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ünya nüfusunun %85’i 

2015’ten beri kentsel alanlarda 

yaşamaktadır (UN DESA 

2015; Melchiorri vd., 2018). 

Bu nedenle, 21. yy. da kentsel alanlar 

küresel sürdürülebilirlik tartışmasının 

ana odağı hâline gelmiştir (Wolfram, 

2019). Kentleşme süreci nüfusun 

artışına paralel olarak sorunlarla 

karşılaşılmasına neden olmaktadır. 

Bu sorunlar, şehirlerin verimli yaşam 

alanları hâline gelmesi ve kaynakların 

yaşam standardını iyileştirecek şekilde 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ile 

değişim sürecinin kontrol altına 

alınmasına yönelik yeni çözümlerin 

geliştirilmesini gerektirmektedir 

(Brebbia ve Galiano-Garrigos, 2016). 

Kentsel dönüşüm, kentsel değişimi 

yönetmeye yönelik müdahalelerdir 

(Carmon, 1997). Kentsel dönüşüm, 

sosyal olarak dezavantajlı sakinlerin 

bulunduğu, zayıf ekonomik yapıya 

sahip yüksek işsizlik oranlarının olduğu, 

eskimiş ve kalitesiz konut ve yaşam 

çevreleri ile yetersiz hizmetlerin olduğu 

(Turcu, 2010), kendisini üretemeyecek 

derecede kötüleşmiş ve dönüşüm 

sonrasında yaratılacak rantın yüksek 

olduğu (Görgülü, 2005) alanlarda 

ortaya çıkmaktadır. Özellikle 1990’lı 

yıllar ile birlikte artan sorunların 

ve sürdürülebilirlik tartışmalarının 

kentsel alanlardaki nüfus artışı ile 

ilişkilendirilmesi, kentsel dönüşüm 

ve sürdürülebilirlik konularının bir 

arada tartışılması gerekliliğini ortaya 

koymuştur (Carmon, 1997; Turcu, 2010). 

Farklı uluslararası politika çerçeveleri 

(UN 2030 Gündemi, Habitat II-III, AB 

Kentsel Gündemi, Avrupa Mekânsal 

Gelişme İlkeleri, Yeni Kentleşme 

Kongre Bildirgesi gibi) de kentsel 

dönüşümlerin sürdürülebilirliğe yönelik 

olarak gerçekleştirilmesinin hayati 

önemini vurgulamıştır (Wolfram, 2019). 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının 

başarılı olmasında sürdürülebilir 

gelişme ilkelerinin benimsenmesi çok 

önemli iken dönüşüm çalışmaları da 

sürdürülebilir gelişimin sağlanmasında 

büyük bir fırsat alanıdır (Roberts ve 

Skyes, 2000; Tallon, 2013). Ancak 

çoğu ülkede dönüşüm politikalarının 

sürdürülebilirlikten bağımsız olarak 

ilerlediğini söylemek mümkündür 

(Percy, 2003). Bu noktada 

kentsel dönüşümü sürdürülebilirlik 

çerçevesinde değerlendirmeye olanak 

sağlayan model geliştirmek üzere 

kurgulanan bu makalenin hem literatür 

hem de uygulama için özgün bir katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.

Temel Sorun ve Yöntem
Kentlerde ekonomik veya işlevsel 

ömrünü doldurmuş yapıların bulunduğu 

niteliksiz fiziki çevrelerin, sosyal 

ve ekonomik nitelikler bakımından 

köhneleşmiş yaşam alanlarının 

yeniden yaşanabilir hâle getirilmesi, 

kente kazandırılması, tamir ve tadil 

eylemleri için kentsel dönüşüm 

projeleri üretilmektedir. Çöküntüleşmiş 

yaşam alanlarının onarılması, kente 

kazandırılması, yeniden geliştirilmesini 

esas alan tamir sürecinde, dengeli ve 

sürdürülebilir tadil eylemleri içeren 

modellerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu noktada özellikle günümüzdeki 

uygulamalarda gözlemlenen temel 

sorun, kentsel dönüşüm projelerinin 

mekâna etkisinin değerlendirilmesine 

olanak sağlayan, sürdürülebilir ve 
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ÖZET Günümüzdeki kentsel dönüşüm uygulamalarında 

gözlemlenen temel sorun, projelerin kentsel 

mekâna etkisinin değerlendirilmesine olanak 

sağlayan, sürdürülebilir ve uygulanabilir etkin 

yönetim mekanizmasının eksikliğidir. Makalede 

akıllı büyüme, kentsel dönüşümde etkin bir yönetim 

mekanizması olarak değerlendirilmiştir. Kentsel 

dönüşüm projelerinin, sürdürülebilir bir proje olup 

olmadığının uygulama aşamasına geçilmeden önce 

sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmesi için akıllı 

büyüme ilkelerinin kullanılabilirliğinin belirlenmesi 

amaçlanmış ve bir araç olarak akıllı büyüme matrisi 

oluşturulmuştur.  Matris, uygulamaya bir türlü 

aktarılamayan önemli ilkelerin değerlendirilmesi ve 

temel eksikliklerin belirlenmesi olarak iki temel işlemi 

gerçekleştirebilmeyi sağlamaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER  kentsel dönüşüm, akıllı büyüme, 

sürdürülebilir gelişme, bütüncül değerlendirme
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uygulanabilir etkin bir yönetim 

mekanizmasının eksikliğidir. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının 

sürdürülebilir bir proje olup 

olmadığının değerlendirilmesine 

yönelik bir model oluşturma çabası 

makalenin çıkış nedeni olmuştur. 

