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1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ
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1.1. Tanım ve Amaç
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının
çözülebilmesi için tasarlanan; mekândaki konumu belirlenmiş verilerin kapsanması, yönetimi,
işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görüntülenebilmesi işlemlerini kapsayan donanım,
yazılım ve yöntemler sistemi olarak tanımlanmaktadır.
Basit bir ifade ile CBS: “dünya üzerindeki bölgeleri tarif eden, verileri saklayan ve
kullanan bilgisayar sistemi” olarak da tanımlanabilir. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mekânsal
verilere bağlı sözel bilgileri bütünleşik bir şekilde depolayan bir yapıya sahiptir.
CBS: genel itibariyle bilgisayar temelli bir sistem olup, koordinatlandırılmış coğrafi
verilerin:
– Üretimi ve hazırlaması,
– Yönetimi (depolama, bakımı ve güncellenmesi),
– İşleme, sorgulama ve analizi,
– Sunumu ve raporlamasının
yapılabildiği yazılım, donanım ve yöntemlerin tümüne birden denir.

1.2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yararları
Coğrafi Bilgi Sistemleri mekânsal verilere ait sözel bilgileri veri tabanında entegre bir
şekilde saklama yeteneğinin yanı sıra, kendine has teknolojisiyle sorgulama ve istatistiksel
analiz gibi klasik veri tabanı işlemlerini görselleştirme ve haritalar tarafından sağlanan coğrafi
analizler ile birleştirmektedir. Bu yeteneği sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri diğer bilgi
sistemlerinden ayrılmakta, kamu ve özel girişimlerde olayların açıklanabilmesi, sonuçların
tahmini ve strateji geliştirebilmesi bakımında önem kazanmaktadır.
Dünya’nın çeşitli ülkelerinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı beraberinde ham
olan, sadece ofislerdeki klasörler içerisinde kâğıt ortamında bulunan verilerin bilgisayar
ortamında işlenmesine önayak olmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gün geçtikçe artan
potansiyeline bağlı olarak kullanımının yaygınlaşmasının yanı sıra sayısal bilgilerin artmasıyla
da bilgileri kontrol etmek ve yorumlamakta doğal olarak zorlaşmaktadır. İşte Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) kişi, kurum ve kuruluşların mekânsal tabanlı veriler üzerinde yapacakları
çalışmalarda karar vermelerine yardımcı olmaktadır. Yani CBS, hem veri tabanı yönetimi hem
analiz hem modelleme yeteneği hem de çalışmalar esnasında karar destek mekanizması gibi
birçok ve önemli özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu gibi yetenekler de Coğrafi Bilgi
Sistemlerini diğer sistemlere göre her zaman ön sıralara taşımaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararlarını sınırlandırmak neredeyse imkânsızdır. Ancak
CBS’nin yararları bakımında birkaç örnek verilebilir;
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•

Bilgi akışını hızlandırır.

•

Daha verimli üretim ve dökümantasyon yönetimi sağlar.

•

İş verimliliğini arttırır.

•

Etkili ve doğru analizler (acil durum müdahale, kritik bilgi analizleri vb.) sağlar.

•

Veri güncelleme kolaylığı sağlar.

•

İş gücünü arttırır ve zaman kaybını önler

1.3. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Elemanları
Coğrafi bilgi sisteminin kurulabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan elemanlar:
yazılım, donanım, veri tabanı, yöntemler ve insanlardır. Bunlara ek olarak ortak bir ağ sistemi
(network) de coğrafi bilgi sistemleri için vaz geçilmez unsurlardandır.
Donanım (Hardware): Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarının çalıştırılacağı bilgisayar
sistemleridir. Bunun yanında yan donanımlar olan yazıcı (printer), çizici (plotter), tarayıcı
(scanner) ve sayısallaştırıcı (digitizer) gibi araçlar da CBS için önemli sayılabilecek
donanımlardır. Donanım sistemlerinin seçimi kişisel bilgisayarlar olabildiği gibi çok kullanıcılı
ağ donanımlı bilgisayarlar olabilmektedir. Fakat asıl önemli olan bilgisayarların yazılımı iyi bir
şekilde çalıştırabilecek yeterli düzeyde işlemciye ve ayrıca yoğun bilgi girişi ve depolamaya
elverişli olan bir hafızaya sahip olmasıdır.
Yazılım (Software): Coğrafi bilgiyi depolama, analiz etme ve görüntüleme
özelliklerine sahip olan CBS yazılımlarıdır. ArcInfo, ArcGIS, QGIS, Autocad MAP, NetCAD
GIS, Intergraph, MapInfo, Idrisi, Ilwis, Grass bu yazılımlardan bazılarıdır. CBS yazılımları,
bütün bu istekleri karşılasa da, kullanıcı ara yüzleri farklılıklar gösterebilmektedir. Bu da farklı
kişilerin farklı CBS yazılımı kullanma alışkanlıklarını doğurur. CBS’ne yönelik bir yazılımda
olması gereken temel unsurlar şöyledir:
•

Coğrafi veri/bilgi girişi ve işlemi için gerekli araçları bulundurması,

•

Veri tabanı yönetim sistemine sahip olması,

•

Konumsal sorgulama, analiz ve görüntülemeyi desteklemesi,

•

Ek donanımlar ile olan bağlantılar için ara yüz desteğidir.
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Şekil 1. Coğrafi bilgi sistemlerinin temel elemanları.
İnsanlar (People): İnsanlar yani personel CBS’de en önemli bileşendir. Çünkü gerçek
dünyada ortaya çıkan problemlerle karşılaşan ve bunların çözümünü arayan kişidir. Dolayısıyla
ihtiyaç ve gereksinimleri en iyi bilen insandır. CBS kullanıcıları, sistemleri tasarlayan ve
koruyan uzman kişilerden günlük işlerine yardımcı olarak kullananlara kadar geniş bir kitleye
sahiptir. Fakat bütün kullanıcılar hemen hemen coğrafi veri, veri kaynakları, ölçek, doğruluk
ve yazılım ürünleri gibi bilgilere sahiptirler. Dolayısıyla CBS uzmanları gerçek zamanlı
mekânsal problemleri çözme becerisine sahip olurlar.
Veri (Data): Coğrafi veri ve bununla ilişkili sözel veriler CBS’nin ana omurgasını
oluşturur. Bu veriler üretilebildiği gibi ticari olarak da temin edilebilirler. Dijital haritalar CBS
için temel girdi verileridir. Haritalar üzerindeki objelere ait sözel veriler de oluşturulan dijital
verilere eklenebilir. CBS mekânsal veriyi diğer veri kaynakları ile entegre edebilir ve veritabanı
yönetim sistemini kullanabilir. Genelde veri, CBS için önemli bir bileşen olmakla birlikte elde
edilmesi de oldukça zor olarak kabul edilir. Özellikle veri kaynaklarının çokluğu, dağınıklığı
ve farklı yapılarda olması büyük zaman ve maliyet kaybını beraberinde getirmektedir.
Coğrafi bilgi sistemleri nokta, çizgi ve alan verileri gibi grafik veriler ile grafik olmayan
farklı türden veri sitemleri de kullanabilir.
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Şekil 2. Coğrafi bilgi sistemlerinin veri türleri.
Metotlar (Methods): Başarılı bir CBS, her bir amaca uygun model ve uygulamaların
iyi planlanmasına bağlı olarak işler. Harita üretimi ve farklı projelere ait kullanımlar için birçok
teknik mevcuttur. Harita üretimi otomatik olarak raster veriden vektör veriye dönüşüm şeklinde
olabildiği gibi görüntünün tarandıktan sonra sayısallaştırılması şeklinde de olabilmektedir.
Bunların dışında dijital haritanın kaynağı yüzey araştırmaları yapan bir şirket tarafından
hazırlanmış bir harita veya uydu görüntüsü de olabilir.
Bilgisayar Ağı (Network): Bilgi teknolojilerindeki özelliklede internetteki hızlı
gelişmeler ile hızlı iletişim ve dijital bilgi paylaşımları daha kolay olmaktadır. Günümüzde CBS
çoğunlukla internete dayanır ve büyük coğrafi veri setlerinin temini ve paylaşımında önemli bir
yer tutar. İnternet bugün CBS uygulamalarını başkalarına ulaştıran önemli bir araç durumuna
geçmiştir. Bunda geniş kullanıcılı bir platforma sahip olması, birçok türdeki veri alışverişinde
standarda sahip olması, kullanıcılar (örneğin; tedarikçi ve müşteri arasında, öğrenci ve
öğretmen arasında gibi) arasındaki bağlantıyı düşük maliyetli olarak gerçekleştirmesi etkilidir.

1.4. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Alanları
Coğrafi Bilgi Sistemleri, coğrafi verilerin söz konusu olduğu her alanda uygulanabilir
bir yapı sunmaktadır. Coğrafyanın ve dolayısıyla coğrafi verinin kapsamının ne kadar geniş
olduğu düşünülecek olursa, CBS uygulama alanlarının da o denli uzun bir liste olarak karşımıza
çıkacağı sonucuna varılır.
Teknolojik gelişmelerle beraber farklı birçok uygulamayı içine alan Coğrafi Bilgi
Sistemleri sorunlar karşısında iş ve hizmetlerin tıkanma noktasına geldiği, mevcut yerleşim
yerlerinde ya da planlanan yerleşimlerde, yerel yöneticiler için bir çözüm yolu olarak en çok
önerilen yöntemdir.
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CBS’nin çevre yönetimi, havza yönetimi, ulaşım planlama, uygun yer seçimi, çok
seçenekli karar verme, kazı‐dolgu çalışmaları, akıllı harita üretimi, alan planlaması,
dökümantasyon çalışmaları, senaryo ve eğilim analizleri, kirlilik modellemesi, üç boyutlu arazi
modelleme, araç takibi, deprem hasar analizleri, vergi takibi vb. gibi Belediye ve yerel
yönetimlerde birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanım
alanları sadece bunlarla sınırlı değildir. Bu alanları belli başlıklar altında toplamak gerekirse;
Çevre Yönetimi: Çevre düzeni planları, çevre koruma alanları, ÇED raporu hazırlama,
göller, göletler, sulak alanların tespiti, çevresel izleme, hava ve gürültü kirliliği, kıyı yönetimi,
meteoroloji ve hidroloji vb uygulamalar.
Doğal Kaynak Yönetimi: Arazi yapısı, su kaynakları, akarsular, havza analizleri,
yabani hayat, yer altı ve yer üstü doğal kaynak yönetimi, madenler, petrol kaynaklarının
yönetimi.
Mülkiyet‐İdari Yönetim: Tapu‐Kadastro, vergilendirme, seçmen tespiti, nüfus,
kentler, beldeler, kıyı sınırları, idari sınırlar, tapu bilgileri, mücavir alan dışında kalan alanlar,
uygulama imar planları ile Kent bilgi sistemleri.
Bayındırlık Hizmetleri: İmar faaliyetleri, otoyollar, devlet yolları, demir yolları ön
etütleri, deprem zonları, afet yönetimi, bina hasar tespitleri, binaların cinslerine göre
dağılımları, bölgesel kalkınma dağılımı.
Eğitim: Araştırma‐inceleme, eğitim kurumlarının kapasiteleri ve bölgesel dağılımları,
okuma‐yazma oranları, öğrenci ve eğitmen sayıları, planlama.
Sağlık Yönetimi: Sağılık‐coğrafya ilişkisi, sağlık birimlerinin dağılımı, personel
yönetimi, hastane vb. birimlerin kapasiteleri, bölgesel hastalık analizleri, sağlık tarama
faaliyetleri, ambulans hizmetleri.
Belediye Faaliyetleri: Kentsel faaliyetler, imar, emlak vergisi toplama, imar
düzenlemeleri, çevre, park bahçeler, fen işleri, su‐kanalizasyon‐ doğal gaz tesis işleri, TV
kablolama, uygulama imar planları, nazım imar planları, halihazır haritalar, altyapı, ulaştırma
planı toplu taşımacılık, belediye yolları ve tesisleri.
Ulaşım Planlaması: Kara, hava, deniz ulaşım ağları, doğal gaz boru hatları, iletişim
istasyonları, yer seçimi, enerji nakil hatları, ulaşım haritaları.
Turizm: Turizm bölgeleri alanları ve merkezleri, turizm amaçlı uygulama imar planları,
turizm tesisleri, kapasiteleri, arkeoloji çalışmaları.
Orman ve Tarım: Eğim‐bakı hesapları, orman amenajman haritaları, orman sınırları,
peyzaj planlaması, milli parklar, orman kadastrosu, arazi örtüsü, toprak haritaları.
Ticaret ve Sanayi: Sanayi alanları, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler,
bankacılık, pazarlama, sigorta, risk yönetimi, abone, adres yönetimi.
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Savunma ve Güvenlik: Askeri tesisler, tatbikat ve atış alanları, yasak bölgeler, sivil
savunma, emniyet, suç analizleri, suç haritaları, araç takibi, trafik sistemleri, acil durum.
Özellikle son maddede değinilen ve bu dersin de ana konusunu oluşturan Afet ve Acil
durumlarda coğrafi bilgi sistemleri ilerleyen konularda daha detaylı olarak anlatılacaktır.

1.5. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısı
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri yapısını kavrayabilmek için her şeyden önce coğrafi
bilginin açıklanması gerekmektedir. Çünkü coğrafi bilgi dünya üzerindeki herhangi bir varlık
için bilgiler vermektedir. Coğrafi Bilgi, birbirleriyle bağlantılı üç ayrı bilgiden oluşur:
Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi: Konumsal bilgi türüdür. Coğrafi varlığın yer
yuvarına ilişkin belli bir datum (referans sistemi) ve projeksiyon düzenindeki konum
(koordinat) bilgisidir.
Öznitelik Bilgisi: Coğrafi varlığa ilişkin öznitelik değeri bilgisidir.
Topolojik Bilgi: Matematik biliminin bir alt dalı olan Topoloji bilimi esasları
çevresinde; bir coğrafi varlığın, diğer coğrafi varlıklara göre komşuluk ilişkileri (sağında,
solunda, başında, sonunda, vb.) hakkındaki bilgilerdir.
Coğrafi bilgi içerisinde yer alan bu özellikler Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan ya
da kullanılacak olan coğrafi veriler için önem arz eder. Çünkü coğrafi verileri hem belli bir
konum ile ilişkilendirmek hem de coğrafi verilerin detay bilgilerinden farklı ürünler elde etmek
yapılan çalışmalara ait önemli unsurlardandır. Bu itibarla coğrafi veri yapısını iki grupta
incelemek gerekir:
Mekânsal Bilgi: Özelliklerin ya da coğrafi varlıkların yerini, şeklini ve diğer mekânsal
veriler ile ilişkilerini belirler. Coğrafi konum ve topolojik bilgi bu grup içerisinde yer
almaktadır.
Tanımlayıcı Bilgi: Özelliklere ya da coğrafi varlıklara ait bilgilerin veri tabanında
tutulması ile oluşan bilgilerdir. Bir başka deyişle Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan
haritalara ait verilerin özellikleri ile ilgili detayları içeren bilgilerdir.
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Şekil 3. Mekânsal ve tanımlayıcı veriler.
Coğrafi bilgi ve coğrafi veri kavramlarına açıklık getirdikten sonra ele alınması ve CBS
kullanıcılarının bilmesi gereken bir diğer önemli unsur da Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki veri
yapısı mantığıdır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri yapısı iki şekilde ele alınmaktadır:
Vektör Veri: Belirli koordinat (x,y) değerleri ile depolanan verilerdir. Belirli bir
koordinata sahip olan vektör veriler “nokta, çizgi, alan” veriler olmak üzere 3’e ayrılır.
1. Noktasal (Point) Veri: Tek bir (x,y) koordinat çifti ile temsil edilen verilerdir. Bu
tür vektör veriler şekli ve sınırları çok küçük olan birimlerin tanımlanmasında kullanılırlar.
Örneğin; tepe noktaları (zirve), elektrik direkleri, kuyular, ağaçlar, vb.
2. Çizgisel (Line) Veri: Birbirini izleyen bir dizi (x,y) koordinat serisi şeklinde
sistemde depolanan verilerdir. Bir dizi halinde birbirini izleyen ve alan olarak gösterilemeyen
birimler için kullanılırlar. Örneğin; yol, akarsu, elektrik hattı, vb.
3. Alansal (Polygon) Veri: Başlangıç ve bitiş noktalarında aynı koordinata (x,y) sahip
olan ve bir dizi koordinatlar ile sistemde depolanan verilerdir. Örneğin; parseller, binalar,
göller, yerleşim sınırları, orman alanı, arazi kullanımı, vb.
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Şekil 4. Vektör formatındaki verilere örnekler.
Vektörel veriler coğrafi varlıkların kesin konumlarını tanımlamada son derece yararlı
verilerdir. Ancak, süreklilik özelliği gösteren coğrafi varlıkların, örneğin; toprak yapısı, bitki
örtüsü, jeolojik yapı ve yüzey özelliklerindeki değişimlerin ifadesinde daha az kullanışlı bir
model olarak bilinir. Vektörel verilerde grafik objeleri tanımlayan öznitelik bilgilerine ulaşma,
bu bilgileri güncelleme ve düzeltme mümkün ve daha kolaydır.
Raster Veri: Hücrelere (pixel) bağlı olarak temsil edilen verilerdir. Raster veri,
birbirine komşu grid yapıdaki hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşurlar. Çekilen fotoğrafların,
taranan haritaların ya da paftaların sisteme aktarılması ve vektör verilerden dönüşüm (convert)
işlemleri sonucu ile elde edilirler. Raster veriler vektör verilere oranla daha fazla veri depolama
kapasitesine sahiptirler. Bazı konumsal analizler (En uygun yer analizi, maliyet analizi,vb.)
raster verilerde daha kolaydır. Ancak verilerin hassasiyeti raster verilerde hücre boyutuyla
(pixel size) orantılı olduğu için hassas çalışmalarda veri kayıplarına neden olabilir.

Şekil 5. Coğrafi unsurların raster veri üzerinde görünümleri.
Vektör ve raster veri modellerinden biri genelde CBS uygulama biçimine göre tercih
edilerek kullanılır. Ancak günümüzde her iki model aynı anda da kullanılabilmektedir. Vektör
ve raster verilerin yukarıda da açıklandığı gibi birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri vardır.
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Şekil 6. Coğrafi unsurların vektör ve raster veri üzerinde görünümleri.
Vektör veri:
•

Gerçek durumu iyi yansıtır,

•

Grafik gösterimin ölçeğe bağlı doğruluğuna sahiptir,

•

Veri yapıları karmaşıktır,

•

Farklı topolojik yapı yüzünden simülasyonu zordur.

Raster veri:
•

Veri yapıları çok basittir,

•

Pikseller aynı boyutta olduğundan simülasyonu kolaydır,

•

Verinin hacmi geniştir,

•

Piksel büyüdükçe veri kaybı olur.

Metaveri: Ulaşım, paylaşım ve kullanıma açılan veri katmanları hakkında kullanıcıların
genel bir fikir sahibi olmalarını sağlayan bilgileri içerir.
Bir veriye ait metaveri aşağıdakileri içermelidir;
•

Üretim bilgileri,

•

Durumu (projeksiyonu, koordinat sistemi, datumu),

•

Kapsamı,

•

Ölçeği,

•

Formatı,
19

•

Konum doğruluğu,

•

Öznitelik doğruluğu,

1.6. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kaynakları
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri kaynakları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:
•

Yersel Ölçme Yöntemleri,

•

GPS,

•

Fotogrametri,

•

Uzaktan Algılama,

•

Mevcut Haritaların Sayısallaştırılması

Yersel Ölçme Yöntemleri: Arazide, GPS ve totalstation gibi araçlar kullanılarak
koordinat ölçümlemelerinin yapılması ve okunan koordinat bilgilerinin bilgisayar ortamına
aktarılmasıyla vektör verilerin üretilmesi yöntemidir. Tüm veri üretim yöntemleri arasında
doğruluğu en fazla olan veri üretim tekniğidir. Ancak maliyeti de en yüksek olandır. GPS ve
totalstation gibi araçlar yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılan veriler CBS projelerinde direkt
veritabanı bağlantısı kurularak projeye aktarılabileceği gibi, aktarılan veriler proje
katmanlarının referansı olarak da kullanılabilirler. Yersel ölçüm noktalarının sahip oldukları
yükseklik değerleri bilgisayar ortamında alanlara enterpole edilerek yüzey analizlerinin
gerçekleştirilmesi için de kullanılabilirler.

Şekil 7. Yersel ölçü sistemleri kullanılarak oluşturulan bir vektörel harita örneği.
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GPS: Herhangi bir kullanıcının, uydu sinyalleri yardımıyla, herhangi bir yer ve
zamanda, her türlü hava koşullarında, ortak bir koordinat sisteminde, yüksek hassasiyetle,
anında ve sürekli olarak; konum, hız ve zaman belirlemesine olanak veren bir radyo navigasyon
sistemidir.

Şekil 8. İdeal bir GPS alıcısının bölümleri.
Diferansiyel GPS (DGPS) Alıcıları: Uydulardan (uydu yörünge ve saatleri), uydu
sinyalinin yayılım ortamından (iyonosfer, troposfer ve sinyal yansıma etkileri) ve alıcıdan
(donanım ve anten faz merkezi) kaynaklanan hata etkilerini en az iki alıcı kullanarak gerçek
zamanda (anlık) veya gözlem sonrası veri işlem (post-process) prensibini uygulayarak giderip
duyarlı konum bilgileri üreten özel GPS uygulamasıdır.
DGPS alıcılarının askeri ve sivil navigasyon amaçları çerçevesindeki kullanımı en
yaygın kullanım şekli olup, burada gerçek zamanda (anlık) uygulamalar ifade edilmektedir.
Temel olarak DGPS sistemi, biri konumu iyi bilinen (ortalama 1-10 cm duyarlıklı) noktada
sürekli gözlem yapan referans istasyonu ile kullanıcılar olarak bilinen mobil alıcılardan
oluşmaktadır. Referans istasyonunda bulunan alıcıda hesaplanan anlık konum bilgileri
(koordinatlar) o istasyonun daha önceden hesaplanmış kesin koordinatları ile karşılaştırılır.
Böylece, o anda o bölgedeki uydulardan gelen sinyaller ve diğer bozucu etkiler nedeniyle her
hangi bir alıcının gösterdiği koordinatlara ne kadar düzeltme verilmesi gerektiği bulunur.
Hesaplanan düzeltme miktarı anında, uygun bir veri aktarma (radyo-modem, UHFVHF, uydu vb.) sistemiyle yayınlanır. Bu düzeltmeleri alma yeteneğine sahip DGPS alıcıları,
hesapladıkları hatalı koordinatları düzelterek daha hassas konum bilgileri elde ederler. Böylece
sistemden ve doğadan kaynaklanan hatalar önemli ölçüde giderilmiş olur.
Diferansiyel GPS alıcılarında konum belirlemedeki hata, kullanıcının referans
istasyonuna uzaklığına bağlı olarak 1-10 m arasında değişmektedir. Yapılan çalışmaları 500 km
ara ile kurulacak istasyonlarda hata miktarının 5 m’yi geçmeyeceğini, istasyonlar arasındaki
mesafe 1000 km olduğu takdirde konum belirlemedeki hatanın 8-10 m'yi bulabileceğini
göstermiştir.
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Şekil 9. Diferansiyel GPS ölçü elemanları.
Fotogrametri: Hava araçlarına monte edilmiş algılayıcı sistemlerden alınan
görüntülerin kayıt, ölçme, değerlendirme ve yorumlama işlemleri sonunda, cisimler hakkında
3 boyutlu geometrik bilgileri elde etmeye yarayan bir teknoloji ve bilim dalıdır. Bu yöntemde
veri üretimi, dik açıyla çekilen hava fotoğraflarının kullanılmasıyla çok hassas yer ölçümü
yapmaya uygun verilerin elde edilmesi işlemidir. Fotogrametri tekniği ile veri üretimi yapılacak
alana ilişkin fotoğraflar çekilir, bu fotoğraflar üzerindeki görüntüler ölçülerek veri üretimi
sağlanır.

