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ÖZET 
 
Hızla büyüyen kentlerde, sürdürülebilir kent yönetimi anlayışına göre kentsel büyümenin kontrol altına alınması gerekmektedir. 

Başka bir ifadeyle, sürdürülebilir kent yönetimi, kentlerin mevcut yapılarının bilinmesinin yanı sıra gelecek yıllarda arazi 

kullanımının nasıl değişeceği ve kentleşmenin hangi yönde olacağının öngörülmesini de gerektirmektedir. Bu nedenle, kentsel 

büyümenin izlenmesinde simülasyon modellerine sıklıkla başvurulmaktadır. Simülasyon modellerinin sonuçları,  kentleşme 

tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek doğal alanların tespit edilmesine imkân vererek, “sürdürülebilir bir kentsel yaşamın” 

oluşmasında temel olacak altlık verilerin elde edilmesine yardımcı olmaktadır. 

 

Kadastral yapı bir kentin büyümesini etkileyen temel değişkenlerden biridir. Bu nedenle çalışmanın amacı kadastral parsel 

tabanlı simülasyon modelleri üretilerek kentsel büyümenin araştırılmasıdır. Çalışmada Sancaktepe İlçesi’ne ait kadastral 

haritalar incelenmiş ve çalışma boyunca 70.000’in üzerinde kadastral parsel, dört farklı zaman diliminde analiz edilmiştir. 

Simülasyon modeli oluşturmak için gereksinim duyulan arazi kullanımı verileri kadastro haritaları ve tapu verilerinden 

üretilmiştir. Çalışma alanında ilk tesis kadastrosuna 1950’li yıllarda başlanmış ve üretilen haritaların yıllara göre incelenmesi 

sonucunda 1961, 1992, 2001 ve 2014 yılları modelin zaman dilimleri olarak seçilmiştir. 

 

Çalışma kapsamında; 2030, 2050 ve 2070 yılları için hücresel otomat tabanlı kentsel büyüme simülasyon modelleri üretilerek 

Sancaktepe'de meydana gelen arazi kullanımı değişimleri incelenmiştir. 

  

Anahtar Sözcükler: Simülasyon, Kadastro, CBS, Kentsel Büyüme 

 

ABSTRACT 

 

CREATING PARCEL BASED URBAN GROWTH SIMULATION MODEL FROM 

CADASTRAL MAPS: A CASE STUDY OF SANCAKTEPE 
 
In terms of sustainable city administration, urban growth should be controlled in rapid growing cities. In other words, 

sustainable city administration needs to determine existing urban structure as well as how to change land use/land cover and to 

predict urban growth direction. Therefore, simulation models have been frequently used for monitoring urban growth. Results 

of simulation models help to detect natural areas under urbanization threats and obtain essential base data for creating 

sustainable urban life. 

 

Cadastral structure is one of the basic variables of urbanization. The main purpose of this study is to generate cadastral parcel 

based simulation models for investigating urban growth. Cadastral maps and over 70,000 parcels of Sancaktepe district were 

examined throughout this study for four periods. The first cadastral works started in 1950s and at the end of analysis of the 

generated maps; 1961, 1992, 2001 and 2014 were selected as the time periods of our project. 

 

In this study, cellular automata based urban growth simulation models were created for the years 2030, 2050 and 2070 and 

land use/land cover change in Sancaktepe were investigated. 

 

Keywords: Simulation, Cadaster, GIS, Urban Growth. 

 

1.GİRİŞ  
 

Birleşmiş Milletler (BM) 1987 yılından itibaren çeşitli toplantılar düzenleyerek hızlı büyüyen şehirlerde yaşam 

kalitesini artırmak adına sürdürülebilir kalkınma modelini önermiştir. Sürdürülebilir kalkınma modelinin bir 

parçası olarak sürdürülebilir kent yönetimi anlayışına göre, kentsel büyümenin kontrol altına alınması 

istenmektedir. Başka bir ifadeyle, sürdürülebilir kent yönetimi, şehirlerin varolan yapılarının bilinmesinin yanı sıra 

ilerleyen yıllar içinde arazi kullanımının meydana gelecek değişimleri ve şehirleşmenin hangi yönde olacağının 
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öngörülmesini de gerektirmektedir (Ayazlı vd., 2014).  