Bu makale, literatür araştırmasının 

sentezlenmesi ile model oluşturmak 

üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

Literatür araştırması internet siteleri, 

online veri tabanları ve üniversite 

kütüphane taramalarına dayanılarak, 

ulusal ve uluslararası yaklaşımları ve 

uygulama örneklerini ele alan kitap, 

dergi, makale ve tez incelemeleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Literatür araştırması 

sonucunda model olarak, kentsel 

dönüşüm projelerini yönetebilmede 

kullanılabilecek bir araç olarak projeye 

özel akıllı büyüme matrisi ve puan 

kartı oluşturulmuştur. Sonuçta, akıllı 

büyüme matrisinin kentlerin eskiyen, 

çöküntü haline gelen alanlarının 

tamir sürecinde, yenilenmesine, 

rehabilitasyonuna, yeniden kullanıma 

adapte edilebilmesine yönelik getirilen 

tadil eylemlerinin olumlu ve olumsuz 

niteliklerinin değerlendirilmesi 

sürecinde önerilen modelin olası 

katkıları değerlendirilmiştir. 

Kentsel Dönüşüm ve 
Sürdürülebilir Gelişme İlişkisi
Kentsel dönüşüm, belirli bir zaman 

aralığında sürekli gerçekleşen bir 

olgudur. Roberts (2000, 2017)’ a 

göre kentsel dönüşüm, kapsamlı ve 

entegre bir eylem ve vizyon olarak bir 

alanın ekonomik, fiziksel, toplumsal 

ve çevresel koşullarının kalıcı bir 

şekilde iyileştirilmesini sağlamaya 

çalışmaktır. Donnison (1993) ise, 

kentsel dönüşümü çöküntü alanlarında 

yoğunlaşan sorunları çözümlemek 

için ortaya konulan yöntemler 

olarak tanımlamaktadır. Kentsel 

dönüşüm, farklı problemlere getirdiği 

farklı çözümler nedeniyle yeniden 

canlandırma, yenileme, sağlıklılaştırma, 

soylulaştırma gibi farklı müdahale 

yöntemlerini şemsiyesi altına alan bir 

kavramdır (Atkinson, 2004; Turcu, 

2010; Alpopi ve Manole, 2013). 

 19. yy’dan bugüne kadar uygulanan 

kentsel dönüşüm politikaları 

ve müdahale biçimleri çeşitlilik 

göstermiştir. 1800’lerin ortalarından 

1945’lara kadar, fiziksel değişime 

odaklanan (Galdini, 2005; Mcdonald 

vd., 2009) müdahale biçimi kentsel 

yenileme olmuştur (Akkar, 2006).  1940 

ve 1950’lerin dönüşüm politikaları, 

yeniden inşa ile fiziksel değişimlere 

yoğunlaşmıştır (Lichfield, 1992; Galdini 

2005; Akkar, 2006). 1960’larda 

yeniden canlandırma ile birlikte kentsel 

dönüşüm politikaları sosyal hedefler 

içermeye başlamıştır. 1970’lerle daha 

çok toplumsal sorunlara duyarlı 

iyileştirme ve yenileme 1980’lerle 

ekonomik canlanmayı sağlamak yer 

almıştır. Kentsel yeniden geliştirme 

müdahaleleriyle, mekânın ekonomik ve 

fiziksel boyutlarına vurgu yapılmıştır 

(Lichfield, 1992; Couch vd., 2003; 

Galdini 2005; Akkar, 2006; Mcdonald 

vd., 2009). 1990’larla birlikte entegre 

eylemlere önem veren sürdürülebilir 

kent ve bölgelerin geliştirilmesine 

yönelik canlandırma ve koruma 

odaklı kapsamlı politikalar içermeye 

başlamıştır (Couch vd., 2003; 

Galdini, 2005; Mcdonald vd., 2009). 

1990’ların başı ile ortalarında dönüşüm 

projelerinde yerel topluluklara 

güçlü vurgusu olan bir katılıma 

odaklanılmıştır. 1990’ların sonlarında 

stratejilerin geliştirilmesi, yönetişimin 

iyileştirilmesi ve kentsel dönüşüm için 

kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi 

üzerinde yoğunlaşılmıştır (Couch vd., 

2003; Mcdonald vd., 2009). 1990’lı 

yılların dönüşüm programlarından sonra 

kentsel dönüşümde sürdürülebilirlik 

odaklı yaklaşımlar odak noktası hâline 

gelmiştir (Colantino ve Dixon 2011, 

Roberts ve Skyes, 2000). 2000 yılı 

sonrasında dönüşüme ilişkin kentsel 

yenileşme kapsamında; karma kullanım 

şeması odaklı yaklaşımlar, kentsel 

form ve kentsel tasarım perspektifi, 

kültür endüstrisi yaklaşımı, sağlık ve 

refah perspektifi ve toplum tabanlı 

ekonomi yaklaşımları ortaya çıkmıştır 

(Colantonio vd., 2009). Kentsel 

dönüşüm politikaları, farklı odak 

uygulamalar ile değişmiş, ancak 

günümüzde hepsi sürdürülebilir 

topluluklar oluşturma anahtar 

yaklaşımı altında bir şemsiyede 

birleşmiştir (McDonald vd., 2009). 

Roberts (2000, 2017)’de kentsel 

dönüşüm politikaları ekonomik, fiziksel 

ve çevresel, sosyal ve toplumsal, 

iş-eğitim ve konut dönüşümü olarak 

beş konu olarak ele alınmaktadır. 

