
 

Gazi Teknoparkı ▪ Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi ▪ Bahçelievler Mah.320. Sok. No: 3/B ▪ Gölbaşı/ANKARA 

Telefon: 0.505.2695610 ▪ e-posta: erkanp555@yahoo.com       0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATO  
PLANLAMA + TASARIM + DANIŞMANLIK 
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STRATO planlama+tasarım+danışmanlık 
 

  

“Kentliler için birlikte 

yenilik yapalım ve  

yarının kentini 

bugünden 

planlayalım...” 

 

Prof. Dr. Erkan POLAT 
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• BİR PLAN/TASARIM BİR YERİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİR? 
• YENİLİKÇİ KENTSEL/BÖLGESEL/KIRSAL/YEREL 

PLANLAR/PROJELER için plan üretimi ve inovasyon 
danışmanlığı. 

• “GELECEĞİN PLANLARI” nı birlikte üretiyoruz… 
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DEĞERLERİMİZ: 
 
2019'da Gazi Teknoparkı’ nda (Ankara) Türkiye’deki ilk ve tek akademik 
Ar-Ge, tasarım ve planlama şirketi olarak kurulan STRATO, kurucusu 
Prof. Dr. Erkan POLAT öncülüğünde alanında uzman birçok değerli 
akademisyeni ve şehir plancısını da barındırmaktadır. 
 
STRATO, kurulduğu günden beri eski geleneksel planlama 
yöntemlerinden farklı bir şekilde yenilikçi kentsel ve bölgesel 
planlama ve tasarım hizmetleri sunmayı amaçlamıştır. Öncü ruhu 
onu ileri teknolojilerde uzmanlaşmada olduğu kadar, bölgesel ve 
kentsel planlamada ve kentsel tasarımda yenilikçi yaklaşımlar 
geliştirmeye yöneltmiştir. Bugün bile, daha yaşanabilir büyüme, 
gelişme ve sürdürülebilir kalkınma hizmetinde kentsel planlama ve 
tasarım uygulamalarını iyileştirmek, ekibimizi yönlendiren ana 
motivasyondur. Bugünden yarının yaşanabilir ve sürdürülebilir 
bölgelerini ve kentlerini planlama/tasarlama misyonuyla, STRATO üç 
temel üzerine kuruludur: Yenilikçilik, Katılımcılık ile Bütünleşik 
Planlama ve Tasarım. 
 

 

YENİLİKÇİLİK 

 
 

Büyümenin ve gelişmenin adım adım 
gerçekleştiğini bilen STRATO, çalıştığı 

ortamların her birini sürdürülebilir 
kalkınma ölçeğinde daha üst seviyeye 

yükseltmeyi hedefler. En iyi 
uygulamalara ulaşmak için, firma farklı 

alanlarda hareket ederek bir 
sürdürülebilir inovasyon kültürü 
geliştirmiştir. Kullanılan araçlar 

planlama, tasarım, görselleştirme ve 
grafik açısından en verimli ve yeni 

araçlardır. Çalışma yöntemleri titizdir ve 
kentsel planlama ve gelişimine yeni 

teknikler ve yaklaşımları 
bütünleştirmek için sürekli 

gelişmektedir. 
 

 

KATILIMCILIK 

 
STRATO, iş birliğine dayalı katılımı ve 
iletişimi projelerinin her birine entegre 

eder. Ortak tasarım, canlı 
laboratuvarlar, prototip oluşturma ve 

taktik kent planlaması dahil olmak 
üzere en gelenekselden en çağdaşa 

kadar geniş bir katılımcı teknik 
yelpazeye sahiptir. İlgili aktörler ve 

paydaşlar arasındaki iş birliğinin, onları 
rakip değil gerçek katkıda bulunanlar 

olarak konumlandırarak bir başarı 
garantisi olduğu artık yaygın bir şekilde 

kabul edilmektedir. STRATO, zaman 
içinde projelerin başarısı için gerekli 

olan birçok müttefiki ortaya çıkararak 
herkes tarafından bağlılık ve 

sahiplenme yaratır. 
 

BÜTÜNLEŞİK PLANLAMA VE 
TASARIM 

 
 

STRATO, her bölgeye ve kente özgü en 
uygun çözümleri sunma çabalarını bir 

araya getirerek bütünleşik bir planlama 
ve tasarım yaklaşımı ortaya koymaktadır. 
Bu yaklaşım birlikte çalışmayı mümkün 
kılar, bu da süreci hızlandırır ve çoğul 

fikirleri paylaşarak yeniliği teşvik eder. Bu 
nedenle yapılacak Kent Çalıştayları, 

belediye kaynaklarının uzmanlığını, karar 
vericilerin katılımını ve uzmanların yanı 

sıra ilgili tüm aktörlerin katılımını 
birleştirir. Bu bütünleşme sayesinde, en 

eksiksiz ve sürdürülebilir bir projeyi 
oluşturmak için herkesin katkısı olur. 
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HİZMETLERİMİZ: 
 
Küresel çağda dünyayla birlikte büyüyen sorunlarla karşı karşıya kalan 
her kent, kalkınma ve kent planlaması açısından giderek daha fazla 
göze çarpan özel yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. STRATO, hizmet 
verdiği kurumlara ve kişilere beklenti ve hedeflerine dayanan 
özgünleştirilmiş hizmetler sunar. Uygulamamızda kamu kurum ve 
kuruluşları, belediyeler ve kent geliştiricilerle iş birliği içinde ortaya 
konulan kent planlaması, yaşam ortamları üzerinde yararlı etkiler 
yaratan somut çözümler tasarlamamıza olanak tanır. 

