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Özet: 

Hızlı nüfus artışı, kentsel mekanların herhangi bir kontrol mekanizması olmadan büyümesi, 

çarpık kentleşme ve birçok çevresel sorunun yaşanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla 

kentlerde oluşan olumsuzlukların; sosyal, ekonomik ve fiziksel olarak iyileştirilmesi ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır. Kentsel çöküntü alanlarında yoğunlaşan sorunların eşgüdümlü bir biçimde 

çözümleyebilmek için de kentsel dönüşüm olgusu ortaya çıkmıştır.  

Kentsel sorunların giderilmesinde önemli bir araç olan kentsel dönüşüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de çokça tartışılmakta olup, bu konuda izlenen ve uygulanan birbirinden farklı 

birçok politika ve yöntemler bulunmaktadır. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan 

analiz ve planlama çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin etkili bir yöntem olacağı 

aşikârdır. 

Çalışmada, kentsel dönüşümle birlikte ortaya çıkan mekana dayalı fiziksel değişimlerin 

Coğrafi Bilgi Sistemiyle ne derece faydalı olduğu özellikle arazi yönetiminde de değinildiği 

gibi kent topraklarında mevcut durumun tespiti, fiziksel değişimin izlenmesi ve kentsel 

alanların yeniden düzenlenmesi ve revizyonunda yapılacak olan mekansal analizlerle Coğrafi 

Bilgi sisteminin kullanılabilirliliği araştırılmıştır. Çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemi’nden 

yararlanarak oluşturulan tematik bazlı katmanlar kullanılarak, karar vericilere, doğru kararlar 

alınmasında yol gösterici olunabileceği, kentsel alanlarda daha sağlıklı dönüşümler 

yapılabileceği düşüncesi savunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri,  Fiziksel Değişim, Kentsel Dönüşüm, Konya 

 

1.Giriş 

 

Bir kentsel dönüşüm sürecinde sağlıklı kararların verilebilmesi için imardan, mülkiyete, 

vergiden taşınmaz değerine, altyapıdan üstyapıya, konuttan çevreye bir çok farklı kaynaktan 

üretilen ve aynı zamanda da birbirleriyle ilişkili olan veri/bilgilerin bütüncül olarak bir arada 

toplanıp analiz edilmesine ihtiyaç vardır. Bilhassa kent bilgilerinin %80 nin konum yani harita 

tabanlı olduğu dikkate alındığında, akıllı-dijital haritalara ve veritabanlarına gerek 

duyulmaktadır. Söz konusu bu bilgilerin alt ölçekten üst ölçekli plan ve haritalara bağlı olarak 

“yer” yani “konum” nitelikli coğrafi verilerdir. Bu nedenle Kentsel Dönüşüm 

Uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması kaçınılmazdır (Yomralıoğlu, 2013). 

Çalışmada seçilen örnek alan, Konya ili Meram Belediyesi Altınhamle Kentsel Dönüşüm 

Projesi ‘dir. Kent merkezi içinde için de yer alan, konumsal açıdan değerli, ulaşım ilişkileri 

güçlü, sağlıksız kentsel alan niteliği taşıyan, dönüşümü yerel ve merkezi yönetimce destek 

görebilecek özellikler taşıyan alana ait literatür taraması yapıldıktan sonra mevcut olan 

halihazır haritalar, kadastro bilgileri yardımıyla “veri toplanma”ya başlanmıştır. Bu verilerle 

arazide tek tek bina, yol ve diğer fiziksel ve çevresel öğelerin hâlihazır harita ile 

eşleştirilmesi, güncellenmesi, malik tablolarının haritalar üzerine entegresi yapılmıştır. Harita 

ve tablo ile eşleştirilerek kodlanan mekansal öğelere ilişkin veriler, CBS tabanıyla çalışan bir 

program olan ArcGIS10 üzerinde işlenmiştir. Sunulan haritalar ise CBS tabanlı programın 

yardımıyla oluşturulmuştur. Sayısal halihazır haritalar üzerinden çeşitli “analizler” 

hazırlanmıştır. 



