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Gelecek için karar verme ve  

Problem çözme  

belirli bir amaç için rasyonel bir düzenleme işlemi 

PLANLAMA NEDİR? 

•Problem tanımlama 
•İleriye dönük tahminler yapma 
•Süreklilik-her yeni durumda kararları 
 yeniden düzenlemek 
•Şeffaflık 
•Katılım 



KENT PLANLAMA 

Kimlik 

Standartlar 

Erişebilirlik 

  Sistematik Yaklaşım 

  Bütün-Parça İlişkisi 

   

  Kimlik ve Anlam 

  Planlama Kademelerinde Kimlik  

 

  



Sistem; "Karmaşık bütün" ya da "aralarında karşılıklı bağıntılar bulunan  

nesnelerin oluşturduğu birlik"dir.   

 

 "Karşılıklı olarak bağıntılı parçaların oluşturduğu,  

kavramsal ya da fiziksel bir varlık"tır (Atalık, 1974: 10). 

  

Oxford İngilizce sözlüğünde sistem; 

"kompleks bir bütün, birbirine bağlı şeyler veya parçalar kümesi" dir. 

 
 
 
 

 

 



Sistemler;  

 

 açık - dinamik;  

 kapalı - durağan,  

 basit – kompleks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Süreç

Girdi                                                     Çıktı

Bilgi, enerji

Sistem

 

Basit sistemler; sadece girdi - süreç - çıktı ilişkisine sahiptir. 

 



                                                                       

Girdi   a                                  a2                                                              b         Çıktı
                                                                      a3                        b3        

                                                     Bilgi, enerji

AS1 AS2 AS3

b2

 

Karmaşık sistemler;    

çok sayıda alt sisteme ve bu alt sistemler arası birden çok  

girdi, çıktı ve geribesleme ilişkilerine sahip sistemlerdir.  

 

Aşağıdaki şema, alt sistemlerin ve ilişkilerin sayısı attıkça  

çok daha karmaşık hale gelebilir. 



İlk kentler ilahi düzenin yer’de yansıtılmasını amaçlamış, bunu yaparken 

bir takım mitler kullanmışlardır.   

 Batı, güneşin battığı yer, karanlık ve kötülüğü;  

 doğu ise güneşin doğduğu yer, iyiliği temsil etmiştir. 

 

İlk rasyonel kent planlama düşüncesini Yunan kentlerinde 

Hippodamos’un planlarıyla görüyoruz. O da ilahi düzeni (kozmosu) yerde 

yansıtmaya çalışmıştır ancak bunu yaparken geometriyi kullanarak yerde 

bir düzen getirmiştir.  Kent çevresindeki kır ile bir bütün olarak 

algılanmıştır (ızgara kent dokusu ve koloni kentler, insan ölçeği, 

demokrasinin yansıması olan meydanlar, anfi-tiyatrolar,). 

 

Planlama; insanın aklıyla, kaos halindeki mekanı, kozmoslaştırma çabası 

olarak  ortaya  çıkmıştır.  

 

Roma’da ise teknikler  gücün / otoritenin yayılma istekleriyle doğru orantılı 

olarak gelişmiştir. (büyük ölçek, kentleri çevreleyen duvarlar, katlı kamu 

yapıları, yollar, köprüler…) 



Feodal dönemde rasyonel planlama anlayışının çöktüğü 

söylenmektedir. Geometri yerini organik olarak tanımlanan kent 

dokusuna bırakmıştır.  Kentler içe kapanmış, duvarlarla çevrilmiştir.  

 

Barok dönemde ise; mutlakiyetçi imparatorluklar ve  geometrinin 

yeniden yükselişi görülmüştür. Merkezileşen otoritenin gücü mekana  

daha çok mühendislerin yarattığı, perspektif yasalarına bağlı, monoton 

bir düzen ve geometri anlayışı olarak yansımıştır. 

 

Rönesans döneminde ise; ütopist planlama anlayışı yükselmiştir, ideal 

toplum ve ideal kent anlayışı. Monotonluk devam etmiştir. 

 

         otoritenin gücü - devlet ve hukuk sistemi – kentsel düzen  

 

arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür.  
 
