
KATILIM
KAFE

18.12.2021

İSTANBUL KENT KONSEYİ
KATILIM KAFE ATÖLYELERİ

KADIKÖY RAPORU





İSTANBUL KENT KONSEYİ
KATILIM KAFE TOPLANTISI
KADIKÖY RAPORU

Programın yürütücülüğünü ve moderasyonunu İKK Sekreteryası yapmıştır.

Genel Sekreter: Rasim ŞİŞMAN

Genel Koordinatör: Canem KURTOĞLU

Koordinatörler: Gizem ÖLMEZ, Özlem AKDAĞ

Kurumsal İletişim Uzmanı: Nesrin BALCI

Katılım Araştırmacısı ve Uzmanı: N. Mert GÜMÜŞ

Bu rapor; 18.12.2021 tarihinde Kadıköy ilçesi katılımcılarını kapsayan ve Müze 

Gazhane’de yapılan Katılım Kafe toplantısında tartışılanlardan yola çıkarak 

İstanbul Kent Konseyi tarafından oluşturulmuştur. 

Çalışmanın Kapsamı: Kadıköy ilçesi ve Kadıköy’de yaşayan katılımcılar.

Çalışmanın Yöntemi: Bu çalışmada, kolektif bir fikir üretim ortamı oluşturmak ve 

beyin fırtınası yaratmak amacıyla ‘World Cafe’ tekniği kullanılmıştır.

Toplantı süresi: 2 saat
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Kadıköy, İstanbul’un merkezi bir bölgesinde yer alması, geniş kıyı alanına bağlı ulaşım 

bağlantıları, tarih kokan sokakları ve insan ölçeğinde gelişmiş mahalleleri, kentin sosyal 

kültürel imkanlarının kümelendiği bir bölge oluşu gibi pek çok faktörün etkisiyle 

İstanbul’un en cazibesi bulunan ilçelerinden biridir.

Kadıköy’deki yerleşimin geçmişini düşündüğümüzde; Haydarpaşa Koyu çevresi ile Moda 

Burnu’nun tarihi çekirdeği oluşturan bölge olduğu anlatılmaktadır. 19.yy sonrasında hızlı 

bir kentsel gelişim yaşayan Kadıköy’ün her bir köşesi tarihten bir iz barındırmaktadır. 

Osmanlı döneminde yoğun tarımsal faaliyetlerin görüldüğü Kadıköy’de temel yerleşim 

kullanımı mevsimlik köşk, sahil saray ve bahçelerden meydana gelmiştir. 1980’li yıllar 

sonrasında ise yapılan yeni imar planları ile Kadıköy çekici bir merkez haline gelmiştir. ‘99 

Depremi sonrası ise; kentsel dönüşüm kavramının altının doldurulması ile rantsal bir 

dönüşüm başlamış, Kadıköy de bundan payını almıştır. 

Güvenlik Algısı ve Ortak Yaşam

Güvenlik algısı kapsamında ele alınan ilk konu; sokak köpeklerinin bazı bölgelerde tehdit 

oluşturduğuna yönelik yaygın düşüncelerdir. Bu konuda hayvanların yaşam hakkını ve 

koşullarını gözeterek ne gibi alternatif çözümler üretilebileceği üzerine tartışılmıştır. 

Mahallelerde, mahallelinin güvenlik hissi önem taşımaktadır.

Öneri 1. Mahalle temsilcileri veya muhtarlar, mahallede yaşayanlar tarafından 

iletilen güvenlik yönündeki sorunlar ve önerileri raporlaştırarak gerekli kurumlara 

iletilebilir.

Ortak açık alanlar olarak kabul edilen her yerde (durak, kaldırım, park, meydan vb.) sigara 

içilmesi problemi ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Yasalar kısıtlayıcı olmakla beraber, 

ortak yaşam kurallarının benimsenmesi konusunda yetersiz kalınmaktadır. Sigara kullanım 

alanlarına yönelik cezai yaptırımların işletilmesi sıkı bir takip gerektirmektedir.

Kadıköy’ün Geçmişi, Bugünü ve Geleceği
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Öneri 1. Sigara kullanımı kamusal ortak açık alanların hepsinde yasak olarak 

işletilebilir, denetimi artırılabilir. Bu konuda farkındalık kampanyaları uygulanabilir.

Aidiyet Hissi

Kadıköy gibi hem mekansal hem de demografik kapsamda geniş bir ilçenin ‘ortak bir kültür 

oluşturma’ gibi bir amacı mutlak surette olmayabilir. Senelerdir aldığı iç ve dış göçler 

nedeniyle her sosyo - kültürel yapıdan insana ev sahipliği yapan Kadıköy'de her birey 

kendisine yer bulabilmektedir.

Herkesin benliğini koruyarak kültürünü yaşatmasına izin veren ve herhangi bir yere ait olma 

gereği olmadan da toplumsal hayatta yer bulunabilecek bir şehir hayatının Kadıköy’de var 

olabileceği düşünülmektedir. Yani Kadıköy, bir nevi ‘eritme potası’ olarak tahayyül 

edilmektedir. 

