması
Pazar kurulduğu için odak mahalle 
olması: çevre mahallelerden insanların 
gelmesi 
Caddelerin geniş olması, evlerin çok 
sıkışık olmaması
Sakin olması
Ulaşımın; deniz yolu, E-5 ve tren yoluna 
erişimin kolay olması 
Tufan Sokağın prestij caddesi olma 
potansiyeli

Tufan Sokağın yapılış amacı gibi prestij 
caddesi olması, rahat güzel bir yürüyüş 
alanı olması, insanların rahatlıkla 
yürüyebilmesi
Mobese kameraları konulması
Yeşil alan ve çocuk oyun alanı yapılması; 
ağaçlar dikilmesi
Pazarın kaydırılması
Gençlere yönelik destek merkezi, kültür 
merkezi açılması 
Özellikle pazar sonrası temizlik 
hizmetlerinin artırılması
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Otopark sorununun esnafın işlerini 
olumsuz etkilemesi
Gelişim sorunu
Teknik altyapı sorunları: özellikle Kızılay 
Bulvarında yol yapım, çalışması, bitmek 
bilmeyen kazı işleri ve aydınlatma 
yetersizliği
Pazarın dükkanların önünü kapatması, 
ipler asılması, sağlık ocağına erişimi 
engellemesi, pazarcıların ihtiyaçlarını 
sokaklarda ve apartman içlerinde 
gidermesi
Güvenlik sorunu
Trafik sorunu
Yollar ve kaldırımların kötü olması, 
yürünebilir olmaması
Yeşil alan eksikliği
İstikrarsızlık
Dönüşüm belirsizliği
Sokak köpekleri
Çöp toplama hizmetinin yetersiz olması

Her yöne ulaşımın engellenmiş olması
Fabrikalar bölgesi olduğu için uzun 
yıllardır mahallede bir gelişme olmaması, 
aksine daha da geri gidiyor olması
Özellikle sahile giden yolda güvenlik 
sorunu olması
5 senedir süren imar sorunu nedeniyle 
belirsizlik olması
Mahallenin hayalet şehre dönüşmesi, 
fabrikalar ve tren yolu varken, 3000-
4000 kişi gelip giderken şimdi kimsenin 
olmaması, işlerin düşmesi, müşteri 
kalmaması
Tren yolu yanındaki toprak yol ve siloların 
toz ve pisliğe neden olması

Teknik altyapı sorunları ve bitmek 
bilmeyen çalışmaların sona ermesi
Daha fazla yeşil alan ve park yapılması
Kızılay Bulvarında örnek cadde projesi 
uygulanması
İmar sorunlarını müttehhit, belediye ve 
mülk sahiplerinin anlaşıp çözmesi
Örgütlü mahalle ve esnaf

Dönüşüm belirsizliğinin bitmesi, bir an 
önce çözüme ulaşması
Esnaf olarak bir an önce buradan gitmek
Ulaşım sorununu çözmek için 
belediyenin minibüs hattı koyması

Mahallenin pilot bölge olması
Dönüşüm, inşaatların yapılıyor olması
Polisin mahallede denetim yapması
Sakin
Temiz
Kartal’ın en eski mahallesi olması
Asırlık ağaçlar

Yu
Nu

S



182



183

20 MAHAllE 
20 SİVİl TOPlum kURUlUşU

Kartal’da sosyal dayanışma, kentsel dönüşüm, mahalle örgütlenmeleri, doğa 
koruma vb. alanlarda faaliyet gösteren 20 sivil toplum kuruluşu ile görüşmeler 
yapıldı. Bu görüşmelerde STK’lerin faaliyetleri hakkında bilgi alındı. STK’lerin 

işleyiş ve yönetim alanındaki farklılıkları, MEP sürecine katılımları ve bu stratejik 
plandan beklentileri hakkında konuşuldu.
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DOĞAN SOKAK 
DEPREM DÖNÜŞÜM

DERNEĞİ

öğrenİlenleRSTK beklenTİler

Mülkiyet Hakkı
Kentsel Dönüşüm
İmar Planı
Vatandaş Bilinçlendirmesi

Örgütlenmede sıcak konuların önemi
Yönetimlerde kadın erkek eşitliğinin önemi
Benzer örgütlemelerde tüzük ve deneyim 
desteği

İhtiyaç sahibi ailelere pazar sonrası yardımı
Pazar-market fiyat dengesi

Belirsizliklerin giderilmesi
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EMEKLİ ÖĞRETMENLER 
DERNEĞİ

Emekli Hakları,
Sosyal Güvenlik
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HÜRRİYET MAHALLESİ 
GELİŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME 

VE KORUMA DERNEĞİ

Kentsel Dönüşüm,
Vatandaş Örgütlenmesi
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KARTAL PAZARCILAR 
ODASI

Pazar Düzen ve Kontrolü, 
Pazarcı Hakları
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Karlıktepede esnafın ve mahallelinin 
bilinçliliği

Yönetim kararlarını değiştirebilecek 
örgütlenme bilinci

Sokak hayvanlarına karşı bilinçlendirme
Temizlik bilinci oluşturma
Yol ve kaldırım kullanımı
Kartallılık–kentlilik bilinci oluşturulmalı
İnşaat süreçlerinin koordinasyonu
Kartal’ın geleceğinin düşünülmesi

Kent–kasaba dokusu
Sosyal donatı alanları
Mikro klima çalışmaları
Vatandaş hakları bilinçlendirmesi
Yasal zemin iyileştirmesi
Komşuluk kültürünün korunması
Yerel yönetimin yatırımcı kontrolü ve 
yönlendirmesi

Kapalı pazar alanı
Piyasa dengesi
Belediye ve zabıta denetimi

Öğrenci bursu
Gıda yardımı
Gezi ve kermesler
Kıyafet yardımı

KARTAL ANNELER 
DERNEĞİ

Sosyal Yardımlaşma, 
Dayanışma, 
Gönüllülük

T
E

M
A

L
A

R

Dernek bilinirliğinin artırılması
Güvenlik
Bakım ve düzen
Sahil dinlenme tesisleri
Ses kirliliği denetimi
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Günlük oto sanayi esnafı gezileri

Doğa koruma ihlallerinde yasal süreç yönetimi
İmar yasası ihlallerinde yasal süreç yönetimi

Mesleki ağ

öğrenİlenleRSTK beklenTİler

KARTAL OTO SANAYİ 
SİTESİ DERNEĞİ

Mesleki Destek ve Örgütlenme
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DRAGOS DOĞAYI KORUMA  
DERNEĞİ

Doğa koruma,
İmar takibi
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KARTAL - ADALAR ESNAF 
VE SANATKARLAR KREDİ 

VE KEFALET KOOPERATİFİ

Mesleki Danışma,
Kredi Başvuru Yardımı
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Çöpe atılamayan atıkların akıbeti
Otopark
Parkların güvenliği
Yetki koordinasyonu
Mahallelilerin belediye yetki bilinci
Seyyar büfelerin sağlık kontrolü
Mahalle meclisinde söz sahibi kişilerin yer 
alması

Çevre düzenlemesi
Doğa koruma
Yapı denetimi
Dragos kermesi
Sahil kullanımı iyileştirmesi

İşgaliye bedeli indirimi
Otopark
Yol güvenliği
Gece kullanımı
Temizlik
Belediye organizasyon yapısının iyileştirilmesi
Sahil kullanımı iyileştirmesi
Şeffaf belediyecilik
Duyarlılık artırımı
Kültür merkezleri etkinleştirmeleri

MAKİNE MÜHENDİSLERİ 
ODASI KARTAL ŞUBESİ

Mesleki Yetkinlik
Danışmanlık
Denetim

Cevizli-Tekel dayanışması
Kartal-Maltepe apartman yönetici iletişimi

Gençleri bilinçlendirme çalışmaları
Yangın güvenliği çalışmaları
Çevre Mühendisleri Odası ile iletişim
Doğalgaz hatlarının güvenliği çalışması
Yeni işbirlikleri
Bisiklet yolları

Kartal Batı Merkez Projesi 1. etap’ın hayata 
geçirilmesi
Semt pazarları için alanlar yapılması
Yaya yollarının arabalarla işgal edilmesinin 
engellenmesi
Sokak hayvanları için alanlar
Engelli erişimine uygun kaldırımlar
Yeni yapılan inşaatlarda engelli standartlarına 
uyulması zorunluluğu
Belediye-STK-TAK ve sponsor işbirliği ile 
Kartal’a projeler yapılması

MEMLEKET SEVDALILARI 
DERNEĞİ

Kentlilik Bilinci, 
Kentlilik Hakları,
Kentlilik Sorumlulukları, 
Demokratik Davranış, 
Demokrasi KültürüT
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KARTAL MARİNA DRAGOS 
YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ 

DERNEĞİ

öğrenİlenleR beklenTİler

Su Sporları Eğitimi

Kıyı kullanımı
Su sporları alanında istihdam
Ücretsiz yelken eğitimi

Örgütlenirken somut konunun önemi
Dernek kurulurken bölgedeki diğer 
örgütlenmelerle anlaşılmasının önemi
Bilinçli vatandaşların dernek faaliyetlerini 
kolaylaştırması

Yüzme eğitimi
Kayıklar için semt rampası
Sektörün geliştirilmesi
Yeni dolgu alanı projelerinin iptali
Tekne barınakları
Yüzme havuzları
Yelken eğitim simülatörü
Aidiyet duygusu çalışmaları
Meteorolojik haritalar
Lojistik depo
İskele

Taş Ocağı ve Yakacık Kadın Doğum Hastanesi 
başta olmak üzere kamusal alanların 
artırılması
Ayazma Çeşmesi Belediye Tesisi
Kadınlar kıraathanesi
Sosyal dinlenme tesisleri

Kentlilik bilinci
Kent gençliği günü kongresi
Sanat Sokağın canlandırılması
İnteraktif yönetim sistemler
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BALKANLILAR KÜLTÜR VE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

Sosyal Yardımlaşma
Dayanışma
Buluşma
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KENT KÜLTÜRÜ VE 
DEMOKRASİ DERNEĞİ

Kentlilik bilinci,
Kentlilik Hakları,
Kentlilik Sorumlulukları,
Demokratik Davranış,
Demokrasi KültürüT

E
M

A
L
A

R

UĞUR MUMCU MAHALLESİ 
GÜZELLEŞTİRME VE 
YAŞATMA DERNEĞİ

Mahalle Örgütlenmesi
Orman Koruma ve Kontrolü
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Kartallılık bilinci

Yapı Sağlamlığı analizleri
Deprem Toplanma alanı
Ticari birim
Sosyal aktiviteler
Ulaşım alternatifleri
Aydos Ormanı etkin kullanımı
İmar planı revizesi
Kamusal yaşam alanı

Hiyerarşik olmayan yönetim
Bağış toplama yöntemi

Mahalleli bilinçlendirme eğitimleri
Kartal Moda Defilesi

ESKİ KARTALLILAR 
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Sosyal Yardım
Gönüllülük
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STK
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Kadın Kolları, muhtarlık ve kaymakamlıkla 
ortak çalışma
Gönüllü yönetim kadrosu
Saim Eken Okulu ile bağ
Çardak toplantıları
Bağış ve faaliyet videoları

Yabancı sanatçılarla iş birliği
İletişim potansiyeli

Geniş gönüllü ağı
Türkiye çapında yetkinlik
Şeffaf yapı

TÜRK KIZILAYI 
KARTAL ŞUBESİ

öğrenİlenleR beklenTİler

Sosyal Yardımlaşma,
Gönüllülük
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SARDUNYA EL EMEĞİ 
DEĞERLENDİRME DERNEĞİ

El Yapımı Ürün Değerlendirmesi,
El Yapımı Ürünlerin Ticaret ve 
Teşviki
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MİMARLAR ODASI ANADOLU 
YAKASI BÜYÜK KENT 2. 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Mesleki Yetkinlik
Danışmanlık
Yapı Denetimi
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ÇAĞDAŞ YAŞAMI 
DESTEKLEME DERNEĞİ

Sosyal Yardım
Eğitim Desteği
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Kartal’a özgü el yapımı ürünlerin teşviki
Kartallı zanaatkar araştırması
Yeni ürün pazarları
Vizyon eğitimleri

Yeşil alan kurgulanması
Yapı güvenliği araştırması
Eğitim evleri
Mahalle meclisleri
Ağaç dikme etkinlikleri

İhtiyaç sahibi belirleme işbirliği
Esnaflar ile koordinasyon

Yükselen Kartal’ın uygulanabilirlik analizi
Deprem toplanma alanları
Riskli alan haritalaması
MEP’in duruşu
Ada birleşim projeleri kontrolü
Artan nüfus değerlendirmeleri
Plan büyüklüğü
Farklı dönüşüm modelleri çalışması
Akademik destek
İnsan odaklı ulaşım kurgusu

Belediyeye yakın süreç takibi
Plan desteği
Mahalleli bilgilendirmeleri
Bölgenin planlama çalışmaları

MEP’in bu bölgede imar planı olmaması 
sorununu gündeme getirmesi, eylem 
planından çıkan sonuçların bu bölge için 
hazırlanacak 1/1000 ölçekli imar planlarında 
dikkate alınması

Kartal Doğu Merkez, 
Katılım, 
Planlama,
Tasarım, 
Mülk Sahibi Hakları

KENTDER
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karTal BeledİyeSİ 
yÖneTİcİleRİ İle 

GÖRÜŞMeleR
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Bu bölümde Kartal Belediyesi’nin ilgili başkan yardımcıları ve müdürlükleri ile 
MEP çalışması paylaşılmış, görüşler toplanmıştır.

Görüşme yapılan müdürlükler;

Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Medya Birimi, İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Gençlik 

Kariyer Merkezi, Fen İşleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı
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Başkan yaRDımcıları

Nuran Keriş

Hüsnü YeşilyurtGülcemal Fidan Turgut Mermertaş

Mustafa Fehmi OkayFeyyaz Kaynak Ali Apaydın
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Fen İşleri Müdürlüğü

Beledİye BİRİMlerİ

Emlak İstimlak Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı

Plan ve Proje Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü

Gençlik Kariyer Merkezi

Sosyal Medya Birimi Strateji Geliştirme Müdürlüğü



tAK KAMp
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TAK Kamp’lar, tasarımcıların ve Kartallıların bir araya gelerek fikirler ürettikleri 
çalıştaylardır.

04 Haziran 2016 tarihinde Dragos Arkeolojik Kazı Alanında yapılan TAK 
Kamp III etkinliğinde MEP bünyesinde yapılan çalışmalar mahalleliler 

ve tasarımcılar ile paylaşıldı. Yapılan etkinlikte önceden toplanan veriler 
katılımcılar tarafından değerlendirildi, yeni öneriler geliştirildi ve MEP üzerine 

geri dönüşler toplandı. 
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“Tren 
istasyonlarına 

entegre, 
katlı otoparklar 

yapılsın”

“Daha fazla 
sosyal ve yaratıcı 

alan yapılsın: 
Atölyeler/ Maker 

Space.”

Taş Ocağı,
stadyum, kültür 
merkezi, ulaşım 
transfer merkezi

olarak değerlendirilsin.

“Gençleri kazanabilmek için 
TAK Kondularda; 

kütüphane, bilgisayar 
evi olsun, el becerileri 
geliştirecek etkinlikler 

yapılsın.”

“Madde bağımlılığı ile 
mücadele için,

belediye ve emniyet 
güçleri işbirliği yapsın.”

“Gençlere kariyerleri 
için yardım yapılsın, 

gençlere destek 
verilsin.”

“Matematik, 
fizik 

kampları 
yapılsın.”

“Mahalle aktiviteleri yapılsın,
eski oyunları çocuklara 
öğretmek için Tombalak 

Oyun Evi açılsın.”

“Sığınma 
evleri 

açılsın.”

“Resmi kurumların 
yeşil alanları 

kamuya açılsın.”

“Parklara tuvalet 
istiyoruz.”

tAK KAMp 
ÇalIŞTay 
VeRİleRİ

“Aydos ve Ayazmaya 
seyir terasları yapılsın.”

“Kıyı Festivali 
yapılsın.”
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“Yukarı mahallelerde oturanlar 
için,

 Kordonboyu’nda bisikletlerini 
bırakabilecekleri

bisiklet park alanları yapılsın.”

“Kreşler ve yaşlı 
bakım evleri 

alan yetersizliğinin 
önüne geçilebilmesi 

için birlikte 
kurgulansın.”

“Tekel İskelesine,
deniz ve insanları 
buluşturabilecek 

bir yapı-tesis 
yapılsın.”

“Kartal’a hobi 
bahçeleri 
yapılsın.”

“Kitap okuma 
etkinlikleri, 

okuma grupları 
oluşturulsun.”

“Gençler için 
okullara yakın 
sosyalleşme 

alanları 
olsun.”

“Sokak sanatçıları 
ve müzisyenler için 
sabit alan yapılsın.”

“Cevizli’deki 
göletin çevresi 
düzenlensin”

“Belediye eski 
mahalle marketlerini 

yeniden açsın.”“Madde bağımlılığı 
konusunda 
uzmanlarla 
çalışılsın.”

