YENI DÜNYA
GÖRÜNÜRDE

BIRLIKTE YENIDEN

YENIDEN BAGLAMAK

YENIDEN DÜZENLEME

Alanın yararlanmasından kaynaklanan
catıșmalarda bazı Kurumların destegi ile (Fair
Play Team.15, Nachbarschaftszentrum, v.s….)
olay yerinde cözüm bulmaya calıșmakta.
Olumlu bir uzlașma ve anlașma ortamı
olușturarak beraberce yașayabilmek icin
birlikte cözüm bulmaya calıșılmakta. Gelecekte
yapılacak degișiklikler icin Bölge Sakinlerinin
sukunete olan ihtiyacıda göz önünde
bulundurulacaktır.

Wasserwelt önemli bir geciș alanı ve
Bölgenin Dügüm noktasıdır. Gelecektede
civarda bulunan kullanıma açık alanlarada
(Schmelz,Forschneritschpark,) yeșillendirilmiș
Yollar ile baglanacaktır.

Wasserweltte bulunan boș alanlar
Bölgemerkezi olup ceșitli istek ve arzuların
birlikte yașayabilmesini saglayacaktır. Istirahat
edilecek alanların yanısıra oyun alanlarıda
hizmete sunulacaktır. Su tesisleri daima bu
bölgedeki önemini sürdürecek ve gelecektede
ortama adapte edilip kullanılacak hale
getirilecektir.

HERKES ICIN
KÜLTÜR

Wasserweltte var olan boș alanların
önümüzdeki Yıllarda ,Viyana 15.ci
Bölge Belediyesinin girișimi ile
yeniden șekillendirilecektir.Cok
sayıda Katılımcıların ve Bölge
Halkı ile birlikte sevilen Wasserwelt
icin bir Model olușturuldu. Bu cıkan
Örnek ile Wasserwelt icin temel bir
Plan meydana getirildi.

„

Ilçe Bașkanı
Gerhard Zatlokal

Wasserweltteki Su ve Çesme tesisleri
kullanıma acik alanlardadaki var olan Sanat
ve Kültür icin güzel bir Örnektir. Gelecekte
yapılacak degișiklikler ise bunu dogrulayan
güzel bir kanıttır. Sanat karsılașmak
demektir. Bölgedeki Iletișimi kolaylaștırmakta
ve gelecekte Wasserweltte daima yerini
alacaktirda.

BARIYER
OLMAYACAK
Wasserweltin bütün insanlara aynı kalitede
kullanılabilir imkanıda olmalıdır. Yeni
ıșıklandırma sistemleri ve görünebilir yapısıyla
kuytu alanlarda ortadan kaldırılacaktır.
Bu sayede Meiselmarktın daha cok ilgi
cekmesinide saglanacak ve Leopold Mistinger
Platzda var olan giriș ve cikișlar, görülebilir ve
daha ilgi cekici hale getirilecektir.

IȘARET NOKTASI
MEISELMARKT

YAȘANABILIR
YESILLIK
Yeni olușum yeșil alanlarıda canlandıracaktır.
Var olan agaclar yerini koruyacak ve bu alan
güzel bitkilerle süslenecektir.Bu vesile ile
Wasserweltte olusacak yeni yeșil alan bu
bölgeyi kullanmaya davet edecektir.
Tüketim zorunlulugu olmayan alanlar- Yeni
oturma imkanları ile bu alanı dahada rahat bir
șekilde kullanabilir hale getirilecktir. Yeni bir
Konsept ile Tüketim zorunlulugu olan yerler ile
tüketime acık alanlar birbirinden ayrılacaktır.

