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TAK Kartal, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalara Yaşayan Sokak 
çalışması ile bir yenisini daha ekledi. Kartal’ın önemli ve sorunlu 
sokaklarındaki deneyimleme ve sorunları çözme yaklaşımı ile bir 
rehber hazırlanması örnek bir çalışma olarak dikkate alınacaktır.

Kent dokusunu oluşturan yapı, sokak ve mahalle ölçeklerinin ilişki 
sistematiğinin yeniden kurulması için kamusal alanların yeniden 
düzenlenmesi gereklidir. Sorunları yerinde kullanıcılarla birlikte 
keşfetmek ve çözümü birlikte üretmek TAK’ın temel felsefesini 
oluşturmaktadır. 

Yaşayan Sokak Programı hem TAK Kartal ve Kartal Belediyesi ekipleri 
hem de Kartallılar için yeni bir deneyim olmuştur. Başta Kartal olmak 
üzere tüm kentlerimizdeki sokakların yaşanabilir hale getirilmesi için 
bu deneyimi paylaşıyoruz. 

Bu paylaşımın, sokaklarımızın kullanıcılar için daha yaşanabilir 
olmasında etki yaratacağına inancım ile emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.

Saygılarımla
Op.Dr. Altınok ÖZ
Kartal Belediye Başkanı

2017’nin ''kamusal alan'' yılı ilan edilmesi ile başlayan süreç içinde 
TAK Kartal ve Vizyon Atölyesi işbirliği ile hazırlanan Yaşayan Sokak 
Programı ve Rehberi, belediye yönetimleri ve tasarımcılar için önemli 
bir kılavuz olacaktır.  

Bu rehber, sokaklardan başlayarak kamusal alanların daha 
kullanılabilir ve yaşanabilir hale getirilmesi için temel ilkeler ve 
öneriler sunmaktadır. Sorunların tespitinden başlayarak, çözüm 
önerilerine kadar kullanıcılar ve tasarımcılar ile birlikte katılımcı 
ortamlarda hazırlanan bu rehber, TAK Kartal ve Vizyon Atölyesi 
işbirliği ile hazırlanmıştır. 

Her iki atölyede staj yapan tasarımcıların aktif katılımı rehberin 
hazırlanmasına ve yeni katılımcı yöntemlerin deneyimlenmesine 
farklı bir boyut sağlamıştır. Rehberi hazırlama sürecinde; atölyelerin 
etkileşimi, farklı disiplinlerdeki tasarımcıların etkileşimi, farklı 
kullanıcıların etkileşimi ''2018 ETKİleşim yılı'' için önemli mesajlar 
verecektir. 

Bu çalışmayı destekleyen Kartal Belediye Başkanı Sn. Altınok Öz ve 
her iki atölyenin tasarımcı ekiplerine teşekkür ederim. 

Saygılarımla
A.Faruk GÖKSU
TAK Kartal Kurucusu
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Hazırlık Ekibi

Destek Ekibi 

Vizyon Atölyesi

Beril GÜR
Sonia B. IRANI
Çağla KUŞÇU
Esin ÖZKILIÇ

Hediye TAŞÇIOĞLU
Büşra Bilge TOPALOĞLU
Sven WESTERMANN

TAK Kartal

Fatma KÜÇÜK
Eylül ŞENSES
Cansu TÜRKAY

Deniz Taylan BATUR
Ezgi ÇİFTÇİ
Oğulkan ERDEN
Nur Deveci IMRAK
Sarp KEÇELİ
Ramis Can TOSUN

Program Katılımcıları

Çalıştay katılımcıları Batuhan AKKAYA, Tolga AKYÜREK, Gülüm BARAN, Burcu BULUT, Hazal 
Ebru ÇETİN, Ayşenur FIRAT, Çağla KÜÇÜKERGÖR, Şebnem ÖZGAN, Serkan ŞEKER, Merve 
TUNÇER, Gizem UÇAR, Eren ULUSU, Enes UZUN'a;

Stajyer tasarımcılarımız Ece ATACAN, Diren AYDIN, Seda BÜYÜKVURAL, Barış Erdinç İBİN, Çiçek 
GEZGEN Anna Maria GÜL, Eylül Sena GÜLER, Gizem GÜREL, Özne HIZLI, Sena KUYUCU, Mihraç 
NAR, Büşra SEZGİN, Şiba TEK, Dilara YEĞEN, İrem ZORBA'ya;

Gönüllü Tasarımcılarımız; Nazan AYDIN, Hakan KAYTAN, Mutlu ORAL'a;

Tasarımcılar Kartal’da “Yaşayan Sokak Atölyesi” yürütücüleri Sıla AKALP, Özgür ASLAN, Sunay 
PAŞAOĞLU; atölye katılımcıları Emine AKSOY, Sidar ALIŞIK, Burcu BİLECEN, Gül Ecem ÇAM, 
Enes ÇETİNBAKIŞ, H. Kübra DAŞÇI, Tuna Musa DOĞRU, Sabır ELALMIŞ, Melda ERDİR, Süleyman 
EYİGÜN, Edanur GÜNTÜRKÜN, Dilan İŞSEVER, Sezin Karcan KAYA, Şeyda KIRAÇ, Sibel ÖKSÜZ, 
Afife ÖZKAN, Betül ÖZTÜRK, Sinem ŞAHİN, Gamze TAHTALI, Gülşah URAL, Bilal YETİŞ, Ozan 
YİĞİT'e ;

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Özel 
Kalem Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü yöneticileri ve personellerine 
katılımları ve destekleri nedeniyle çok teşekkür ederiz.
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Bu rehberin içeriğini oluşturan, kamusal alan tasarımı sürecinde yeni yaklaşımlar, 
yöntemler ve ilkeler geliştirmek için kurgulanmış Yaşayan Sokak programı kapsamında 
sokak kullanıcıları, farklı disiplinlerden tasarımcılar ve yerel yöneticiler katılımcı 
ortamlarda bir araya gelerek ortak sorunları belirlemiş, tasarım ilkeleri belirlenmiş ve 
sorunlara bu ilkeler çerçevesinde çözümler önerilmiştir. 

Tasarım, araştırma, katılım çerçevesinde ‘'Atalar Caddesi’' özelinde gerçekleştirilen 
çalıştaylar ve literatür taramasının projeksiyonunda Kartal sokaklarına dair taktiksel 
çözümler geliştirilmiştir. 

Sokak rehberinin hedef kitlesi Tasarımcılar, Yerel Yönetimler, Uzmanlar ve Kartallılardır. 

Yaşayan
Sokak
Rehberi1
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• Amaç

Bu rehberin hazırlanmasındaki en öncelikli amaç; sokakların yaşam kalitesi, sağlık, 
çevre, ekonomi ve sosyal eşitlik vb. konularda potansiyellerini görünür kılmak ve 
tasarımcılar ile mahallelileri bu konuda birlikte düşünmeye ve hareket etmeye 
yöneltmektir.

Bir başka deyişle, bu rehber ile kullanıcıların sokakların yaşam kalitesinin 
artırılmasında aktif rol almalarını sağlamaya teşvik etmek, tasarımcıların ise kullanıcı 
odaklı tasarım sürecini gündemlerine almalarını sağlamaktır.

• Arka Plan

Bu çalışma Kentsel Strateji tarafından ''2017 Kamusal Alan Yılı'' nedeniyle hazırla-
nan ''Kamusal Alan İçin 10 Temel İlke'' çalışması üzerine yapılmıştır.

• Kim hazırladı? Kim için hazırlandı?

Yaşayan Sokak Rehberi; TAK Kartal, Vizyon Atölyesi, Kartal Belediyesi ve farklı 
disiplinlerden gönüllü tasarımcıların işbirliği ile hazırlanmıştır. Rehber, başta Kartal 
Belediyesi olmak üzere tüm belediyeler için örnek çalışma olarak tasarlanmıştır.

TAK Kartal nedir?

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

Vizyon Atölyesi nedir?

Kentsel Vizyon Platformu, kentlerin geleceğini yeniden düşünmek için NEF ve Kentsel 
Strateji ortaklığı ile 17 Ağustos 2013’te kuruldu. Platform; kamu, özel sektör ve sivil 
toplum işbirliği ile bölge, kent ve mahalle ölçeğinde yeni planlama yaklaşımları ve 
modelleri geliştirmeyi amaçlar. Vizyon atölyesi ekibi, katılımcı ve program odaklı 
işbirliği ortamları ile vizyon ağları yaratarak çalışır.
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KAMUSAL ALAN İLKELERİ

DENEYİM
YÖNETİM

ERİŞİLEBİLİRLİK

UYGULAMA

KARAKTER

YÖNTEM

DEĞER

TASARIM

ÇEŞİTLİLİK

KATILIM
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BAĞLANTILAR
Yeni mahalle nasıl iyi bir şekilde eklemlenir?

•Yayalar ve bisikletçiler için cazip güzergahlar 
bulunmaktadır.
•Proje, karma kullanımlı bir merkezde veya yakınında 
bulunur.
•Projenin düzeni, otobüsün düzene hizmet etmesini 
kolaylaştırır.
•Düzen mevcut hareket rotalarını ve insanların 
ulaşmak istedikleri yerleri bağlar.
•Uygun yoğunluk, yere bağlı olarak, verimli toplu 
taşımayı desteklemeye yardımcı olur.
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BAĞLAM
Gelişme çevresini nasıl etkiler?

• Proje, doğal bir şekilde kendi çevresinin bir 
parçası gibi görülür.
•Yoğunluktaki yerinde artışlar, binanın formuna, 
komşuluk ünitesinin kenarlarındaki peyzaja ve 
mahalle kullanımlarına saygılıdır.
• Form, mimari ve peyzaj, projenin yeri ve zamanı 
hakkında bilgi verir.
•Proje, komşuluğun karakter ve kimliğine olumlu 
katkıda bulunur.
•Belirli sınır koşullarına uygun tepkiler verilir.

12 TEMEL İLKE

MAHREMİYET ve UYGUNLUK
Şema iyi bir uygunluk standartını nasıl sağlar?

• Her ev, kullanılabilir özel açık alana erişime sahiptir.
• Tasarım, çift cepheli evlerin sayısını en üst düzeye 
çıkarırır.
• Evler, uygun ses yalıtımı veya düzen ile ses 
aktarımını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
• Pencereler, diğer evlerden evin içinin görülmesini 
engellemek için ve aynı gizlilik zemin kat birimleri 
için de geçerlidir.
• Evler, geri dönüşümde sınıflandırma ve depolama 
yapan yerlere (ev malzemeleri için) eşit depo 
sağlamak üzere tasarlanır.

VERİMLİLİK
Kaynaklar uygun bir şekilde nasıl kullanılır?

•Öneri, toplu taşıma ve iyi tasarım nesneleriyle 
uygun erişilebilirliği hesaba katarak yüksek 
yoğunluğun potansiyelini dikkate alır.
• Peyzajlı alanlar, uygunluk ve bioçeşitliliği sağlarak, 
binaları ve alanları elemanlardan korumak 
ve sürdürülebilir kentsel drenaj sistemlerini 
birleştirmek için tasarlanmıştır.
•Binalar, bahçeler ve kamusal alanlar en iyi güneş 
yönelimini kullanabilecek şekilde düzenlenir.
•Düzen, gereksiz bir binanın veya boş alanın verimli 
kullanıma dönüştürülmesini sağlar.
• Uygun geri dönüşüm imkanları sağlanır.

FARKLILIK
Mekan algısını yaratmak için öneriler nelerdir?

•Yer, insanların nerede yaşadıklarını tanımlayabilmesi 
ve orayla duygusal bir bağ kurabilmesi için tanınabilir 
özelliklere sahiptir.
•Düzen, yerellik kimliğine pozitif bir katkı 
sağlamaktadır.
•Akılda kalıcı düzen oluşturmak için, mevcut 
binaların, yeryüzü şekillerinin ve ekolojik özelliklerin 
sunduğu fırsatlardan yararlanılmaktadır.W
•Öneri, komşuluk ünitesi içindeki ve dışındaki 
görüşlerden başarılı bir şekilde faydalanır.
•Düzenlemede görülebilir bir odak noktası vardır ya 
da öneriler mevcut odağın rolünü güçlendirir.

UYARLANABİLİRLİK
Binalar değişimlere nasıl ayak uydurabilirler?

• Tasarımlar, ideal ev tiplerini oluşturmak için teorik 
derslerden faydalanır.
• Evler, enerji açısından verimli ve değişen iklim 
koşullarıyla başa çıkabilecek ekiplerle donatılır.
• Evler tipleri, düzeni ve dış mekan karakteri 
bozulmadan genişletilir.
• Evin yapısı ve serbest tasarımı adaptasyona ve ek 
bina veya küçük ofis oluşumları gibi alt bölümlelere 
izin verir.
• Çatıdaki veya garajdaki bir yer yaşam alanına 
kolaylıkla dönüştürülür.

