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SUNUŞ...
Bu sayı Nevzat Can ve Binali Tercan’ın Ruşen Keleş’in deyimi ile “emekli 
olamayan bir emekli...” olan değerli hocamız Prof. Dr. Cevat Geray’ın söy-
leşisi ile başlamakta. Geray planlama, şehircilik, afet, toplum kalkınması, 
bölge planlama, kooperatifçilik konularındaki görüşlerini, deneyimlerini 
söyleşide aktarmakta.

Bu sayıda diğer sayılarda gündeme gelen koruma ile ilgili yazılara devam 
edilmekte. Elif Örnek Özden, Marmara Takımadaları, Beykoz, Tarihi 
Yarımada alanların her biri özelinde değişen inceleme yöntemi ile çözüm-
lemelere yer vermektedir. Sit alanı ilan edildikten sonra planları henüz 
hazırlanmayan geçiş dönemi yapılaşma koşulları ile uygulamaların devam 
ettiği bu üç alan incelenmektedir.

Ahu Dalgakıran yazısında; İzmir’de kentsel mekanın önemli yatırım karar-
ları doğrultusunda yağ lekesi biçiminde dışa doğru bir yayılma ve büyüme 
gösterdiği 1980 sonrasında, kentsel ekonominin önemli bir bileşeni olan 
perakende ticaret sektörünün konumsal yapısını ele almaktadır.

Sertaç Erten, 2004 Olimpiyat Oyunlarını düzenleyen Atina’da ne tür büyük 
ölçekli dönüşüm ve altyapı projelerinin hayata geçirildiğini, Olimpiyat 
sonrası dönemde hangi projelerin kente verimli olarak geri döndüğünü ve 
hangi projelerin başarısız olduklarını makalesinde değerlendirmektedir.

M. Vedat Özbilen yazısında, su sektöründeki gelişmeler ve bunun karşısında 
kent ve bölge plancılarının duruşuna genel olarak değinmektedir.

Bu sayıda yukarıda yer alan özel konular dışında kırsal kalkınma konusuna 
ilişkin üç yazı bulunmaktadır. Zühre Çelik Türkiye’de kırsal kalkınma politi-
ka ve uygulamalarına değinerek bu sürecin değerlendirmesini yapmaktadır. 
Zehra Eminağaoğlu ve Sonay Çevik ise bölge ölçeği içinde kırsal yerleşme-
lerin belirleyicileri, tanımları, bölgesel yaklaşımların köylerin planlanması 
ve tasarımındaki önemine değinmektedir. İclal Kaya Altay ise, Avrupa 
Mekansal Gelişme Perspektifi’nde kırsal alan politikalarını irdelemektedir.

Tan Yiğitcanlar, Rabia Bolposta, Uğur Yankaya, Onur Kınacı, Berna Baradan, 
Birkan Bektaş Stratejik Seçim Yaklaşımının afet sonrası geçici yerleşim alan-
larının tasarım ilkelerinin tespitinde kullanımına dair İzmir’den bir örnek 
çalışma özelinde ele almaktadır. Son olarak 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 
28. Kolokyumu kapsamında “Değişen Kent” başlıklı öğrenci yarışmasında 
üçüncülük ödülü alan çalışma da bu sayıda yer almaktadır.
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