“Yunus sanayi alanında 
kullanılmayan alanlar istimlak 

edilip 
Aydos’a kadar yeşil kuşak 
olarak değerlendirilmeli.”



orTak SORUn, FIRsaT Ve 
BeklenTİ enVanTerİ
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Bu bölümde, toplanan verilerin analizi ve kategorizasyonu yapıldı, veriler 
basit ve kolay anlaşılabilir hale getirildi. Sorunlar, fırsatlar ve beklentiler 
ortaklaştırılarak mahallelerin gereksinim ve önceliklerinin tespit edilmesi 

amaçlandı.
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SORUnlar

KARTal

fırSaTlar

Parkların niteliksizliği 
ve yetersizliği

Sokak köpekleri

Güvenlik

Aydınlatma

Kamusal alan

Altyapı

Otopark

Tren yolu inşaatı

Belediye faaliyetleri bilgilendirme 
eksikliği

SORUn FIRsaT BeklenTİ enVanTerİ

200
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beklenTİleR

Kartal Belediyesi

Yeşil alan

Deprem Dönüşüm Müdürlüğü

Spor alanı

TAK Kartal

Sosyal tesis

Kartal Doğu Merkez Projesi

Altyapı iyileştirmeleri

Adliye / hastane

Kültürel aktiviteler

Aydos Ormanı

Toplu taşıma iyileştirmeleri

Dragos Tepesi

Kreş

Sahil şeridi

İnşaat denetimleri

Taş ocağı

Değerlendirilebilecek alanlar

201
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SORUnlar

AtAlAR CevİZlİ

fırSaTlar

beklenTİleR

Yeşil alan

Engelli erişimi

Altyapı

Güvenlik

Otopark

Toplu Taşıma

Otopark/trafik

Sokak köpekleri

Park/yeşil alan

Sosyal donatı

Sınır mahalle

Güvenlik/madde bağımlılığı

Boş alanlar

Sakin

Bilinç

Ulaşım

Genç nüfus

Adliye/hastane/kafe

Ceviz Meydanı Projesi

Çalışan kadın oranı

Futbol sahası

Genç nüfus

Çarşı caddeleri

Sosyal alan

Kültürel aktiviteler

Spor alanları

Çay bahçesi

İnşaat süreç kontrolü

Ulaşım alternatifleri

Çok katlı otopark

İmar projelerinde otopark zorunluluğu

Altyapı iyileştirmeleri

Spor alanları / aktiviteleri

Sosyal etkinlik alanları

Sokak sanatı

Gölet çevresinin düzenlemesi

Yeşillendirme çalışmaları

202
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CumHURİyeT ÇarŞI çaVUşOĞlu

Toplu taşıma yetersizliği

Yeşil/kamusal alan

Sokak köpekleri

Günlük ihtiyaç erişimi

Altyapı sorunları

Güvenlik

Park eksikliği

Meydan kullanımı

Güvenlik

Otopark

Orman kullanımı

Kamusal alan

Gündelik ihtiyaçlara erişim zorluğu

Güvenlik

Park

İnşaat süreci yönetimi

Ulaşım

Madde bağımlılığı

Erişilebilirlik

Komşuluk

Geniş arsalar

Spor kompleksi

Sakinlik

İmar planındaki park alanı

Aydos

Yakacık Meydanı

Komşuluk

Kadın potansiyeli

Şehir ve köy yaşantısı birlikteliği

Eski yerleşim

Eğitim düzeyi

Komşuluk

Değerlendirilebilir alanlar

Pazar

Eski mahalle

Engelli erişimi

Sosyal alan

Çocuk Eğitim Merkezi

Temizlik ve çevre hizmeti

Sokak köpekleri

Üst örtülü kamusal alan

Ulaşım iyileştirmesi

Aydos Atış Poligonu alanının 

değerlendirilmesi

Spor alanları

Kadınlar kahvesi

Meydan düzenlemesi

Çeşmelerin restore edilmesi

Kreş

Sosyal faaliyet alanı

Spor faaliyetleri ve alanı

Sokak hayvanları için barınak

Çocuklar ve kadınlar için eğitim programı

203
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Parkların yetersizliği ve niteliksizliği

İmar/altyapı

Güvenlik

Ulaşım

İnşaat denetimi

Açık alan eksikliği

Güvenlik

Altyapı

Okul erişimi

Sürdürülebilir olmayan çözümler

Engelli erişimi

Geceleri toplu taşıma yetersizliği

Taş ocağı

Boş alanlar

M. A. Büklü Parkı

Sakinlik

Düşük yapı yoğunluğu

Dönüşüm

Temiz

Tarihi yapılar

Komşuluk

Gündelik ihtiyaçlara erişim kolaylığı

Değerlendirilebilecek alanlar

Sosyal alan

Sokak sanatı

Temizlik hizmetlerinin araştırması

Engelli erişimine uygunluk

Çevre bilinçlendirmesi

Kreş

TAK Kondu

Spor alanı

Yeşil alan

Gençlik Eğitim Merkezi

Sosyal dinlenme alanı

Ulaşım alternatifleri

TEM’in üst ve alt kısımları arasında geçiş 

sağlanması

SORUnlar

eSeNTEpE gümüşpınar

fırSaTlar

beklenTİleR

204
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Donatı alanı

Aydınlatma/altyapı

Hızlı betonlaşma

Toplu taşıma

Otopark

Güvenlik

Yeşil alan

Otopark

Güvenlik/aydınlatma

Kartallı Kazım Meydan trafiği

Hizmet yapılarının uzaklığı

Tren yolu altı/üstü ulaşım

Bakımsız parklar

Sokak köpekleri

Kamusal alan kullanım bilinci eksikliği

Kentsel dönüşümdeki belirsizlik

Engelli erişimi

Ana cadde

Pazar

Katılımcılığa açık

Değerlendirmeye açık alanlar

Sakin, sessiz, huzurlu

Kartallı Kazım Parkı

Eğitim yapılarına erişim

Tarihi şaraphane

Cemevi ve sosyal tesisi

Kilise

Kartal’ın vitrini

Güvenli, gürültüsüz ve sakin

Sahil yürüyüş alanı

Açık görüşlü mahalleli

Organik Pazar

Günlük ihtiyaçlara erişim kolaylığı

Eğitim yapılarının artırılması

Yeşil alan/park

İnşaat denetimleri

Park arazisinin değerlendirilmesi

Etkinlik bildirimleri

Gençlere iş olanakları

Parklara umumi tuvalet ve bank

Sosyal ve kültürel tesisler

Araç trafiği denetimi ve bisiklet yolu

İşler geri dönüşüm sistemi

Kentsel dönüşüm sonrası komşuluğun 

devam etmesi

Sanatsal faaliyetler

Çarşının zenginleştirilmesi

Altyapı ve teknik sorunların giderilmesi

Bisiklet yollarının ve otopark çıkışlarının 

işgal edilmesinin önlenmesi

Metroya ulaşım alternatifleri

Kıyı Festivali

hÜrRİyeT karlıkTePe kordOnboyu
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Niteliksiz parklar

Güvenlik

Yeşil alan

İşgal edilen boş alanlar

Trafik

Altyapı

Mahalle içi imar adaletsizliği

YKYM

Lale Festivali

Ulaşım/metro

Esnaf

Geniş ara sokaklar

Sarrafçılar Çarşısı arazisi

Merkezi konum

Spor alanları

Sosyalleşme alanları ve kültürel etkinlikler

Parklara ve kaldırımlara sokak mobilyası 

yerleştirilmesi

İnşaat denetimi

Sokak köpeklerinin kontrolü

Dönüşen binalarda otopark zorunluluğu

Altgeçit ve parklarda güvenlik

Temizlik hizmetleri ve bilinci

Parkların niteliksizliği

Otopark

Teknik altyapı

Pazar/trafik

Sahil

Ulaşım

Okullara erişim

Dönüşüm potansiyeli

Boş alanlar

Sosyal ve kültürel etkinlikler

Genç nüfus

Tamirhane Caddesi

Park, spor alanları ve sosyal aktiviteler

Futbol sahası

Kreş

Sokak hayvanları bakımı ve barınak

Mahallenin cazip yapılması

Dönüşüm desteği

SORUnlar

oRhaNtePe oRTa

fırSaTlar

beklenTİleR
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Sağlık ocağı uzak

Güvenlik

Yeşil alan

Sokak köpekleri

Hızlı dönüşüm

Otopark

Sokak hayvanları

Güvenlik

Engelli erişimi

Teknik altyapı

Trafik

Yetersiz çöp konteyneri

Günlük ihtiyaçlara erişim

Güvenlik

Parkların yetersizliği ve 

niteliksizliği

Eğitim

Temizlik

Teknik altyapı

Orta Mahalle YKYM

Komşuluk

Temiz, havadar

Soğanlık Metrosu

Mahalle duyarlılığı

Değerlendirilebilir boş alan

Sakin, temiz ve güzel

MAG 

Parklar canlı ve erişim kolay

Eğitim düzeyi

Sahile erişim kolaylığı

Komşuluk

Ulaşım

Dönüşüm

Çocuk parkı

Sosyal ve kültürel tesis

Gençlere yönelik etkinlik

Ulaşım alternatifleri

Mahalle çarşısının canlanması

Parklara bakım

Çevre düzenlemesi

Aydınlatma

Sosyal dinlenme tesisi

Okul önleri trafik sinyalizasyonu

Güvenli Oyun Sokağı

Belediye mahalle marketleri

Kartal’ın tanıtımı

Günlük çocuk bakım evleri/kreş

Geri dönüşüm kutusu

Ev hanımları için iş olanağı

Yaya geçidi

Bisiklet yolu

Kültür merkezi

peTROlİŞ soğanlık TopSelvİ
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Meydan kullanımı

Otopark

Güvenlik

Sokak köpekleri

Çeşme

Kamusal alan

Aydos

Yakacık Meydanı

Ayazma

Çeşmeler

Kadın potansiyeli

Spor salonu

Tarihi yapılar

Sunay Akın Masal Evi

Eğitim yapısı

Sosyal alan

Çamaşırhane-kreş projesi

Köpek kulübeleri

Aydos sosyal tesisi/seyir terasları

Minibüs terörü

Sokak köpekleri

Güvenlik

Donatı alanı

Belediye faaliyetleri bilgilendirme eksikliği

Pendik’e ulaşım

Aydos

Yeşil alanlar

Huzurlu

Köpek Sahiplendirme Projesi

Temiz ve sakin

Mahalleli profili

Ulaşım alternatifleri

Sağlık ve eğitim birimleri

Mahalleli çevre bilinçlendirmesi

Kültürel etkinlikler

Spor alanları

SORUnlar

uĞur MUMCu yakacIk

fırSaTlar

beklenTİleR
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Trafik/otopark

Sokak köpekleri

Pazarın sokağa kurulması

Teknik altyapı

Kaldırım işgalleri

Güvenlik

Madde bağımlılığı

Pazar

Aydınlatma/altyapı

Kaldırım işgalleri

Güvenlik

Yeşil alan

Belirsizlik/kaygı

Dönüşüm süreci

Güvenlik

Donatı alanı

Ulaşım

Konut kalitesi

Merkezi konum

Kızılay Caddesi

Mevcut donatı alanları

Çarşı

Yaşam standardı

Tarihi mekanlar

Eğitim düzeyi

Komşuluk

Ulaşım

Sessizlik

Pazar

Değerlendirilebilir alan

Kartal Doğu Merkez Projesi

Boş alan

Dernekler

Düşük yapı yoğunluğu

Ulaşım/tren yolu

Kıyı şeridi

Sosyal alan

Yeşil alan

Temizlik bilinci

Otoparksız yapılara ruhsat verilmemesi 

İmar sorunlarının çözümü

Sahilde dinlenme tesisi

Şerif Ali Sokağın değerlendirilmesi

Sosyal tesis

Mahalle temizlik bilinci

Kültür kompleksi

Spor alanları

Mahalleye yatırım yapılması

Sanatsal faaliyetler

Ada bazlı dönüşüm

Yağmur suyu kanalları

Ulaşım alternatifleri

Park/çocuk oyun alanı

Güvenlik önlemleri

İmar sorunun çözümü

Kağıt toplayıcılar için alternatif yaşam alanı

yalI yUkaRI YuNuS
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TaSaRım
Tasarım bölümündeki çalışmalarla, önceki bölümlerde elde edilen verileri değerlendirebilmek ve yaşanabilir mahalleler yaratabilmek 
amaçlanmıştır. Katılımcı yöntemlerle toplanan veriler araştırma bölümünde hazırlanan altlıklarla birleştirilerek, mahallelerde yaşam 

endeksi oluşturmak için 4 tema altında sınıflandırıldı. Öneri çözümler ve projeler belirlenen temalar altında mahallelerin sorun, fırsat 
ve beklentileri ile eşleştirildi. Bu bölümde, MEP’in sokağın görüşünü temsil etmesi, mahallelerin gelişmesi, yenilenmesi ve korunması 

hedeflenmektedir.
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4- TASARIM

KAYNAKLAR

4 TEMA

MAHALLE EYLEM PLANI STRATEJİLERİ

PROGRAM VE PROJE ÖNERİLERİ

Kolay
Cazip
Duyarlı
Dönüşen



4 TEma
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Kartal’ın 20 mahallesi için yaşam endeksi oluşturacak performans kriterleri 
belirlemek amacıyla, 4 tema kurgulandı. Mahallelerdeki yaşam ve mekana ilişkin 
sorunların sistematik bir altyapı ile çözüme ulaştırılması için önceliklerine göre 

kategorize edildi. 

4 tema; insanların günlük yaşamını, ekonomik hayatını, yaşam tarzını, birbirleri 
ve toplum geneli ile olan ilişkilerinin yanı sıra değerler, inançlar ve kurallar gibi 

kavramları kapsayacak niteliktedir. 
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KolAY
5, 10, 15 DakİkaDa yürüyerek nerelere UlaşaBİlİyorSUnUZ?
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15 dakika, sağlıklı bir insanın 1 km’yi kolaylıkla yürüyebildiği süredir. 15 dakikada yürüyerek ulaşılabilinen kullanım alanları mahallelerin kolaylık 
seviyesini gösterir. Kolay mahalleler Ulaşılabilir, Sürekli, Entegre ve Okunabilir kriterlerine uygun mahallelerdir.
 
Ulaşılabilir: Kolay mahalleler yürüyerek veya toplu ulaşım kullanılarak mahalledeki donatı alanları, dükkanlar, AVM’ler, sosyal ve kültürel tesisler, kamu 
kuruluşları, ibadethaneler, eğitim ve sağlık kuruluşları vb. birimlere ulaşabilirler.     
                                                                                           
Sürekli: Kolay mahallelerde yaya yolları, yeşil alanlar, bisiklet yolları ve araç yolları bir engelle karşılaşmadan, sürekli olarak devam eder.
 
Entegre: Konut-iş yeri otoparkı ve konut-toplu taşıma-işyeri entegrasyonları yüksek olan mahalleler kolaydır.
 
Okunabilir: Kolay mahallelerde araç trafiği, yaya trafiği, tabela ve sinyalizasyon okunabilirliği yüksektir.

Kültür Tesis

Minibüs cad.

Kaymakamlık

Karakol

Belediye

Muhtarlık

Kafe

Restoran

AVM

Bakkal

Market

Merkez

Vapur

Deniz Oto.

Tren

E-5

Sahil Yolu

ENTEGRE

Araç yolları

Yaya Yolu

Bisiklet yolu

Konut-Otopark

Tabela Yaya geçidi
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CazİP
MaHallenİzİ Cazİp kılan özellİkleR nelerdİr?



227

Mahallelerin cazip olabilmesi için kullanım çeşitliği ve mahalle karakteri önemli kriterlerdir. Cazip mahallelerde diğer mahallelerden ve ilçelerden kişilerin 
mahalleyi kullanması, mahallenin canlanmasına ve yerel ekonomiye katkı sağlar. Cazip mahalleler Çekici, Canlı, Güvenli ve Temiz’dir.
 
Çekici: Çekici mahalleler caziptir. Bölgede yaşayan mahalleliler tarafından belirlenen mekânsal referans noktaları bölgelerin cazip kılınmasına yardımcı 
olur. Çekici mahallelerde doğal ve kültürel fırsatlar değerlendirilir; kültürel yapılara ve sembollere, meydanlara, kıyılar, ormanlar ve yeşil alanlara yatırımlar 
yapılır.
 
Canlı: Sosyal ve kültürel etkinlikler, kıyı, sokak ve cadde kullanımı, nefes alınabilecek koridorlar oluşturulması mahalleleri canlandırıp mahallelerin 
kullanımını artırır.
 
Güvenli: Cazip mahalleler güvenlidirler. Güvenli mahalleler; hırsızlık, akşam kullanımı, madde bağımlığına karşı önlemler, doğal afet, ev ve iş yeri 
güvenliği, sokak hayvanları ile birlikte yaşam, trafik kurallarına uyulma kriterlerine göre kurgulanmıştır.
 
Temiz: Mahallelerin cazipliği temizliği ile doğru orantılıdır. Temizlik hizmetleri düzgün ve kontrollü olan, sakinlerinde temizlik bilinci olan mahalleler cazip 
olarak nitelendirilir.

Sınırlar

Okul Çevresi

Mimari

Meydan

DereAnıt

Kültürel Miras

Semboller

Kıyı

Eski

Mavi

CANLI

Hizmet Bilinç

Nefes

Rekreasyon

Kıyı Kullanımı

Sosyal Etkinlik

Sokak Kullanımı

Cadde Kullanımı

Kültürel Etkinlik

Yangın

Hırsızlık

Gece Kullanımı

Toplanma Alanı

Afet Senaryosu

Sok. Hayvanları
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KARTal
caZİP Mekanlar HaRİTaSI
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DuYARlI
MaHallenİzİn DuyarlılıklaRı nelerdİr?
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Mahalleler duyarlılıkları ölçüsünde tüketimlerini azaltıp üretimlerini artırabilirler. Duyarlı mahallelerde bireyler yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi için 
sorumluluk almaya gönüllüdürler. Sorumluluk bilinci olan mahalleliler, mahallelerini Kolektif, Aktif, Bilinçli ve Öğrenen olarak kurgular.
 
Kolektif: Duyarlı mahalleler kolektif olarak hareket ederler. Komşuluk ve yardımlaşma bilinci olan, kolektif hareket eden mahalleler duyarlı olarak 
nitelendirilir.
 
Aktif: Duyarlı mahallelerin aktif vatandaşları vardır ve aktif vatandaşlar bilgi sahibi, açık görüşlü, paylaşımcı, sorumluluk sahibi katılımcı ortamlarda 
görüşlerini ifade eden insanlardır.
 
Bilinçli: Bilinçli mahalleler geri dönüşüme özen gösteren, temizlik bilincine sahip, sokak hayvanlarına karşı duyarlı ve ekolojik bilinci olan mahallelerdir.
 
Öğrenen: Duyarlı mahalleler öğrenmeye açıktırlar. Mahallelerini yaşanabilir bir mahalle yapabilmek için öğrenir ve öğrendiklerini mahallelilerle 
paylaşırlar.

Mahalle temizlik bilinci

Sokak Hayvanlarına Duyarlı

Tüketim Kontrolü

Ekolojik Bilinç

Deprem

Katılımcı

Sorumlu

Bilgili

Takipçi

Kolektif Bilinç
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Pazar esnafının gün sonu kalan ürünleri 
ihtiyaç sahiplerine bağışlaması

MEP kapsamında yapılan mahalle 
buluşmalarında Kartal’ın mahallelerindeki 
duyarlılık örnekleri derlendi. 

Duyarlılık örnekleri, kolaj çalışması 
ile görünür kılınarak örneklerin 
yaygınlaştırılmaları amaçlanmıştır.

“Yoluma Engel Olma” etiketleri

Kitap ve giyecek kumbaraları

Doğan Sokak Deprem Dönüşüm Derneği

Sokak köpeklerini sahiplenen 
siteler

Kartal Anneler Derneği

Mahallelinin geri dönüşüm çöpü talebi

Kızılay Caddesi’ndeki yürüyüşler

kaRTal’dakİ 
DuYARlIlIk 
ÖRnekleRİ
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Dragos Yelken Kulübü’nün gençlere ücretsiz 
yelken eğitim vermesi

Şok Kıyı Köşe

Askıda ekmek

Petroliş MAG 
( Mahalle Afet Gönüllüleri )

Emeklilerin park nöbeti teklifi

Gönül Çarşısı

UMDER’in mahalleliyi mahallenin sorunları 
için örgütlemesi

Hürriyet Mahallesi Geliştirme ve 
Güzelleştirme Derneği

Mama kapları
“Kendin Yap” kulübeler

İnternet otobüsü

Aylık muhtar toplantıları

Gezici kütüphane
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Dönüşen
MaHallenİzde neler Dönüşüyor?
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Mahalleler dönüşürken geçmişten gelen birikimini geleceğe aktarabilmelidirler. Dönüşen mahalleler dönüşüm sürecinde aktif rol alır ve uyuma önem 
gösterir. Dönüşen mahalleler Katılım, Değer, Doku ve Kapasite kavramlarına uyumlu kurgulanır.
 