 

 

2.Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Yönetimi 

 

Kent Bilgi Sistemi; ise Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum kararlar 

verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler, yönetimsel 

bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan, CBS nin kent bazında bir 

uygulaması olan konumsal bilgi sistemlerinden 

birisidir [1]. Kent bilgisi, altyapıdan üstyapıya, planlamadan sağlığa, güvenlikten ulaşıma, 

eğitimden turizme kısaca kent hayatındaki tüm olgulardır. Kurumlarca toplanan, saklanan, 

paylaşılan ve gerektiğinde kamuya sunulan hizmetlerdeki her bir fonksiyon kent bilgisiyle 

doğrudan ilişkilidir [2]. 

KBS‘nin iki temel öğesi bulunmaktadır; 

1) Belediye sınırları içerisinde yaşayan kentlilerin sahip olduğu; nüfus, mülkiyet, meslek, 

sosyal durum, vergi v.b. bilgilerinin toplandığı sözel veritabanı, 

2) Kentin topoğrafik özelliklerini belirten; hâlihazır haritaları, mülkiyet durumunu belirten; 

kadastro haritaları, jeolojik özelliklerini belirten; jeolojik haritaları, şehir planlamasını temsil 

eden; imar ve kentsel tasarım haritaları, kentsel altyapı haritaları v.b. bilgilerin yer aldığı 

grafik veritabanıdır. Geleceğe yönelik tahminler, önümüzdeki yıllarda bu konularda çok fazla 

para harcanacağını göstermektedir. İstikrarlı bir şekilde azalan bilgisayar donanım fiyatları, 

bu konuyla ilgili geniş bir çevrenin, KBS’in maliyetini karşılayabilecek duruma gelmesine 

yardımcı olmuştur. Daha da önemlisi insanlar coğrafi bilgilerin her gün iç içe oldukları 

çevrenin bu kararlarda etkisinin büyük olduğunu ön plana almışlardır. Merkezi hükümetler, 

yerel yönetimlere yatırım yapabilmeleri için nüfusla orantılı ödeneklerin vermektedirler. 

Yatırım için gelişme bölgelerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların 

yapılabilmesi içinde coğrafi bilgilere gereksininim vardır. İşte bu noktada KBS’nin gereği 

ortaya çıkmaktadır [3] . 

 

3. Kentsel Dönüşümde CBS/KBS Kullanılması 

 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında CBS/KBS’nin kullanılması aşağıdaki işlemlerle mümkün 

olabilecektir. 

 

 Öncelikli olarak Kentsel Dönüşüme altlık teşkil etmesi amacıyla, kentin mülkiyet 

yapısının ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda, hem parsel hem Bina hem de 

Bağımsız Bölümlerin (daire, dükkan, depo) mülkiyet haritalarının ve maliklerinin 

çıkarılması gerekmektedir. 

 Kentine yönelik hem afet bilgi sistemi hem de Kentsel Dönüşüme altyapı sağlayacak 

bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tasarım ve uygulaması gerçekleştirilmelidir. Bilgi 

Sistemi hem her türlü yeni verilerin sisteme eklenebileceği hem de uygun yapılaşma ve 

kentleşme alanlarının tespit analizlerinde büyük önem arz etmektedir.  

 Kentte yapılaşması söz konusu olan alanların zemin ve yeraltı analizlerinin yapılması 

ve Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına ilave edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde tüm şehrin 

zemin ve yeraltı durumunun mülkiyet haritaları üzerinde hem iki boyutlu hem de üç 

boyutlu temsili ve analizi mümkün olabilecektir. 

Şehirde hali hazırda devam eden katı atık, doğalgaz ve elektrik hatları ile birçok altyapı 

çalışması devam etmektedir. Bu bağlamda, tüm altyapı projelerinin hatlarının konum 

bilgilerinin mülkiyet ve yol ağları ile ilişkilendirilmesi hatların nereden geçtiği ve 

boyut ve büyüklüklerinin bilinmesi açısından büyük önem arz etmektedir.” 