Urban Design Manual, A Best Practice Guide, 2009 rehberin en önemli 
referanslarından biri ve altyapısını oluşturan 12 temel ilkenin kaynağıdır.
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KAPSAYICI OLMA
Proje nasıl kolaylıkla erişilebilir ve kullanılabilir?

•Yeni konutlar, çeşitli insanların ve ev halkının 
isteklerine karşılık verir.
•Tasarım ve düzen herkes için kolay erişilebilirdir.
•Her yaştan çocuk, ebeveyn ve yaşlılar için bir 
dizi kamusal, yarı özel ve özel (sosyal aktivitelere 
ayrılmış) alan ve aktivite vardır.
•Kamusal açık alan olarak tanımlanmış alanlar 
açıkça tanımlanmış, erişilebilir ve herkese açıktır.
•Yeni binalar, gereksiz fiziksel ve görsel bariyerlerden 
kaçınarak oradan geçenlere pozitif bir çehre sunar.

ÇEŞİTLİLİK
Proje, iyi bir kullanım çeşitliliğini nasıl destekler?

•Aktiviteler, projenin olduğu çevrenin yaşamsal 
kalitesine katkıda bulunur.
•İnsanlar tarafından en çok kullanılan yerler, en 
erişebilir yerlerdir.
•Mahalle kullanımları ve aktiviteler birbiriyle uyum 
içindedir.
•Bina tipleri ve mülkiyet bölgedeki mevcut 
seçeneklere katkıda bulunur.
•Mahallede bulunan mevcut mağazalara, hizmetlere 
ve tesislere bütünleyici fırsatlar sağlar.

DETAY TASARIMI
Baştan sona iyi düşünülmüş bir tasarım nasıl olur?

• Malzeme ve cephe tasarımı yerelliğe olumlu katkı 
yapar.
• Peyzaj tasarımı başlangıçta kamusal alanların 
kullanılmasını kolaylaştırır.
• Binaların ve kamusal alanın tasarımı, kolay ve 
düzenli bakım yapmayı kolaylaştıracaktır.
• Açık otopark alanları kamusal alan tasarımı içinde 
ayrılmaz bir unsur olarak düşünülür.
• Bacaların, havalandırma kanallarının ve depo 
alanlarının bakımıyla ilgilenilir.

PARK YERLERİ
Park yeri nasıl güvenli ve cazip olacaktır?

• Uygun otopark sokak üzerinde ya da evden kolay 
ulaşılaşilir yerdedir.
• Park yerleri; mevcut trafiği ve yaya akışını 
engellemeyecek şekilde düzenlenir.
• Düzenlenen park alanları; eklemelere gerek 
duymaksızın mevcut ihtiyacı karşılar.
• Park alanlarındaki malzeme seçimi diğer 
düzenlenen alanlarla aynı kalitededir.
• Bisiklet parkı için eşit güvenlik hizmetleri sağlanır.
• Trafik hızları görevliler yerine tasarım ve düzen ile 
kontrol edilmelidir.
• Blok düzeni, binanın önünde meydan veya yeşil 
alan olarak bazı kamusal alanlar yerleştirir ve bazı 
yarı özel alanlar halka açık avlulara dönüşür.

DÜZEN
İnsan odaklı mekanlar nasıl  oluşturulur?

•Düzen, etrafında gezinilebilmek için geçirgen ve 
birbiriyle bağlantılı rotaları kolay ve mantıklı şekilde 
düzenler.
•Düzen, ön kapılar ile sokağa direkt açılan aktif 
cephelerin bulunduğu sokaktaki aktivitelere 
yoğunlaşır.
•Sokaklar, arabalar için yer tasarlamak yerine; 
yayaların, bisikletlerin ve arabaların paylaştığı 
hiyerarşiye göre tasarlanır.
•Trafik hızları görevliler yerine tasarım ve düzen ile 
kontrol edilmelidir.
•Blok düzeni, binanın önünde meydan veya yeşil 
alan olarak bazı kamusal alanlar yerleştirir ve bazı 
yarı özel alanlar halka açık avlulara dönüşür.

KAMUSAL ALAN
Nasıl güvenli, korunaklı ve eğlenceli olur?

•Bütün kamusal alanlar, mahalleliler tarafından 
sahiplenilmesi ve kullanım için güvenli olması için 
çevredeki evler tarafından gözlenebilir olmalıdır.
•Kamusal alan, projenin tasarımında kullanılabilir, 
entegre edilmiş eleman olarak düşünülür.
•Çocukların oyun alanları, gözetlenebilen, güvenli 
ve mahallenin tesislerine katkıda bulunabilecek 
yerlerde konuşlanır.
•Kamusal, yarı özel ve özel alan arasında açık bir 
tanımlama vardır.
•Kamusal alan tasarımında yollar ve park alanları 
bütünleyici peyzaj elemanları olarak düşünülür.
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Kartal
Yaşayan
Sokak
Programı

Yaşayan Sokak programı kapsamında çok farklı ölçeklerde maket ve çizimler üretilmiş; 
"sokakta atölye, atölyede sokak" fikriyle üretilen bu tasarım araçlarının desteğiyle 
kullanıcı, tasarımcı, yönetici ve uygulayıcı bir çok aktör çalıştaylarda biraraya getirilmiş 
ve Yaşayan Sokak üzerine fikirler ortaya atılmıştır. Sokak kullanıcısını sokağına üst bir 
ölçekten bakmak, sokağını anlamak ve yaşatmak için cesaretlendirmeyi amaçlayan 
program tasarımcılar için de 1/1 ölçekte çalışma olanağı yaratmıştır. Tasarımcıların ve 
öğrencilerin, kamusal alan tasarımına olan ilgi ve deneyimini artırmak da programdan 
beklenen diğer bir çıktıdır.

2
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Çözüm önerileri Kartal bağlamı dikkate alınarak ortaya konmalıdır.

Konum
Kartal, İstanbul’un Anadolu yakasında, Marmara Denizi kıyısında yer alan, 3840 ha 
yüz ölçümü 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, batı 
sınırını Cevizli Vadisi tanımlar.

Doğal Yapı
Kartal topoğrafyası, güney sınırını belirleyen Marmara Denizi’nden Kuzey sınırını 
belirleyen Aydos Tepesine doğru yükselir. İlçede Aydos ve Dragos tepeleri olmak 
üzere iki adet Kent Ormanı; Taş Ocağı ve Esentepe gölleri olmak üzere iki adet göl 
bulunmaktadır.  

Nüfus
Kartal ilçesinde 457.552  kişi yaşamaktadır. (2015 TÜİK verileri) Kartal ilçesinde kişi 
başına düşen yeşil alan miktarı 1,4 m²’dir. (Aydos Kent Ormanı dahil edilmemiştir.)

Ulaşım
Kartal; karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ağlarının kesiştiği bir alan olması 
itibarı ile ulaşım açısından önemli avantajlara sahiptir. Yatay aksta TEM otoyolu, 
D100 karayolu, minibüs yolu ve sahil yolu, dikey aksta ise Spor ve Sanayi caddeleri 
ile Çanakkale Caddesi, karayolu ana ulaşım yollarıdır. Yatay aksta Kadıköy - Kartal 
metro hattı ve inşaatı devam etmekte olan Marmaray banliyö hattı olmak üzere iki 
raylı ulaşım hattına sahiptir. 

Tarih
Balıkçı kasabası, sayfiye kenti, sanayi kenti süreçlerini geçirerek bugünkü mevcut 
durumuna gelen Kartal, İstanbul’un en önemli sanayi bölgelerinden biri olmuştur. 
Bugün Kartal, bir dönüşüm süreci içindedir ve bu süreçte sanayi bölgeleri ilçe dışına 
taşınıp yerini hizmet sektörüne bırakmaktadır.

 

Yaşayan Sokak Rehberi

2.1 KARTAL' I ANLAMAK

Atalar Caddesi
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Kartal
Haritası

Konum - Doğal Yapı - Araç Yolları
E-6

MALTEPE

Aydos
Kent Ormanı

PENDİK

457.552459.298 3840

%77

119
kişi ha kişi/ha

Doluluk

740.000

Yeşil Alan

Nüfus Alan Yoğunluk

İstanbul'da 17. sıradaİstanbul'un %0.7’si İstanbul'un %3’ü

150 park

Yaşayan Sokak Programı
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Sokak rehberi içeriğinde bulunan alanlar, Kartal’a dair yapılmış üst ölçekli planlar, 
Kartal Vizyon Planı ve Mahalle Eylem Planı göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 
Atalar Caddesi başta olmak üzere Çınar, Rahmanlar ve Çırçır Caddesi örnek sokaklar 
olarak ele alınmıştır.

2.2 ALAN SEÇİMİ

Atalar Caddesi
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Atalar Caddesi, Kartal’ın en yoğun nüfuslu 
mahallelerinden biri olan Atalar Mahallesi'nde 
yer alır. 1.4 km uzunluğunda ve ortalama 12 m 
genişliğindeki Atalar Caddesi, Çanakkale Caddesi 
ve Üsküdar Caddesi ana akslarını birbirine bağlar ve 
Halitpaşa Caddesi’ni keser.

Çınar Caddesi, Kartal’ın en yoğun nüfuslu 
mahallelerinden biri olan Petroliş Mahallesi'nde 
yer alır. 480 m uzunluğunda ve ortalama 12 m 
genişliğinde ve %3 eğime sahip olan Çınar Caddesi, 
Üsküdar Caddesi ve Saraylar Caddesi'ni birbirine 
bağlar.

Rahmanlar Caddesi, Orhantepe Mahallesi'nde yer 
alır. Uzunluğunda ve ortalama 25 m genişliğindeki 
Rahmanlar Caddesi, Çanakkale Caddesi ve Kartallı 
Kazım Meydanı'nı birbirine bağlar; Çanakkale 
caddesinden sonra Halitpaşa Caddesi şeklinde 
devam eder.

Çırçır Caddesi, Yukarı Mahallede yer alır. 361 m 
uzunluğunda ve ortalama 10 m genişliğindeki 
Çırçır Caddesi, Üsküdar Caddesi’ni ve Dikey Sokağı 
birbirine bağlar.
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1.4 km uzunluğa sahip olan Atalar Caddesi, Kartal’ın önemli ticari akslarından 
biridir. Çarşamba günleri Halk Pazarı ile kesişen caddede aynı zamanda 
Atalar Merkez Cami, Kartal İstek Uluğbey Anaokulu ve Çanakkale Şehitleri 
Parkı gibi hizmet alanları bulunur. Aynı zamanda önemli bir bağlantı yoludur.
Ana ulaşım akslarından biri olan Çanakkale Caddesi'ni Üsküdar Caddesi'ne 
bağlar.

Atalar 
Caddesi

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Yaşayan Sokak Programı
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8 m (min) 

8 m (min) 7 m

7 m (min) 

4 m (min) 

7 m (min) 

6 m

3,5 m

0 m

14 m

Tek taraflı parklanma
Sürekli yol kenarı parklanması
400 m‘de bir parklanma yapılan 
taraf değişir.

Ceplerde parklanma
Karşılıklı, çift taraflı parklanma
400 m‘de bir 3 araçlık cep 
bırakılmalıdır.

Ceplerde parklanma
Tek taraflı parklanma
400 m‘de bir 3 araçlık cep 
bırakılmalıdır.

Ceplerde parklanma
Karşılıklı, çift taraflı parklanma
250 m‘de bir 2 araçlık cep 
bırakılmalıdır.

2.3 TİPOLOJİ İNCELEMELERİ



23

   
   

   
  Y

ay
a 

Yo
lu

Bi
si

kl
et

 Y
ol

u

Ka
ld
ırı

m

Ka
ld
ırı

m

2 m2 m
(min)

2 m
(min)

1 m

1 YAYA SOKAKLARI



24

2 TEK YÖNLÜ ARA YOLLAR

Ar
aç

 P
ar

kı

Te
k 
Şe

rit
li 

Ar
aç

 Y
ol

u

Bi
si

kl
et

 Y
ol

u

Ka
ld
ırı

m

Ka
ld
ırı

m

3,5 m 3 m
6,5 m

2 m
(min)

2 m
(min)

1 m



25

3 ÇİFT YÖNLÜ ARA YOLLAR

İk
i Ş

er
itl

i A
ra

ç 
Yo

lu
 (Ç

ift
 Y

ön
)

Bi
si

kl
et

 Y
ol

u

Ka
ld
ırı

m

Ka
ld
ırı

m

6 m3,5 m (min) 3,5 m (min)1 m



26

4 TEK YÖNLÜ ANA YOLLAR (RİNG YOLLARI)

İk
i Ş

er
itl

i A
ra

ç 
Yo

lu

 

Bi
si

kl
et

 Y
ol

u

Ka
ld
ırı

m

Ka
ld
ırı

m

7 m4 m (min) 4 m (min)1 m



27

5 ÇİFT YÖNLÜ ANA YOLLAR 

İk
i Ş

er
itl

i A
ra

ç 
Yo

lu

 

G
id

iş
- 

G
el

iş

Bi
si

kl
et

 Y
ol

u

Ka
ld
ırı

m

Ka
ld
ırı

m

7 m 7 m4 m (min) 4 m (min)1 m



28

YOL KESİŞİMLERİ
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Tasarım
Süreci3

Kavramsal çerçeve ve süreç oluşturulması
Analiz
Yöntemler
Çalıştaylar
Tasarım İlkeleri
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YAŞAYAN SOKAK

Nedir?