Katılım: Dönüşüm sürecindeki mahalleler katılımcı süreçlerle fikirlerini beyan eder ve mahallelerini haklarının bilincinde dönüştürürler.
 
Değer: Dönüşen mahalleler, mahallelerindeki riskli bölge analizine göre dönüşür ve yapılan antlaşmalarla arsa değerlerini korurlar.
 
Doku: Dönüşen mahallelerde dönüşüm süreci yönetilirken ve mahalle kimliği oluşturulurken bina, sokak, mahalle dokusu ve uyuma dikkat edilir, tasarım 
mahallenin dinamiklerine göre düzenlenir.
 
Kapasite: Mahalleler dönüşürken, altyapı kapasitesi ve hizmetler, dönüşüm projeleri ile paralel olarak ilerler ve inşaat süreci; kısıtlanan yaya dolaşımı, 
ulaşım bağlantıları, lojistik kapasite, kanalizasyon, aydınlatma vb. kriterlere göre planlanır.

Mimari

Tasarım

Sosyal Yapı

Karakter

DOKU / UYUM

KATILIM

Altyapı

Hizmetler

Farkındalık Risk
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Mahalle Makroformları

2001 Yılı Öncesi İnşa Edilmiş Yapılar

2001 Yılı Sonrası İnşa Edilmiş Yapılar

KARTal
RİSk HaRİTaSI
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yaŞam endeksİ 
krİTeRlerİ

Kültürel Tesis

Minibüs cad.

Kaymakamlık

Karakol

Belediye

Muhtarlık

Kafe

Restoran

AVM

Bakkal

Market

Merkez

Vapur

Deniz Oto.

Tren

E-5

Sahil Yolu

ENTEGRE

Araç yolları

Yaya Yolu

Bisiklet yolu

Konut-Otopark

Tabela Yaya geçidi

CANLI

Hizmet Bilinç

Sınırlar

Okul Çevresi

Mimari

Meydan

DereAnıt

Kültürel Miras

Semboller

Kıyı

Eski

Mavi

Nefes

Rekreasyon

Kıyı Kullanımı

Sosyal Etkinlik

Sokak Kullanımı

Cadde Kullanımı

Kültürel Etkinlik

Yangın

Hırsızlık

Gece Kullanımı

Toplanma Alanı

Afet Senaryosu

Sok. Hayvanları
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Mahalle temizlik bilinci

Sokak Hayvanlarına Duyarlı

Tüketim Kontrolü

Ekolojik Bilinç

Deprem

Katılımcı

Sorumlu

Bilgili

Takipçi

Kolektif Bilinç

Mimari

Tasarım

Sosyal Yapı

Karakter

DOKU / UYUM

KATILIM

Altyapı

Hizmetler

Farkındalık Risk



mahalle eylem planı 
sTraTejİlerİ
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MEP Stratejileri bölümünde, mahallelilerden katılımcı yöntemlerle toplanan sorun, fırsat ve 
beklenti verileri, 4 tema altında öneri çözümler ve projeler ile birleştirilmiştir. MEP Stratejileri 
ile mahallelerin gelişmesi, yenilenmesi ve korunması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Kartal’ın 

mahallelerinin mevcut durumuna ilişkin bilgiler ile eylem örnekleri eşleştirilmiştir.
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4 TeMa; 4 STRaTejİ; 16 eyleM

STRaTejİ 2: caZİP
Eylem 1; Sosyal yaşam envanteri hazırlamak
Eylem 2; Etkileşim senaryoları geliştirmek
Eylem 3; Cazip mahalle tasarım rehberi hazırlamak
Eylem 4; Cazip mahalle algısı tasarlamak

mahalleler yaratılması.

STRaTejİ 1: KolAYMahalle yaşamının 

Eylem 1; Kamusal alan envanteri hazırlamak
Eylem 2; Kolay yaşam senaryoları geliştirmek
Eylem 3; Kolay erişim rehberi hazırlamak
Eylem 4; Eksik donatıların yapımını programlamak

kılınması.
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STRaTejİ 3: DuYARlI
Eylem 1; Mahalle karakteri analizi hazırlamak
Eylem 2; Duyarlılık kriterlerini belirlemek
Eylem 3; Duyarlı mahalleli algı yönetimi tasarlamak
Eylem 4; Mahalleli bilinci etkinlikleri düzenlemek

mahalleli farkındalığının artırılması.

STRaTejİ 4: dÖnÜŞen
Eylem 1; Mahalle değerlerini belirlemek
Eylem 2; Düşünen ve düşleyen mahalle dönüşüm senaryoları geliştirmek
Eylem 3; Mahalle sosyal etkileşim ağı tasarlamak
Eylem 4; Mahalle meclisleri kurmak

birlikte ve yerinde mahalle tasarlanması.
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KARTal

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Altyapı,

Güvenlik.

Parkların niteliksizliği ve yetersizliği.

Belediye faaliyetleri bilgilendirme 

eksikliği,

Kamusal alan.

Parkların niteliksizliği ve yetersizliği, 

Güvenlik, 

Aydınlatma,

Kamusal alan.

Sokak köpekleri,

Güvenlik.

Kamusal alan.

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi, 

Değerlendirilebilecek alanlar, 

Taş Ocağı.

Spor alanı,

Sosyal tesis,

Kültürel aktiviteler.

Kartal Belediyesi,

Dragos,

Sahil şeridi,

Aydos.

Kartal Belediyesi,

Mahalleli bilinci.

Kartal Belediyesi,

TAK Kartal,

Değerlendirilebilecek alanlar.

Altyapı iyileştirmeleri.

Kültürel değerler, 

Alanlar ve aktiviteler.

Güvenli ve erişilebilir rekreasyon 

alanları.

Spor alanı, 

Sosyal tesis, 

Kültürel aktiviteler.

Yeşil alan,

Sosyal tesis.

Sosyal tesis, 

Kültürel aktiviteler.

KolAY

CazİP

caZİP / 
Duyarlı

caZİP / 
Duyarlı

caZİP /
 Dönüşen

kOlay / caZİp

kOlay / caZİp
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Kentsel Erişim Rehberi.

Kartal’ın Çeşmeleri Haritalama Çalışması.

Taş Ocağı Rekreasyon Alanı Projesi.

YKYM’lerin işlevlendirilmesi, 

bilinirliğinin artırılması ve etkin kullanımı.

Park Tasarım Rehberi.

Apartman Köpek Sahiplenme Projesi.

TAK Kondu.

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Destekçiler, 

Kent konseyi,

Memleket Sevdalıları Derneği.

Kartal Belediyesi,

Muhtar.

Kartal Belediyesi,

Yatırımcılar.

Kartal Belediyesi, 

Muhtar.

Kentsel Strateji, 

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi,

Muhtar,

UMDER.

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Destekçiler, 

Gönüllüler, 

Mahalleliler.

8 ay

5 ay

5 yıl

Süresiz

5 ay

2 haftalık periyotlar

Süresiz
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KARTal

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Kamusal alan,

Güvenlik,

Parkların niteliksizliği ve yetersizliği.

Güvenlik, 

Altyapı, 

Belediye faaliyetleri bilgilendirme 

eksikliği,

Tren yolu inşaatı.

Güvenlik, 

Altyapı, 

Aydınlatma,

Tren yolu inşaatı.

Parkların niteliksizliği ve yetersizliği, 

Kamusal alan, 

Sokak köpekleri, Güvenlik,

Tren yolu inşaatı, Altyapı, Otopark, 

Belediye faaliyetleri bilgilendirme 

eksikliği.

Otopark, 

Kamusal alan,

Altyapı, 

Parkların niteliksizliği ve yetersizliği, 

Güvenlik,

Tren yolu inşaatı.

Güvenlik, 

Tren yolu inşaatı.

Kartal Belediyesi, 

Sahil şeridi,

Mahalleli bilinci.

Kartal Belediyesi,

TAK Kartal.

Kartal Belediyesi,

TAK Kartal.

Kartal Belediyesi,

Mahalleli bilinci.

Kartal Belediyesi,

Kartal Doğu Merkez Projesi.

Kartal Belediyesi.

Yeşil alan, 

Spor alanı, 

Sosyal tesis, 

Kültürel aktiviteler.

Altyapı iyileştirmeleri, 

Toplu taşıma alternatifleri.

İnşaat denetimi.

Yeşil & Spor alanları, 

Sosyal tesis, Altyapı iyileştirmeleri, 

Kültürel aktiviteler, 

Toplu taşıma alternatifleri, 

Kreş,

İnşaat denetimi.

Dönüşüm projelerinde otoparkın 

zorunlu tutulması, 

Altyapı iyileştirmeleri.

İnşaat denetimi.

caZİP /
dUyaRlı

kOlay / CazİP
dUyaRlı / 
dönüşen 

kOlay / 
dönüşen

kOlay / caZİP 
Dönüşen

Dönüşen

Duyarlı
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Sahil Kullanımı Çalıştayı.

Mahalleli Bilgilendirme Kartları.

Güvenli Ulaşım Rotası Çalıştayı.

Katılımcı Şehircilik Platformu.

Mahalle Meclisi Kurulması.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

İnşaat süreç yönetimi planlaması.

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi, 

TAK Kartal, 

Muhtar,  

Kartal Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü Derneği, 

Dragos Doğayı Koruma Derneği, Mahalleliler.

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Kent Konseyi, 

Muhtar.

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Mahalle Gönüllüleri,

Muhtar.

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi.

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi, 

Muhtar.

Kartal Belediyesi, 

Mimarlar Odası, 

Kentsel Strateji.

Kartal Belediyesi,

İBB,

Valilik.

3 ay

1 ay

1 - 2 ay

Süresiz

Süresiz

3 ay

2 ay
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aTalar

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR

KolAY

CazİP

Duyarlı

Dönüşen

kOlay / caZİp

Yeşil alan.

Etkinlik eksikliği.

Altyapı,

İnşaat süreci yönetimi

Çocuk parkı.

Engelli erişimi,

Kaldırım işgalleri.

Boş alan.

Genç nüfus.

Mahalleli bilinci.

Muhtar.

Mahalleli bilinci.

Spor alanı, 

Sosyal alan,

Oyun parkı.

Sosyal alan,

Kültürel aktivite, 

Sokak tiyatroları.

İnşaatlara otopark zorunluluğu.

Muhtarın az kullanılan bir sokağı 

kapatıp çocuk parkı yapma önerisi.

Yol ve kaldırımların düzenlenmesi.

248



249

ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Ceviz Meydanı Projesi

TAK Kondu, 

Zaman Kuponu

Çok İşlevli Donatı Alanı

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Katılımcı Şehircilik Platformu

Şok Kıyı Köşe

Sokak Bizim Etkinlikleri

Şok Kıyı Köşe

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi, Gönüllüler,

TAK Kartal, Destekçiler, Mahalleliler.

Kartal Belediyesi, Muhtar, TAK Kartal, Destekçiler.

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, Muhtar.

Kartal Belediyesi,

Mimarlar Odası,

Kentsel Strateji.

Kartal Belediyesi,

Kent Konseyi.

TAK Kartal,

Gönüllüler.

Muhtar, TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi, Sokak Bizim.

TAK Kartal, 

Gönüllüler.

İnşaat halinde

Süresiz

Süresiz

Süresiz

3 ay

Süresiz

1 gün

Periyodik

1 gün 
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CevİZlİ

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Otopark,

Trafik.

Teknik altyapı.

Park/yeşil alan.

Engelli vatandaşların erişim sorunu.

Adliye ve hastane çevresindeki sosyal 

dinlenme alanları.

Değerlendirilebilecek alanlar.

Genç nüfus.

Otopark alanı.

Sosyal alan.

Tren yolu üst geçitlerinin yenilenmesi,

Aydınlatmaların bakımının yapılması,

Kirli derelerin ıslah edilmesi.

Yeşillendirme çalışmaları.

Kaldırımların düzenlenmesi,

Kaldırım işgallerinin engellenmesi.

KolAY

CazİP

Duyarlı

Dönüşen

kOlay / caZİp
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Ceviz Meydanı Projesi.

Ceviz Meydanı Projesi.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Katılımcı Şehircilik Platformu.

Kıyı Köşe.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Gerilla Sokak Projeleri.

Kartal Belediyesi,

Mimarlar Odası,

Kentsel Strateji.

Kartal Belediyesi

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi,

Mimarlar Odası,

Kentsel Strateji.

Kartal Belediyesi.

TAK Kartal,

Kartal Belediyesi,

Destekçiler.

Kartal Belediyesi,

Mimarlar Odası,

Kentsel Strateji.

TAK Kartal,

Gönüllüler.

3 ay

 

İnşaat Halinde

3 ay

İnşaat Halinde

3 ay

Süresiz

3 ay

Süresiz
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CumHURİyeT

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Toplu taşıma yetersizliği.

Güvenlik,

İnşaat süreçleri.

Temizlik, 

Çöp konteyneri yetersizliği.

Sokak köpekleri.

Sosyal alan eksikliği.

Yeşil/kamusal alan.

Spor kompleksi.

Geniş arsalar,

Atıl alanlar,

Yeşil Kuşak Projesi.

Toplu taşıma seferlerinin 

düzenlenmesi ve sıklaştırılması.

Altyapı çalışmalarının sürdürülebilir 

planlanması.

Çevre temizlik bilinci oluşturulması.

Sokak köpeklerinin bakımı ve 

kontrolü.

Komşuluk ilişkilerinin gelişmesi,

Üzeri kapalı olan kamusal alanlar.

KolAY

CazİP

CazİP

Dönüşen

caZİp /
dUyaRlı

caZİp /
dUyaRlı
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Mahalleli Bilgilendirme Kartları.

Güvenli Ulaşım Rotası Çalıştayı.

İnşaat Süreç Yönetimi Planlaması.

Çizgi Programı

Mahalleli Bilgilendirme Kartları.

TAK Kondu.

Spor kompleksinin değerlendirilmesi.

Kıyı Köşe

Yeşil Kuşak Projesinin uygulanması

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Kent Konseyi,

Muhtar.

Kartal Belediyesi,

TAK Kartal,

Muhtar, 

Mahalle Gönüllüleri.

Kartal Belediyesi.

Mahalleliler, 

TAK Kartal, 

Sanatçılar.

Kartal Belediyesi,

TAK Kartal, 

Kent Konseyi,

Muhtar.

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler, Gönüllüler, 

Mahalleliler.

Kartal Belediyesi,

Muhtar.

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler.

Kartal Belediyesi, Kentsel Strateji, Yatırımcılar, Hürriyet 

Mahallesi Geliştirme Güzelleştirme ve Koruma Derneği, 

Muhtar.

1 ay

1 - 2 ay

2 hafta

1 hafta

1 ay

Süresiz

1 yıl

3 ay

Süresiz
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ÇaRşı

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Park eksikliği,
Orman kullanımı.

Teknik altyapı.

Yakacık Meydan kullanımı ve
meydan için yapılan sürdürülebilir 
olmayan çalışmalar.

Kamusal alan,
Kontrolsüz yapılaşma.

Aydos.

Şehir ve köy yaşantısı, 
Komşuluk.

Kadın potansiyeli,
Komşuluk.

İstanbul’un balkonu olarak 
adlandırılması.

Aydos Atış Poligonu alanının 
değerlendirilmesi.

Aydos ve Ayazma seyir terasları.

Eski komşuluk ilişkilerinin geri 
gelmesi.

Meydanın eski canlılığını kazanması.

kOlay /
caZİP

Dönüşen

Dönüşen

caZİp /
dUyaRlı

dUyaRlı
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Kıyı Köşe.

Çok İşlevli Donatı Alanı.

Bostan Programı.

Mahalleli Bilgilendirme Kartları.

Yakacık Meydanın bütüncül bir şekilde yeniden 
tasarlanması.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

TAK Kartal, 
Kartal Belediyesi, 
Destekçiler.

Kartal Belediyesi, 
Kent Konseyi, 
Muhtar.

Kartal Belediyesi, 
TAK Kartal, 
Kent Konseyi, 
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 
Dragos Doğayı Koruma Derneği. 

Kartal Belediyesi, 
TAK Kartal, 
Kent Konseyi, 
Muhtar.

Kartal Belediyesi, 
Kent Konseyi, 
TAK Kartal, 
Muhtar.

Kartal Belediyesi, 
Mimarlar Odası,
Kentsel Strateji.

3 ay

Süresiz

1 yıl

1 ay

3 yıl

3 ay
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ÇaVUşOğlu

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Parkların niteliksiz ve yetersizliği.

Güvenlik, 

Madde bağımlılığı.

Gündelik ihtiyaçlara erişim zorluğu,

Ulaşım.

Sosyal aktivite ve faaliyet alanı 

eksikliği, 

Spor alanı eksikliği. 

İnşaat süreci.

Kültür Parkı yanındaki belediye arsası.

Komşuluk ilişkileri, 

Bilinçli genç nüfus.

Konum.

Eğitim düzeyi,

Komşuluk ilişkileri,

Spor kulübü binası,

Değerlendirilebilecek boş alanlar.

Sosyal alan.

Park kullanımının sürdürülebilirliği.

Çocuklar ve kadınlar için eğitim 

programları.

Sosyal ve ticari alanlar.

Belediyenin Sosyal aktiviteleri 

desteklemesi,

Çavuşoğlu Cami’sinin bir sosyalleşme 

alanı olarak da hizmet vermesi.

kOlay /
caZİP

KolAY

Dönüşen

caZİp

caZİp

dUyaRlı

256



257

ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Belediyenin, Kültür Parkı yanındaki  arsayı 

değerlendirmesi.

Gönüllüler Projesi: Emeklilerin parklarda gönüllü 

olarak vakit geçirmesi.

Ceviz Programı.

Kod Programları.

Ulaşım alternatifleri planlaması.

Portakal Sokağın canlandırılması

TAK Kondu.

 

Çok işlevli donatı alanı.

Çavuşoğlu Spor Kulübü binasının işlevlendirilmesi.

Güvenli Ulaşım Rotası Çalıştayı,

İnşaat Süreç Yönetimi Planlaması.

Kartal Belediyesi,

Muhtar.

Muhtar, 

Kent Konseyi, 

Gönüllü mahalleliler.

TAK Kartal, 

TAK Kartal, 

Kent Konseyi, 

Gönüllüler.

Kartal Belediyesi, 

İETT, 

Minibüsçüler Odası, 

Kent Konseyi.

Kartal Belediyesi, Yatırımcılar.

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler, Gönüllüler, 

Mahalleliler.

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, Muhtar.

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Mahalle Gönüllüleri.