 

Günümüzde kent çeperlerinde kentsel büyüme sebebiyle oluşabilecek doğal kaynak tahribatı, salt gözleme 

dayanan tahminler ile yapılmakta ve doğal koruma alanları belirlenmektedir. Fakat bu gözlemler sonucunda ortaya 

çıkan çalışmalar, olası kentsel büyüme eğilimlerini temel aldığı için gerçek gelişme dinamiklerini tam anlamıyla 

yansıtmamaktadır. Gerçekçi kentsel büyüme tahminleri, mutlaka bilimsel bir kesinlikte olmalı, kentin ekonomik 

büyüme potansiyelini de göz önüne alarak, sürdürülebilir bir ekonomi ve sürdürülebilir doğal çevre yaratacak 

şekilde tahminler, planlara aktarılmalıdır. Bu sebeple büyüme tahminleri, koruma alanlarının belirlenmesi ve 

sürdürülebilir kentsel gelişim planlarının yapılmasında vazgeçilmez bir araç niteliğindedir.  

Mülkiyet durumu bir kentin büyümesini etkileyen temel değişkenlerden biridir. Kentsel büyüme doğrudan fiziksel 

mekânın boyut, gelişme hızı, zaman ve yönü vb. dinamiklerini anlamak için arazi (yüzölçümü), mesafe, arazi 

kullanımı, mülkiyet gibi kendine özgü birincil değişkenlerle ele alınması ve açıklanabilmesi yani doğrudan kendi 

özgü bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir  (Başlık, 2008). Antik çağdan günümüze organik/doğal 

büyüyen ve planlı/yapay büyüyen kentler olarak iki farklı şekilde sınıflandırılmıştır  (Batty ve Longley, 1994). 

Planlama bir anlamda kentsel büyüme ile zorunlu kılınmış ve pek çok kentsel büyüme modeli geliştirilmiştir.  

 

20. yüzyılın ortalarından itibaren planlamada sistem yaklaşımı ve kestirim modelleri kullanılmaya başlanmış ve 

kentlerin karmaşık ve dinamik yapısının modellenebilmesi için kompleks teorisinden yararlanılmıştır  (Başlık, 

2008;  Ayazlı vd., 2015). Bilgisayar teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde artık kentlerin simülasyon 

modellerinin oluşturulması kolaylıkla yapılabilmektedir. Böylece, günümüzde kentsel büyüme için bir çok 

çalışmada simülasyon modelleri kullanılmaktadır  (Clarke vd., 1997; Benenson ve Torrens, 2004;  Batty, 2007; 

Başlık, 2008; Ayazlı vd., 2015). 

Kentsel büyümenin arazi kullanımı üzerinde oluşturduğu değişimleri izlemek için genellikle hücresel otomat (HO) 

tabanlı simülasyon modelleri kullanılmaktadır  (Clarke vd., 1997; Silva ve Clarke, 2002; Benenson ve Torrens, 

2004;  Jantz ve Goetz, 2005; Batty, 2007; Başlık, 2008; Akın vd., 2014; Ayazlı vd., 2015). HO’nun, grid ağı 

(lattice), durum kümesi, komşuluk ilişkisi, dönüşüm kuralları ve zaman olmak üzere beş temel elemanı vardır 

(Benenson ve Torrens, 2004; Hammam vd., 2004). HO, bir durumun hücrelere bölünmesi ve her bir hücrenin 

kendisine komşu olan hücrelerin durumuna göre gelecekteki durumunun kestirilmesine olanak sağlayan bir işletim 

sistemidir. HO temelli kentsel modellerde bir hücrenin durumu arazi kullanımını göstermektedir (Ayazlı, 2011). 

Hücrelerin arasında bilgi, takas edilebilir veya komşulara doğru yayılabilir ve bu anlamda HO, bilginin mekâna 

yayılmasını destekleyebilir (Benenson ve Torrens, 2004; Ayazlı, 2011). 

Kentsel büyümenin belirlendiği HO temelli çalışmalarda genellikle; arazi kullanımı, eğim, ulaşım, plan kararları 

ve kısıtları, idari sınırlar, litoloji ve yapısal özellikler, sosyo-ekonomik vb. veriler kullanılmaktadır. Çalışmalarda 

piksel büyüklükleri projenin amacına göre farklılık göstermekle birlikte 10 m ile 500 m arasında değişmektedir 

(Silva ve Clarke, 2002;  Jantz ve Goetz, 2005;  Sevik, 2006; Oguz vd., 2007; Başlık, 2008; Ayazlı, 2015). 