 



Sanayileşme ile birlikte kentler hızla büyümeye  ve çeşitli sorunlar 
yaşamaya başlamıştır.  
 
Öncelikle sanayileşmede öncü olan İngiltere’de; çok sağlıksız kentsel 
mekanlar, salgın hastalıklar ortaya çıkmıştır.  
 
Planlamaya  duyulan ihtiyaçla  planlama  bu kez iki yönlü  olarak  
yükselmiştir. 
 
 Modernizmin sağlıklı kent  yaratma çabaları ile yıkıcı planlar, 
  (Haussman’ın Paris uygulamaları, Le Corbusier’in  
    kulelerin kenti…..) 
 
   X 
 
 Katılımcı, ezilen halka, tarihi çevreye duyarlı ütopyalar   
 (E.Howard’ın bahçe kenti, Camillo Sitte, Berlage, Tony Garnier….)  
 
 



20. yy'da artık kent planlaması mimarlıktan ayrı bir disiplin olarak 

gelişmeye başlamıştır.  

 

1930’lara gelindiğinde, sanayileşmenin getirdiği sorunlardan hareketle, 

"kamu yararı" ilkesi ile kentleşme sürecine müdahale edilmesi ve kentlerin 

"özgür bireylerin yaşadığı yerler" haline gelmesi amaçlanmıştır.  

 

Bir başka deyişle, devlet düzenleme mekanizmaları ile sürece müdahale 

etmeye karar vermiştir ve en önemli düzenleme mekanizması da kent 

planlama olarak gelişmiştir.  

 

Bu anlayışa göre kent ve bölgesi; sosyo - ekonomik ve politik bir 

bütünlüğe sahiptir.  

 

Bu organik bütünlük ise, ülke ve bölge ölçeğinden uygulama ölçeğine 

kadar hem kademeli bir planlamayı,  hem de fonksiyon alanlarının 

ayrı ayrı belli standartlara göre planlanmasını getirmiştir.  



Bunda, 1933'de Bertalanffy'nin sistem düşüncesini yerleşimlere uyarlayan 

Christaller'in geliştirdiği "merkezi yerler kuramı"ndaki kademelenme 

prensipleri  etkili olmuştur.  

 

Yaklaşık altmış yıl önce "Güney Almanya'nın Merkezi Yerleri" adlı 

çalışmasında açıkladığı  "Merkezi Yerler Kuramı", yerleşim merkezlerine 

sistematik bir bakış açısı getirmiş; merkezlerin büyüklükleri,  ekonomik 

fonksiyonları ve birbirleri ile olan ilişkilerine göre bir hiyerarşi / 

kademelenme önermiştir.  

 

Christaller'in modelini Lösch (1939), Isard (1956), Berry  gibi özellikle 

bölge bilimi ile ilgili teorisyenler geliştirmeye çalışmışlardır.  
 



Merkezi yerler kuramı  

Christaller’in güney Almanya’da 
çalıştığı alan 

Bu kuramın yansıması olarak;  
Yerleşim merkezleri, nüfus büyüklüklerine ve bulunduracağı hizmetlere göre 
kademelendirilmiştir.  



TOPLUMSAL

D İNAMİKLER ÇARKI

TEKNOLOJİK

D İNAMİKLER ÇARKI

PSİKOLOJİK

DİNAMİKLER ÇARKI
ENFORMATİK

D İNAMİKLER ÇARKI

EKOLOJİK

DİNAMİKLER ÇARKI

GÜÇ

DİNAMİKLERİ ÇARKI

MEKANSAL -

ZAMANSAL KÜLTÜR

D İNAMİKLERİ ÇARKI

DÜNYA

KADEMELER  

 

  Dünya 

  Uluslar Arası Bölge 

  Ülke 

  Bölge  --  İBBS (NUTS 1-2-3) 

  Kent 

  İlçe 

  Semt   

  Mahalle 

  Komşuluk  Grubu 

  Bina 
 



ÜLKE Sosyo-

Ekonomik 

Kalkınma 

Planları ve 

Programları 

BÖLGE (İBBS 1-2-3) 1/250 000   

1/100 000 

1/50 000 

ÇEVRE DÜZENİ 1/50000 

1/25 000 

KENT 1/10 000 

1/5 000 

İLÇE 1/10 000 

1/5 000 

SEMT 1/10 000 

1/5 000 

MAHALLE 1/5 000 

1/1 000 

KOMŞULUK 

GRUBU 

1/1000 

1/500 

BİNA 1/100 

1/5 0 

 