Kartal Belediyesi.

5 ay

Süresiz

2 gün

1 aylık periyotlar

2 yıl

Süresiz

Süresiz

Süresiz

Süresiz

1 - 2 ay

2 ay
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258

ESENtePe

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Ulaşım.

Kaldırımların kötü ve yetersiz olması, 

Kaldırım işgalleri.

Parkların yetersizliği ve niteliksizliği, 

Açık alan eksikliği.

Güvenlik.

Altyapı, 

İmar.

Mehmet Ali Büklü Parkı.

Dönüşüm.

Boş alanlar.

Dönüşüm,

Düşük yapı yoğunluğu.

Ulaşımın iyileştirilmesi, 

Seferlerin sıklaştırılması.

Sokak sanatı.

Yaya yollarının yaşlılar ve engellilere 

uygun olarak düzenlemesi.

Sosyal alanı, 

Parklara spor aleti konulması, 

Parklara bakım yapılması.

Emniyet güçlerinin olaylara hızlı ve 

etkili müdahil olması.

Dönüşüm süreçlerinin düzenlenmesi.

kOlay /
caZİP

KolAY

Dönüşen

caZİp

caZİp

dUyaRlı
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259

ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Ulaşım alternatifleri planlaması.

Çizgi Programı.

Kentsel Erişim Rehberi.

Şok Kıyı Köşe.

Kıyı Köşe,

Park Tasarım Rehberi.

Güvenlik çalışmaları yürütülmesi.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Kartal Belediyesi, 

İETT, 

Minibüsçüler Odası, 

Kent Konseyi

TAK Kartal, 

Mahalleliler, 

Sanatçılar.

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, 

Destekçiler, Kent konseyi,

Memleket Sevdalıları Derneği.

TAK Kartal, 

Gönüllüler.

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler.

Kentsel Strateji, TAK Kartal, Kartal Belediyesi.

Emniyet Müdürlüğü, 

Kaymakamlık, 

Muhtar.

Kartal Belediyesi,

Mimarlar Odası.

2 yıl

1 hafta

8 ay

1 gün

3 ay

5 ay

Periyodik

3 ay

259



260

gümüşpınar

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Okul erişimi,

Ulaşım yetersizliği,

Aşağı mahallelerdeki etkinlikler 

sonrası Gümüşpınar’a ulaşım 

alternatifi kalmaması.

Güvenlik,

Madde bağımlılığı,

Tarihi yapıların kötüye kullanımı.

Kötü ve bozuk yollar, 

Muhtarlığın engelli erişimine uygun 

olmaması.

TEM bağlantı yolu kaynaklı yaya ve 

araç erişilebilirlik sıkıntısı.

Riskli tarihi yapılar.

Altyapı.

Tarihi yapılar.

Tarihi meydan ve yapılar.

Ulaşım alternatifleri.

Gençlik Eğitim Merkezi,

Spor alanı,

Kamusal sosyal alanlar.

Engelli erişimine elverişli bir mahalle.

Mahallenin üst ve alt kısmı arasına 

araç ve yaya geçişi planlanması.

Yeşil alan,

Sosyal dinlenme alanı.

Sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi.

KolAY

KolAY

Dönüşen

caZİp

caZİp

dUyaRlı /
dönüşen
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Gümüşpınar Mahallesine lise yapılması

Ulaşım alternatifleri planlaması

Gümüşpınar Gençlik Merkezi.

Kentsel Erişim Rehberi.

Araç ve yaya ulaşımı çalışması.

Gümüşpınar’ın tarihi yapılarının restorasyonu ve 

meydana sosyal dinlenme alanı planlaması.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi

Milli Eğitim Başkanlığı,

Kaymakamlık.

Kartal Belediyesi, 

İETT, Minibüsçüler Odası, 

Kent Konseyi.

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi, 

Muhtar

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Destekçiler, 

Kent konseyi,

Memleket Sevdalıları Derneği

Kartal Belediyesi, 

Muhtar.

Kartal Belediyesi.

Süresiz

2 yıl

Süresiz

8 ay

1 ay

2 yıl

Kartal Belediyesi, 

Mimarlar Odası,

Kentsel Strateji.

3 ay
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262

hürRİyeT

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Toplu taşıma yetersizliği.

Gençler ve çocuklara yönelik sosyal 

etkinlikler ve alanların eksikliği.

Doğanın tahrip edilmesi, 

Yüksek binalar ve yapı yoğunluğu 

nedeniyle iklimin bozulması.

Donatı alanı eksikliği,

Çocuk parkı ve oyun alanı eksikliği.

Dere yatağının kokması,

Eski altyapının ihtiyacı 

karşılayamaması,

Dönüşüm sürecinde yapılan yol 

çalışmalarının sürdürülebilir olmaması.

Katılımcılığa açık mahalleli.

Katılımcılığa açık mahalleli.

Yeşil Kuşak Projesi,

İmar planındaki park arazileri,

Tarım Sokak Kıyı Köşe uygulaması.

Hürriyet Mahallesi YKYM.

Katılımcılığa açık mahalleli.

Belediye otobüslerinin sıklaştırılması.

Kamusal alan.

Gençler için spor alanları,

Büyük parklar.

YKYM’de yapılan etkinlikler ve 

düzenlenen kursların mahallelilere 

bildirilmesi.

kOlay / 
caZİP

KolAY

Dönüşen

caZİp

caZİp

dUyaRlı
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç

TAK Kondu

İklim Programı.

YKYM’lerin işlevlendirilmesi, bilinirliğinin artırılması 

ve etkin kullanımı.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Katılımcı Şehircilik Platformu.

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Destekçiler.

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Kent Konseyi.

Kartal Belediyesi,

Muhtar.

Kartal Belediyesi,

Mimarlar Odası, 

Kentsel Strateji.

Kartal Belediyesi,

Kent Konseyi.

Süresiz

Süresiz

1 hafta

3 ay

Süresiz

Mahalleli Bilgilendirme Kartları. Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Kent Konseyi, 

Muhtar

1 ay

Yeşil Kuşak projesinin uygulanması Kartal Belediyesi, 

Kentsel Strateji, 

Yatırımcılar, 

Muhtar,

Hürriyet Mahallesi Geliştirme Güzelleştirme ve Koruma 

Derneği, 

Süresiz
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kaRlıkTePe

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Yeşil alan yetersizliği.

Kartallı Kazım Meydanı trafiği

Otopark alanı yetersizliği.

Değerlendirilebilecek alanlar.

Cemevi,

Kilise.

Mevcut yeşil alanlara iyi bakılması,

Parklara umumi tuvalet ve bank 

yapılması.

Araç trafiği denetimi ve bisiklet yolu.

İşleyen bir geri dönüşüm sistemi.

Araç trafiği denetimi ve bisiklet yolu.

Cengiz Topel ve Soğanlık caddeleri 

kesişimi trafik sorununun çözümü.

Sosyal ve kültürel tesisler.

Kentsel dönüşüm sonrası komşuluğun 

devam etmesi.

KolAY

KolAY

KolAY

Dönüşen

caZİp

dUyaRlı
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265

ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Kıyı Köşe.

Park Tasarım Rehberi.

Kartallı Kazım Meydan Tasarımı.

Kıyı Köşe.

İklim Programı.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Araç ve Yaya Ulaşımı Rehberi ve Çalışması.

Çok işlevli donatı alanı.

Komşu programı.

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Destekçiler.

Kentsel Strateji, TAK Kartal, Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi. 

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Destekçiler.

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal,

Kent Konseyi.

Kartal Belediyesi, 

Mimarlar Odası,

Kentsel Strateji.

Kartal Belediyesi, 

Muhtar

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi, 

Muhtar.

TAK Kartal,

Kent Konseyi.

Kartal Belediyesi.

3 ay

5 ay

5 ay

3 ay

1 hafta

3 ay

1 ay

Süresiz

1 hafta
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266

kordOnboyu

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Tren yolu altı/üstü ulaşım.

Kamusal alan kullanım bilinci 

eksikliği.

Engelli erişimi.

Sokak köpekleri.

Kentsel dönüşümdeki belirsizlik ve 

imar sorunu.

Bilinçli ve sorumlu mahalleli.

Sahil yürüyüş alanı,

Bilinçli ve sorumlu mahalleli.

Bilinçli mahalleli,

Sahil engelli erişimi.

Günlük ihtiyaçlara erişim kolaylığı,

Kartal’ın vitrini,

Organik Pazar.

Bilinçli ve sorumlu mahalleli.

Altyapı ve teknik sorunların 

giderilmesi.

Sahilde sosyal tesis,

Kıyı Festivali.

Çarşının zenginleştirilmesi.

KolAY

kOlay /
caZİP

caZİP

Dönüşen

caZİp / 
dUyaRlı

dUyaRlı
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267

ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Araç ve yaya ulaşım rehberi ve çalışması,

Katılımcı Şehircilik Platformu.

Sahil Kullanımı Çalıştayı, 

Mahalle Meclisi kurulması.

Şok Kıyı Köşe.

Kordonboyu Çarşısı’na yatırım teşviki.

Apartman Köpek Sahiplenme Projesi.

Dönüşüm süreci hakkında bilgilendirme yapılması.

Mahalle Meclisi kurulması.

Kartal Belediyesi, 

Muhtar.

Kartal Belediyesi,

Kent Konseyi.

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, TAK Kartal, Muhtar, 

Mahalleliler, Kartal Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü 

Derneği, Dragos Doğayı Koruma Derneği. 

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, Muhtar.

TAK Kartal, 

Gönüllüler.

Kartal Belediyesi, 

Yatırımcılar.

Kartal Belediyesi, 

Muhtar,

UMDER.

Kartal Belediyesi, Muhtar, 

Doğan Sokak Deprem Dönüşüm Derneği.

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, Muhtar.

1 ay

Süresiz

3 ay

Süresiz

1 gün

Süresiz

2 haftalık periyotlar

Periyodik

Süresiz
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268

oRhaNtePe

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Otopark alanı yetersizliği.

Pazarın konumu.

Temizlik hizmetlerinin yetersizliği,

Yetersiz temizlik bilinci.

Teknik altyapı yetersizliği, 

Altgeçitlerin aydınlatma ve güvenlik 

sorunu.

Dönüşüm potansiyeli.

Sosyal ve kültürel etkinlikler,

Genç nüfus,

Boş alanlar,

Sahil.

Dönüşüm potansiyeli.

Pazarın taşınması.

Sokak hayvanlarının bakımı ve 

barınak.

Parklar, 

Spor ve sosyal aktiviteler/alanlar,

Mahallenin cazip hale getirilmesi.

kOlay /
dÖnÜŞen

kolaY

caZİP

caZİP

Dönüşen / 
kolaY

dUyaRlı
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269

ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Ceviz Meydanı Projesi.

Apartman Köpek Sahiplenme Projesi.

Çevre Temizliği Farkındalık Etkinlikleri.

TAK kondu.

 

Kıyı Köşe.

 

Çizgi Programı: Sokak Sanatı Projeleri.

Mahalleli Bilgilendirme Kartları.

Katılımcı Şehircilik Platformu.

Kartal Belediyesi, 

Mimarlar Odası,

Kentsel Strateji.

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi,

Muhtar,

UMDER.

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler

Mahalleliler, TAK Kartal, Destekçiler

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Kent Konseyi, 

Muhtar.

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi.

3 ay

İnşaat Halinde 

2 haftalık periyotlar

1 gün - periyodik

Süresiz

3 ay

1 hafta

1 ay

Süresiz
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270

oRTa

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Niteliksiz parklar, 

Yeşil alan yetersizliği.

Sosyalleşme alanları ve kültürel 

etkinlik eksikliği

Altyapı yetersizliği, 

Elektrik hatları Yetersizliği, 

Yaya yolu işgalleri

Yeşil alan eksikliği,

Kaldırımların çok yüksek olması.

İnşaat hafriyatlarının gömülmesi.

Sarrafçılar Çarşısı arazisi,

YKYM.

Lale Festivali.

Geniş ara sokaklar.

Parklara ve kaldırımlara sokak 

mobilyası yapılması, spor aletleri 

konulması.

Sohbet edilebilecek, akşamları 

oturulabilecek sosyal alan.

Kültürel etkinlikler.

Caddelerin ağaçlandırılması ve bank 

yerleştirilmesi.

İnşaat denetimi,

Dönüşen binalarda otopark 

zorunluluğu,

Elektrik hatlarının yer altına alınması.

kOlay /
CazİP

kOlay /
Dönüşen

caZİP

caZİP

Dönüşen

dUyaRlı
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271

ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Şok Kıyı Köşe.

Park Tasarım Rehberi.

Kıyı Köşe.

 

TAK Kondu.

YKYM’lerin işlevlendirilmesi, bilinirliğinin artırılması 

ve etkin kullanımı.

Lale Festivali’nin içeriğinin zenginleştirilmesi ve 

bilinirliğinin artırılması.

Mahalleli Bilgilendirme Kartları.

Gerilla Sokak Projeleri “Yoluma Engel Olma”.

Sokakların düzenlenmesi, ağaçlandırılması ve 

sokak mobilyaları yerleştirilmesi.

Kentsel dönüşüm inşaat denetimleri.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

TAK Kartal, Gönüllüler

Kentsel Strateji, 

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi.

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Muhtar, Destekçiler.

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler.

Kartal Belediyesi,

Muhtar.

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi, TAK Kartal, Kent Konseyi, Muhtar

TAK Kartal, Muhtar, Mahalleliler

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi,

Mimarlar Odası,

Kentsel Strateji.

1 gün

5 ay

3 ay

Süresiz

Süresiz

1 ay

1 ay

Süresiz

Süresiz

3 ay

3 ay

271



272

peTROlİŞ

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Niteliksiz park, oyun alanları ve yeşil 

alanlar. 

Teknik altyapı, 

Yetersiz hizmetler.

Engelli erişimi,

Bozuk, dar kaldırımlar; kaldırımlarda 

ağaçlar ve çöpler. 

Sokak hayvanları.

İnşaatların çevre ve gürültü kirliliği 

yaratması.

Bilinçli mahalleli.

Eğitim düzeyi.

Bilinçli mahalleli.

Mahalle afet örgütlenmesi,

Mahallenin başka mahalleler 

tarafından kullanılması.

Güvenli oyun sokağı.

Aydınlatma,

Parklara bakım.

Kaldırımların düzenlenmesi,

Pazarın taşınması/kaldırılması.

Barınak yapılması.

Gençler için okula yakın sosyalleşme 

alanları,

Sosyal Alan.

kOlay /
CazİP

caZİP

caZİP

caZİP

Dönüşen

dUyaRlı / 
KolAY
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Sokak Bizim Etkinlikleri.

Katılımcı Şehircilik Platformu.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi

Katılımcı Şehircilik Platformu

Gerilla Sokak Projeleri : “Yoluma Engel Olma”

Mahalle Meclisi kurulması.

Apartman Köpek Sahiplenme Projesi.

TAK Kondu

Kentsel Dönüşüm inşaat denetimleri

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Muhtar, 

Kent Konseyi, 

Sokak Bizim

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi.

Kartal Belediyesi, 

Mimarlar Odası, Kentsel Strateji.

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi.

TAK Kartal, Muhtar, Mahalleliler.

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, Muhtar.

Kartal Belediyesi, Muhtar, UMDER.

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Destekçiler,

Gönüllüler,

Mahalleliler.

Kartal Belediyesi.

Periyodik

Süresiz

3 ay

Süresiz

Süresiz

Süresiz

2 haftalık periyotlar

Süresiz

3 ay
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274

soğanlık

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Sağlık ocağına erişim.

Yeşil alan, ağaçlandırma ve çocuk 

parkları yetersiz.

Sokak köpekleri.

Otopark alanı yetersizliği.

Kültürel tesis eksikliği.

İnşaatlar, aşırı betonlaşma.

Yüksek yapıların mahalle dokusunu 

bozması,

Hızlı nüfus artışı.

Temiz ve havadar mahalle,

Tepe altı ve üstü sokaklarındaki Milli 

Emlak’a ait olan arazi.

Orta Mahalle YKYM,

Değerlendirilebilecek alanlar,

Ulaşım kolaylığı.

Sağlık ocağının yakına taşınması.

Parklara bakım yapılması, oturma 

birimleri ve spor aletleri konulması.

Sokakların ağaçlandırılması.

Sokak hayvanlarının su içecekleri 

kaplar ve barınabilecekleri barakalar 

yapılması.

Araçların yol kenarlarına park 

edilmesinin önüne geçilmesi,

Kapalı otopark yapılması.

Sosyal ve kültürel tesis,

Gençlere yönelik etkinlikler.

Parkların çevresinde inşaat araçlarının 

gezmesinin önlenmesi.

KolAY

kOlay / 
dönüşen

kOlay / 
CazİP

caZİP

Dönüşen

dUyaRlı / 
caZİP

274
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Soğanlık Sağlık Ocağı’nın mahalle merkezine 

taşınması.

Park Tasarım Rehberi.

Park yapılması.

Kıyı Köşe.

Şok Kıyı Köşe.

Mahalleli Bilgilendirme Kartları.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Soğanlık Metrosu’na entegre ücretsiz otopark 

yapımı.

YKYM’lerin İşlevlendirilmesi, bilinirliğinin artırılması 

ve etkin kullanımı.

Ceviz Programı.

Çizgi Programı.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Güvenli Ulaşım Rotası Çalıştayı.

Kartal Belediyesi, 

Muhtar. 

Kentsel Strateji, TAK Kartal, Kartal Belediyesi

Kartal Belediyesi,

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler, Muhtar.

TAK Kartal, Gönüllüler

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Muhtar

Kartal Belediyesi, 

Kentsel Strateji, 

Mimarlar Odası.

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi,

Muhtar.

TAK Kartal.

TAK Kartal, Mahalleliler, Sanatçılar.

Kartal Belediyesi, Kentsel Strateji, Mimarlar Odası

Kartal Belediyesi, TAK Kartal, Mahalle Gönüllüleri, 

Muhtar.

1 yıl

3 ay

5 ay

5 ay

3 ay

3 ay

1 gün

1 ay

Süresiz

2 gün

1 hafta

3 ay

1 - 2 ay
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TopSelvİ

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Günlük ihtiyaçlara erişim.

Parkların güvensizliği, yetersizliği ve 

niteliksizliği.

Kreş eksikliği,

Çocuklu kadınların çalışma hayatına 

katılmakta zorluklar yaşaması.

Yaya geçitlerinin yetersiz olması.

Teknik altyapı, 

Aydınlatma, 

Hizmet eksiklikleri.

Dönüşüm sonucu gelir düzeyi düşük 

mahallelilerin mahalleyi terk etmek 

zorunda kalması.

Topselvi ve Kubilay caddelerinin 
potansiyeli.

İmarda park alanı gözüken grupaj 
alanı.

Dönüşüm

Mevcut komşuluk ilişkileri,

Kartal Doğu Merkez SED Raporu.