Ancak, Kadıköy gibi simgeleşmiş, hem tarihi hem kültürel anlamda çok fazla değer 

barındıran ilçelerde gördüğümüz değişim olumlu bir izlenim oluşturmamaktadır. İlçenin tarihi 

değerleri üzerindeki değişim dönüşüm baskısı, artan toplumsal çeşitlilik, kalabalıklaşma, 

aşina olunmayan dükkan tabelaları ve sokakta yürürken güven hissiyatının eskisine nazaran 

azalması yabancılaşmaya sebep olmakta, insanda kendini Kadıköy’den ziyade İstanbul’un 

herhangi bir mekanında bulunma hissi uyandırmaktadır.

Öneri 1. Söğütlüçeşme Caddesi, Bahariye yaya yolu, Moda Caddesi, Halitağa 

Caddesi ve Rıhtım Caddesi gibi bölgelerde dükkan giydirme ve tabelalarının ortak 

bir tasarım dili oluşturulabilir.

Öneri 2. İlçe belediyesi ve ilçe kent konseyi tarafından yürütülecek katılımcı 

süreçlerle kentsel tasarım rehberi meydana getirilebilir, uygulama konusunda kamu 

kurumları finansal destekte bulunabilir.

Öneri 3. Kadıköy’den esnaflar, sanatçılar, akademisyenler vb. meslek gruplarından 

kişilerle röportaj yapılarak sürekli bir değişim içinde olan Kadıköy hakkındaki 

görüşleri alınabilir.
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Öneri 4. Farklı ilçelerde yaşayan bireyler ile ‘Kendi Yaşadığın Yeri Anlat’  veya 

‘Kendi Yaşadığın Yerden Örnek Ver’ temalı bir program hazırlanarak ortak bir 

problem veya çözüm üzerine deneyim paylaşım alanı oluşturulabilir. 

Mahalleyi Savunma ve Örgütlenme

Toplantıdan edinilen görüşlere göre neye, nasıl katılım sağlanacağı; daha da önemlisi 

yurttaş olarak ne gibi uygulama veya etkinliklere katılım haklarının bulunduğu ya da 

bulunmadığı; hangi kanalla iletimde bulunacakları konusunda bilginin az olduğu 

anlaşılmıştır. Fakat katılımcılar, İstanbul’un her bölgesinde farklı bir gündem olduğundan 

katılımın yerel düzeyde ve yerel işbirlikleri ile olması gerektiği konusunda hemfikir 

olmuştur.

Öneri 1. İstanbul’da yaşayan yurttaşların hakları, MODYO TV gibi etkili iletişim 

kanalları ile kamu spotu olarak paylaşılabilir.

Öneri 2. Kentli haklarının öğrenilmesinde özellikle çocuklar hedef kitle olarak 

alınabilir.

Öneri 3. Eğitimcilere kentli hakları konusunda eğitim verilerek domino etkisi 

sağlanarak bilinçlendirme çalışması yaygınlaştırılabilir.
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Yerel - Kamu İletişim Kanalı

Yereldeki problemlerin kamu idarelerine iletilmesinde iletişim kanalı olarak kullanılan temel 

yöntemin Alo 153 Çağrı Merkezi ve CİMER olduğu belirtilmiştir. İyi örnek teşkil etmesi 

açısından hem erişim kolaylığı hem de geri dönüş süresi bakımından en etkili kanallar 

olarak görülmektedir. Bu iletişim ağlarının dışında da mekana yönelik sorunların engel 

haline gelmeden çözüme kavuşması amacıyla ortak bir çalışma alanına, katılım aracına 

ihtiyacın olduğu düşünülmektedir.

Öneri 1. Yerel paydaşlarla belirli aralıklarla bir araya gelerek öneri ve görüşleri 

alınabilir. Sistemli bir yurttaş - kamu iletişim modeli oluşturulabilir.

Öneri 2. Oluşturulacak iletişim modeli için muhtarlıklar, kent konseyleri vb. kurumlar 

kullanılabilir.

Katılımın dili ve metodu İstanbul’daki farklı bölge ve ilçelere göre değişebilir. İstanbulluların 

temiz nefes alma, suya dokunma, yeşil çevre hakkı gibi hakları olabilir. Yerel yönetimler 

tarafından oluşturulan politikalarda ve yürütülen çalışmalarda bu haklar göz önünde 

bulundurulabilir.

Üretim ve Ekonomik Örgütlenme

Kadıköy’de ekonomik gelişimin son yıllarda hizmet sektörü üzerine yoğunlaşmış olduğu 

görülmektedir. Bölgenin kullanım pratikleri kendi ihtiyacını oluşturmuş ve bu alanda 

işletmeler faaliyete geçmiştir.

Öneri 1. Ticari fonksiyonların gelişimi daha denetimli bir şekilde planlanabilir. Ticari 

fonksiyonların yayılmasından ziyade belirli bölgelerde tanımlı olması Kadıköy 

kalabalığının belirli bölgelerde tutulmasını sağlayabilir.

Öneri 2. Kadıköy’de el emeğine yönelik yürüttükleri çalışmalarla yerel ekonomiyi 

canlandıran ve ekonomik çeşitliliğe katkı sağlayan esnaflara yönelik pazarlar 

oluşturulabilir.

