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ÖZET
İnsanların toplu yaşam alanları inşa etmesiyle
başlayan ve yaşam kalitesini önemli ölçüde
etkileyen konulardan birisi şehir planlaması
olmuştur. İnsanların yaşadıkları haneler, okullar,
hastaneler, alışveriş merkezleri, parklar ve saya
bileceğimiz daha birçok bina şehir içerisinde belli
yerlere yapılmaktadır. Karmaşayı önlemek ve
şehirde yaşayan insanların refahını artırmak için
insanlar; ulaşımı, insan yoğunluğunu, bölgenin
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ideal bir
yerleşim planlaması yapmayı hedeflemektedirler.

bünyesinde birçok tarihi değeri taşımaktadır.
Zaman içerisinde farklı kültürlere yuva olması
sebebiyle
de
kültürel
olarak
zenginliği
bulunmaktadır. 1923-1945 tarihleri arasında şehrin
planlaması tarihi mirasları koruma yönünde
yapılmıştır. Prof. Prost tarihi yarımadaya yönelik
projeler geliştirmiştir. Şehir içerisinde doğal
görünümü artırmak için şehre egemen sırtlara sık
suretle ağaçlandırma çalışmaları şehir planında yer
almaktadır. Bunun yanında Yedi Tepe üzerinde
biçimlenen Şehir Taçları, Marmara ve Haliç’e inen
yamaçlara uyumlu çatıların yapılması ve 40
rakımın üzerindeki alanlarda 3 kattan fazla bina
yapılmaması yapılan şehir planının en önemli
öğeleridir. Bu dönemde yapılan şehir planlarını
tarihsel ve kültürel yapıları korumak üzerine
olmuştur.
Bunun
yanında
ağaçlandırma
çalışmalarıyla doğal çevreye verilen tahribin
azaltılması da dönemin şehir planı hedeflerinde
bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Planlama
IN CITY PLANNING OVER ISTANBUL
CONSIDERED CRITERIA
ABSTRACT
One of the issues that started with the construction
of public living spaces and significantly affected the
quality of life was urban planning. The houses
where people live, schools, hospitals, shopping
malls, parks and many other buildings that we can
count are built in certain places in the city. People to
avoid chaos and improve the well-being of people
living in the city; They aim to make an ideal
settlement planning considering the transportation,
the density of people and the needs of the region.

Tarih boyunca tarihi kültürel yapısını korumayı
başaran şehir, 1945-1960 döneminde ikinci dünya
savaşı sonrasında bozulmaya başlamıştır. Bu
bozulmanın sebebi kırsal bölgelerden İstanbul başta
olmak üzere büyük şehirlere iç göç olayıdır.
Kontrol altına alınamayan iç göç şehir nüfusunu
hızla arttırmıştır. Bu artış ile şehrin konut kapasitesi
taşmış ve kamu elinde olmak üzere hazine ve
belediye elindeki araziler şehir planında
belirlenmeden gecekondu bölgesine dönüşmüştür.
Şehrin yapısını bozan gecekondu bölgelerinin hızla
artmasıyla şehir planlamasına ihtiyaç artmıştır.
Dönem içerisinde Prof. Prost’un hazırladığı imar
planı 8000-900 hektarlık bir alanı kapsıyordu fakat
İstanbul 23.000 hektarlık bir araziye yayılmıştı ve
nüfusu 1.000.000’u aşmıştı. Bu dönemde yapılan
bütün şehir planları çarpık kentleşmeyi ortadan
kaldırmaya yönelik olmuştur. Yeterli olmayan ve
gerçekleştirilemeyen
şehir
planları
çarpık
kentleşmeyi durduramamıştır. Dönem içerisinde
plan
ve
planlamaya
duyulan
inancın
kaybedilmesine neden olmuştur.
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GİRİŞ
Şehir planlaması, yaşam alanını düzenlerken
çevresel sorumlulukları, sosyal eşitliği, ekonomik
canlılığı ve kültürel mirasları bir bütün olarak ele
alan uzmanlık alanıdır. Şehirler bir toplumun yaşam
kalitesini, tarihini, kültürünü yansıtır. Sürekli
değişen nüfusun etkisiyle şehirlerdeki yaşam
kalitesini üst düzeyde tutarak kültürel ve tarihi
değerleri korumaya çalışmak şehir planlamalarını
ortaya çıkarmıştır. Şehir Planlamalarını etkileyen
kriterler dönemsel olarak farklılık göstermektedir.
Bütün planlar temelinde aynı düzene ulaşmayı
hedeflese de şehrin o zamanki durumuna göre ayrı
içeriklere sahip olurlar. İstanbul gibi tarihi köklü bir
şehri ele aldığımızda planlama çalışmalarını 3 farklı
dönemde inceleyebiliriz.