Şekil 10. Fotogrametrik yöntemle veri toplama.
Uzaktan Algılama: Uydulara yerleştirilen tarayıcı ve algılayıcılar aracılığıyla,
görüntüsü alınacak obje ile arada hiçbir fiziksel bağlantı ve temas olmaksızın, yeryüzüne ilişkin
her türlü verinin toplanması teknolojisi ve bilimidir. Uzaktan algılama yöntemi ile veri üretimi,
raster veri formatında ki uydu görüntüleri üzerinde koordinatlandırma, görüntü işleme,
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sınıflandırma, vektörizasyon gibi işlemlerle coğrafi bilgi sistemleri tabanlı kullanılabilen
verilerin üretilmesi ile gerçekleştirilir.
Uzaktan algılama yöntemi, çeşitli özelliklerdeki bantlardan oluşan uydu görüntülerinin
sağladığı raster verilerin kullanılması ile vektör verilerin üretilebilmesine imkân tanır. Uzaktan
algılama yöntemi ile veri üretimi daha çok küçük ölçekli projelerde tercih edilen bir yöntemdir;
büyük ölçekli projelerde veri üretimi için bu yöntem tercih edilmez.

Şekil 11. Uzaktan algılama ile veri toplama.
Mevcut Haritaların Sayısallaştırılması: Sayısallaştırma, kâğıt haritaların taranması
ile elde edilen farklı formatında ki raster haritaların manuel ya da yarı otomatik olarak vektör
veri haline getirilmesi ile bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir. Sayısallaştırma işleminde
altılık olarak kullanılacak olan raster verilerin coğrafi referanslama işlemi tamamlanmış ve
doğru projeksiyon düzleminde tanımlanmış olması son derece önemlidir.
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Şekil 12. Sayısallaştırma ile veri toplama.
Veri İşletimi: Verinin manipüle edilmesi ve gereksiz verinin çıkarılması. Verinin
kontrol edilerek gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.
Veri Yönetimi: Küçük bir CBS projesi için coğrafi bilginin basit dosyalar halinde
saklanması yeterli olur. Ancak veri hacminin büyümesi ve kullanıcı sayısının artması halinde
kayıt, organizasyon ve veri işletimi için veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) kullanılması
gerekir. VTYS, veritabanı yaratmak ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek imkanı
sağlayan yazılımdır.
VTYS’nde veri modelleri:
•

Hiyerarşik (bire-çok)

•

Ağ (çoka-çok)

•

İlişkisel (bire-bir)

•

Nesne yönelimli (hiyerarşik+ağ)

CBS’nde ilişkisel model en kullanışlı olanıdır. Veriler tablolar halinde kaydedilir. Farklı
tablolardaki ortak alanlar bağlantıyı kurmak için kullanılır. Esnekliği ve CBS içindeki ve
dışındaki uygulamalardaki yerleşimi ile geniş bir kesim tarafından kullanılmaktadır.
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2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GENEL FONKSİYONLARI
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2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Genel Fonksiyonları
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde amaç coğrafi bilginin; üretimini, yönetimini, analiz ve
network üzerindeki dağıtık veri tabanlarından coğrafi verileri tüm insanların paylaşabileceği
profesyonel bir bilgi sistemi teknolojisi sunmaktır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri toplamadan
veri üretmeye, veri depolamadan görüntülemeye kadar birçok fonksiyon vardır. Ancak Coğrafi
Bilgi Sistemleri fonksiyonlarını genel başlıklar altında toplamak gerekirse:
•

Veri toplama teknikleri,

•

Veri depolama,

•

Sorgulama ve Analizler,

•

Veri görüntüleme,

•

Çıktı şeklinde başlıklar karşımıza çıkar.

Şekil 13. Coğrafi Bilgi sistemlerinin genel fonksiyonları.

2.1. Veri Toplama Teknikleri
Coğrafi Bilgi Sisteminde X,Y koordinatlarına bağlı (sayısal format) verilerin sisteme
aktarılmasında farklı yöntemler uygulanır. Bu yöntemler uygulanırken verilerin toplanmasında
ve vektör verilerin üretiminde kullanılan bazı altlık haritalar ve farklı kaynaklar mevcuttur.
Örneğin; farklı ölçeklerdeki haritalar (topografya, imar plan, fiziki, siyasi, vb.), uydu
görüntüleri, hava fotoğrafları ve yersel ölçüm ile elde edilen koordinat bilgileri veri kaynakları
olarak tanımlanabilir. Hatta cep telefonu ya da fotoğraf makinesi ile çekilen bir fotoğraf dahi
CBS teknolojisinde veri kaynağı teşkil eder.
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Şekil 14. Coğrafi Bilgi sistemlerinde veri kaynakları.

2.2. Veri Depolama Formatları
Coğrafi Bilgi sisteminde yeryüzüne ait bilgiler, vektör ve raster formatlarda
birbirlerinden soyutlanmış farklı tabakalar şeklinde depolanırlar. Coğrafi Bilgi Sisteminde bu
iki format, coğrafi analizlerde ve sorgulamalarda etkin bir biçimde kullanılır. Bu sorgulama ve
analizlerde, vektör ve raster verilerin yukarıda da açıklandığı gibi birbirlerine göre üstün ve
zayıf yönleri vardır.
Vektörel Veri, formatında konuma ait veriler; nokta, çizgi ve alan özellikleri x,y
koordinat değerleriyle depolanırlar. Nokta özelliği tekbir X,Y koordinat çifti ile temsil edilen
verilerdir (Elektrik Direkleri, Yangın Musluklari, Kuyular gibi). Çizgi özelliği, bir başlangıç ve
bir bitiş noktası olan x,y koordinatlar dizisi ile temsil edilirler (Dereler, Yollar, Elektrik Hatları
gibi). Alan özelliği ise, başlangıç ve bitiş noktası aynı olan x,y koordinatlar dizisi ile temsil
edilirler. (Parseller, Binalar, Arazi Kullanımı gibi).
Raster Veri, formatında konuma ait veriler ise; hücrelere bağlı olarak temsil edilir.
Aynı boyuttaki hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşurlar. En küçük birim pixel olarak
tanımlanır. Raster verilerde verinin hassasiyeti pixel boyutuna göre değişen çözünürlük
(resolution) özelliği ile tanımlanır. Raster veride her pixel bir değere sahiptir. Bu değer bazen
coğrafi bir özelliğe ait kod değeri olarak tanımlanabilir ve ESRI Grid formatında bu kod değeri
Value Attribute Table (Vat) yapısında depolanır. Ya da o pixel 0‐255 renk aralığında bir değeri
taşır.
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Raster ve Vektör Verilerin Karşılaştırılması:
•

Raster verilerin veri depolama hacmi vektör verilere göre oldukça büyüktür.

• Bazı konumsal analizler (Bindirme analizleri, Alan hesaplamaları ve yakınlık
analizleri gibi) raster veri formatında daha kolaydır.
• Verilerin hassasiyeti raster verilerde pixel boyutu ile orantılı olduğundan hassas
çalışmalarda veri kayıplarına neden olabilir.
• Vektörel veri formatında grafik objeleri tanımlayan öznitelik bilgilerine ulaşma,
güncelleme ve günleme mümkün ve daha kolaydır.

Şekil 15. Vektör ve Raster veri arasındaki farklar: 1. Şekil dünya üzerindeki bir
görüntüyü, 2. Şekil bu görüntünün vektörel verisini ve 3. Şekil ise raster verisini
göstermektedir.

2.3. Sorgulama ve Analizler
2.3.1. Sorgulama
Coğrafi Bilgi Sistemi grafik ve grafik olmayan verilerin birbirleri ile bütünleşik olarak
sorgulanmasına olanak tanır. Buna göre grafik veriden sözel verilere, sözel verilerden de grafik
(konumsal veriye) verilere hızlı bir erişim sağlanmış olur.
Coğrafi Bilgi Sisteminde depolanmış bir yol objesinin tanımlanması ile o yolun
uzunluk, adı, tipi, vb bilgilere hızlı bir erişim sağlanmış olur. Bir parsel tanımlandığında o
parselin alan, çevre, ada ve parsel numarası gibi bilgilerine erişim sağlanmış olur. Veri
tabanından mantıksal ifadeler kullanılarak grafik verilere ulaşılmış olur. Şehir adı tanımlanarak
ilgili katmandaki istenilen şehirler ekranda görüntülenebilir.
Farklı katmanlardaki verilerin (Yol, Mahalle Sınırları, Parseller, Okullar, İlçe Sınırları
gibi) birbirleri ile ilişkilendirilmesidir. Örneğin bir mahalle içine giren parsellerin, okulların
seçilmesi, demiryolunun geçtiği illerin seçilmesi, bir sanayi alanına belli bir mesafede olan
yerleşim yerlerinin belirlenmesi gibi mekânsal sorgulamalar yapılabilmektedir.
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Konumsal Sorgulamalar:
•

Grafik bilgilerin sorgulanması

•

Öznitelik bilgilerinden grafik bilgilerin sorgulanması

•

Grafik bilgilerden öznitelik bilgilerinin sorgulanması

- Sorgulamalar, tek bir tabaka ya da detay bazında yapılabildiği gibi, veritabanındaki
detay ilişkilerine bağlı olarak verisetleri halinde de yapılabilir.
- Sorgulamalar sonucunda yeni veritabanı üretmek mümkündür.
- Veritabanı tasarımı, yapılacak sorgulamalara cevap verebilecek nitelikte yapılmalıdır.
2.3.2. Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemi’nde depolanan veriler üzerinde konuma dayalı kararlar verebilme
coğrafi verinin sorgulanması, görüntülenmesi ve analizler ile mümkün olmaktadır. Konumsal
analiz işlemlerinde, mevcut girdilerden yararlanılarak, yeni bilgi kümeleri üretilir.
Başlıca Analiz Türleri:
•

Tampon Bölgeleme (Buffer),

•

Bindirme Analizleri (Overlay),

•

Yakınlık Analizleri (Proximity),

•

Görünürlük Analizleri(Viewshed Analysis),

•

Taşkın Analizleri,

•

Yerseçin Analizleri,

•

Yoğunluk analizleri (Density Analysis)

•

Kısayol ve Altyapı Yönetim Analizleri (Network Analysis),

•

Yüzey Analizleri (3D, Aspect, Slope, Elevation, Visibility, Line of Site, Cut&Fill),

Konumsal Analizler: Grafik ve sözel bilgilerin belirli bir koordinat sisteminde
modellenmesi ve model sonuçlarının irdelenip yorumlanması işlemlerinin tümüdür.
Birleştirme Analizi: Aynı koordinat sistemindeki farklı katmanların çakıştırılması
olarak adlandırılmaktadır.
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Yakınlık Analizi: Bir coğrafi detayın çevresindeki diğer coğrafi detaylara olan
uzaklıklarının irdelenmesidir. Yakınlık analizi; nokta tabanlı (merkez ve daire yarıçapı ile),
çizgi tabanlı (tampon bölge) veya alan tabanlı (kapalı alanlar içinde) olabilir.

Şekil 16. CBS’de yapılabilecek bazı analiz türleri.

2.4. Veri Görüntüleme
Bir CBS, sorgulama ve analizlerin üzerinde gerçekleştiği haritalar üretir. Dolayısıyla
kartoğrafik özellikler önem kazanmaktadır. Coğrafi veri 2-3 boyutlu harita, animasyon veya
veritabanı etkileşimli görselleştirilebilir. Resim ve video görüntüleri diğer görselleştirme
yöntemleridir. CBS’inde görselleştirme, yeryüzü gerçekliğine hızlı ulaşma yolunun
geliştirilmesidir.

2.5. Çıktı
Sistemde depolanan vektör veriler, veri tabanı bilgilerine göre sınıflandırılarak farklı
özelliklerde görüntülenebilirler. Sistemde yer alan semboloji kütüphanesi ile vektör verilere
çizgi tipleri, tarama, renk ve grafik semboller atayarak ilgili yönetmeliklere göre harita
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görüntüleme işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. CBS’de Vektör ve Raster veri
görüntüleme özelliklerinin yanı sıra veri tabanı bilgilerinin etiketlenmesi, raporlanması ve
grafikler ile gösterimleri de mümkündür.

Şekil 17. CBS’de veri görüntüleme ve çıktı işlemlerinde kullanılan semboloji
kütüphaneleri.

Şekil 18. CBS’de grafik ve tablo şeklinde veri görüntüleme ve çıktı işlemleri.
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Şekil 19. CBS yazılımlarından ARCGIS programında oluşturulan grafik ve tablo
şeklinde veri görüntüleme ve çıktı işlemleri.

2.6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Programları
2.6.1. Arc/Info (ESRI)Arc/Info
Harita otomasyonu, veri dönüşümü, veri tabanı yönetimi, harita çakıştırma, konumsal
analiz, etkileşimli görüntüleme ve sorgulama, grafik, tanısal veri girişi ve düzeltme, adres
haritalama ve kodlama, ağ analizi, harita üzerine niteliklerin yazılması ve topografik analiz
işlemlerinde etkin çözümler sunmaktadır. Yazılım, AML (Arc Macro Language) adı verilen bir
makro programlama diline sahip olup, Windows, UNIX, LINUX işletim sistemlerinde de
çalışan, donanımdan bağımsız bir programdır.

2.6.2. ArcMAP (ESRI)
ArcMap yazılımı, vektör ve raster kökenli coğrafi veri tabanlarından geometrik ve
geometrik olmayan verinin sorgulanmasına olanak veren, bir masaüstü haritalama ve coğrafi
bilgi sistemleri yazılımıdır. İş istasyonları, PC ortamında çalışabilen ArcMAP yazılımı, coğrafi
veri tabanlarına tüm kullanıcılar tarafından erişim imkân sağlamakta, değişik formatlardaki
(dxf, dgn, dbf, txt, tif, bmp,.. vb.) verilerin kolayca seçilmesi ve görüntülenmesine olanak
tanımaktadır. Bu yazılım ESRI’nin CBS ürünlerinin ürettiği konumsal veriyi direkt olarak
kullanarak sorgulama ve görüntüleme islerini yapabilir.

2.6.3. SDE (ESRI)
SDE (Spatial Database Engine), konumsal verinin (vektör, görüntü ve CAD) ticari bir
veri tabanı yönetim sistemi içinde depolanması ve yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır.
Ticari kullanıcı/sunucu mimarisini kullanan RDBMS’lerde (Oracle, MS SQL Server, Sybase,
IBM DB2 ve Informix) kullanilabilir. Küçük gruplardan büyük ölçekli gruplara değişen
ortamlarda, konumsal veriyi başka bir konumsal olmayan veriyle bütünleştirme olanağı sunar.
Sorgulama, konumsal ve topolojik tabanlı veri çıkarma olanağı sağlayan konumsal sorgu
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fonksiyonları kütüphanesi içerir. Çok kullanıcılı bir ortamda çok miktardaki konumsal verinin
depolanması ve yönetimi için tasarlanacak sistemlerde, açık veri erişimi gereksinimi olan
herhangi bir çalışma ve proje uygulamasında SDE’den yararlanılabilir. SDE, TCP/IP protokolü
ve XDR kullanarak, Unix, Windows sistemlerini içeren ağlarda, hızlı bilgi girişine ve bilgilerin
geri çağrılmasına olanak verir. Arc/Info geliştiricilere C, C++ ile ara yüz programcılığı için
Visual Basic gibi süratli uygulama geliştirici (RAD) araçları arasında seçim yapma ya izin
verecek şekilde kurulabilir. SDE, tüm haritalama uygulamalarında kullanılmakta olan diğer
bilgi teknolojisi ürünleri ile bütünleşmeye uygun çözümler sunmaktadır.

2.6.4. MapObjects (ESRI)
MapObjects, masaüstü haritacılık ve CBS’de, çözüm üretmek için özelleşmiş araçları
sağlar. Var olan uygulamaları geliştirmek için haritacılık araçları eklemek, veri görüntülemesi
için uygulamalar inşaa etmek, özel isleri ve ihtiyaçların yerine getirilmesi için CBS programları
üretmek, CBS çözümleri ile üretilmiş veriye kolaylıkla erişim sağlayan basit sorgu tabanlı
uygulamalar geliştirmek MapObjects ile karşılanabilecek gereksinimlerdir.

2.6.5. ArcIMS (ESRI)
ArcIMS, CBS ve harita ile ilgili servislere Internet yoluyla veri gönderim olanağı sağlar.
ArcIMS, sistem kullanıcısı için
•

veri kaynaklarının görüntülenmesine,

•

sorgulanmasına,

•

analiz edilmesine olanak verir.

Arc IMS yazılımı ile kullanıcı Internet ortamında CBS verisine erişebilir ve etkileşimli
olarak kullanabilir. Internet ortamı, harita geliştirme veya bu ortamda mevcut haritaları dinamik
olarak doğrudan veri tabanına eriştirerek kullanabilme özelliğine sahiptir. Günümüzde hemen
tüm büyük projelerde kullanılan ArcIMS, daha önce yine ESRI tarafından üretilmiş olan
Internet Map Server (IMS) ürününün yeni bir versiyonudur.

2.6.6. Microstation GeoGraphics
Diğer yazılımlarda olduğu gibi temel konumsal analiz fonksiyonlarını yerine getirir.
Microstation GeoGraphics, Bentley sistemlerinin ana CBS modülüdür. Microstation Java ve
CAD birleştirerek geliştirmiştir. Bu kategorideki mühendislik ürünleri Enterprise Engineering
Modeling (EEM) olarak adlandırılmaktadır.

2.6.7. GeoEngineering
Microstation, harita projelerinde grafik verileri üreten, yöneten, değişiklik yapan geniş
tabanlı bir CAD yazılımıdır. Bunun yanında CBS, konumsal planlama, problem çözme ve karar
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verme gibi tasarım tabanlı analizleri ortaya çıkarmayı sağlar. Microstation GeoGraphics’te
CAD/CBS eleman yapısı tanımlanmıştır.

2.6.8. INTERGRAPH MGE: Modular GIS Environment
Modüler bir CBS ortamı olan MGE? ; Basic Nucleus (veri sorgulama ve inceleme), Base
Mapper (veri koleksiyonu), Basic Administrator (veri tabanı kurma ve bakimi) olmak üzere
çeşitli yazılım parçalarından oluşmaktadır. Windows ve UNIX işletim sistemlerinde
çalışabilmektedir. MGE, grafik verinin üretimi ve düzenlenmesi için MicrostationCAD
ürününü kullanır. MGE, konumsal olmayan, öznitelik verilerinin kullanımı için Intergraph’in
İlişkisel Veritabani Sistemi (RIS-Relational Interface System) ile altı verit abani yazılımına
(Informix, Oracle, Ingres, DB, SYBASE, MS SQL Server) ve ODBC (Open Database Standart)
uyumlu dillere doğrudan erişim olanağı sunar.

2.6.9. GeoMedia
GeoMedia ürün grubu GeoMedia tabanlı uygulamaların geliştiricilerine ve GeoMedia
ürün ve nesnelerini, gelişim, danışma, sistem bütünlemesi ya da veri temini için kullananlara
yönelik geliştirilmiştir. Bazi GeoMedia ürünleri olarak GeoMedia Proffessional ve GeoMedia
Web Map verilebilir.

2.6.10. AutoCAD MAP
AutoCAD Map, AutoCAD‘in haritacılık ve CBS uygulamaları için geliştirilmiş bir
ürünüdür. Belediye gibi hizmet üreten kuruluşlarda, doğal kaynaklar veya çevreyle ilgili
kuruluşların harita grubunda, telekomünikasyon şirketleri, gaz dasitim organizasyonları,
bakanlıkta veya kamu kuruluşlarında, haritayla ilgili çalışan her türlü kurumda coğrafi bilgi
amaçlı harita üretimi, istenen geometrik doğruluk ve kalitede çıktı alınmasında AutoCAD Map
kullanılabilir.

2.6.11. MapInfo Ürünleri
Yazılım geniş uygulama çeşitliliğine sahiptir ve DOS, Windows, Macintosh altında
çeşitli Unix, Linux gibi platformlarda koşabilir. MapInfo, coğrafi, ekonomik, politik, kültürel
ve endüstriyel uygulamalar içeren kaynaklara yârdim hizmeti sunmaktadır. MapInfo, farklı
uygulamalar için birçok CBS ürününe sahip olup, bunlardan bazıları aşağıdaki verilmiştir.

2.6.12. MapInfo Professional
MapInfo Professional; haritacılık ve mekânsal analiz işlevleri için, etkili ticari
uygulamalarda ve karar vermede daha iyi sunumlar, analiz ve strateji sağlar.

2.6.13. MapInfo MapBasic
MapInfo ortamı için tasarlanmış olan uygulama geliştirme ortamıdır.
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2.6.14. MapX
VB, Delphi gibi RAD ortamlarında, temel CBS uygulamalarını gerçekleştirmeyi
mümkün kil mistir. MapX kullanılarak geliştirilmiş görsel uygulamalar, MapInfo ve MapBasic
olmadan her makinede çalışabilmektedir. Bu sayede kullanıcı sayısı 20’yi asacak uygulamalar
için çok etkin ve hesaplı bir ortam hazırlamak mümkündür.

2.6.15. SpatialWare
Kurumsal CBS kullanıcıları için merkezi bir CBS verit abani hizmeti sunan yazılım
ortamıdır.

2.6.16. Maptitude
Maptitude Windows ortamında çalışan CBS yazılımıdır. Ticaret, kamu ve eğitim
sektörlerinde haritacılık çözümü sunar.

2.6.17. Landmarks Graphics
Landmarks Graphics, konumsal kesif ve üretim endüstrisine; yazılım uygulamaları, veri
yönetimi teknolojileri, danışma servisleri, eğitim ve destek içeren konularda bilgi teknoloji
çözümleri sağlar.

2.6.18. ARGUS
ARGUS, bir organizasyondaki teknik disiplinler ve yönetim düzeyleri için veri girişi
araçları sağlayan jenerik bir kullanıcı ara yüzüdür. Nesne tabanlı ve bağımsız mantıksal veri
modellidir. Yönetici Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sisteminin özellikleri ARGUS’a gerçekzaman modunda birleşik veriyi sorgulama ve sorgu sonuçlarını gösterme olanağı tanır.
WindowsGUI kullanıcıya masaüstü bilgisayarlardaki kelime işlemci, hesap tablosu gibi yayın
uygulamaları ARGUS ile bütünleştirme olanağı sağlar. ARGUS Script Language, temel bir
programlama dili sağlamak için harita ara yüzüyle bütünleştirilmiştir.

2.6.19. Geo-dataWorks
Geo-dataWorks grafiksel proje yönetimi sağlar. Geo-dataWorks ile etkileşimli bir harita
tabanından grafik sorgulama ve seçim yapılabilir. Kullanıcı dünya haritasını kullanarak seçilen
bölgeye ilişkin görüntü bilgilerini rapora dönüştürebilir.

2.6.20. Caris
CARIS, ürünleri dört temel konuda uzmanlaştırmıştır. Bunlar; CARISMarine
Information Systems, CARIS LIS/GIS, CARIS Spatial Components, CARIS Projects’tir.
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2.6.21. CARIS LIS/GIS
CARIS GIS, verinin üretimi, yönlendirilmesi, analizi ve sunulması için bütünleşik bir
CBS çözüm sunar. Windows ve Unix işletim sistemleri üzerinde çalışabilir unix istasyonları ile
erişebilir konumda olan masaüstü bilgisayarlarda CARIS kullanılabilir.

2.6.22. SMALLWORLD
Smallworld ticari anlamda konumsal veri ihtiyacı olan ve bu verileri amaçları
doğrultusunda analiz etmek isteyen firmalara genelde CBS tabanlı özel uygulamalar
geliştirmektedir. WINDOWS, UNIX, LINUX v.b. sistemlerde çalışabilir. Uluslararası kabul
edilen formatlardan giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrica Arc Info gibi
programlarla birlikte çözüm üretmeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlar.

2.6.23. IDRISI
IDRISI kullanımı kolay inşa edilmiştir ve profesyonel düzeyde CBS sağlamamaktadır.
Görüntü isleme ve konumsal analiz, DOS ve Windows tabanlı kişisel bilgisayarlar üzerinde
kullanılabilir. Bir grafik kullanıcı arabirimi, esnek kartografik yazı olanakları ve analitik araç
setleri ile bir verit abani yönetim sistemi bütünleştirilmiştir. Değişiklik için özel programlar ve
time-seri analizleri, konumsal karar- destek, belirsizlik ve birleşme analizleri içerir.