CEȘITLI OTURMA
IMKANLARI

MODEL
WASSER

+

WELT

BULUȘMA NOKTASı
WASSERWELT

BiRLiKTE KONUȘUP
BiRLiKTE SEKiLLENDiRMEK
‚

ÖRNEK VE
OYUNKURALLARı

Wasserweltin kullanıma acık alanları bölgeyle
özdeșleșen Su tesisleri ile acılıșından 20 yıl
sonra bile hala 15. Bölgede sevilen bir bulușma
noktalarından birisidir.Ceșitli etnik ve Yaș grupları bu alanda bulunan Kardinal Rauscher ve
Leopold Mistinger Platzı kullanmaktadır.

GB*6/14/15 in girisimi ve Team Fair Play/
Juvivo nun destegi ile yapılan katılım Projesi kullanıcıların isteklerine ,ihtiyaclarına ve
edinilmiș tecrübeleri gün yüzüne cıkarmayı
hedeflemistir.

Wassewelt icin yapılan Taslak , Bölge halkının
istek ve arzularını analize edip,teknik ve maddi
imkanlarını degerlendirmeye alacaktır. Bu degerlendirmenin sonucunda Wasserweltteki boș
alanların daha kaliteli olmasına ve Planlamanın
temelini olușturacaktır.

Ilce Bașkanlıgı tarafından bu alanlar yeniden
kaliteli bir hale getirilip yeni imkanlarla
donatılacaktır.

2013 Haziran ayında Bölge halkı Wasserweltte
yapılacak degișiklikler icin istek ve ihtiyaclarını
ifade edebilecek bir Anket yapıldı.

HERȘEY GÜZEL AMA….
Wasserweltte ceșitli Dünyalar birbiriyle
karsılașmakta. Bir yandan Bölge halkı șu an
mevcut olan imkanlardan memnun olurken diger yanda ise bazı kullanıcıların degișime dair
bircok istek ve talepleri var. Talepler arasinda
daha cok yeșil alanlar,yeni cocuk oyun alanları
ve su tesislerinin canlandırılması var.

„

Etrafta yașayan Bölge sakinlerinin degerli katılımı
ve destekleri ile yapılan anket bașariya ulașmıștır.
Wasserweltti kullanan Bölge halkının bu konuya
olan ilgi ve alakası beni mutlu etmiștir.
Ilçe Bașkanı
Gerhard Zatlokal

PROGRAMIMIZ
2016 ilkbaharında yapılacak degișim ve
adaptasyon calıșmalarının bașlayabilmesi icin
bașvuran bircok planlamabürolarinin örnekleri
degerlendirilecek ve bunlardan birisi modelimizi
olușturacaktir.
Mevcut program GB* 6/14/15 in öncülügünde
ilce Belediyesi ve cesitli Kurumlarla birlikte
olușturulmustur.

„

Bölge halkının istek ve arzuları Cevre bakımı
Kurumunun Șehir Düzenleme Bölümünde
büyük ilgi görmüș ve GB* tarafından
desteklenmistir.

LEITBILD WASSERWELT + TÜRKISCH

+

8 FARKLI DILDE VE 780i ASKIN
GÖRÜȘME YAPILDI

GB*6/14/15
15., Sechshauser Straße 23
T: (+ 43 1) 893 66 57
gb15@gbstern.at

CALIȘMA SAATLERI
Pazartesi – Salı: 9-12 ve 13-17 arası
Perșembe :13-19 arası
Cuma: 9-12

Gebietsbetreuung Stadterneuerung kısa hali GB* Viyana
Belediyesine ait bir Servis Kurumudur. Hizmetleri arasında yerlesime
dair sorulara, Sehir düzenlemesine, Altyapıya ve Viyanada birlikte
yașamaya dair bilgi ve Enformasyon saglamaktır. GB´nin mobil
Ekipleri (GB*mobil) bölgeyi kapsayan bir bilgilendirme noktası olup
oturum ve yenileme ile alakalı sorularınıza cevap verebilmek icin
hizmetinizde. GB*, MA25 ve Konut icin il Meclis üyesi Michael Ludwig
tarafından görevlendirilmiștir.

Konut icin il Meclis
Üyesi Michael Ludwig

Bize Ulașın: www.gbstern.at/15

