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ÖZET 

 

Ülkelerin ekonomik gelişmelerinin temeli, doğal kaynaklarının kullanımı ile doğrudan ilgilidir ve doğal kaynaklar dinamik 

özelliktedirler, bu yüzden sürekli izlenilmeleri gerekmektedir. Uzaktan algılama teknikleri arazi yönetimi, çevresel modelleme ve 

değişim analizi gibi birçok alanda önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Geçmişe dönük verilerle yapılan analizlerin yanı sıra 

kentlerin gelecekteki büyümelerini çevresel şartlara göre yönlendirebilmek ve kontrol altına alabilmek kentlerin geleceği için 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada piksel tabanlı bir kent büyüme modeli olan SLEUTH kullanılmıştır. 

 

Bu çalışmanın ana amacı; hücresel bir otomasyon modeli olan SLEUTH modeli ile Afyonkarahisar kentsel gelişiminin 2030 yılına 

kadarki simülasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaçla iki farklı büyüme senaryosu geliştirilmiştir. Her iki senaryo için de 2012 

yılından başlayan 2030 yılında sonlanan simülasyon üretilmiştir. Ayrıca simülasyon sonuçları, 2013 ve 2015 yıllarına ait Landsat 

görüntülerinden elde edilmiş kontrollü sınıflandırma sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak, mevcut büyüme 

senaryosu ile kent gelişimi 2011’den 2030’a kadar 3115 hektar artacağı, bu artış ile doğal alanların 2300 ha’nın yok olacağı 

görülmektedir. Kontrollü büyüme senaryosu ile 2000 ha doğal alanın kentleşmeden korunabileceği, şehrin sosyal ve ekonomik 

yönden öneme sahip doğal kaynaklar üzerinde yanlış arazi kullanımlarının önüne geçilebileceği sonucuna varılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Kentsel Modelleme, SLEUTH Model, Simülasyon, Uzaktan Algılama. 

 

ABSTRACT 

 

MONITORING URBAN GROWTH USING SLEUTH MODEL 

 
Rapid growth in world population and wrong land-use practices on natural resources has become a global problem. The basis of 

countries' economic development is directly related to the use of natural resources. In addition, natural resources have dynamic 

properties; therefore, they should constantly be monitored. Remote sensing has been an essential tool for the analysis of land 

management, environmental modeling, variable analysis, etc. In addition to retrospective data analysis of cities, to be able to direct 

future growth based on environmental conditions and to bring under control will be useful without a doubt. Therefore, a pixel-

based urban growth model, SLEUTH, has been used in this study. 

 

The main objective of this study shows the simulation of the change in urban growth of Afyonkarahisar until 2030 with SLEUTH 

model, a cellular automation model. For this purpose, two different growth scenarios have been developed. The simulation has 

been generated for both scenarios from 2012 to 2030. Also simulation results have been compared with  controlled classification 

results derived from Landsat images for 2013 and 2015 years. 

As a result of the study, with the current growth scenario, urban development from 2011 to 2030 will increase by 3115 hectares, 

and it is seen that 2300 hectares of pasture areas will be destroyed with this increase. It is found that 2000 ha of natural areas can 

be protected from urbanization and the wrong land use of the city's natural resources having social and economic importance can 

be avoided with the controlled growth scenario. 

 

Keywords: Afyonkarahisar, Urban Modelling, SLEUTH Model, Simulation, Remote Sensing. 

 

1.GİRİŞ 
 
Dünya nüfusunun hızla artması, doğal kaynaklar üzerindeki yanlış kullanımlar, potansiyel arazi kullanım çelişkileri 

birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gündemindeki sorunlardır. Geçtiğimiz son iki yüzyılda dünya nüfusu 

sadece 6 kat artmasına rağmen, kent nüfusu 100 katından fazla artmıştır (Stalker, P., 2000). Kentlerin düzensiz 

büyümesi, genellikle kullanılabilir verimli tarım veya orman alanlarının yok olmasına sebep olmuştur. Bazı 