Bu yaklaşımların paralelinde, kentsel 

dönüşüm projelerinin problemlerle 

başa çıkabilmesi ve dönüşüme 

konu olacak alanlardaki değişimi, 

sürdürülebilir kentsel gelişim ilkeleri 

paralelinde yönlendirebilmesi için 

ekonomik, fiziksel ve sosyal boyutlarını 

birlikte ele alan, bütüncül bakış açısına 

sahip projeler olması gerekmektedir 

(Lichfield, 1992; Galdini 2005; Akkar, 

2006; Yazar, 2006; Urbact ii, 2015). 

Bütüncül dönüşüm kavramı, bir 

meydanın oluşturulması, bir bina 

cephesinin onarılması ya da yapılaşma 

düzeninin değişimi gibi müdahaleler 

yanında, değişimi toplumsal, ekonomik 

ve çevresel bir olgu olarak ele 

almaktadır (Ataöv ve Osmay, 2007). 

 Kentsel dönüşümün ana hedefleri 

(i. ekonomik) yatırımcıları çekmek, 

istihdam yaratmak, kentsel ekonomiyi 

canlandırmak; (ii. sosyal) kentsel konut 

arzını genişletmek ve yerel altyapıyı 

geliştirmek; (iii. çevresel) toplumun ve 

her bir sosyal grubun değerlerini ve 

tercihlerini göz önünde bulundurarak 

yaşam koşullarını iyileştirmek, 

kirliliğe karşı mücadele etmek ve 

(iv. kültürel) mimari mirasın (tarihi 

merkez) korunması ve kentsel turizmin 

geliştirilmesi olarak özetlenebilir 

(Galdini, 2005). Sürdürülebilirlik 

hedeflerine ulaşabilmek için mevcut 

yerleşmelerde sürdürülebilir yapılı 

çevrelerin üretilmesi gereklidir 

(Smith vd., 1998). Dönüşüm sonrası 

“BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM KAVRAMI, BİR 
MEYDANIN OLUŞTURULMASI, BİR BİNA 
CEPHESİNİN ONARILMASI YA DA YAPILAŞMA 
DÜZENİNİN DEĞİŞİMİ GİBİ MÜDAHALELERİN 
YANINDA; DEĞİŞİMİ TOPLUMSAL, EKONOMİK 
VE ÇEVRESEL BİR OLGU OLARAK ELE 
ALMAKTADIR”



96

MAKALE

9796

EGE M‹MARLIK EKİM 2020

olarak ortaya çıkan iyileştirmelerle, 

kentsel çevre bir kez daha yaşam 

ve işletme ile canlandığında, yerel 

istihdamı artırmakta, yeni yatırımları 

ve yeni fırsatları teşvik etmekte 

(Edgar ve Taylor, 2000) bu da 

sürdürülebilirliği vurgulamaktadır 

(Congress for The New Urbanism, 

2005; Mcdonald vd., 2009). Kentsel 

dönüşüm alanları, sürdürülebilir 

yerleşim alanlarının oluşturulması 

için bir fırsat alanıdır.  Bu bakımdan, 

kentsel dönüşüm sürdürülebilir bir yol 

izliyorsa, sürdürülebilir kentsel gelişime 

önemli ölçüde katkıda bulunabilir ve 

sürdürülebilir kentsel geleceğe yönelik 

yönlendirme sağlanabilir (Couch vd., 

2003). Bu noktada kentsel dönüşüm 

ve sürdürülebilir gelişme ilişkisi üzerine 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

 Sürdürülebilirlik bir kavram olarak 

ilk defa 1987 yılında yayınlanan Ortak 

Geleceğimiz Raporu’nda (Brundtland 

Raporu) kullanılmıştır (WCED, 1987). 

Kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik 

ilkelerinin yan yana gelmesi ise 1994 

yılında ”Sürdürülebilir Gelişme UK 

Stratejisi” çerçevesinde ele alınmış 

ve bu raporla kentsel dönüşümün, 

gelişmenin sürdürülebilir örüntüsünü 

desteklemedeki önemi kabul edilmiştir. 

Kentsel Görev Gücü (1999) tarafından 

hazırlanan ”Kentsel Rönesansa Doğru” 

raporunda, sürdürülebilirlik gündemi 

kentsel dönüşüm yoluyla sağlanmaya 

odaklanmıştır (Yorgancı, 2011).

 ODPM (2003) sürdürülebilir kentsel 

dönüşümün anahtar ilkelerini; gelişen 

bir yerel ekonomi, güçlü liderlik, etkili 

bir katılım, iyi tasarlanmış bir çevre, 

yeterli büyüklük, ölçek ve yoğunlukta 

temel hizmetlerin sunulması, verimli bir 

arazi kullanım, güçlü ve bağlantılı toplu 

taşıma, çeşitli hane halkı ihtiyaçlarına 

cevap verecek konut seçenekleri, farklı 

ihtiyaçları karşılayabilen ve kaynakların 

kullanımını en aza indirebilen binalar, 

kaliteli yerel kamu hizmetleri, çeşitli 

canlı ve yaratıcı bir yerel kültür, 

güçlü bir yer hissi, bölgesel, ulusal 

ve uluslararası toplulukla daha 

geniş bağlantıların varlığı olarak 

sıralamıştır (Akt. Tallon, 2013). 

Bugüne kadar gündemde olan kentsel 

dönüşüm projelerinin çoğu, kentsel 

ve teknik altyapının iyileştirilmesi, 

sürecin şeffaf yönetilmesi, katılım 

ve özellikle yere özgü modeller 

oluşturulması gibi noktalarda eksiklikler 

barındırmaktadır (Çınar vd., 2016). 