Uygulama alanı, ülkemizin hızlı büyüyen, kırsal ve orman alanlarına doğru saçaklanan ve çevresinde yer alan su 

kaynaklarına ister istemez etki eden İstanbul’un Sancaktepe ilçesidir. Sancaktepe ilçesi, 06.03.2008 tarihinde 

yürürlüğe giren 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 2008 yılında kurulmuş ve Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan 

beldelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 2008’den 2015 yılına kadar, ilçede yaklaşık % 55’lik bir nüfus 

artışı söz konusudur (TÜİK, 2016).  

Çalışmada, ilk tesis kadastrosundan başlayarak, kadastral haritalardan dört periyot arazi kullanımı, üç periyot 

ulaşım ve üç periyot bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üretilen idari sınırlar (ilçe, mahalle ve 

köy), iki periyot ulaşım, bir periyot bina ve Harita Genel Komutanlığı’nın ürettiği sayısal yükseklik modeli (SYM) 

verileri kullanılmıştır. Elde edilen veriler bir veritabanı içerisinde işlenerek 2030, 2050 ve 2070 yıllarına ait üç 

farklı kentsel büyüme simülasyon modeli (KBSM) oluşturulmuş ve kısa, orta ve uzun vadede meydana gelecek 

arazi kullanımı değişimleri belirlenmiştir. Bulunan sonuçlara göre çalışma alanında kentleşme yönü batıdan 

doğuya doğru oluşmaktadır. Özellikle ilçenin doğusunda yer alan mahallerdeki boş alanlar, tarım arazileri ve 

ormanların kısa vadeden itibaren yerleşim alanlarına dönüştüğü belirlenmiştir. 

 

2.ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEM 

 

2.1.Çalışma Alanı 
 

Büyük bir bölümü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Ömerli Havzası Koruma Kuşağı içinde 

yer alan ilçede, yaşanan hızlı kentleşme sonucunda değişen arazi kullanımı nedeniyle önemli doğal ve çevresel 

alanlar kentleşme tehdidi altında kalmıştır. Geçmiş yıllardan beri süre gelen hızlı nüfus artışı ve göç; 

gecekondulaşma, kaçak yapılaşma ve kontrolsüz kentleşmeyi beraberinde getirerek ilçedeki arazi kullanımında 

değişimlere yol açmış ve bu durum, mülkiyet deseninin çeşitlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. İlçenin coğrafi 

konumu, artan nüfus yoğunluğu ve ulaşım potansiyeli mülkiyet yapısındaki değişimlerinin araştırılması için 

önemli etkenlerdir. 
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Sancaktepe ilçesi, 2008 yılında Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan beldelerinin birleştirilmesiyle kurulmuştur. İlçe 

Sultanbeyli, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri ile komşudur ve 19 tane mahallesi 

vardır (Şekil 1). Yüzölçümü 62,41 km
2 

ve nüfusu, kurulduğu 2008 yılından 2015 yılına kadar geçen yedi yıllık 

sürede 229.093’den 354.882’ye çıkarak çok hızlı bir artış göstermektedir (TÜİK, 2016).  

 

 
 

Şekil 35. Sancaktepe İlçesi idari sınırları 

2.2.Yöntem 
 

Çalışmada kullanılan yerleşim yeri, yapı stoku, arazi kullanımı ve erişilebilirlik verilerinin hazırlanabilmesi için 

Ümraniye Kadastro Müdürlüğü’nden alınan kadastral haritaların ve Sancaktepe Belediyesi’nden alınan imar 

planlarının, coğrafi bir veritabanı olan kentsel büyüme veritabanına aktarılması gerekmektedir. Bu nedenle ilk 

olarak, kadastral veriler, imar planları ve bölgedeki imar hareketlerinin yoğun yaşandığı yıllara ait veriler analiz 

edilmiştir. Kadastral pafta üretimi ve imar faaliyetlerinin yoğunluğu dikkate alındığında dört farklı zaman dilimi 

ortaya çıkmaktadır. Proje sahasında ilk tesis kadastrosu çalışmalarına 1956 yılında başlanmış ve 1962 yılına kadar 

farklı ölçeklerde toplam 33 adet kadastral harita üretilmiştir. 1988-1992 yılları arasında 56 adet, 1997-2002 yılları 

arasında ise toplamda 82 adet kadastro haritası üretilmiş, aynı zamanda bu zaman diliminde bölgede imar 

hareketliliği de en yoğun şekilde yaşanmıştır. Son olarak, 06.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun 

ile başlayan ve günümüze kadar gelen süreç ise Sancaktepe için dördüncü periyodu oluşturmaktadır. Son periyotta 

30’un üzerinde kadastral pafta üretilmiş ve Sancaktepe’nin bütün olarak ele alındığı ilk imar planı yapılmıştır. 