 

 

PLANLAMA GELECEK İÇİN KARAR 

VERME VE BELİRLİ BİR AMAÇ VE 

KULLANIM İÇİN RASYONEL BİR 

DÜZENLEME EYLEMİDİR 

 

  

 

HEDEFLERE VARMAK 

 

 

 

 

İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER 

YAPMAK 

 

 

 

HER YENİ DURUMDA KARARLARI 

YENİDEN DÜZENLEMEK 

PLANLAMA BİR SÜREÇTİR 



/  ÇEVRE DÜZENİ PLANI 

/  NAZIM İMAR PLANI 



 

 

ÜLKE 

 

 

 

BÖLGE 

 

 

1/250 000   

1/100 000 

1/50000 

 

 

KENT VE ÇEVRESİ 

 

 

 

1/50000 

1/25 000 

 

KENT 

 

1/0 

1/5 000 

1/1000 

SEMT 1/5000-1/1000 

MAHALLE 1/5000-1/500 

BİNA YERLEŞİMİ 1/500 -1/200 

Bölge Planları 

Kalkınma Planı - Kalkınma Programı- 

Ülke Mekansal Strateji Planı 

Uygulama İmar Planı 

Nazım İmar Planı  İmar Programı 

Kentsel Eylem Planı 

Alt Bölge Planları 

•Metropoliten Alan 

•Çevre Düzeni Planı 

Plan           -          Program 

•İl çevre düzeni planı 
Bölge Programı 

Program 

Vaziyet Planı 
Program 



 
 
 
Gelişmişlik Farkları kimlik üzerinde ne kadar etkili?  
DPT, 2007 
 



Ekonomi 

Mekan 

(Çevre) 

Toplum 

Etki alanları ve etkilenmeler nasıl belirleniyor ? 



TOKYO ÖRNEK: 

Yüksek öncelikli hizmet alanları ve merkez gelişim modeli 



 
Arazi kullanımın genel yönü 
Bölgeleme ve her bölge için ayırt edici gelecek 

imajı tanımlama 
 
Merkez çekirdek yeniden canlandırma zonu 
Tokyo körfezi su kenarı canlandırma zonu 
Kentsel çevrenin yeniden canlandırma zonu 
Nükleer kent bölgesel işbirliği zonu 

Doğal çevrenin korunması ve kullanılması  
  zonu  

TOKYO 

ÖRNEK: 



Kentsel yeniden üretim alanları TOKYO 

ÖRNEK: 



KYOTO 

ÖRNEK: 



TOKYO 

ÖRNEK: 

Açık alan 

sistemi 



Münih, ileri teknoloji bölgesi, Hamburg, medya ve liman 

kenti, Londra, finans ve kültür merkezidir.   
 

Frankfurt çoklu kimlik 

Frankfurt: Bölgenin çekirdeği- 
 

•Frankfurt gökdelenleri, Avrupa Merkez Bankası, 
finans sektörü, yönetim danışmanlıkları, reklam 
firmaları, ulaşım merkezi-havaalanı günlük 
300000 kişi- 
 

•Darmstadt: Ana araştırma merkezi 
 

•Hanau: Madde bilimi kenti 
 

•Offenbach: Tasarım kenti 
 

•Wiesbaden: Hessen alanının merkezi 

Kentsel Bölge 

FRANFURT 

ÖRNEK: 



Vizyon: 
Frankfurt/Rhein-Main, yüksek yaşam 
kaliteli bilgi ve iş bölgesi-uluslar arası, 

çok kültürlü ve buluşçu:  
 

Hedef yıl: 2020  
 
 

Amaç: 
2020’de Avrupa’nın önder metropoliten 

bölgesi olmak  

Ana hedefler: 
 