2.6.24. GRASS
GRASS genel kamusal kullanım (GNU) lisansı ile ücretsiz olarak kullanıma açık bir
veri yönetimi, görüntü isleme, grafik üretim, konumsal modelleme ve veri görselleştirme
Coğrafi Bilgi Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde uluslararası bir
ekip tarafından GRASS için destek, araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.
Standart bir komut satiri girişi ve/veya Tcl/Tk grafik kullanıcı arabirimi ile
kullanılabilmektedir. Değişik işletim sitemi ve işlemci mimarilerinde kullanılabilen GRASS
açık kodlu bir sistem olarak 800’den fazla CBS fonksiyonuna sahip olmasının yanında kısa
programlar yardımıyla kolaylıkla yeni uygulamaların yaratılmasına da akiktir. 2 ve 3 boyutlu
raster veri formatının yanında nokta ve topolojik vektör veri tipleri ve özelleştirilebilir bir çok
projeksiyon ve elipsoid desteklenmektedir. Bilinen hemen hemen tüm bilimsel ve ticari raster
ve vektör formatları program tarafından okunabilmekte ve diğer programlar tarafından
kullanmak üzere kaydedilebilmektedir. GRASS her türlü mekânsal analizi yapabilme, harita
üretme, sayisal arazi modelleri üzerinde ölçme ve analizler yapabilme, veri görselleştirme ve
depolama özelliklerinin yanında ilişkisel veri tabanı yönetim programlarına bağlı olarak
çalışabilmektedir.
Şehir ve bölge planlama basta olmak üzere mühendislik, hidroloji, jeoloji, fizik,
istatistik, uzaktan algılama alanlarında geliştirilen ve kullanılan GRASS, kullanıcıya hızla ve
kolayca veriyi analiz etme, depolama güncelleme, modelleme ve görüntüleme olanaklarını
sağlamaktadır. Dünyadaki tüm kullanıcı ve geliştiricilere GNU lisansı ile açık kodlu sunulan
GRASS her kullanıcının kendi özelleştirmelerine ve mevcut modüllere kolayca ekleme
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yapabilmesine olanak sağlayan gerekli tüm kütüphane ve kullanım kılavuzları ile birlikte
kullanıma sunulmaktadır.

2.6.25. NETCAD GIS
Modüler yapıya sahip NETCAD, Harita, Planlama, Peyzaj, İnşaat, Mimarlık Firmaları,
Belediye ve Kamu Kurumları, Tasarım/Çizim gereksinimi olan tüm mühendisler tarafından
kullanılabilecek özelliklere sahip CAD fonksiyonlarına dayalı, ana modül ve özel ihtiyaçlar için
çeşitli diğer modüllere sahiptir.

2.6.26. EGHAS
Arazi çalışmalarını ilgilendiren tüm disiplinlere yönelik olarak geliştirilen EGHAS,
çeşitli modüllerden oluşmakta ve Windows platformu altında çalışabilmektedir. EGHAS ayni
anda birçok görüntü ile çalışabilir ve bir ekranda yapılan işlem diğer ekranlardan takip
edilebilir. EGHAS komutları ile Basic dilinin birleşimi kullanılarak etkin yeni fonksiyon ve
komutlar oluşturulabilir. EGHAS, diğer programlar ile veri iletişimi için DXG ve DGN
formatlarını okuyup yazabilmektedir. Windows ortamında sürücüsü bulunan tüm yazıcı, çizici
ve sayısallaştırıcıları destekler.

2.6.27. Global Mapper
Coğrafi Bilgi sistemleri için yukarıda önerilen programların hemen hemen hepsinin
dosya türünü destekleyen ve görüntüleyen bir programdır. Bu program ile farklı türdeki
dosyalar görüntülenerek birbirilerine dönüşümü de sağlanabilmektedir. Hem raster hem de
vektör türündeki verileri okuma ve görüntüleme yeteneğine sahip program ile CBS tabanlı
programlarda yapılan bir çok analiz (eğim, bakı, 3B görüntüleme, kesit alma, alan ve mesafe
ölçümü …vb) yapılabilmektedir.
Son yıllarda özellikle tablet bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşması ve bu sistemlere
entegre açık kaynak kodlu yazılımların artması ile CBS alanında ismini burada
yazamayacağımız kadar çok yeni program üretilmiştir. Dolayısıyla bu kadar çok program
arasında kaybolmak yerine amaca uygun bir program seçilerek kullanılmalıdır. CBS programı
seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bazıları şöyle sıralanabilir;
•

Kolay bir kullanıcı ara yüzüne sahip olmalı,

•

Yaygın kullanılan dosya türlerini desteklemeli,

•

Üretilen veri ve haritalar kolayca çıktıya dökülebilmeli,
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3. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizler
Bu bölümde CBS ile yapılan analizler anlatılacaktır. CBS programları kullanılarak
mekânsal veriler ile sözlü verilerin bir arda kullanılarak bir takım analiz ve sorgulamalarının
yapılmasında ve elde edilen sonuçların görsel olarak izlenmesi ve sunumu için oldukça
kullanışlıdır. Bu amaçla gerek raster veriler, gerekse vektör veriler (nokta, çizgi veya alan
verileri) kullanılarak geometrik ölçümlemeler yapılabilir, mesafe ölçümleri ve alan hesapları
hızlı ve doğru şekilde yapılabilir. CBS programları ile bu ölçümlere ek komşuluk analizleri ile
farklı uygulamalar da yapılabilir. Şimdi bu uygulamalara kısaca değinelim:

3.1. Sayısal Yükseklik Modeli Oluşturma
Sayısal yükseklik modelleri yeryüzünün üzerindeki tüm objeler (binalar, ağaçlar… vb)
yok sayılarak 3 boyutlu olarak modellenmesidir. Bu modellerin oluşturulmasında yeryüzünün
X ve Y gibi planimetrik verilerine ek olarak Z yükseklik değerinin de bulunduğu veri setleri
kullanılmaktadır. Sayısal yükseklik verileri kullanılarak bir bölgenin hem 2B hem de 3B modeli
oluşturabilir.

Şekil 20. İstanbul Boğazı ve Haliç civarının 3B sayısal yükseklik modeli.
Şekil 1’de İstanbul il alanına ait sayısal yükseklik verileri kullanılarak oluşturulan 3B
yükseklik modeli belirli bir açıyla eğilmiş ve Boğaz çevresinin 3B morfolojik özellikleri
görünür hale getirilmiştir. Benzer şekilde Şekil 2’de ise İstanbul il alanının tümünün 2B sayısal
yükseklik modeli oluşturularak kuşbakışı morfolojik özellikleri ortaya konmuştur. Aynı sayısal
yükseklik verisi kullanılarak istenen iki nokta arasında yükseklik profili de çıkarılabilmektedir
(Şekil 3).
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Şekil 21. İstanbul il alanının 2B sayısal yükseklik modeli ve rölyef haritası.

Şekil 22. İstanbul İl alanı sayısal yükseklik verileri ile iki nokta arasında oluşturulan
yükseklik profili.
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3.2. Sayısal Yüzey Modeli Oluşturma
Sayısal yükseklik modellerinden farklı olarak sayısal yüzey modelinde ağaçlar, binalar,
köprüler ve benzeri sanat yapıları da bulunmaktadır. Bu veriler özel sistemler ile hassas olarak
ölçülerek oluşturulmaktadır. Bu amaçla son yıllarda sıklıkla kullanılan Lidar yöntemi, bir uçak
vasıtasıyla yerin çok detaylı 3B verisinin ölçümüdür. Lidar verileri yüksek hassasiyetli veriler
olup yeryüzündeki tüm detayları hassas olarak haritalanmasını sağlamaktadır.

Şekil 23. Sayısal yüzey modeline örnek bir Lidar verisi (http://gisgeography.com/top-6-freelidar-data-sources/).

Şekil 24. Sayısal yüzey modeline örnek bir Lidar verisi (http://grindgis.com/data/free-lidardata-download#prettyPhoto).
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3.3. Eğim Analizi
CBS programları kullanarak eldeki mevcut 3B sayısal veriler kullanılarak bir bölgenin,
bir yamacın ve/veya bir karayolu hattının eğim değişimleri kolay ve hızlı şekilde analiz
edilebilmektedir. Eğim iki nokta arasındaki düşey uzaklığın yatay uzaklığa oranı olarak
tanımlanmaktadır. Eğim; yüzde (%), derece veya milyem gibi farklı birimlerde gösterilebilir.
CBS programlarında eğimin hangi türden olacağı seçilebildiği farklı eğim aralıklarına göre de
sınıflama yapılabilir.

Şekil 25. İstanbul ili Adalar ve çevresinin eğim dağılım haritası.

3.4. Bakı Analizi
Bakı: Bir yamacın güneş ışınlarını alma durumuna göre konumu olarak
tanımlanmaktadır. Yani kabaca bir yamacın baktığı yön de denebilir. Bakı Haritaları kuzeye
göre hesaplanan yön değerlerinin tematik aralıklar ile gösterilmesi ile oluşturulurlar. Bakı
haritalarında dört ana yön ve bu ana yönler arasındaki ara yönler ve düz alanlar açısal aralık
değerlerine göre gözlenirler.
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Şekil 26. İstanbul ili Adalar ve çevresinin bakı haritası.

3.5. Görünebilirlik Analizi
Sayısal yükseklik verileri kullanılarak oluşturulan 3B yükseklik verileri kullanılarak
arazi üzerinde seçilen bir noktadan bakış yönüne doğru görülebilen ve görülemeyen alanlar
belirlenebilir. Askeri amaçlar için kullanılan bu yöntem, günümüzde sivil hayatta da önemli yer
tutmaktadır. Bu yöntemin kullanımıyla telekomikosyon sektöründe vericilerin ve aktarma
istasyonlarının yerlerinin belirlenmesi, emlak sektöründe de yapıların manzaralarına göre
konumlandırılmasında kullanılmaktadır.

3.6. Yakınlık Analizi
Coğrafi detayları her yönden ve istenen uzaklık ya da uzaklıklarda çevreleyen yeni alan
detaylar (tamponlar) oluşturup oluşturulan tamponlar içinde kalan detayları belirleme işlemine
"yakınlık analizi" denir. Üç tip coğrafi bilgi için üç ayrı yakınlık analizi vardır. Bunlar: Nokta
detaylar için, Çizgi detaylar için ve Alan detaylar için yakınlık analizi şeklinde 3 alt gruba
ayrılır.
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Şekil 27. İstanbul ili Adalar ve çevresinin görülebilirlik haritası.

3.6.1. Nokta Detaylar İçin Yakınlık Analizi
Nokta tipindeki coğrafi detay, merkez olmak üzere istenen yarıçapta daire şeklinde bir
alan detay (tampon) oluşturup bu tampon içinde kalan detaylar belirlenir (Örneğin elektrik
trafolarına 30 metreden daha yakın nirengi noktalarının belirlenmesi).

3.6.2. Çizgi Detaylar İçin Yakınlık Analizi
Çizgi tipindeki detayları çevreleyecek şekilde istenen uzaklıkta alan detaylar
(tamponlar) oluşturup bu tamponlar içinde kalan detayların belirlenmesi işlemidir (Örneğin
yolların 100 metre yakınındaki benzin istasyonlarının belirlenmesi).

3.6.3. Alan Detaylar İçin Yakınlık Analizi
Alan tipindeki detayları çevreleyecek şekilde istenen uzaklıkta alan detaylar (tamponlar)
oluşturup bu tamponlar içinde kalan detayların belirlenmesi işlemidir (Örneğin göllerin 50
metre yakınındaki binaların belirlenmesi).
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Şekil 28. Nokta, çizgi ve alan detaylar için yakınlık analizi haritası.

3.7. Yoğunluk Analizi
CBS çalışmalarında toplanan verilerin istenen amaçlara göre alansal olarak
yayılımlarını ortaya koyan analizlerdir. Örneğin nüfus yoğunluk analizleri gibi. Söz konusu
analizleri planlama aşamasında sıklıkla kullanılan analiz türleridir. Örneğin toplu taşıma
sistemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir yoğunluk analizinde bölgedeki nüfus yoğunluğu
ve araç yoğunlukları analiz edilerek nerelere ne kadar toplu taşıma alt yapısı yapılacağı
planlanmaktadır.

Şekil 29. Konya ili, Nüfus yoğuluğu ve ulaşım katsayısına göre yoğunluk haritaları
(http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=463).
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3.8. Tampon Bölge Analizi
Referans olarak seçilen bir nesnenin etrafında belirli bir mesafede ve/veya alanda kalan
diğer nesnelerin tespit edilmesine yönelik yapılan bir analiz türüdür. Örneğin fay hatları
çevresine konan tampon bölgeler ile fay hattı üzerinde meydana gelebilecek bir depremde
yüzeyde oluşması muhtemel kırıkların etkileyebileceği alanlar belirlenir. Bu sayede bir
depremde yıkılacağı kesin olarak öngörülen alanlar yapılaşma açısından riskli alan olarak
değerlendirilir ve bu alanlara çizilen tampon bölgeler ile yapılaşma yasağı getirilir. Benzer
şekilde bir petrol istasyonu kurmak isteyen bir kişi yer seçimi yaparken dairesel bir alan
belirleyerek o alan içerisinde başka petrol istasyonları olup olmadığını analiz edebilir.

Şekil 30. Reşadiye ilçesi imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüt çalışması
kapsamında Kuzey Anadolu Fay hattından kaynaklanabilecek yıkımların önlenmesi amacıyla
bırakılan tampon bölge (http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php).

3.9. Zamansal Değişim Analizi
Bir bölgede zaman içerisinde değişimlerin izlenebilmesi amacıyla CBS tabanlı
programlar ve zaman zaman uzaktan algılama tekniklerinin bir arada kullanılmasıdır. Farklı
amaçlar için zamansal değişim analizleri yapılabilir; örneğin kıyı kenar çizgilerinin zaman
içerisindeki değişimleri ölçülerek kıyı kenar çizgisinin zaman içerisindeki ilerleme veya
gerilemesi haritalanabildiği gibi bir bölgedeki nüfus yoğunluğu artışı da zamansal olarak analiz
edilerek haritalanabilir ve görsel hale getirilebilir. Benzer durum bir volkanın kraterindeki
kabarmaların zaman içerisindeki değişimlerinin takibi ile olası bir patlamanın önceden tahmini
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ve oluşabilecek can ve mal kayıplarının önlenmesinde kullanılabilir. Ayrıca bir bölgede farklı
dönemlerde yapılmış haritalar karşılaştırılarak kazı ve dolgu gibi değişimler belirlenebilir ve
miktarları da hesaplanabilir.

Şekil 31. Konya havzası bitki örtüsünün yıllara göre değişimini ve topraktaki tuzlanma
değişimlerini gösteren bir zamansal analiz (Topaloğlu ve Ekercin, 2013).

3.10. Bindirme Analizi
Bir bölge için elde edilmiş farklı türden verilerin bir arada kullanılması ile oluşturulan bir
analiz yöntemidir. Bu analiz yöntemin yönteminde elde edilen veriler arasında benzer olan
çakışan veriler ile benzer olmayan veriler ayrı ayrı modellenebilir. Örneğin bir cevher damarı
haritası ile galeri haritaları üst üste getirilerek işletme ilerleme hızları belirlenebileceği gibi,
işletmenin yönlendirilmesi aşamasında da kullanılabilecektir. Yapılaşma için de benzer
bindirme haritaları kullanılabilir. Örneğin, Eğim haritası ile şehir planları üst üste getirilerek
hangi binaların yüksek eğimli alanlarda kalacağı öngörülebilir ve eğer bölgede aktif bir faydan
dolayı tampon bölge bırakılmışsa tampon bölge içerisinde yapı kalıp kalmadığı da analiz
edilebilir.
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Şekil 32. Bindirme analizine bir örnek.
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4. AFET YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN
KULLANIMI
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4. Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
Bilindiği gibi Coğrafi Bilgi Sitemleri; her türlü coğrafi referanslı bilginin etkin olarak
toplanması, depolanması, güncellenmesi, kullanılması, analizi ve görüntülenmesi için
bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya getirilmesi ile
oluşan sistemlerdir. CBS kullanılarak farklı analizler ve sorgulamalar yapılabilir, yapılan analiz
sonuçları haritalanabilir ve çıktı haline getirilebilir. CBS karmaşık veri yapısı ve katmanları
arasında ihtiyaç duyulan verilerin süzülerek anlaşılır hale getirilmesinde de oldukça verimli bir
araçtır.
CBS sadece günümüz mevcut durum analizleri için değil gelecekte olabilecek olayların
tahmin ve öngörülerinde de önemli bir araçtır. Bu nedenle afetlerin önceden tahmininde, afet
anında hareket mekanizmasının oluşturulmasında ve afet sonrasında olası arama – kurtarma
faaliyetlerinin planlanmasında ve yönetiminde de önemlidir.

4.1. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Faydaları
CBS teknolojisi, sorgulama ve istatistiksel analiz gibi klasik veritabanı işlemlerini
görselleştirme ve haritalar tarafından sağlanan coğrafi analizlerle birleştirmektedir. Bu yeteneği
CBS’ni diğer bilgi sistemlerinden ayırmakta ve kamu ve özel girişimlerde olayların
açıklanabilmesi, sonuçların tahmini ve strateji geliştirilmesi için değerli kılmaktadır.
CBS faydaları;
•

Bilgi akışını hızlandırır,

•

İş verimliliğini arttırır,

•

Etkili ve doğru analiz sağlar,

•

Veri güncelleme kolaydır,

•

İşgücü ve zaman kaybını önler,

CBS aynı zamanda;
•

Moda değildir,

•

Her şeyi yapan büyülü bir araç değildir,

•

Veri yapılandırma ve arşivleme teknolojisi değildir,

•

Sadece görselleştirme değildir,

•

Sadece CAD değildir,

•

Sadece yazılım veya sadece donanım işi değildir.
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CBS Kullanımında karşılaşılan problemler;
•

Bürokrasi,

•

Haritaların güncel olmaması,

•

Özniteliklerin bulunmaması, olanların da güncelliğini ve doğruluğunu yitirmiş

•

Haritalar arasında bir standart olmaması,

•

Yazılımların bazı konularda sınırlı olmaları,

•

Kayıt dışı gayrimenkuller,

•

Yükseklik verisinin eski haritaların çoğunda olmaması,

•

Uygun veri modelinin belirlenmesindeki zorluklar.

olması,

4.2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulama Alanları
CBS adında da anlaşılabileceği gibi yeryüzünü ilgilendiren hemen hemen her alanda
kullanılmaktadır. Ancak iyi bir CBS kullanımı iyi bir proje ve planlamayı gerekli kılar. Doğru
bir CBS uygulaması için;
•

Amaçların belirlenmesi,

•

Veritabanının oluşturulması,

•

Analizlerin gerçekleştirilmesi,

•

Sonuçların sunulması gereklidir.

CBS uygulamalarında kalite önemlidir. CBS’de kalite model kalitesi ve veri kalitesiyle
doğrudan ilişkilidir.
Model Kalitesi: Model, gerçeğin basitleştirilmesidir. Modellerin kalitesi hem
detayların veya detay noktalarının seçimiyle, hem de abartma veya genelleştirme derecesiyle
ilgilidir. Model kalitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin bilgi birikimi ve deneyimi
ile büyük ölçüde güvence altına alınır.
Veri Kalitesi: Yersel veya uydu teknikleriyle, fotogrametrik veya uzaktan algılama
teknikleriyle veya mevcut plan ya da haritalardan veri elde etmeye bağlı olarak, geometrinin,
topolojinin, detayların ve öznitelikler ile aralarındaki ilişkilerin kalitesiyle ilgilidir. Veri kalite
parametreleri:
•

Verinin doğruluğu (konum, yükseklik, detay, topoloji),
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•

Verinin bütünlüğü,

•

Verinin topolojik uyumluluğu,

•

Verinin güvenirliği,

•

Verinin eksiksizliğidir.

CBS’nin yaygın kullanım alanları;
•

Jeodezi ve Haritacılıkta,

•

Belediyeler ve Kent Bilgi sistemlerinde,

•

Mühendislik Uygulamalarında,

•

Ormancılıkta,

•

Tarım, arazi kullanımı ve rekolte tahmininde,

•

Çevre uygulamalarında,

•

Hidroloji, su kirliliği dağılım ve derecesinin belirlenmesinde,

•

Jeolojide,

•

Jeofizikte,

•

Meteorolojide,

•

Ulaşım ve navigasyon sistemlerinde,

•

Planlamada,

•

Arkeolojide

•

Askeri uygulamalarda,

•

Afet yönetim ve planlamalarında kullanılmaktadır.

4.3. Afet Yönetim ve Planlamada CBS
Dünya genelinde her yıl binlerce insan doğal afetler nedeniyle can ve mal kaybına
uğramaktadır. Afet yönetim ve planlamanın başlıca amacı ve görevi afetlerde can ve mal
kayıplarını azaltmak, halkı gerek doğal gerekse teknolojik ve insan kaynaklı afetlerden
korumaktır. Bunu yaparken afetlere hazırlıklı olma, koruma, müdahale, iyileştirme ve zarar
azaltma gibi öğeleri içeren riske dayalı, kapsamlı bir afet ve acil durum yönetim sisteminde
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halka öncülük etmeli ve destek verilmelidir. Son zamanlarda modern afet yönetimi, afete
hazırlıklı olmakla ile birlikte afetleri önlemenin önemini de ön plana çıkarmaktadır.
Afet yönetim ve planlamalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
teknikleri sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle doğal kaynaklı deprem, sel, heyelan, volkanizma,
fırtına ve yangınlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin kullanılması
sadece bu doğal olayların yerlerinin belirlenmesi, gözlemlenmesi ve etkilerinin belirlenmesinde
değil, bunun yanında afet öncesinde ve sonrasında yapılacak pek çok çalışmayı da
kapsamaktadır. CBS teknolojilerinin afetlerle ilgili çalışmalarda etkin olarak kullanımı,
öncelikle bunların hangi amaçla ve ne şekilde kullanılacaklarının tespit edilmesine bağlıdır. Bu
nedenle öncelikle etkin ve çağdaş anlamda bir afet yönetim ve planlama sisteminin ve
bileşenlerinin nasıl olması gerektiğinin net bir şekilde ortaya konması gerekmektedir.
Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle farklı afet türleri için önemli derecede risk
altındadır. Jeomorfolojik, jeolojik yapısı ve iklim özellikleri göz önüne alındığında ülkemizin
farklı yerlerinde farklı afet riskleri bulunduğu görülmektedir. Bu afetler deprem, heyelan,
toprak kayması, kuraklık, sel, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve hatta volkanik afetler olarak
sıralanabilir.
Doğal afetler can ve mal kayıplarının yanı sıra çevreye de önemli zararlar
verebilmektedir. Bu kayıp ve zararlar karşısında toplum olarak afet zararlarının azaltılması ve
önlenmesine karşı bir takım önlem ve planların olması zorunludur. Bu nedenle son yıllarda
devletler afet zararların azaltılmasına yönelik politikalar geliştirmekte ve afet risk azaltma ve
acil durumlarda müdahale kurumlarını oluşturmaktadırlar. Ülkemizde de özellikle 17 Ağustos
1999 depreminden sonra yaşananlar bu kurumların oluşturulmasında önemli bir etki yapmıştır.
Afet ve acil durumlarda olaya müdahale edebilecek devlet kurumları ve sivil ekipler
oluşmuştur.
Afet yönetimi ve planlama sadece afet sonrasında yapılacak müdahalelerden ibaret
değildir. Afetler öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması ve önlemlerin alınması, en az afet
sırasındaki etkin müdahale kadar önemlidir. Hatta bunların tamamı bir bütünün parçalarıdır.
Modern afet yönetimi modellerine baktığımızda, afet öncesi yapılacak olan “risk azaltma” ve
“hazırlıklı olma” çalışmalarının “Afet Döngüsü”nün en önemli aşamaları olduğu
görülmektedir. Geçmiş yıllarda ülkemizde afet öncesi yapılması gerekenlerden çok, afet sonrası
yapılan “yara sarma” politikalarına önem verilmiştir.
Modern afet yönetimi sisteminde “risk yönetimi” önemlidir. İdeal bir Risk yönetimi;
•

Kayıp ve Zarar Azaltma,

•

Hazırlık,

•

Tahmin ve Erken Uyarı,

•

Afetleri anlamaktan oluşmaktadır.
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Afet yönetim ve planlamada risk yönetimi kadar önemli olan diğer bir konuda “kriz
yönetimi”dir. Etkin bir kriz yönetimi;
•

Etki Analizi,

•

Müdahale,

•

İyileştirme,

•

Yeniden Yapılanma çalışmalarını kapsar.