Öneri 3. El sanatlarına yönelik eski esnafların bilgi birikimlerini aktarabilecekleri 

zanaat öğrenme kursları açılabilir. 
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Plansız Yapılaşma ve Gelişim

Kadıköy’ün tarihsel gelişimine bakıldığında parçacıl bir yaklaşımın gözetildiği, ölçek 

hiyerarşisinin uygulanmadığı görülmektedir. Kadıköy’ün her bir mahallesinde farklı bir 

kentsel dokunun var olduğu, plan dilinin bölgeden bölgeye farklılaştığı, sosyo - ekonomik 

gelir düzeyinin de çok değişken olduğu iletilmiştir. Plansız gelişim, altyapı ve ulaşım başta 

olmak üzere pek çok kentsel hizmet alanını derinden etkilemiştir. Kentsel dönüşümün 

getirdiği yoğun insan nüfusunun ihtiyaçları kısa vadeli çözümlerle planlanmış, uzun vadede 

yetersiz kalmıştır. 

Öneri 1. Her mahalleden katılımcıların olduğu bir mahalleli iletişim ağı kurulabilir. 

Bu ağda, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve ilçe kent konseyinin desteğiyle ilçe 

belediyesine aylık mahalle durum raporları iletebilir. 

Öneri 2. Kadıköy’deki nüfus profilinin detaylı bir ihtiyaç analizi yapılabilir. İlçe 

belediyesi yerel düzeyde eşitlikçi bir eylem planı yaklaşımı geliştirebilir.

Nüfus Artışını Karşılayamayan Yeşil Alan ve Çevre Konusu

Kadıköy’de kişi başına düşen yeşil alan sayısı İstanbul’un diğer ilçelerinde olduğu gibi 

azdır; bu nedenle yeşil alan sayısının hızla artırılması gerektiği düşünülmektedir. 

Kadıköy’ün kentsel hareketliliğini düşündüğümüzde; ilçe dışından da gün içinde Kadıköy’e 

çok fazla ziyaret olmaktadır. Bu yoğunluğun taşınabilmesi için büyük, ferah ve açık 

alanlara ihtiyaç vardır.

Öneri 1. Var olan yeşil alanların olduğu gibi yeşil alan olarak kalacağına dair 

korumaya yönelik bir bütüncül yeşil alan stratejisi oluşturulabilir.

Öneri 2. İlçe içindeki boş alan kullanımlarının ise yeşil alan kullanımına ayrılmasına 

yönelik bir yaklaşım geliştirilebilir.

Öneri 3. Otoparklar yer altına çekilerek üzerine yeşil alanlar inşa edilebilir.
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Çevre Kirliliği

İskele bölgesi çevresi, Moda meydanı ve sahili, Söğütlüçeşme Caddesi, Boğa Heykeli 

Meydan ve çevresi gibi insan yoğunluğunun çok olduğu ortak açık alanların temizliği 

konusunda  normal ve geri dönüşümlü çöp kutularının bulundurulması gerekliliğinden 

bahsedilmiştir. 

Öneri 1. Çöp kutusu konulmamasının nedeni estetik kaygılardan kaynaklanıyor 

ise bölgeye uygun bir tasarımla hazırlanacak bir çöp kutusu yapılabilir. 

Kadıköy ticari fonksiyonların ve eğlence alanlarının yaygın bulunduğu, dolayısıyla ilçe 

dışından da gün içinde oldukça nüfus alan bir bölgedir. Bu insan yoğunluğu ve gün içinde 

devam eden hareketlilik hem gürültü kirliliğini hem de çevre kirliliğini artırmaktadır.

Öneri 1. Barlar sokağı, Moda sahili gibi yoğun kullanımlı sosyal alanlarda çevresel 

kirliliği önleyecek bazı kurallar belirlenebilir ve cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Öneri 2. Moda sahili yaz dönemlerinde çok aktif kullanılmaktadır. Hem kirliliği 

önlemek hem de geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak üzere ilçe belediyesi geri 

dönüşümlü çöp toplama (cam şişe, kağıt vb.) kampanyası başlatabilir.  Açık 

alanlarda geri dönüşüm poşetleri bulundurularak yurttaşlar tarafından geri 

dönüşebilir malzemeler toplanıp belediye görevlileri tarafından toplanabilir. Puan 

ödül sistemi getirilebilir.

Ulaşım

Kadıköy’ün sahip olduğu metro, metrobüs, marmaray, nostaljik tramvay, otobüs, minibüs, 

dolmuş, deniz ulaşımı araçlarına bakıldığında oldukça zengin bir ulaşım ağına sahip 

olduğu görülmektedir.

Alternatiflerin fazla olması erişimi kolaylaştırmaktadır ancak Kadıköy gibi yoğun yerleşik 

nüfusunun yanı sıra İstanbul’un hemen her bölgesinden eğlence, alışveriş vb. ihtiyaçlar 

için ilçeye gelen gündüz nüfusu sebebiyle ulaşım araçlarının yoğunluğu ve ayrıca trafik 

yoğunluğu bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Kadıköy, Rıhtım Caddesi, Altıyol, Hasanpaşa ve Fenerbahçe’den Caddebostan’a devam 

eden hat üzerinde günün belli saatlerinde ve özellikle haftasonları trafik yoğunluğu ciddi 

seviyeye ulaşmaktadır. Bu yoğunluk, bölgede yaşayan nüfusun ulaşımını güçleştirmekte, 

kısa mesafeler dahi zaman kaybına sebep olmaktadır.