Parkların madde bağımlıları ve sokak 

köpeklerinden kaynaklanan güvenlik 

sorunlarının çözülmesi.

Ev hanımları için iş olanakları,

Günlük çocuk bakım evleri.

Bisiklet yolu.

Sitelerin yapılmasıyla kaybolmaya 

başlayan komşuluk ilişkilerinin 

devamlılığı.  

KolAY

KolAY

kOlay / 
CazİP

caZİP

Dönüşen

dUyaRlı / 
caZİP

276
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Topselvi Mahalle Çarşısı

Park Tasarım Rehberi 

Kıyı Köşe

Park denetimleri

Kreş yapılması

Çeyiz Programı

Araç ve Yaya Ulaşım Rehberi ve Çalışması

Mahalleli Bilgilendirme Kartları

Komşu Programı

Yapılan çalışmaların Kartal Doğu Merkez SED 

raporunda belirtilen kriterlere göre yönetilmesi

Kartal Belediyesi, 

Yatırımcılar.

Kentsel Strateji, TAK Kartal, Kartal Belediyesi.

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler.

Emniyet Müdürlüğü.

Kartal Belediyesi

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Tasarımcılar, 

Sardunya El Emeği Değerlendirme Derneği

Kartal Belediyesi, 

Muhtar.

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Muhtar, 

Kent Konseyi.

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Kent Konseyi.

Kartal Belediyesi, Kentsel Strateji, Muhtar, Yatırımcılar, 

Mahalleliler

5 yıl

5 ay

3 ay

Periyodik

5 ay

2 hafta

1 ay

1 ay

1 hafta

Süresiz
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UğUR mumcU

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Minibüslerin aşırı dolu, hızlı, güvensiz 

ve düzensiz olması.

Belediye faaliyetleri bilgilendirme 

eksikliği.

Sürü halindeki sokak köpeklerinin 

mahalleliyi tedirgin etmesi.

Donatı alanı eksikliği.

Güvenlik, 

Parklarda yasadışı madde kullanımı, 

Aydınlatmaların tamir sürecinin 

uzaması.

İnşaatların çevreyi kirletmesi ve 

yeterince denetlenmemesi.

Bilinçli mahalleli.

Apartman Köpek Sahiplenme Projesi.

Toplu taşıma araçlarının artırılması, 

sıklaştırılması ve belirli hatların 

uzatılması.

Spor alanları: Havuz, Futbol sahası, 

Skatepark.

Sokak köpeklerini sahiplenecek 

sitelere köpek kulübesi verilmesi, 

sağlık ve bakım hizmetlerinin 

yapılması.

Hayvan barınakları, mama ve su 

kaplarının artırılması.

Sağlık ve eğitim birimleri,

Kültürel etkinlikler.

Parklarda güvenlik sorunlarının 

giderilmesi,

Ağaçların zamanında budanması.

KolAY

kOlay / 
CazİP

caZİP

caZİP

Dönüşen

dUyaRlı
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Mahalle Meclisi kurulması.

Toplu taşıma araçlarının denetimi.

Ulaşım alternatifleri planlaması.

Kıyı Köşe. 

Apartman Köpek Sahiplenme Projesi.

YKYM’lerin işlevlendirilmesi ve bilinirliğinin 

artırılması.

Parkların denetimi.

Park Tasarım Rehberi.

Kentsel Dönüşüm İnşaat Denetimleri.

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, muhtar.

Kartal Belediyesi, İETT, Minibüsçüler Odası, Kent 

Konseyi.

Kartal Belediyesi, İETT, Minibüsçüler Odası, Kent 

Konseyi.

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Destekçiler.   

Kartal Belediyesi, 

Muhtar, 

UMDER

Kartal Belediyesi, 

Muhtar.

Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık, UMDER.

Kentsel Strateji, TAK Kartal, Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi

Süresiz

Süresiz

2 yıl

3 ay

2 haftalık periyotlar

Süresiz

Periyodik

5 ay

3 ay
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yakacık

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Kadın Ürünleri Pazarı’nın ücretli 

olması.

Parklarda madde bağımlıları kaynaklı 

güvenlik sorunu.

Sokak köpekleri.

Otopark alanı yetersizliği.

Meydanın mahallenin her kesimi 

tarafından kullanılamaması.

Gençlere hitap eden mekanların 

azlığı.

Tarihi çeşmelerin korunmaması.

Ev kadınlarının ekonomiye katkı 

potansiyeli,

Halk Eğitim Merkezi,

Çamaşırhane.

Uygun arazi.

Tarihi Yakacık Meydanı.

Aslan Sokak’ta kondu için uygun olan 

arazi,

Genç nüfus,

Yapılmakta olan okul, spor salonu ve 

sosyal alan.

Yakacık’ın tarihi çeşmeleri.

Halk Eğitim öğrencilerinin ürettiklerini 

satabilecekleri ücretsiz bir pazar. 

Köpek kulübeleri,

Sokak köpeklerine duyarlı 

davranılması.

Sosyal alan.

Çeşmelerin korunması.

kOlay / 
Duyarlı

Duyarlı /
caZİP

Duyarlı /
caZİP

Dönüşen / 
kolaY

caZİP

caZİP

caZİP
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Çeyiz Programı.

Kreş yapılması.

Güvenlik çalışmaları yürütmesi. 

Şok Kıyı Köşe 

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi

Yakacık Meydanı’nın bütüncül bir şekilde yeniden 

tasarlanması.

TAK Kondu.

Kartal’ın çeşmeleri haritalama çalışması

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Tasarımcılar, 

Sardunya El Emeği Değerlendirme Derneği.

Kartal Belediyesi.

Emniyet Müdürlüğü, 

Kaymakamlık, 

Muhtar.

TAK Kartal, 

Gönüllüler

Kartal Belediyesi, 

Mimarlar Odası, 

Kentsel Strateji.

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi, 

TAK Kartal, 

Muhtar.

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi, 

Muhtar.

Kartal Belediyesi, 

Muhtar.

2 ay

5 ay

Periyodik

1 gün

3 ay

3 yıl

Süresiz

5 ay
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yalı

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Kaldırımların araçlar, hafriyat ve 

esnafın mallarıyla işgal edilmesi.

Daire sayısı arttıkça artan otopark 

sorunu,

Çok katlı yapılara izin verilmesi.

Madde bağımlılığı, 

Güvenlik.

Pazarın araç ve yaya erişimini 

engellemesi,

Pazar sonrası koku ve temizlik 

sorunu.

Yeşil alan.

Aydınlatma,

Teknik altyapı.

Önemli bir bağlantı yolu olan Tufan 

Sokak, 

Pazarın mahalleyi odak haline 

getirmesi.

Caddelerin geniş olması,

binaların çok sıkışık olmaması.

Yaya erişimi.

Binaların altına otopark yapılması.

Sosyal tesis ve spor aktiviteleri ile 

gençlerin kazanılması.

Pazarın kaydırılması. 

Yeşil alan, piknik alanı ve çocuk oyun 

alanı yapılması,

Mevcut parkların onarılması, spor 

aletleri konulması.

kOlay / 
Duyarlı

kOlay / 
Dönüşen

kOlay / 
Cazİp

kOlay /
caZİP

caZİP

dÖnÜŞen /
caZİP
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Mahalleli Bilgilendirme Kartları.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Çok İşlevli Donatı Alanları: Sağlık Ocağının Üst 

Katının Sosyal Tesis Olarak Değerlendirilmesi

Yalı Mahallesine Kapalı Pazar Alanı Yapımı ve 

Kontrolü. 

Park Tasarım Rehberi.

Kıyı Köşe.

Mahalleli Bilgilendirme Kartları

TAK Kartal, 

Kartal Belediyesi,

Kent Konseyi,

Muhtar.

Kartal Belediyesi, 

Mimarlar Odası, 

Kentsel Strateji

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi, 

Muhtar.

Kartal Belediyesi, 

Kartal Pazarcılar Odası.

Kentsel Strateji, 

TAK Kartal,

Kartal Belediyesi.

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Kent Konseyi, 

Muhtar.

1 ay

3 ay

Süresiz

3 ay

5 ay

3 ay

1 ay
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yukarı

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Pazarın yaya erişimi ve trafiği olumsuz 

etkilemesi,

Pazarcıların ihtiyaçlarını 

apartmanlarda gidermesi. 

Teknik altyapı eksiklikleri.

Trafik/otopark,

Kaldırım işgalleri.

Kızılay Caddesi,

Çarşı,

Merkezilik.

Tarihi yapılar,

Tarihi Şerif Ali Sokak,

330 yıllık çınar ağacı.

Pazarın kaydırılması.

Sosyal alan

Kamusal alan.

Yeşil alan.

Otoparksız yapılara ruhsat 

verilmemesi

kOlay / 
caZİP

caZİP

Cazİp

caZİP

dÖnÜŞen /
kolaY

Duyarlı /
caZİP
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Yukarı Mahalle alternatif pazar alanı.

TAK Kondu.

Yukarı Mahalle tarihi mekanlarının restorasyonu.

Mahalle Meclisi kurulması.

Katılımcı Şehircilik Platformu.

Bostan Programı.

Gerilla Sokak Projeleri: Gerilla Bahçeciliği ve 

Tohum Topları.

Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi.

Mahalle Meclisi kurulması.

Gerilla Sokak Projeleri: Sokak Sanatı.

Kartal Belediyesi, 

Kartal Pazarcılar Odası.

Kartal Belediyesi, TAK Kartal, Muhtar

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi, 

Muhtar

Kartal Belediyesi, 

Kent Konseyi. 

Kartal Belediyesi, TAK Kartal, Kent Konseyi, 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Dragos 

Doğayı Koruma Derneği. 

Kartal Belediyesi, TAK Kartal, Kent Konseyi, 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Dragos 

Doğayı Koruma Derneği.

Kartal Belediyesi, Mimarlar Odası, Kentsel Strateji

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, Muhtar

Mahalleliler, TAK Kartal, Destekçiler

3 ay

Süresiz

Yürürlükte

Süresiz

Süresiz

1 yıl

2 günlük periyotlar

3 ay

Süresiz

1 hafta
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YuNuS

teMAlAR SORUnlar FIRsaTlaR BeklenTİleR
Tren yolu inşaatı sebebiyle oluşan 

geçici erişim sorunları.

Park ve çocuk oyun alanı eksikliği,

Kamuya ait boş alan olmaması,

Sahile erişim sorunu.

Belirsizlik/kaygı,

Dönüşüm süreci.

Kreş yetersizliği.

Güvenlik.

Dönüşüm belirsizliği nedeniyle 

çalışma ve yatırım yapılmaması.

Dönüşümün açık alan, otopark, 

oyun alanı ve sosyal alan yaratma 

potansiyeli.

Yunus Kentsel Dönüşüm Platformu,

Kartal SED raporu,

Düşük yapı yoğunluğu.

Değerlendirilebilecek boş alanlar.

Kıyı Şeridi.

Dönüşümün arsa bazlı küçük 

projelerle değil, bütüncül olarak 

başlaması.

Altyapı sorunlarının giderilmesi.

kOlay / 
caZİP

kolaY

Cazİp

caZİP

dÖnÜŞen

Duyarlı /
Dönüşen
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ÖneRİ kİM yaPacak SÜReç
Güvenli Ulaşım Rotaları Çalıştayı.

Şok Kıyı Köşe.

Park yapılması.

Sahile ulaşımın iyileştirilmesi.

Yapılan çalışmaların Kartal Doğu Merkez SED 

raporunda belirtilen kriterlere göre yönetilmesi.

Kreş Yapılması.

Güvenlik çalışmaları yürütülmesi

Güvenli Ulaşım Rotaları Çalıştayı.

Şok Kıyı Köşe.

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Mahalle Gönüllüleri,

Muhtar.

TAK Kartal, Gönüllüler.

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi.

Kartal Belediyesi, 

Kentsel Strateji, 

Muhtar, 

Yatırımcılar, 

Mahalleliler, 

Yunus Kentsel Dönüşüm Platformu.

Kartal Belediyesi.

Emniyet Müdürlüğü, 

Kaymakamlık, 

Muhtar.

Kartal Belediyesi, 

TAK Kartal, 

Mahalle Gönüllüleri

Muhtar.

TAK Kartal, Gönüllüler.

1 - 2 ay

1 gün

Süresiz

2 yıl

Süresiz

5 ay

Periyodik

1 - 2 ay

1 gün
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ProgRaM ve pROje önerİlerİ
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MEP stratejileri bölümünde önerilen projeler bu bölümde açıklanmıştır. Sunulan 
projeler, erken çözüm /hızlı müdahale ve kalıcı çözüm / büyük yatırım olmak üzere 
sınıflandırılmasının, yatırımcıları ve yerel yönetimi yönlendirme konusunda kolaylık 

sağlayacağı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
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aparTman köpek SaHİplenme Projesİ

araç ve yaya ulaşımı ReHberİ ve Çalışması

Çalışma Alanları: Benimseme, Bilinçlendirme, Sokak Hayvanları

Çalışma Alanları: Kullanımlar, Yolculuk Süresi, Yaya Dolaşımı

Proje Süreci

Proje Süreci

2 haftalık 
periyotlar

1 ay

Kartal Belediyesi, Muhtar, UMDER

Kartal Belediyesi, Muhtar

Proje ile Kartal’daki sokak köpeklerinin yarattığı güvenlik sorununun önüne gönüllülük yaklaşımı ile geçilmesi amaçlanmıştır. Apartman ve site sakinlerinin 
sokak köpeklerini sahiplenmesi teşvik edilerek sokak köpekleri kaynaklı sorunlar kontrol altına alınır.

Projede gönüllü olarak yer alacak apartmanlarla ve sitelerle iletişime geçilir, Kartal Belediyesi tarafından sokak köpeklerinin barınabileceği kulübeler tahsis 
edilir ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak köpeklerinin periyodik sağlık kontrolleri yapılır. Mahalleliler sokak köpeklerinin beslenme ve barınma 
ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Sokak köpeklerinin sahiplenilmesiyle sokaklarda gruplaşarak güvenlik sorunu oluşturmalarının önüne geçilirken, 
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün sokak köpeklerinin periyodik kontrollerini yapması kolaylaşır. 

Mevcut yol ve kaldırım altyapıları ve trafik alışkanlıkları yaya ulaşımını olumsuz etkileyen sorunlara sebep olmaktadır. Proje ile Kartal ilçesindeki yaya ve 
araç trafiğinin düzenlenerek yaşanan ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Kartal’daki yolların ıslahı, araç ve yaya trafiğinin mahallelilerin 
gündelik döngüleri doğrultusunda tekrar düzenlenmesi ve kullanılamayan yolların ulaşıma dahil edilmesi hedeflenmektedir. 

Fen İşleri Müdürlüğü ve muhtarların yürütmesini üstlenmesi ön görülen projede yaya geçit ve yolları, bisiklet kullanım güzergahları, yaya ulaşım güvenliği ve 
engelli erişimi göz önünde bulundurularak, ulaşım koridorları yayalar öncelik sahibi olacak şekilde kurgulanır. Böylece ulaşım hareketleri yoğunluk akışına 
ve erişim kriterlerine göre düzenlenmiş olur. 

Kim Yapacak

Kim Yapacak

Beledİyenİn külTür PaRkı yanındakİ 
arSayı değeRlendİrMeSİ
Çalışma Alanları: Buluşturma, Tasarım, Kullanımlar, Park

Proje Süreci

5 ay Kartal Belediyesi, Muhtar

Kültür Parkı yanında bulunan arsanın boş bulunması, bu alanın atıl kalmasına ve çevre sakinleri tarafından otopark olarak kullanılmasına yol açmıştır.

Arsanın belediye tarafından mahallelilerin beklentileri doğrultusunda değerlendirilmesi ile Kartallılar için sosyalleşme alanı oluşturulur. Alanın mahallelilerin 
ortak kullanımına açılması bölgeyi cazip kılarak buluşma noktası olma özelliği kazandırır.

Kim Yapacak
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bosTan pROGramı
Çalışma Alanları: Buluşturma, Aidiyet, Sosyalleşme, Ortak Semboller

Proje Süreci

1 yıl Kartal Belediyesi, TAK Kartal, Kent Konseyi, Buğday Ekolojik 
Yaşamı Destekleme Derneği, Dragos Doğayı Koruma Derneği

Programda, apartman ve mahallelerin arasında bulunan boş ve elverişli arsalara bostanlar kurulması, çevre sakinlerinin kurulan bostanlardan sorumlu 
olması ve ilgilenmeleri amaçlanır. 

Bu proje hayata geçirilerek mahalleliler arasındaki komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflenirken aynı zamanda günümüz alışkanlıkları yüzünden 
oluşan yeşil alan ihtiyacının karşılanması, çocukların kentsel tarım ile tanışması ve mahallelerin organik ürün yetiştirip tüketmeleri teşviki amaçlanmıştır. 
Projede bostanlar hakkında uzman gönüllüler ile iletişime geçilir. Yapılan çağrı ile belirlenen pilot apartmanlara malzeme temin edilerek apartman sakinleri 
ile birlikte bostan tasarlanır, uygulanır ve bostanın sürdürülebilir şekilde yönetilmesi teşvik edilir. 

Kim Yapacak

Cevİz pROGramı

Cevİz meydanI pROjeSİ

Çalışma Alanları: Buluşturma, Sosyalleşme

Çalışma Alanları: Buluşturma, Kullanımlar, Sosyalleşme, Sosyal-Kültürel Tesis, Spor Alanı, Park

Proje Süreci

Proje Süreci

2 gün

İnşaat halinde

TAK Kartal

Kartal Belediyesi

Programda, Kartal genelinde kurulan TAK Kondu’larda mahallelilerle birlikte ceviz yenilerek, sohbet edilir. Bu sohbetlerle yeni fikirlerin elde edilmesi 
amaçlanırken aynı zamanda mahalleli arasında sohbet ortamı oluşturulmaya çalışılır.

Ceviz programında mahalleliler birbirleri ve seçilen konular hakkındaki uzman kişiler ile fikir paylaşımında bulunur. Yapılan çalışmalarda sohbet konuları 
belirlenir. Mahalle sakinleri bu proje kapsamında uzman gönüllüler ve destekçiler ile mahallelerinde buluşur, belirlenen konular hakkında bilgi sahibi olur.

Kartal Belediyesi tarafından yapılmakta olan Ceviz Meydanı Projesi; Atalar, Cevizli ve Orhantepe mahallelerinin kesişiminde yer almaktadır. 3 mahallenin 
aktif olarak kullanabileceği bir alanda yer alan proje tamamlandığında çok amaçlı bir tesis olarak hizmete girecektir. 

Proje, içerisinde yer alacak olan yaklaşık 200 araç kapasiteli otopark alanı ile otopark sorununa büyük ölçüde çözüm getirecek; planlanan yüzme havuzu, 
hobi atölyeleri, açık ve kapalı çok amaçlı sahneler, kütüphane, kurs birimleri, açık teras ve çok amaçlı salon, mahalleliler için sosyal dinlenme tesisi, spor 
alanı, kültürel etkinlik alanı ve eğitim birimi olarak hizmet verecektir.