 Şehirde, zemini sağlam ve yaşanabilir kent alanlarının CBS analiz desteğiyle tespiti ve 

uygulaması gerekmektedir. Bu durum Kentsel Dönüşüm açısından da büyük önem arz 



 

etmektedir. Şehirde yaşayan ve mülk sahiplerinin tereddütlerini gidermek ve şehri yaşanabilir 

bir hale getirecek planlamalar Kentsel Dönüşüm bağlamında ele alınmalıdır. Burada, ilgili 

tüm kurum ve kuruluşlardan oluşturulacak komisyon ile Kentsel Dönüşüme altlık teşkil 

edecek bir yapı oluşturulmalıdır. Kentsel Dönüşüm uygulaması kesinlikle atıl olmamalı ve 

yeteri seviyede hızlı ve güvenilir olarak oluşturulmalıdır. Burada açıklanan tüm bilgiler 

ışığında, Kentsel Dönüşüm şehrin geneli için tasarlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Buradan 

hareketle, şehir hem mülkiyet, hem planlama hem de altyapıya dayalı bir imar planına 

kavuşmuş olacaktır. Aksi takdirde şehirde doğal ve zemine bağlı felaketlerden kaçınmak 

olanaksızdır. Sonuçta, şehirde önümüzdeki yıllarda olabilecek felaketler, toplu ve düzenli bir 

Kentsel Dönüşüm uygulaması ile engellenebilecektir [4]. 

 

4.Uygulama 

 

Alan, Etbalık Kurumunun kaldırılmasıyla boşalan bir tesis ve çoğunluğu 1 kattan 

oluşan bahçeli-müstakil orta durumda bulunan konut birimlerinden oluşmaktadır. Kent 

merkezine yakınlığı-erişebilirliği, mevcut altyapı olanaklarından faydalanabilme, mülkiyet 

açısından önemli bir kısmının kamuya ait olması, gelişme potansiyelinin yüksek olması 

nedeniyle önemli bir alandır.5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 69. ve 73.maddelerine 

dayanarak kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69-73 

maddeleri gereğince Konya İli, Yenice, Hacı İsa Efendi ve Geçit Mahallelerinde ve eski Et 

Kombinesi bölgesinde Büyükşehir ve Meram Belediye Meclisi kararı ve Kaymakamlığın 

“kamu yararı” amacı onaylandığı alan Kentsel Dönüşüm Sahası ilan edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1 Altın Hamle Kentsel Dönüşüm alanı 

 

Çalışmada Meram Belediyesi’nden alınan verilerin derlemesi, arazide yerinde tespit,  

ArcGIS10 yazılımında veri girişi, veri tabanı oluşturulması, verilerin dökümü,  harita 

oluşturulması, veriler üzerinden sorgu yapılması olanaklı hale getirilmesi yapılan ilk 

aşamadır. 

 



 

 
Şekil2 Projeye ait sorgu ekranı 

 

 

Diğer aşamalarda ise çalışma alanına ait çevre düzeni planı Konya-Karaman Planlama 

Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 16.09.2013 tarihinde Bakanlık Makamının 

14278 sayılı olur’u ile onaylanan M-28 nolu pafta’dan 1\5000’ lik çevre düzeni planı 

ArcGIS10 yazılımı kullanılarak üretilmiştir. Oluşturulan haritaların kentsel dönüşüm öncesi 

ve sonrası karşılaştırma yapılmasına olanaklı hale getirilmiştir. Ulaşım analizi ise çalışma 

alanına ait yolların sayısallaştırılmasıyla elde edilmiştir. Zamansal değişimi gösterebilmek 

için ise çalışma alanına ait Google Earth’den alınan farklı tarihlere ait görüntülere ortak 

noktalardan koordinat vererek bölgeye ait tek bir görüntü oluşturulmuştur. Görselliği 

arttırmak ve dönüşüm alanındaki farklılıkları daha net irdeleyebilmek amacıyla da çalışma 

bölgesine ait 3D modelleme yapılmıştır.  Çalışma alanın arazi kullanım haritasını CBS 

programıyla görüntülemek, bina yapım cinsini, kat sayılarını durumunu kısaca katman halinde 

oluşturulan tüm haritalar bir araya geldikten sonra istediğimiz analizi kolayca yapabilme 