Öneri 1. Kadıköy’ün merkezi ile Bağdat Caddesi arasındaki trafik yoğunluğuna 

çözüm olarak raylı bir hat alternatifi oluşturulabilir.

Öneri 2. Özellikle Kadıköy’ün merkezine ulaşım sağlayan ve ciddi bir yoğunluk 

oluşturan minibüs ve otobüs hatları düzenlenerek raylı sistemler üzerinden ilçeye 

ulaşım planlanabilir.

Öneri 3. Kadıköy iskelesinden, tıpkı boğaz hatlarında olduğu gibi Bostancı, 

Maltepe, Kartal, Pendik gibi sahil şeridi boyunca taşımacılık yapacak deniz ulaşımı 

güçlendirilebilir.

Öneri 4. Genç ve öğrenci nüfusun yoğun bir biçimde tercih ettiği Kadıköy’de 

yakıtsız araç (bisiklet, scoter) kullanımına özel yollar bulunmamaktadır. Bu 

alternatifin de ilçeye kazandırılması trafik, gürültü, hava kirliliği gibi etkenleri 

azaltırken gençleri bu tip araçlarla aktif yaşama özendirmek gibi bir kazanım da 

elde edilebilir.

Kaldırımın farklı amaçlar için işgal edilmesi, engelli bireyler, bebek arabası kullanan anne ve 

babalar için erişimi zorlu hale getirmektedir. Kaldırımların elektrikli scooter parkı, kafelere 

bağlı masa ve sandalye kullanımı, yanlış yerde kullanılmış peyzaj elemanları vb. sebeplerle 

işgal edilmesinin yarattığı zorluklardır.

Öneri 1. Mevcut kaldırım alanlarının işletmeler tarafından kullanımına kısıtlama 

getirilebilir. 5 metre genişliğinin altındaki kaldırımların işletmeler tarafından 

kullanımına kamu kurumları tarafından kısıtlama getirilebilir. Genişliği 5 metrenin 

üzerinde olan kaldırımların ise; 2 metre genişliğinden fazlası kullanılmamak üzere 

izin verilebilir. İlçe belediyesi konuyu takip edebilir.
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Kentsel Dönüşüm

İlçe içinde yüksek ve düşük katlı yapıların dengesiz dağılmış olması mahalle dokularını da 

birbirinden farklı kılmaktadır. ‘99 Depremi sonrası başlayan kentsel dönüşüm furyası 

Kadıköy’ü bir inşaat sahası haline getirmiştir. Mahallelerin sokak dokusu birbirinden farklı 

olduğundan kentsel dönüşüme yönelik bildirilen sorunlar da birbirinden farklı olmuştur. 

Özel proje alanı olarak planlamaya konan Fikirtepe’de fiziksel çevrenin büyük ölçüde 

etkilenmesinin yanı sıra sosyal boyutta da büyük etkiler yaşanmıştır. Gerçekleşen 

dönüşüm bölgedeki gelir eşitsizliğini derinleştirirken sosyal gerilim ortamı oluşmasına 

sebebiyet vermiştir.

Öneri 1. Fikirtepe bölgesinde güvenlik gerekçesiyle denetim artırılabilir.

Öneri 2. Fikirtepe bölgesinde güvenli ortak açık alanlar yaratılabilir.

Öneri 3. Metrobüs Fikirtepe durağını şehir içine bağlayan yol güzergahlarında 

yeterli ışıklandırma yapılabilir.

Öneri 4. Sosyal çatışmayı önlemek için ortak çalışma/buluşma alanları 

yaratılabilir. Çalıştaylar düzenlenerek çözüm arayışına gidilebilir.

Öneri 5. Fikirtepe örneğinin bir benzerini yaşamamak adına, kentsel dönüşüm 

süreçleri katılımcılık anlayışıyla ilerletilebilir. Burada kent konseyleri destek 

verebilir. 
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Deprem Riski

İstanbul’un önemli başlıklarından biri olan deprem için Kadıköy’ün durumu 

değerlendirildiğinde diğer ilçelere oranla karşımıza daha hazırlıklı bir manzara çıkmaktadır.

Olası bir depremde hasar görmesi öngörülen bina sayısı toplam bina rezervinin %13’ü 

kadar olacağı tahmin edilmektedir. 

İlçede depreme hazırlık konusunda ilçe belediyesinin girişimi ile Afet Eğitim ve 

Bilinçlendirme Parkı açılmış ve bu parkta özellikle çocuklara yönelik ve yetişkinlerin de 

katılabileceği açık alan etkinlikleri, atölyeler ve eğitimler verilmeye başlanmıştır.

Özgürlük Parkı, Yoğurtçu Parkı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hasanpaşa’daki Yeni Salı Pazarı 

ana tahliye alanları olarak belirlenmiştir. Bu alanların yanı sıra pek çok park deprem 

toplanma alanı olarak işaretlenmiştir.

Öneri 1. Yüksek hasar riski bulunan binaların yenilenmesi konusunun 

önceliklendirilmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının deprem riski gözetilerek 

planlanması yönünde kılavuz oluşturulabilir.