Kim Yapacak

Kim Yapacak
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ÇaVUşOğlu Spor kUlübü Bİnasının 
İşlevlenDİrİlMeSİ

ÇeVre TeMİzlİğİ FaRkındalık eTkİnlİkleRİ

Çalışma Alanları: Ortak Kullanım, Sosyal-Kültürel Tesis

Çalışma Alanları: Bilinçlendirme, Aidiyet, Kentlilik Bilinci, Atık Yönetimi ve Hijyen

Proje Süreci

Proje Süreci

Süresiz

1 gün - 
periyodik

Kartal Belediyesi

Kartal Belediyesi, TAK Kartal

Çavuşoğlu Spor Kulübü binasının işlevlendirilmesi projesinde kullanılmakta olan kulüp binasının geliştirilerek mahallelinin ortak kullanımına sunulması bu 
sayede gençler ve çocuklar spor yaparken, mahalleliler için bir sosyalleşme imkanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Etkinlik ile mahallelerin temizliğinin ve temiz çevrenin mahallelinin mahalle algısı üzerinde olan etkisini vurgulamak amaçlanmıştır. 

Kartal Belediyesi Sosyal Medya Birimi, Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve TAK Kartal’ın işbirliği ile 
yürütülmesi öngörülen projede mahalle merkezlerinde kamusal alan kullanım bilincini artırabilmek üzere etkinlikler yürütülür. Projede yapılan etkinlikler ile 
mahallelilerde aidiyet duygusunun oluşturulması ve kamusal alanlar kullanılırken temizlik farkındalığının artırılması hedeflenmektedir.

Kim Yapacak

Kim Yapacak

Çeyİz ProgRaMı
Çalışma Alanları: Buluşturma, Tasarım, Sosyalleşme, Üretim

Proje Süreci

2 hafta
TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Tasarımcılar, Sardunya El Emeği 
Değerlendirme Derneği

Çeyiz programında, mahalleliler ve tasarımcılar gelenekler ve günlük kullanım ürünlerini tasarım becerileri ile bir araya getirerek işlevsel ürünler tasarlarlar.

Çalışma hayatına katılmaya gönüllü olan mahalleliler için planlanan projede mahallelerde, mahalleliler ile tasarımcılar buluşturulur. Mahalleliler ile yapılan 
sohbetler sonrasında mahallelilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarımcıların yardımlarıyla günlük ev eşyaları tekrar tasarlanarak işlevsellik kazandırılır. 
Yeniden tasarlanarak işlevsellik kazanan kullanılmayan ev eşyaları mahalleliler için çalışma hayatına katılabilme potansiyeli ve olanağı sağlar.

Kim Yapacak
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ÇİzGİ pROGramı
Çalışma Alanları: Buluşturma, Aidiyet, Sosyalleşme, Tasarım

Proje Süreci

1 hafta TAK Kartal, Mahalleliler, Sanatçılar

Program ile mahallelilere sanat ve kültür çalışmaları yapma ve aynı zamanda kendi mahallelerini kültürel bir sahaya dönüştürme imkanı sunmak 
amaçlanmaktadır. 

Çalışmada mahalleliler ile yapılan beyin fırtınaları sonucunda mahallelinin istekleri ve öncelikleri belirlenir, bu isteklere ve önceliklere göre belirlenen kültürel, 
sanatsal veya sportif aktiviteler mahalleli ile birlikte kurgulanır. Mahalle sakinleri arasında etkileşim artırılırken mahallelilerin mahallelerini değiştirebilme 
gücüne sahip oldukları fikri aşılanır ve mahalleleri hakkında söz sahibi olmaları teşvik edilir.

Kim Yapacak

ÇİzGİ ProgRaMı: 
SOkak SanaTı Projelerİ

ÇOk İşlevİ DonaTı alanı

Çalışma Alanları: Buluşturma, Aidiyet, Sosyalleşme, Tasarım

Çalışma Alanları: Sosyal ve Kültürel Aktivite, Eğitim, Toplum Bilinci

Proje Süreci

Proje Süreci

1 hafta TAK Kartal, Mahalleliler, Destekçiler

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, MuhtarSüresiz

Proje kapsamında mahalleliler ile konuşularak sanat aktiviteleri ve eserleri için uygun olan alanlar belirlenir. Bu alanlara profesyonel sanatçılar ve 
mahallelilerin ortak katılımlarıyla sanat eserleri yapılarak, mahalleliler arasında etkileşim sağlanırken aynı zamanda mahallelerin daha cazip hale getirilmesi 
ve mahallelilerde aidiyet duygusu geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Mahallelerdeki sosyal tesis ihtiyacını, mevcut donatı alanlarına kamusal bir işlev ilave ederek belli bir oranda karşılamak fikrine dayanmaktadır. Camiler, 
sağlık ocakları gibi sosyal donatı alanları bu projenin konusu olabilir. Proje özellikle gençlerin kamusal alan ihtiyacı için pratik bir çözüm olma potansiyeline 
sahiptir. 

Kim Yapacak

Kim Yapacak
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ÇOk İşlevlİ dOnaTı alanı: Sağlık Ocağının 
sosyal Tesİs OlaRak DeğeRlendİrİlMeSİ

dönüşüm SüreCİ Hakkında BİlGİlendİrMe yaPılMaSı

Çalışma Alanları: Sosyal ve Kültürel Aktivite

Çalışma Alanları: Bilinçlendirme, Belirsizlik, Dönüşüm

Proje Süreci

Proje Süreci

Süresiz

Periyodik

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, Muhtar 

Kartal Belediyesi, Muhtar, Doğan Sokak Deprem Dönüşüm 
Derneği

Mahallede sağlık ocağı olarak kullanımda olan yapının üst katının bir sosyal tesis olarak düzenlenmesi ile mahalle sakinleri tarafından belirtilen sosyal tesis 
ihtiyacı giderilirken, sağlık ocağını aktif olarak kullanan hastalar ve çalışanlar için de bir dinlenme mekanı yaratılmış olacaktır.

Kartal’da yaşanan ve Kartal’ın silüetinde ve dokusunda değişime neden olan kentsel dönüşüm süreci hakkında mahallelilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 
Yapılan bilgilendirmeler sayesinde yaşanan dönüşüm süreçlerinde oluşan belirsizliklerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Kim Yapacak

Kim Yapacak

GeRİlla SOkak Projelerİ: 
SOkak SanaTı
Çalışma Alanları: Buluşturma, Aidiyet, Sosyalleşme, Tasarım

Proje Süreci

1 gün TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler

Gerilla sokak projelerinin bir uzantısı olan projede, mahallelilerin beklentileri doğrultusunda belirlenecek olan yerlerde yapılacak çeşitli sokak sanatı 
etkinlikleriyle, Kartallılar sanat aktiviteleri ile buluşturularak mahallelerine olan aidiyet duyguları artırılır ve Kartallılık bilinci aşılanır.

Kim Yapacak
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GeRİlla SOkak Projelerİ: 
“YoluMA ENgel olMA”

GeRİlla SOkak Projelerİ: 
GeRİlla BaHçecİlİğİ ve TOHUM ToplaRı

Çalışma Alanları: Bilinçlendirme, Engelli Erişimi

Çalışma Alanları: Örgütlenme, Bilinçlendirme, Doğal Peyzaj

Proje Süreci

Proje Süreci

Süresiz TAK Kartal, Muhtar, Mahalleliler

Kartal Belediyesi, TAK Kartal, Kent Konseyi, Buğday Ekolojik 
Yaşamı Destekleme Derneği, Dragos Doğayı Koruma Derneği 

2 günlük 
periyotlar

“Yoluma Engel Olma” projesinde kaldırım ve yolların işgal edilmesinin ve engelli bireyler düşünülmeden yapılan düzenlemelerin erişimi olumsuz etkilemesine 
karşı farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

TAK Kartal ekibi tarafından hazırlanmış, üzerlerinde “Engelli Yoludur Park Etmeyin!”, “Arabanızı Kaldırın!”, “Buradan Geçemiyoruz!” sloganlarının yazılı 
olduğu etiketler engelliler ve gönüllü mahallelilere dağıtılır. Engelli vatandaşlardan ve gönüllülerden etiketleri engelli geçişlerini işgal eden araçların 
üzerlerine yapıştırmaları beklenir. Bu projede gönüllülük yaklaşımı ile engelli erişimi farkındalığını artırmak hedeflenmektedir.

Gönüllüler ile birlikte yürütülen Gerilla Bahçeciliği ve Tohum Topları projesinde kent yaşamı için yeşilin önemini vurgulamak amaçlanmıştır. Kamusal 
alanlarda kullanım dışı bırakılan bölgelerin yeşillendirilebilmesi için yapılan çalışmalarda toprak, kil, tohum ve su birleştirilerek tohum topları oluşturulur. 
Çalıştayın devamında tohum toplarının yetişebilecekleri uygun alanlara atılacağı yürüyüşler gerçekleştirilir. 

Böylece kullanım dışı alanlar için fiziksel çözüm üretilmesinin yanı sıra ortak kullanım alanlarındaki yeşil ihtiyacı ve yapılan etkinliklerle bu ihtiyacın 
giderilebileceği farkındalığı yaratmak amaçlanmaktadır. 

Kim Yapacak

Kim Yapacak

Gönüllüler Projesİ: emeklİlerIn PaRklaRDa 
Gönüllü olarak VakİT GeçİrMeSİ
Çalışma Alanları: Güvenlik, Sosyalleşme, Kamusal Alan Kullanımı

Proje Süreci

Süresiz Muhtar, Kent Konseyi, Gönüllü Mahalleliler

Gönüllü mahalleliler tarafından önerilen bu projede dezavantajlı gruplar kaynaklı kamusal alan kullanımı sınırlanmalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Gönüllülük esaslı yürütülen bu projede madde bağımlıları kaynaklı, parkların kullanılamama ve kullanılmayan parkların madde bağımlıları tarafından işgal 
edilmesi sorununun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Gönüllü emeklilerin parkları kullanmalarıyla parklar yeniden canlanır ve dezavantajlı grupların bu 
mekanların atıllığından yararlanması önlenir. Böylece parkların etkin kullanımı tekrar sağlanır.

Kim Yapacak
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Gümüşpınar Gençlİk MeRkezİ
Çalışma Alanları: Buluşturma, Bilgilendirme, Sosyal-Kültürel Tesis

Proje Süreci

Süresiz Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, Muhtar

TAK Kartal tarafından yapılan araştırmalar ve mahallelilerden toplanan veriler sonucunda Gümüşpınar Mahallesi’nde bir Gençlik Merkezi beklentisi ve 
ihtiyacı belirlenmiştir.

Gümüşpınar Mahallesine yapılacak olan bir merkez hem bu bölgede oturan gençler için sosyalleşme olanağını artırırken aynı zamanda başka mahallelerde 
yaşayan gençlerin bu bölgeye gelmesi için de motivasyon kaynağı olacaktır. Ayrıca merkezde verilecek eğitimler ile gençlerin kariyer planlamalarına 
yardımcı olmak amaçlanır.

Kim Yapacak

Gümüşpınar MaHallesİ’ne lİse yaPılMaSı
Çalışma Alanları: Beklentiler, Okul, Kullanımlar

Proje Süreci

Süresiz Kaymakamlık, Milli Eğitim Başkanlığı

TAK Kartal tarafından Gümüşpınar Mahallesinde toplanan veriler ve sonrasında yapılan erişilebilirlik haritalama çalışmaları sonucunda Gümüşpınar 
Mahallesinde lise erişimi sorunu olduğu tespit edilmiştir. 

Oluşturulan yaşam endeksine göre mahallenin “Kolay” bir mahalle olabilmesi için mahalleye lise yapılması gerekmektedir. Bölgeye yapılacak olan lisenin 
konumlandırması ve yer analizi yapılırken erişilebilirlik haritalarının değerlendirilmesi önemlidir. 

Kim Yapacak

Gümüşpınar’ın Tarİhİ yapılarının resTORaSyonu ve 
meydana sosyal Dİnlenme alanı planlaması
Çalışma Alanları: Tasarım, Ortak Semboller, Kullanımlar, Sosyal-Kültürel Tesisler

Proje Süreci

2 yıl Kartal Belediyesi

Gümüşpınar Mahallesi’nde tarihi, kültürel ve sanatsal değerlere sahip yapıların restorasyonuna önem verilmelidir. Bu proje sayesinde mahalleye bir meydan 
tasarlanması ve sosyal dinlenme tesisi kurulması ile mahallenin bilinirliğinin artması ve cazipliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kim Yapacak
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Güvenlİ ulaşım ROTaSı ÇalışTayı
Çalışma Alanları: Bilgilendirme, Kullanımlar, Yaya Dolaşımı, İnşaat Süreci, Güvenlik

Proje Süreci

Kartal Belediyesi, TAK Kartal, Mahalle Gönüllüleri, Muhtar2 hafta - 2 ay

Kartal genelinde kentsel dönüşüm kapsamında uzun inşaat süreçleri yaşanmaktadır. Bu süreçler mahallelerde yaya dolaşımını sınırlamakta ve yol güvenliği 
sorunlarına sebep olmaktadır. Güvenli Ulaşım Rotası Çalıştayı’nda yapılacak güvenli koridor haritalama çalışmaları ile inşaat süreçlerinde yaya ve yol 
güvenliğine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 

İnşaat süreçlerinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde yapılacak olan çalışmada, bölgenin haritasının hazırlandığı ve mahalle gönüllüleri aracılığıyla 
yapılacak çalıştay hakkında mahallelilerin bilgilendirildiği bir ön hazırlık yapılır. Yapılan çalıştayda, bölgede önceden iletişim kurulan mahalleliler ile 
buluşulup yaya dolaşımının güvensiz olduğu güzergahlar harita üzerine işlenir. İnşaat yürütücüleri, Kartal Belediyesi ve Zabıta Müdürlüğünün işbirliği 
ile güvensiz bölgelerde yaya ulaşım koridorları planlanır. Böylece inşaatların yaya ve yol güvenliğine dikkat etmeleri sağlanarak inşaat süreçleri kaynaklı 
sorunların azaltılması sağlanır.

Kim Yapacak

Güvenlİk Çalışmaları yürüTülMeSİ
Çalışma Alanları: Kullanımlar, Güvenlik

Proje Süreci

Periyodik Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık, Muhtar

Kamusal alanlarda dezavantajlı gruplara mensup bireyler güvenlik sorunlarına sebep olmaktadır. Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık ve muhtar tarafından 
yürütülmesi planlanan proje ile, bu kişilerin yarattığı güvenlik sorunularının ve mahallelilerin kamusal alanları kullanamamasının önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır. 

Kim Yapacak

İklİm ProgRaMı
Çalışma Alanları: Tasarım, Atık Yönetimi ve Hijyen, Bilinçlendirme

Proje Süreci

1 hafta Kartal Belediyesi, TAK Kartal, Kent Konseyi

Programda, Kartal’daki mekanların ve malzemelerin tasarım yoluyla, geri dönüşüme duyarlı bir şekilde yeniden işlevlendirilmesi amaçlanır. Bu sayede geri 
dönüşüm konusunda gerekli olan bilinç düzeyi artırılırken, küresel ısınmayı önleyebilecek müdahalelerde bulunulmuş olunur. 

Kim Yapacak
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İnşaaT Süreç yöneTİmİ PlanlaMaSı
Çalışma Alanları: Koordinasyon, Kullanımlar, Yaya Dolaşımı, İnşaat Süreci, İmar

Proje Süreci

2 ay Kartal Belediyesi, İBB, Valilik

Uzun inşaat süreçleri mahallelerde sağlık ve güvenlik gibi sorunlara sebep olmaktadır. İnşaat Süreç Yönetimi Planlaması ile inşaat süreçleri kaynaklı 
olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışma, Kartal Belediyesi Deprem Dönüşüm Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülür. Yapılan 
inşaatlara verilen izinler kamu sağlığı, güvenliği ve geri dönüşüm ön plana alınarak kurgulanır ve inşaat süreci boyunca uygulama denetlenir. Böylece inşaat 
süreçleri kaynaklı olumsuz etkilerin önüne, yaptırımlar uygulanarak geçilir.

Kim Yapacak

kaRTallı kaZım MeyDan TaSaRımı
Çalışma Alanları: Kullanımlar, Yaya Dolaşımı, Güvenlik

Proje Süreci

Kartal Belediyesi5 ay

Kartallı Kazım Meydan tasarımı, kullanım ve trafik güvenliği sorunlarına sebep olmaktadır. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürütmesi 
öngörülen projede, meydanın araç ve yayalar tarafından kullanım dinamiklerinin değerlendirilebilmesi için Meydan Algı Çalıştayı yapılır. Elde edilen veriler 
doğrultusunda meydan kurgusunun işlevsel olarak revize edilmesi hedeflenir. Kartallı Kazım Meydanı’nın yaya ve araç trafiğinin tekrar düzenlenmesi bu 
meydanın, azami yarar sağlanarak, kullanılmasına imkan sunar ve bu düzenleme, çevre dükkanlar ve yapılara ulaşımı kolaylaştırarak meydanın cazip hale 
gelmesini sağlamış olur.

Kim Yapacak

kaRTal’ın Çeşmelerİ HaRİTalama Çalışması
Çalışma Alanları: Ortak Semboller, Aidiyet, Kültürel Yapılar, Turizm

Proje Süreci

5 ay Kartal Belediyesi, Muhtar, 

Tarihi 6. yüzyıla kadar uzanan Kartal’da, yer altı memba sularının fazlalığı ile bağlantılı olarak pek çok tarihi çeşme yer almaktadır. Günümüzde tarihi 
çeşmelerin çoğu, atıl veya kullanılamayacak durumdadır. Kartal’da yer alan çeşmeler için yapılması planlanan haritalama çalışması ile, tarihi çeşmelerin 
korunmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Haritalama çalışması Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve muhtarlar işbirliği ile yürütülür. Çalışma Kartal’da yer alan tarihi çeşmelerin yer 
tespiti ile başlar. Kültür Müdürlüğü yardımıyla çeşmelerin tarihi araştırılır ve toplanan veriler Kartal haritası üzerine işlenerek görünür kılınır.

Kim Yapacak
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kaTılımcı ŞeHİrcİlİk PlaTFORmu
Çalışma Alanları: Örgütlenme, Beklentiler, Kentlilik Bilinci

Proje Süreci

Süresiz Kartal Belediyesi, Kent Konseyi

Katılımcı Şehircilik Platformu’nun amacı kartallıların mahalleleri hakkında fikirlerini toplayarak, sorun ve fırsatları ortaya çıkaracakları bir sistem ortaya 
koymaktır. Online platform ile, yerel yönetimler ve mahalleliler arasındaki iletişimin hızı, kalitesi ve niteliğinin artması ve sonuç olarak elde edilen kentsel 
veri ile kentin iyileştirilmesi planlanmaktadır. 