Buna göre çalışmanın periyotları 1961, 1992, 2001 ve 2014 olarak belirlenmiştir. Bu sayede hem tarihsel süreç 

içerisinde kentsel büyüme adına önemli olaylar dikkate alınmış, hem de güncel verilere göre gelecek için 

simülasyon modelleri hazırlanmıştır. 

 

Simülasyon modelinin oluşturulmasında kullanılacak verilerin depolanması, düzenlenmesi, analizi ve sunumunun 

kolay bir şekilde yapılabilmesi için elde edilen veriler bir veritabanı yönetim sistemi içerisinde tutulmuştur. 

Veritabanı içinde mekâna dayalı tarihsel verilerin hazırlanması, depolanması, işlenmesi ve analizi için kabul edilen 

yıllara ait dört adet mekânsal veri kümesi oluşturulmuştur. Oluşturulan veri kümeleri içinde yerleşim yeri ve arazi 

kullanım verilerinin üretileceği Parsel sınıfı ile erişilebilirlik verisinin hazırlanacağı Yol sınıfı ve yapı stoku 

verilerinin tutulacağı Bina sınıfı oluşturulmuştur.  

 

Bölgede farklı tarihlerde ve farklı koordinat sistemlerinde üretilen kadastral haritalar ED50 koordinat sistemine 

dönüştürülerek düzenlenmiştir. Geçmiş yıllara ait, taranmış kadastro paftalarının sayısallaştırılması T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Kadastro Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.2012 

tarihli 1737 numaralı genelgesine göre yapılmaktadır. İlgili genelge uyarınca, sayısallaştırma işlemi 

gerçekleştirilirken ölçü hatası MÖ, sayısallaştırılan noktanın konum hatası MK ve pafta ölçeğinin paydası M 

olmak üzere hata payı Şekil 2’deki gibidir. 
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Şekil 36. Sayısallaştırma hata payları (TKGM, 2012) 

 

Kentsel büyümenin kestirilmesinde kullanılan HO tabanlı az sayıda yazılım vardır. Bunlardan başlıcaları; Research 

Institute Knowledge Systems (RIKS) tarafından geliştirilen Geonamica/Metronamica yazılımı, USGS ve 

California Üniversitesi Santa Barbara Enstitüsünde geliştirilen SLEUTH yazılımı ve ilk olarak Yichun Xie, 

sonrasında ise Michael Batty ve Zhanli Sun tarafından geliştirilen DUEM (Dynamic Urban Evolutionary 

Modeling) yazılımıdır  (Ayazli vd., 2015). SLEUTH ve DUEM yazılımları, akademik yazılımlardır ve ücretsizdir. 

DUEM yazılımında arazi kullanım sınıfları programla birlikte tanımlı olarak gelmekte ve değiştirilememektedir. 

Bu nedenle yazılım esnek bir yapıya sahip değildir. Açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılım olan SLEUTH’ün 

yazılımının kullanımı diğer iki yazılıma göre daha kolay olduğu için çalışmada kullanılması tercih edilmiştir. 

 

Girdi verisi olarak; eğim, iki periyot arazi kullanımı, hesap dışı kalan alan (yerleşim yeri olmaması gereken 

alanlar), en az dört periyot kentsel alan, en az iki periyot ulaşım ve gölgeli rölyef veriye (Hillshade) gereksinim 

duymaktadır. Yazılım, KBSM’yi test, kalibrasyon ve kestirim aşamalarında oluştururken, dört büyüme kuralı ve 

bu kurallarla ilişkili beş büyüme katsayısını (Çizelge 1) kullanmaktadır (SLEUTH, 2016). 

 

 

Çizelge 3. Büyüme kuralları ve katsayıları (Ayazlı, 2011) 

Büyüme Kuralları Büyüme Katsayıları 

Doğal  Saçılım, Eğim 

Yeni Yayılma Merkezleri  Ortaya Çıkma, Eğim 

Çeper  Yayılım, Eğim 

Yol Etkisi  Ortaya Çıkma, Eğim, Yol Etkisi, Saçılım 

 

Simülasyon modeli oluşturulurken ilk aşama Test aşamasıdır. Test aşamasında, sistemde kullanılacak olan 

verilerin hesaplamalar için verilerin yazılımın istediği formatta hazırlanıp hazırlanmadığı denetlenir. Eğer istenilen 

standartlarda üretilmişse, veri kümesi kalibrasyon aşamasında kullanılabilir. (SLEUTH, 2016) 