Kent Kültürü ve Kültürel Miras

İstanbul farklı sosyo - ekonomik ve kültürel grupların bir arada yaşadığı ve kendine özgü 

coğrafyası ile kozmopolit bir şehirdir. Bir yanda Boğaz çevresinde yer alan, yüksek gelir 

seviyesine sahip ve farklı sosyo - kültürel özellikleri olan İstanbul, diğer yanda çeperlerinde 

oluşan ve gettolaşan bir İstanbul... Kent, gerek coğrafi yapısı gerekse toplumsal çeşitliliği 

bakımından her bölgesinde farklı bir doku taşımaktadır. Öte yandan ise İstanbul’un çok 

göç almış ve almaya devam eden bir şehir olmasından ötürü kültürel yapısı da oldukça 

çeşitlenmekte ve bu durum aitlik hissiyatını zorlaştırmaktadır.

Kadıköy bu anlamda küçük ölçekli bir İstanbul özelliği taşımaktadır. Genel geçer bir 

Kadıköy kimliğinden bahsetmek oldukça güçtür. Hatta böyle bir kimlik oluşturmaya gerek 

var mı, tartışılabilir. 
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Ancak  son  zamanlarda  gerçekleştirilen  kentsel  dönüşüm  projeleri  neticesinde kentsel 

dokunun kaybolmaya başladığına inanılmakta; yeni yapılan evlerde yükselen yüksek 

bahçe duvarları ile kent estetiğinin bozulduğu belirtilmektedir. 

Kadıköy kimliğinin güçlendirilmesi için bölgede yaşayanların yanı sıra gerek tarihi gerek 

gündelik vaktin geçirilmesi anlamında önemi gereğince bölgede yaşamayanlar için de söz 

hakkı doğurduğuna inanılmaktadır. Bu bağlamda; Kadıköy’ü simgeleyen semboller 

yaratılabilir. 

Öneri 1. Boğa Heykeli, Haydarpaşa Garı, Süreyya Opera Binası gibi simgesel 

değerlerin öne çıkarıldığı aktiviteler düzenlenebilir.

Öneri 2. Haydarpaşa Garı’nın simgesel değeri, hem İstanbul hem de Kadıköy      

için çok önemlidir. Akıbeti hakkında kamu bilgilendirilmemektedir. Kamuya 

kazandırılabilir ve kullanımı herkese açık olabilir.

Öneri 3. Kadıköy’ün sembolü olacak bir ağaç bütün Kadıköy mahallelerine 

dikilebilir.

Öneri 4. Kadıköy’e ait, Kadıköy’ü anlatan ve Kadıköy’ü simgeleyecek şarkılar 

yazılabilir. Bu şarkılar belediyelerin verdiği konserlerde okunabilir.

Öneri 5. Kadıköy’ün tarihi üzerine olan tiyatro oyunları sayısı arttırılabilir. Bu 

oyunları İstanbul’daki üniversite öğrencileri hazırlayabilir ve oynayabilirler.

Öneri 6. Kadıköy’ün tarihte farklı isimleri olmuştur. Bu isimler etrafında, çok 

kültürlülük gibi kavramlarla yeniden kullanılabilir, güçlendirilebilir.

Kadıköy’ün sembolü olan alanlar, vatandaşların erişimine ve kullanımına açılabilir. Bu 

alanlar vatandaşların ortak kullanımı için işlevselleştirilebilmelidir.

Öneri 1. Haydarpaşa işlevlendirilerek vatandaşların kullanımına açılabilir. 

Öneri 2. Kadıköy’deki dalgakıran ve otopark, sergiler, konserler gibi aktivitelerle 

daha işlevsel ve erişilebilir hale getirilebilir.
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Kadıköy hikayeleri, insanları, kültürel mirası ile bütüncül bir şekilde önemli bir merkezdir. 

Sahip olduğu değerleri somutlaştıracak fikirler üzerine düşünülerek mekânsal 

organizasyon içine dahil edilebilir. Kentsel hafızaya yönelik arşivler oluşturulabilir, hafıza 

mekanları yaratılabilir.

Öneri 1. Kadıköy’de uzun yaşamış, hatıraları olan deneyimli kişilerin Kadıköy 

üzerine hikayelerinden oluşan bir kitap hazırlanabilir, böylece hatıralar gelecek 

nesillere aktarılabilir.

Öneri 2. Kadıköy hikayelerinin dilden dile sözlü olarak da yaygınlaştırılması 

amacıyla yaşlı ve gençlerin deneyim paylaşımında bulunabileceği ortak alanlar 

yaratılabilir.

Öneri 3. Kadıköy’ün sembolik değerleri arasında bir kültür rotası oluşturulabilir, 

yönlendirici tabelalarla aralarındaki bağlantı güçlendirilebilir.

Mahalle kültürü desteklenmeli, mahalleler arası iletişimi arttıracak etkinlik ve çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu durum farklı toplumsal kesimlerin birbiri arasındaki önyargılarını yok 

edebilir ve toplumsal kaynaşmayı sağlayabilir.

Öneri 1. Muhtarlar ile kent konseyleri aracılığıyla mahalle toplantıları 

gerçekleştirilebilir.