1960-1980 dönemi şehir planlamaları tekrar
gündeme gelmiş ve yeni planlar oluşturulmaya
başlanmıştır. Dönem içerisinde imar faaliyetlerini
yönetmek üzere Prof. L. Piccinato davet edilmiştir.
Hazırladığı şehir planı geçmiş dönemlerde tek
merkezli çemberler halinde büyüyen İstanbul’u
lineer bir büyüme modeline dönüştürmüştür.
Dönem içerisinde farklı şehir planları yapılmıştır,
genel olarak bütün bu planların amacı;

1.1.İstanbul’un Tarih Boyunca Planlanması
İstanbul’un gelişimi Doğu Roma İmparatorluğu,
Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti
dönemlerinde başkent statüsünde gerçekleşmiştir.
16 Ekim 1923 tarihinde “Türkiye Devletinin
makamı idaresi Ankara’dır” ifadesini içeren tek
maddelik bir yasa İstanbul’un bu özel işlevine son
vermiştir. Başkent özelliği sayesinde şehir

- Sanayinin gayri merkezlenmesini saklamak
- Boğaz geçişlerini en aza indirmeyi hedeflemek.
- Kanalizasyonda maliyet avantajı getirmek.
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- Liman gelişmesine olanak sağlamak.
- Kentin çekim merkezi batıya kaydırılarak, tarihi
yarımada ve Boğaziçi’nde basıncın kaldırılmasına
yardımcı olmak şeklinde olmuştur. Bu dönemden
itibaren toplum ve yöneticiler iç göçleri
kabullenmiş ve şehir planları çarpık kentleşmenin
verdiği zararları en aza indirmeyi amaçlayacak
şekilde hazırlanmaya başlanmıştır.
1980 sonrasından günümüze kadar Şehir plan
çalışmaları bir diğerini izleyerek değil, bir diğerini
iptal ederek sürdürülmeye devam etmiştir.
Dönemimiz de şehir planlarının amacı İstanbul’un
ülke ve dünyaca bilinen kültürel ve tarihi
değerlerini kaybetmeden, uluslararası düzeydeki
değerinin ülke yararına artırılması bu sırada şehrin
gelişmesi ve büyümesine gerekli fonksiyon ve
hizmetlerin oluşturması olmuştur.
SONUÇ
Yukarıda verilen açıklamalar özetlenirse; İstanbul
1950’li yılların sonuna kadar başarılı şekilde
planlanmış fakat bu tarihten itibaren yetersiz ve
parçalı bir kentsel tasarım uygulamasına
dönüşmüştür. İstanbul’un tarihsel gelişiminden de
fark ettiğimiz üzere şehir planları bir toplumun
hayat şartları ve tarihini koruması açısından büyük
öneme sahiptir. Temel kriteri toplumun hayat
şartlarını kolaylaştırmak olsa da bunun yanında;
- Su ve orman kaynaklarının yitirilmemesi,
- Doğal çevre verilerinin tahrip edilmemesi,
- Tarihsel gelişme sürecinde kazandığı kültür
varlıklarını kaybetmemesi,
- Çevresel değerlerin bir ortak miras olarak gelecek
kuşaklara aktarılması planlamada temel ilkeler
olarak kabul edilmiştir. Toplumlar zaman içerisinde
hızlı kentleşme sonucunda tahrip ettikleri doğayı
fark ederek şehir planlamalarına verilmesi gereken
önemin farkına varmışlardır. Son yüzyılda yapılan
birçok şehir planında büyük yeşil alanlar, parklar ve
bahçeler de bulunmaktadır. Toplumlar gelecek
nesillere daha kullanışlı ve sağlıklı şehirler
bırakmak için şehir planlarında bahsettiğimiz
kriterleri göz önünde bulundurarak şehirlerimizi
inşa etmeyi amaçlamaktadır.
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