durumlarda da insanların barınma, beslenme, ulaşım ve dinlenme gibi temel fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde 

sağlamak amacıyla zorunlu arazi kullanımı değişiklikleri yapılmaktadır. Tüm bu sorunların aşılabilmesi için yerel 

yöneticilerin tüm kent bilgilerine sağlıklı bir şekilde hakim olmaları gerekmektedir. 
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Coğrafi Bilgi Sistemlerinde (CBS), dinamik modelleme bir kent simülasyon aracı olarak kent plancıları ve yöneticileri 

arasında son yıllarda hızlı bir şekilde popülerlik kazanmıştır. Hücresel robota (cellular automata) dayalı kent büyüme 

modelleri tüm dinamik modeller içinde kent uygulamalarına bağlı olarak teknolojik gelişimi açısından belkide en 

etkileyici olanlarıdır (Tanrıöver, A.A., 2011). Bu çalışmada Afyonkarahisar mücavir alan sınırlarındaki kent 

büyümesinin  değişiminin gelecekteki (2030 yılına kadar) durumu SLEUTH modeli kullanılarak tahmin edilmiştir. 

Kent büyümesinin çevreye etkisinin değerlendirilmesi ve karışık kent sistemlerinin dinamiklerini anlamak, modelleme 

ve simülasyon gibi gelişmiş method ve teknikleri gerektirmektedir. Günümüze kadar kent geometrisi, kentler arası 

gelişmişlik ilişkisi, ekonomik fonksiyonlar gibi çeşitli teorilere dayalı birçok analitik ve statik kent büyüme modelleri 

geliştirilmiştir. Buna rağmen bu modeller gelecekteki kent büyümesini tahmin etmek yerine sadece kent büyümesini 

ve bununla ilgili paternleri açıklamaktadır. Kent büyümesinin konumsal/uzamsal sonuçlarını anlayabilmek için, 

dinamik bir modelleme yaklaşımı tercih edilmelidir (Meaille, R. ve Ward, L., 1990; Grossman, W. ve  Eberhardt, S., 

1993; Oğuz, H., 2004). 

 

2.MATERYAL ve YÖNTEM 
 

2.1.Çalışma Alanı 
 
Çalışma alanı olarak Afyonkarahisar Belediyesinden temin edilen, mücavir alan sınırını kapsayan yaklaşık 30000 

hektarlık bir alan belirlenmiştir (Şekil 1). Çalışma alanı içerisindeki rakım 943m-1445m arasında ve alanının %80 lik 

kısmı %0-%25 lik eğim aralığındadır. 

 

Afyonkarahisar nüfusu; tarım, hayvancılık, mermer sanayi ve termal turizmin gelişmesi köyden kente göç ve doğal 

nüfus artışıyla beraber  hızla artmaktadır (Şekil 2). 

 
Şekil 1. Afyonkarahisar lokasyon haritası (A.Bld.2011).      Şekil 2. Afyonkarahisar nüfus artışı (Ha)(Tüik, 2011). 

 

2.2.Kullanılan Veriler 

 

2.2.1.Uydu Görüntüleri  

 
Bu çalışmada 4 adet Landsat  uydu görüntüsü kullanılmıştır. Bunlar: 

10.08.1987 tarihli Landsat 5 TM uydu görüntüsü (Path/Row: 178/33) 

19.08.1999 tarihli Landsat 7 ETM uydu görüntüsü (Path/Row: 178/33) 

06.08.2003 tarihli Landsat 5 TM uydu görüntüsü (Path/Row: 178/33) 

28.08.2011 tarihli Landsat 5 TM uydu görüntüsü (Path/Row: 178/33) 

Bu görüntülerden Sleuth modellemede kullanmak üzere 4 adet kent katman (1987, 1999, 2003, 2011) ve iki adet arazi 

kullanımı/arazi örtüsü(1987, 2011) katmanları elde edilmiştir. 