Tarihi yapıların korunması ve zarar görmemesi önemli bir gündemdir. Bu bağlamda 

bütüncül bir yaklaşım getirilmelidir.

Öneri 1. Tarihi eserlere zarar veren insanların dikkatini çekebilecek bilgilendirme 

panoları kullanılabilir. Böylece, uyarıcı bir ifade ile tehlikelere karşı korunması 

sağlanabilir.

Öneri 2. QR kodu ile tarihi esere ait bir hikaye anlatısı veya bilgi notu paylaşılabilir.

Öneri 3. Tarihi yapı ışıklandırılarak hem dikkat çekebilir hem daha güvenlikli bir 

hale getirilebilir.



Öneri 4. Cam fanus ile tarihi yapı kapatılarak daha güvenlikli bir ortam 

sağlanabilir.

Öneri 5. Tarihi yapıya yaklaşırken kaldırımda düzenlenecek zararsız bir engelle 

yoldan geçenlerin yerde hazırlanmış bilgi notuna dikkatleri çekilebilir.

Öneri 6. Tarihi yapılara dair verilerin işlenmiş olduğu bir uygulama İstanbul 

yurttaşlarının kullanımına sunulabilir. 

Tarihi ve kültürel değerlere erişimde zorluklar yaşanmaktadır. Yaşanan zorlukların 

temelinde özellikle asgari ücretli çalışanlar ve öğrenci gruplarının maddi anlamda zorluk 

yaşadığı anlaşılmaktadır.

Öneri 1. Halk günü, öğrenci günü, emekli günü gibi alternatif günler düzenlenerek 

insanların ilgisi çekilebilir.

Kültür Sanat

Kadıköy, kültür sanat etkinliklerinin en aktif olduğu ilçelerden biridir. Profesyonel ve 

amatör tüm sanat üreticileri Kadıköy’de kendini rahatça ifade edebileceği bir alan sahibi 

olabilmektedir.

Süreyya Operası, Haldun Taner Sahnesi, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, özel tiyatrolar, 

sahneler, atölyeler, kültür merkezleri ilçeyi kültür sanat alanında cazibe merkezi haline 

getirmektedir. Öte yandan toplumsal hafızada yer eden ve zamanın popüler sinemaları 

REXX, Moda sinemalarının kapanması kültürel bir kaybı işaret etmektedir. 

Öneri 1. Yeri doldurulamayan bu kültürel miras telafi edilmek üzere topluma 

tekrar kazandırılabilir. 

Tüm şehirde ve ülkede olduğu gibi Kadıköy’de de kültür sanat faaliyetlerinin varlıklarını 

devam ettirebilmeleri için özellikle maddi olarak desteklenmeye ihtiyacı bulunmaktadır.

Öneri 1. Vapurda veya metrodaki yerel müzisyenleri desteklemek için kurulan 

müzik alanlarının yaygınlaştırılması sağlanabilir.
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İçerici Politikalar ve Kapsayıcılık 

İstanbulluların kamusal alanlar hakkında söz sahibi olmak hakkıdır. Bu hak uluslararası 

anlaşmalardan, anayasadan ve yasalardan gelmektedir. Ayrıca mahalle kültürünü 

yaşatan ve savunan hareketler kent yönetiminde söz sahibi olabilmelidir.

Öneri 1. Yerel yönetim yerel meclislere kolaylaştırıcı destekler verebilir.

Öneri 2. Yereldeki katılımcılığın iyi örnekleri için bir yerel arşiv kurulabilir.

Kâğıt üzerinde kalan katılımcı süreçler etkin olarak kullanılmalıdır. Sadece bilgilendirme 

değil, beraber yapma düzeyinde katılım sağlanmalıdır.

Öneri 1. Kamusal alanların ve mekanların tasarım süreçlerine vatandaşlar da 

dahil edilebilir.

Öneri 2. Kentlinin var olan hakları hakkında bilgiler sadece dijital alanlarda değil; 

el ilanları, broşürler, kitapçıklar vs. ile basılı olarak da yayınlanabilir ve dağıtılabilir. 

İnternete erişimi olmayan kesimler için önemli bir eğitim aracı olabilir.

Katılımcı araçlar ek temsilciliklerle çeşitlendirilmelidir. Sorunların tartışıldığı katılımcı 

toplantılar düzenli olarak kurulmalıdır.

Öneri 1. Sokak temsilcileri, apartman temsilcileri seçilebilir ve katılımcı süreçlerde 

bu insanlar yaşadıkları bölge sakinlerini temsilen fikirler beyan edebilir.
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İstanbul’un geneline bakıldığında, insanların buluşabileceği kamusal alan ve özellikle 

meydan problemi bulunmaktadır. Birçok mekanın ücret ve özel mülkiyete tabi olduğu, 

erişilebilirlik açısından birçok kırılgan gruba hitap etmediği ve onlara uygun olmadığı öne 

çıkmaktadır. Meydanların yayaların kullanımından ziyade araç trafiğine daha açık ve 

elverişli olduğu göze çarpmaktadır. Öte yandan, meydanların kent kimliği ve kamusal 

belleğin önemli bir taşıyıcısı olduğu düşünüldüğü zaman, İstanbul genelinde bu durumun 

oldukça gölgede kaldığı vurgulanmaktadır.

