
sunuș...sunuș...
1986 yılında yayına bașlayan Planlama Dergisi 2006 yılı bașında 34 sayıya 
ulașmıș, 1987, 1991 ve 1998-2000 yılları arasında dergi yayınlanmamıș-
tır. 2001 yılından bașlayarak derginin sürekliliği sağlanmıș, her yıl dört 
sayı olarak (2001 yılı 1. ve 2. sayılar ile 2002 yılı 2. ve 3. sayılar hariç) 
yayınlanmıștır. 

Derginin temel yayın hedeflerinden biri șehir ve bölge planlama alanındaki 
meslek deneyim ve bilgi ile akademik dünyanın yaklașımının bütünlești-
rilmesi ve ortak tartıșma ortamının yaratılmasıdır. Bu nedenle akademik 
çevre ile mesleki çevreden gelen yazı dengesine dikkat edilmektedir. Diğer 
yandan, șehir ve bölge planlama mesleğinin ilișkili olduğu diğer meslek 
alanlarının da katılımının sağlanmasına ve tartıșma ortamına katkı sağla-
masına da özen gösterilmektedir. 

Yazılar üniversitelerin Șehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde görev yapan 
öğretim üyelerinin yanı sıra deneyimli meslek üyelerinden olușan geniș-
letilmiș bir yazı kurulu tarafından değerlendirilmekte olup, yeni dönemle 
birlikte daha geniș tabana yayılmıș bir Oda Yayın Kurulu olușturulması 
yolunda çalıșmalar bașlatılmıș, șubelerimizden yayın kurulumuzda aktif 
olarak katkı sağlayacak arkadașlarımız katılmıștır. 

Özellikle 2001 yılından sonra çıkan sayılarda șehir ve bölge planlama gün-
deminde önemli yer tutan, Afetler ve Planlama, Çevre Sorunları, Ekoloji 
ve Çevre Planlaması, İmar Mevzuatı ve İmar Planlaması gibi konulara yer 
verilmektedir. Bu konular dıșında Planlama dergisinde çıkan yazılarda ele 
alınan bașlıca konular șöyle sıralanabilir:

• Bölge Planlama, 
• Kent içi Ulașım Planlaması,
• Kent Planlama ve Yeni Teknolojiler,
• Kentsel Ekonomi, Planlama ve İktisadi Politikalar,
• Kentsel Koruma ve Kentsel Yenileme, 
• Kırsal Alanlar ve Sorunları,
• Konut ve Barınma Sorunları/Politikaları,
• Mimarlık-Planlama İlișkisi,
• Planlama/Tasarım Kuramları ve Pratikleri, 
• Sanayi Alanları/Sanayi Alanları Planlaması,
• Siyaset ve Kent Yönetimi,
• Șehir Planlama Mesleği ve Pratiği,
• Șehir ve Bölge Planlama Eğitimi, 
• Toplumsal Sorunlar ve Planlama,
• Turizm ve Turizm Planlaması,

Bu kapsamda planlama dergisine akademi içinden ve dıșından gelen yazı-
ların meslek gruplarına göre kendi içinde dengeli bir dağılım gösterip gös-
termediğine bakılmıș ve akademi içinden ve akademi dıșından gelen yazılar 
arasında mesleklere göre dengeli bir dağılım olduğu gözükmektedir.

Planlama Dergisinin gelecekteki yayın politikası açısından tartıșmaya 
açılmasında yarar görülen konular șunlardır:

• Yazar kaynaklarının seçimi (yazarların mesleki ve kurumsal dağı-
lımı)
• Yazıların meslek üyelerimize katkı düzeyi
• Seçilen konuların güncel sorunlar açısından katkısı
• Yazıların akademik ortama ne ölçüde girdi sağlayabildiği
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• Planlama, yerleșme sorunları ve dergi tartıșma konu-
larının seçimi
• Yayın kurulunun örgütlenmesi
• Mesleki deneyimlerin dergi sayılarına ne ölçüde akta-
rıldığı / yansıtıldığı
• Oda Yayın Yönergesi’nin hazırlanması

Odamızın Yayın Kurulu yeni dönem ile birlikte, yapılan 
çalıșmalar, örgüt içinde yapılan tartıșma ve paylașımlar 
üzerinden yeni bir yapılanma biçimini benimsemiș ve 
uygulamaya geçirmektedir.