Risk yönetiminin ihmal edildiği yerlerde kriz yönetimi başarılı olamaz. Bunun için
ülkemizde kriz yönetiminden risk yönetimine geçerek afetlere müdahale ve iyileştirmeden daha
çok afetin oluşmaması, zararlarının azaltılması, hazırlık, tahmin ve erken uyarı konularına önem
verilmelidir.
Afetlerle mücadele edebilmenin en etkili yolu, afete sebep olacak tehlikelerin
doğuracağı zarar ve kayıpları azaltacak önlemleri afetler olmadan önce almaktır. Bunun için
eğitim programlarıyla geliştirilerek, afet bilincinin toplumda yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Günümüzde bilgi ve teknolojiye hakim olan ve bunları toplum yararı için titizlikle kullanan
gelişmiş toplumlar, doğal afetlerden eskiden olduğu ölçüde etkilenmemekte, bunları çok az
kayıp vererek atlatmaktadırlar. Ancak, bilgi ve teknolojik gelişmeleri çok çeşitli nedenlerden
dolayı takip edememiş ve yaşantılarına aksettirememiş gelişmekte olan toplumlarda doğal
afetler, eskiden olduğu gibi günümüzde de çok büyük maddi ve manevi kayıpların oluşmasına
neden olmaktadır.
CBS ve Uzaktan algılama günümüzde, afet yönetimi ve planlama çalışmalarında,
verilerin analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. CBS’nin, konumsal veri yönetimi,
konumsal analiz ve grafik görüntüleme gibi olağanüstü kapasitesi ile Uzaktan Algılama’nın
geniş alanlardan sağlanan bilgilerin entegrasyonu sonucu planlama çalışmalarına altlık olacak
haritalar daha hızlı ve verimli bir şekilde hazırlanabilmektedir.
Doğal afet yönetimi günümüzde, UA ve diğer gelişmiş yöntemlerle elde edilen
bilgilerin, yine çağımızın en önemli bilgi işleme araçlarından biri olan CBS ile birleştirilmesi
sonucu gerçekleştirilmektedir.
Doğal afet yönetimi, çok katmanlı ve çok aşamalı bir süreçtir. Çok katmanlıdır; çünkü
uluslararası kuruluşlar, devlet, yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri, şirketler, bireyler bu sürecin belirli noktalarında yer alırlar. Çok aşamalıdır; çünkü
önleme ve zarar azaltma, hazırlıklı olma, tahmin ve uyarı, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme,
yeniden inşa etme gibi ara süreçleri vardır. CBS, bu katmanlar tarafından, afet aşamalarında
felaketi önlemek için kullanılabilir.
Dünyada ve ülkemizde afet zararlarını en aza indirmek için çeşitli yöntemler
geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin başında o bölgenin afet tehlike durumunu
ortaya koymak ve mevcut planları buna göre yapmak gerekir. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
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teknikleri afet zararlarının azaltılmasında güvenilir, hızlı ve kolay kullanımı açısından tercih
edilir bir araç olarak görülmektedir. Afet yönetiminde CBS kullanılmasının nedeni; yıkımların
kontrolü, afetin zarara neden olan sonuçların azaltılmasına, yaşamların ve kaynakların
korunmasına yardımcı olmasıdır. CBS’nin afet yönetim sistemi ile ilgili çalışmalarda
kullanılmasının çok büyük avantajları bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Etkin bir veri paylaşım aracı olması: Afet yönetiminde; farklı kurumların elde ettiği
çok çeşitli verilerin aynı formatta toplanması ve belli bir ihtiyaç anında, ilgili kurum ve
kuruluşların farklı mekanlardan bu verilere ulaşabilmeleri ihtiyacının karşılanması söz
konusudur. İşte, CBS ile çok çeşitli kurumların elde ettikleri ve aynı formatta kendi veri
bankalarında tuttukları verilerin istenildiği taktirde, online olarak, farklı merkezlerden elde
edilebilmesi ve bunlar üzerinde istenilen analizlerin yapılabilmesi mümkün olabilmektedir.
Örneğin; normal şartlarda bir yerleşim alanının fiziki ve beşeri özellikleri ile ilgili çok değişik
veriler, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından elde edilmekte ve saklanmaktadır. Bunlar; yağış
ve sıcaklık gibi meteorolojik veriler olabildiği gibi, arazi kullanımı, nüfus ve yerleşme, tapu,
cadde ve köprüler, hastane ve trafik gibi hatta otobüs, tramvay, metro, gemi gibi ulaşım
araçlarının hareket saatleri gibi verilerini de içermektedir. Bir afet sırasında bu verilerin birine
veya bir kaçına aniden ihtiyaç duyulabilir. Günümüzde, ülkemizin de içinde bulunduğu normal
şartlarda, bu verilere anında ulaşılmasına imkân yoktur. Öncelikle bu verilerin paylaşılmasında
ve sonrasında ise format farklılığından dolayı bir arada kullanılarak analizler yapılmasında çok
büyük engeller bulunmaktadır. İşte bu nedenle, etkin bir CBS sistemi yardımı ile hiç bir yere
gitmeden, çok kısa bir sürede, çeşitli kurumlardaki değişik verilere ulaşılabilmekte ve bunlar
arasında analizler anında yapılabilmektedir.
2. Güncellenebilmesi: Afet yönetiminde kullanılan verilerin güncel olması çok
önemlidir. Değişmiş ve sonuçta yanlış olmuş veriler, afet yönetimi ile amaçlanan hedeflere
ulaşılmasını zorlaştıracaktır. CBS’de farklı kurumlar tarafından anında güncellenen veriler,
otomatik olarak sistemde de güncellenmiş olur. Sonuçta, güncellemelere göre ihtiyaç duyulan
analiz ve haritalar CBS ile çok rahatlıkla yeniden üretilebilir.
3. Hızlı veri analizleri yapabilmesi ve kolay çözümler sunabilmesi: Afet sırasında ve
sonrasında mevcut veri tabanı içinden çok farklı veri ve verilere ihtiyaç duyulabilmekte, farklı
verilerin ayrı olarak yeniden gözlenmesi ve haritalanması gerekebilmektedir. Örneğin; bir sel
sırasında kurtarma çalışmalarında, insanların mahsur kaldıkları bölgelere ulaşılabilmesi için,
karadan en kısa ve güvenilir yerlerin tespit edilmesi gerektiğinde, selin gerçekleştiği sahanın
topografya haritası, sel sularının kapladığı alanları gösteren yeni çekilmiş bir uydu fotoğrafı,
sel sırasında tahliyesi gerçekleştirilecek olan insanların lokasyonları ve bölgenin ayrıntılı bir
ulaşım haritasına aynı anda ihtiyaç duyulmaktadır. İşte; Coğrafi bilgi sistemleri bu gibi
durumlarda çok etkin olarak kullanılabilmektedir. CBS’de her türlü veri, sistemde farklı
tabakalar halinde birbirlerinden bağımsız olarak tutulmaktadır. Bu şekilde bir yöreye ait
yüzlerce farklı veri için yüzlerce farklı tabaka oluşturulmaktadır. İstenildiği taktirde bunlardan
bir veya birkaçı sisteme çağrılarak bunlar üzerinde istenilen araştırma ve analizler kolaylıkla
yapılabilmekte ve yeni durumlar karşısında ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni haritalar
geliştirilebilmektedir.
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4. Çok yönlü görselleştirme imkânı sunması: Afet yönetiminde farklı durum ve
zamanlarda çok değişik haritalara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu afet yönetimindeki
planlamaların yapılmasında son derecede önemlidir. CBS’de istenilen verilerin ve analiz
sonuçlarının harita olarak veya grafik ve tablo gibi diğer görsel malzemeler olarak gösterilmesi
ve bunların çıktılarının alınması çok kolaydır. Örneğin bir deprem sonrasında farklı amaçlarla
kullanılmak üzere, farklı ölçek ve detaylarda ulaşım ve yerleşme haritaları, sanayi tesisleri ve
kimyasal madde barındıran tesislerin, benzin istasyonları, gaz ve petrol depolarının yerlerini
gösteren bir haritaya ihtiyaç duyulabilir. İşte bu haritalar, CBS yardımı ile veri tabanından ilgili
verilere ulaşılması sonucu, çok rahatlıkla ve kısa sürede hazırlanabilmektedirler. CBS, yukarıda
sayılan tüm bu avantajları ile birlikte, afet yönetiminin tüm aşamalarında kullanılan en etkin bir
araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenledir ki; dünyanın çeşitli bölgelerinde CBS pek
çok ülkede afetlerle ilgili çalışmalarda çok yoğun olarak kullanılmaktadır. CBS yardımı ile
çeşitli afetlerin izlenmesi, afet risk haritalarının oluşturulması, erken uyarı sistemlerinin
geliştirilmesi, afet durum tespitlerinin yapılması, çeşitli afet senaryolarının hazırlanması, acil
destek planlarının hazırlanması, olası bir afete karşı alternatifli tahliye ve ulaşım planlarının
yapılması, arazi kullanım planlarının yapılması, açık alanların planlanması, koruma ve
rekreasyon alanlarının planlanması, halk güvenliği ve güvenilir yapılaşma sahalarının
planlanması, tarihi kaynakların tespiti ve korunması, afet sonrasında en fazla yardıma ihtiyaçlı
alanların tespiti ve gözlenmesi, arama ve kurtarma çalışmalarının yönlendirilmesi, afetin etki
alanlarının tespiti gibi konularda pek çok ülkede çok çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
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5. UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ
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5.1. Uzaktan Algılama Teknolojileri Tanım ve Kapsamı
Uzaktan Algılama: bir cisim, bir arazi yapısı veya bir doğal olayın fiziksel ve kimyasal
özellikleri hakkında arada herhangi bir fiziksel ilişki olmaksızın, çeşitli algılayıcı sistemler
tarafından toplanan veriler yardımıyla bilgi edinme yöntemidir.
Uzaktan algılamanın esası; doğal ya da yapay bir enerji kaynağından yayılan değişik
dalga boylarındaki elektromanyetik enerjinin yansıma değişimlerinin incelenmesi ve analizidir.
Uzaktan algılamada veri yorumlama, resimli (görüntü) ve/veya sayısal verilerin analizi
şeklinde gerçekleştirilir. Resimli görüntü verilerinin görsel yorumlanması, uzaktan algılamanın
bir şeklidir. Ancak görsel yorumlama teknikleri, insan gözünün fiziksel yetenekleri ile sınırlıdır.
Oysa doğada insan gözünün algılayamayacağı dalga boylarındaki elektromanyetik enerji,
uzaktan algılamada çeşitli platformlarda (taşıyıcı vasıta) kullanılan algılayıcılarla
algılanabildiğinden, uygulamada bilgisayar destekli sayısal analiz teknikleri daha yoğun olarak
kullanılır. Uzaktan algılamada kullanılan algılayıcılar genelde uydu, uçak, balon vb. gibi
taşıyıcı platformlar üzerinde bulunur. Uzaktan algılama amaçlı uydular kendi aralarında;
•

Doğal kaynak araştırma uyduları (LANDSAT, SPOT, ERS-1 gibi),

•

Meteoroloji uyduları (NOAA, METEOSAT, NİMBUD, GMS gibi),

•

İstihbarat uyduları (askeri amaçlı uydular), olarak sınıflandırılabilir.

Uzaktan Algılama teknolojileri yer yüzeyinden yansıyan ve yayılan enerjinin
algılanması, kaydedilmesi, elde edilen materyalin bilgi çıkarmak üzere işlenmesi ve analiz
edilmesinde kullanılır. Yukarıda da açıklandığı gibi uzaktan algılama algılayıcı sistemlerinin
yerleştirildiği platformlar sadece uydular değildir. Uygulamanın özelliği ve amaca bağlı olarak,
yeryüzünde sabit ya da hareketli taşıyıcılar veya çeşitli uçaklar platform olarak yaygın bir
şekilde kullanılırlar. Bu amaçla kullanılan uçaklar; Normal irtifa uçakları, Keşif ya da Yüksek
irtifa uçakları, Özel amaçlı uçaklar, olmak üzere gruplandırılırlar.
Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Avantajları:
•

Geniş alanların görüntülenmesi olanağı

•

Zamandan tasarruf

•

Doğru bilgiye kısa sürede ulaşım

•

Hızlı veri aktarımı

•

Veri depolama

•

Bilgisayar ortamında çalışma olanağı

•

Aynı görüntünün birçok amaca yönelik kullanımı
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5.2. Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Kullanım alanları
(1) Orta ve küçük ölçekli harita yapımında; LANDSAT, SPOT, ERS-1, KFA-1000,
KVR-1000, MOMS-01/02 ve IRS-1C gibi uydulardan alınan görüntüler yardımıyla 1/50000 ve
daha küçük ölçekli; IKONOS gibi yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle de 1/5000 ve daha
küçük ölçekli topografik haritaların üretimi ve revizyonu mümkün olmaktadır.
(2) Askeri istihbaratta uzaktan algılama, özellikle askeri amaçlı uygulamalar yönünde
geliştirilmiştir. Söz konusu uygulamalar;
•

İstihbarat,

•

Harita yapımı,

•

Özel bilgilerin elde edilmesi,

•

Ulusal sınırların önceden haber alma suretiyle korunması şeklinde sıralanabilir.

Şekil 33. Harita yapımında kullanılan SPOT uydu görüntüsü.
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Şekil 34. Harita yapımında kullanılan, 1 m çözünürlüklü IKONOS uydu görüntüsü.
(3) Jeolojik araştırmalarda; uzaktan algılama tekniğinin gelişmesiyle doğrudan
bağlantılı olarak jeolojik ve maden alanlarının araştırılmasında yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda maden aramalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
(4) Hidroloji alanında; yeryüzü su kaynaklarının daha akıllıca yönetilmesi için yerüstü
ve yeraltı su akışları, toplanma yerleri ve suyu biriktirebilmek için baraj inşa edilebilecek
yerlerin uygunluğu hakkında gerekli bilgilerin elde edilmesinde etkin biçimde kullanılmaktadır.
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Şekil 35. Jeoloji ve madencilik uygulamasında kullanılan bir uydu görüntüsü.

Şekil 36. Hidrojeoloji uygulamasında kullanılan, IRS uydu görüntüsü.
(5) Tarım alanında; ekim alanlarının yönetimi, rekolte tahmini, ekim, filizlenme,
büyüme, olgunlaşma ve hasat gibi tarım ürünlerinin uğradıkları değişik evrelerin uzaydan
düzenli olarak gözlenmesinde kullanılır.
(6) Ormancılıkta; orman envanterleri, yangın alanlarının haritalanması, ağaçların kesim
ve nakil işlemlerinin gözlenmesi, zararlı hastalıkların araştırılması gibi etkinliklerde kullanılır.
(7) Çevre kirliliğinde; uzaktan algılama yöntemleri, doğal ve yapay kirleticilerin
kaynaklarının belirlenmesinde geniş olarak kullanılmaya başlanmıştır.
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Şekil 37. Ormancılıkta kullanılan uydu görüntüsü.
(8) Oşinografide; deniz hareketleri, balık sürüleri, potasyum, deniz ve tatlı sularda
yaşayan mikroskobik canlılar, su yüzeyi ve atmosfer arasındaki etkileşimler gibi veriler uydu
görüntülerinden elde edilebilmektedir.
(9) Şehircilikte; uzaktan algılama, şehir planlama çalışmalarında çözüm getirilmesi
zorunlu olan yer uygunluğu, doğal drenaj durumu, sel baskın tehlikesi içeren alanların varlığı,
doğal ya da kirlenme sonucu sağlıksız bir yapıda olması, çevre korunması için ne gibi önlemler
alınması gerektiği gibi sorunlarının çözümüne yol gösterici bir özellik taşır.
(10) İnşaat mühendisliğinde; uzaktan algılama özellikle fabrika, baraj, havaalanı, deniz
ve nehir köprülerinin yapılacağı yerlerin uygunluğunu belirlemede önemli bir etkinliğe sahiptir.
(11) Hayvancılıkta; meraların envanteri ve sınıflandırılması, hayvan sayımı, su
kaynaklarının envanteri, tarım ve hayvancılık alanındaki ilişki, aşırı otlatma ve bunun
sonucunda oluşan erozyon gibi birçok konuya uzaktan algılama teknikleri ile çözümler
bulunabilmektedir.

5.3. Uzaktan Algılama Teknolojilerinde Görüntüleme Türleri
Çok bantlı görüntüler; elektromanyetik spekturumun değişik bölgelerinde, aynı objeden
yansıyan ya da yayılan enerjinin, eş zamanlı olarak ayrı ayrı görüntüler durumuna getirilmiş
şeklidir. Gözlemlenen sahadaki iki farklı objeden yansıyan ya da yayılan karşılaştırılabilen
spektral enerji, belirli obje ve olayların tanımında kullanılır. Siyah-beyaz olarak elde edilen çok
bantlı görüntüler, algılandıkları dalga boylarına göre isimlendirilir. Çok bantlı görüntülerin,
aynı enerji türünün kaydedilmesi ile elde edilmeleri, bu görüntüler arasında, tutarlı siyah-beyaz
ve renkli görüntü kombinasyonları yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Bu tür görüntülerde,
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mavi ışığı en fazla yansıtan objeler mavi, yeşil ışığı en fazla yansıtan objeler yeşil, kırmızı ışığı
en fazla yansıtan objeler de kırmızı görüntüler üzerinde en iyi şekilde görülürler. Buna göre
örneğin, yeşil ışığın suya 50-60 metre derinliğe kadar geçebilme özelliği nedeniyle yeşil dalga
boyunda algılama yapabilen askeri amaçlı filmler geliştirilmiştir.
Elektromanyetik spektrum, ışık hızı ile hareket eden dalga boyu nanometrelerden
kilometrelere kadar uzanan sürekli enerji ortamıdır. Elektromanyetik spektrumda dalga boyları
bina mertebesinde uzunluğa sahip radyo dalgalarından, bir atom çekirdeği mertebesindeki kısa
dalga boylarına kadar uzanır. İnsan gözünün algılayabildiği dalga boyları, sadece görünür
bölgedekilerdir.

Şekil 38. Elektromanyetik spektrum ve görünür bölgeler.

5.3.1. Mikrodalga Görüntüleme
Mikrodalga görüntüleme sistemi, elektromanyetik spektrumun 1mm-1m dalga boyları
arasında kalan mikrodalga bölgesini oluşturur. Mikrodalga algılama, çoğunlukla yüzey ve
yüzey örtüsü altının fiziksel özelliklerine karşı duyarlıdır. Uzaktan algılamada, mikrodalga
görüntüleme sistemlerinin iki türü uygulanır. Bunlardan biri pasif mikrodalga sistemleridir.
Objelerin yaydıkları mikrodalgaların algılanması ile elde edilen kayıtlar bu grup içindedir ve
daha çok klimatoloji ve oşinografi çalışmalarında tercih edilir.
Radar görüntülerinde, objenin yapay ışını geri yansıtma oranı ne kadar büyük olursa
görüntüdeki tonu da o kadar parlak olur. Metal, su gibi dielektrik (yalıtım) katsayısı yüksek
olan maddeler çok iyi birer yansıtıcıdırlar ve çok az enerji soğururlar. Dielektrik katsayısının
azalması, fazla enerji soğurulmasını ve bu soğurulan enerjinin yeraltına geçirilmesini sağlar.
Genel olarak, radar dalga boyu arttıkça yer altına geçirimlilik de artar. Radar görüntülerinde
gölgeler vardır. Bu gölgenin oluşması, enerjinin yüzeye doğru olan açısı ile ilgilidir. Uçuş
hattından uzaklaştıkça açı azalacağından yüzeyin düz ve girintili çıkıntılı olması görüntüye etki
eden faktörlerdendir. Aynı alanın farklı açılardan radar görüşüyle algılanması, elde edilen
görüntülerin üç boyutlu incelenmesine olanak tanır. Böylece, arazideki yükseltiler hakkında ve
arazinin yapısal durumu (fay, kırık, v.b.) üzerinde, konvansiyonel yöntemlerle elde edilemeyen
çok önemli bilgiler elde edilebilir.
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Şekil 39. Yer araştırmalarında kullanılan radar görüntüleme ile elde edilen görüntü.
Radar görüntülerinin avantajları şu şekilde özetlenebilir:
•
Bulut, sis ve bitki gövdelerinden geçer. Dolayısı ile her zaman bulutlu olan
tropik bölgelerde kolaylık sağlar.
•
kullanılır.

Büyük alanların 1/400000 ve 1/100000 ölçekli haritalarının yapılmasında

•
Geniş alanları kısa sürede görüntüleme yeteneğine sahiptir. 100000 km 2 ’lik bir
alanı bir günde algılamak mümkündür.
•

Gece de çalışmak mümkündür.

•
Gölgeli bir görüntü verdiği için, düşey alınmış fotoğraflara göre değişik
perspektiflerden görüş elde edilebilir.
•

Streoskopik (3 boyutlu) görüş elde etmek için bindirmeli çekim yapılabilir.

•
Radarla okyanus dalgalarının boyu, yönü ve genliği bulunabilir. Buz dağlarının
oluşumu belirlenebilir.
5.3.2. Termal Görüntüleme
Termal algılamada elde edilen gerçek görüntü siyah-beyazdır. Görüntü; diğer
algılamaların tersine objelerin doğadaki gerçek şekillerini göstermez ve oluşan açık ya da koyu
renkler, doğrudan doğruya cisimlerin sıcaklığıyla ilgilidir. Cisimlerin sıcak olan kısımları açık,
soğuk olan kısımları koyu renkte görülür. Sıcaklığın derecesine göre koyu ve açık renkler
arasında bir sıralama vardır. Çok nemli ya da sulak yerler, çevrelerine göre daha soğuk
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olmalarından ötürü, termal görüntüler üzerinde siyah renklerde belirirler. Farklı gri tonların
daha iyi görülebilmesi için gerçek görüntü renklendirilir. Genelde, sıcak yerler kırmızı, soğuk
yerler mavimsi çok nemli ve sulak yerlerse koyu mavi ya da lacivert renklerle gösterilir.

Şekil 40. Termal görüntü kamerası kullanılarak elde edilen görüntü.
Termal algılamanın avantajlarından bir diğeri ise objelerin görünür dalga boyunda ayırt
edilemeyen özelliklerinin, onların sıcaklıklarındaki farklılıklar yardımıyla ayırt
edilebilmeleridir. Özellikle; drenaj sistemlerinin haritalanmasında, su kirliliği araştırmalarında,
yeraltı suyunun saptanmasında, fay ve çatlakların belirlenmesinde, potansiyel heyelan
sahalarının tanımlanmasında, orman ve maden yangınlarında ateşin etki sahasının bilinmesinde
ve bunlara benzer çalışmalarda başarı ile kullanılırlar. Orman yangınlarında; normal
fotoğraflama ya da görüntülemenin kalın duman tabakası tarafından engellenmesi nedeniyle,
alevlerin genişliği ve özellikle “ateş çekirdeklerinin” belirlenmesi mümkün olmaz. Bu
durumlarda; termal algılamayla, hem alevlerin kapladığı alan ve hem de yangını söndürmek
için başlangıç noktası olan ateş çekirdeklerinin saptanması kolaylaşır.