•İyi gelişmiş, güçlü merkezlerin bölgesi 
 

•Genç nüfusun ve ailelerin bölgesi, 
 

•Bilim ve eğitim bölgesi 
 

•Buluşçu sektörlerin bölgesi 
 

•Hareketlilik ve lojistik bölgesi 
 

•Çekici peyzaj ve kültür bölgesi 

•Bilginin iletilmesi ve değişimi, başarılı bölgenin temelini oluşturmakta 
 
•Mekânsal planlama bu sürecin gerçekleştirilmesinin önemli bir parçası 

Yaklaşım:  
Bölgelerarası uluslar arası rekabetin varlığı kabul edilmekte  
Bunun için gereken şeylerden biri, bölge içindeki herkesin 
gayretlerinin koordine edilmesi 

ÖRNEK:  FRANKFURT 



Mekânsal kimlik: 
Kentsel gökdelenler ve kırsal 
peyzaj;  
Ekonominin sürükleyicisi ve 
yaşamın yavaşlatılması:  

Bu iki tezatlık Frankfurt-
Main bölgesinin en 
karakteristik özelliğidir 

FRANFURT 

ÖRNEK: 



 
 
 
IMAGE OF THE CITY KEVIN LYNCH 
 
By making questionnaire surveys, Lynch defined a method of analyzing 
legibility based on five elements:  
i. Paths 
ii. Edges 
iii. Districts 
iv. Nodes 
v. landmarks.  
He defined these as follows: 
Paths 
Familiar routes followed “Are the channels along which the observer 
customarily, occasionally, or potentially moves.” 
E.g.-streets, walkways, transit lines, canals, railroads 
The continuity depends on: 
• Width 
• Gradient 
• activity 



 
 
IMAGE OF THE CITY KEVIN LYNCH 
 Edges 

Dividing lines between districts- "are the linear elements not 
used or considered as paths by the observer. They are boundaries 
between two phases, linear breaks in continuity.” 

 E.g.- shores, railroad cuts, edges of development, walls ... 

Districts 

Areas with perceived internal homogeneity- "are medium-to-
large sections of the city, conceived of as having two- 
dimensional extent, which the observer mentally enters ‘inside 
of,’ and which are recognizable as having some common 
identifying character" 

E.g.- center, midtown, its in-town residential areas, organized 
industrial areas, trainyards, suburbs, college campuses etc. 



 



 
 
IMAGE OF THE CITY KEVIN LYNCH 
  
Dividing lines between districts- "are the linear elements not 
used or considered as paths by the observer. They are boundaries 
between two phases, linear breaks in continuity.” 

 E.g.- shores, railroad cuts, edges of development, walls ... 

Districts 

Areas with perceived internal homogeneity- "are medium-to-
large sections of the city, conceived of as having two- 
dimensional extent, which the observer mentally enters ‘inside 
of,’ and which are recognizable as having some common 
identifying character" 

E.g.- center, midtown, its in-town residential areas, organized 
industrial areas, trainyards, suburbs, college campuses etc. 



 
 
IMAGE OF THE CITY KEVIN LYNCH 
 Landmarks  

point of reference- “Are another type of point-reference, but in this case the 
observer does not enter within them, they are external. They are usually a 
rather simply defined physical object which makes one orient oneself. 
 
E.g.-building, sign, store, or mountain 
 
Nodes (düğümler) 
Center of attraction that you can enter- “Are points, the strategic spots in a 
city into which an observer can enter. The nodes may be simply 
concentrations, which gain their importance from being the condensation 
of some use or physical character, as a street-corner hangout or an 
enclosed square .” 
 
E.g.-primary junctions, places of a break in transportation, a crossing 
or convergence of paths, moments of shift from one structure to another. 



Hangisini savunacağız?  



Galata Kulesi ?? 



Katlar aynı ya yükseklikler ? 



Yeni Camii mi Saray mı? 



Eminönünü’nden Topkapı Silüeti 



Lusern - İsviçre 



Mahmutpaşa – İstanbul / 2013 



Mahmutpaşa – İstanbul / 2013 



Yenikapı Marmaray Çalışması / Roma  Bizans  Kalıntılar 



Yenikapı Marmaray Çalışması / Roma  Bizans  Kalıntıları 



La Defance 



La Defance 



La Defance 