Projede, Kartal Belediyesi Sosyal Medya Biriminin yürüteceği, mahallelilerin mahallelerini görünür kılabileceği bir online platform kurulur. Bu platformda 
mahallelerdeki sorun, fırsat ve beklentiler paylaşılır, mahalleliler tarafından ortaklaşan konular ön plana çıkar. Böylece mahallelilerin mahallelerini nasıl 
algıladıkları ve öncelikleri öğrenilerek, mahallelerde yapılacak olan çalışmaların ve yatırımların önceliğinin belirlenmesi sağlanmış olur.

Kim Yapacak

kenTSel dönüşüm TaSaRım ReHberİ 
Çalışma Alanları: Tasarım, Dönüşüm, İnşaat Süreci

Proje Süreci

3 ay Kartal Belediyesi, Mimarlar Odası, Kentsel Strateji

Kartal Belediyesi Deprem Dönüşüm Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kentsel Strateji ve Mimarlar Odası işbirliği ile hazırlanması öngörülen 
“Kentsel Dönüşüm Tasarım Rehberi” dönüşüm süreci boyunca Kartal’da yapılması planlanan yapılar hakkında belirlenmiş kuralları kapsayacaktır.

Kentsel dönüşüm sürecinde Kartal’ın planlı ve organize büyümesini ve gelişmesini sağlaması hedeflenen rehber, Kartal’a kamu ve özel sektör tarafından 
yapılacak olan yatırımları mahalleler için geliştirilen yaşam endeksine göre yönlendirir.

Kim Yapacak

kenTSel dönüşüm İnşaaT deneTİmleRİ
Çalışma Alanları: Güvenlik, Yaya Dolaşımı, İnşaat Süreci 

Proje Süreci

Kartal Belediyesi3 ay

Kartal’da kentsel dönüşüm süreciyle gelişen yoğun inşaat hareketliliğinin ses, hafriyat ve görüntü kirliliğine yol açmasının yanı sıra, hafriyat kamyonları 
trafiği olumsuz etkilemekte ve güvenlik zafiyetine neden olmaktadır. İnşaat denetimlerinin periyodik olarak ve kontrollü yapılmasıyla, inşaat süreçlerinden 
kaynaklanan trafiğin etkilenmesi, inşaatların çevreye olan olumsuz etkisi ve güvenlik zafiyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Kim Yapacak
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kenTSel erİşİm ReHberİ
Çalışma Alanları: Kullanımlar, Yaya Dolaşımı, Engelli Erişimi, Güvenlik, Planlama

Proje Süreci

8 ay
TAK Kartal, Destekçiler, Kent Konseyi, Memleket Sevdalıları 
Derneği, Kartal Belediyesi

Kentsel Erişim Rehberi ile kent içi dolaşımın sürekliliğinin ve okunabilirliğinin artırılması amaçlanmaktadır. TAK Kartal, Kartal Belediyesi, destekçiler, Kent 
konseyi ve Memleket Sevdalıları Derneği işbirliği ile hazırlanması planlanan rehberde ulaşım, yol ve kaldırım altyapılarının “Herkes İçin Tasarım” ilkesine 
göre, erişilebilirliği artıracak şekilde engelli, pusetli ve yaşlıların erişimine uygun, yaya güvenliği ön planda tutularak tasarlanması planlanmaktadır.

Kim Yapacak

kıyı köşe pROGramı
Çalışma Alanları: Buluşturma, Benimseme, Tasarım

Proje Süreci

3 ay TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler

Kıyı Köşe Programı ile mahallelilerin, mahalleleri ile ilgili verilecek olan kararlara etkisini artırmak ve tasarımcılara projelerini bu kararlar doğrultusunda 
uygulayabilme fırsatını vermek amaçlanır.  

Kıyı Köşe Programı ile Kartal ilçesinde kullanılmayan mekanların tasarım yoluyla yeniden canlandırılması öngörülür. Bu mekanlar yeniden tasarlanırken, 
kartallılar da kendi mahallelerindeki mekanlar üzerinde söz sahibi olurlar. Kıyı Köşe Programında, konsept tasarım çalışmaları proje alanı bütünüyle uyumlu 
bir kentsel doku ve erişilebilir donatı alanı oluşturur.

Kıyı Köşe süreçleri Kartal bünyesinde atıl kalmış mekanların tespiti ile başlar, sonrasında tasarımcılara açık çağrı yapılarak bu mekanlarla ilgili projeler 
üretmeleri beklenir. Tasarım süreci sonrasında teslim edilen projeler, 3 aşamalı tasarımcı, halk ve değerlendirme kurulu oylamalarından sonra “TAKdir” 
edilerek, ödül alan projeler seçilir ve belediye tarafından uygulanması teşvik edilir.

Kim Yapacak

kreş yaPılMaSı
Çalışma Alanları: Buluşturma, Aidiyet, Sosyalleşme, Tasarım

Proje Süreci

5 ay Kartal Belediyesi

Kartal genelinde ailelerin çalışma hayatında aktif yer alabilmesi için okul öncesi eğitim ve okul öncesi çocukların güvenliği büyük bir önem taşımaktadır. 
Bu doğrultuda, TAK Kartal tarafından kreş erişim harita çalışması yapılmıştır.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından yürütülmesi öngörülen projede Kartal’ın kreş erişimi bulunmayan bölgelerine kreş yatırımı yapılmasının 
teşviki amaçlanmıştır. Proje ile kreş erişimi bulunmayan bölgelerde ebeveynlerin çalışma hayatına katılabilmeleri için olanak yaratılır ve yerel ekonominin 
güçlenmesi sağlanır.

Kim Yapacak
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kOd ProgRaMı
Çalışma Alanları: Bilgilendirme, Buluşturma, Tasarım, Üretim

Proje Süreci

TAK Kartal, Kent Konseyi, Gönüllüler
1 aylık 

Periyotlar

TAK Kartal Kod Programı, 6-17 yaş arası çocuk ve gençlere, bilgisayar programlama mantığını ve felsefesini, ücretsiz atölyelerle, oyunlarla, yaratıcı 
ve katılımcı yaklaşımlarla öğretir. Programda, çocuklar ve gençler atölye ve oyunlarla yazılım ile tanıştırılır ve gelecekte faydalanabilecekleri bir beceri 
edinmeleri amaçlanır. Ayrıca program, farklı mahallelerden öğrenciler ve aileleri etkileşime geçirerek komşuluk bilincini artırmaya katkı sağlar.

Kod programı, kulüp ortamı içerisinde sınırlı sayıda öğrenci ile yapılan, anlatım ve yönlendirme desteği veren gönüllüler eşliğinde etkileşimli bir atölye ortamı 
şeklinde uygulanmaktadır. Öğrencilerin hem gönüllülerden, hem birbirleriden öğrenmesini amaçlayan program, 4 özel atölye çalışması ile gerçekleştirilir 
ve ardından yeni katılımcılarla devam eder. programı farklı zamanlarda tamamlayan tüm katılımcılarla birlikte, belirli aralıklarla özel atölye çalışmalarında 
projeler geliştirilerek, etkileşimin sürmesi ve yeni gönüllülerin katılımıyla bu ağın sürdürülebilir, dönüşen ve gelişen bir program olması hedeflenir.

Kim Yapacak

kORDonBOyU ÇaRşısına yaTırım Teşvİkİ
Çalışma Alanları: Kullanımlar, Ortak Sembol, Turizm

Proje Süreci

Süresiz Yatırımcılar, Kartal Belediyesi

Kordonboyu Çarşısı, erişim kolaylığı ve mahallenin Kartal’ın vitrini olma özelliğiyle bağlantılı olarak ön planda bulunmaktadır. Çarşı içinde yatırımın teşvik 
edilmesi ve yatırımcılara imtiyazlar tanınmasıyla çarşının zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. Çarşının zenginleştirilmesi ile bölgenin cazip olma özelliği 
artırılıp ilçenin imajına katkı sağlanır.

Kim Yapacak

kOMşU ProgRaMı
Çalışma Alanları: Buluşturma, Aidiyet, Sosyalleşme, Ortak Semboller

Proje Süreci

1 hafta TAK Kartal, Kent Konseyi, Kartal Belediyesi

Kartal’da kentleşme ve kentsel dönüşüm projeleri ile komşuluk ilişkileri gittikçe azalmaktadır. Komşu Programı’nda, sokak, site ve bina bazında görüşmeler 
yapılıp aktiviteler düzenlenerek, komşuların birbirlerini tanıması ve komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Projeye gönüllü olan, dönüşen 
binalardaki kartallılar ile birlikte yürütülen etkinlikler sayesinde komşular için sosyal bir ortam sağlanır.

Kim Yapacak
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lale FeSTİvalİ’nİn İçeRİğİnİn ZengİnleşTİrİlMeSİ 
ve Bİlİnİrlİğİnİn arTırılMaSı
Çalışma Alanları: Buluşturma, Sosyalleşme, Kültürel Etkinlik, Turizm, Ortak Sembol

Proje Süreci

1 ay Kartal Belediyesi

İsmini lale soğanlarından alan Soğanlık Mahallesi’nde 2011’den itibaren “Lale Festivali” düzenlenmektedir. Soğanlık’ta yapılan en kapsamlı etkinlik olan 
festivalin, Kartal ve farklı ilçelerden katılımcılarla gerçekleşmesi mahallenin bilinirliğini artırmakta önemli rol oynamaktadır.

Kartal Belediyesi Sosyal Medya Birimi ve Basın Yayın Şefliği işbirliği ile yürütülmesi planlanan projede, festivalin ve festival bünyesinde yapılan kültürel 
etkinliklerin bilinirliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Festivalin geniş kitlelere hitap edebilmesi ile Kartal ve Soğanlık Mahallesi tanınır ve bir cazibe merkezi 
haline gelir.

Kim Yapacak

MaHalle Meclİsİ kURUlması
Çalışma Alanları: Buluşturma, Örgütlenme

Proje Süreci

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, MuhtarSüresiz

Mahallelilerin yürütülecek projeler hakkında bilgilendirilmesi ve proje süreçlerinin, beklentilerine göre yönlendirilebilmesi için mahalle örgütlenmeleri 
önerilmektedir. Mahalle örgütlenmeleri, mahallelilerin temsil edilmesinde önemli rol oynar. Mahalle Meclisleri kurulması ile, mahallelilerin ortak çıkarlarını 
koruyabilmesi ve bilgi akışının sağlanabilmesi hedeflenmektedir.
 
Kent Konseyi, Kartal Belediyesi Sosyal Medya Birimi ve muhtar işbirliği doğrultusunda yürütülecek projede, gönüllü mahalleliler, mahalleleri etkileyen 
durumlar ve projeler doğrultusunda bir araya gelir. Örgütlenen mahalleliler mahalleleri ile ilgili beklentilerini doğru kurumlara iletir ve mahallelerin beklentileri 
doğrultusunda gerçekleşmeyen planlara toplu itirazlar yaparak planların beklentileri karşılayacak şekilde revize edilmesini sağlar.

Kim Yapacak

MaHallelİ BİlGİlendİrMe kaRTlaRı 
Çalışma Alanları: Bilgilendirme, Kentlilik Bilinci, Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

Proje Süreci

1 ay TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, Muhtar, 

Mahalleli Bilgilendirme Kartları ile mahallelilerin kentlilik bilincini pekiştirmek, kentsel hizmetlerin takipçisi olmaları için cesaretlendirmek ve eksik hizmetler 
ile ilgili muhataplarını öğrenebilmelerini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.
 
Kartal Belediyesi, TAK Kartal, Kent Konseyi ve muhtar işbirliği ile yürütülecek projede mahallelerin mahallelerinde karşılaştıkları olumlu ve olumsuz 
durumlar ile ilgili irtibat kurmaları gereken kurumlar belirlenir. Toplanan veriler ile okunabilirliği yüksek, bilgilendirme kartları hazırlanır ve mahallelilerin kolay 
erişebilecekleri merkezlerde ve muhtarlıklarda, mahallelilere ulaştırılır. Hazırlanan Mahalleli Bilgilendirme Kartları ile mahallelilerin kendilerine hizmet eden 
kurum ve kuruluşların hizmet alanı, tanımı ve iletişim bilgilerine erişebilmeleri sağlanır. 

Kim Yapacak
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PaRk deneTİmleRİ 
Çalışma Alanları: Park, Kullanımlar, Güvenlik

Proje Süreci

Emniyet Müdürlüğü, KaymakamlıkPeriyodik

MEP kapsamında, TAK Kartal tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda, yapılan yeşil alan projeleri kadar bu alanların etkin kullanılabilirliğinin de önemi 
gözlemlenmiştir. 

Emniyet Müdürlüğü’nün, Kaymakamlık ile işbirliği halinde Kartal genelindeki parklarda gerekli güvenlik denetimlerini yapması öngörülmektedir. Bu proje 
ile mevcut parklarda yapılan etkin ve periyodik denetimler sayesinde parkların güvenliğinin, erişilebilirliğinin ve kullanılabilirliğinin artırılmasını sağlamak 
amaçlanmıştır. 

Kim Yapacak

PaRk TaSaRım ReHberİ 
Çalışma Alanları: Park, Tasarım, Koordinasyon, Kullanımlar

Proje Süreci

5 ay TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Kentsel Strateji

Kentsel Strateji, TAK Kartal ve Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanması öngörülen Park Tasarım Rehberi ile, Kartal sınırları 
içerisinde ve mahallelerinde yapılacak olan yeni parklar için katılımcı yöntemlerle gerekli kriterler belirlenerek, parkların belirlenen kriterlere uygun 
tasarlanmasına özen gösterilmesi hedeflenmektedir. Kartal’da planlanan parkların Park Tasarım Rehberi’ne uyularak kurgulanmasının ise, parkların 
erişilebilirliğini, kullanışlılığını ve verimliliğini artırması amaçlanmıştır.

Kim Yapacak

PaRk yaPılMaSı 
Çalışma Alanları: Park, Kullanımlar, Güvenlik

Proje Süreci

Kartal BelediyesiSüresiz

Yaya dolaşımına, kamusal kullanıma, çocuklar için oyun alanı olmaya ve deprem toplanma alanı olarak kullanılmaya elverişli alanların değerlendirilmesi 
hedeflenmektedir. Bu amaçla TAK Kartal tarafından parklara erişim haritalama çalışması yapılmıştır. Yapılan haritalama çalışması ile, park erişim ve deprem 
toplanma alanı eksikliği olan bölgelerde park yapılmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Kim Yapacak
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PORTakal SOkağın canlandırılMaSı 
Çalışma Alanları: Kullanımlar, Beklentiler, Turizm

Proje Süreci

Süresiz Kartal Belediyesi, Yatırımcılar 

Portakal Sokak, ulaşım kolaylığı ve mahallenin merkezinde yer alması nedeniyle Çavuşoğlu Mahallesi’nin çarşısı olarak işlev görme potansiyeline sahiptir. 
Portakal Sokağın ticari olarak canlandırılması ile mahallelinin sosyal ve ticari alan beklentisini karşılamak amaçlanmaktadır.

Kartal Belediyesi’nin teşviki ve yatırımcı işbirliği ile sokağa sosyal ve ticari alan yatırımları yapılarak sokak canlandırılır ve mahallelinin günlük ihtiyaçlara 
erişimi kolaylaşır. Sokağın mahalleli tarafından kullanılması ile sokak, merkezi konum özelliği kazanır ve bölgedeki yatırım potansiyelini artırarak bölgenin 
katma değerine katkıda bulunur.

Kim Yapacak

SaHİl kUllanımı ÇalışTayı
Çalışma Alanları: Kullanımlar, Örgütlenme, Beklentiler, Koordinasyon, Zemin Kullanımı

Proje Süreci

3 ay

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, TAK Kartal, Muhtar, Kartal Marina 
Dragos Yelken İhtisas Kulübü Derneği, Dragos Doğayı Koruma 
Derneği, Mahalleliler

8,5 km uzunluğundaki Kartal Sahili, Kartal ve çevre ilçeler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Önerilen ‘Sahil Kullanım Çalıştayı’ ile Kartal Sahili’nin 
daha etkin kullanılabilmesi ve verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, TAK Kartal, muhtar, Kartal Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü Derneği, Dragos Doğayı Koruma Derneği ve gönüllü 
mahalleliler ile birlikte yürütülecek çalıştayda sahil kullanım alışkanlıkları ve kamusal alan olarak Kartal Sahili üzerine fikir paylaşımında bulunulur. Sahil 
kullanımında ortaya çıkan olumlu ve olumsuz etkenler belirlenip, kentlilik bilinci doğrultusunda sahil kullanımının verimliliğinin artırılabilmesi için gerekli 
adımlar tartışılır. Sahil bilincinin, sahilin cazip olma özelliğinin ve kullanım verimliliğinin artırılabilmesi için geliştirilen fikirlerin gerçekleştirilebilmesi için 
adımlar atılır. 

Kim Yapacak

SaHİle ulaşımın İyİleşTİrİlMeSİ
Çalışma Alanları: Yaya Dolaşımı, Kullanımlar

Proje Süreci

2 yıl Kartal Belediyesi

Yunus Mahallesi’nde başta olmak üzere, anadolu yakası tren yolu hattı, dikey aksta yaya ve araç ulaşım kısıtlamaları ile sahil kullanımını sınırlandırmaktadır. 

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi öngörülen projede, tren yolunun altında ve üstünde kalan alanlar arasında ulaşım kısıtlaması 
olan bölgeler tespit edilir ve bu bölgelerde yaya ve araç trafiğinde, kullanım ihtiyaçlarına göre iyileştirme projeleri geliştirilerek uygulanır. Bu çalışma 
kapsamında yapılan ulaşım güzergah iyileştirmeleri ile tren yolu üstü ve altı arası erişimin artırılması sağlanmış olur.

Kim Yapacak
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SOğanlık MeTrosuna enTeGre
ÜCReTsİz oTopark yaPılMaSı
Çalışma Alanları: Kullanımlar, Güvenlik, Yaya Dolaşımı

Proje Süreci

Kartal Belediyesi5 ay

Soğanlık Mahallesi’nde yaşanan otopark sorunu, Soğanlık Metro İstasyonu kullanımı ile doğru orantılı olarak artarken, araçların sokak üzerine kontrolsüz 
park etmeleri, güvenlik ve ulaşım sorunlarına sebep olmaktadır. 

Mahallede yaşanan otopark sorununun önüne, mevcut otoparkın ücretsiz yapılması veya metro istasyonuna entegre yeni ve ücretsiz bir otopark planlanması 
ile geçilmesi hedeflenmektedir. Planlanan proje ile, bölgede kontrolsüz araç parkı kaynaklı güvenlik ve ulaşım sorunlarının önüne geçilmiş olunur. 