Sokaklar sadece araçların, yayaların ve bisikletlilerin hareket alanı değil, 
aynı zamanda insanların sosyalleştiği, bir araya geldiği, beklediği, eğlendiği, 
öğrendiği, oyun oynadığı ve bir çok başka aktiviteyi gerçekleştirdiği alanlardır. 
Sosyal, kültürel ve ekonomik değer yaratma potansiyeline sahip olan 
sokakların potansiyeli, kullanıcı ve aktivite çeşitliliği ile değerlendirilebilir. 
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TAK tasarımcıları ve Vizyon Atölyesi tasarımcıları bir araya gelerek Tasarım, 
Araştırma ve Katılım ilkeleri çerçevesinde “Kartal Sokak Rehberi nasıl yazılır? 
Kartal Sokak Rehberi’nin Dünya ve Türkiye örneklerinden farkı nedir?”  
sorusunu tartıştılar. Bu süreçte sokağın çeşitli kullanıcıları ve aktörlerinin 
dahil olacağı “Toplama - Çıkarma” sokak ve atölye çalıştaylarını kurguladılar.Vizyon

Atölyesi

Adaptive Streets
A Guidebook to Urban Design
Sosyal Etki Rehberi

İncelenen çalışmalar:

Urban Design Manual
Global Street Design Guide
Urban Street Design Guide

Yaşayan Sokak Rehberi

3.1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE SÜREÇ

Atalar Caddesi
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TAK Kartal
Atölyesi

Yaşayan Sokak Programı
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Sokağın fiziksel, sosyal ve çevresel bağlamını anlamak üzere Kentsel 
Strateji tarafından hazırlanan Sosyal Etki Tasarım Rehberi Yöntem Kartları 
kullanılarak analizler ve belgeleme çalışmaları yapıldı.  Çeşitli ölçeklerden 
alanın analizi yapıldı, kentsel ve bölgesel ölçekte sokağın fonksiyonunun 
ne olduğu araştırıldı. Daha önce alanla ilgili yapılmış üst ölçekteki 
çalışmalar incelendi (Kartal Vizyon Planı). Sokağın günün çeşitli saatleri 
ve mevsimlerdeki kullanıcı profili ile aktivite çeşitliliği incelendi. Kullanıcı 
davranışları gözlemlendi.

Yaşayan Sokak Rehberi

3.2 ANALİZ

Atalar Caddesi
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Sessiz yürüyüş yöntemi ile 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, çizer ya da 
yazı ile not alır.

• En belirgin koku nedir?
• En güçlü sesler nedir?
• En etkileyici görüntüler nedir?
• En farklı tat nedir?
• En degişik hissi veren yüzey nedir?

Etkinlikler sırasında katılımcılara yönelteceğiniz EN soruları ile mahalleyi 
ve mahallelileri derinlemesine analiz edebilirsiniz. Yaptığınız görüşmeler 
sonrasında sorulara verilen yanıtları karşılaştırarak EN’leri belirleyin ve konu 
başlıklarını gruplayın. Bulgularınızı, kategoriler halinde düzenleyin ve tasarım 
aşamasında dikkate alın.

• EN çok kullandığınız mekanlar
• EN kalabalık yer
• EN çok konuşulan konu
• EN ilginç hikaye
• EN yaşlı, ilginç vb... mahalleli
• EN çok rahatsızlık veren konular
• Mahallende EN çok/az nerede zaman geçiriyorsun? Neden?
• EN çok nerelerde oyun oynuyorsun?
• Arkadaşlarınla EN çok nerelerde zaman geçiriyorsun?
• EN çok hangi sokakları kullanıyorsun? Neden?
• Kendini EN çok nerede güvende/güvensiz hissediyorsun?

Yaşayan Sokak Programı

3.3 YÖNTEMLER
Sessiz yürüyüş

Mahallenin EN'leri



38Türkiye’den Örnek 
Çalışmalar
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3.4 ÇALIŞTAYLAR

Yöntem

Toplama(+) Çıkarma(-)

Toplama (+) ve Çıkarma (-), mahallelilerin sorunlarının toplanması, öncelikli 
sorunların çıkarılması ve mahalleli ile tasarımcıların sorunlara çözüm bulma 
yöntemidir. Üç aşamalı olan bu yöntem Yaşayan Sokak sürecinde sokak 
ve TAK atölyesindeki çalıştaylarda iki aşamalı olarak 4 kez, farklı aktörlerle 
gerçekleştirilmiştir.

Toplama Çıkarma
Kadın – Erkek – Genç - Çocuk
Toplama Çıkarma
Esnaf - Mahalleli - Ziyaretçi - Belediye Saha Çalışanı 
Toplama Çıkarma
Belediye Yöneticileri - Fen İşleri Müdürlüğü- İmar Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
Toplama Çıkarma
Mimar- Tasarımcı – Plancı – Sosyal Bilimci

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Yaşayan Sokak Programı

Sorunları Toplama
Amaç; sorunların gözlem ve diyalog 
yoluyla belirlenmesi.

Sokağa 4-5 m boylarında + işareti 
çizilir ya da kağıt halinde yerleştirilir. + 
işaretinin dört tarafına dört farklı aktör 
oturur.

Gruplar temsilcilerini seçer. Temsilciler 
grup katılımcılarını yönlendirerek, 
sorunları toplar.

Belirli bir süre içinde post-it, yazı ya da 
bardak altlıkları ile artının içi doldurulur.

İdeal süre 30 dakikadır.

Sorunları yazın demek yerine katılımcıları 
mahallelerinde mutlu ve mutsuz eden 
konuları saptamak katılımcıların bile 
fark etmediği sorunları ortaya çıkartır ve 
doğal bir öncelik sırası yaratır.

"Sokağınızda en sevdiğiniz şeyler 
nelerdir?"

"Sokağınızda hiç sevmediğiniz şeyler 
nelerdir?"

Öncelikleri Çıkarma
Amaç; sorunların sınıflandırılması ve 
öncelikli sorunların tespiti.

Bu kez sokağa 4-5 m uzunluğunda - 
işareti çizilir ya da kağıttan kesilir. Eksi 
işaretinin bir tarafına mahalleli, diğer 
tarafına ise tasarımcılar oturur. 5 öncelikli 
sorun belirlenir. İdeal süre 30 dakikadır.

Gruplama
Konu benzerliği

Oylama
Herkesin eline kalem verilir. Katıldığı 
fikirlerin altına çentik atarlar. En çok oyu 
toplayan ortak sorun belirlenir.

Uç fikirleri saklama
Yazılan bütün sorunların içinde en uç 
iki sorunu mutlaka tutun. Kimsenin 
bahsetmediği ama sokakla ilgili olan en 
uç sorunlar derin bir bulgu demektir.

Gözlerinizi kapatın
Herkese yazılan fikirleri okuması için 
5-10 dakika verin. Daha sonra gözlerini 
kapattırın ve akıllarına gelen ilk sorunu 
söylemelerini isteyin. En çok ortaya 
çıkan ve akıllarında kalan sorun öncelik 
kazanmalıdır.
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SOKAK ÇALIŞTAYI-1
Kadın – Erkek – Genç - Çocuk
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Yaşayan Sokak Rehberi

Toplama Çıkarma
Kadın – Erkek – Genç - Çocuk

Toplama (+) Çıkarma (-) yöntemi ile mahalleli kadın, erkek, genç ve çocukların Atalar 
Caddesi ve Kartal'ın sokakları özelinde sorunları ve beklentileri toplanarak, öncelikli 
sorunlar ve çözüm önerileri çıkarıldı.

Çalıştay öncesinde mahalle muhtarı ve STK'ler ile görüşüldü. TAK Gezici ile yapılan 
günlük sokak keşiflerinde tasarımcılar mahalleli ile birebir görüşmeler yaptı. Çalıştay 
için en uygun alan ve saat belirlendi; sosyal medya, broşürler ve muhtarlık kanalı ile 
açık çağrı yapıldı.

Atalar Caddesi
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Sokak Çalıştayları
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Toplama Çıkarma
Kadın – Erkek – Genç - Çocuk

(+)
TOPLAMA

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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- Dükkan girişlerinin erişim sorunu
- Pazar arabaları ile erişim sorunu
- Sosyal alan eksikliği
- Sokak mobilyası eksikliği
- Çevre kirliliği, yetersiz temizlik hizmeti
- Otopark sorunu var.

- Engelli ulaşım sorunu
- Otopark sorunu
- Sokakta su altyapı eksikliği
- Sokak elemanlarının tasarımı
- Pazarın ulaşımı engellemesi
- Yeşil alan ve çocuk parkı eksikliği

- Sosyalleşme alanlarının eksikliği
- Aydınlatma eksikliğinden kaynaklanan güvenlik sorunu
- Yeşil alan eksikliği
- Engelli erişimi sorunu
- Spor alanlarının eksikliği

OTOPARK

YEŞİL ALAN

ERİŞİM 

SOSYAL ALAN

SOKAK MOBİLYASI EKSİKLİĞİ

AYDINLATMA

- Oyun  alanı eksikliği
- Mahalle sakinlerinin sokakta  oyun oynanmasına ve 
köpeklere karşı tahammülsüzlüğü
- Eğlence, spor ve piknik alanlarının eksikliği
- Aydınlatma yetersizliği 
- Yüksek hızlı araçlar
- Arabaların kaldırımları işgal etmesi

Sokak Çalıştayları

Kadın

Çocuk

Genç

Erkek

(-)
ÇIKARMA
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SOKAK ÇALIŞTAYI-2
Esnaf – Mahalle sakini –

Ziyaretçi – Belediye Saha Çalışanları
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Toplama Çıkarma
Esnaf – Mahalle sakini – Ziyaretçi – Belediye Saha Çalışanları

Toplama (+) Çıkarma (-) yöntemi ile gerçekleştiren atölyede + işaretinin dört tarafına 
esnaflar, mahalle sakinleri, ziyaretçiler ve belediye görevlileri oturdu ve sorunlar 
toplandı. Daha sonra - işaretinin iki tarafına yerleşen katılımcılarla öncelikli sorunlar 
ve çözüm önerileri çıkarıldı.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Sokak Çalıştayları
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Toplama Çıkarma
Esnaf – Mahalle sakini – Ziyaretçi – Belediye Saha Çalışanları

(+)
TOPLAMA

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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- Sokak köpekleri sorunu
- Engelli erişim sorunu
- Çocuklar için oyun alanı eksikliği
- Araçların kaldırımları işgal etmesi
- Pazarın kurulduğu gün yaşanan trafik sorunu
- Çöp kutularının düzenli temizlenmemesi
- Otobüs duraklarında bilgilendirme araçlarının eksikliği.
- Düzensiz kaldırımlar

- Sokak elemanlarının tasarım sorunu
- Su altyapısının eskimesi
- Kaldırım tadilat süreçlerinde yaşanan olumsuzluklar
- Kaldırım taşları

- Kamu kurumları arası kordinasyon sorunu
- Otopark sorunu
- Engellierişiminin yetersizliği
- Araçların kaldırım işgalleri
- Kağıt toplayıcıların sokakta temizlik sorunu yaratması

PARK EKSİKLİĞİ

AYDINLATMA

KALDIRIM-YOL

TOPLUMSAL SAYGI

BİLGİLENDİRME PANOLARI

DEPREM TOPLANMA ALANLARI

- Sokak mobilyası yetersizliği
- Aydınlatmann yetersizliği
- Kaldırımların konforsuz olması
- Otopark sorunu
- Sokaklarda madde kullanımı ve güvensizlik
- Kaldırım taşları  yerinden oynuyor. Yağmur yağdığında
insanların üzerine sıçrama yapıyor.
- Ulaşım sorunu.( Durak ve otobüs,minibüs seyrekliği)
 

Mahalle Sakinleri

Ziyaretçi

Belediye Saha Çalışanları

Esnaf

(-)
ÇIKARMA

Sokak Çalıştayları
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ATÖLYE ÇALIŞTAYI -1
Belediye Yöneticileri - Fen İşleri Müdürlüğü-

İmar Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
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Toplama Çıkarma
Belediye Yöneticileri - Fen İşleri Müdürlüğü - İmar Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü

Toplama (+) Çıkarma (-) yöntemi ile gerçekleştiren atölyede + işaretinin dört tarafına 
Belediye Yöneticileri, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü 
oturdu; sorunlar toplandı. Daha sonra - işaretinin iki tarafına yerleşen katılımcılarla 
öncelikli sorunlar ve çözüm önerileri çıkarıldı.