5.3.3. Yalancı-Renkli (False-Colour) Görüntüler
Bunlara Yalancı-Renkli (false-colour) denilmesinin nedeni; algılanan objelerin, elde
edilen görüntü üzerinde gerçek renginden farklı renklerde görülmelerinden ötürüdür. Bu
görüntüler, elektromanyetik spektrumun yeşil kırmızı ve yakın-infrared bölgelerinde,
objelerden ayrı ayrı fakat aynı koşullar altında yansıyan enerjinin algılanması ve renkli olarak
görünür duruma getirilmesiyle elde edilir. Görünür duruma getirilirken, yeşil bölgeden
kaydedilen yansıma mavi, kırmızı bölgeden kaydedilen yansıma yeşil ve infrared bölgeden
kaydedilen yansıma da kırmızı renklerle eşleştirilir. Böylece; yalancı-renk üzerindeki mavi
renk, doğada yeşil ışığı en fazla yansıtan yani yeşil renkli bir cismi, yeşil renk, doğada kırmızı
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ışığı en fazla yansıtan, yani kırmızı renkli bir cismi, kırmızı renk de doğada infrared ışığı
yansıtan cismi temsil eder.
Yalancı-renk’lerin en büyük özelliği; yeşil, canlı ve geniş yapraklı bitkilerin görüntü
üzerinde kırmızı rengin değişik tonlarıyla belirmesidir. Bunun nedeni, bu bitkilerin
elektromanyetik spektrumun yakın-infrared bölgesinde çok özel ve yüksek bir yansımaya sahip
olmasıdır. Yalancı-renk görüntüler bu özelliği dolayısıyla, tarım, orman projeleri, toprak nemi,
meraların araştırılması gibi konularda büyük yarar sağlar. Yerleşim sahalarındaki yeşil alanların
sağlıklı olarak saptanabilmesi de yine Yalancı-renk görüntüler ile daha kolay olmaktadır.

Şekil
41.
Landsat-ETM
görüntüleri
ile
(http://www.geospectra.net/lewis_cl/atchison/atchison.htm).

edilen

yalancı-renk’ler

5.4. Algılayıcılar
Uzaktan Algılama alanında kullanılan ve geliştirilen algılayıcılar iki ana grupta
toplanabilir: Aktif ve Pasif Algılayıcılar. Her iki grup da tarama ve görüntüleme özelliklerine
bağlı olarak alt gruplara ayrılırlar.
Pasif Algılayıcılar: Pasif algılayıcılar yeryüzünün doğal yayılım enerjisi veya güneş
enerjisinin yansıtımını algılayan optik, ısıl ve mikrodalga algılayıcılardır.
Aktif Algılayıcılar: Aktif algılayıcılar kendi enerji kaynaklarını kullanırlar. Hedefe
ürettikleri elektromanyetik dalga sinyallerini yollar ve hedeften saçılan enerjiyi algılarlar.

66

Şekil 42. Pasif ve aktif algılayıcı sistemler.
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6. UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİNİN AFET
YÖNETİMİNDE KULLANIMI
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6.1. Afetlerde Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Kullanımı
Uzaktan Algılama, daha önceki konularda da değinildiği gibi yer ile bir temas
olmaksızın, uzaktan yeryüzüne ait çeşitli verilerin elde edilmesidir. Bu veriler, genellikle
uçaktan hava fotoğrafı veya uzaydan uydu görüntüsü olarak elde edilmektedir. Özellikle afet
çalışmalarında, afetin etkili olduğu sahanın ve fiziki-beşeri etkilerinin tespiti konularında
uzaktan algılama yöntemi ile elde edilmiş veriler yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Uydu görüntüsü ve hava fotoğrafları sadece afet sonrası ile ilgili çalışmalar için değil,
çok yönlü bilimsel araştırmalar için de kullanılmaktadırlar. Günümüzde, sahanın istenilen
ölçekte topografya haritası, üç boyutlu arazi modeli, jeolojik haritası, formasyonların dağılımı,
yerleşim ve arazi kullanım haritaları, fay haritaları, su havzalarının tespiti, akarsu taşkın
ovalarının tespiti, orman örtüsü ve ağaç türleri, madenler, su kaynakları, atmosfer ve sudaki
çeşitli kirleticilerin tespiti, yerleşim alanlarının güncel durumlarının, sanayi, ticaret, ikamet
alanlarının ve ulaşım sistemlerinin tespiti ve gözlenmesi ve tüm bu özelliklerin haritalanması
uzaktan algılama yöntemi ile elde edilen veriler ile mümkün olmaktadır.
Uzaktan algılama teknolojisi yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ile afet yönetimi
için gereken yeterli ve güncel veriyi sağlar. Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları ile bitki
örtüsü, su, jeoloji gibi çeşitli arazi özelliklerini haritalamak, yerleşim alanlarındaki binaların
farklı özelliklerini analiz etmek, sokak ağının taşıma kapasitesini ve açık alanları saptamak
mümkündür. Ayrıca bir afet sonrası halkın güvenli alanlara taşınması için toplanma alanlarının
belirlenmesinde de uzaktan algılama önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır.
Uydu ve hava fotoğrafları, volkanik faaliyetler, sel, heyelan, çığ ve fırtınalar gibi çeşitli
doğa olaylarının, zaman içindeki gelişim evrelerinin takibi açısından da etkili olarak
kullanılmaktadırlar. Örneğin; uydular aracılığı ile bir fırtınanın ne zaman nereyi etkileyeceğinin
tahmini, bir volkanik faaliyetin ve lav akışının etkisinin izlenmesi, orman yangınlarının ne
tarafa yayıldığının tespiti, bir sel olayının hangi bölgeleri etkilediği ve gelişimini hangi alanlara
doğru sürdürdüğü gibi konular uzaktan algılama verileri ile rahatlıkla açıklığa
kavuşturulmaktadır. Bu nedenle afetlere karşı erken uyarı sistemleri, önlem ve kurtarma
çalışmalarının önceden planlanmasında önemli bir araç olarak uzaktan algılama sistemleri
kullanılmaktadır.
Uzaktan algılama yöntemi ile yeryüzünün zaman içinde ne gibi değişimlere uğradığı ve
bunda etkili olan faktörler de çok rahatlıkla ortaya çıkarılabilmektedir. Örneğin; bir deprem
sonrasında yeryüzünde meydana gelen değişimler, yanal ve düşey kaymalar, bir heyelan ile
değişen yamaç profilleri, fırtınaların ve dalgaların kıyılarda yapmış olduğu tahribatların hepsi
bu yöntemle rahatlıkla izlenebilen özelliklerdir. Afet sonrasında afetin etkileşiminin analizinde
en önemli güncel veri kaynağımız uzaktan algılama teknolojilerinin bize sunduğu kaynaklardır.
Afet öncesi çekilen yüksek çözünürlüklü bir uydu görüntüsü ile afet sonrasında çekilen
uydu görüntüleri üzerinde değişim analizleri yapılarak afetin etkileri çok kısa sürelerde analiz
edilebilmektedir.

69

Uzaktan algılama sistemleriyle desteklenmiş coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin afet
çalışmalarında kullanımı afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında karar verici ve
uygulayıcılara geniş imkânlar sağladığı, planlama ve karar alma surecini hızlandırdığı, olaylara
müdahalede isabet derecesini arttırdığı genel kabul gören bir gerçektir.
CBS, çok modern ve kullanışlı bir veri girme, işleme, analiz etme, sorgulama ve
güncelleme aracı iken; UA ise etkin bir veri toplama yöntemidir. Uzaktan algılama ve coğrafi
bilgi sistemleri günümüzde afet yönetim sistemlerinin ayrılmaz birer veri toplama ve veri
işleme araçlarıdır. Uydu görüntüleriyle desteklenen CBS afet yönetiminin her safhasında etkin
olarak kullanılan veriler olup birçok ülkede afet zararlarının azaltılmasında kullanılmaktadır.

6.2. Uzaktan Algılamada Afet Bilgi Sistemleri ve Yönetim Teknikleri
6.2.1. Geometrik Kalibrasyon
Görüntülerin yeryüzü üzerinde nereye ait olduğunun bulunması için yapılan işlemler
geometrik kalibrasyonun bir parçasıdır. Özellikle uydularda yıldız kamerası gibi yönelimi
bildiren alt sistem parçaları geometrik olarak Dünya üzerinde hangi noktaya hangi açı ile
bakıldığı bilgisini sağlamaktadır. Görüntünün geometrik olarak doğruluğunun hassasiyetini
arttırmak için yapılan işlemlerden birisi de görüntü üzerinde bazı noktaların elle seçilerek bu
noktaların gerçek koordinat bilgilerinin bir uzaktan algılama programı vasıtası ile tanıtılmasıdır.
Bu işlem gerçekleştirilirken özellikle yeryüzü şekillerinden kaynaklanan hataların daha iyi
düzeltilmesi için sayısal yükseklik modeli SYM (Digital Elevation Model - DEM) adı verilen
yüzey yükseklik matrisinin kullanılması gerekmektedir. Böylece görüntü bu bilgiler ışığında
işlenerek sanki görüntüdeki her noktaya tam tepeden bakıyormuşçasına görüntü düzlemi
üzerinde yerleştirilmeye çalışılır. Bu işleme orto-düzeltme (ortho-rectification) adı
verilmektedir.

6.2.2. Radyometrik Kalibrasyon
Radyometrik kalibrasyon görüntüleyici sistemin fiziksel özellikleri ve görüntülenen
nesne ile görüntüleyici sistem arasındaki farklı etmenler sonucu (atmosfer vb.) görüntüde
oluşan değişikliklerin düzeltilmesi işlemidir. İki çeşit radyometrik kalibrasyon bulunmaktadır.
Bunlardan birisi bağıl radyometrik kalibrasyondur. Kamera sistemindeki her bir beneğin diğer
beneklere göre göreceli bir farklı algılayış değeri olabilir. Özellikle uydu sistemlerinde
fırlatmadan önce çok hassas laboratuvar koşullarında bu farklılıklar tespit edilmeye çalışılır.
Fırlatmadan sonra bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için uydunun tarama genişliği kadar
yeryüzü üzerinde düzgün, çok değişmeyen alanların bulunması gerekmektedir. Bu tip alanlar
uydu kamera kalibrasyonu için kullanılmaktadır. Fırlatmadan sonra yapılacak kalibrasyon
çalışmalarında atmosferik etkinin de iyi modellenerek hesaba katılması gerekmektedir. Bir
diğer kalibrasyon mutlak radyometrik kalibrasyondur. Kamera sistemi ile elde edilen veriler ile
aslında nesnenin yansıttığı veya yaydığı değerin arasındaki ilişkinin bulunması mutlak
kalibrasyon işlemidir. Yine bu kalibrasyon işleminde uydu sistemlerinde atmosferik etkilerin
dikkate alınması gerekmektedir. RASAT uydusu ile ilgili olarak kalibrasyon çalışmalarının
detayları için ilgili yayın (Kahraman vd. 2012) incelenebilir.
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6.2.3. Değişim Sezme Analizi
Değişim sezme analizi (change detection) yersel olarak aynı yere ait en az iki farklı
zamanda ve bir veya birden fazla sensör (aynı tür sensör) yolu ile elde edilmiş görüntüler
arasındaki değişimin incelenmesidir. Özellikle afet anı öncesi ve sonrası elde edilen verilerin
otomatik olarak işlenerek veya görsel yorumlama yolu ile hasar analizlerinde etkin kullanımı
sağlanabilir. Değişim analizindeki en önemli konulardan birisi iki ön işlem olan geometrik ve
radyometrik kalibrasyon işlemlerinin oldukça hassas yapılmasıdır. Geometrik ve radyometrik
düzeltme kaynaklı farklılıklar değişim olarak algılanabilir ve bu da yanlış algılamaya sebep
olabilir.
Deprem afeti ile ilgili olarak Eguchi et al. yaptıkları çalışmada hem deprem öncesinde
hem de sonrasında çekilen optik (SPOT-4 Pankromatik) ve SAR (Yapay Açıklıklı Radar –
Synthetic Aperture Radar) (ERS 1/2) görüntülerinden yararlanılmıştır (Eguchi et al. 20012003). Görüntülerin fark analizi yapılıp hasarlı binalar tespit edilmiştir. Depremin hemen
öncesinde ve sonrasında çekilen COSMO-SkyMed SAR uydu görüntülerinde parlak çift
çizgiler bulunarak şehirde hasar gören binalar tespit edilmiştir (Guida and Brett 2011). Gamba
et al. deprem öncesi ve sonrası ENVISAT görüntülerinin fark analizini yapmıştır (Gamba et al.
2007). Li and Tao 2005 yılındaki çalışmalarında 24 Şubat 2003 tarihinde gerçekleşen Bachu
depreminden kaynaklanan hasarı optik uydu verileriyle tespit etmişlerdir (Li and Tao 2005).
Bir başka çalışmada 1999 İzmit depreminin Adapazarı şehir alanına etkisi SPOT HRVIR (XI
ve Pan) deprem öncesi ve sonrası verilerle belirlenmiştir (Kaya vd. 2005). 25 Haziran 1999 ve
4 Ekim 1999 tarihli SPOT HRVIR pankromatik görüntüleri kullanılarak fark görüntüsü elde
edilmiş, yıkılan ve ağır hasarlı binaların tespiti için kullanılmıştır. Yamazaki et al.
çalışmalarında 2008 Iwate-Miyagi, Japonya depreminden önce ve sonra çekilmiş
ALOS/PALSAR (L-bant) ve TerraSAR-X (X-bant) görüntülerini radarın gerisaçılma
(backscatter) yoğunluğunu hesaplamak için kullanmıştır (Yamazaki et al. 2010). Deprem
öncesi ve sonrasında hesaplanan yoğunluk görüntüleri üzerine değişim analizi yapılarak
depremin etkilediği alanlar tespit edilmiştir.
Toprak kayması ve heyelan afeti ile ilgili olarak, farklı zamanlarda alınan yüksek
çözünürlüklü optik görüntüler üzerinde değişiklik sezimi yöntemleri kullanılmıştır (Rosin and
Hervas, 2005). İltica, nüfus hareketleri ve ani nüfus göçü afeti ile ilgili olarak Lang et al. (2010)
yaptıkları çalışmada iç göç nedeniyle Kuzey Darfur’daki Zam Zam bölgesinde oluşturulan
kamp üzerinden QuickBird uydusu ile 2002 ve 2008 yılları arasında alınan görüntüleri
kullanarak kamptaki değişimi gözlemlemiş ve analiz etmişlerdir (Lang et al. 2010). Yamaguchi
(2012) çalışmasında tsunami ve diğer afetlerden sonra oluşan değişikliklerin analizi için tam
polarimetrik SAR görüntülerinin kullanımını tartışmıştır (Yamaguchi 2012).
Türkiye’nin ilk yerli yapım yer gözlem uydusu olan RASAT ile elde edilen 7,5 m
pankromatik ve 15 m çok bantlı (RGB) görüntüler ile yangın sonrası değişim analizleri
yapılmıştır. Yangından hemen sonra çekilen görüntüler ve öncesinde yine RASAT ile elde
edilen görüntüler kullanılarak, yangından etkilen alanlar tespit edilmiştir.
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6.2.4. Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) Analizi
Deprem afeti ile ilgili olarak SYM verisi kullanılmaktadır. Fayların çizgisel yapıları
itibariyle ırmaklar ile karıştırılma ihtimali oldukça yüksektir, bu nedenle SYM
kullanılmaktadır. SYM’den oluşturulan drenaj şekilleri incelerek fayların ve ırmakların
karakteristik özelliklerinde çıkarımlar yapılabilir. Örneğin, ırmaklar ışınsal, çok kollu yapılar
oluştururken, faylar genellikle tek çizgi şeklinde seyrederler. Bu nedenle, görsel
yorumlamalarda araştırmacının tecrübesi önem taşımaktadır. Deprem afeti ile ilgili olarak
faylanmanın yüzey izlerinin haritalanmasında LIDAR araştırmaları her geçen gün artmaktadır.
Yüksek çözünürlüklü hava-platformlu LIDAR görüntüleri faya bağlı jeomorfoloji
çalışmalarında fay hatlarını gözlemleme ve analiz etmede oldukça başarılı sonuçlar
vermektedir. Yoğun bitki örtüsünden etkilenmemesi ve yüzey şekilleri nedeniyle ulaşılması zor
olan yerlerde de veri toplamasıyla büyük kolaylık sağlamaktadır (Hunter et al. 2011).
Toprak kayması ve heyelan afeti ile ilgili olarak, SYM yüzeyindeki değişikliğin
hesaplanması tekniği de çokça kullanılan bir tekniktir (Nichol et al. 2006), (Tsutsui et al. 2007).
Bu tekniğin büyük toprak kaymaları gerçekleştiği zaman kullanılabileceği belirtilmiştir.
Orman yangınları afeti ile ilgili olarak Patah et al. (2001) uzaktan algılama ve CBS
(coğrafi bilgi sistemleri) teknolojileri kullanarak üç alt indekse bağlı yangın risk indeksi elde
etmişlerdir (Patah et al. 2001). Sayısal yükseklik modeline göre hesaplanan eğim, bakı ve
yükseklik parametreleri ile alt indekslerden biri olan topografik tehlike indeksi (TDI,
topographic danger index) oluşturulmuştur.
Çığ düşmesi afetinde SYM’lerin incelenmesi ile risk azaltma fazında çalışmalar
yapılmaktadır. Ancak analiz için kullanılan SYM’lerin hangi çözünürlükte olması gerektiği
akla gelen sorular arasındadır. Delparte et al. (2008) yaptıkları çalışmada Trans-Kanada
karayolu boyunca kaydedilmiş 40 yıllık çığ ölçümlerini ve kırsal bölgelere ait SYM’leri
kullanarak çığ bölgelerini ve çığ yollarını tahmin etmeye çalışmışlardır (Delparte et al. 2008).

6.2.5. Sınıflandırma Analizi
Kıtlık analizinde dikkat edilmesi gereken bir sorun zararlı böceklerin ve hastalıkların
ekinlerde yaptığı tahribat ve sonucunda oluşan ürün miktarındaki azalmadır. Bu konuda önemli
olan hastalığın / zararlı böceklerin zararlı etkilerinin oluşmasından önce takip edilerek önlem
alınması ve zararın azaltılmasıdır. Bu konuda hiperspektral sensörler zararlı böceklerin ve
hastalıkların tespit edilmesinde kullanılmaktadır (Teke et al. 2013).
Deprem afeti ile ilgili olarak interferometrik SAR (InSAR) yöntemleri zarar görmüş
bölgelerin tespitinde kullanılabilmektedir. Örneğin, Ito et al. çalışmasında iki tane yüksek
çözünürlüklü SAR görüntüsünün (interferometrik ‘çiftin’) faz farkları incelenerek uyumluluk
(coherence) görüntüsü elde edilmiştir (Ito et al. 2000). Uyumluluk görüntüsü üzerinden yapay
sinir ağı tabanlı bir sınıflandırma algoritması uygulayarak hasar görmüş bölgeler tespit
edilmiştir. Bitki örtüsünün yoğun olmasından dolayı hasarın SAR görüntülerde gizlendiği
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durumlarda, interferometrik SAR yöntemlerinin fayda sağladığı gösterilmiştir (Christophe et
al. 2010).
Sel afeti ile ilgili olarak Ip et al. (2006) sel haritasını EO-1 uydusu üzerindeki
hiperspektral görüntü çeken Hyperion sensör görüntüleri için uydu işleme algoritması ile
oluşturmuşlardır (Ip et al. 2006). Bu algoritma üç dar spektral bandı sınıflandırma için
kıymetlendirmiştir.
Popescu et al. (2012) görüntü sınıflandırma, yüksek anormallik gösteren alanların
tanımlanması, spektral ve doku değişim tespiti ve farklı bilgi katmanlarının birleştirilmesi ile
EO (Elektro-Optik) görüntü işleme zinciri oluşturarak zenginleşmiş bilgi içeren tematik
katmanlar elde etmişlerdir. İşlem zincirini 2011’de meydana gelen Pagami Creek, Minesota
orman yangınında Landsat 5-TM görüntülerini kullanarak test etmişlerdir. Test sonuçlarına
göre işlem zincirinin yangın risk yönetimi uygulamalarında etkili olduğu vurgulanmıştır.
Tsunami afeti ile ilgili olarak Matsuoka and Shunichi (2010) Maule Chilie depremi
sonrası hasar tespit için ALOS-PALSAR görüntülerini kullanan otomatik bir yöntem
önermişlerdir (Matsuoka et al. 2010). 1995 Kobe depremi sonrası alınan JERS-1/SAR
görüntüleri, yöntemin öğrenme kümesi olarak kullanmıştır. Öğrenme kümesi hasarlı ve hasarsız
bölgelerin elle işaretlenmesi ile oluşturulmuştur. Bu veriden bir regresyon modeli oluşturulmuş
daha sonra bu model kullanılarak Şili depremi sonrası çekilen görüntülerden otomatik hasar
tespiti yapılmıştır.
Endüstriyel kazalar afeti ile ilgili olarak Mishra et al. (2011) yüzey ve yeraltındaki
kömür yangınlarının tespiti için Landsat-7 ETM+ bant 6 (termal) verisi ile alanda kurdukları
termal kamera verilerini kullanarak yapmışlardır. Landsat-7 ETM+ bant 6 verisi kullanarak
kömür madeni yangın haritası oluşturmuş ve yüzey-yeraltı olmak üzere sınıflandırmışlardır
(Mishra et al. 2011). Farklı bir çalışmada hiperspektral veri ile öğreticisiz sınıflandırma
yapılarak petrol sızıntısı ve deniz suyu ayırt edilmiştir (Zhou and Wang 2012).

6.2.6. Nesne Sezme Analizi
İltica, nüfus hareketleri ve ani nüfus göçü afeti ile ilgili olarak Bjorgo (2000a ve b)
yaptığı çalışmalarında Sudan’ın Qala en Nahal bölgesindeki 6 mülteci kampı için 2 m uzamsal
çözünürlüğe sahip KVR-1000 uydusunu kullanmıştır. Bjorgo bu çalışmada yüksek
çözünürlüklü optik görüntüler ile yaptığı analizler sonucunda arazi kullanımı, yollar, ırmaklar
ve su kaynakları gibi bilgilerle beraber kampın coğrafi olarak yeri ve sokak ağları gibi kampın
genel yapısıyla ilgili bilgiler de elde edebilmektedir. Avrupa projesi GMOSS (Global
Monitoring for Security and Stability) kapsamında CRPSM (Centro di Ricerca Progetto San
Marco) tarafından mülteci kamplarındaki yapıları otomatik olarak saymak için geliştirilen bir
projede Goz Amer, Mille, Lukole gibi mülteci kampları incelenmiştir (Laneve et al. 2006). Bu
amaçla, IKONOS ve QuickBird uyduları tarafından alınan çok yüksek çözünürlüklü uydu
görüntüleri kullanılmıştır. Kamp içerisinde yer alan yapıların (baraka, çadır vb.) bulunması için
nesne merkezli bir yaklaşım olan matematiksel morfoloji yöntemi kullanılmıştır.
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6.2.6. Risk Yönetimi ve Hasar Analizi
Günümüzde, doğal afetler/felaketler uyarıcı bir şekilde artmaktadır. Uygun UA araçları
vasıtasıyla; plancılar, yöneticiler, karar vericiler uygun önlem planlarını geliştirmektedir. CBS,
UA verilerine ilaveten farklı veri tiplerini ve kaynakları bütünleştirip; değişen olay ve olgularla
ilgili riskleri analiz eder. CBS, çevre afetlerini simule eder ve gelecek seneryolarla ilgili
kestirimler yapar ve etkilerini değerlendirir. CBS, seçkin karar-destek ve belirsizlikleri idare
etme ve işletme/yönetme tekniklerine sahiptir. Örneğin, UA ve CBS birlikteliği ile yapılan bazı
analiz tipleri (Eastman 2003; URL 5, NASA Remote Sensing Tutorial):
•

Kuraklık tahmini,

•

Toprak kayması ve afet hasar tespiti,

•

Orman yangını hasar tespiti,

•

Deprem öncesi ve sonrası değerlendirme,

•

Volkanik zarar tespiti,

•

Sayısal yükseklik modelleri aracılığıyla su taşkını analizi,

• Meteorolojik uydu görüntüleri aracılığıyla tarımsal ürün alanlarında don riski
taşıyan yerlerin belirlenmesi,
•

Yağış tahminlerinin ve etkilerinin belirlenmesi,

•

Kirlilik belirlemesi,

•

Yüzey ve yeraltı suyu kirlilik değerlendirmesi,

•

Afetli malzeme taşıma planlaması,

•

Acil planlamalardır.