Dönüşümün iyi örneklerine yönelik 

yapılan çalışmalar (Couch vd., 2003; 

Raco, 2003) sürdürülebilirlik ile ilgili 

birtakım ölçütlere işaret etmektedir. 

Sürdürülebilirlik konusundaki 

çalışmaların birçoğu yoğunluk, 

kompaktlık, kentsel form ve tasarım 

gibi yapılı çevrenin fiziksel yönlerinin 

sürdürülebilirliğine vurgu yapmıştır. 

Kentsel yayılmaya karşı kompakt 

kent üzerine fiziksel sürdürülebilirliğe 

odaklanan, aynı zamanda ekonomik 

ve sosyal sürdürülebilirlik boyutunu 

da içeren çalışmalar (SGN, 2002; 

Smart Growth America, 2006; 

Colantino ve Dixon, 2011) sürdürülebilir 

gelişmeye yönelik Akıllı Büyüme, Yeni 

Şehircilik, Akıllı Şehir gibi yaklaşımların 

gelişmesine neden olmuştur (Calthorpe 

ve Fulton, 2001; Randhawa ve Kumar, 

2017). 

 Kentsel dönüşüm kavramı 

günümüzde, şehre dönüş kavramını 

teşvik etme, şehir merkezini 

canlandırma, rekabet gücünü 

artırma, çevre kalitesini iyileştirme, 

toplum katılımı ve iş birliğini sağlama 

içeriği ile akıllı bir büyümeye doğru 

geçişi sağlamaya yönelmiştir. Bu 

nedenle kentsel dönüşüm projelerini 

değerlendirmede araç olarak 

kullanılacak matriste özellikle ekonomik, 

fiziksel ve sosyal sürdürülebilirliği 

bütüncül değerlendirmeye katkı 

sağlayacak kriterlerin varlığı önem 

taşımaktadır. Bu kriterleri ise akıllı 

büyüme ilkelerinin sağlayabileceği 

benimsenerek model geliştirilmiştir.

Akıllı Büyüme ve İlkeleri
Sürdürülebilirlik temel hedefi 

doğrultusunda, kentsel büyümenin 

sınırlandırılması, yayılmanın önlenmesi; 

arazi kullanımın ulaşım sistemleriyle, 

temel ihtiyaçlarla ve mevcut gelişmeyle 

uyumlu hâle getirilmesine yönelik 

uygulamalar ön plana çıkmaktadır 

(Wheeler, 2000). 

 Akıllı büyüme, mevcut kent 

merkezlerinin yeniden canlandırılması 

ile kırsal alana yönelen imar gelişiminin 

engellenmesini, dolgu gelişimi, 

mevcut mahallelerin ve ekonominin 

canlandırılmasını, karma kullanım 

gelişmelerini, çevre korumasını, entegre 

ulaşım ve arazi kullanım planlamasını 

içeren, sosyal eşitliği ve etkileşimi 

sağlayan, yaşam kalitesini artıran, 

fiziksel, ekonomik ve sosyal yapının 

bütüncül olarak değerlendirildiği 

sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için 

tasarlanmış bir planlama yaklaşımıdır 

(Çalışkan, 2004; Smart Growth America, 

2006; Yazar, 2006; Litman, 2007).

 Richmond (2000), akıllı büyümenin, 

taşıma kapasitesi (1970), büyüme 

yönetimi (1980’ler) ve sürdürülebilir 

gelişme (1990’lar) süreçleriyle ortaya 

çıkan bir kavram olduğunu belirtmiştir.

Amerika’da yayılmadan kaynaklanan 

problemleri çözmek için pozitif anlamda 

iki model vardır. Birincisi, Yeni Şehircilik 

modelidir. Aslında eski şehircilik (yeni 

gelenekselcilik) modellerini izlemektedir. 

İkincisi ise, akıllı büyüme modelidir 

(Calthorpe, 1993). Başlangıç odağı 

olarak yeni şehircilik, akıllı büyüme 

kavramına önderlik yapmaktadır. 

Yeni şehircilik, karma kullanım, ilişkili 

sokak modelleri ve yürüyen topluluklar 

düşüncesinin temelinde Jane Jacobs’a 

(1961) büyük önem vermiştir. Yeni-

geleneksel planlama veya geleneksel 

mahalle tasarımı, Duany ve Plater-

Zyberk’in (1992) öncülüğünde kompakt 

toplulukları, karma kullanımlı şehir 

merkezlerini ve geleneksel yapı 

tiplerinin oluşturulmasını benimsemiştir. 

Akıllı büyüme yaklaşımı da Calthorpe 

(1993) ve Kelbaugh (1989) tarafından 

geliştirilen toplu taşıma temelli gelişme 

ile kompakt gelişme, insan ölçeğinde 

geleneksel mahalle gelişimi, yaşanabilir 

topluluklar, yeni-gelenekselci mahalle 

yaklaşımlarından etkilenmiştir (Tallon, 

2013). Akıllı büyüme, sürdürülebilirlik 

ilkelerinin daha kısa sürede 

incelemesini sağlamaya yönelik ilkeler 

barındırmaktadır (SGN,2002; EPA, 

2009). 

 Akıllı büyümenin sürdürülebilir 

gelişimi sağlamaya yönelik geliştirdiği 

temel ilkelerini açıklayan literatürdeki 

çalışmalar incelendiğinde (Burchell vd., 

2000; NAHB, 2002; SGN, 2002; EPA, 

2009; SGN, 2014) on temel ilke ile 

değerlendirildiği görülmüştür. 