Çalıştay öncesinde hedef kitle belirlendi, zaman kararlaştırıldı; aktörlere çalıştay için 
çağrı yapıldı. Sokak çalıştaylarının çıktıları derlendi ve çalıştay öncesinde 

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Atölye Çalıştayları
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(+)
TOPLAMA

Yaşayan Sokak Rehberi

Toplama Çıkarma
Belediye Yöneticileri - Fen İşleri Müdürlüğü- İmar Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü

 

Atalar Caddesi
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Toplama Çıkarma
Belediye Yöneticileri - Fen İşleri Müdürlüğü- İmar Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü

 

- Alandaki yola taşmalar imar bölümü ile kontrol edilmeli.
- Planlarda park olup olmadığı imar bölümü ile kontrol edilmeli. Buna göre park 
yapılabilir.
- Yeraltı çöp konteyneri olabilecek yer var mı ? Yoksa çöp konteynerlerinin yerleri 
tespit edilmeli.
- Çocuklar için oyun alanı , park olabilecek yer var mı ?
- Yollarda 100-150 metre aralıklarla dinlenilebilecek yerler oluşturulmalı.
- Eğimli yerlerde asfalt –arnavut kaldırımı ilişkisi nasıl olabilir?

- Altyapı çalışması yapılmalı. 
(İSKİ,İGDAŞ,Telekom,Ayedaş ...gibi kurumlarla iletişime geçilmeli.)
- Planlama yapılmalı.5,10 yıl sonrası görülmeli.
- Aydınlatma (Ayedaş standartları önemli) 

- Engelli yolları düzenlenmeli.
- Yol kenarlarındaki araba düzenlenmeli.
- Kaldırımların boşaltılması, yürünür hale getirilmesi.
- Cadde yeşillendirilmeli.
- Arabaların kaldırımlara park etmemeleri için kırmızı-beyaz 
dubalar yapılmış ama insanlar hala park ediyor.
- Araç sahipleri paralı olduğu için park alanlarını kullanmıyor.

TEMİZLİK

PARK ALANLARI

ALTYAPI SORUNU

DÖŞEME MALZEMESİ

DİNLENME NOKTALARI

KALDIRIM / RAMPALAR

- Otopark alanları düzenlenmeli.
- Parsellere ait park alanları olmalı.
- Cephe ve renk seçimlerinde etkin olunmalı.
- Görsel olarak iyileşme için cephe tasarımı, imar ile birlikte ilerlemeli.
- Kaldırımlara bank yerleştirilebilmesi için kaldırımların genişletilmesi gerekiyor.
- Kaldırımlara katlanabilir banklar yapılabilir.
- Ulaşım sorunu.( Durak ve otobüs, minibüs seyrekliği)

Belediye Başkanı

İmar Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

(-)
ÇIKARMA

Atölye Çalıştayları
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ATÖLYE ÇALIŞTAYI - 2 
Mimar- Tasarımcı –

Plancı – Sosyal Bilimci
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Toplama Çıkarma
Mimar- Tasarımcı – Plancı – Sosyal Bilimci

Mimar, Tasarımcı, Plancı, Sosyal Bilimci ve Mühendislerin katıldığı Toplama( + ) , Çıkarma ( - ) 
çalıştayında fikirler toplandı, tasarım ilkeleri çıkarıldı.

Çalıştay öncesinde bir önceki çalıştayda olduğu gibi yer ve zaman, görüşmeler ile kararlaştırıldı 
ve açık çağrı yapıldı. 

İlk çalıştayın iyi ve kötü tarafları değerlendirildi, dersler çıkarıldı ve etkinlik süreci bu sonuçlar 
doğrultusunda yürütülmeye çalışıldı. 

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Atölye Çalıştayları
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Toplama Çıkarma
Mimar- Tasarımcı – Plancı – Sosyal Bilimci

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Bu süreç sonucunda 6 tasarım ilkesi belirlenmiştir:

Süreklilik
Erişilebilirlik
Fonksiyonellik
Konfor

Güvenlik (geçirgenlik, görünebilirlik)
Uygulanabilirlik
Esneklik
Çeşitlilik

Birliktelik & Etkileşim
Kapsayıcılık
Keşif
Etki - Tepki (Gerilla müdahale)

İş birliği
Hizmet tasarımı
Canlılık 
Peyzaj (Yeşil, nefes, çevre dostu)

Mimar Şehir Plancı

Sosyal BilimciTasarımcı

KARAKTER

KONFOR UYGULAMADETAY

Atölye Çalıştayları
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Yaşayan Sokak Çalıştayı

Tasarımcılar Kartal'da etkinliği kapsamında gerçekleştirilen atölyelerden biri de 
Yaşayan Sokak Atölyesiydi. İlk gün yapılan Atalar Caddesi keşif turu; sohbet ve yürüyüş 
olarak iki temel sekansa ayrılmıştı. Bu iki grup, caddenin aktörleri ve fiziki yapısı ile 
ilgili fragmental tespitlerde bulundu ve tartışma ortamı ile üzerine düşünülecek alt 
başlıklar oluştu.

TAK Kartal 
Atölyesi

Alt başlıklar:

Cadde en kesitleri ve olası farklılık tipolojileri,
Malzeme değişimleri,
Eski-yeni arakesitleri,
Yoğunluk yaratan odaklar

Tasarımcılar Kartal'da ''Yaşayan Sokak'' Atölyesi
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"Katılımcılar düşüncelerini eskizler ve fikir haritaları ile ortaya serdiler. Bu anlamda 
3D-Printer olanaklarıyla basit prototipler üretmek mümkün olacağından, mekanizmanın 
nasıl çalıştığı ve prensiplerinin neler olduğu üzerine bir sunum yapıldı. Çalışmalara bu 
tekniğin olanakları ve kısıtlı süre göz önünde bulundurulurak devam edildi. Özellikle 
cadde en kesitleri üzerine aynı profilin değişimleriyle önerilen strüktürler ve caddenin 
su toplama senaryosuna dair geliştirilen detay önerisi birleşmeye başladı. Silindir 
kesitli malzemelerin dikey eksendeki hareketlenmelerinden yola çıkan kıyı-köşe 
önerisi ile yine benzer bir sistemden yola çıkan kent mobilyaları fikri de birbiriyle 
ilişkilendiler. Bununla birlikte bazı katılımcılar ise, fikirlerini kendi öznel becerileri 
üzerinden yorumladı.  Bir yandan 3D-Printer ile prototip üretimi devam ederken, bir 
yandan eskizler üzerinde çoğalan fikirlerin nasıl çözümlenebileceği tartışıldı. Atölye 
sonunda farklı kamusal deneyimler sunmayı öneren, beden ve eylemin örüntülediği bir 
mekanın görünüş ve kesitleri üzerine diyagramatik denemeler oluştu."

Sunay Paşaoğlu, Atölye Yürütücüsü

Büyükada 
Kartal 
Tesisi

Yaşayan Sokak Programı
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TASARIMCILAR KARTAL' DA

''Yaşayan Sokak'' Atölyesi
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Toplama Çıkarma
TAK Kamp - ''Tasarımcılar Kartal' da''

Tasarımcıların katıldığı ''Tasarımcılar Kartal' da'' etkinliğinde Toplama( + ) , Çıkarma ( - ) çalıştayı 
yapılarak fikirler toplandı, öncelikler çıkarıldı.

Tasarımcılar Kartal'da ''Yaşayan Sokak'' Atölyesi
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Yaşayan Sokak Programı
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3.5 TASARIM İLKELERİ

3.5.1 ERİŞİLEBİLİRLİK
3.5.2 ÇEŞİTLİLİK

3.5.4 KONFOR
3.5.5 DETAY

3.5.3 KARAKTER

3.5.6 UYGULAMA
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ERİŞİLEBİLİRLİK

ÇEŞİTLİLİK

KARAKTER

KONFOR

UYGULAMA

DETAY

TASARIM
İLKELERİ
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ERİŞEBİLİRLİK1

Yaşayan sokakta 
herkes nasıl 
kolayca erişebilir?
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Yaşayan sokak bireyin mekanda kaliteli vakit geçirebilmesi adına belirli tasarım 
ilkelerinin bütününü içerisinde barındıran mekandır. Bu kriterlerden bir tanesi 
erişebilirliktir. Erişebilirlik, basitçe; yaşayan sokaktaki tüm kullanıcıların istedikleri 
noktaya ya da amaca engelsiz ve rahat bir şekilde minimum sürede ulaşabilmesidir.  

Yaşayan sokaktaki erişebilirlik problemi en geniş kapsamda “Yaşayan sokağa 
herkesin kolayca erişebilmesi için ne yapılabilir?” sorusunu yanıtlamalıdır. Herkes 
sözcüğü toplumdaki sağlıklı bireylerin yanı sıra, hareket kısıtları olan bireyleri, 
hamileleri, hastaları, çocuk arabası kullanan dezavantajlı gruplar gibi toplumdaki 
tüm kullanıcı gruplarını ifade etmektedir.  Erişilebilirlik problemini çözmek için sorun 
alanındaki yerleşim yoğunluğu, toplu taşıma aksları, kullanıcıların günlük hayatta 
yoğun olarak tercih ettikleri rotalar bilinmelidir.  Süreklilik, geçirgenlik, kapsayıcılık, 
hiyerarşi ve acil durum kullanımı gibi alt ilkelerin gündeme getirdiği sorular da iyi 
tasarım çözümleri ile yanıtlandığında erişebilirlik problemi ortadan kalkmış olur. 

BAĞLANTI
KAPSAYICILIK

DEVAMLILIK
GEÇİRGENLİK

KULLANICI HİYERARŞİSİ
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Yaşayan Sokak Rehberi

4
DEVAMLILIK

Ara sokaklarla kesilen yerlerde 
kaldırımın devamlılığı önemlidir. 
Kaldırımın köşesinde merdiven 
olması devamlılığı engellemektedir.

GEÇİRGENLİK2
Sitenin olduğu  ada parseli ile Atalar 
Caddesi arasında bağlantı yollarının 
olmaması; ana caddeye olan erişilebilirliği 
kısıtlamıştır. Yayalaştırılmış yaya yolları 
düzenlenmiştir.

BAĞLANTI1
Çevre sokaklarla bağlantı 
erişilebilir bir çevrenin 
şartıdır.

KAPSAYICILIK

Devamlılığı engellenen kaldırımlar; 
herkesin kullanımına uygun olarak 
yeniden düzenlenmelidir.

KULLANICI
HİYERARŞİSİ

5

Araç park ceplerinin 
aralıksız düzenlenmesi 
yaya ulaşımını engelleme-
ktedir. Yaya erişimine 
uygun yeni park düzeni 
önerilerek yaya öncelikli 
ulaşım tasarlanmalıdır.

Tek yönlü araç ulaşımlı 
Atalar Caddesinin, yaya 
dostu ulaşım şekli ile 
kaldırım genişlikleri 
düzenlenerek; devalılık 
ilkesi ile birlikte yeniden 
tasarlanmalıdır.

3

Atalar Caddesi
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4
DEVAMLILIK

Ara sokaklarla kesilen yerlerde 
kaldırımın devamlılığı önemlidir. 
Kaldırımın köşesinde merdiven 
olması devamlılığı engellemektedir.

GEÇİRGENLİK2
Sitenin olduğu  ada parseli ile Atalar 
Caddesi arasında bağlantı yollarının 
olmaması; ana caddeye olan erişilebilirliği 
kısıtlamıştır. Yayalaştırılmış yaya yolları 
düzenlenmiştir.

BAĞLANTI1
Çevre sokaklarla bağlantı 
erişilebilir bir çevrenin 
şartıdır.

KAPSAYICILIK

Devamlılığı engellenen kaldırımlar; 
herkesin kullanımına uygun olarak 
yeniden düzenlenmelidir.