Öneri 1. Daha çok meydan katılımcı, bütüncül, eşitlikçi ve insan odaklı şekilde 

tasarlanabilir.

Öneri 2. Tasarlama sürecinde kırılgan toplumsal grupların (çocuklar, engelliler, 

yaşlılar) katılımı sağlanabilir.

Öneri 3. Bu meydanlarda farklı toplumsal grup ve sınıfların ortak 

kullanabilecekleri, birbirleri ile etkileşim kurabilecekleri aktiviteler ve alanlar 

organize edilebilir. Böylelikle yerelde toplumsal kaynaşma sağlanacak ve 

Kadıköy’de ortak yaşam hissi güçlenebilecektir.

Öneri 4. Meydanların tasarlanmasında ve tasarım projelerinde İstanbul Kent 

Konseyi katılımcılığı artırıcı bir rol üstlenebilir. 

Nüfus Artışı ve Göç

Kadıköy’de yapılan ilk imar planlarının izlerini taşıyan pervititch haritalarının geçmişi 

oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu sebepten yerleşim bölgede oldukça eskidir. İlçede 

nüfus zaman zaman belirli oranlarda ve hızda artıyor olsa da, 1980 sonrası bölgeye 

çoğunlukla il içinde farklı ilçelerden ciddi bir nüfus akışı (iç göç) olmuştur. Günümüzde bu 

nüfus akışı artarak devam etmiş ve kentsel hizmetlere erişimin diğer ilçelere kıyasla çok 

daha olanaklı, çeşitli oluşu bölgeyi cazibe merkezi haline getirmiştir.
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Kültürel sosyal faaliyetlerin ve eğlence mekanlarının bölgede ağırlıklı olarak kümelenmiş 

olması, ilçenin gün içinde yoğun bir nüfusa maruz kalmasına sebep olmaktadır.

Öneri 1. Kadıköy alanında planlama yaparken yerleşik nüfusun ötesinde gündüz 

nüfusu ve gece nüfusu düşünülerek planlama yapılabilir.

Öneri 2. Talep oluşturmamak için yeni konut açılmaması Kadıköy’ün yükünün 

artmasına engel olabilir.

Hızla Yaşlanan Nüfus 

Kadıköy’deki yaş grupları dağılımına bakıldığında, toplam nüfusun büyük çoğunluğunun 

65 yaş ve üzeri bireylerden oluştuğu ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda, hızla yaşlanan 

Kadıköy’de tek başına yaşayan yaşlı bireylerin sayısının da hatırı sayılır derecede olduğu 

ifade edilmektedir. Yaşlı nüfus yoğunluğu; sosyal yoksunluk ve dışlanma, ayrımcılığa 

maruz kalma ve kendini güvensiz hissetme gibi bazı sosyal sorunları ve kurumsal kapasite 

anlamında sosyal destek mekanizmalarının ve sosyal korumanın yetersizliğini gözler 

önüne sermektedir. Atölye çalışması esnasında bu yaşlanan nüfus oldukça sık bir şekilde 

vurgulanmakta ve ortaya çıkan psiko - sosyal ya da sağlık desteği vb. ihtiyaçlarına işaret 

edilmektedir. Keza, Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı getirilen birçok yaşlının 

alışveriş yapma, faturasını ödeme vb. ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlandığı ve bu 

konuda destek hizmetleri sunulduğu aşikardır. Örneğin, sosyo - ekonomik durumuna 

bakılmaksızın, öz bakımını yapabilen ancak belli başlı diğer ihtiyaçlarını destekle 

karşılayabilen yaşlılar için evde bakım hizmetleri, aşevi desteği, temizlik hizmetleri, 

sosyo - kültürel hizmet veren tesisler, yaşlı bakım merkezlerinin vb. önemli bir ihtiyaç 

haline geldiği paylaşılmaktadır.

Öneri 1. Düşük ücretli ya da ücretsiz yaşlı bakım merkezleri açılabilir.

Öneri 2. Evde verilen bakım hizmetleri (örn. saç/ tırnak kesimi, ev temizliği, kişisel 

temizlik ve bakım vb.) yaygınlaştırılabilir.

Öneri 3. Sağlıklı yaşlanmaya yönelik sağlık ya da spor hizmeti veren veya 

bilgilendirme yapan merkezlerin sayısı arttırılabilir.



Öneri 4. Sağlık kurumuna gidemeyen yaşlı bireyler için evde sağlık hizmetleri daha 

kapsamlı hale getirilebilir.

Öneri 5. Yaşlı bireylerin sosyalleşebileceği daha fazla mekan oluşturulabilir ve 

daha erişilebilir hale getirilebilir.

Öneri 6. Kadıköy’deki yaşlı nüfus için kamusal alan tasarımlarında ve projelerde 

oturma alanları yapılabilir.

Öneri 7. İklim değişikliği, afet vb. durumlarda en kırılgan gruplardan olan yaşlılar 

için belediyelerin desteği ile daha güvenli yaşam alanları oluşturulabilir. Daha 

güvenli bir konuta geçmeye imkanı olmayan bireyler için sosyal konutlar yapılabilir 

ve yerleşmelerine yardımcı olunabilir.