 

Kalibrasyon aşaması kendi içinde üç adımda gerçekleştirilir ve kestirim aşaması için en uygun büyüme katsayısı 

değerlerinin hesaplanması amaçlanmaktadır. En uygun katsayı değerleri, hesaplanan 14 adet ölçüte göre Brute 

Force Calibration (BFC) yöntemini kullanarak belirlenmektedir. Bu ölçütlerden hangisinin veya hangilerinin 

katsayı belirlemede kullanılacağı konusunda henüz bir fikir birliği olmamasıyla birlikte literatürdeki son 

çalışmalarda katsayıların Optimum SLEUTH Metric (OSM) yöntemiyle belirlenmesi önerilmektedir  (Dietzel ve 

Clarke, 2007). Bu nedenle katsayıların hesaplandığı kalibrasyon aşamasında Optimum SLEUTH Metric (OSM) 

yöntemi kullanılmıştır. 

 

OSM yöntemi, Dietzel ve Clarke (2007) tarafından geliştirilmiş ve her bir kalibrasyon sonrasında hesaplanan 

ölçütlerden; Compare, Pop, Edges, Clusters, Slope, X-Mean ve Y-Mean ölçütleri kullanılarak katsayıların 

belirlendiği bir yöntemdir (Dietzel & Clarke, 2007). OSM yöntemine göre katsayılar hesaplandıktan sonra gelecek 

için KBSM’nin üretileceği kestirim aşamasına geçilir ve hangi yıllar için kestirimde bulunulacaksa, o yıl için 

KBSM oluşturulur.  

 

3.UYGULAMA 
 

Çalışmada izlenen işlem adımları Şekil 3’de gösterildiği gibi Ümraniye Kadastro Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 

arşiv çalışmalarıyla başlamıştır.  Arşiv çalışması sonucunda elde edilen, farklı yıllara ait 70.000’in üzerinde parsel 

verisi CBS ortamında düzenlenerek, KBSM oluşturmak için girdi verileri hazırlanmıştır. KBSM oluşturulduktan 

sonra zamansal değişim analizleri yapılarak kentsel büyümenin yönü ve etkileri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar 
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irdelenmiştir.  

 

Arşiv Çalışmaları Veri Toplama ve İşleme

KBSM Girdi Verilerinin 

Hazırlanması
KBSM’nin Oluşturulması

Zamansal Değişim Analizi Sonuçların İrdelenmesi

 
 

Şekil 37. İşlem adımları 

 

Projenin ilk adımı, Sancaktepe İlçesi’ne ait mülkiyet desenini ortaya çıkartmak için Ümraniye Kadastro 

Müdürlüğü gerçekleştirilen arşiv çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda, 1961, 1992, 2001 ve 2014 yılları için parsel 

bazında yerleşim yeri, arazi kullanımı verileri ve ulaşım verileri (2006 ve 2013 yılına ait veriler İBB’den temin 

edilmiştir) üretilmiştir. Bu sayede kadastro sistemimizde düzenli olarak kaydı tutulmayan geçmiş yıllara ait 

kadastral veriler, hazırlanan Kentsel Büyüme Veritabanında kayıt altına alınmıştır.  

 

Arşiv çalışmaları tamamlandıktan sonra ikinci aşama olan Veri Toplama ve İşleme aşamasına geçilmiştir. 

KBSM’nin ihtiyaç duyduğu temel veriler olan uygunluk, bölgeleme, erişilebilirlik, arazi kullanımı ve sosyo-

ekonomik veriler bu aşamada üretilmiştir. 

 

Uygunluk verileri olarak sınıflandırılan grup, gelecekte arazi kullanım fonksiyonunun yerleşim olmaya elverişli 

olup olamayacağını mekânsal olarak taşıyan verilerdir. Projede, uygunluk verisi olarak; kadastral haritalardan 

üretilen 1961, 1992, 2001 ve 2014 yıllarına ait parsel bazındaki yerleşim yeri verileri ile HGK’den temin edilen ve 

10 m mekânsal çözünürlüğe sahip SYM verisi kullanılmıştır eğim verisi kullanılmıştır.  Ancak, 3402 sayılı 

Kadastro Kanunu’nun 16. Maddesine göre “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar 

(bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular 

tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir” denmekte ve tescil dışı bırakılmaktadır. Ayrıca yine Kadastro Kanunu’nun 

