
Fikirleriniz bizim için değerli!
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

Sevgili Thaliastraße Sakinleri, Sevgili İşletme Sahipleri, Sevgili Thaliastraße Müşterileri!

Ottakring bölge idaresinin (Bezirksvorstehung Ottakring) girişimi ile Thaliastraße, 2021‘den itibaren

kademeli olarak yenilecektir. Kentsel Yenileme Servisi (Gebietsbetreuung Stadterneuerung) olarak, bu

çevrimiçi anket ile, Thaliastraße’nin temel ihtiyaçlarını ve nelerin yenilenmesi gerektiğini belirlemek

istiyoruz. Anket sonuçları planlamanın ileri aşamalarının temelini oluşturacaktır.

Thaliastraße’yi herkes için sürdürülebilir ve kaliteli bir kamusal alana dönüştürmemize yardımcı olun!

Anket 5 ile 15 dakika arasında sürmektedir.

Thaliastraße (© GB* / Martine Claus)



Onay Beyanı

Burada vermiş olduğum verilerimin 'YENİ Thaliastraße' katılım projesi kapsamında,

veri koruma hükümlerine uygun olarak işlenmesine açıkça izin veriyorum. Bu izni

istediğim zaman geri çekebilirim.

Fikir belirtmek istiyorum:

Çünkü Thaliastraße’de yaşıyorum

Çünkü Thaliastraße’de bir işletmem var

Çünkü alışveriş için Thaliastraße’ye gidiyorum

Çünkü Thalistraße’nin yenilenmesi ilgimi çekiyor

https://www.gbstern.at/datenschutzhinweise/


Sizi daha iyi anlayabilmemiz için işletmenizle ilgili genel sorular
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

İş yerim bir ..

Perakende ticaret işletmesi

Hizmet işletmesi

Zanaathane

Diğer (Lütfen belirtiniz)

Müşterilerim iş yerime şu ulaşım aracıyla gelirler..

Otomobil

Bisiklet

Yaya

Toplu taşıma araçları

Diğer/ Farklı ulaşım araçlarıyla (Lütfen belirtiniz)

Müşterilerim çoğunlukla şu bölgelerden gelirler..

Semt içi yakın çevreden

Semt içi uzak çevreden

Viyana’nın diğer semtlerinden

Viyana dışından

Diğer (Lütfen belirtiniz)



Nakliye trafiği çoğunlukla şu sıklıkta oluşur..

Gün içinde bir çok kez

Her gün

Düzensiz

Açılış saatleri içinde

Açılış saatleri dışında

Diğer (Lütfen belirtiniz)

Nakliye şu yolla gerçekleştirilir..

Kamyon

Transporter

Özel araç

Diğer (Lütfen belirtiniz)

Çalışan sayısı

Hiç

1 ile 5 arasında

6 ile 10 arasında

10 üzeri

Thaliastraße’deki iş yerimi .. süredir çalıştırıyorum

5 seneden az

6 ile 10 sene arasında

11 ile 20 sene arasında

20 seneden uzun süredir



Konum Kalitesi
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

 tamamen geçerli geçerli bilmiyorum pek geçerli değil hiç geçerli değil

Sokak
manzarası

Branş/ Ürün
çeşitliliği

Ulaşılabilirlik

Park yeri
durumu

Nüfus yapısı

Diğer (Lütfen belirtiniz)

Thaliastraße’nin bir alışveriş caddesi olarak en güçlü yanları sizce nelerdir?



Thaliastraße Çevresinde
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

Thaliastraße, Kuşbakışı Planı (© GB* / Manfred Schwaba)



 tamamen geçerli geçerli bilmiyorum pek geçerli değil hiç geçerli değil

İyi bir mahalle
duygusu

Günlük
ihtiyaçları temin
edebilme
olanağı

Renkli kalabalık
(Caddenin
canlılığı, aynı
anda bir çok
dilin
konuşuluyor
oluşu vs.)

Hofferplatz ve
ya Richard-
Wagner-Platz
gibi dinlenme
yerleri

Farklı kültürlere
ait çeşitli
yemekleri
bulabilme
imkanı

Konumu itibari
ile pazara
(Brunnenmarkt)
yakın oluşu

U3/U6 metro
istasyonlarına
yakınlığı
sayesinde kolay
ulaşılabilir oluşu

Thaliastraße’de en çok hoşuma giden şeyler..

Thaliastraße’de özellikle hoşunuza giden başka bir şey var mı?