 

2.2.2.Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) 
 

Afyonkarahisar il merkezini içine alan  Aster uydusu DEM (NW 38,30) verisi kullanılmıştır. DEM verisinden eğim 

(slope) ve gölgeleme (hillshade) haritaları oluşturulmuştur. Eğim (yüzdelik) katmanı ise azami yüzdelik eğim değeri 

üzerindeki alanlarda kentleşmenin meydana gelmesini engellemek için kullanılmıştır. Bu çalışmada azami eğim değeri 

olarak %25 alınmıştır. Gölgeleme katmanı DEM verisinden elde edilmiş olup, sadece model sonuçlarının 
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görüntülenmesinde kullanılmıştır. 

 

2.2.3.Yol Verisi  

 
1987 yılına ait büyük/önemli yolları gösteren ulaşım verisi 

1999 yılına ait büyük/önemli yolları gösteren ulaşım verisi 

2003 yılına ait büyük/önemli yolları gösteren ulaşım verisi 

2011 yılına ait büyük/önemli yolları gösteren ulaşım verisi 

Bu yol haritaları 1987, 1999, 2003, ve 2011 Landsat TM uydu görüntülerinden sayısallaştırılarak elde edilmiştir. 

 

2.2.4.Harici bölge haritası  

 
Harici bölge katmanı kent büyümesinin istenmediği bölgeleri göstermektedir: 

Bu harita Afyonkarahisar kentindeki doğal alanlar göz önüne alınarak büyümeden hariç tutulacak park, kent ormanı, 

mezarlık gibi bölgeler belirtilmiştir. Bu büyümeden hariç tutulan bölgeler kendi aralarında sayısal bir değer (0-100) 

verilerek o bölgenin ne derece büyümeden korunacağı belirtilmiştir. Örneğin, 100 değeri kesinlikle kentsel 

büyümeden hariç tutulması (%100 koruma) gerektiğini gösterirken 50 ise o bölgenin %50 korunması gerektiğini 

göstermektedir. Tüm veri katmanları (Çizelge 1) birbirleri ile karşılaştırılacağı için aynı  projeksiyonda (UTM 36N), 

aynı çözünürlükte (30m), ve aynı boyutlarda (937x865) olması gerekmektedir. Bu verilerin işlenmesinde ise ERDAS 

Imagine ve ArcGIS yazılımları kullanılmıştır. 

 

Çizelge 1. Kullanılan veri katmanları. 

 
 

2.3.Yöntem 
 

Bu Projede çalışma alanı olarak belirlenen Afyonkarahisar mücavir alanına ait geçmiş yılların (1987, 1999, 2003, 

2011) Landsat uydu görüntüleri kontrollü olarak sınıflandırılmış,  geçmişten günümüze kent gelişimi tespit edilmiştir. 

İkinci aşama olarak tespit edilen büyüme doğrultusunda geleceğe dair senaryolar oluşturulmuştur. Bu tahminler için 

pixel tabanlı bir kent büyüme modeli olan SLEUTH kullanılmıştır. “Clarke Urban Growth Model”  den türetilmiş 

bir çalışma olan SLEUTH, kentsel gelişimi göstermek için, haritalar ve Land Cover Deltatron modeli kullanır. 

Unix tabanlı çalışan program Windows işletim sisteminde Cygwin isimli bir yazılım kullanılarak çalıştırılabilir 

(Ayazlı, İ.E., Batuk, Fatmagül., Demir, Hülya., 2011). 

 

2.3.1.Model için oluşturulan girdi verileri 
 

SLEUTH modelinin çalışabilmesi için tüm veri katmanlarının gri tonlamalı (grayscale)8-bit GIF formatında olması 

gerekmektedir. Bu yüzden tüm veri katmanları aynı projeksiyona (UTM 36N), aynı çözünürlüğe (30m), ve aynı 

boyuta (937x865) getirildikten sonra ArcGIS yardımıyla gri tonlamalı GIF formatına dönüştürülmüştür. SLEUTH 

modeli ile geleceğe dönük kent büyümesinin ve arazi kullanımı/arazi örtüsü değişiminin tahminini yapabilmek için; 

2 adet arazi kullanımı/arazi örtüsü katmanı, 

4 adet kent dokusu katmanı,  

En az 2 adet yol katmanı,  

Harici bölge,  

Yüzdelik eğim ve  

Gölgeleme katmanları gerekmektedir.  