Planlama Dergisi’nin 2006 yılının ilk sayısı ise farklı konular 
üzerine hazırlanmıș çalıșmalardan olușuyor. İlk yazımız, A. 
Ege Yıldırım tarafından gündemdeki bir konu olan Kentsel 
Dönüșüm üzerine. Yıldırım yazısında, kentsel dönüșümün 
günümüze kadar ki gelișimini, kavramsal çerçevesini, 
yasal boyutunu ve bu bağlamda uygulanan politikaları ele 
alıyor.

Bülent Batuman’ın Mimarlar, Plancılar ve Ankara bașlıklı 
yazısı, Mimarlık ve Șehir Plancılığı mesleklerini 1960ların 
Ankarası’ndaki politik dönem bağlamında ele alıyor. 

Sayının üçüncü yazısını ise, Odamızın temel etkinliği olan 
Dünya Șehircilik Günü Kolokyumu üzerine yazılmıș eleș-
tirel bir değerlendirme olușturuyor. Ayten Alkan tarafından 
kaleme alınan yazıyla, 29. Dünya șehircilik Günü Kolok-
yumu toplumsal, eșitsizlik ve iktidar sorunsalı etrafında 
tartıșılıyor.

Gencay Serter, Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesi-
nin Tarihsel Süreçteki Gelișimi bașlıklı yazısında, ÇED’in 
tarihsel süreç içindeki tüm așamalarını değerlendiren bir 
çalıșma hazırlamıștır. 

Dergimizin A. Cenap Yoloğlu tarafından Serbest Șehircilik 
Hizmetinin İçyapısına İlișkin Bir Değerlendirme yazısı, 
șerbest șehircilik hizmetinin iç yapısını ortaya çıkarmak 
amacıyla hazırlanmıș olup, çalıșmanın temel sorusu yüksek/
büyük karne grubuna sahip plancıların șerbest șehircilik hiz-
metinde bir tekel olușturup olușturmadığıdır. 

Yalçın Yamak tarafından hazırlanan İmar (Yapılanma) 
Haklarının Devri: Model –Uygulama Alanları Ve Sonuçlar 
yazısı, “ imar (yapılanma) haklarının devri” kavramı ile 
tanımlanacak yöntemin tarihçesi, uygulama örnekleri ve 
sonuçlarını aktarırken ülkemizde getirilen düzenleme ele 
alınarak, yapılacak karșılaștırma sonucu yöntemin uygu-
lanabilirliği için ülkemizde öngörülen mekanizmaların ne 
ölçüde yeterli olabileceğini tartıșmıștır.

Gazi Üniversitesi Șehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 
Orhan Kuntay tarafından yürütülen bir ders kapsamında 
Erișebilirlik konusunda yapılan çalıșmalardan olușan yazı, 
erișilebilirlik kavramını tartıșmaktadır.

Sayının son yazısı, A. Cenap Yoloğlu tarafından çevirisi 
yapılan, Neil Brenner’ın Metropoliten Kurumsal Reformu 
Ve Çağdaș Batı Avrupa’da Devlet Mekanının Yeniden-
Ölçeklenmesi makalesidir.

Bu sayıda kapak konumuz olan Havagazı Fabrikası ‘endüstri 
mirası’ olma özelliğinin yanında literatürde sanayi arkeolojisi 
olarak tanımlanan anıtlardan birisiydi aynı zamanda. Ancak 
1991 yılında tescil edilen tesis, geçen ay Ankara Koruma 
Kurulu’nun aldığı kararla yıkıldı. Ankara’nın kültür varlık-
ları adına alınan son dönem kararlarla, kentin geleceği adına 
ciddi endișeler tașıdığımız ve alınan kararların kentin tarihsel 
birikimine ağır bir müdahale olduğu kanaatindeyiz.

Planlama Dergisi’nin çeșitli konulardan olușan 2006 yılı-
nın ilk sayısının yeni gündemler yaratması, tartıșma alanları 
açması dileğiyle, iyi okumalar...
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