Thaliastraße Çevresinde
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

Thaliastraße’ye çoğunlukla hangi amaçla geliyorsunuz?

İkamet

İş

Alışveriş

Yeme/İçme

Dinlenme (Hofferplatz, Richard-Wagner-Platz, Schuhmeierplatz,…)

Doktor, Kuaför ve ya diğer hizmetler

Okul

Sadece transit geçme

Diğer sebepler (Lütfen belirtiniz)

Hangi sıklıkta Thaliastraße’de bulunuyorsunuz?

Her gün

Sıkça / haftada bir çok kez

Haftada bir

Ayda bir

Yılda bir

Yılda bir seferden daha az



Thaliastraße’ye gelmek için ve Thaliastraße üzerinde hangi ulaşım seçeneklerini
kullanıyorsunuz?

Yürüyerek

Yardımcı aparatlar ile yürüyerek (Yürüteç, tekerlekli sandalye)

Bisiklet

Toplu taşıma araçları (Tramvay, Metro, Otobüs)

Otomobil / Motorsiklet / Moped

Diğerleri (Lütfen belirtiniz)



Sosyal Birliktelik
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

çok iyi iyi orta kötü çok kötü bilmiyorum

Neden?

Thaliastraße‘deki/ kendi mahallenizdeki atmosferi nasıl tasvir edersiniz?

Thaliastraße, 2020 (© GB* / Maja-Iskra Vilotijevic)

Thaliastraße’de kendinizi nerede en rahat hissediyorsunuz? Neden?



Yaşam Kalitesi
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

 çok iyi iyi orta kötü çok kötü bilmiyorum

Yeşillendirme
(Ağaçlar,
Çalılıklar)

Oturma
olanakları

Yürüyüş yolları,
kaldırım
genişlikleri

İçme suyu
temini

Sokak
aydınlatması

Thaliastraße’deki yaşam kalitesini aşağıdaki kriterlere göre nasıl değerlendirirsiniz?

Thaliastraße, 2020 (© GB* / Maja-Iskra Vilotijevic)



Yaşam kalitesi bağlamında Thaliastraße’de ne iyi işliyor?

Yaşam kalitesi bağlamında Thaliastraße’de ne iyi işlemiyor?



Ulaşım Vaziyeti
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

 çok iyi iyi orta kötü çok kötü bilmiyorum

Yaya olarak

Bisiklet
sürücüsü olarak

Toplu taşıma
yolcusu olarak

Otomobil
sürücüsü olarak

Bu konudaki görüşünüzü bildirmek ister misiniz?

Thaliastraße’deki ulaşım vaziyetini nasıl değerlendirirsiniz?

Ulaşım kalitesi bağlamında ne iyi işliyor?

Ulaşım kalitesi bağlamında ne iyi işlemiyor?



Thaliastraße ile ilgili vizyonlar: Ulaşım / Hareketlilik / Güvenlik
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

Thaliastraße, 1980 (© Ottakring Semt Müzesi)



 çok önemli önemli orta pek önemli değil önemsiz

Kaldırımlar
genişletilmelidir
(Levha, reklam
panosu ve direk
gibi engeller
kaldırılmalıdır)

Tekerlekli
sandalye,
yürüme desteği
ve bebek
arabası
kullananların
engelsizce
ulaşıma
katılabilmesi
için kaldırım
kenarları
olabildiğince
düz ve alçak
olmadır

Karşıdan
karşıya geçiş
olanakları
iyileştirilmelidir

Daha fazla
bisiklet park
yeri olmalıdır

Sokak
aydınlatmaları
iyileştirilmelidir

Karşıdan
karşıya
geçişlerde
görünebilirik
iyileştirilmelidir

Aklınıza önemli olabilecek başka bir düzenleme geliyor mu?

Ulaşımla ilgili aşağıdaki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi sizin için ne kadar
önemlidir?



Thaliastraße ile ilgili vizyonlar: Yeşillendirme / Serinletme
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

Bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Sizce Thaliastraße yazları çok mu sıcak oluyor?

Evet

Hayır

Bilmiyorum



 çok önemli önemli orta pek önemli değil önemsiz

Yeni ağaçlar
dikilmelidir

Daha fazla
geçirgen yüzey/
yeşil alanlar
olmalıdır

Çiçeklik ve
çalılıklar gibi daha
fazla yeşillik
unsurları olmalıdır

Serinletme için
çeşitli Sprey
Sistemleri
(Sprühnebel/
Nebelduschen)
kullanılmalıdır

Ferahlayabilmek
adına daha fazla
çeşme
bulunmalıdır

Cepheler
yeşillendirilmelidir

Gölgelikli oturma
olanakları
olmalıdır

Aklınıza önemli olabilecek başka bir düzenleme geliyor mu?