KULLANICI
HİYERARŞİSİ

5

Araç park ceplerinin 
aralıksız düzenlenmesi 
yaya ulaşımını engelleme-
ktedir. Yaya erişimine 
uygun yeni park düzeni 
önerilerek yaya öncelikli 
ulaşım tasarlanmalıdır.

Tek yönlü araç ulaşımlı 
Atalar Caddesinin, yaya 
dostu ulaşım şekli ile 
kaldırım genişlikleri 
düzenlenerek; devalılık 
ilkesi ile birlikte yeniden 
tasarlanmalıdır.

3

Erişilebilirlik
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BAĞLANTI

Atalar

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

ATALAR

Atalar Caddesi
SAHİL
YOLU

MARMARA DENİZİ

E5

Turgut Özal Bulvarı

Spor Caddesi

Çanakkale Caddesi

Bağdat Caddesi

Üsküdar Caddesi

M

M

M

M

M

Kartal
Metro
İstasyonu

Atalar
Tren
İstasyonu

Cevizli
Tren
İstasyonu

Hastana-Adliye
Metro
İstasyonu

Soğanlık
Metro
İstasyonu

Esenkent
Metro
İstasyonu

Gülsuyu
Metro
İstasyonu
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Yaşadığımız yerin, okulumuzun, iş yerimizin, nefes almak için gittiğimiz 
parkların, kafelerin veya alışveriş yaptığımız dükkanların kolaylıkla ulaşılabilir 
olması ve çeşitli ulaşım alternatifleriyle birbirine bağlantılı olmasını bekleriz. 
Farklı ulaşım biçimleri arasındaki bağlantı, transfer noktalarında konforlu 
tesislerle güçlendirilmelidir. Çevre sokaklarla bağlantılar; toplu taşıma ve 
yaya geçitleri ile sağlanan bağlantılar erişilebilir bir çevrenin şartıdır.

Farklı ulaşım şekilleri nerelerde ve nasıl bağlanıyor?

Bağlantı noktaları rahat bir yaşam için yeterli sayıda ve nitelikte mi? 

Gitmek istediğimiz alanlara ne kadar kolay ulaşabiliyoruz?

Kentsel Bağlantı

Bağlantı; sokağın kent içindeki bağlamını düşünmektir. Ele alınan sokağın, 
üst ölçekteki sokak ağı içerisinde mevcut ve potensiyel rolünü göz önünde 
bulundurmak gereklidir. Kentsel ve bölgesel bağlantıları tespit etmek ve yerel 
ihtiyaçların bağlama göre değişimi değerlendirilmelidir.

Üsküdar Caddesi 

Zeytinlik Caddesi 

Halilpaşa Caddesi 

 Ergenekon Sokağı

Gültürkler Sokağı

 Akcan Sokağı 

Kurtoğlu Sokağı

Akgün Sokak

Yasemin Sokağı

Şehit Musa Aytar Sokağı

Menekşe Sokağı
Dilek Sokağı

Alaçam
 Sokağı

Zülüf Sokağı

Aydın Sokağı Ya
yla

 S
ok

ağ
ı

Bahçeli Sokağı
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m
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ok
ağ

ı

Nilh
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Dolunay Sokağı

Uf
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 S
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n 
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ka
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i

Erişilebilirlik
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KAPSAYICILIK

Kapsayıcılık kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayıp , onların rahat ve eğlenceli bir yaşam 
sürmesini sağlama odaklı bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda, yaşadığımız çevrede 
her kesimden kullanıcının (çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın, erkek, bebek arabalı 
kullanıcı, bisikletli vb.) rahatça yaşayabileceği sokaklar inşa edilebilmelidir. Bunun 
uygulanmasında çeşitli unsurlar ön plana çıkmaktadır. 

Sokaklar herkesin kullanımı için fırsat yaratabiliyor mu? 

Yaya haklarının ve yaya hareketinin sürekliliğinin ön planda olduğu sokaklar,
caddeler, yollar, kavşaklar, geçişler tasarlanmalıdır. Örneğin; eğimli sokaklarda 
kullanıcının rahat hareket edebilmesi için rampa kullanımı ön plana çıkartılarak 
kullanıcının hareket özgürlüğü sağlanmalıdır. 

Binalar veya açık alanlar sokaklardan herhangi bir fiziksel bariyer ile karşılaşmadan  
rahatça ulaşılabilir olmalıdır. Bu sayede sokak ve mekan / alan arasındaki sürekli ve 
geçirgen bağlantı sağlanarak her kesimden kullanıcının rahatça hareket edilebilmesi 
sağlanabilir. 

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

MEVCUT
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Erişilebilirlik

ÖNERİ
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Erişilebilir bir kent için rahatlıkla yol bulmaya elverişli, geçirgen, bağlantılı 
ve devamlı rotalar yaratmak çok önemlidir. Sokak düzeni, fiziksel ve tarihi 
bağlam göz önünde bulundurularak tasarlanır. 

Yapı adalarının boyutları, sokağın yürünebilirliğini etkileyen önemli 
faktörlerden biridir. Geçişler yayaların rahatça hareket edebilmesi ve 
dolaşabilmesi için çok uzun olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Yapı 
adalarının küçük olması alternatif geçişlere olanak sağlar. Eğer yapı adaları 
gereğinden büyük olursa, A noktasından B noktasına ulaşım zorlaşır veya 
tam tersi gereğinden fazla küçük olursa da yapı adaları çok fazla parçaya 
bölüneceği için şehir içindeki okunabilirliği azalır ve bu durum geçişlerin 
kolayca bulunabilmesini zorlaştırır. 

Uzunluğu gerekenden daha fazla olan yaya ve bisiklet yolları, mahallelileri 
araba kullanımına yöneltir ve araç-dışı kullanımları azaltır. Bağlantının 
artması, araç yolculuklarının da süresini azaltır.

GEÇİRGENLİK

Ada boyutu ve düzen

Sokaklar ve mekanlar arası geçişler nasıl tasarlanmalı?

Atalar Caddesi üzerinde incelenen örnekte, 170 m boyunca çevre sokaklarla 
fiziksel bağlantının olmaması geçirgenlik açısından olumsuz bir durum 
oluşturur.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

MEVCUT
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Erişebilirlik-Geçirgenlik Diagramı

Genel Atalar ,Atalar cad. nerede?

1
2

Atalar Caddesi Atalar Caddesi

Üsküdar Caddesi 

Zeytinlik Caddesi 

Halilpaşa Caddesi 

 Ergenekon Sokağı

Gültürkler Sokağı

 Akcan Sokağı 

Kurtoğlu Sokağı

Akgün Sokak

Yasemin Sokağı

Şehit Musa Aytar Sokağı

Menekşe Sokağı

Dilek Sokağı

Alaçam
 Sokağı

Zülüf Sokağı

Aydın Sokağı
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Bahçeli Sokağı
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Atalar

30.273

Gerekli durumlarda bazı geçişlerin konumu ve düzeni değiştirilebilir. 
Geçişlerin verimli kullanımı için alandan geçen yeterli sayıda rota olduğuna 
dikkat edilmelidir; gereğinden fazla sayıda bağlantı olması durumunda 
rotalar yeterince aktif kullanılamayacağı için anti-sosyal davranışlara zemin 
hazırlayabilirken, bağlantının az olması durumunda ise yoğunluk ve trafik 
sorunu oluşur.

Erişilebilirlik

ÖNERİ

MEVCUT ÖNERİ
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Sokaklar kullanıcıların güvenliği ve kişisel alan sınırlarını rahat 
sağlayabilecek mekanlar olmalıdır. Bu açıdan çeşitli kullanıcı profillerine 
hizmet etmesi önem taşımaktadır. Örneğin; yaşlı ve çocukların sokak 
içinde rahatça hareket edebilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır; hızlı 
araç geçişlerini önleyici tedbirler ya da bisikletlilerin hareket özgülüğünü 
ve güvenliğini sağlayacak düzenlemelerin yapılması da örnek olarak 
düşünülebilir. 

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

MEVCUT
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Erişilebilirlik

ÖNERİ
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Kent içindeki yaya yolları, araç yolları, bisiklet yolları ve engelli rotalarının 
devamlılığı olmalıdır. Kaldırımlar ve yaya geçişleri kullanıcıya devamlı, net 
yollar sunmalıdır. Yolun ufak bir parçasının bile düzensiz, engellerle dolu 
olması yayalar için caydırıcı olurken, tekerlekli sandalye kullanıcıları için 
ciddi bir engel oluşturur.

DEVAMLILIK

Geçişler

Çeşitli sokak kullanıcıların erişiminin devamlılığı nasıl sağlanır?

Sokaklar, kaldırımlar, mekanlar arası geçişler devamlı olmalıdır. Aksi 
durumlarda erişilebilirlik sorunlarının yanında ciddi güvenlik sorunları 
da oluşabilir. Kesişim noktalarında ve karşıya geçişlerin yoğun olduğu 
noktalarda yaya geçidi mutlaka bulunmalıdır.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

DİYAGRAM
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Erişilebilirlik

MEVCUT

ÖNERİ
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       Hep bir engel.

       Kaldırımda 
      hep bir engel.

Rahmanlar Caddesi'nde kurulan 
Çarşamba Pazarının neden olduğu 
fiziksel engeller ve kaldırımlardaki 
araç işgalleri erişilebilirliğe zarar 
veriyor.

Kaldırım yüksekliğinin fazlalığı 
pazar arabası ve puset kullanıcıları 
ve özellikle engelliler için ciddi bir                                     
sorun oluşturur.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Fiziksel ve görsel engeller

Sokaklar, engelli ve dezavantajlı bireylerin rahatça erişebilmesine olanak 
sağlamalıdır. Kaldırımlar ve yaya geçişleri devamlı ve belirgin olmalıdır. 
Kaplanmamış, engelli, engebeli, tekerlekli sandalye kullanıcıları, bebek 
pusetli sokak kullanıcıları ve pazar arabalı kişiler için yolun ufak bir 
kısmının bile düzensiz, engebeli, vs. olması ciddi bir engel oluşturur.

Kaldırım 

Mevcut yaya yolu ölçüleri standart ölçülere göre yeniden düzenlenmelidir. 
Kaldırımlara araç işgalini önleyici fiziksel elemanlar yerleştirilmelidir.

Kesişim

Yol Kesişimlerinde yaya öncelikli düzenlemeler yapılmalı ve kaldırımın 
kamusal alan olarak bütünlüğü bozulmamalıdır.

• Kesişim alanlarında araç parkı engellenmeli, kaldırım geniş tutularak yol 
kesiti daraltılmalıdır.
• Kaldırım kenarlarında engelli erişimine yönelik standart rampalar 
yerleştirilmelidir.

Yaya geçitleri

Yaya geçitleri yeniden düzenlenmelidir. Görünürlüğün yaratıcı yollarla 
artırılması gereklidir. 

Erişilebilirlik
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Sokaklar, kullanıcılarına çok çeşitli hareket/ ulaşım seçenekleri sunabilmeli; 
yaya, bisikletli, toplu taşıma ve motorlu araç ulaşım imkanını sağlayabilmelidir.
Sokakların kapasiteleri, farklı ulaşım tipolojileri arasında dengeli bir dağılım 
yapılarak artırılabilir. Bu dengeli paylaşım, sokakta diğer aktivitelere de 
olanak sağlar.

Mevcut durumda sokağın farklı kullanıcılara ayrılan mekan ölçüleri belirlenir, 
ve bu sokağın tümünde uygulanır. Limitli mekan, farklı kullanıcılara uygun 
olarak paylaştırılacak şekilde sokak geometrisi değiştirilir. Mekanda yayalar, 
bisikletliler ve toplu taşıma önceliklendirilir. Uygun noktalarda yeşil altyapı 
ve diğer aktiviteler ve fonksiyonlar için de alan yaratılır.

KULLANICI HİYERARŞİSİ

Yol hakkı

Yaya ve taşıt ilişkisi nasıl kurgulanmalı?

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

DİYAGRAM

Motorlu Ulaşım 

Toplu Ulaşım 

Bisikletli Ulaşım

Yaya Ulaşımı
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Araç Parkı

Erişilebilirlik

MEVCUT

ÖNERİ
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Yaşayan sokaklar 
için farklı ihtiyaçlar 
nasıl karşılanmalı?

ÇEŞİTLİLİK2
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Sokağın çeşitlilik sunması, yaşayan sokak için önemli bir koşuldur. Kullanıcı, 
aktivite, ekonomik, esneklik şeklinde farklı başlıklar altında sıralanır. Kentteki 
canlılık ise, günün farklı zamanlarındaki yaya akışını, yıl içerisindeki kültürel 
etkinliklerin zamanını ve sayısını, hareketli bir sokak yapısını, insanlardaki 
yaşayan bir mekanda bulunuyor olma duygusunu ifade eder.