16. Maddesinin d bendinde “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde, özel kanunları hükümlerine tabidir” diyerek ormanların kadastrosunun özel kanun 

hükümlerine göre yapılacağını ifade etmektedir. Bu nedenle ilk periyotta, çalışma alanı sınırları içersinde boşluklar 

meydana gelmiştir. Bu boşluklar, 1972 yılına ait Landsat uydu görüntüsü sınıflandırılarak üretilen arazi kullanımı 

verileri ile giderilmiştir. Çalışmada yerleşim yeri, tarım arazileri, 2B alanları, ormanlar ve ham toprak arazileri 

olmak üzere kadastral verilerden üretilen beş adet arazi kullanımı sınıfına yer verilmiştir. 

 

Kadastral haritalardan üretilen ve İBB’den temin edilen bina verileri ile parsel verileri çakıştırılmış, üzerinde bina 

olan parsellerin ağırlığı 100 ve parsel olmayan verilerin ağırlığı ise 75 olarak ayarlanarak dört periyotluk yerleşim 

yeri verilerinin içine dahil edilmiştir. 

 

Simülasyon modeli kurulurken eğim ölçütü ayarlanabilmektedir ve bu değer yazılımda %21 olarak ayarlanmıştır. 

Ancak bölgede % 40’ın üzerinde eğimli olan yerlerde bile kentleşme faaliyetlerinin gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Özellikle Mevlana, Safa ve Yunus Emre mahallerini de içine alan bölgede eğimin % 40’dan büyük olduğu yerlerde 

kentleşmenin meydana geldiği belirlenmiştir (Şekil 4). Bu nedenle modelde, eğim ölçütü % 80 olarak 

ayarlanmıştır. 
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Şekil 38. Eğimi % 40’dan büyük olan mahalleler 

 

İstanbul için hazırlanan 1: 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda (ÇDP) ilçe sınırları içinde çok küçük bir bölge 

jeolojik olarak risk taşımaktadır ve hâlihazırda burası kentleşmesini tamamlamış bir bölgedir. Bu nedenle 

oluşturulan modelde jeolojik yapı dikkate alınmamıştır. 

 

Bölgeleme veri grubu ise planlarda tasarlanan, kentsel büyümeye yön veren ve bazı sınırlamalar da getiren verileri 

içermektedir. Konut için önerilmiş alanlar, önerilen tarım alanları, köprüler gibi üst yapı tesisleri, önerilen yollar 

vb. fonksiyonları ve koruma alanları gibi kısıtları içerir. Ancak Şekil 4’de görüleceği üzere uygunluk verisi 

kapsamında modelde yer verilen eğim verisi incelendiğinde % 50’nin üzerinde eğim sahip olan yerler de bile 2014 

yılı itibari ile kentleşme faaliyetleri mevcuttur. Bu nedenle İstanbul’un kentleşmesi de dikkate alınarak modele 

kısıt getirecek herhangi bir bölgeleme verisi kullanılmamıştır. 

 

Ulaşım/erişilebilirlik veri sınıfında karayolları, demiryolları vb. ulaşım verileri yer almaktadır. Birinci, ikinci ve 

üçüncü periyotlara ait erişilebilirlik verisi ilgili dönemlere ait kadastral haritaların sayısallaştırılmasından 

üretilmiştir. Ancak ikinci periyotta bazı kadastral paftaların güncel olmaması nedeniyle açılan yolların haritalara 

işlenmediği belirlenmiştir ve İBB Şehir Rehberi’ndeki ilgili döneme ait uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarından 

yararlanılarak ikinci periyota ait ulaşım verisi üretilmiştir. 2006 ve 2013 yıllarına ait ulaşım verileri ise İBB’den 

temin edilmiş ve sırasıyla dördüncü ve beşinci periyota ait yol verileri düzenlenmiştir. Beş dönemlik erişilebilirlik 

yol verileri Çizelge 2’deki gibi ağırlıklandırılmıştır. 