Bu çalışmada 2 adet arazi kullanımı/arazi örtüsü katmanı (1987 ve 2011), 4 adet kent dokusu katmanı (1987, 1999, 

2003, 2011), 4 adet yol katmanı (1987, 1999, 2003, 2011),  2 adet harici bölge ve birer tane yüzdelik eğim, gölgeleme 

katmanları kullanılmıştır.  

 

Sınıflandırma öncesi tüm uydu görüntülerinden termal bant (6. bant) çıkarılmıştır. Sınıflandırmaya 1, 2, 3, 4, 5, ve 7. 

bantlar dahil edilmiştir. Mücavir alan sınırı kullanılarak çalışma alanı Landsat uydu görüntülerinden tek tek 

DEM
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kesilmiştir. 1987 ve 2011 yıllarına ait görüntüler ERDAS Imagine programında hem kontrolsüz (unsupervised) hemde 

kontrollü (supervised) sınıflandırma yapılmış çalışmada kullanmak için kontrollü sınıflandırma verileri tercih 

edilmiştir ve çalışma alanı şu 5 sınıfa ayrılmıştır (Şekil 3 ve 4): Kent, Tarım, Orman, Mera, Diğer.  

 
       Şekil 3. Afyonkarahisar 1987 yılı arazi kullanımı               Şekil 4. Afyonkarahisar 2011 yılı arazi kullanımı 

       arazi örtüsü katmanı (kontrollü sınıflandırma).                             arazi örtüsü katmanı (kontrollü sınıflandırma).  

 

1987 ve 2011 yıllarına ait görüntüler  kontrollü sınıflandırma yöntemi ile sınıflandırılmış arazi kullanım/arazi örtüsü 

katmanları üretilmiştir. Sınıflandırmanın doğruluğunun belirlenmesinde en çok kullanılan yöntem hata matrisi (error 

yada confusion matrix) kabul edilmektedir (Chambell 1996; Foody 2002). Bu doğruluk analizi sonucunda 1987 ve 

2011 arazi kullanımı/arazi örtüsü katmanları için üretici (producers), kullanıcı (users), genel sınıflandırma ve kappa 

doğrulukları hesaplanmıştır (Çizelge 2-3). 

 

Çizelge 2. 1987 yılı AK/AÖ  doğruluk analizi.                        Çizelge 3. 2011 yılı AK/AÖ doğruluk analizi. 
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                Şekil 5. Afyonkarahisar kent katmanları.            Şekil 6. Afyonkarahisar kent gelişimi (1987-2011). 

 

1987, 1999, 2003, ve 2011 uydu görüntülerinden Erdas ve ArcGIS yardımıyla  yollar sayısallaştırılmıştır. Bu şekilde 4 

farklı yol katmanı üretilmiştir (Şekil 7). 

 

Sleuth modelin diğer girdi verilerinden eğim ve gölgeleme haritaları da sayısal yükseklik modeli  kullanılarak 

yüzdelik eğim ve gölgeleme haritaları oluşturulmuştur (Şekil 8, 9, 10). 

 
            Şekil 7. Afyonkarahisar yol katmanları.                        Şekil 8. DEM sayısal yükseklik modeli.                                            

 
                        Şekil 9. Afyonkarahisar  eğim katmanı. Şekil 10. Afyonkarahisar gölgeleme katmanı. 

 

Gelecekteki kent büyümesinin  değişiminin modellenmesine imkan veren 2 harici bölge katmanı geliştirilmiştir. 

Mevcut büyüme harici bölgesi (şekil 11)              

Kontrollü büyüme harici bölgesi (şekil 12) 
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        Şekil 11. Mevcut büyüme harici bölgesi.                             Şekil 12. Kontrollü büyüme harici bölgesi. 