ESNEKLİK
KULLANICI ÇEŞİTLİLİĞİ

ULAŞIM ALTERNATİFLERİ
AKTİVİTE ÇEŞİTLİLİĞİ



94

Kentlerimiz farklı tipolojilerdeki sokaklardan oluşur ve bu sokaklar günün 
farklı saatlerinde farklı aktiviteler için kullanılabilmelidir. Bu durum 
kullanıcıların sokakta eğlenmesini, farklı deneyimlere tanık olmasını ve 
etkileşimde bulunmasını sağlar. Sokaklar sürekli ve en yoğun olarak 
kullandığımız kamusal alanlardır. Bu nedenle de farklı aktivitelerin ve bu 
aktivitelere ev sahipliği yapacak geçici mekan veya alanların tasarımda yer 
alması önemlidir. Örneğin bazı sokaklar “paylaşımlı sokak” olarak tasarlanıp 
farklı aktivitelerin aynı anda gerçekleşebilmesine izin vermelidir. 

Bunlara ek olarak aynı zamanda gerçekleşen çeşitli aktiviteler birbiriyle 
çatışabilir. Yaşam alanı olan bir binanın giriş kotunda bulunan bir kafenin 
sabaha kadar açık kalarak üst kotlarda yaşayan kullanıcıları gece boyu 
rahatsız etmesi buna örnek olarak alınabilinir. 

ESNEKLİK

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

MEVCUT



95

Sokaklar, ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda değişime açık olmalıdır. 

Bu gibi durumlarda yapılacak olan bazı düzenlemelerle aktivitelerin birlikte 
fakat birbirini rahatsız etmeden yapılmasını kontrol altına almaktır. Kullanıcı 
ihtiyaçlarına karşılık veren esnek bir aktivite programı oluşturulabilir. 
Fiziksel elemanlar ve insanların kullanımı ve etkileşimi için çekici, güvenli 
bir ortam sağlayarak iyi bir sokak kullanımı yaratılabilir.

Gün içinde farklı saatlerde farklı kullanımlar önerilebilir. Örneğin, sabah 
saatlerinde park eden araç yoğunluğunun azalması fırsata çevirilerek 
alan, bir işletmenin gözetiminde bir oturma, rekreasyon fonksiyonlarını 
karşılayabilir.

Çeşitlilik

ÖNERİ
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Yaşayan bir sokak farklı kullanıcı gruplarına, farklı imkanlar sunarak bu 
kullanıcıların o alanı aynı anda paylaşmasına olanak sağlamalıdır. Örneğin 
yaşayan sokak çocukların sokakta güvenli bir şekilde vakit geçirmesine 
olanak sağlarken aynı zamanda yaşlıların da sokakta yaptıkları aktivitelerden 
keyif almasını sağlamalıdır. Sokaklar kullanıcı çeşitliliğine olanak sağlamak 
için farklı aktivitelerin aynı anda yapılmasına imkan vermelidir.

Peki ya kullanıcı çeşitliliği dediğimizde hangi gruplardan 
bahsediyoruz ? 

Farklı yaş gruplarından kullanıcılar ( Çocuk , genç , yaşlı vb. ) 
Farklı cinsiyetteki kullanıcılar 
Farklı eğitim gruplarındaki kullanıcılar
Farklı gelir gruplarındaki kullanıcılar 
Bisikletli kullanıcılar 
Motorlu taşıtlı kullanıcılar 
Dezavantajlı kullanıcılar ( Fiziksel engelliler, yaşlılar, hamililer, belirli bir süre 
engelli olan kullanıcılar, çocukla birlikte yürüyen evebeynler, bebek arabalı 
yaya vb. ) 
8) Evcil veya sokak hayvanları ve türevleri 

KULLANICI ÇEŞİTLİLİĞİ

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Çeşitlilik
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Yaşayan bir sokak yaya ulaşımının önceliğine önem verirken diğer ulaşım 
türlerinin de varlığına olanak sağlamalıdır. Örneğin toplu taşıma, motorlu 
taşıt, bisiklet ve yaya ulaşımı kendine bu sokakta aynı anda yer bulabilmelidir . 

ULAŞIM ALTERNATİFLERİ

Kaldırımlarda
hep araçlar
yürüyemiyoruz.

bisiklet yolu
olsa.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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KARAKTER-Ulaşım çeşitliliği

Çeşitlilik
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Aktivite çeşitliliği yaşayan bir sokağın en önemli kriterlerindendir. Her şeyden 
önce sokağın yakın çevresinde yaşayan kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için 
farklı bir yere gitmesini engeller. Bir yerde aktivite çeşitliliğinin sağlanabilmesi 
için öncelikle karma kullanıma izin verilmelidir. Karma kullanım iş, eğlence, 
dinlenme ve rekreasyon ihtiyaçlarının aynı mekanda gerçekleştirilebilmesi 
demektir. Kullanımların bir arada olması mekanda hem gece hem gündüz 
kullanımı olmasını destekler. Bu durum da günün farklı zamanlarında ıssız 
mekanlar yaratılmasına engel olmuş olur. 

AKTİVİTE ÇEŞİTLİLİĞİ

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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- Yaşayan sokaktaki sosyalleşme mekanlarını arttırma 

- Yerel halkın herhangi bir aktivite ihtiyacı için uzun yollar kat ederek başka yerlere 
gitmesini engelleme 

- Aktivitelerini kendi sokağında/mahallesinde gerçekleştiren bireylerde yaşadıkları 
mekana kendilerini ait hissetmelerini sağlama 

- Yerel halk başka bir yere gitme ihtiyacı hissetmeyeceğinden olası bir şehir içi trafik 
oluşumunu engelleme 

- Mahalledeki yerel işletmelerin güçlenmesini ve gelişmesini sağlama 

- Çalıştaylar üzerinden yerel halk ile bir araya gelerek sorunların belirlenmesi ya da 
alanı nasıl kullandıkları hakkında bilgi alarak çözüm üretilmesi 

- Yer seçimlerinin doğru bir şekilde olması ve demokratik alanlar yaratılabilmesi için 
kent mekanlarında interaktif anketlerin yapılması 

- Belirlenen sorunlar, ihtiyaçlar doğrultusunda minimum müdahele ile çevre 
düzenlemesi yapılması  

Aktivite çeşitliliğini sağlamak için dikkat edilmesi gereken kriterlerden en önemlileri 
şu şekilde sıralanabilir; 

 Sinema, tiyatro, bar, restoran ve diğer kültürel buluşma mekanlarının 
var olması; farklı türde, ücrette ve kalitede mekanların oluşmasını sağlar, böylece 
toplumun her kesimine hitap edilebilir. 

 Sokakların tasarımının, meydanların, bahçelerin, parkların hatta sokakların 
köşelerindeki görüş açısı geniş alanların farklı aktiviteler için kullanılabilir olması: 
aktivite çeşitliliğini desteklemelerinin yanı sıra yaşayan sokağa aktif olarak katılmak 
istemeyen bireylerin mekana izleyici olarak dahil olmalarına olanak tanır. 

Peki siz yaşadığınız yerde hangi aktivitelerin eksikliğini hissediyor-
sunuz? Alışveriş ya da yeşil alan ihtiyacı için kendi mahallenizin ya 
da yakın çevrenizin dışına çıkıyor musunuz? 

Çeşitlilik
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Sokaklar ve çevresi nasıl 
karakter sahibi olabilir?

KARAKTER3
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Sokaklar bulundukları yerin/bölgenin karakterine uygun olmalı ve karakterini 
yansıtmalıdır. Bu özelliklere sahip sokaklar bulundukları yere uygun oldukları 
için daha kullanışlı olur ve kişilerde aidiyet duygusunun artmasını sağlar. 
Doku, uyum, boyut, ölçek, kimlik, tarih ve tipoloji karakter için önemlidir.

                              KİMLİK

İMAJ
DOKU

AİDİYET
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KARAKTER - Kimlik

KİMLİK

Sokakların kimliği bazen isimlerinden, bazen yapıların karakterlerinden ve 
kullanımlardan oluşur. Kimliği oluşturan temel ögeler mutlaka korunmalı ve 
yaşatılmalıdır.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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KARAKTER - Kimlik

AİDİYET

Yaşayan bir sokağın sadece çevre tasarımı ile gerçekleşmesi mümkün 
değildir. Uzun vadeli ve kalıcı olması için kullanıcılar tarafından 
sahiplenilmesi gerekir. Başarılı bir sokak tasarımı her zaman kullanıcılarla 
bir araya gelmekle elde edilebilir. Tasarımdan ziyade yaşayanlarla birlikte 
uygulamak çevreyi daha da sevilen bir yere dönüştürebilir ve aidiyet 
duygusunu destekler. Bir sokak, sakinleri tarafından ne kadar sahiplenilirse 
güvenli ve canlı olabilme ihtimali o kadar artar ve  mahalleli arasında sosyal 
bağları güçlendirir.

Karakter
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DOKU

Kent dokusu sokaklardan oluşur. Sokakların karakterini yapıların formu ve 
kullanımların çeşitliliği belirler.

Sokak dokuları kentsel mobilyalar ile mekansal kaliteyi artırmalı ve kullanıcılar 
için kolaylıklar sağlamalı.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Bulunduğumuz çevre ile kurabildiğimiz ilişki bizim oradan aldığımız bilgiye 
dayanır. Bir sokaktan geçerken orasının karakterine dair bilgiler almaya 
başlarız. Bu bilgiler binaların formu, sokak genişliği, sokak kullanımı, sesler, 
kokular, insanlar vs. bir araya gelerek algı oluşturur. Bulunan binalar ve açık 
alanlar net bir şekilde hangi kullanıma ait olduğunu belirtmelidir. O yüzden 
sokaklardaki cephelerde geçirgen olmayan duvarların dolulu boşluklu 
olması gerekmektedir. Örneğin, bir konut bölgesindeki sokakta ne kadar 
pencere ve balkon varsa o kadar daha güvende hissedilir veya ticari bir 
sokakta mağazaların vitrin ve girişleri daha fazla insanı çekip canlılığa katkı 
sağlayabilir. 

Binaların, sokaktaki yaya ve taşıt ilişkisi, özel ve kamusal alan arası geçişler,  
sınırlar ve uyarılar net olarak belirlenmelidir. Bu gibi bilgiler kullanıcının 
algısını kolaylaştırabilir ve böylelikle mekansal kaliteyi arttırabilir.

İMAJ
Okunabilirlik, Algılanabilirlik

Karakter
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Yaşayan sokakların 
memnuniyetle kullanılabilmesi 
için ne yapılmalı?

KONFOR4
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Sokakların kullanıcıları tarafından memnuniyetle kullanılması için konfor 
sağlaması gerekir. Bu konfor mental (düşünsel) ve fiziksel olmalıdır. Mental 
konfor; kullanıcılar sokaklarda kendilerini güvenli, memnun hissetmelidir, 
fiziksel konfor ise ; sokak tasarımlarında kullanılan kent mobilyaları, ağaçlar; 
kullanıcısına, bulunduğu alana ve ölçeğe en uygun şekilde seçilmelidir. 
Konforlu sokaklar aynı zamanda; çekiçi, güvenli, canlı mekanlardır.  

                              FİZİKSEL KONFOR
ÇEKİCİLİK

OYUN
GÜVENLİK

SAĞLIK
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MEVCUT DURUM ÖNERİ

Konfor Çizimi
Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

MEVCUT
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MEVCUT DURUM ÖNERİ

Konfor Çizimi
Konfor

ÖNERİ
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FİZİKSEL KONFOR 
İnsanlar sokakta nasıl sosyalleşebilirler,  fiziksel konfor nasıl sağlanabilir? MEVCUT
Sokakların yayalar tarafından konforlu bir şekilde kullanılabilmesi için, 
dış etkilerden korunabilmelerine olanak verecek şemsiye, gölgelik, kent 
mobilyaları gibi fiziksel konfor sağlayan donatılar bulunmalıdır. Yön bulmayı 
kolaylaştıran işaret ve levhalar, kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan 
aydınlatmalar, bisiklet kullanımına, spor yapmaya teşvik eden donatılar 
ve yüzey kaplamalarının bunlara göre farklılaşması yayaların sokakta 
daha kaliteli zaman geçirmesine neden olur. Sokaklarda kablosuz internet 
bağlantısı bulunması insanların burada geçireceği vakti artırması için fırsat 
yaratabilir. 

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Oturcak bir
yer yok.

Hep ayaktayız.

Arabalar hep
kaldırımda ,
yürüyemiyorum.