6.3. Uzaktan Algılamada Afet Bilgi Sistemleri ve Yönetim Teknikleri
Örnek Uygulamalar
Hidrolojik Amaçlı Uygulamalar: Drenaj ağlarının belirlenmesi, su havzalarının
belirlenmesi, hidrolojik ve topografik yüzeylerin analizi çalışmalarında UA uygulamaları
kullanılmaktadır. Özellikle, akarsuların geçtiği alanlarda oluşan taşkın alanların belirlenmesi
çalışmalarında UA teknikleri kullanılmaktadır. Taşkın alanlar, sağlamış olduğu çeşitli
avantajlar nedeniyle insanların yoğun olarak oluşturduğu yerleşke merkezlerinde meydana
gelmektedir. Ancak, buralardaki akarsular; aşırı ve ani yağmur nedeniyle bu bölgeyi taşkın
afetine uğratmakta ve önemli boyutta mal ve can kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle, taşkın
alanlarının belirlenmesi, sellerin izlenmesi ve incelenmesi insanlar için büyük önem
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taşımaktadır. Dinamik yapıdaki sellerin izlenmesi çok büyük mekansal verilerin analizini
gerektirdiği için UA teknikleri bu tür ihtiyacı önemli derecede karşılamaktadır. UA uydularının
yeryüzünü hergün taraması ve veri toplaması; özellikle, yüksek çözünürlüklü görüntü ve
yükseklik verilerini elde etmesi; sellerin izlenmesi, haritalanması ve taşkın alanlarının
belirlenmesi ve analizinin yapılmasında önemli derecede faydalı olmaktadır (Lillesand and
Kiefer, 1994; Wilson and Gallant, 2000; Eastman, 2003; El Sheimy vd., 2005; URL 5, NASA
Remote Sensing Tutorial; URL 11, NCGIA GIS Tutorial).

Şekil 43. Bir bölgenin uzaktan algılama verileri (SRT) kullanılarak hazırlanan SYM
modeli.

Şekil 44. Aynı bölgenin uzaktan algılama verileri (SRT) kullanılarak hazırlanan drenaj
ağı haritası.
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Şekil 45. Aynı bölgenin uzaktan algılama verileri (SRT) kullanılarak hazırlanan 3B
görünüm analizi.

Şekil 46. Aynı bölgenin uzaktan algılama verileri (SRT) kullanılarak hazırlanan taşkın
risk analizi. Söz konusu bölge için su seviyesinin ortalama 5 m arttığı durumda su altında
kalabilecek alanlar gösterilmiştir.
Meteorolojik amaçlı uygulamalar: İklim ve hava tahminleri, iklim değişimlerinin etki
analizi, bulut ve yağış dağılımı, bulut kapsamı (içeriği), yağışla ilgili bilgi çıkarımı, hava
akımları, yeryüzü ve deniz yüzeyi ısısının dağılımı, don ve taşkın alanı risk uyarısı çalışmaları
gibi meteorolojik çalışmalar UA uygulamaları içinde yer alır (Eastman, 2003; URL 5, NASA
Remote Sensing Tutorial).
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Şekil 47. Ege Bölgesi için denizlerdeki rüzgâr yönleri için hazırlanan tahmin haritası.

Şekil 48. Ülkemiz için 24 aylık kuraklık analizi.
Jeolojik, Jeomorfolojik ve Tektonik Amaçlı Uygulamalar: Kayaç tiplerinin analizi
ve belirlenmesi, ana jeolojik birimlerin haritalanması, jeolojik haritaların yenilenmesi,
mağmatik kayaçların haritalanması, güncel volkanik yüzey masiflerinin haritalanması,
jeomorfolojik haritalama, mineral zonlarının belirlenmesi, bölgesel yapısal-jeolojik/tektonik
yapıların incelenmesi, çizgisellik analizi ve haritalanması, sayısal yükseklik analizleri, fay ve
kıvrım analizleri, interferogram ve depremsellik dahil güncel tektonik çalışmalarda UA
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teknikleri kullanılmaktadır. Ayrıca, maden arama çalışmaları, maden çökme analizi, maden
kirlilik analizi, petrol kaynalarının araştırılması, volkanik arazilerdeki sıcak su kaynaklarının
ve jeo-termal enerjilerinin araştırılması gibi çalışmalarda UA teknikleri kullanılmaktadır
(Drury, 2001; Lillesand and Kiefer, 1994; Jensen, 2005; Konecny, 2002; Pandey, 1987; Prost,
1994; Siegal and Gillespie, 1980; Wilson and Gallant, 2000; URL 5, NASA Remote Sensing
Tutorial; URL 11, NCGIA GIS Tutorial; URL 12, MTA UA ve CBS Merkezi).

Şekil 49. Batı Anadolu’da 3B Sayısal Yükseklik modeli üzerinde aktif fay hatlarının
gösterimi (Kop vd., 2016).
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Şekil 50. Alaska’da bulunan bir dizi volkanda yapılan interferometrik ölçümler ve
volkan kraterlerinde yüzey deformasyon ölçümleri.
Çevre Değişim Analizi: Su kirliliğinin görüntülenmesi ve haritalanması, hava
kirliliğinin ve etkilerinin belirlenmesi, doğal afetlerin etkilerinin incelenmesi, yüzey
madenciliğinin ve atıklarının görüntülenmesi, diğer çevre kirliliklerinin görüntülenmesi gibi
UA uygulamalarıdır. UA ve CBS entegrasyonu ile çevresel modelleme, gözlemleme ve çevre
değişim kestirimi için kullanılan teknikler en seçkin uygulama örnekleridir. Küresel atmosferik
değişimler ve biyo (canlı) çeşitliliklerinin kaybının değerlendirilmesinde UA yazılım araçları
kullanılmaktadır. Çevredeki değişimler değerlendirilip gelecek için kestirimler yapılmakta ve
alternatif çözümlerin modellenmesi yapılmaktadır. Uzun dönemli görüntü dizilerinden
anomalilerin ve değişimlerin analizi için UA yazılımlarının spektral araçları kullanılmaktadır.
Tarihi sit ve diğer arazi kullanım haritaları ve modelleme ve gelecekteki değişim seneryolarının
kestimi yapılmaktadır. Örneğin, uygulamadaki bazı analiz çeşitleri (Eastman 2003; URL 5,
NASA Remote Sensing Tutorial):
•

Arazi kullanım değişim ve zaman serileri analizi,

•

Biyo-zenginlik/çeşitlilik harita yapımı,

•

Toprak erozyon potensiyel modellemesi,

•

Jeolojik ve toprak yapısı bilgileri,

•

Havza ve iklim bilgileri kullanılarak akaçlama havzası yönetimi,
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•

Böcek istilası risk haritası,

•

Su kalitesinin ve su kirliliğinin belirlenmesi,

•

Kent yerleşim ve değişiminin izlenmesi ve

•

Etki analizidir.

Şekil 51. Cunda Yangını – RASAT Uydu Görüntüleri ile yangından etkilenen
alanların otomatik tespiti.

Şekil 52. Uzaktan algılama ile suda kirlilik analizleri.
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Şekil 53. Uzaktan algılama ile 2011 depremi sonrası Van ve çevresinde yeni yerleşim
alanların izlenmesi.
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7. WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN AFET
YÖNETİM VE PLANLAMASINDA KULLANIMI
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7.1. Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri
Bilgi çağı olarak nitelendirilen ve birçok teknolojik gelişmenin yaşandığı günümüzde
internet, bilgiye en kısa ve etkili biçimde ulaşma yöntemi olmuştur. İnsan ihtiyaçlarının
karşılanmasında bilgisayar ve internet çok büyük kolaylıklar sağlamış bunun sonucunda da
bilgisayar ve internet teknolojisi büyük bir ilerleme göstermiştir. Günümüzde insanların bilgi
konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi paylaşımı zorunlu hale gelmiştir. İnsanlar
arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımı ihtiyacı yine bilgisayarlar ve internet aracılığı ile
giderilmeye çalışılmıştır. Bilgisayar ve internet; alışverişten bankacılığa, planlar üzerinde şehir
olaylarını sorgulamadan, haritalar üzerinde hava ve yol durum bilgilerinin güncel olarak
verilmesine kadar birçok konuda yardımcı olmaktadır (Ceyhan ve Yerci, 2005). İnternet
teknolojisi sayesinde web tarayıcısı ile dünyanın herhangi bir yerindeki harita servisine
erişilebilir. Farklı platformlardaki kullanıcılar harita ve veri setlerini eş zamanlı ve bağımsız
olarak kullanabilir. Bir kurumda verileri paylaşarak zenginleştirmenin daha ekonomik ve akılcı
olduğu düşünüldüğünde; yüzlerce kullanıcı paylaşılan bir ortamda koordineli olarak çalışabilir,
kullanıcılar nerede olduklarından bağımsız olarak sisteme etkin olarak ulaşabilir.
CBS, coğrafi bilgilerin toplanması, bilgisayar ortamına aktarılıp depolanması, işlenmesi,
analizi ve sunulması amacıyla bir araya getirilmiş bilgisayar donanım ve yazılımı, personel ve
coğrafi verilerden oluşan bir sistemdir. İnternet ise belirli protokoller kullanarak dünya
üzerindeki bilgisayarları birbirine bağlayıp bilgi dağıtımı, paylaşımı, erişimi ve transferi ile
bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan bilgisayar ağları arasındaki bir ağdır. Coğrafi verilerin
internet ortamında sunumu, bu iki teknolojinin birleştirilmesiyle gerçekleşmektedir. Yeni
oluşan bu teknoloji İnternet Tabanlı CBS diye isimlendirilebilir. İnternet Tabanlı CBS, klasik
CBS’nin veri toplama, düzenleme, sorgulama ve analiz yeteneklerinin kullanılması sonucu elde
edilen ürünlerin kullanıcılara sunumunu internet aracılığıyla gerçekleştirir (Kantar, 2003).
İnternet, uygulamalarda konumsal bilgiyi kullanma şekline yeni bir boyut getirmiş ve
haritacılık uygulamaları web üzerinde etkin olmaya başlamıştır. İnternet CBS olarak
adlandırılan Web CBS ile konumsal bilgi ve harita servislerinin, internet aracılığı ile diğer
kullanıcılara aktarımını ve paylaşımını sağlamaktadır. Bu şekilde geleneksel CBS’de yaşanan,
elde edilen verilerin tek bilgisayarda tutulması, güçlü donanım ve yazılıma ihtiyaç duyulması
gibi sorunlar giderilmektedir. Web tabanlı CBS ile geleneksel CBS arasındaki farklılıklar;
kullanıcı ara yüzlerindeki değişiklikler, erişim kolaylığı, veriyi depolama ve etkin biçimde
kullanma konularında kendini göstermektedir. Kullanıcılar elde etmek istedikleri ve farklı bir
platformda olan bilgilere internet aracılığıyla ulaşabilmekte, sistemdeki verilere bağlı olarak
çeşitli sorgulamalar yapabilmektedirler.
Çok farklı alanlarda kullanım olanağı bulan İnternet tabanlı CBS günümüzde ulaşım,
kargo ve trafik hizmetleri, turizm danışma, harita veya coğrafi bilgi sorgulama, yer bulma gibi
maksatlarla kullanılmaktadır. İlk kez 1993 yılında Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi
tarafından etkileşimli olarak İnternet tabanlı harita sunumu yapılmıştır. Bu uygulamanın
ardından internet tabanlı CBS uygulamalarında önemli artışlar olmuştur (Su vd. 1999).
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Genel olarak, istemci-sunucu (Client-Server) modelinde, istemci ve sunucu, TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) tabanlı ağlarda internet veya intranet
üzerinde HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protokolünü kullanarak iletişime geçer. CBS
istemcisi bir web tarayıcısı kullanarak sunucuya komut gönderir. Sunucu tarafı, işlemler
sonucunda üretilen cevabı istemciye URL (Uniform Resource Locator) adreslemesi vasıtasıyla
geri gönderir. İstemcinin programı çoğunlukla bir web tarayıcısıdır (Aydınoğlu, 2002). İstemcisunucu mimarisinin genel hali aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 54. İstemci – sunucu mimarisi.

Şekil 55. İnternet erişimi için yaygın olarak kullanılan internet erişim programları.

7.2. Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Afet Yönetim ve
Planlama
Web tabanlı CBS sistemlerinin kullanımı CBS sektörüne yeni bir boyut kazandırmıştır.
Web tabanlı CBS sistemleri internet üzerinden mekânsal veri paylaşımını çok kolay hale
gelmiştir ve bilgisayarda yüklü herhangi bir özel CBS yazılımına gerek kalmadan dünyanın
herhangi bir köşesinde herhangi bir kullanıcı tarafından erişilebilir olmasını sağlamıştır.
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Şekil 56. Web tabanlı CBS genel işleyiş mekanizması.
Web tabanlı CBS sistemleri genellikle 3 katmanlı CBS mimarisi kullanır. Bu internet
üzerinden mekânsal verilerle birlikte nitelik verilerine erişimi mümkün kılmaktadır.
Yönlendirme gibi temel sorgular, yer ve adres bulma işlemleri kolayca yapılabilir. Bu veriler,
Cep Telefonu ve CCTV ile CBS entegrasyonu gibi diğer teknolojileri ile entegre edilebilir.
Bu sistemde kullanıcıların internet sayfası üzerinden GIS verilerine ve işlevselliğine
erişebilir ve yeni uygulama geliştirmek için CBS araçları ve veri setleri bulundurmalarına gerek
kalmadan kendi sistemleri ve uygulamaları ile sisteme entegre etmeleri mümkün
olabilmektedir.
Web tabanlı CBS verileri için platformdan bağımsız dağıtım kanalı oluşturmaları
mümkün olmaktadır. Farklı veri kaynaklarından ve farklı formatta veri paylaşabilir ve onları
farklı kaynaklardan veya konumlardan geldiğini belirtmeden, tek bir uygulama içinde bir araya
getirebilir.
Masaüstü CBS sistemleri belirli sınırlamalarda kalır. Kullanıcının özel bir CBS
yazılımını bilgisayarında bulundurması gerekir; eldeki veriler kuruluş dışında paylaşılamaz;
çeşitli kaynaklardan gelen verileri indirmek ve bazı ortak platform üzerinde görüntülemek
zordur. Bu zorluklar Web tabanlı CBS sistemleri için geride kalmıştır. Veriler herhangi özel bir
yazılım olmadan tüm dünyada paylaşılabilir. Devlet kuruluşları veya Belediyeler arazi
kayıtlarını ortak kullanımı için yayınlayabilir. Web tabanlı CBS sistemleri gerçek anlamda
binlerce kullanıcıya ulaşılabilir ve kullanıcıların CBS verilerinden yararlanmasında önemli rol
oynar.
Ülkemizde Afetlerin Yönetim ve planlaması amacıyla görevli olan Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetim Başkanlığı bulunmaktadır. Söz konusu kurum bünyesinde “Afet
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Yönetim ve Karar Destek Sistemi Projesi (AYDES)” kapsamında bir alt yapı çalışması
yapılmaktadır.

Şekil 57. AFAD tarafından oluşturulan AYDES projesi işleyiş mekanizması.
İnternet tabanlı coğrafi bilgi sistemleri orman yangınlarının izlenmesi, deprem
aktiviteleri, tusunami dalgalarının hareket yönlerinin belirlenmesi, yağış ve rüzgar verilerinin
anlık olarak izlenebilmesi, volkanizma faaliyetlerinin gözlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin
kullanımı için de faydalı bir araçtır. Sadece doğal afetlerde değil insan kaynaklı afetlerde ve
terör eylemlerinde de internet tabanlı CBS sistemleri afet zedelerin kurtarılması ve afet sonrası
kriz yönetiminde anahtar rol oynarlar. Ülkemizde geçmişte yaşanan deprem felaketleri
sonucunda sivil halkın olan biteni zamanında öğrenebilmesi amacıyla hem AFAD bünyesinde
hem de Kandilli rasathanesi bünyesinde kurulan deprem izleme istasyonlarına internet
üzerinden ulaşılabilmekte ve anlık olarak deprem aktiviteleri izlenebilmektedir.
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Şekil 58. AFAD bünyesindeki deprem izleme istasyonlarının web arayüzü.

Şekil 59. Kandilli Rasathanesi bünyesindeki deprem izleme istasyonlarının web
arayüzü.
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Şekil 60. Dünya üzerindeki aktif volkanlar ve depremleri izleme istasyonu web
arayüzü.
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8. AFET YÖNETİMİNDE CBS TABANLI KONUM BELİRLEME
VE HARİTALAMANIN ÖNEMİ
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8.1. Yerküre ve Koordinatlama Sistemi
Yerkürenin belirli bir sistem içerisinde tanımlanması ve konumlandırma ihtiyacı çok
eskilere dayanmaktadır. Bu nedenle çok eski zamanlardan beri insanların insanlar yerlerini
belirlemek, yaşadıkları mekanları tanımlamak için haritacılık biliminden faydalanmışlardır.
İlk harita, insanların kendi arazilerini belirleme ihtiyacından ortaya çıkmıştır.
Başlangıçta haritaların yerine basit krokiler kullanılmıştır. Bilinen ilk kroki MÖ. 4000
yıllarında tuğla üzerine yapılan Babil şehrinin planlarıdır. Nirengi esasına dayalı harita ise 1615
yılında “Sinellius” tarafından yapılmıştır.
Ülkemizde haritacılık Piri Reis dönemine kadar dayanmaktadır. Türkiye’yi içerecek
tarzda yapılan ilk harita serisi; 1:200.000 ölçeğinde, Bonne projeksiyon sistemine göre
yapılmıştır. 123 paftadan oluşan bu seri harita, Ayasofya Camisi’nin kubbesini başlangıç
meridyeni olarak kabul ederek, 1911-1929 yılları arasında üretilmiştir. İlk 1:25.000 ölçekli
haritalar, 1909-1932 yıllarında Bonne projeksiyon sistemine göre oluşturulmuştur. Takiben
1946-1956 yılları arasında, Meşe dağı mebde (orijin) noktası alınarak, Gauss Kruger
projeksiyon sistemi ile, 6 derecelik paftalar meydana getirilmiştir. 1956 yılında ise, ED50
datum’una geçilmiştir.
Uydu keşfi ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, son 30 yıl içerisinde harita ve
görüntü istihbaratında devrim niteliğinde değişiklikler meydana getirmiştir. Sayısal veri
teknolojisi diye isimlendirilen bu devrim ile klasik haritacılık dönemi geride kalmış ve yerine
sayısal haritacılık dönemi başlamıştır.

8.2. Temel Kavramlar
Topografya: Yeryüzünün doğal veya yapay tüm ayrıntılarının genel adıdır. Latince
topos (yer) ve graphein (yazmak, çizmek) kelimelerinden türemiştir. Yerin yazılması –
çizilmesi anlamlarına gelir. Türkçeye ölçme bilgisi olarak da yerleşmiştir.
Morfoloji: Yer şekillerinin bilimi anlamına gelir. Morfoloji başka bilim dallarında da
kullanılan bir kelime olduğu için yer bilimlerinde kullanımı “jeomorfoloji” olarak değişmiştir.
Harita: Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün
matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine
çizilmiş örneğidir.
Haritanın temel unsurları: Bir haritanın harita niteliğine sahip olabilmesi için
aşağıdaki üç unsura sahip olması gerekir.
•

Arazinin kuş bakışı görüntüsü,

•

Ölçek,

•

Özel işaretler.
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Haritaların Önemi: Harita; yeryüzü şekillerinin, yerleşim yerlerinin, yolların vb.
ayrıntıların yatay ve düşey konumları ile aralarındaki mesafeler ve bitki örtüsü hakkında hemen
ve ayrıntılı bilgi sağlar. Harita aynı zamanda arazi yapısındaki değişiklikleri ve doğal yeryüzü
şekillerinin yüksekliklerini gösterir. Ayrıca kadastro haritaları mülkiyet unsurlarını gösterirler.
Haritaya çizilecek bilgiler genel olarak; deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, mağara vb. doğal
şekillerle; yol, baraj, sulama kanalı, çit, duvar, bina vb. yapay tesislerdir. Bunların dışında
coğrafi koordinat ağı genelde haritalarda gösterilmektedir. Doğal ve insan eliyle yapılmış
ayrıntılar; özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilir. Haritası yapılan yeryüzü
parçasının üzerindeki her şey, okunabilirlikleri de sağlanmak suretiyle gerçek şekil ve yönü ile
orantılı olarak küçültülüp gösterilebilseydi en ideal harita gerçekleşmiş olurdu.
Harita, arazi üzerindeki bütün ayrıntıları göstermez. Arazide önemli görülen ya da
istenilen bilgiler haritaya geçirilir. İstenmeyen bilgiler ihmal edilebileceği gibi, önemli görülen
bilgiler daha belirgin olarak haritada gösterilebilir (köprü, tren yolu, karayolu, çeşme vb.).
Bir haritada gösterilecek bilgiler o haritanın ölçeğine ve yapılış amacına bağlıdır.
Haritaların elde edilmesi için 3 temel parametreye ihtiyaç vardır:
•

Yeryüzünün matematiksel modeli (küremsi, elipsoid, geoid)

•

Haritalanacak bölgenin matematiksel modeli (Datum)

•

Haritanın projeksiyonu

8.3. Yeryüzünün Matematiksel Modeli
Küremsi (sferoid): Her iki ekseni de birbirine eşit kabul edilen elipsoid yüzey
modelidir. Ancak dünyanın ekvatordan yarıçapı 6378 km ve kutuplardan yarıçapı ise 6357
km’dir. Bu nedenle tam küre olmayan anlamında küremsi (sferoidal) terimi kullanılır.
Elipsoid: Kutup bölgesinde düzleşme olan elipsoid yüzeydir. Düzleşme düzeyine göre
elipsoidin şekli değişkenlik gösterir. Yeryüzü simetrik değildir. Bu nedenle bir coğrafi bölge
için seçilen elipsoid başka bir bölge için uygun olmayabilir. Dolayısıyla dünya üzerindeki farklı
coğrafi bölgeler için farklı elipsoidler seçilmektedir. En yaygın kullanılan elipsoidler:
•

GRS80 (Kuzey Amerika)

•

Clark 1866 (KuzeyAmerika)

•

WGS84 (GPS World Wide)

•

International 1924 (Avrupa)

•

Bessel 1841 (Avrupa)
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Geoid: Dünya tam bir küre seklinde değildir. Elipsoidal şekilli dünyaya “Geoid” denir.
Elipsoidin uzun ve kısa eksenleri 19. yüzyılda hesaplanmıştır. Daha sonra uydu teknolojisinin
gelişmesiyle daha doğru bilgiler elde edilmiştir. Aşağıda Geoid tasvir edilmiştir. Geoid kabaca
karaların altında devam ettiği varsayılan deniz yüzeyine karşılık gelmektedir.

Şekil 61. Yerküre şekli için önerilen modeller.

Şekil 62. Geoid yeryüzü şekli.
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Şekil 63. Yerküre şekli için önerilen modellerde bir bölgenin morfolojik gösterimi.

8.4. Haritalanacak Bölgenin Matematiksel Modeli (Datum)
Datum: Herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç
alınan referans yüzeyidir. Datum, Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlayan bir referans sistemidir.
Yatay datum: Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyidir. Bir yatay datumun
tanımlanması için dört temel şartın tamamının ya da bir kısmının sağlanması gerekir:
• Matematiksel yüzey modeli: Yeri gerçek şekline en yakın geometrik şekil
(elipsoid).
• Fiziksel Model 1: Matematiksel modeli oluşturan elipsoidin kütlesinin yerin
kütlesine eşit olması.
• Fiziksel Model 2: Matematiksel modeli oluşturan elipsoidin dönme ekseninin yerin
dönme ekseni ile çakışması.
• Geometrik Model: Matematiksel modeli oluşturan elipsoidin ağırlık merkezinin
yerin ağırlık merkezi ile çakışması.
İki temel yatay datum tipi vardır:
•

Mutlak Datum: dört temel datum koşulunun sağlanması

• Göreceli Datum: Dört temel koşuldan fiziksel model 2’nin sağlanmadığı ve diğer
koşulların sağlandığı yani dönme ekseninin tam çakışmayıp paralel olduğu durum.
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Şekil 64. Temel yatay datum tiplerinin gösterimi.
Düşey datum: Yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyidir. Ortalama deniz
seviyesi düşey datumu oluşturur. Yeryüzündeki yükseltiler haritalanacak bölge için oluşturulan
ortalama deniz seviyesine bağlı olarak bulunur. Ülkemiz haritalarında kullanılan datum
Antalya’da 1936 yılında kurulmuş olan deniz seviyesi ölçme (mareografi) istasyonunda 1936
– 1970 yılları arasında yapılan ölçülerin ortalaması olarak belirlenmiştir.

