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1. Planlamanın kuramı ve planlamada kullanılan kuramların tarihsel perspektifte
anlatılması
2. planlamanın toplumsal, ekonomik ve çevresel rolünün değerlendirilmesi
3. plancının politik ve teknik rollerinin öğretilmesi
4. kentsel sorunları sistem bakış açısıyla değerlendirme becerisi sağlamak
5. temel planlama tekniklerinin planlamada kullanım alanları bilgisini vermek
1. to provide theories of planning and theories in planning in the historical context
2. to evaluate the role of planning in the social,economic and environmental context
3. to provide the political and technical roles of planners
4. to give the ability of evaluating urban issues from the systems point of view
5. to inform about basic planning techniques and their functions
Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. tarihsel süreçte planlama kuramlarının gelişimi hakkında bilgilenmiş olacaklar
2. sosyal adalet, ekonomik refah, ve kaynak kullanımında etkinlik arasındaki ilişkileri
değerlendirebilecekler
3. planlama sürecinde farklı düşüncelere ve farklı yaşam biçimlerine saygı göstermeleri
gerektiğini öğrenecekler
4. temel planlama teknikleri ve kullanımları alanları hakkında bilgilenecekler
5. planlamada katılımın rolünü değerlendirebilecekler
6. farklı planlama süreçlerinin farklı plan değerlendirme yöntemlerini öğrenecekler
7. kişisel fayda ve haklarla kamu hakları arasında denge kurulması gerektiğini
öğrenecekler
8. sosyal değerler, kültürel değerler, ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini
değerlendirebilecekler
9. şehirsel problemleri formüle edebilecekler
10. kamu yararını değerlendirebilecekler
Student, who passed the course satisfactorily can:
1. will have the information about planning theories in the historical context
2. will be able to evaluate the relations between social justice, economic welfare and
efficiency in using resources
3. will be able to respect to different styles of life and thought in planning process
4. will have the information about basic planning techniques and their functions
5. will be able to evaluate the role of public participation in planning
6. will have the information on different plan evaluation methods of different planning
processes
7. will be able to evaluate the role of balancing the individual rights and public rights
8. will be able to evaluate the importance of sustainability of natural resources, cultural
heritage and social values
9. will be able to formulate urban problems
10. will be able to evaluate public interest
Ders
kaynakları
https://sites.google.com/view/sbp242e-planning-theory/coursecalendar-and-readings sitesinde listelenmektedir.
Her öğrenci ders süresince bir makale okuyarak ilgili soruları yazılı olarak cevaplamak,
sonrasında da derste bir sunum yapmakla yükümlüdür.
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Dersin konularından biri hakkında grup çalışması şeklinde bir poster hazırlanmaktadır.
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Öğrenciler derste işlenen örnek olayları okuyarak katılım sağlamalıdır.
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(Midterm Exams)
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(Quizzes)
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(Projects)
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(Term Paper/Project)
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(Laboratory Work)
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(Quantity)

Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)

1

15%

3

10%

1

30%

4

5%

1

40%

a) Yarıyıl içi başarı
DEVAM (%70); VIZE (1); ÖDEV (1)
koşulları
b) Yarıyıl içi başarı
45/100
notu
NOT: a maddesinde tanımlanan koşulları sağlayamayan ve b maddesinde tanımlanan yarıyıl içi başarı
notunun altında kalan öğrenciler finale girme şartını yerine getirmemiş sayılır ve yıl sonu notu VF olarak
değerlendirilir.
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Konular
Planlama kavramı, planlamanın kuramı ve planlamada kuramlar
Tarihsel süreçte planlama kuramları, planlamanın toplumsal gelişmede rolü
Tasarım odaklı planlama aracılığı ile sosyal reform
Çıkar odaklı politika aracı olarak planlama
Planlamada güç kavramı
Kamu yararı için planlama ve etik
Katılımcı planlama – yarıyıl içi sınavı
Planlama ve sosyal çeşitlilik
Planlama lehinde ve aleyhinde savlar
'Tepeden' ve 'tabandan' planlama
Katılımcı planlamaya tekrar bakış
Planlama ve değişen şehirler
Planlama ve gelecek
Değerlendirme
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4
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Topics covered:
Role and dilemmas of planning, learning from theory and context
Planning history and traditions
Planning as social reform through expert design
Planning as interest group politics
Planning in the face of power
Ethics and planning in the public interest
Planning and social diversity
Planning as citizen participation - Midterm
Arguments for and against planning
Planning from ‘above’ versus planning from ‘below’
Planning and participation revisited
Planning and changing cities
Planning and the future
Evaluation

Course
Outcomes
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