Konfor

ÖNERİ
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Sokağın insanların toplandığı, vakit 
geçirip sosyalleştiği çekici bir alana 
dönüşmesi için çeşitli aktiviteler 
sağlıyor olması gerekir. Bu aktiviteler; 
spor, sanat ve ticari faaliyetler olabilir. 
Sokağın doğal çevresinin bakımlı 
olması da insanları orada kendilerini 
iyi hissedip çekici bulmalarını sağlar.
  

İnsanların sokakta sıklıkla vakit 
geçirmesi ve sokağın yalnızca bir 
ulaşım aksı olarak kullanılmaması 
diğer insanları da cezbeder ve daha 
çok insanı alana çeker. 

Sokak kullanıcılarının da çeşitli olması 
çok önemlidir. Yaşayan sokakta 
çeşitli yaş, cinsiyet, sosyoekonomik 
altyapı, kültür ve fiziksel özellikteki 
insan rahatça zaman geçirebiliyor 
olmalıdır. Bu nedenle sokağın herkes 
için erişilebilir olması gerekir.

Bunun yanında sokaktaki canlı 
çeşitliliği de gözardı edilmemelidir. 
Köpekler, kediler, kuşlar, ağaçlar ve 
diğer canlılar için de sokak yaşanabilir 
olmalıdır.

ÇEKİCİLİK 

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

Ç
A

N
A

K
K

A
LE

 C
A

D
ES

İ G
A

M
ZE SO

KA
K

ATALAR CADDESİ

MEVCUT

ÖNERİ



115

Ç
A

N
A

K
K

A
LE

 C
A

D
ES

İ G
A

M
ZE SO

KA
K

ATALAR CADDESİ

Konfor



116

Gün içinde değişen kullanımlara olanak verecek şekilde düzenlenen sokaklar, 
yaşadığımız alanı daha eğlenceli hale getirir. Kısa süreli festivaller, performans 
gösterileri, spor faliyetleri, mahallelinin bir araya gelerek vakit geçirdiği ve üretimde 
bulunduğu kent bostanı, çocuk ve yetişkinler için oyun alanları gibi olanaklar sokağın 
daha eğlenceli, yaşayan bir yer olmasını sağlar. 

OYUN

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Yayalar nasıl rahat ve güvenli yürüyüp dolaşabilir?

GÜVENLİK 

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

Yayaların sokakta rahatça ve güven içinde hareket edebilmeleri için trafiğin hız limiti 
ve yaratacağı gürültü ile ilgili sınırlandırmalar olmalı, yayalar ve araç kullanıcılarının 
birbirlerini görebilmesi gerekmektedir. Sokağın yeterince aydınlatılması özellikle 
yayaların kendilerini güvende hissetmeleri için önemlidir. Yayalar sokakta yürürken 
karşılarına kesintiler ve engeller çıkmadan bir yerden bir yere rahatça ulaşabiliyor 
olmalıdır. 

Park ile anayol bağlantısı arasında 
geçiş zonu oluşturularak tehlikeli 
durumlar için güvenik alınabilir.

Aydınlatma elemanlarını arttırarak 
güvenlik problemi çözülebilir.

MEVCUT
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Park ile anayol bağlantısı arasında 
geçiş zonu oluşturularak tehlikeli 
durumlar için güvenik alınabilir.

Aydınlatma elemanlarını arttırarak 
güvenlik problemi çözülebilir.

Konfor

ÖNERİ
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Arnavut kaldırımlarının dolgu malzemesi; 
toz oluşturmayan Şekerpınar kumuyla 
doldurulmadır. Böylelikle kumun özelliğiyle 
birlikte yağmur suyundan oluşan kayıplar 
önlenmiş olmaktadır.

Araç yolundan gelen kirli havayı 
filtrelemek  için çevredeki ve 
kaldırım üzerindeki yeşil alanlar 
artırılabilir.

Sokak, spor faaliyetlerine olanak vererek yayaların ve bisikletlilerin daha aktif bir 
hayata sahip olmalarını teşvik edebilir. Bunun yanında araçların yarattığı hava ve 
gürültü kirliliğinin azaltılması, atıkların düzenli toplanıyor olması ve bunların çevreye 
zarar vermemesi, yağmur suyunun etkili bir biçimde değerlendiriliyor olması; yeşil, 
nefes alınabilir bir çevre, sokağın ve onu kullananların sağlını korur. 

SAĞLIK
İnsanlar ve sokaklar nasıl daha sağlıklı olabilir?

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Konfor

ÖNERİ

Arnavut kaldırımlarının dolgu malzemesi; 
toz oluşturmayan Şekerpınar kumuyla 
doldurulmadır. Böylelikle kumun özelliğiyle 
birlikte yağmur suyundan oluşan kayıplar 
önlenmiş olmaktadır.

Araç yolundan gelen kirli havayı 
filtrelemek  için çevredeki ve 
kaldırım üzerindeki yeşil alanlar 
artırılabilir.
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DETAY5

Tasarımın sürekliliği için
detay çözümlerini nasıl
kurgulamalıyız?
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                              SİSTEM TASARIMI
MALZEME

DONATI
ALTYAPI

Yaşayan sokak yaratmakta en önemli faktörlerden birisi detaydır. Detay 
hem fiziksel olarak hem de kullanım, yönetim ve bakım konusunda ele 
alınmalıdır. Kullanıcının sokakla kurduğu ilişkide detaylar ciddi bir role 
sahiptir. Kullandığımız alanın aydınlığı, cephe ve kaldırım malzemesi, bitki 
örtüsü, mobilyalar, gölgelikler, otobüs durakları ve diğer sokak elemanları o 
mekanın kalitesini gösterir ve kullanıcı memnuniyetini etkiler. 

Bunlar dışında sokakların canlı olması ve herkes tarafından sevilip 
kullanılması için sürekli temizliği, bakımı ve yenilenmesi de farklı birimlerin 
koordinasyon içinde ortak çalışması ile periyodik olarak gerçekleştirilmelidir. 
Deytayla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli konu sorumlu birimlerin 
organizasyonu ve sokaktaki elemanların bir düzen içerisinde tasarlanıp 
uygulanmasıdır.
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SİSTEM TASARIMI

Kentler büyüyen trafik sorununa karşılık daha etkili çevreci çözümlere yönelmelidirler. 
Yürüyüş ve bisiklet yollarının yeniden düzenlenerek artırılması buna örnek olarak 
verilebilir. Sokak sistem tasarımı yapısı; sokak tasarımı, sokak kullanımı, işlevi önemli 
yolların güvenlik açısından tekrar düzenlenmesi, kullanıcı karakteri, erişebilirlik ve 
yasal uygunluk ile doğrudan orantılıdır. 
Sistem tasarımında öne çıkanlar ;

1)İnsanlar için tasarlanmış olması fonksiyonel bisiklet ve yürüyüş yollarının öne 
çıkması, güvenli ulaşım yolları. 

2)Şehirden merkeze, merkezden ilçeye, ilçeden mahallelere geçiş noktalarının birbirine 
entegre olması.

3)Hız limitini düşük tutacak önlemler alınması ve yüksek hız yapılan yolların ilçe 
merkezleri veya sokak aralarından uzak olmasına dikkat edilmesi 

4)Sistem, var olan insanlar, motorlu taşıtlar, ağır yüklü taşıtlar göz önüne alınarak 
geliştirilmelidir. Yapılan tasarım canlılığı zedelemeden özel ile kamusal alanın 
aktivitelerini farklı koridorlarda düzenlemelidir. 
Bunların yanı sıra sistem tasarımını 6 ana başlıkta inceleyebiliriz.
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MALZEME

Bulunduğumuz sokakta cephelerden ziyade zemin kaplamasının malzemesi kullanıcı 
için önem taşıyor.  Malzeme, farklı hava koşullarında çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılamalıdır. Çevre dostu ve tüm canlıların sağlığını göz önünde bulundurarak 
malzemeler seçilmelidir. Yerellik ve enerji tasarrufu uzun vadeli kullanım ve daha az 
bakım masrafı olduğu için tercih edilmelidir.  Bunların yanı sıra malzemeler, alanına 
kimliği ve iklimine göre seçilmelidir. Farklılaşan malzemeler belirli bir amaç izlemeli 
ve kullanıcıya doğru mesaj vermelidir. Örneğin hız kontrolü ve topoğrafyaya göre ya 
da kullanım değişimine göre malzeme farklılık gösterebilir ama çok farklı malzemeler 
bir araya gelince de görsel kaos da yaratabilir. O nedenle seçimler ve geçişlerin belli 
sebepleri olmalıdır.

Detay
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DONATI

Sokak kullanıcılarını trafik ve hava 
koşullarından koruyan fiziksel elemanlar, 
yön işaretleri, büfe, otobüs ve minibüs 
durakları, sokak mobilyaları, bisiklet 
parkları, aydınlatma elemanları  sokakta 
yer alan donatılardır. Sokaktaki fiziksel 
elemanlar, yaşayan ve kaliteli mekanlar 
yaratabilmek için sokağın özelliklerine 
cevap vermelidir. Bunun yanında günün 
farklı saatlerinde ve mevsimlerde farklı 
aktivitelere adapte olabilen alanlar 
yaratılması için uygun olmalıdır. 
Donatıların varlığı sokağı yaya dostu olarak 
tasarlamak için büyük öneme sahiptir. 

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Detay
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ALTYAPI

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi

Alt yapı hizmetleri iyi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve hem sosyal hem 
ekonomik açıdan kamuyu güçlendirecek hizmetlerdir. Alt yapı hizmetlerinde çeşitli 
tasarımcılar ve plancılar, çeşitli kuruluş ve paydaşlar önemli rol oynamaktadırlar ve 
bunlar daha iyi bir çevre için birlikte karar alma mekanizmalarıdır. 

Başlıca kamusal alt yapı hizmelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

- Sel ve atık su iletim ağları 
- Su dağıtımı ve itfaiye yönetimi
- Yeşil alan ve alt yapısı
- Işıklandırma 
- Kamusal tuvalet
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Yönetim İşletme Kurgusu sokağın fiziksel tasarımının kontrolünü sağlar . 
-Kullanım saatlerinin kurgusu / belirlenmesi
-Hız limitlerinin belirlenmesi
-Taşıt yollarının belirlenmesi
-Yıllık kullanım şemalarının kurgusu 

Daha iyi bir çevre kullanımı için önemlidir. Örneğin ana yol üzerinde oluşan trafik 
genelde yük indirme ve bindirme esnasında durmaktadır. Eğer ki yük indirme ve 
bindirme işlemi trafik yoğunluğu başlamadan önceki saatlere alınır ve kontrol edilirse 
trafik yoğunluğu gözle görülür bir şekilde düşer ve daha kaliteli bir yaşam ortamı 
sağlanır .
1) Hız limiti
2) Hafif ve ağır yüklü araçların şehir içindeki dolaşımının kontrol edilmesi
3) Yıllara yayılmış motorlu araç , motorsuz araç ve yaya yollarının iyileştirme planı 
4) Aktivitelere göre kullanım saatlerinin düzenlenmesi 

Detay
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Öneriler geliştirilirken 
tasarımın uygulanabirliği 
için nelere dikkat edilmelidir?

UYGULAMA6
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Uygulama sürecinde; farklı katılımcı gruplar (işveren, işletme, kullanıcı) 
arasındaki iş birliğini sağlamak önemlidir. Tasarımla ilgili olumlu veya 
olumsuz geri bildirimleri almak için bu denge sağlanmalıdır. Ayrıca uygulama 
sürecinde 6H (hafif-hızlı-hesaplı-hareketli-herkes için-herkes ile) stratejisi 
benimsenmelidir. Bu strateji, aynı zamanda , işbirliği ve sosyalleşme için 
bir ortam sağlar ve her seviyedeki paydaşların kalıcı ortaklıklar kurmalarına 
yardımcı olur. 

                              SÜREÇ YÖNETİMİ

6H
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6H
Tasarımlara; 6H (Hafif, Hızlı, Hesaplı, Hareketli, Herkes için, Herkes ile) stratejisini nasıl dahil 
edebiliriz?

6H temel ilkeleri programın çeşitli aşamalarda tasarımcılara daha etkili çözümler için 
rehberlik eder. 

Tek merkezli karar mekanizmaları sonucunda; büyük maliyetler, operasyonlarla 
gerçekleştirilen projeler, çoğu zaman çok daha kısa süreçlerde hızlıca üretilen, adapte 
edilebilir, kullanıcı merkezli çözümlerden daha az etkili olmaktadır.

6H temel ilkeleri, planlama, tasarım ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren Amerikalı 
sivil toplum kuruluşu “Project for Public Space”in Eric Reynolds’un “Lighter, Quicker, 
Cheaper” tanımlamasına referansla ürettikleri yaklaşım kaynak alınarak ve Kartal, 
İstanbul bağlamında yorumlanarak üretilmiştir. Düşük maliyetli, insan-odaklı ve kısa 
vadeli müdahalelerin büyük değişimler yaratabildiği fikri günümüzde tüm dünyada 
pratiğe geçiyor ve çeşitli şekillerde deneyimleniyor. 

