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Editörden/Editorial
Planlama Dergisi’nin 2022 yılına ait ikinci sayısını sizlerle paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Dergimize yayımlanmak üzere çalışmalarını ileten, iletilen çalışmaları gönüllülük esasına bağlı olarak
değerlendiren ve bu akademik çalışmaları takip edip okuyan herkese çok teşekkür ediyoruz.
Bu sayımızda bir kitap incelemesi, iki görüş yazısı ve dokuz araştırma makalesi yer almaktadır. Sayımızın ilk çalışması olan kitap incelemesi, Leyla Bektaş Ata’nın doktora tezini “Limontepe’de Yaşamak
Büyümek Beklemek: Kentsel Dönüşüm Öncesi Bir Mahalle Anlatısı” başlığıyla kitaplaştırdığı çalışmasını ele almaktadır. Sonraki iki görüş yazısından ilki, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nde, emek piyasasına bakış açılarını öğrenmek amacıyla son sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen anket çalışmasından üretilmiştir. İkinci yazı ise büyük kentlerimizde on yıl öncesine kıyasla gelişmiş bulunsa da olağan yerel yönetim hizmetlerinin sunum biçimlerine ve sonuçlarına ilişkin oluşan
hoşnutsuzluk üzerinedir.
Dergimizde yer alan dokuz araştırma makalesinin konuları zengin bir perspektif sunmaktadır. İlk araştırma makalesi, 2003-2019 yılları arasında Türkiye’de fiziki planlamanın kapsamını Planlama Dergisi
üzerinden analiz etmekte ve bu çalışmayla toplumsal yapıdaki değişim ve dönüşüme, planlamanın
gündeme getirerek tartıştığı konular üzerinden pencere açılmaktadır. Sonraki çalışma, 11.05.2018
tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun kapsamında uygulamaya
konan İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili olup söz konusu uygulamaya getirilen eleştirileri, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok başvuru yapılan il olma özelliğine sahip Trabzon üzerinden ele almaktadır.
Üçüncü makale, “Türkiye’de kent yoksulluğuyla mücadelede yerel yönetimlerin rolü ve etkinliği nedir?” sorusuna cevap aramakta; yerel yönetimlerin mevcut rolü sorgulanarak, bu rolün ne olması
gerektiğini tartışmaktadır.
Sonraki çalışmada akıllı kent modeli ele alınmakta; bu modelin kentlerin sürdürülebilirliği ve kentsel
yaşam kalitesinin artırılması açısından son yıllarda giderek artan bir biçimde kullanılması irdelenmektedir. Beşinci çalışma ekoturizm olgusunu, bir yerin sosyal ve kültürel bütünlüğünü korurken, doğal
kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan ve aynı zamanda yerel toplumun ekonomik gelişimini destekleyen bir yaklaşım olarak Giresun İli Piraziz İlçesi’ne bağlı Şeyhli Ekoturizm Köyü örneği
üzerinden değerlendirmektedir. Takip eden çalışma, dayanıklılık kavramı ışığında tarım politikalarını
çiftçilerin gözünden değerlendirmekte; elde edilen bulgular çiftçilerin mevcut ekonomik durumlarının yetersiz olduğu, girdi maliyetlerinin fazlalığından kaynaklanan sorunlar yaşadıkları, pazara erişim
sürecinde kooperatifleşmeyi ve devlet kontrolünü gerekli gördükleri ve inovatif üretim yapabilmeleri
için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini göstermektedir.
Sayımızda yer alan diğer araştırma makaleleri ise sırasıyla şu konulara odaklanmaktadır: Kentsel
mekânın fiziksel bileşenlerinin dinamik etkileşiminden yola çıkarak mahallenin yeniden tanımlanması üzerine geliştirilmiş bir mekânsal okuma biçimi olan “Açık Geçirgen Mahalle” kavramı, İstanbul
Levent Bölgesi olarak tanımlanan -Levent, Akatlar, Etiler ve Uçaksavar alt bölgelerinin oluşturduğukentsel sistem bağlamında irdelenmiştir. Hızlı ulaşımın amaçlandığı günümüzde, kentsel ulaşım ağlarının özel otomobil kullanımı odaklı şekillendirildiği ve farklı ölçekli kentlerde ulaştırma altyapısının ve
kentsel ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu bir model üretilmesi gerekliliği tespitinden hareketle
“park et-devam et” sistemlerinin kent içinde konumlandırılmasında kurgulanan varlık-ilişki modelinin
üretildiği bir öneri geliştirilmiştir. Toplumun her kesiminin, yaşadığı çevrenin tasarımı, geliştirilmesi
ve dönüşümü üzerine karar alma sürecine dâhil olmasına olanak katılımcı tasarım yaklaşımı kapsamında, Bahçelievler Millet Bahçesi’nin İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Bahçelievler
Belediyesi işbirliğinde yeniden tasarlanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulaması katılım merdiveni
metaforu yardımıyla değerlendirilmiştir.
TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayın organı olan Planlama Dergisi; planlama, tasarım, kent sosyolojisi ve kentsel ve bölgesel çalışmalar alanlarındaki araştırmalarla gün geçtikçe zenginleşiyor. Dergimize çalışmalarını ileten araştırmacılara ve hakemlikleriyle çalışmaların değerlendirilmesine katkı
sunan akademisyenlere ve uzmanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir özel teşekkürümüz de Haziran
ayında kaybettiğimiz A. Zekai Görgülü Hocamıza… Zekai Hocamız, tüm Oda çalışmalarına olduğu
gibi Planlama Dergisi’ne de her zaman destek vermiş, sunduğu değerli katkılarla mesleki birikimini
bizlerle paylaşmaktan hiç yorulmamıştır. Hocamızı sevgi ve özlemle anıyoruz.
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