özgürlüğü sağlanır hale getirilmiştir. Çalışma alanına ait her türlü konumsal analizin 

yapılabilmesi de kuşkusuz Kentsel dönüşüm alanları için hızlı ve doğru kararlar 

verebilmesinde karar vericilere büyük kolaylık sağlamaktadır. 

 

Çalışma alanına ait çevre düzeni planı Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli 

Çevre Düzeni Planı, 16.09.2013 tarihinde Bakanlık Makamının 14278 sayılı olur’u ile 

onaylanan M-28 nolu pafta’dan 1\5000’ lik çevre düzeni planı ArcGIS10 yazılımı kullanılarak 

üretilmiştir (Şekil 3). 

 

1990 lı yıllarda 2981 sayılı yasa uygulaması yapılarak kadastral altlıklar mevzi koordinat 

sisteminde sayısal hale getirilmiştir. Hisseli ve çok yapılı kadastro parsellerinin bulunduğu bu 

bölgede kadastral parseller mevzuata uygun yapılaşmanın oluşmasına uygun değildir (Şekil 

4). 

  



 

 

            Şekil 3 Oluşturulan çevre düzeni planları             Şekil 4 Kentsel dönüşüm öncesi kadastral durum 

 

 

Kentsel dönüşüm öncesi de çalışma bölgesinde yapılaşmaya göre ıslah imar planı yapılmıştır. 

Hmax kentsel dönüşüm önceside sonrası serbest olarak ifade edilmiştir. TAKS’ın 0,25 olduğu 

ve emsalin (E=1,8)  kentsel dönüşüm öncesi imar planında belirtilirken kentsel dönüşüm 

sonrası TAKS=0,40 olarak belirtilmiş ve Emsalde (E=2)olarak ifade edilmiştir (Şekil 5). 
 

 
Şekil 5: Çalışma alanına ait eski  ve yeni imar planları 

 

Çalışma alanı kerpiç veya betonarme-yığma gibi yapılara binalara sahiptir. Bina yapım cinsi 

analizine bakılarak bölgenin dönüşüm öncesi afet riski taşıyan yapılardan oluştuğu 

görülmektedir (Şekil 6). Çalışma alanında kat adetleri analizi yapıldığında binaların genel 

olarak tek katlı olduğu görülmektedir. Binaların ihtiyaca göre halk tarafından kat çıkılması 

nedeniyle sağlıklı bir katlaşmaya sahip değildir. Vatandaş bir katlı kerpiç evin üstüne beton 

kat çıkmaktadır buda sağlıksız zemine çıkılan katların ne kadar riskli olduğunun gözler önüne 

sermektedir (Şekil 7). 

 

 



 

 

 
        Şekil 6: kentsel dönüşüm öncesi bina                   Şekil 7: Kentsel dönüşüm öncesi çalışma alanına                                      

yapım cinsi tematik haritası                                          ait kat adetleri tematik haritası 

 

Karşılaştırmalı olarak yapılan tematik haritalarla, değişim net bir şekilde incelenerek daha 

sağlıklı yolların yapılması CBS ile mümkün kılınacaktır. Konum bilgilerinin mülkiyet ve yol 

ağları ile ilişkilendirilmesi hatların nereden geçtiği ve boyut ve büyüklüklerinin bilinmesi 

açısından CBS’nin sağladığı kolaylık, karar vericilere önemli katkılarda bulunacağı aşikardır. 