Her bir harici bölge kendi içerisinde 0-100 arasında değerler içermektedir. Örneğin, orman ve park alanları için 100 

değeri verilmiştir ve bu gelecekteki kentsel büyümenin bu bölgede %100 kısıtlandığını göstermektedir. Tarım ve yeşil 

alan/mera gibi doğal veya yarı doğal alanlar ise her bir senaryo için farklı değerler içermektedir. Örneğin, 1. Senaryo 

(Mevcut Büyüme) için bu alanlar düşük, 2. Senaryo (Kontrollü Büyüme) için yüksek değerler verilir. Tablo 4. de bu 

çalışmada kullanılan 2 farklı senaryo kapsamında geliştirilen harici bölge katmanlarının aldığı değerler 

gözükmektedir.    

Çizelge 4. Harici bölge katmanlarının aldığı değerler. 

AÖ/AK Sınıfları Mevcut Büyüme Kontrollü Büyüme 

Kent 0 0 

Tarım 40 80 

Orman 100 100 

Mera 40 80 

Diğer 40 80 

 

2.3.2.Kalibrasyon 
 

Kalibrasyon aşaması bilgisayar tarafından işlenmesi en uzun süren safhalardan biridir. Bunların içinden de final 

kalibrasyonu en çok bilgisayarda işleme zamanı (computer processing time) almaktadır. Bunun nedeni ise final 

kalibrasyonda modelin tam (30m) çözünürlükte işlemesidir. Coarse kalibrasyonda ise çeyrek (120m) çözünürlükteki 

verileri işlenmektedir. Afyonkarahisar mücavir alanı verileri için coarse kalibrasyon aşamasının tamamlanması 

yaklaşık 1 gün, fine kalibrasyonu 2 gün, ve final kalibrasyon aşaması ise yaklaşık 4 gün almıştır. Elbette bu süre 

verilerin büyüklüğüne (satırXsütun sayısına), bilgisayarın hızına (CPU), ve belleğine (RAM) göre değişebilmektedir. 

Bu çalışmanın yapıldığı bilgisayar masaüstü kişisel PC olup 3 GB belleğe ve 2.5 GHz hıza sahiptir. Bu 3 aşamalı 

kalibrasyon bittikten sonra Tahmin Katsayısının Temini (Derive Forecasting Coefficients) safhası vardır ki burada 

amaç gelecekteki değişimin hesaplanması aşaması olan tahmin aşamasında (prediction) kullanılacak değerler 

hesaplanır. Kısacası, bu aşamadan çıkan değerler tahmin (Prediction) aşamasında kullanılmıştır. Tahmin aşamasında 

kullanılmak üzere elde edilen parametre değerleri şekil 13’te görülmektedir. 
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Şekil 13. Tahmin aşamasında kullanılacak parametre değerleri. 

 

Tahmin aşamasında kullanılacak parametreler Kalibrasyon sonrası üretilmiştir (Şekil 13). Buna göre modellemede en 

çok yayılma (spread) parametresinin etkin olacağı görülmektedir. 

 

Daha sonra sırasıyla yol önemliliği (road gravity), üreme (breed), eğim (slope) ve difüzyon parametrelerinin etkinliği 

görülmektedir. Çalışma alanının sadece güneybatısında dağlık alanın olması slope etkinliğini az tutarken, kentin diğer 

yönlerinde düzlük  ve %0 - %25 lik eğim aralığında olması sebebiyle yayılmanın çok fazla olduğu ve bunda yol 

önemliliğinin de etki ettiği görülmektedir. 

 

3.BULGULAR 

 
Orman, tarım alanları ve yeşil alan/mera gibi doğal veya yarı doğal alanlar kentleşmenin baskısından etkileri ve 

kentleşmenin hangi boyutlara ulaşacağı gözlemlenmiştir. Birinci senaryoda % 40’lık koruma ikinci senaryoda %80’e 

çıkarılarak yüksek koruma altına alınmıştır. İki farklı büyüme senaryosu oluşturulmuş ve tahmin sonuçları Şekil 14 ve 

15’te gösterilmektedir. Görüldüğü gibi kent, mevcut senaryo ile, kontrollü senaryoya göre daha dağınık bir görünüm 

göstermiştir. Kontrollü büyüme senaryosu ile en az dağınık ve çoğunluğu kent dokusu çeperlerinde meydana gelen bir 

büyüme görülmüştür. Mevcut  büyüme aşırı arazi tüketimine neden olmakta ve dolaylı olarak doğal/yarı doğal 

alanların yok olmasına neden olmaktadır. 