Kim Yapacak

SOğanlık Sağlık oCağının MaHalle 
MeRkezİne TaşınMaSı
Çalışma Alanları: Beklentiler, Kullanımlar, Yaya Dolaşımı, Sağlık Hizmetleri

Proje Süreci

1 yıl Kartal Belediyesi

Soğanlık Sağlık Ocağı, Orta Mahallede bulunan YKYM yapısının içerisinde yer almaktadır. Sağlık ocağının mahallenin merkezinden uzak olması, mahalleliler 
tarafından erişilememe sorununa sebep olmaktadır. Soğanlık Sağlık Ocağı’nın mahalle merkezine taşınması önerisi ile sağlık ocağının erişilebilirliğinin 
artırılması amaçlanmıştır.  

Bu projede sağlık ocağının konumlandırılabileceği alternatif alanların tespiti yapılır. Tespit edilen alanlar, erişim ve ulaşılabilirlik kriterlerine göre, katılımcı 
ortamlarda yürütülen çalışmalarla sınıflandırılır. Mahalleliler tarafından belirlenen, erişim ve ulaşılabilirliği yüksek olan alana sağlık ocağının yapılması teşvik 
edilir. 

Kim Yapacak

SOkak Bİzİm eTkİnlİkleRİ
Çalışma Alanları: Buluşturma, Sosyalleşme, Kullanımlar

Proje Süreci

Periyodik
TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Muhtar, Kent Konseyi, Sokak Bizim

Kartal Belediyesi, TAK Kartal, muhtar, Kent Konseyi ve Sokak Bizim STK’sının ortaklaşa yürütmesi planlanan ‘Sokak Bizim’ Etkinlikleri ile, oyun alanı erişim 
sorunu yaşayan mahallelerde çocuklar için sosyalleşme alanı yaratmak amaçlanmıştır.

Periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Sokak Bizim Etkinlikleri için günübirlik olarak trafiğe kapatılabilecek, oyun alanı olarak kurgulanma potansiyeli 
bulunan sokakların tespiti yapılır. Etkinlik için belirlenen gün ve sokak, belediye ve Kent Konseyi kanalı ile duyurulur ve etkinliğe katılım teşvik edilir. Sokak 
Bizim Etkinliklerinin periyodik olarak düzenlenmesi ile çocuklar için oyun alanı erişimi farkındalığını artırmak, çocukların buluşup sosyalleşebilecekleri 
alanlar yaratabilmek ve mahalle aidiyet bilinci oluşturmak hedeflenmiştir. 

Kim Yapacak
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SOkakların düzenlenmesİ, ağaçlandırılMaSı ve 
SOkak MOBİlyalaRı yeRleşTİrİlMeSİ
Çalışma Alanları: Kullanımlar, Engelli Erişimi, Yaya Dolaşımı, 

Proje Süreci

Süresiz Kartal Belediyesi

Sokak düzenlemelerinin yeniden kurgulanması ile sokak ve kaldırımlarda erişilebilirlik ve yürünebilirliğinin artırılmasının yanı sıra, yaya ve araç güvenliği ve 
sokaklara çekici özellik kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Sokak ve kaldırım düzenlemeleri yapılırken, uzun yürüyüşler için sokak mobilyaları ile dinlenme alanları planlanır, kentin cazibesini artırabilmek için 
ağaçlandırma çalışmaları yapılır ve yol-kaldırım ilişkileri engelli ve pusetli erişimine uygun bir şekilde yaya güvenliği ön planda tutularak kurgulanır. Bu 
çalışma ile yürümenin teşvik edilmesi, yaya dolaşımının ve sokak-yaya-araç güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Kim Yapacak

Spor kOMpleksİnİn değeRlendİrİlMeSİ
Çalışma Alanları: Sosyalleşme, Spor Alanı, Sosyal Tesis

Proje Süreci

Kartal Belediyesi, Muhtar1 yıl

Öneri proje ile Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İstanbul Ticaret Odası Spor Kompleksi’nin yenilenerek, işlevsel bir hale getirilmesi ve bölgedeki çocuk 
ve gençler tarafından etkin kullanılmasının teşviki hedeflenmektedir. Kartal Belediyesi ve muhtarın işbirliği ile yürütülmesi öngörülen proje ile bölgedeki 
gençler için spor alanı ve sosyal tesis eksikliği sorunu çözüme ulaşır.

Kim Yapacak

ŞOk kıyı köşe
Çalışma Alanları: Bilinçlendirme, Tasarım, Sosyalleşme, Aidiyet

Proje Süreci

5 ay TAK Kartal, Gönüllüler

5 Kartallı,  5 Tasarımcı, 5 Malzeme ile 5 Saat içinde Kartal’ın kullanılmayan kıyı ve köşelerini yerinde tasarlayıp, birlikte uygulama yaklaşımı ile canlandırır. 
Mahalleli ve tasarımcılarla birlikte, imece usulü çalışılarak kamusal alanları nitelikli hale getirmek hedeflenmektedir. 

Şok Kıyı Köşe etkinliğinde tasarımcılar ve mahalleliler, çalışılan mekanı anlayıp fikirler üretirler. 5 saat içerisinde, verilen 5 malzeme ile tasarılarını hayata 
geçirirler. Yapılan Şok Kıyı Köşe etkinlikleri ile kamusal alanların yerel müdahaleler ile canlandırılması, Kartallıların çalışılan konu hakkında bilinçlendirilmesi 
amaçlanır.

Kim Yapacak
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Tak kOnDu
Çalışma Alanları: Buluşturma, Örgütlenme

Proje Süreci

Süresiz TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Destekçiler, Gönüllüler, Mahalleliler

TAK Kondu mahallelere yerleştirilebilen, taşınabilir ve genişleyebilir modüler bir birimdir. TAK Kondularda mahallelilerle tasarımcılar buluşur, sorunlar 
tartışılır, uygulamalar ve etkinlikler yapılır.
 
Öncelikle, mahallelilerin rahatça ulaşabilmesi için TAK Kondu’nun konulacağı merkezi bir yer tespit edilir. Yer tespitinden sonra, tasarımcılara proje 
üretmeleri için açık çağrı yapılır ve proje teslimi için süre verilir. TAK Kondu projesi üreten tasarımcılar, projelerini “TAKdim” ederler. Tasarımcı oylaması 
sonrasında seçilen projeler ödül töreninde “TAKdir” edilip, projelerin uygulanması teşvik edilir.

Kim Yapacak

Taş oCağı RekreaSyon alanı Projesİ
Çalışma Alanları: Ortak Semboller, Zemin Kullanımı, Spor Alanı, Park

Proje Süreci

5 yıl Kartal Belediyesi, Yatırımcılar

Taş Ocağı Rekreasyon Alanı Projesi ile, ulaşılabilirliği yüksek olan Kartal Taş Ocağı bölgesinin kamusal alan olarak işlevlendirilmesi hedeflenmektedir. 
Üzerinde ekolojik hayat olan, derinliği 40m’ye ulaşan yapay bir gölün de bulunduğu bölgenin, Kartal Doğu Merkez Projesi kapsamında kamusal alan olarak 
kullanılması kurgulanmıştır. 

Kartal Belediyesi ve yatırımcılar işbirliği ile alanın mahallelilerin beklentileri doğrultusunda kent parkı olarak değerlendirilerek sosyal dinlenme tesisi olması 
ve ortak kullanıma açılması önerilmektedir. Taş Ocağı alanının kamusal alan olarak değerlendirilmesi, Kartal’da kişi başına düşen işlevsel yeşil alan 
miktarını artırarak bölgenin bilinirliğini artırır, bölgeyi canlandırır, buluşma noktası olma özelliği kazanır ve bölgede turizm aktivitelerinin gelişmesine katkı 
sağlar.

Kim Yapacak

TOPlu Taşıma araçlarının deneTİmİ
Çalışma Alanları: Güvenlik, Yaya Dolaşımı

Proje Süreci

Kartal Belediyesi, İETT, Minibüsçüler Odası, Kent KonseyiSüresiz

Toplu taşıma araçlarının denetimi önerisi ile toplu taşıma kullanım oranının yüksek olduğu Kartal’da toplu taşıma araçları kaynaklı güvenlik sorunlarının 
önlenebilmesi hedeflenmektedir. Kartal Belediyesi, İETT, Minibüsçüler Odası ve Kent Konseyi’nin işbirliği ile yürütülmesi planlanan projede, toplu taşıma 
araçları kaynaklı güvenlik sorunları yaşanan ulaşım ağları ve bölgeler belirlenerek sorunların önüne geçilebilmesi için çalışmalar yürütülür. 

Kim Yapacak
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TOPselVİ MaHalle ÇaRşısı 
Çalışma Alanları: Kullanımlar, Ortak Sembol, Sosyal, Kültürel Tesis

Proje Süreci

5 yıl Kartal Belediyesi, Yatırımcılar

Topselvi Mahallesi’nde günlük ihtiyaçlara erişim sorunu yaşanmaktadır. Topselvi Mahalle Çarşısı Projesi ile mahalleye merkezilik ve caziplik özellikleri 
kazandırmak amaçlanmaktadır. Kartal Belediyesi’nin teşviki ve yatırımcı işbirliği ile mahalleye sosyal ve ticari alan yatırımları yapılarak mahalle 
merkezi canlandırılır ve mahallelinin günlük ihtiyaçlara erişimi kolaylaşır. Teşvik edilen yatırımlarla mahalle merkezinin sosyal ve ticari işlev kazanması 
hedeflenmektedir. 

Kim Yapacak

ulaşım alTeRnaTİfleRİ PlanlaMaSı
Çalışma Alanları: Kullanımlar, Yolculuk Süresi

Proje Süreci

2 yıl Kartal Belediyesi, İETT, Minibüsçüler Odası, Kent Konseyi

MEP kapsamında Kartal’ın ulaşım haritası hazırlanmıştır. Önerilen ulaşım alternatifleri planlaması ile Kartal’ın erişim sorunu yaşayan bölgelerinde mevcut 
hatların güçlendirilmesi ve yeni güzergah planlamaları yapılması hedeflenmektedir. 

Kim Yapacak

yakacık MeyDanının BüTüncül Şekİlde 
yenİDen TaSaRlanMaSı
Çalışma Alanları: Buluşturma, Kullanımlar, Sosyalleşme, Park, Sosyal Kültürel Tesis

Proje Süreci

3 yıl TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Kent Konseyi, Muhtar

Tarihi geçmişi ve tescilli asırlık çınar ağaçları bulunan Yakacık Meydanı’nın alt kısmı YKYM, üst kısmı ise meydan park olarak kurgulanmıştır. Meydanın 
mevcut tasarımı etkili kullanım ve verimlilik sorunları yaratmaktadır. 

Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kent Konseyi, TAK Kartal, muhtar ve gönüllü mahalleliler ile yürütülen projede meydan kullanım dinamiklerinin 
değerlendirilebilmesi için meydan algı çalıştayı yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda meydan kurgusunun işlevsel ve bütüncül olarak revize edilmesi 
hedeflenmektedir. Meydan tasarımının katılımcı ortamlarda planlanması ile meydanın eski canlılığını ve buluşma noktası olma özelliğini geri kazanması ve 
meydan için sürdürülebilir yatırımlar yapılması teşvik edilmiş olur.

Kim Yapacak
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yalı MaHallesİ kaPalı PaZaR alanı 
yaPımı ve kOnTROlü
Çalışma Alanları: Güvenlik, Yaya Dolaşımı

Proje Süreci

Kartal Belediyesi, Kartal Pazarcılar Odası, 3 ay

Yalı Mahallesi’nde kurulan semt pazarı, mahalle içerisinde araç trafiği, güvenlik, temizlik, afet durumu ulaşımı ve yaya erişimi sorunlarına sebep olmaktadır. 
Mahalleyi odak noktası haline getirerek cazip kılan semt pazarı için alternatif alan çalışması ile, mahallede oluşan pazar kaynaklı sorunların önlenebilmesi 
amaçlanmaktadır. Alternatif pazar alanı konumlandırmasının, Kartal Belediyesi, Kartal Pazarcılar Odası ve gönüllü mahalleliler işbirliği ile katılımcı ortamlarda 
çalışılması önemlidir. 

Kim Yapacak

yaPılan Çalışmaların kaRTal dOğU MeRkez Sed 
RaPORUnDa BelİrTİlen krİTerleRe Göre yöneTİlMeSI
Çalışma Alanları: Bilgilendirme, Bilinçlendirme, Tasarım, Koordinasyon, İnşaat Süreci, Dönüşüm

Proje Süreci

Süresiz
Kartal Belediyesi, Kentsel Strateji, Muhtar, Yatırımcılar, Mahalleliler, 
Yunus Kentsel Dönüşüm Platformu

Kartal’ın 7 mahallesini kapsayan Kartal Doğu Merkez Projesi alanına, 1995 tarihli İstanbul Nazım Planı ve 15.06.2009 onay tarihli Çevre Düzeni Planı 
kararları doğrultusunda alt merkez olma rolü verildi. Kartal Doğu Merkez Projesi ile sanayi alanları yeniden yapılandırılarak bölgenin hizmet, ticaret, 
kültür, turizm sektörleri ve konut alanları ile gelişmiş bir merkez olması planlandı. Kartal Doğu Merkez Projesi’nin yaşam ve mekâna olan etkilerinin 
değerlendirildiği Sosyal Etki Değerlendirme (SED) raporunda, dönüşüm süreci için öncelikli etki konuları ışığında, olası olumsuz etkilerin azaltılmasında 
kullanılabilecek araç ve öneriler sunulmuştur.

Söz konusu 7 mahalledeki yatırımların ve süreçlerin, yaşanacak zorunlu yer değiştirme, kamu sağlığı, bütünleşme vb. konu başlıkları altında incelenen 
etkilerinin, Kartal Doğu Merkez SED raporunda sunulan araç ve öneriler kullanılarak yönetilmesi ile mahallelerde yaşanan ve yaşanabilecek olumsuz etkileri 
en aza indirebilmek ve mahallelerin sahip olduğu fırsatları ve potansiyelleri değerlendirebilmek hedeflenmektedir.

Kim Yapacak

yeşİl kUşak Projesİnİn uyGUlanması
Çalışma Alanları: Tasarım, Kullanım, Beklentiler, Sosyal Kültürel Tesisler, Park, Spor Alanı, Dönüşüm

Proje Süreci

Süresiz Kartal Belediyesi, Kentsel Strateji, Yatırımcılar, Hürriyet Mahallesi 
Geliştirme Güzelleştirme ve Koruma Derneği, Muhtar

Kentsel Strateji tarafından hazırlanan Yeşil Kuşak Projesi ile, Kartal’ın, kamusal alan ve donatı alanlarına erişim sorununa sahip olan Cumhuriyet ve Hürriyet 
mahallelerinin ortak kullanım alanının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Projenin uygulanmasının teşviki ile mahallelerde yaşanan donatı alanı eksikliği 
karşılanır ve mahallelere sosyal ve kültürel tesisler, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar vb. donatı alanları kazandırılmış olunur. 

Kim Yapacak
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ykym’leRİn İşlevlenDİrİlMeSİ, Bİlİnİrlİğİnİn 
arTırılMaSı ve eTkİn kUllanımı 

yUkaRı MaHalle alTeRnaTİf PaZaR alanı

Çalışma Alanları: Bilgilendirme, Sosyal ve Kültürel Tesis

Çalışma Alanları: Koordinasyon, Kullanımlar, Esnaf, Güvenlik

Proje Süreci

Proje Süreci

Süresiz Kartal Belediyesi, Muhtar

Kartal Belediyesi, Kartal Pazarcılar Odası3 ay

Kartal ilçesinde bulunan Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezleri(YKYM) çok işlevli donatı alanları olarak kurgulanmışlardır. YKYM’ler bünyelerinde sosyal 
ve kültürel tesisler, sağlık hizmet birimleri, eğitim yapıları vb. donatılar bulunduran birimlerdir. 

Kartal Belediyesi Sosyal Medya Birimi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve muhtarların işbirliği ile yürütülmesi planlanan çalışmada YKYM’lerin ve YKYM’lerde 
yapılan etkinlikler, eğitimler ve faaliyetlerin bilinirliğinin ve verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü mahallelilerden gelen 
talepler doğrultusunda merkezlerde yapılan etkinlikleri çoğaltılır ve Sosyal Medya Birimi ve Muhtarlığın ortak çalışmasıyla, yapılan etkinliklerin mahalleliler 
tarafından bilinirliliği artırılır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile mahallelilerin sosyal ve kültürel tesis beklentisi karşılanır ve mahalleliler için mahallerinde 
sosyalleşme ortamı oluşturulur.  

Yukarı Mahalle’de kurulan semt pazarı, mahalle içerisinde trafik, güvenlik, temizlik, afet durumu ulaşımı ve erişim sorunlarına sebep olmaktadır. Yukarı 
Mahalle için alternatif semt pazarı alanı çalışması ile, mahallede oluşan pazar kaynaklı sorunların önlenebilmesi amaçlanmaktadır. Alternatif pazar alanı 
konumlandırmasının Kartal Belediyesi, Kartal Pazarcılar Odası ve gönüllü mahalleliler işbirliği ile katılımcı ortamlarda belirlenmesi önemlidir. 

Kim Yapacak

Kim Yapacak
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yUkaRı MaHalle TaRİhİ Mekanlarının ReSTorasyOnU

ZAMAN KuPoNu

Çalışma Alanları: Tasarım, Ortak Semboller, Kullanımlar, Sosyal-Kültürel Tesisler 

Çalışma Alanları: Buluşturma, Eğitim, Toplum Bilinci, Sosyal ve Kültürel Aktivite, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, 
Dayanışma

Proje Süreci

Proje Süreci

Yürürlükte

Süresiz

Kartal Belediyesi

TAK Kartal, Kartal Belediyesi, Muhtar, Destekçiler

Kentsel sit alanı içerisinde yer alan Yukarı Mahalle’de tescilli ve henüz tescili alınmamış tarihi yapılar ve ağaçlar bulunmaktadır. Mahallede bulunan 
yapıların tescillenmesi ve tescilli yapıların restore edilerek sosyal ve kültürel tesisler olarak kurgulanmaları için Kartal Belediyesi tarafından çalışılmaktadır. 
Yapılan çalışmaların kapsamının genişletilmesi ile mahallenin tarihi bilinirliğinin artırılmasına, mahallenin canlandırılarak cazibesinin artırılmasına ve turizm 
aktivitelerinin gelişmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Zaman Kuponu sistemi, herkesin bir başkasına verebileceği bir şey olduğu ve yaşadığı yerde fark yaratabileceği düşüncesine dayanmaktadır. Proje, 
mahallelileri toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi, kentsel hizmetlerin daha iyi tasarlanması ve sunulması için zamanlarını vermeye cesaretlendirmektedir. 
Mahalleliler, mahallesi için beceri ve ilgi alanına uygun olarak harcadığı her bir saat için, istediği bir aktiviteyle harcayabileceği bir saat kredi kazanır. Zaman 
Kuponu sistemi çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir.

Kim Yapacak

Kim Yapacak
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