
                                                                 DERS İZLENCESİ  (SYLLABUS) 

 

DERSİN ADI DERSİN 

KODU 

YARIYILI  DERS YÜKÜ AKTS 

 

FİZİKSEL PLANLAMA VE 

GELİŞME 

3024 4 180 6 

  

 

Ön Şartlı Dersler Yok 
 

Dersin Dili Türkçe 
Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Seviyesi  Lisans 

Dersin Öğretim Üyesi  
Dersin Yardımcıları  
Derslik   
Ders Dışı Görüşme 

Saatleri ve Yeri 
Görüşme:     

Danışmanlık: 

 

Dersin Amacı Kent parçası/kent bütünü ilişkisini kurgulamak ve planlamada makro/mikro ölçek 

etkileşimini göstermek, kentsel mekanı oluşturmada tüm etkenleri (fiziki ve sosyo- 

ekonomik) değerlendirerek kent merkezi ile ilgili proje alanında kentsel tasarım 

projesi hazırlamak, farklı kentsel tasarım senaryoları geliştirmek, kentsel ölçekten 

başlayarak farklı ölçekler kullanılarak sonuçta mimari ürünle biten ölçekte tasarım 

rehberi oluşturup planlamada kullanmak, planlamayı takım çalışması olarak 

yürütmek. 

 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

• Planlamada kullanılan ölçekler arasındaki etkileşimi kavramak.   

• Kentsel tasarımın ele alış, teknik ve yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak  

• Kentsel tasarımın fiziksel çevreyi yaratmada bir düzenleme aracı olarak 

kullanılmasını öğrenmek. 

• Mimarlar için çağdaş planlama yaklaşımı içinde kentsel tasarımın yeri ve 

rolünü kavramak.   

• Farklı ölçeklerde uygulanabilen kentsel tasarım aracının mimari ürünle biten 

ölçekte tasarım rehberleri oluşturulmasındaki esas ve ilkeleri öğrenmek, 

planlama ve mimarlık arasındaki ortak dili anlayabilmek.   

• Öğrenciyi takım çalışmasına alıştırmak. 

 

Dersin İçeriği Çağdaş planlama yaklaşımı içinde, kentsel tasarımın ölçek, yeri ve rolünün 

tartışılması, Kentsel tasarımın ele alış, teknik ve yöntemleri ile ilgili bilgi aktarımı, 

Teorik olarak verilen bu bilgiler ışığında seçilen bir kentsel tasarım alanında kentsel 

tasarım projesi çalışması yapılması. 
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HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
Kent parçası / kent bütünü ilişkisinin kurgulanması 

makro/mikro ölçek etkileşimi   

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

2 
Kentsel öğeler -mekan ve kentsel mekan- üzerine 

kuramsal bilgi  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

3 
Kentsel tasarım süreç, yöntem ve ilkeleri ile tasarım 

rehberi hazırlanması üzerine kuramsal bilgi. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

4 
Çalışma grupları oluşturulması, arazi çalışmalarına 

başlanması 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

5 
Arazi çalışmaları için hazırlık (harita, program, ön 

etütler). 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

6 
Elde edilen verilerin değerlendirilmesi, bilgi dökümü 

ve organizasyonu 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

7 Ara Sınav Ders notu ve kaynakları 

8 
Sorun ve olanakların belirlenmesi, görsel ve çevresel 

değerlerin belirlenmesi.  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

9 
Kentsel tasarım projesi elde etmek için iki ve üç 

boyutta farklı kentsel tasarım senaryoları 

geliştirilmesi   

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

10 Tasarım rehberi hazırlanması  Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

11 Kritikler doğrultusunda kentsel tasarım projesi ve 

tasarım rehberi hazırlanması   

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

12 Kritikler doğrultusunda kentsel tasarım   Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

13 Kritikler doğrultusunda kentsel tasarım   Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

14 Kritikler doğrultusunda kentsel tasarım   
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

15 Dönem Sonu Sınavı Ders notunun ve kaynaklarının tamamı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKTS VE DERS YÜKÜ TABLOSU 

Sunum / Seminer    
Sınıf Dışı Ders Çalışma (ön hazırlık ve pekiştirme) 14 3 42 
Ara Sınav 1 12 12 
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14 

Toplam Ders Yükü    
AKTS 6 

 

DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER 

 
Değerli Öğrencilerimiz, 
 
Derse dahil olmanız, dersi tam öğrenmeniz ve hak ettiğiniz başarıyı elde etmeniz amacıyla her derse, işlenecek 

konularla ilgili bölümleri temel ve yardımcı ders kitaplarından okuyarak hazırlıklı gelmeniz gerekmektedir. 

Ders saatlerine titizlikle uymanızı, çok zaruri olmadıkça dersleri aksatmamanızı, derse aktif katılım 

sağlamanızı, hocanızla ve sınıf arkadaşlarınızla tam iletişim kurmanızı, sınıftaki tartışmalara katılarak aktif 

olmanızı bekliyoruz.  Gerek derslerde, gerekse sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda 

ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Her dersin başında, ortasında veya sonunda olmak üzere 

hocanızın istediği bir zamanda yoklama alınacaktır. Dönem boyunca bütün derslere katılan öğrenciye, sınav 

notuna ek olarak 15 puan devam notu verilecektir.  
 
 

 

 

KAYNAKLAR 

 

ANA KAYNAK 
No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
Просторно планирање ,предавања 

за интерна употреба  
Никола В. Димитров, 2008 

2 1. Urban Land Use Planning 
Godschalk, D.R., Kaiser, E.J. Berke, P. R, University of 

Illinois Press, 2006 

3   
 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
Просторно планирање (теорија и 

методологија) Михалјо Зиков, Скопје 2005 

2 Cities and Natural Process,  Routledge Hough, M.,  London, 2004 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar SAYISI 
KATKI 

PAYI 
Devam 15 %10 
Proje / Etkinlik 1 %20 
Ara Sınav 1 %35 
Dönem Sonu Sınavı 1 %35 

TOPLAM 17 %100 
 

 

ÜNİVERSİTE ETİK KODU 

 
Sınavlarda kopya yapılması veya yapmaya teşebbüs edilmesi, dersle ilgili ödev, proje, sunum gibi çalışmalarda 

kullanılan kaynaklara atıf yapılmaması (intihal) durumlarında M.C. Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Vizyon 

Üniversitesinin mevzuatında yer alan ilgili disiplin kuralları uygulanır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi 

öğrencilerinin bu tarz davranışlara asla rağbet etmemeleri beklenmektedir.    
 

 

  

 

 

 

 