Şekil 65. Düşey datumun gösterimi.

8.5. Haritanın Projeksiyonu
Projeksiyon: Dünya'nın küreselliği nedeniyle, haritalarda ortaya çıkan hataları en aza
indirmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunun için yerkürenin paralel ve meridyen ağının
belirli kurallara göre düz bir kağıda geçirilmesi gerekir. Bu sisteme projeksiyon denir.
Yerin şekli genel olarak dönel elipsoid (herhangi bir elipsin eksenlerinden biri etrafında
döndürülmesi ile oluşan şekil) ya da daha basit anlamda bir küre kabul edilmektedir. Dünya
ister dönel elipsoid, ister küre kabul edilsin, harita yapılırken bu eğri yüzey üzerindeki bilgilerin
bir düzlem olan harita üzerine geçirilmesi söz konusudur. Böyle eğri yüzeyler üzerindeki
bilgiler matematiksel ve geometrik kurallardan yararlanılarak harita düzlemine geçirilir. Bu
işleme Harita Projeksiyonu denir.
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Harita projeksiyonunda, yeryüzü bilgileri doğrudan doğruya düzleme geçirilmeyebilir.
Düzlem yerine, ana doğruları boyunca kesildiklerinde düzleme dönüşebilme özelliği gösteren
koni ya da silindir gibi başka geometrik yüzeyler de kullanılabilir. Harita projeksiyonunda
kullanılan düzlem ya da düzleme dönüşebilen diğer yardımcı yüzeylere Projeksiyon Yüzeyi
denir.
Büyük ölçekli haritaların yapımı için matematik kuralların oluşturduğu harita
projeksiyonlarından yararlanılır. Çok küçük ölçekli bazı coğrafya haritaları ya da atlas haritaları
için izdüşüm geometrisinin kurallarından yararlanılarak geliştirilmiş projeksiyon türleri vardır.
Bu tip projeksiyonlara iz düşüm adı verilir.
Dünya üzerinde bulunan ve harita yapımına konu olan bilgiler arasında; uzunluk, alan
ve şekil bakımından daima bir ilişki vardır. Bu bilgiler bir projeksiyon yüzeyine geçirildiğinde
aralarında bulunan ilişkiler orijinal yüzeydeki gibi kalmaz, bazı değişmeler olur. Projeksiyonda
ortaya çıkan değişme ve bozulmalara deformasyon denir.
Yeryüzünde belli yönlerdeki uzunluklar projeksiyon yüzeyinde de değişmeyip aynen
kalıyorsa bu projeksiyona Uzunluk Koruyan Projeksiyon denir. Aynı şekilde sadece alan
değişmiyorsa Alan Koruyan Projeksiyon, şekiller benzer ise Konform ya da Açı Koruyan
Projeksiyon denir.

8.5.1. Harita Projeksiyonlarının Sınıflandırılması.
Harita projeksiyonlarında esas; yeryüzündeki ayrıntıları, yapılacak haritaların
kullanılma maksatlarına en uygun düşecek şekilde asgari hata ile bir düzlem üzerine
geçirmektir. Harita projeksiyonları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır;
a. Tasarlanışa Göre:
•

Gerçek iz düşümler,

•

Gerçek olmayan iz düşümler.

b. İz düşüm Yüzeyi Cinsine Göre:
•

Düzlem üzerine iz düşümler,

•

Silindir üzerine iz düşümler,

•

Koni üzerine iz düşümler,

c. Eksen Durumuna Göre:
•

Kutupsal (Normal - Azimutal) iz düşümler,

•

Ekvatoral (Transversal) iz düşümler,
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•

Eğik eksenli iz düşümler.

d. Sadık Kaldığı Özelliğe Göre:
•

Açısı doğru izdüşümler (Konform - Açı koruyan),

•

Alanı doğru izdüşümler (Equivalent - Alan koruyan),

•

Uzunluğu doğru izdüşümler (Equidistans - Uzunluk koruyan).

Şekil 66. Harita projeksiyonlarında iz düşüm yüzeylerinin muhtelif durumları.
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Şekil 67. Farklı projeksiyon sistemlerine göre dünyanın genel görünümü.

8.6. Koordinat Sistemleri
Arazi veya harita üzerindeki bir noktanın, kabul edilen bir başlangıç (referans) sistemine
göre yerini tayin etmek için haritalara çizilen çizgi ve işaretlerden oluşan şebekeye (ağa)
koordinat sistemi denir. Koordinat sistemlerinde bir noktanın yerini belirlemeye yarayan
elemanlara ve bu elemanların değerine de koordinat denir. Koordinatların kullanım yerleri
şunlardır;
•

Yeryüzünde bir noktanın ya da bir bölgenin yerinin tarifinde,

•

Harita üzerinde bir noktanın yerini belirtmekte,

•

Koordinatları hesaplanmış noktaları haritaya geçirmekte,

97

• Koordinatları belli noktalar arasındaki kenar uzunluğu ve bu kenarın kuzeyden olan
açıklığını (istikamet açısını) hesaplamakta,
•

İki nokta arasındaki yerel saat farkının hesaplanmasında kullanılır.

Bir noktanın arazi veya harita üzerindeki yerini, herhangi bir karışıklığa meydan
vermeden doğru olarak tespit etmek, bildirmek ve işaretlemek için kullanılan çeşitli koordinat
ve yer bildirim sistemleri vardır. Bu sistemlerden başlıcaları aşağıdadır;
a. Coğrafi Koordinat Sistemi,
b. Geogref Koordinat Sistemi,
c. Grid Koordinatları Sistemleri:
(1) Dik Açılı Koordinat Sistemi;
(a) Grid Kısa Koordinat,
(b) Grid Tam Koordinat.
(2) Askeri Grid Koordinat Sistemi;
(a) UTM (Universal Transvers Merkator) Gridi,
(b) UPS (Universal Polar Streografik) Gridi.
d. Kutbi Koordinat Sistemi,
e. Uzay Koordinat Sistemi,
f. Diğer (Kodlu) Yer Bildirim Sistemleri;
(1) Anahtar Hattı Koordinat Sistemi,
(2) Kaydırılmış Koordinat Sistemi,
(3) Döndürülmüş Eksenli Koordinat Sistemi.

8.6.1. Coğrafi Koordinat Sistemi
Yer belirlemede kullanılan en eski yöntemlerden bir tanesi coğrafi koordinat sistemidir.
Bu sistem paralel (enlem dairesi) ve meridyen (boylam dairesi) dairelerinden oluşur.
a. Enlem ve Boylam Daireleri:
Dünyayı kuzey ve güney yarım küre diye ikiye ayıran ekvatora paralel dairelere paralel
ya da enlem (arz) daireleri denir. Ekvatorun kuzeyindeki paraleller kuzey paraleli,
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güneyindekiler ise güney paraleli olarak adlandırılır. Paralel daireleri kuzey ve güneyde 1°
aralıklı 90’ar tane olmak üzere toplam 180 tanedir.
Ekvatora dik ve kutuplarda birleşen dairelere de meridyen ya da boylam (tûl) daireleri
denir. Londra’da Greenwich’teki gözlem evinden geçen meridyen, başlangıç meridyenidir.
Başlangıç meridyeninin doğusundaki meridyenler doğu, batısındaki meridyenler ise batı
meridyeni olarak adlandırılır. Meridyenler 1° aralıklı 180 doğu ve 180 batı meridyeni olmak
üzere toplam 360 tanedir. Bu koordinat sisteminin başlangıcı Greenwich meridyeni ile
ekvatorun kesim noktasıdır. Koordinat eksenleri de Greenwich meridyeni ve ekvatordur. Bir
noktadan (örneğin P ) geçen enlem dairesinin ekvatora olan uzaklığına, diğer bir deyişle bir
noktanın ekvatora olan uzaklığını yerin merkezinden gören açıya o noktanın enlemi denir ve
“φ” ile gösterilir. Bir noktadan geçen meridyen dairesi ile başlangıç meridyeni arasındaki açıya,
diğer bir deyişle bir noktanın meridyeni ile başlangıç meridyeni arasındaki uzaklığı yerin
merkezinden gören açıya o noktanın boylamı denir ve “λ” ile gösterilir.

Şekil 68. Paralel ve meridyen daireleri.
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Şekil 69. Enlem ve boylamların gösterimi.
b. Coğrafi Koordinat Sistemiyle Yer Bildirimi:
Coğrafi koordinatı bulunacak olan noktadan en yakın kitabe kenarlarına enlem ve
boylam için birer dik indirilerek işaretlenir. İşaretlenen noktalar ile kitabe arasındaki siyahbeyaz birbirini takip eden 1' lık dakika çizgileri enlem ve boylam için ayrı ayrı bulunur.
Kitabeye bitişik olan bölümler kimi zaman 30" lik olabilir. (Harita köşesindeki enlem ya da
boylam değerinin son hanesi 30" ise bunu takiben ilk ve son bölümler 30"liktir) İşaretlenen
noktalar ile tam olarak sayılan son dakika çizgisi arası milimetre cinsinden ölçülür. Enlem ve
boylam için dakika çizgilerinin uzunlukları farklıdır ve haritadan haritaya (Haritanın kapsadığı
bölgenin dünya üzerindeki konumuna bağlı olarak) değişir.

8.6.2. Georef Koordinat Sistemi
Georef sistemi, coğrafi koordinat esasına dayanan bir bildirim sistemidir. Enlem ve
boylam değerlerini; süratli, basit, kolay ve anlaşılabilir şekilde ifade edebilmek için
geliştirilmiştir. 1/250000 ölçekli haritalar ile daha küçük ölçekli haritalarda kullanılır. Sistem,
enlem daireleri ile boylam dairelerinden ibaret bir gratikül sistemidir. Gratikül, harita
üzerindeki bir noktanın veya yerin enlem ve boylamının kolaylıkla alınmasını sağlamak
amacıyla harita üzerine çizilmiş olan enlem ve boylamlardan ibaret bir şebekedir.
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Şekil 70. 1/25000 ölçekli topografik haritada coğrafi koordinat sisteminin gösterimi.

8.6.3. Grid Koordinat Sistemleri
a. Gridlerin Kullanılması:
Gridler (koordinat çizgileri) genel olarak 1/250.000 ve daha büyük ölçekli haritalarda
bulunur. Büyük ölçekli haritalar için kullanılan UTM projeksiyonuna bakıldığında, enlem ve
boylam çizgilerinin eğri çizgiler olduğu görülür. Bu eğri enlem ve boylamların kesişmelerinden
meydana gelen dörtgenlerin boyutları ve şekilleri farklıdır. Bu durum nokta tariflerini
zorlaştırır. Bunu kolaylaştırmak üzere, projeksiyonun üzerine grid referans sistemi denilen bir
kareler ağı uygulanır. Bu grid sistemi haritayı kullanacaklara büyük kolaylıklar sağlar. Daha
küçük ölçekli haritalarda nokta tarifi (bildirimi) coğrafi koordinatlar yani enlem ve boylam
değerleri yardımıyla yapılır. Büyük ölçekli haritalarda (normal olarak) grid aralıkları aşağıda
gösterilmiştir;
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Şekil 71. Dünya georef taksimatına göre Türkiye’nin konumunu gösteren PJ ve QJ
dilimleri.

Şekil 72. Türkiye georef taksimatı.
Bir harita üzerinde birden fazla grid bulunabilir. Bu takdirde esas grid belirli bir renkte
(siyah) ve tam çizgiler halinde gösterilir. Diğer grid ise pafta kitabesi kenarında ve pafta içine
doğru çizilen küçük çizgilerle ve değişik renkte (mavi) belirtilir. Bunların değerleri de değişik
renkte yazılır. Bu durum, dilim kenarlarına düşen paftalarda söz konusudur.
Siyah rakamlı grid çizgileri uluslararası elipsoit ve 35’inci dilime ait 1000 m’lik UTM
gridini gösterir. Küçük rakamlı kısa çizgiler ise 36’ncı dilime ait gridleri gösterir. Grid
rakamlarının son üç hanesi yazılmamıştır. 1995 yılından itibaren üretilen 1/25000 ölçekli
haritalarda, ayrıca WGS 84 sisteminde hesaplanarak oluşturulan grid koordinat çizgileri ve
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değerleri, kırmızı renkte kısa çizgiler ve rakamlarla belirtilir. Pafta üzerinde yer alan grid
koordinat rakamları ile ilgili açıklamalar, aynı şekilde kenar bilgilerde, pafta alt orta kısmında
yer alır.

Şekil 73. Farklı ölçeklerdeki haritalar için grid aralıkları.
b. Grid Çizgilerinin Numaralanması:
Haritadaki yatay grid çizgilerinin değerleri, sağ ve sol pafta kitabesi içinde ve hemen
çizginin uzantısında; dikey grid çizgilerinin değerleri ise alt ve üst pafta kitabesi içinde ve yine
çizgilerin uzantısında yazılıdır. Bunun dışında, grid çizgilerinin değerleri, pafta içinde grid
çizgilerinin üzerinde de yazılır.
Yatay grid çizgilerinin numaraları ekvatordan kuzeye doğru büyüyerek gider. Dikey
grid çizgilerinin numaraları ise başlangıç meridyenine göre değerlendirilir. Bu değerlendirmede
dilim orta meridyeninin solunda kalan gridlerin eksi değer almamaları için dilim orta
meridyenine 500000 metre değeri verilir. Bu duruma göre dilim orta meridyeninin sağındaki
dikey grid çizgilerinin değeri 500000 m’den büyük, solundaki dikey grid çizgilerinin değeri
500000 m’den küçük değer alırlar. Böylece bütün haritalarda grid numaraları soldan sağa ve
aşağıdan yukarıya doğru büyür. Grid numaraları çok hanelidir. Okumayı kolaylaştırmak için,
grid çizgilerinin üzerine binler ve onbinler hanesi yazılır. Ancak paftanın dört köşesindeki yatay
ve düşey grid çizgilerine tüm değerler yazılmıştır.
Ölçeği 1/250000’den büyük haritalarda grid değerlerinin sağındaki üç sıfır, 1/250000
ölçekli haritalarda ise grid değerlerinin sağındaki dört sıfır yazılmaz. 1/250000’den daha büyük
ölçekli haritalarda binler ve onbinler hanesi haritalardaki grid çizgileri üzerine yazılır. Bu
hanelere esas haneler denir. 1/250000 ölçekli haritalarda ise sadece onbinler hanesi yazılır.
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Şekil 74. Grid ağı genel şekli.

Şekil 75. 1/250000 Ölçekli bir haritada gridlerin gösterimi.
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8.6.4. Dik Açılı Koordinat Sistemleri
Harita üzerindeki noktaların bildirimi o harita üzerindeki grid sistemi yardımıyla da
sağlanabilir. Ekvator ve dilim orta meridyeninden itibaren (uzunluk biriminden olmak üzere)
noktaların uzaklıklarına Dik Açılı Koordinat (düz grid veya dik koordinat) denir.
a. Dik Açılı Koordinat Sistemi ile Nokta Bildirimi:
Harita üzerindeki herhangi bir noktanın yerini dik açılı koordinat sistemi ile belirlemek
için önce noktanın içinde bulunduğu grid karesinin numarasını (köşe koordinatını) bulmak
gerekir. Bunun için, haritanın sol alt köşesinden başlayarak sağa doğru gelinir ve noktanın
içinde bulunduğu grid karesinin batı grid çizgisinin değeri (33) bulunur. Sonra sol alt köşeden
başlayarak yukarıya doğru takip edilerek noktanın içinde bulunduğu grid karesinin güney grid
çizgisinin değeri bulunur (51). Böylece 3351(otuzüçe elli bir diye okunur) grid karesi bulunmuş
olur.
3351 Grid karesi içindeki noktanın, batı grid çizgisinden ne kadar sağda (doğuda),
güney grid çizgisinden ne kadar yukarıda (kuzeyde) olduğu ise plan göstergesi (müşiri)
yardımıyla bulunur. 1/25000 ölçekli plan göstergelerinin en küçük taksimatı 20 metredir. Ancak
iki taksimat arasında kalan noktalar yaklaşık 10 metre doğrulukla bulunabilir.

Şekil 76. Dik açılı koordinat sistemi ile bir noktanın yerinin gösterimi.
b. Grid Kısa Koordinat:
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Harita üzerindeki bir noktanın UTM grid kısa koordinatını bulmak için önce noktanın
içinde bulunduğu grid karesi a fıkrasındaki gibi bulunur. Sonra plan göstergesi ile sağa ve
yukarı değerler aşağıdaki gibi bulunur;
(1) Plan göstergesinin alt kenarı noktanın içinde bulunduğu grid karesinin güney grid
çizgisiyle çakışırken, sağ kenarı koordinatı bulunacak noktaya çakıştırılır. Koordinatı bulunmak
istenen noktanın sağ değeri, plan göstergesinin alt kenarından 33 grid çizgisinin plan
göstergesini kestiği yerden okunur (780). Böylece noktanın sağa değeri 33780 olarak bulunur.
(2) Koordinatı bulunmak istenen noktanın yukarı değeri plan göstergesinin sağından,
ilgili noktanın hizasından okunur (570). Böylece noktanın yukarı değeri 51570 olarak bulunur.
(3) Sağ ve yukarı değerler bir araya getirilerek noktanın koordinatları 3378051570
olarak elde edilir (otuzüçe yediyüzseksen ellibire beşyüz yetmiş olarak okunur). Buna grid kısa
koordinat denir

Şekil 77. Plan müşiri kullanılarak koordinat okuma.
c. Doğruluk Dereceleri:
Bir noktanın bulunduğu yerin doğruluk derecesi, koordinatların basamak sayısı ile
belirlenir. Ne kadar fazla basamak varsa, doğruluk derecesi o kadar yüksektir. 3351 Grid
karesine ait örnek doğruluk dereceleri aşağıdadır;
3351

1000 m’lik Grid Karesi
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338516

100 m Doğrulukta Koordinat

33785157

10 m Doğrulukta koordinat

3378051570

1 m Doğrulukta Koordinat

d. Grid Tam Koordinat
Harita üzerindeki bir noktanın UTM grid tam koordinatını bulmak için, önce noktanın
kısa koordinatı b fıkrasında gibi bulunur. Sonra haritanın sol alt köşesinden en batıdaki grid
çizgi numarasının solunda, küçük rakamla yazılan tek basamaklı değer alınarak sağa değerin
önüne yazılırsa noktanın ekvatordan uzaklığı metre cinsinden bulunmuş olur. Örnekte olduğu
gibi 333780 (üçyüzotuzüç’e yediyüzseksen olarak okunur). Haritanın en güneyindeki grid çizgi
numarasının solundaki küçük rakamlarla yazılan iki basamaklı değer alınarak yukarı değerin
önüne yazılırsa noktanın dilim orta meridyenine göre konumu bulunmuş olur. Örnekte olduğu
gibi 4351570 (dört üçyüzellibire beşyüzyetmiş olarak okunur). Buna grid tam koordinat denir.
Noktanın tam koordinatı, 333780 4351570 olarak bulunmuş olur.

8.6.5. Askeri Grid Koordinat Sistemi
Askeri grid bildirim sistemi, Universal Transvers Merkator (UTM) ve Universal Polar
Streografik (UPS) projeksiyonlarına göre yapılan gridli haritalarda, silahlı kuvvetler tarafından
nokta tayini için kullanılan özel bir bildirim sistemidir. Dolayısıyla askeri grid koordinat
sistemi, UTM ve UPS gridi olmak üzere ikiye ayrılır. 84o kuzey ve 80o güney enlemleri
arasındaki bölgelerde, UTM projeksiyonu uygulandığı için, bu bölge içerisinde UTM Askeri
Koordinat Sistemi; kuzey ve güney yarımkürede kalan diğer bölgelerde UPS projeksiyonu
uygulandığı için bu bölgelerde de UPS Askeri Grid Koordinat Sistemi kullanılır. Bu sisteme
göre yeryüzü grid bölgesi adını alan büyük coğrafi bölgelere bölünür ve her bölge özel bir
tanıtma işareti alır.
UTM Askeri Grid Referans Sistemi: Grid Bölge İşareti: UTM projeksiyonuna göre
dünya 180° boylamından (uluslararası gün dönümü hattı) itibaren doğuya doğru 6° lik 60 dilime
ayrılmıştır. Her dilim batıdan doğuya doğru 1’den 60’a kadar numaralandırılmıştır. Bu dilimler
ekvatordan itibaren 84o kuzeye ve 80o güneye doğru 8’er derecelik 20 bölgeye ayrılmış ve her
yatay bölgeye güneyden kuzeye “C” harfinden başlamak üzere bir harf verilmiştir. (O ve I
harfleri sıfır ve bir ile karışmasın diye; A,B ve Y,Z harfleri de Polar Stereografik Projeksiyon
bölgelerinde kullanıldığından burada kullanılmamıştır.) Böylece yeryüzü boylamları arasında
kalan 6’şar derecelik, 60 dilim ve enlemler arasında kalan 8’er derecelik 20 dilim ile 1200
bölgeye bölünmüş olur. Bu bölünmeyle elde edilen 6° x 8°’lik alanlara UTM askeri grid bölesi
denir. Her grid bölgesi bir rakam ve bir harf ile ifade edilir. Bunun için önce grid bölgesinin
bulunduğu sütun numarası, sonra yukarı doğru satır harfi okunur (36S gibi).
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Şekil 78. Türkiye ve Yakın çevresinin gridleri. Türkiye 35, 36, 37 ve 38 dilimler ile S
ve T Grid bölgelerinde yer alır.
100000 m’lik Kareler: 6° x 8° ebatlarındaki grid bölgeleri çok geniş bir alanı
kaplamaktadır. Askeri grid bildirim sisteminde alanı daraltmak için her grid bölgesi kendi
içinde ekvatordan başlayarak kuzey ve güneye doğru; ayrıca her 6°’lik dilim, dilim orta
meridyeninden başlayarak doğuya ve batıya doğru 100000 metrelik karelere ayrılmış ve her bir
kare iki harfle gösterilmiştir. Bu harflerden biri sütuna, diğeri satıra aittir. Sütunları
harflendirme 180° batı boylamından itibaren sağa doğru 3 grid dilimini (18°) kapsar ve “A”
harfinden başlayıp “Z” harfinde biter. Bundan sonra yeni bir üç dilimin harflendirilmesi başlar.
Satırlara ait harflendirme ise ekvatorda A harfinden başlayıp 18° uzakta V harfi ile biter.
Bundan sonra yeni bir 18°’lik bölümün harflendirilmesi başlar. Türkiye için 100000 metrelik
kare tanıma işaretleri aşağıda gösterilmiştir.

108

Şekil 79. Grid bölge işaretleri.