Kentsel dönüşüm öncesi yollar kendiliğinden oluşmuş olup ıslah imar planıyla 7, 8, 10 ve 12 

m genişliklere sahip oldukları gösterilirken Kentsel Dönüşüm sonrası yollar 15 m ve 20 m 

genişlikte olduğu yeni imar planında belirtilmiştir (Şekil 8). 

 

 
 

Şekil 8:Kentsel dönüşüm sonrası kapanacak ve açılacak olan yollar 
 

Zamansal değişimi gösterebilmek için ise çalışma alanına ait Google Earth’den alınan kentsel 

dönüşüm öncesi ve sonrasına ait görüntülere ortak noktalardan koordinat vererek bölgeye ait 

görüntüler oluşturarak çalışma alanındaki farklılıklar gözlenmiştir. Çalışmada ilk olarak 2004 

yılına ait kentsel dönüşüm öncesi durum görülmektedir (Şekil 9). İkinci olarak 2013 yılına ait 

proje alanı görülmektedir (Şekil10). Mevcut duruma bakıldığında dönüşüm projesinin ilk 



 

etabının bittiği ikinci etabın başlamadığı görülmektedir.2014 yılı itibariyle kentsel dönüşüm 

projesinin ikinci etabı da başlamıştır. 

 

 
Şekil 9: Uygulama alanı 2004 yılı görüntüleri      Şekil 10: Uygulama alanı 2013 yılı görüntüleri 

 

5.Sonuç 

 

Uygulamada; kentsel dönüşüm alanında, coğrafi bilgi teknolojileri,  çakıştırma, analiz, 

sentez özellikleriyle karar vericileri daha hassas sonuçlara götürmesine yardım Etmekte ve 

harita, tablo dokümanları bağlayarak mekansal ilişkiler kurmakta ve sorgular yapılabilmesini 

de olanaklı hale getirmektedir.  

Belediyelerin birçoğunun kentsel dönüşüm projelerine katkıda bulunacak olan bu 

sistemlerden,  yerel bazda uygulanan Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yani Kent Bilgi 

Sistemlerinden yararlanmadıkları gözlenmiştir. Bunun sebebi ise, ülkemizde konumsal veri 

altyapısına ait çalışmaların sürmesi nedeniyle yerel yönetimler,  konumsal veriyle ilgili bazı 

sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunların temelinde veri standartlarının olmaması 

ve üretilen haritaların sayısal ortama aktarılamamış olması, nitelikli personelin olmaması 

yatmaktadır. Bu sorunların biran önce çözülmesi ve kentsel dönüşüm uygulamalarında 

KBS’nin kullanılması şarttır. Yapılan çalışmayla kentsel dönüşüm olgusunu Meram İlçesi 

Altınhamle Kentsel Dönüşüm üzerinde Kent Bilgi Sistemlerinden yararlanıldığında ne tür 

analizler yapılabileceği çeşitli katmanlarla sunulmuştur. 

Kentsel dönüşüm uygulamaları fiziki, ekonomik ve sosyal boyutları kapsayacak şekilde çok 

bileşenli olarak kurgulanmalı ve uygulanmalıdır. İnsanların kurduğu sosyal ve ekonomik 

ilişkiler, içinde yaşadıkları fiziki mekânı biçimlendirmede etkilidir. Bu ilişkileri yeterince 

sorgulamayan ve çözümlemeyen bir fiziki mekân tasarımı kabul edilemez. Bu sebeple kentsel 

dönüşüm sürecinde sağlıklı kararlar almak adına teknolojiden yararlanarak Kent Bilgi 

Sistemleri kullanılmalı,  merkezi yönetim, yerel yönetim, ilgili meslek odaları, akademik 

çevre ve vatandaşlarımızın birlikteliğinde bütüncül bir çerçevede ele alınabilen bir çalışma 

olarak değerlendirilmeli ve kentle bütünleşik tasarlanmış, kentin şekillenmesinde olumlu etki 

yapabilecek dönüşümler yapılmalıdır. 
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