 

 

Çizelge 2. Yol Türü ve Kodları 

Yol Türü Kodu 

Otoyol, şehirlerarası yol 100 

Ana cadde, bulvar vb. 75 

Otoyol, şehirlerarası yol 50 

Köy yolu 25 

 

HO tabanlı çalışan SLEUTH yazılımı kullanılarak oluşturulan simülasyon modellerinde, 10m x 10m, 20m x 20m, 

ve 40m x 40m piksel büyüklüklerinde 3 ayrı veri kümesi oluşturulmuştur. Bu veri kümelerinde eğim, arazi 

kullanımı, kentleşme dışı alanlar, yerleşim yeri, ulaşım ve gölgelendirilmiş (hillshade) verileri yazılımın 

standartlarına göre oluşturulmuştur (SLEUTH, 2016; Ayazlı, 2011). Gerekli değişiklikler senaryo dosyalarında 

düzenlenerek 2030, 2050 ve 2070 yılları için üç adet KBSM oluşturulmuştur. Kalibrasyon aşaması boyunca 

yapılan hesaplamalara ait kalibrasyon sonuçları özeti Tablo 3.3’de gösterilmektedir. 
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Çizelge 4. Kalibrasyon sonuçları özeti 

 

4.BULGULAR 
 

Geçmiş yıllardan beri süre gelen hızlı nüfus artışı ve göç; gecekondulaşma, kaçak yapılaşma ve kontrolsüz 

kentleşmeyi beraberinde getirerek ilçedeki arazi kullanımında değişimlere yol açmıştır. Arazi kullanımı için 

hesaplanan büyüme katsayılarına göre 2030, 2050 ve 2070 yılları için üç farklı KBSM oluşturulmuş ve 1961-2014, 

2014-2030, 2014-2050 ve 2014-2070 yılları arasında zamansal değişim analizleri gerçekleştirilmiştir. Çizelge 4’de 

sonuçlara göre 1961 yılında % 0,1 oranındaki yerleşme yeri oranı 2014 yılında %18,1’e çıkmıştır. Bunu yanında 

tarım arazileri ve ormanlarda yaklaşık % 10’luk bir azalma vardır. KBSM sonuçlarına göre bu değişimin kısa, orta 

ve uzun vade de devam etmesi beklenmektedir (Çizelge 5). 

 

Çizelge 5. 1961 ve 2014 yıllarına ait arazi kullanımı 

 

Arazi 

Kullanımı 

1961 2014 

Piksel Sayısı Oran (%) Piksel Sayısı Oran (%) 

Yerleşim 2.290 0,1 318.300 18,1 

Tarım arazileri 287.009 16,3 106.953 6,1 

2B Alanları - - 7.373 0,4 

Orman 

Alanları 
271.087 15,4 90.505 5,1 

Ham Toprak 15.774 0,9 12.381 0,7 

 

 

Çizelge 6. Arazi kullanımına göre gelecekte yerleşim yerine dönüşmesi beklenen arazi kullanım sınıfları 

Yerleşim yerlerine dönüşüm 
Oransal Değişim 

1961-2014 (%) 2014-2030 (%) 2014-2050 (%) 2014-2070 (%) 

Tarım arazilerinden 51 17 20 21 

2B'lerden - 12 13 13 

Ormanlardan 55 6 7 7 

Ham topraktan 2 18 21 22 

 

5.TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 

Hücresel Otomata tabanlı çalışan SLEUTH yazılımı kullanılarak oluşturulan arazi kullanım simülasyonu 2070 yılı 

arazi kullanımı tahminini içermektedir. Günümüzde yapılan ulaşım projeleri ve İstanbul’un kentsel yayılma yapısı 

göz önüne alındığında Sancaktepe İlçesi’nde yer alan ve henüz yapılaşmamış alanlar örneğin Paşaköy ve 

çevresinin yoğun bir kentleşme baskısı altında olduğu düşünülmektedir. Ancak, yapılaşma Paşaköy çevresinde 

sınırlı kalmış ve bu alanda yapılaşmanın yağ lekesi şeklinde yayıldığı gözlenmiştir. En belirgin kentsel yapılaşma 

Paşaköy’ün güneyinde ana yol aksları boyunca oluşmuş, Paşaköy caddesi boyunca kuzeyde, Hilal ve Yunus Emre 

mahallelerinde yerleşim alanları genişlemiştir. Yine ilçenin güney doğusunda bulunan askeri hava alanında bir 

yapılaşma söz konusudur, havaalanı çevresinde yer alan yapılaşmanın yayılarak havaalanına doğru ilerlediği 

Katsayı Adı İlk Kalibrasyon Hassas Kalibrasyon Son Kalibrasyon Katsayı 

Değerleri 

 İterasyon sayısı = 5 İterasyon sayısı  = 8 İterasyon sayısı = 10  

 Aralık Adım Aralık Adım Aralık Adım  

Saçılım 0-100 25 75-75 1 75-75 1 75 

Ortaya çıkma 0-100 25 100-100 1 100-100 1 100 

Yayılım 0-100 25 1-1 1 1-1 1 1 

Eğim 0-100 25 0-25 5 10-20 2 14 

Yol Çekim 0-100 25 0-100 25 0-100 25 1 
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görülmektedir (Şekil 5). 