 

Doğal ve yarı doğal alanların üzerine konan %80’lik koruma nedeniyle kontrollü büyüme senaryosunda kent 

dokusunun çok fazla büyümesi engellenmiş olmuştur (Şekil 15 ve 16). Afyonkarahisar kentinde gelecekteki 

büyümenin güneybatı hariç diğer yönlere dağılma göstereceği  görülmektedir. Güneybatıda Hıdırlık tepesi ve uzantısı 

dağların bulunması  kentin gelişimini bu yönde kısıtlamıştır. Kent büyümesine hiçbir kısıtlama getirilmez ise, kentin 

dağılımı ile  çoğunlukla meraların ve daha ileriki zamanlarda meraların yok olmasıyla kentleşmenin tarım alanlarına 

sıçrayacağı verimli arazilerin kentleşmeye açılacağı öngörülmektedir. 2030 yılına kadar olan süreçte ise en çok zararı 

mera alanlarının alacağı görülmektedir.  

 

 
                 Şekil 14. Mevcut büyüme tahmin sonuçları.               Şekil 15. Kontrollü büyüme tahmin sonuçları. 
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Şekil 16. Mevcut  ve korumalı senaryo sınıflarının              Şekil 17. Mevcut  ve korumalı senaryoların  kent alan         

alansal grafiği.                                                           değişim  garfiği. 

 

Şekil 14’te görüldüğü gibi mevcut büyüme senaryosu bazında Afyonkarahisar için 2030 yılında kentin kapladığı alan 

yaklaşık 7,000 hektar olarak bulunmuştur. Planlı ve kontrollü bir büyüme sayesinde 2030 yılındaki kent alanı yaklaşık 

5000 hektar bulunmuştur ve yaklaşık olarak 2,000 hektarlık bir alan kurtulmuş olacaktır. Bu alan Mera,  ve Diğerleri 

alanından  oluşmaktadır. Mera alanların yok olmasıyla başlayan süreç daha ileriki yıllarda tarım alanlarını işaret 

etmektedir. Ayrıca 1987 den itibaren günümüze kadar tarım alanlarının arttığı görülürken, geleceğe dönük 

senaryolarda da artış göze çarpmaktadır. Bunun sebebi tarıma elverişsiz olan arazilerin tarıma uygun hale geldiği 

bunun yanı sıra otlak hayvancılığından dolayı mera olarak kullanılan bazı alanların besi hayvancılığına geçiş ile tarım 

alanına dönüştüğü düşünülmektedir. Arazi örtüsü ve arazi kullanımı ile ilgili daha net sonuçlara varabilmek için ayrıca 

bir çalışma yapılması gerekmektedir. Şekil 17’de iki senaryo arasındaki kentsel gelişim farklılığı grafik olarak 

gösterilmiştir. Afyonkarahisar merkezinde belirlenen çalışma alanı çerçevesinde SLEUTH model kullanılarak 2030 

yılına kadar iki adet (Şekil 14 ve 15) kent büyüme senaryosu (mevcut ve kontrollü büyüme senaryoları) üretilip 

simülasyonu yapılmıştır. 

 

3.1.Kontrol 

 
SLEUTH model ile 2012 yılından başlayarak 2030 yılına kadar tüm yılların senaryoları oluşturulmuştur. Kontrol 

amacıyla aynı çalışma alanının 2013 yılına ait Landsat 8 görüntüsü kontrollü olarak sınıflandırılarak arazi kullanımı 

tespit edilmiştir (Şekil 18a-b). Güncel 2013 arazi kullanımı ile 2013 senaryosu karşılaştırılmış yüksek doğruluk 

yakalanmıştır. Güncel 2013 arazi kullanımı ile kentsel alan 4015 ha hesaplanırken, modelin oluşturduğu 2013 

senaryosunda kentsel alan 4125 ha olarak hesaplanmıştır (Şekil 18a-b). 