Yenilenme kapsamında aşağıdaki serinletme önlemlerinin uygulanması sizin için
ne kadar önemlidir?



Thaliastraße ile ilgili vizyonlar: Tasarim / Sokak Mobilyaları
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

Thaliastraße, 2020 (© GB* / Maja-Iskra Vilotijevic)



 çok önemli önemli orta pek önemli değil önemsiz

İlave oturma
yerleri olmalıdır
(Banklar, masa-
sandalye
kombinasyonları)

Kaldırımlarda
yüksek kalite
zemin döşemeleri
kullanılmalıdır

Tasarım çocuk
dostu olmalıdır.
Örneğin çocuklar
için hayvan
figürlü oturaklar
bulunmalıdır
(Kedi, köpek, at,
kaplumbağa
şeklinde taş
figürler).
Bunların yanı sıra
kaldırımlarda
eşlik eden
oyunlar/ oyun
desenleri
olmalıdır

Tasarım mümkün
olabildiğince
sade olmalıdır ve
açık renkler
kullanılmalıdır

Tasarım biraz
daha cesur
olmalıdır ve daha
yoğun renkler
kullanılmalıdır

Aklınıza tasarımla ilgili başka düzenleme fikirleri geliyor mu?

Aşağıdaki tasarım düzenlemelerinin uygulanması sizin için ne kadar önemlidir?



Kişisel Bilgiler
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

Yaş

18 yaş altı

19 - 35 yaş aralığı

36 - 50 yaş aralığı

51 – 65 yaş aralığı

65 yaş üzeri

Cinsiyet

kadın

erkek

diğer

Nerede yaşıyorsunuz?

Ottakring‘de

Viyana dışında

Viyana’nın başka bir semtinde (Lütfen hangisinde olduğunu belirtiniz)



Kişisel Bilgiler
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

Hangi sokakta yaşıyorsunuz?

Ne zamandır Ottakring’de yaşıyorsunuz?

5 seneden kısa süredir

5 ila 10 senedir

10 ila 20 senedir

20 seneden uzun süredir



Son olarak..
YENİ Thaliastraße – Ortak bir vizyon

Thaliastraße ile ilgili anlatmak istediğiniz ilgi çekici bir hikayeniz var mı?

Hangi anılarınızı Thaliastraße ile ilişkilendirirsiniz?

Thaliastraße, 1962 (© Ottakring Semt Müzesi)



   Keine Datei ausgewählt

Thaliastraße’de çekilmiş ve bizimle paylaşmak istediğiniz eski fotoğraflarınız var
mı?

Görüntü dosyasını yükleyerek, bu dosyanın Kentsel Yenileme Servisi (Gebietsbetreuung Stadterneuerung)

tarafından veri koruma hükümlerine uygun olarak kaydedilip, YENİ Thaliastrasse Projesi ile bağlantılı

olarak yayınlanabileceğini kabul ediyorum.

Datei auswählen Datei auswählen

Fotoğraflarınızla ilgili yorumlarınızı aşağıdaki alana yazabilirsiniz.

İsminiz  

E-Mail Adresiniz  

Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz!!

Thaliastraße hakkında bizimle direkt olarak iletişime geçmek isterseniz, bize telefon ya da E-Mail yoluyla

ulaşabilirsiniz. 

Tel.: 01 / 406 41 54 

E-Mail: thaliastrasse@gbstern.at 

YENİ Thaliastraße Projesi ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak ister misiniz? 

Öyleyse, sizinle iletişime geçebilmemiz için isminiz ve E-Mail adresinizi lütfen aşağıdaki alana yazınız.

Thaliastraße, 1955 (© Ottakring Semt Müzesi)

https://www.gbstern.at/datenschutzhinweise/


Anketi GB * bölge ofisinin girişindeki posta kutusuna bırakabilir veya posta yoluyla 
gönderebilirsiniz:

Gebietsbetreuung Stadterneuerung
Stadtteilbüro für die Bezirke 16, 17, 18, 19
Haberlgasse 76
1160 Wien

Herhangi bir sorunuz varsa, bize T: (+43 1) 406 41 54 numaralı telefondan ulaş-
maktan lütfen çekinmeyin.

GB* ekibiniz 
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