Kadın ve Çocuk

Kadıköy’de yaşayan kadın ve çocuklara yönelik mahalle bazlı problemlerin mevcut 

olduğu ifade edilerek sosyal uyum, sosyal yardımlar, destek mekanizmaları, çocuk ve 

kadınlara yönelik güvenli alan konularının kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 

Kadıköy’ün bazı mahallelerinde eşit haklara erişiminin görülmediği, refah seviyesi ve 

kaynaklara erişim konusunda bu durumun bazı bölgelerde yükselirken,  bazı mahallelerde 

tam tersi olduğu belirtilmektedir. Moda  Caferağa Mahallesi’nde oturan kadın ve çocuklar 

ile Fikirtepe’de yaşayan kadın ve çocukların erişim haklarının aynı seviyede olmadığı 

belirtilerek yeni politikalar üretilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Kentsel dönüşüm ile hızlı göçmen artışı bölgede günden güne etnik çeşitliliği göstermiştir. 

Yerli kadınlar ile göçmen kadınlar arasında farklı dil nedeniyle iletişim problemleri 

yaşanmaktadır. Etnik çeşitliliğin artmasıyla birlikte mahalle ve komşuluk kültürünün 

getirmiş olduğu kadınlar arasındaki etkileşimi ve sosyal aktiviteleri azaltmıştır. Fikirtepe’de 

genel olarak kadınların kentsel dönüşüm ile birlikte kendini güvende hissedememe, 

mahalle aidiyetini kaybetme, şiddet, ayrımcılık, çocuk güvenliği, çocuk işçiliği, madde 

bağımlılığı, kadın yoksulluğu gibi birçok sosyal sorunu ortaya çıkarmaktadır.

17



Öneri 1. Fikirtepe’deki kadınlar için meslek edindirme, temel haklarını öğrenme, 

kadın ve çocuk sağlığına yönelik öğretici ve kapsayıcı faaliyetler sürdürebilecek bir 

mahalle evi açılabilir.

Öneri 2. Fikirtepe’de  maddi imkansızlıklar ve sosyal çevre sorunları nedeniyle 

okulu bırakan çocuk ve gençlere yönelik plan ve model geliştirilebilir, her aileye 

danışmanlık sağlayabilecek ve takip edecek rehberlik ve uzman ekipler 

oluşturulabilir.

Öneri 3. Kadıköy'deki kullanılmayan eski binaların kağıt toplayıcılığı yapan 

gençler ve çocuklar tarafından depo işlevi ile kullanıldığı gözlenmektedir. Bölgede 

bulunan eski ve metruk binalar, çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde 

planlanacak sosyal merkezler haline getirilebilir.

Öneri 4. Engelli  çocuklara yönelik sağlık, danışmanlık, bakım ve rehabilitasyon 

merkezleri çoğaltılabilir.

Öneri 5. Çocuklara yönelik oyun alanlarının yetersiz olması nedeniyle yeni oyun 

alanları yapılabilir.

Öneri 6. Fikirtepe ve Hasanpaşa’da özellikle gençlerin madde bağımlılığı sorununa 

yönelik saha veya atölye çalışmaları yapılabilir. 

Öneri 7. Issız ve güvenlik sorununun sıkça yaşandığı sokaklara panik butonları ve 

kameralar konularak güvenlik önlemleri artırılabilir.

Öneri 8. Yetersiz sosyo - ekonomik durumlarının çocuğun çok boyutlu olarak 

gelişim alanlarını olumsuz etkilediği iletilmiştir. Bu bağlamda; çocuk ve kadınlara 

sağlanan sosyal destek hizmetlerinin daha kapsamlı olması ve geliştirilmesi 

gerekmektedir. Buna yönelik bebek gıda desteği, fatura desteği,  ücretsiz halk 

giyim standları gibi çalışmalar yapılabilir.

Öneri 9. Göçmen kadınlar ile yerli kadınlar arasında sosyal uyum etkinlikleri 

düzenlenebilir.  
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Sokak Hayvanları

Kadıköy bölgesinde yaygın bir hayvan sahipliği bir o kadar da sahip çıkılması gereken 

sokak hayvanları mevcuttur. Bu bağlamda hayvanların sağlık hakkına ilişkin gerekliliklerin 

katılımcılar tarafından altı çizilmiştir.

Öneri 1. Hayvanların sağlık hakkı dahilinde gece nöbetçi veterinerler açılabilir.

Bilgiye Erişim

Kültürel mirasa yönelik yapılan çalışmalardan zamanında haberdar olunamamaktadır. 

İşlenmiş, kolay erişilebilen ve net bilgi çok çabuk yayıldığından; metrobüs ve metro gibi 

ulaşım ağlarında panolar, billboardlar ve MODYO TV gibi görsel iletişim araçları çok ilgi 

görmektedir.

Öneri 1. MODYO TV gibi alanlarda yapılacak reklam çalışmaları etkili olabilir.

*Katılım Kafe’nin hem İKK hem de İstanbul’da yaşayanlar için yeni bir katılımcı araç olması 

planlanmaktadır. Yurttaşlar yaşadıkları bölgede gerçekleşecek toplantının buluşma 

takvimini sosyal medya aracılığı ile takip edebilirler.
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