 

 
 Şekil 18.  a) Modelin oluşturduğu 2013 senaryosu.           b) Afyonkarahisar 2013 arazi kullanımı. 

 

Güncel 2015 arazi kullanımı ile kentsel alan 4121 ha hesaplanırken, modelin oluşturduğu 2015 senaryosunda kentsel 

alan 4388 ha olarak hesaplanmıştır (Şekil 19a-b). 
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Şekil 19. a) Modelin oluşturduğu 2015 senaryosu.                        b) Afyonkarahisar 2015 arazi kullanımı. 

 

4.TARTIŞMA ve SONUÇ 
 

Bu kentsel çalışmanın değerlendirme sonuçları kent geleceğini yönlendirebilecek öngörüler ortaya koymuştur. Sleuth 

Model sonuçları yöneticilerin, şehir plancıların kenti geleceği hakkında yapılması gerekenler ve alınması gereken 

önlemler için fikir verebilecek en iyi görsel modellemelerdendir. Bu model tahminleri kentlerde yaşayan halkın 

bilinçlenmesi ve kentin kontrolsüz olarak büyümesinin ne gibi sorunlar ortaya çıkaracağını göstermek ve alınan 

önlemlerin sebeplendirilmesi anlamında da faydalı olacak bir görseldir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 

eyalet ve bölge kuruluşları SLEUTH modelinin bu potansiyelinin farkına varmışlar ve bunu doğal alanların 

kırılganlığını modellemede bir araç olarak kullanmaktadırlar. 

 

Harici bölge katmanı farklı kentsel büyüme senaryolarını oluşturmada çok etkili bir araç olarak kullanılmasına ve 

modelleme işleminin amacına göre sınıfların farklı koruma değerleri ile farklı senaryolara olanak sağlamaktadır. 

 

Her ne kadar SLEUTH modeli koruma senaryolarının etkilerinin simülasyonunda ideal olsa da, özendirici 

senaryoların potansiyel etkilerini simüle etmede yetersiz kalmaktadır. Örneğin kent merkezinin daha yoğun ve 

kompakt bir yapı almasının teşvik edilmesi, SLEUTH modeli tarafından simüle edilmesi pek mümkün değildir.  

 

Dünya kentlerinin sürekli artan büyümesinin sosyal ekonomik ve çevresel sorunlara sebep olması kentlerin geleceğini 

yönetmeye olan ilgiyi artırmıştır. Bu nedenle, kent dinamiklerinin anlaşılması ve kent gelişiminin çevre üzerindeki 

etkilerinin değerlendirilmesine çok ihtiyaç duyulmuştur ki bu da kentsel modellemeyi gerektirmektedir. Kent 

sistemlerinin karmaşık ve dinamik hareketlerinin simüle edilmesindeki kabiliyeti nedeniyle hücresel otomasyon 

modelleri bölgelerin ve kentlerin modellenmesinde uygun bir yaklaşım olarak yer almıştır. Ayrıca, uydu 

görüntülerinden elde edilen veriler de hücresel otomasyon modelleme sistemine kolayca entegre edilebilmektedir. 

SLEUTH modelinin interaktif senaryo gelişimi, sonuçların ölçülebilmesi ve görselleştirilmesi gibi önemli 

fonksiyonları bulunmaktadır. Uydu görüntüleri ile modelin kalibrasyonu modelin gelecekteki değişimi tahmin 

etmesinde yardımcı olmuştur. Yine de yüksek çözünürlükteki verilerle modelin kalibrasyonu çok fazla bilgisayar 

işleme gücü istemektedir. Tüm bu nedenlere rağmen, SLEUTH modeli alternatif senaryoların etkilerinin 

değerlendirilmesinde faydalı bir araç olarak kullanılabilir.  
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