 1. Karma alan kullanımı Kullanımların 

bina, mahalle ve bölge düzeylerinde 

karıştırılmasını teşvik etmeyi, şehir 

merkezinde konut kullanımlarını 

cesaretlendirmeyi, farklı kullanımları 

birbiri ile yakın mesafelerde 

konumlandırarak evden ticari alanlara 

ve iş imkânlarına erişilebilirliği artırmayı 

içermektedir (SGN, 2002, 2014; EPA, 

2009). 
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 2. Kompakt yapı tasarımından 

avantaj sağlama Kompakt tasarım 

için asgari yoğunluklar oluşturmayı, 

geleneksel mahalle tasarımını 

kullanmayı, minimum parsel 

gereksinimini azaltma araçlarını 

önermektedir. Binaların aşırı bir 

şekilde yatay değil, insan ölçeğini 

kaçırmadan dikey gelişimi ve böylelikle 

yeşil alan imkânlarının artırılmasını 

desteklemektedir (SGN, 2002, 2014; 

EPA, 2009). 

 3. Konut seçeneklerinin 

oluşturulması Tüm gelir grupları 

için konut ihtiyaçlarını karşılamak, 

komşuluk biriminde, tek aile evleri, 

apartmanlar, dublex daireler vb. farklı 

konut seçeneklerinin bulunmasıdır. 

Toplumsal yapının gelişimine bağlı 

olarak maliyeti azaltmak, hane halkının 

çeşitlilik gösteren ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek konut gelişimlerinde, 

tekil ve çoklu aile yapılarını entegre 

etme, böylelikle farklı türden ve yaş 

grubundan nüfusun gelişimi ve bölgede 

daha eşitlikçi dağılımı sağlamayı 

içermektedir (Katz, 1994; SGN, 2002, 

2014; Litman, 2007; EPA, 2009). 

 4. Yürünebilir topluluklar oluşturma 

Yürünebilirliği ve bisiklet dostu olmasını 

sağlamak için sokak genişliklerinin 

düzenlenmesi, kaldırımların, engellilere 

yönelik düzenlemelerin varlığı, kontrollü 

sokak geçişlerinin sağlanması, yaşama, 

çalışma alanlarına ve hizmetlere 

erişime yönelik hatlar arasında düzenli, 

güvenilir rotalar ve aktarma noktaları 

oluşturmayı içermektedir (SGN, 2002, 

2014; Litman, 2007; EPA, 2009). 

 5. Güçlü mekân hissi olan, özgün, 

mekâna duyarlı çekici toplulukların 

oluşturulması Akıllı büyüme, mevcut 

mahallelerin karakterini iyileştirmeyi, 

sokakların, binaların ve kamusal 

alanların birlikte bir yer hissi 

uyandırmayı, yerel toplum karakterini 

ve kimliğini göz önüne alınarak 

tasarlama ile çekiciliğini artırmayı, 

tek tip, birbirine çok benzeyen 

komşulukların oluşumunu önlenmeyi, 

özgünlüğünü kaybetmeden gelişime 

ayak uyduran topluluklar yaratma 

amacı için tasarım kurallarını uyarlamayı 

önemsemektedir (SGN, 2002, 2014; 

EPA, 2009; Boran, 2009). 

 6. Açık alanlar, çevresel önemli 

alanlar ve tarihi alanların korunması 

Akıllı büyüme, önemli çevresel-doğal 

alanların (tarım arazileri, kıyı alanları, 

sulak alanlar, balık ve yaban hayatı 

koruma alanları, taşkın alanlar ve jeolojik 

olarak tehlikeli alanlar gibi) korunması, 

temiz hava, su, çevre standartlarının 

dikkate alınması, yaşam kalitesinin 

artırılması, yeşil altyapı planının 

benimsenmesi, açık alan, çevresel önemli 

alanların ve tarihi kültürel değerlerin 

koruma programlarının oluşturulması, 

bu konularda finansman teknikleri 

kullanılması ve yeni gelişmelerde 

korumacı yaklaşımla yön veren 

politikaları benimsemektedir (SGN, 

2002, 2014; Litman, 2007; Boran, 2009). 

 7. Gelişimi mevcut yerleşimin 

yakınlarında destekleme ve yönlendirme 

Mevcut yerleşim alanlarında, yeniden 

geliştirme ve yatırım yapıldığı zaman 

yeni altyapılar için kaynak harcamadan 

kazanç sağlanabilir, yayılma önlenebilir 

ve önemli kentsel alanlar terk edilmiş 

alan olmaktan kurtulabilir (Mitchell, 

2004). Akıllı büyüme, mevcut yerleşim 

alanlarında, arazinin boş veya köhne 

parçaları üzerinde gelişimi için vergi 

indirimlerini ve dolgu kontrolünü imar 

kurallarıyla teşvik etmeyi içermektedir 

(SGN, 2002, 2014). 

 8. Adil ve çekici mahalleler oluşturma 

Akıllı büyüme, yeniden gelişimdeki 

artışın mevcut planlarla birleştirilmesi, 

inşaat/yapılaşma düzenine göre tasarım 

rehberleri oluşturulması, kullanıcı odaklı 

imar yönetmelik ve düzenlemeleri 

yapılması, âtıl kalmış, köhne alanlarda 

yeniden geliştirme programlarına 

destek verilmesi, ödenebilir maliyetler 

oluşturabilmesini gerektirmektedir (SGN, 

2002, 2014). 

 9. Ulaşım seçeneklerinde çeşitlilik 

oluşturma Yüksek bağlanılırlığa sahip, 

mahalle ölçekli caddelerin yol ağının 

planlanması, toplu taşımaya ağırlık 

verilmesi, farklı ulaşım seçeneklerini 

aktarma merkezleri ile bağlama, bireysel 

otomobil kullanımının azaltılmasını 

içermektedir (SGN, 2002, 2014; EPA, 

2009; Litman, 2007).