 
PLANLAMA 

STRATO, stratejik mekânsal, kentsel ve bölgesel planlama konusunda 
kapsamlı bir uzmanlığa sahiptir. Dünyadaki yeni yaklaşımları yakından 

takip eden STRATO’nun uzmanlığı kentin ve kentlilerin yaşam 
kalitesini iyileştiren somut sonuçlara ulaşmak üzerinedir. 

 

 
 

• Bölgesel ve Kentsel Gelişim Şemaları ve Planları 
• Master Planlar 
• Çevre Düzeni Planları 
• Bölge Planları 
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• Nazım ve Uygulama İmar Planları 
• Stratejik Mekânsal Planlama 
• Planlamaya Yönelik Araştırmalar 
• Karşılaştırmalı Analiz ve Sentezleme (Süperpoze, Transpoze, 

Eşik vb.) 
• CBS Analizleri ve Sentezleme 
• Demografik ve Sektörel Analiz ve Tahminler 
• İklim Değişikliği ve Afet Risk Planları 
• Optimal Yağmur Suyu Yönetimi Uygulamaları  
• Dirençlilik Senaryoları 
• Akıllı Kent Gelişim 
• Bölgesel Kalkınma ve Kentsel/Kırsal Gelişme Senaryoları 
• Ulaşım ve Trafik Planları 
• Acil Eylem Planları ve Tasarımı 
• Otopark Yerseçim ve Kapasite Analizleri 
• Turizm Merkezi Planları / Turizm Amaçlı Planlar / Kıyı-Liman-

Yat Limanı Planları 
• Kentsel Dönüşüm-Yenilemeye Dönük Planlamalar 
• Özel Proje Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlara İlişkin Planlar 
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KENTSEL TASARIM 

STRATO, yaşam kalitesini yükselten ve kentliyi mutlu eden sokak, 
meydan ve mahallelerin tasarımında uzmanlaşmıştır. Tüm kentsel 

dinamikler dikkate alınır: Kullanıcılar, işlev, ticaret, ekonomi, mimari, 
bitki örtüsü, eğlence, dinlence, güvenlik, trafik vb. Bir yerin özünü, 

tarihini ve kimliğini anlamak, kentsel sanatın veya estetiğin ötesine 
geçen geliştirme çözümleri getirir. STRATO tarafından tasarlanan 
kentsel tasarım, o kentsel mekâna özgü bir kimlikle yaşam ortamı 

yaratmak için tüm oyuncularla iş birliği içinde gerçekleştiriliyor. 

 
 

• Sokakların, Meydanların, Mahallelerin, Tüm Kamusal Alanların 
veya Diğer Alan/Arazi Kullanımlarının Tasarımı 

• Yeni Kentsel Gelişme Alanlarının Tasarımı 
• Genel Gelişme Planı 
• Site Değerlemesi/Yerel Planlar 
• 3B Modelleme ve Görselleştirmeler 
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DANIŞMANLIK 
Proaktif teknik ve profesyonel destek sunmanın yanı sıra, STRATO 

kentsel ve bölgesel sorunlara en son ve en yeni çözümler sunar. 
Birden fazla ortamda çapraz uzmanlık, en iyi uygulamalara ilişkin 

derinlemesine bilgi ve çok kısa süreler içinde verimli yanıtlar 
bulunmasını sağlar. 
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• Yerel Yönetime Profesyonel Destek 
• Kurumsal/Mekânsal Stratejik Planlar 
• Kent ve İmar Planlaması için Teknik ve Profesyonel Destek 
• Taslak Hazırlama, Değişiklik ve Düzenleyici Prosedür Hazırlama 

Desteği 
• Kentsel Çalışmalar ve Analizler 
• Özel Gelişme Projeleri 
• Karar Alma Organları Nezdinde Temsil Sağlanması 

 
Ar-Ge / ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

STRATO, kentsel planlama ve geliştirme uygulamalarını iyileştirmek 
amacıyla araştırma ve geliştirmeye de yatırım yapmaktadır. Firma, 

geliştirdiği çeşitli yenilikçi hizmetler sayesinde, sürekli gelişen ulusal, 
bölgesel ve kentsel/kırsal sorunlara daha iyi yanıt verir. 

 

 
 
Araştırma aşaması:  

• Kentsel Geleceğe/İleriye Dönük Planlar 
• Ortak Tasarım Süreci 
• Living Lab Olarak Adlandırılan Katılımcı Süreç 
• Danışma Etkinliği 
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• Belediye Eko-Sorumluluk İncelemesi 
 
Geliştirme aşaması: 

• Akıllı Topluluk Uygulama Stratejisi 
• Konferans, Atölyeler, Eğitim, Animasyon, Yuvarlak Masalar / 

Editoryal Etkinlik Programlama 
• Belediye Kentsel Tasarım İncelemesi 
• Kapsamlı Danışma Yöntemi: Projeksiyonlar 
• Kentsel Yapıların Sürdürülebilirlik Döngüsü Analizi 
• Müdahale/Karlılık, Fayda-Maliyet, Fizibilite Analizi 

 

 