Bu yaklaşımla projeler hızlıca üretilip, test edilip, kullanıcılardan direkt geri bildirimler 
alınır. Bu yöntemle kıyı-köşe alanlar canlandırılabilir, mahalleliler değişime yönelik 
cesaretlendirilir. Etkili kamusal alanlar yaratmanın yanında olası maddi destekçilerde 
ilgi uyandırmak, mahallenin toplumsallık bilincini ve farkındalığını geliştirmek, mahalle 
sakinlerinin desteğini almak ve aidiyet duygularını beslemek, farklı aktörleri çözüm 
üretmek için bir araya getirmek amaçlanır. 

6H
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Uygulama

MEVCUT

ÖNERİ
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Hafif
Tek seferlik etkinlikler / müdahaleler destek ve farkındalık yaratmak için iyi bir 
yöntemdir. Geçici müdahaleler alanın ve mahallelinin potansiyelini göstermek 
açısından önemlidir, daha kapsamlı projelere zemin hazırlayabilir. Bu ölçekte 
işbirliklerinin kurulması yürütücüler için öğretici olur. Mülkiyet sorunu ya da belirsizliği 
olan boş alanların sınırlı bir süre de olsa değerlendirilmesi için de “hafiflik” iyi bir 
taktiktir. 

Bunun yanında “hafifliğin” yarattığı olumsuz durumlar da söz konusudur. Hırsızlık ve 
projenin fiziksel zarar görmesi gibi sorunlara da “herkesle” ve “herkes için” ilkeleri ile 
yanıt aranır. 

Mahallelinin aidiyet duygusunun geliştirilmesinde toplumsal sanat büyük bir rol oynar. 
Sokak kullanıcıları tarafından benimsenen sanat çalışmaları toplumsal bilinci besler. 
Sanat çalışması, sokağın kültürel kimliğini temsil eden merkezi bir elemana dönüşebilir. 
Kamusal alanları canlandırmak ve mahallelileri katılım için cesaretlendirmek için iyi 
bir araçtır. 

Tüm yıl boyunca, mevsimlere özel programlar ve etkinlikler tasarlanabilir. Mahallelilerin 
yılın her döneminde kamusal alan ve sosyal aktivitelerle olan ilişkisini oluşturmak 
büyük öneme sahiptir ve “hafif” tasarımlar buna olanak sağlar.

Dinlenme Alanı

Gösterim Alanı

Mini Konser Alanı

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Hareketli
"Hareketli" projeler dönemlik / mevsimlik / günlük müdahalelere olanak sağlar. TAK 
Gezici deneyimine benzer olarak projenin farklı alanlara taşınması ve deneyimlenmesi 
olanağını yaratır. Aynı zamanda hareketli elemanlar alanın çeşitli aktivitelere ve 
kullanıcı sayısına göre uyarlanabilmesini sağlar. Tasarımın kullanıcı deneyiminin 
zaman içinde getirdiği değişimlere de açık olmasını sağlar.

Uygulama
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Hızlı
Projenin hızlı üretilebiliyor olması, geri bildirimler almak ve buna göre projede 
revizyonlar uygulamak için çok avantajlı bir durumdur. Uzun uygulama süreçleri 
yerine kolayca uygulanabilen tasarımlar, uygulama süresi azalacağından maliyeti 
de düşürür. Kamusal sanat işleri, interaktif yerleştirmeler ve kolay taşınabilir portatif 
fiziksel elemanlar da 'hızlı' ilkesinde yer alabilir.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Hesaplı
Malzeme seçimlerinin ve uygulama kalemlerinin hesaplı olması projenin 
uygulanabilirliği açısından önemlidir. Projenin çok büyük maliyetlerle yapılması, 
çoğu zaman daha iyi çalışan bir mekan olmasını garantilemez. Mümkün olduğunca 
sokaktaki, destekçi kurumların ya da yerel yönetimlerin atölyelerindeki fazla/artık 
malzemeler kullanılmalıdır. Bu malzemelerin uygulanabilir hale gelmeleri için de 
elbette işlenmeleri gerekmektedir. Bu durumda yerel yönetimlerin atölyeleri gerekli 
eğitimler alınmak koşuluyla kullanılmak üzere talep edilebilir.

Daha büyük çaplı ve maaliyetli projelerin bütçelerinin bulunması ve onaylanması 
beklenirken daha hesaplı ufak müdahaleler yapılabilir ve kullanıcılardan geri bildirim 
alınacak ortamlar yaratılabilir.

Uygulama
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Herkesle
Projenin potansiyel kullanıcıların katılımıyla tasarlanması ve uygulanması, 
kullanıcıların projeye dair aidiyet geliştirmesine olanak sağlar. Kullanıcı beklentileri 
göz önünde bulundurarak  tasarlanan projenin daha verimli kullanılması kaçınılmazdır. 
Mahallelinin projeyi sahiplenmesi projenin maruz kalabileceği olumsuz fiziksel etkileri 
de minimuma indirir. Birlikte uygulama sürecinin kendisi de alanda tasarımın ortam 
sağlayacağı etkileşimin bir parçasıdır. Aynı zamanda tasarımcılar, ustalar ve mahalleli 
arasındaki deneyim transferine de zemin hazırlar.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Herkes için
Proje, sokağın kullanıcısı olan her yaş, cinsiyet, sınıf, kültür, fiziksel özellikteki insan 
ve canlının sokağa dair görüşleri gözetilerek tasarlanmalıdır. Sadece belirli grupların 
kendini rahat ve güvende hissettiği bir alan başarılı olamaz. Sokağın ekosistemi ve 
sokak canlılarının yaşamsal kalitesi de gözardı edilmemelidir.

Uygulama
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Yaşayan Sokak Rehberi

Süreç
Yönetimi

Aşamalar:
- Alanın Analizinin yapılması
- Aktörlerle bir araya gelinmesi
- Proje Vizyonu geliştirilmesi
- Planlama ve Tasarım
- Projenin Gerçekleştirilmesi
- Projenin Sürdürülmesi ve Yönetilmesi
- Etkilerin değerlendirmesi
- Plan / Politika / Yönetmeliğin güncellenmesi

Süreç yönetimi, performansın sürekli olarak iyileştirilmesini amaçlar. Mevcut 
süreçlerin çalışma şekillerini anlamak ve iyileştirmek için, süreç adımları ve aktörler 
belirlenir; süreç belgelenir, düzenli olarak takip edilir, değerlendirilir, geri bildirimler 
yapılır ve revize edilir.

Yaşayan Sokaklar oluşturulurken bir çok aktör bir araya gelir. Uygulama başlamadan 
önce, süreç basamaklarını oluşturmak, her bir basamak için ilgili aktörlerle bir araya 
gelmek, sorumlulukların aktörlerce paylaşılması çok önemlidir.

Atalar Caddesi
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Yaşayan Sokak Rehberi, Kartal özelinde hazırlanmış çalışmaları referans almıştır. 
Farklı bir bağlam, zaman ve çalışmada süreç basamakları ve aktörler değişiklik 
gösterebilir. Sürecin her bir çalışma için yeniden tasarlanması gereklidir. Fakat her 
durumda işbirliği, koordinasyon ve yönetim sürecin önemli parçalarıdır.

 

Kıyı Köşe

Uygulama
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ANALİZ
Kaynakların ve yönetiminin uygulamadaki rolü nedir?

Sokağın fiziksel, sosyal ve çevresel bağlamını anlamak üzere analizler ve belgeleme çalışmaları 
yapıldı. Çeşitli ölçeklerde alanın analizi yapıldı, kentsel ve bölgesel ölçekte sokağın fonksiyonunun 
ne olduğu araştırıldı. Daha önce alanla ilgili yapılmış üst ölçekteki çalışmalar incelendi (Kartal 
vizyon planı). Sokağın günün çeşitli saatleri ve mevsimlerdeki kullanıcı profili ve aktivite çeşitliliği 
incelendi. Kullanıcı davranışları gözlemlendi.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Projenin tasarımının kullanıcı odaklı olması, projenin benimsenmesi, “verimli” bir tasarım olması 
için çok önemlidir. “Yaşayan Sokak Kartal” projesinin başlangıcında bütün aktörlerin dahil 
olabilmesi adına programın açık çağrısı yapıldı. Yerel yönetim yöneticileri, müdürlükleri, saha 
çalışanları, muhtar, esnaf, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kullanıcılarla görüşmeler ve çalıştaylar 
yapıldı. Projenin teknik ve yönetimsel sınırlandırmalarının belirlenmesinin yanında, sokakta ve 
atölyede gerçekleştirilen “Toplama Çıkarma” çalıştayları ile sokağın sorunları, potansiyelleri ile 
ilgili farklı bakış açılarından veriler toplandı ve öncelikler çıkarıldı. Çeşitli aktörlerle sağlanan 
iletişim ve işbirliği sürecin sonuna kadar farklı içerik, ölçek ve mekanlarda devam ettirildi.  

KATILIM
Katılımcı yaklaşım, uygulama sürecinde nasıl gerçekleştirilir? Sürece katkısı nedir?

Uygulama
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Tasarım sürecinde analizler ve sokak kullanıcılarının katılım aşamalarından sonra farklı di-
siplinlerden tasarımcılar bir araya gelir ve gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda tasarım ilkeleri 
belirlenir. Bu tasarım ilkeleri ve 6H temel ilkeleri doğrultusunda sokak düzenlemesi ve tasarımı 
yapılır. Sokağa farklı ölçeklerden yaklaşan, farklı disiplinlerden tasarımcıların tasarım sürecine 
dahil olması çok önemlidir. Mimar, peyzaj mimarı, plancı, kentsel tasarımcı, ürün tasarımcısı, 
sosyal bilimci, çevre mühendisinin dahil olduğu, farklı bakış açılarının yer aldığı program çok 
daha katmanlı ve verimli çözümler üretilmesine olanak sağlar.

TASARIM

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Uygulama
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Sürecin her aşamasının iyi koordine edilmesi, malzeme ve kaynakların sağlanması çok önem-
lidir. Yeterli bütçenin sağlandığından emin olunmalı, ara aşamalar ve prototip oluşturma süreci 
iyi düzenlenmelidir. Teknik çizimler ve proje görselleri farklı aktörlerle iletişim kurmak için kul-
lanılması gereken araçlardır. Uygulama başlamadan önce vasıflı teknik elemanlar, uygun mal-
zeme ve servisler sağlanmalıdır.

PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Uygulama
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PROJENİN SÜRDÜRÜLMESİ
Katılımcı yaklaşım, uygulama sürecinde nasıl gerçekleştirilir? Sürece katkısı nedir?

Sokakların düzenli bakımı, altyapının kullanım ömrünü ciddi bir şekilde arttırır. Ciddi tahripler 
oluşmaması için sorunlar oluşmadan önce önlemler alınmalı ve düzenli bakım yapılmalıdır. 
Sokakların düzenli temizliği ve süpürülmesi, kaldırımlar ve yollardaki çatlak yüzeylerin, 
çukurların kalıcı ve yarı-kalıcı olarak tamir edilmesi, hasarlı elemanların değiştirilmesi bakım 
iş kalemlerindendir. Eski deneyimlerden öğrenmeye önem verilmeli; yöntem ve malzemeler 
konusunda devamlı yenilik arayışı içinde olunmalı, diğer yerel yönetimlerle bilgi paylaşımı 
sağlanmalıdır.

Yaşayan Sokak Rehberi Atalar Caddesi
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Proje düzenli aralıklarla ziyaret edilmeli, projenin kullanımı gözlenmeli ve kullanıcıların fikirleri 
yaratıcı yöntemlerle alınmalı. Projenin eksileri ve artıları değerlendirilmeli, mümkünse gerekli re-
vizyonlar yapılmalıdır. Kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda revize edilen ve geliştirilen 
projeler daha “verimli” çalışır. Belirli sürede ve düzenli aralıklarla gözlemlenen projenin sosyal etki 
değerlendirme raporu üretilebilir.

GERİ BİLDİRİM

Uygulama
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KAYNAKLAR4

Kamusal Alan Yaratmak 10 TEMEL İLKE
Sosyal Etki Tasarımı (SET) 
Kağıthane PLANLAMA KODLARI
Urban Design Manual
Global Street Design Guide
Urban Street Design Guide
Adaptıve Streets
WHERE WE LIVE A Guide to Urban Design
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Sosyal Etki Tasarımı

SET Rehberi
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kartal@takortak.org