 10. Toplum katılımı ve iş birliğini 

sağlama Sürece toplumdaki her 

aktörün dâhil edilmesi, mekân denetim 

kuralları ve toplum göstergeleri 

oluşturulması, her topluluk için farklılık 

gösterecek ihtiyaçların karşılanacağı 

sorunları çözmek için yoğun tasarım 

çalışmalarının düzenlenmesi, halkın 

katılımı için bir süreç oluşturulması 

önem taşımaktadır (SGN, 2002, 2014; 

EPA, 2009). 

Kentsel Dönüşümün Yönetimi 
İçin Kullanılabilecek Projeye 
Özel Akıllı Büyüme Matrisi
Akıllı büyüme yaklaşımı, yeni gelişme 

alanlarından önce merkezi alanların 

dönüştürülmesini amaçlayan ve 

sürdürülebilir kentsel gelişimin 

sağlanmasına yönelik 10 temel 

ilke barındıran kapsamlı, alternatif 

bir büyüme yaklaşımı olduğu için 

benimsenmiştir. Akıllı büyüme 

ilkelerinin, kentsel dönüşüm 

projelerini, kentsel gelişimi 

yönlendirici bir fırsat alanı olarak 

ele alıp, sürdürülebilir kentsel 

gelişme ilkelerini uyarlayabilmede 

etkin bir yönetim mekanizması 

olabileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışma ile kentsel dönüşüm 

projelerinin sürdürülebilirliğinin 

değerlendirilebilmesinde akıllı büyüme 

ilkelerinin kullanılabilirliğine yönelik bir 

araç oluşturulmuştur. 

 EPA ve Fon ve Ontario Yönetiminin, 

Gibson 2001 ve Hardi ve Zdan 1997’nin 

sürdürülebilir gelişimin sağlanmasına 

yönelik göstergeleri (Martins, 2004) 

ve Akıllı büyümenin 10 temel ilkesinin 

uygulama kuralları ışığında oluşturulan 

projeye özel matris kullanılarak akıllı 

büyüme seviyesinde (%100-80), akıllı 

büyüme geçiş sürecinde (%79-60) ve 

hemen müdahale edilmesi gereken 

seviye (%59-) olarak belirlenen 

değerlendirme ölçeğine (https://

www.epa.gov/smartgrowth/smart-

growth-scorecards) göre akıllı büyüme 

düzeyi ölçülebilecektir. Buna göre 

sürdürülebilir ve uygulanabilir bir 

projenin akıllı büyüme seviyesinde 

olması gerektiği kabul edilmiştir. 

Projeye özel matris hazırlanmasında 

kullanılan kaynaklar ve içerikleriyle 

ilgili bilgiler Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Bu kaynakların incelenmesiyle projeye 

özel değerlendirmede kullanılacak 

olan matris (Tablo 2) oluşturulmuştur. 

Matris 10 temel akıllı büyüme ilkesi, 

her ilkenin değerlendirilebilmesine 

yönelik 61 kriter ve her kriterin 

puanlamasına yönelik de yaklaşık 

230 gösterge içermektedir. Akıllı 

büyüme matrisindeki ağırlıklar uzman 

görüşleri ile projelerin konularına 

göre farklılaşmaktadır. Matriste 1, 

2 ve 3 ağırlık bulunmaktadır. Bu 

ağırlıklar, Roberts (2000, 2017)’de 

kentsel dönüşüm temel konularından 

”ekonomik, fiziksel ve çevresel, sosyal 
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ve toplumsal, iş-eğitim ve konut 

dönüşümü” olarak belirtilen projenin 

niteliğine bağlı olarak, ilgili kriterlerin 

önem derecelerine göre matrisi 

kullanan uzmanlar (planlama, tasarım 

disiplinleri) tarafından belirlenmektedir 

(Örneğin, proje konut dönüşümü 

odaklı ise konut dönüşümünü direk 

etkileyecek göstergelerin ağırlığı 3, 

en az etkisi olan göstergelerin ağırlığı 

ise 1 olarak belirlenir). Her bir kriterin 

göstergelere göre aldığı puanların, 

ağırlık ile çarpılması sonucu elde edilen 

toplam puan, projenin akıllı büyüme 

düzeyine göre değerlendirilmesini 

sağlamaktadır. Akıllı büyüme geçiş 

sürecinde olduğu belirlenen projelerde, 

eksikliklerin belirlendiği kriterlerin 

düzeltilmesi ile projenin akıllı büyüme 

seviyesine ulaşarak sürdürülebilir 

bir proje olabileceği düşünülebilir. 

Değerlendirmeler sonrasında hemen 

müdahale edilmesi gereken seviyede 

çıkan projenin, uygulama aşamasına 

geçilmeden yenilenmesi gerektiği 

söylenebilir. Projeler, akıllı büyümenin 

10 temel ilkesi bakımından ayrı ayrı da 

değerlendirilerek, projedeki eksiklikler 

doğrultusunda yapılması gerekenler 

tespit edilebilecektir. Matriste yer 

alan ağırlıkların, projenin niteliğine 

göre farklılaşması, her bölge ve 

kente göre değişebilen ve bölgeye/

projeye özel değerlendirmeler 

yapılmasını sağlayacaktır. Bu durum, 

kentsel dönüşüm projelerinin akıllı 

büyüme ilkeleri çerçevesinde 

değerlendirilebilmesine yönelik 

geliştirilen modelin, uygulamaya 

aktarılamayan önemli ilkeleri barındıran 

bütüncül yapısı ile birlikte, bölge 

ve bağlam özelinde değişkenlik 

göstermesini de dikkate alan esnek 

yapısını ortaya koymaktadır. 