 
 

Şekil 39. 2070 yılına ait arazi kullanımında üretilen KBSM 

 

Arazi kullanım simülasyon modeli gelişme eğilimleriyle uyumlu bir tahmin sergilemekte ve beklenenin aksine 

kentsel yapılaşma 2070 yılı için beklenenin altında gözükmektedir. Sancaktepe ilçesinden geçen 3. Köprü yol 

güzergâhları kentsel gelişmeyi bu simülasyonda beklenen oranda etkilemediği anlaşılmaktadır. 

 

Kalibrasyon sonucu hesaplanan büyüme katsayılarına göre Sancaktepe İlçesi’ndeki büyüme karakteristiği farklı 

yerlerde ortaya çıkmakta ve saçılarak devam etmektedir. Eğim katsayısının düşük olması nedeniyle ilçenin 

topografik yapısının kentleşmeye etkisi yok denecek kadar azdır şeklinde yorumlanmaktadır. Zaten Safa, Mevlana 

ve Yunus Emre mahallerinde (Şekil 4) eğimin % 50’den büyük olduğu yerlerde bile kentleşmenin görülmesi 

yapılan yorumu desteklemektedir. 

 

100 yılı aşkın bir sürede tarım arazilerinin % 72’si, ormanların ise % 62’sinin yerleşim alanına dönüşmesi 

beklenmektedir. 1961 yılında bölgede 2B arazilerinin olmayışı nedeniyle 1961-2014 yılları arasında bu arazilerden 

yerleşime dönüşüm belirlenememiştir. Ancak 2014 yılından 2070’e kadar 2B’lerden, % 13’lük bir dönüşümün 

olması orman alanlarındaki tahribatın yakın zamandan başlayarak devam edeceğini göstermektedir. 2015 yılında 

gerçekleştirilen saha çalışmalarında yöre halkı ile yapılan görüşmelerde de Ömerli Barajı civarındaki ormanlık 

alanların siyasi güçlerin ve sermaye gruplarının ilgisini çektiği hatta bu bölgede bir golf tesisi yapılmasının 

düşünüldüğü tarafımıza sözlü olarak bildirilmiştir. Bu ifadenin kanıtlanması eldeki verilerle mümkün olmamakla 

birlikte 2030 yılından itibaren 2B alanlarından yerleşime dönüşüm oranının % 12 olarak hesaplanması bu iddiaları 

doğrular niteliktedir (Çizelge 4 ve 5). 

 

Üretilen KBSM’lerde kentleşme hızı beklenin altında belirlenmiştir. Bu durumun nedenleri arasında kentleşmeyi 

doğrudan etkileyen nüfus verilerinin ve komşu ilçelere ait kadastral verilerin kullanılmadığı düşünülmektedir. 

Projenin ilk periyodu olan 1961 yılında sokak bazında nüfus verileri üretilmemesi ve komşu ilçelerin proje çalışma 

sınırları dışında olması nedeniyle kentleşme hızıyla ilgili tezin kanıtlanması ne yazık ki bu projede mümkün 

olmamıştır. Ancak, ilerleyen yıllarda başka bir proje kapsamında uydu görüntülerinden yararlanarak yeni bir 

KBSM oluşturmak ve bu iddiaları araştırmak gerekmektedir. 

 

Proje kapsamında arazi kullanımı verileri kadastral verilerden üretilmiştir. Böylece üretilen verilerin güvenilirliği 

devlet tarafından sağlanmış olmaktadır. Bunun yanında, ülkemizde ilk tesis kadastrosuna 1920’li yıllarda 

başlanmıştır. Bu sayede arazi kullanımı değişimi analizlerinin daha eskilerden başlayarak yapılabilmesi olanaklı 

olmaktadır. Ancak gerek veri güvenirliği ve tarihsel verilerin doğruluğunun, günümüz gereksinimlerini 
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karşılayabilmesi için konuyla ilgili TKGM’nin önemli sorumluluğu vardır. Eğer TKGM bu konuda sorumluluk 

alıp arazi kullanımının kadastral verilerden üretilmesi halinde hem kendi döner sermayesine yeni bir kaynak 

yaratacak hem de konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda ilgili kurum, kuruluş ve araştırmacıların dışa bağımlılığını 

azaltacaktır. 
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