 Akıllı büyüme matrisi, kentsel 

dönüşüm projelerinin; 

 . Karma alan kullanımının 

değerlendirilmesi için; karma 

kullanım durumu, yeni bir gelişme 

türü sağlaması, mevcut gelişmelerin 

içerisinde dolgu kullanım sunması,

. Kompakt tasarımın değerlendirilmesi 

için; yapılaşma yoğunlukları, taban alanı 

kullanımı oranı, otopark gereksinimi, 

araç bağımlılığı, toplu taşıma kullanım 

yoğunluğu, otopark-ulaşım için ayrılan 

açık alanın eğlence-toplanma için 

ayrılan açık alana oranı, yoğunluk artışı 

için yasal teşviklerin varlığı, bölgesel 

planlama çalışmaları ile uyumu,

 . Konut seçeneklerinin 

değerlendirilmesi için; farklı konut fiyat 

ve kullanım seçeneklerinin varlığı, ucuz 

konut sunumunun desteklenmesi, konut 

stoğundaki artış, bina-parsel tipolojileri 

ve cephe seçeneklerinin varlığı, 

halk kooperatiflerine destek verilme 

durumu, konut ediniminde gelir seviyesi 

bakımından karma olma durumu,

 . Yürünebilir komşulukların 

oluşturulmasının değerlendirilmesi 

için; yaya hareketi oluşturan sokak 

düzeyinde aktivitelerin varlığı, yayaların 

binalara ulaşımında güvenilirliği 

sağlayacak şekilde konumlanması, 

yakın çevre veya önemli kullanımlara 

uzaklığı, yaya konforu için sokak 

düzenlemelerinin varlığı, ev-iş-geçiş 

yerlerinin yakınlarında önemli ulaşım 

servislerinin toplanması, yaya sisteminin 

varlığı, engelliler için düzenlemelerin 

varlığı, bisiklet, yaya güvenliği ve 

kaldırıma yönelik ilişkili ağların varlığı,

ÜSTTE Projeye özel akıllı büyüme matrisi oluşturmada faydalanılan kaynaklar (Tablo 1)
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 . Mekân duyarlılığının 

değerlendirilmesi için; yapılaşma 

stilinin mevcut ve istenilen mimari 

üslubu karşılama düzeyi, çevreyle 

uyum durumu, toplum mekânlarının 

geliştirilmiş olma durumu, sosyal 

yardım ve etkileşim fırsatlarının varlığı, 

kamusal açık alanlara erişilebilirliğin 

sağlanması, yapıların konumları, kentsel 

tasarım bütünlüğü, ada-blok-sokak 

uzunlukları, mevcut fiziksel dokuda 

iyileştirici etkisinin varlığı, genel plan ile 

uyumu,

 . Açık alanların ve tarihi alanların 

korunması için; kritik çevresel alanların 

korunma durumu, geri dönüşebilir 

malzeme kullanılma durumu, mevcut 

yapının yıkılması sonrasındaki 

malzemelerin geri dönüşüm durumu, 

mevcut önemli alanların-tarihi 

dokunun-doğal alanların korunması 

ve restore edilmesi, konut ve ticaret 

alanlarındaki açık alan oluşturulması, 

iklime uygun, yerel bitkilendirmenin 

kullanılması, yeşil yapılaşma 

tekniklerine uyum, tarihsel ve mimari 

açıdan önem taşıyan binaların yeniden 

kullanımı için destek sunulması ve 

mevcut koruma stratejileri ile uyumu,

 . Mevcut gelişime yakınlığın 

değerlendirilmesi için; altyapıyı 

kullanma durumu, mevcut gelişime- 

servislere yakınlık, âtıl kalmış/çöküntü 

alanların kullanım durumu, yerinde 

dönüşüm politikasının benimsenmesi, 

plana göre merkez veya yeniden 

gelişime ihtiyacı olan alanda 

tasarlanmış olma durumu, 

 . Adil-çekici mahalle oluşumunun 

değerlendirilmesi için; yerel işlerin 

değerinin artırılmasına yönelik katkısı, 

iş/konut dengesi, iş olanaklarının 

artırılması, projenin mülk sahiplerine 

getirisi, yatırımcıların maliyete 

sunacağı katkı oranı, ortaklık 

modellerinin kullanım durumu, yerel 

mimar ve firmaların projeye katılımı, 

ekonomik artışın mevcut planlarla 

bütünleştirilmesi, ekonomik yapıdaki 

etkisi,

 . Ulaşım seçeneklerinin 

değerlendirilmesi için; araç 

azaltma olanaklarının varlığı, yaya 

aktivitelerinin-çeşitli ulaşım türlerinin 

varlığı, toplu taşıma hatlarının varlığı 

ve yakınlığı, ulaşım türleri arasındaki 

entegrasyon düzeyi, yaya-engelli-

bisiklet yol ve güzergâhlarının varlığı ve 

sürekliliği, ulaşım kademelenmesi, 

. Toplum katılımının değerlendirilmesi 

için; yerel halk, mülk sahiplerinin 

projeye katılma durumu, hak 

paylaşımında kullanılan araçlar, 

personel-yerel halk-mülk sahipleri-

yatırımcılar ile tasarım öncesi ve 

tasarım sürecinde toplantı düzenlenme 

durumu, üniversitelerle ilişki durumu, 

toplum amaçlarının projeye yansıtılması 

ve sosyo-kültürel yapıyı geliştirmeye 

yönelik öneriler içermesi, kriterleri ile 

sorgulanmasını sağlamaktadır. 

 Matris ile bu kriterleri 

değerlendirmeye yönelik belirlenen 

230 gösterge, kentsel dönüşüm 

projelerinin açık ve objektif bir 

şekilde değerlendirilmesi için kolaylık 

sunmaktadır. Önerilen model, matriste 

bulunan ağırlıkların belirlenmesinin 

subjektif değerlendirmelere yol açabilme 

riski içermektedir. Ancak, ağırlıkların 

farklı sektörlerde çalışan 1’den fazla 

uzman ile tartışılarak belirlenmesi 

durumunda modelin bu riski ortadan 

kaldırılabilecektir. Projeye özel akıllı 

büyüme matrisi ile yapılan değerlendirme 

sonuçları yöneticiler, akademisyenler, 

uygulayıcılar, yatırımcılar ve geliştiriciler 

tarafından referans alınarak, proje 

uygulanmadan önce etkileri tartışılmış ve 

kabul edilebilirliği bilimsel veriler ışığında 

değerlendirilmiş olacaktır.

ALTTA Akıllı büyüme matrisi (Tablo 2)
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Sonuç ve Genel Değerlendirme
Akıllı büyümenin, kent merkezlerini 

canlandırma amacına yönelik anahtar 

noktası fiziksel, ekonomik ve toplumsal 

yapının bütüncül şekilde planlanmasıdır. 

Akıllı büyüme, uzun dönem sonrasında 

etkileri görülebilecek, sürdürülebilirlik 

ilkelerinin küçük bir alanda daha 

kısa sürede detaylı incelemeye 

alınmasını sağlamaya yönelik ilkeler 

barındırmaktadır. Bu ilkeler kentlerin 

tamir sürecindeki sürdürülebilir tadil 

eylemlerini yönetebilecektir. Projelerin 

yönetilmesi sürecinde değerlendirmede 

kullanılacak araç akıllı büyüme matrisidir. 

Bu matris belediye, kamu-özel sektör 

çalışanları, meslek odaları, akademisyen, 

yatırımcı ve geliştirici uzmanlar 

(planlama, tasarım disiplinleri) tarafından 

kullanılabilecek nitelikte açık, kapsamlı 

ve objektif bir yapıya sahiptir. Matris, 

biri uygulamaya bir türlü aktarılamayan 

önemli ilkelerin değerlendirilmesi, diğeri 

de temel eksikliklerin belirlenmesi 

olmak üzere iki temel işlemi 

gerçekleştirebilmeyi sağlamaktadır. Proje 

özelinde değerlendirme ile projelerin 

sürdürülebilirlik kapsamında olumlu ya 

da olumsuz görülen ilkeleri ve başarılı 

olma oranı belirlenebilecektir. Modelin 

en önemli katkısı, kentsel dönüşüm 

projelerinin sürdürülebilir bir proje olup 

olmadığını değerlendirmeye olanak 

sağlayacak detayda ilkeleri bir arada 

değerlendirmesi, karar süreci için bir 

rehber niteliği taşımasıdır. 

 Akıllı büyüme matrisi, kentsel dönüşüm 

projelerinin, sürdürülebilir kentsel 

gelişimin sağlanması ve bütüncül bakış 

açısı ile değerlendirilebilmesine ilişkin;

 . ekonomik açıdan, altyapı maliyetleri, 

geri dönüşüm seviyesi, ekonominin 

geliştirilmesi, teşvik ve indirimler, 

mekânsal düzenlemeler ile hareketlenen 

inşaat ve dolaylı gelişmelerin yanı sıra 

kent ekonomisinde ve emlak fiyatlarında 

artış ivmesi kazandırabilmesi, iş 

olanaklarının artması,

 . fiziksel açıdan, kentsel kalitenin 

artması, konut alanlarının yenilenmesi, 

ulaşımın gelişmesi, çevresel ve kültürel 

alanların korunması, yürünebilir, 

ulaşılabilir, yaşanabilir, sürdürülebilir 

kentsel alanların oluşturulması,

 . sosyal ve toplumsal açıdan, farklı 

toplumsal yapılara yönelik konut 

sunumunun sağlanması, tasarım 

ilkelerinin geliştirilmesi, sosyal etkileşim 

mekânlarının artırılması, kültürel değerlerin 
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korunması, katılımın sağlanması, 

ortaklık modellerinin oluşturulması, 

mevcutta bölgede yaşayan toplumsal 

yapının gereksinimlerini göz önünde 

bulundurarak yerinde dönüşüm 

olanaklarının sağlanması,  kişilerin 

yaşam yeri tercihlerine saygı 

gösterilmesi,

 . yasal ve yönetsel açıdan, 

üst plan kararlarına uygunlukları, 

koruma stratejileri ve kentin gelişme 

stratejileri ile paralellikleri, yoğunluk 

kararlarının ve rantın dağılımı, kamu 

gelirlerinde artış ve minimum harcama 

sağlayabilme, vergi ve teşviklerin 

değerlendirilmesi, uygulama araçlarına 

yönelik yaklaşımlar, konularında olası 

etkilerini incelemeyi sağlayacak çıktılar 

sunabilmektedir.

. Bu makale birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında 

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir 

ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda tamamladığı 

“Dönüşüme Bağlı Kentsel Gelişmenin Yönetilmesinde Bir 

Araç Olarak Akıllı Büyüme; Konya Kenti Örneği” isimli 

doktora tez çalışmasına dayanılarak üretilmiştir.
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