Şekil 80. UTM Grid Bölgelerinin 100000 m’Iik Karelere Ayrılması ve Karelerin
Harflerle İfadesi.
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Şekil 81. Türkiye İçin 100000 m’lik Kare Harfleri.
UPS Askeri Grid Referans Sistemi: UPS grid sistemi, kuzey ve güney kutup
bölgelerine ait askeri haritalarda kullanılır. UPS gridi, şeklen birbirine benzeyen, bütün açı ve
mesafelerde doğruya çok yakın değerler verme niteliğinde olan, Kutupsal (Polar) Stereografik
Projeksiyonuna dayanan kareler ağından oluşmaktadır. UTM ve UPS gridleri arasında 30' lık
bir bindirme sağlamak için UTM gridi 84°30' kuzey ve 80° 30' güneye; UPS gridi de kuzey
kutbunda 83° 30' ya, güney kutbunda ise 79° 30' ya kadar uzatılmıştır. UPS grid sisteminde
güney ve kuzey kutup bölgeleri UTM’de olduğu gibi 100000 m’lik karelere bölünmüştür.
Kareler, birbirinin benzeri olmayacak şekilde iki harfle belirtilmiştir. Güney kutup bölgesi A
(batı) ve B (doğu); kuzey kutup bölgesi ise Y (batı) ve Z (doğu) bölgeleri olarak iki eşit kısma
ayrılmıştır.
Grid kuzeyi bir ok ile belirtilmiştir. Her iki kutup bölgesinde de harflendirme sistemi
birbirine benzer. Kuzey kutbunda Y ve Z güney kutbunda ise A ve B bölgeleri olarak belirtilir.
Her iki kutupta çevreyi teşkil eden 84 ve 80 derece enlemleri üzerinde 0°-180° boylamlarının
yerleri karşılıklı olarak değişik durumdadır.
Koordinat şebekesi UPS olan haritaların da sol alt köşesinde UTM’de olduğu gibi hangi
grid bölgesi ve 100000 m’lik kareye isabet ettiğini gösteren bir grid bildirim kutusu vardır.
Nokta bildirimi UTM'de olduğu gibidir.
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Şekil 82. UPS grid bölgelerinin belirtilmesi.

8.7. Afet Çalışmalarında Haritalar
Doğal afetlerin belirlenmesi, afet risklerinin azaltılması ve/veya afet sonrası arama
kurtarma çalışmalarının planlanması ve uygulanması için haritalara ihtiyaç duyulmaktadır. Afet
çalışmalarında mevcut haritalardan faydalanıldığı gibi, afetin türü ve niteliğine göre de özel
haritaların üretimi söz konusudur. Tiplerine ve kullanım amaçlarına göre farklı pek çok harita
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:
•

Planimetrik harita,

•

Foto mozaikler,

•

Topografik harita,

•

Askeri şehir (garnizon) haritaları,

•

Raster harita,

•

Özel maksatlı haritalar,

•

Plastik kabartma harita,

•

Arazi maketleri,

•

Hidrografik harita,
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•

Fotoğraf haritalar,

•

Plastik kabartma fotoğraf,

•

Ortofoto haritalar,

•

Piktomap harita,

•

Atlaslar,

•

Coğrafi haritalar,

•

Turistik haritalar,

•

Karayolları haritaları,

•

Kadastro haritaları,

•

Şehir/Kamu hizmet haritaları,

•

Hava fotoğrafları,

•

Arazi fotoğrafları,

•

Jeoloji haritaları,

•

Orienteering haritaları,

•

Stratejik haritalar,

•

Siyasi haritalar,

•

Özel amaç için hazırlanan haritalar,

Burada sayılan haritaların dışında istenen amaca göre farklı haritaların üretimi de söz
konusudur. Özellikle afet yönetim ve planlamasında yaygın olarak tercih edilen afet bilgi
sistemi ürünü haritalar kullanılmaktadır. Bu haritalar;
•

Tehlike Haritaları,

•

Afet ve Acil Durum Planları ve Ekleri Haritalar,

•

Zarar Görebilirlik Analizleri ve Hasar Dağılım Haritaları,

•

Risk Analizleri ve Haritaları,

•

Etkili, Hızlı ve Daha Koordineli Müdahale planları,
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•

Hasar Tespit Çalışmaları ve Haritaları,

•

Yerseçimi, Halihazırlar ve İmar Planları,

Çağdaş afet yönetiminin temel unsurlarından birisi toplumun güvenle yaşayacağı
yerleşim alanlarını tespit ederek, mevcut olan afet tehlikelerini saptamak, gerekli önlemleri
almak ve karşılaşabilecek riskleri ortaya koymaktır.
Bütünleşik afet tehlike haritaları kentlerin afet tehlikelerini belirleyerek afet risklerinin
hesaplanması, afet acil yardım planlarına esas olacak bilgilerin hazırlanması, bölgesel ve çevre
düzeni planlarının hazırlanması için plancılara gerekli olabilecek afet ile ilgili bilgilerin
düzenlenmesi, karar verici ve uygulayıcı mekanizmaya doğru, hızlı, güvenilir ve güncel
sonuçları aktarmak, pratik uygulamayı sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
Bir afet olayı esnasında karar verici mekanizma yani afeti yönetecek kişi önemlidir, bu
mekanizmanın canlı tutulması hızlı ve doğru karar vermesi mevcut bilgiler çerçevesinde
gerçekleşir. Bütünleşik afet tehlike haritaları bu amaca da hizmet etmektedir. Bütünleşik afet
tehlike haritaları bir ilin afet tehlikelerini saptayarak bir arada değerlendirmek, karar verici
mekanizmaya (vali, il afad müdürü, il belediye başkanı vd.) doğru, güvenilir, hızlı ve pratik
bilgiyi sağlamak, çevre ve bölge planları için afet konusunda altlık teşkil etmek, konuyla ilgili
merkezi kurumların (AFAD gibi) standartları çerçevesinde veri sağlama işlevini yerine
getirmektedir.

Şekil 83. Bütünleşik Afet Tehlike haritalarının kullanım alanları.
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9. KÜTLE HAREKETLERİNDE COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI
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9.1. Kütle Hareketleri
Jeolojik ortamda, kütleler sadece erozyonla aşınıp taşınmazlar. Yerçekimi, kütleleri
hareket ettiren bir diğer unsurdur. Kütlelerin ağırlıkları, bu kütleleri yerinde tutan kuvvetler
ulaştığı anda, kütle hareketleri başlar. Bu hareketler, çok küçük boyuttan kilometre boyutuna
kadar heyelanlar, kaya düşmeleri ve kaya çığları şeklinde olabilir. Özellikle ülkemizde önemli
can kaybı ve hasarlara yol açan kütle hareketlerinin incelenmesinde ve mühendislik
girişimlerinde ele alınmasında gerek ve yarar vardır.
Kütle hareketleri, kaya veya zeminin (toprağın) yerçekimi etkisi ile yamaç aşağı
kayması sırasında rol oynayan tüm işlevlerle ilgilenir. Kaya malzemesinin bozunma ve
parçalanmasının bir sonucudur. Özellikle tepe ve dağlık kesimlerin erozyonunun önemli bir
parçasıdır. Özellikle dağlarda kaymalarla yer şekillerini değiştirirler. Bu kaymalar sonucu
harekete geçen kütleler, yamaçlarda molozlar şeklinde birikir ve bazen akarsu yataklarına baraj
yaparak doğal göller oluştururlar. Gerek bu kayma alanlarını gerekse de moloz tortullarını
inceleyen yerbilimciler, bu alanlarda eskiden oluşmuş yer hareketlerini anlayabilirler. Yine bu
sayede bu alanların bu anlamda bir risk taşıyıp taşımadıkları ortaya çıkabilir.
Kütle hareketlerinin oluşumunda insanın da etkisi vardır. ABD'de, doğal olarak yılda
600 milyon ton malzemenin doğal yollarla hareket ettiği bilinmektedir. Genellikle, insan eliyle
yapılan değişikliklerin doğal koşullarla olanlara göre az olduğu düşünülmektedir. Buna karşın,
yine ABD'de, evlerin ve inşaatların yapılması için yürütülen çalışmalar ile 800 milyon ton
malzemenin insan eli ile kazıldığı ve hareket ettirildiği bilinmektedir.
Bu bölümde, kütlelerin niçin hareket ettiği, hareketlerin farkları ve iklim, plaka tektoniği
ve insan etkinliğinin hareketlerle olan ilişkileri ele alınmıştır.

9.2. Kütle Hareketlerini Başlatan Unsurlar
Arazi gözlemleri, kütle hareketlerini başlatan başlıca unsurların şunlar olduğunu
göstermiştir:
1) Yamaç malzemelerinin türü: Yamaç malzemeleri, sağlam kaya kütlesi veya
kayaçların bozunmuş kısımlarından oluşan (toprak dâhil) zemin (regolith) olabilir. Bu
malzemeler, tutturulmamış (gevşek ve çimentolanmamış, unconsolidated) veya tutturulmuş
(sıkışmış ve çimento mineralleri ile bağlanmış) olabilirler.
2) Malzemelerin su içeriği: Malzemelerin içindeki su miktarı (su içeriği) malzemelerin
ne kadar gözenekli (taneler arası boşluklu) ve ne kadar yağmur veya diğer kaynaklardan su
aldığına bağlıdır.
3) Yamaç eğimi ve duraysızlığı (instability): yamaç eğimi ve duraysızlığı, yamaç
malzemelerinin düşme, kayma ve bazı koşullarda akma eğilimlerini değiştirir.
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Bu üç unsurda doğada çalışır fakat bunlardan insan etkilerine en fazla bağlı olanlar
yamaç (şev) duraysızlığı ve su içeriğidir. Üç unsurunda etkisi aynıdır: kaymaya olan direnci
azaltırlar ve bunun sonucunda yerçekimi kuvvetleri ağır basarak kütle hareket etmeye başlar.

Şekil 84. Kütle hareketlerini etkileyen unsurlar.

9.2.1. Yamaç Malzemesi Türleri
Tutturulmamış malzemeler
Bu tür malzemelerden oluşan bir yığının -örneğin bir kum yığını- doğal koşullarda kendi
kendini duraylı olarak tuttuğu bir açı vardır (angle of repose: doğal yığın açısı, DYA). Herhangi
bir yamacın (şevin) açısı, bu açıdan fazla ise, şevin duraylılığı kaybolur. Şevi oluşturan
malzemeler, şev duraylı hale gelene kadar hareket ederler (doğal yığın açısında olan bir kum
kütlesi üzerine kum döküldüğünde olduğu gibi). Bu doğal açı, malzemelerin tane boyu ve şekli
ile değişir. Daha büyük, yassı ve köşeli taneler, daha yüksek DYA’larda duraylıdır. Kumla
yaptığımız modellerde, ıslak kumun kendini daha yüksek açılarda tuttuğunu biliriz. Dolayısı ile
bir miktar su malzeme tanelerini bir arada tutar.
Sıkışmış ve çimento mineralleri ile bağlanmış olan malzemelerle üzeri bitki örtüsü ile
kaplı topraklar, tutturulmamış olanlara nazaran daha yüksek açılarda doğal duraylılıklarını
korurlar. Bu tür malzemelerin tanelerini birada tutan kuvvetler, kohezyon, adhezyon, bağlanma
(bir çimento ile) ve bitki köklerinin tutma kuvvetleridir. Kohezyon, aynı türden olan malzeme
tanelerini bir arada tutar. Adhezyon ise, değişik türde malzeme tanelerini bir arada tutan
kuvvettir. Zayıf bir çimentolanma bile, malzeme DYA'sını arttırır. Tüm bu kuvvetlere, "içsel
sürtünme" (internal friction) adı verilir. Bu olgunun büyük değerlere ulaştığı kayaçların taneleri,
bir kum yığınındaki taneler kadar hareket etmeye serbest değillerdir. Eğer bu tür kayaçlar
hareket ederlerse, hareketleri kütle yer değiştirmesi - akışkan gibi değil - şeklinde olur.
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Şekil 85. Tutturulmamış çeşitli malzemelerde oluşan doğal yığın açıları.

9.2.2. Su İçeriği
Tutturulmuş malzemelerin kütle hareketleri genellikle su içeriğinin artmasına ve/veya
yamaç eğimlerinin artmasına ve/veya bitki örtüsünün kalkmasına bağlı olarak gelişir. Yeraltı
su tablası altında kalan kısımda, gözenekler su ile dolunca, bu su, taneler arasında yağ gibi bir
rol oynar ve taneleri birbirleri üzerinde kaymalarını kolaylaştırır. Bu bazen bir kil tabakasına
suyun girmesi, kili şişirmesi ve kilin üzerindeki malzeme ile beraber kaymasına neden olur.
Bazen de su basıncı (boşluk suyu basıncı) o kadar yüksek değerlere ulaşır ki kayaç tanelerini
birbirlerinden uzaklaştırır, koparır ve kaydırır. Bu durumda malzeme, bir akışkan gibi -kütle
gibi değil - akar.
Topraklarda da, erozyon, toprak yakma ve ağaç kesme işlemleri, toprağı birada tutan
bitki köklerini ortadan kaldırma nedeni ile duraysızlıklar artar.

9.2.3. Yamaç Eğimi ve Duraysızlıkları
Yamaç eğimleri, kolaylıkla bozunan şeyl (ince taneli denizel tortul kayaç) ve volkanik
tüf (küllerden oluşur) formasyonlarında yataya yakın iken, sert ve sağlam kayalarda düşeye
yakın olabilir. Yamaç eğimleri, kayacın bozunma (weathering) ve parçalanmasına
(fragmentation) bağlıdır. Duraylılık özellikle kayaç tabaka eğimlerinin yamaç eğimine az çok
paralel olduğu yerlerde azalır. Bu durumdaki kayaçlarda, tabaka arası yüzeyler, ya yüzeyin iki
tarafındaki malzemenin mineral içerik farkı ve/veya bu iki malzemenin suyu tutma farkı
nedeniyle özellikle duraysızlık yaratırlar.
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Şekil 86. Farklı su içeriğindeki kum tanelerinin davranış biçimleri.

Şekil 87. Zemin içerisindeki taneler ile su arasındaki ilişki.

9.3. Kütle Hareketlerini Sınıflandırılması
Her ne kadar halk dilinde her türlü kütle hareketi "heyelan" olarak anılsa da, birbirinden
farklı yönleri olan bu hareketlerin isimlendirilmesinde fayda vardır.
Jeologlar, kütle hareketlerini şu unsurlara bağlı olarak sınıflandırırlar:
1) Malzeme türü (örneğin kaya veya tutturulmamış moloz)
2) Hareketin hızı (yılda birkaç santimetreden saatte kilometrelere kadar)
3) Hareketin türü: kayma (az çok bir birim şeklinde hareket) veya akma (malzeme
akışkan gibi davranır)
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Bazen bir hareket, bu sınıflardan bir kaçına bağlı özellikler gösterebilir. O takdirde,
hareketin ana özelliğine bakılarak bir isim verilmelidir (örneğin kaymalarında olduğu bir genel
akma olayı).

9.3.1. Kaya Kütlesi Hareketleri
Bu hareketler adı altında, kaya düşmesi, kaya kayması ve kaya çığı gibi hareketler
incelenir. Kaya düşmesi, fiziksel ve kimyasal bozunma ve erozyonla kaya kütlesinden koparılan
kaya bloklarını belirtir. Bazen, düşme sınırındaki bir blok, ana kütle ile arasındaki çatlaklara
dolan suyun donması ve itmesi ile düşer. Hızlı bir hareket olmasına karşın seyrek rastlanır.
Kaya blokları düşmek yerine daha sık olarak kayarlar. Bloklar bazen de kar çığlarına benzer bir
şekilde akarak kaya çığlarını (rock avalanche) oluştururlar. Sıklıkla depremlerin tetiklediği bu
hareketlerle, yarım milyon metrke küp hacimde kütleler, onlarca veya yüzlerce kilometre/saat
hızda yerdeğiştirebilirler. Çok yıkıcı türde hareketlerdir. Genellikle bozunmanın etkin olduğu
dağlık kısımlarda gelişirler ve yüksekliği 150 metreden fazla ve eğimi 25° dan az olmayan kaya
yamaçlarında oluşurlar.

Şekil 88. Kaya kütlelerinin hareketleri: (a) Kaya düşmesi. Bir yar veya dik dağ
yamacından düşen kaya blokları, (b) Kaya kayması. Önemli miktarda kaya bloğunun
yamaçtan aşağıya bir kütle şeklinde kayması, (c) Kaya çığı. Büyük kayaç kütlelerinin bir vadi
içinde yüksek hızda akması.
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Şekil 89. Kaya düşmesi sonucu kapanan bir karayolu görüntüsü.

Şekil 90. Kaya kayması sonucu kapanan bir karayolu görüntüsü.

Şekil 91. Kaya çığına bir örnek.
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9.3.2. Tutturulmamış Kütle Hareketleri
Bu tür hareketler genellikle kıvamı yüksek akışkanların (şurup ya da bal gibi) akma
hareketlerine benzerler. En yavaşı olan krip (creep), yılda 1 ila 10 milimetre kadar hızla hareket
eden zeminler için kullanılır. Telefon direkleri, bahçe çitleri ve ağaçlar gibi yere iyi tutunmuş
veya tutturulmuş cisimlerin yamaç aşağıya doğru hareketleri ile anlaşılırlar. Diğer
hareketlerden, yer akmaları (earth flow), moloz akmaları (debris flows), çamur akmaları ve
özellikle moloz çığları daha hızlı ve daha tehlikeli kütle hareketlerindendir.

Şekil 92. Tutturulmamış kütle hareketleri: En yavaş kütle hareketi olan krip (sürünme).

Şekil 93. Tutturulmamış kütle hareketleri: (a) Toprak akması (earth flow) (b) Moloz
akması (debris flow) (c) Çamur akması (mud flow).
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Şekil 94. Tutturulmamış kütle hareketleri: (a) Moloz çığı (debris avalanche) (b)
Dairesel (kavisli) kayma (Göçme, Slump) (c) Moloz kayması (debris slide).
Hareket etmiş malzemelerin erozyonu
Kütle hareketleri sonucu, yamaçların topuk kısımlarında (alt kesimlerinde) toplanan
malzemeler, zaten kırılmış ve küçük parçalara ayrılmış olmaları nedeni ile daha kolay aşınırlar.
Zaman içinde de akarsu yataklarına taşınarak hareket bölgesinden ayrılırlar. Bu nedenle eski
kütle hareketlerini tanıyabilmek zordur.
Denizel kütle hareketleri
Her ne kadar bu tür bir hareketin tanığı olmasa da, deniz tabanında yapılan jeolojik
araştırmalar, bu yerlerde de bu tür hareketlerin olduğunu göstermektedir.

9.4. Kütlesi Hareketlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak
İzlenmesi
Afet risklerinin belirlenmesi ve herhangi bir afet anında müdahale planlarının sağlıklı
şekilde yapılabilmesi amacıyla coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama tekniklerinin
kullanıldığından daha önceki bölümlerde bahsetmiştir. Benzer şekilde kütle hareketlerinin
belirlenmesi, izlenmesi ve gelecekte oluşturabilecekleri afet riskleri için de coğrafi bilgi
sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak gerekli planlama ve önlem çalışmaları
yapılabilmektedir. Bu bağlamda seçilen bir bölgede kütle hareketlerine, özellikle heyelan
riskine yönelik heyelan duyarlılık analizi olarak isimlendirilen coğrafi bilgi sistemlerinin nasıl
kullanıldığını aşağıdaki örnekte görebilirsiniz.
Geçtiğimiz yüzyıl boyunca doğal afetlerin sayısı önemli derecede artış göstermiş ve
dünya üzerindeki ülkeler yüzlerce yıkıcı afete maruz kalmıştır. Heyelan büyük boyutlarda can
ve mal kayıplarına neden olan en etkili doğal afetlerden biridir. Afet yönetimi için heyelana
duyarlı alanların konumlarının ve risk büyüklüklerinin tahmin edilmesi önemlidir. Bu nedenle
etkili bir afet yönetimi süreci temel altlık olarak tanımlanan doğru ve güncel heyelan duyarlılık
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haritaları gerektirir. Heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi sürecinde çevresel şartlara göre
farklılık gösteren birçok faktör bir arada analiz edilir. Söz konusu faktörlerin yanında doğruluğu
yüksek heyelan duyarlılık haritası üretiminde uygun bir modelleme tekniğinin seçimi
önemlidir. Günümüze kadar literatürde bu amaca yönelik istatistiksel ve sezgisel yaklaşımlar
içeren birçok modelleme tekniği tanımlanmış ve uygulanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı
heyelan duyarlılığını etkileyen faktörlerin sayısındaki artışın duyarlılık haritasının doğruluğu
üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla farklı boyutlardaki 4 veri seti (3 faktör, 5
faktör, 7 faktör ve 10 faktör içeren) oluşturulmuştur. Heyelan duyarlılık haritasının üretiminde
geleneksel bir metot olan lojistik regresyon yöntemi ve son zamanlarda kullanılan veri
madenciliği yöntemlerinden destek vektör makineleri kullanılmıştır. Sonuçlar faktör
sayısındaki artış ile birlikte heyelan duyarlılık haritalarındaki doğruluğun belli bir seviyeye
kadar artığını göstermiştir.
Heyelan duyarlılık analizinin temel amacı, tehlikeli ve riskli alanların tespit edilerek
heyelanın etkilerini azaltmaktır. Bu nedenle heyelana duyarlı alanların belirlenmesi, doğru ve
güncel duyarlılık haritalarının üretilmesi afet yönetimi çalışmaların üzerinde önemle durulan
bir konudur.
Heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi, heyelana etki edebilecek faktörlerin
belirlenerek kullanılan faktörlerin bir arada değerlendirilmesini içeren bir analiz sürecidir. Bu
süreç içerisindeki temel işlem adımlarından biri kullanılacak faktörlerin belirlenmesi ve harita
üretiminde kullanılacak yöntemin seçilmesidir. Literatür incelendiğinde heyelan duyarlılık
haritalarının üretilmesinde çalışma bölgesine bağlı olarak veya mevcut veri setlerine göre farklı
sayıda faktörün duyarlılık analizinde kullanıldığı görülmektedir.
Tübitak tarafından yapılan “Büyükçekmece ve Küçükçekmece Gölleri Arasındaki
Bölgede Heyelan Duyarlılığının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Çok Kıstaslı
Analizi” başlıklı çalışma (Alparslan ve diğ., 2006) bu bölümde örnek olarak anlatılacaktır.
Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) mekânsal veri analizini ve kullanımını kolaylaştıran
özelliği kullanılarak heyelan duyarlılık analizinde kullanılan geçirimlilik durumu, jeoloji,
jeomorfoloji, zeminlerin sıvılaşmaya yatkınlığı, yeraltı suları, faylar, hidroloji ve eski heyelan
alanları gibi çeşitli bilgiler uzaktan algılama teknolojisinin sunduğu güncel arazi örtüsü, bitki
indisi ve yüzey sıcaklığı gibi bilgilerle çok kıstaslı karar verme sisteminde değerlendirilerek,
Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri arasındaki alanda yüksek, orta ve az duyarlı heyelan
bölgeleri belirlenmiştir.
Geçirimlilik durumu, jeoloji, jeomorfoloji, zeminlerin sıvılaşmaya yatkınlığı, faylar,
hidroloji ve eski heyelan alanları haritaları Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsünün bu çalışma
alanı ve çevresi ilgili hazırlamış olduğu haritalar (MTA ÖYS–3,2004) taranarak sayısal ortama
geçirilmiş, daha sonra UTM koordinatları bilinen kıyılardaki yapılar, coğrafi bilgi alanları gibi
kontrol noktaları kullanılarak koordinat atanmış ve CBS ortamına taşınmıştır. Çalışma alanının
yeraltı suyu haritası koordinatlı olarak İBB Kentsel Tasarım Merkezinden temin edilmiştir.
Bütün haritalar için TM E012 (Transverse Mercator WSGS 84) projeksiyonu kullanılmıştır.
Çalışma alanının uydu verileri Landsat 5 TM uydusu tarafından 6 Haziran 2005 tarihinde
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kaydedilmiştir. Uydunun 5 4 ve 3 no’ lu bantları kullanılarak eğitimsiz sınıflandırma yöntemi
ile yerleşim alanları, yeşil alanlar ve su yüzeyleri belirlenmiştir. Uydu verisinin bitkiye duyarlı
yakın kızıl ötesindeki 4. bant ve bitkileri soğuran 3. bant değerleri kullanılarak,
normalleştirilmiş fark bitki indisi formülü ile bitki içermeyen alanlar belirlenmiştir. Çalışma
alanının yüzey sıcaklığı ise aynı uydunun ısısal bantta toplanan verilerinden elde edilmiştir. Bu
banttaki sayısal değerler ilgili formüller kullanılarak yüzey sıcaklığı değerlerine
dönüştürülmüştür. Literatür araştırması göz önünde bulundurularak, uydu verilerinden elde
edilen bilgilere ve coğrafi bilgi olarak yukarıda bahsedilen bilgilere belirli ağırlıklar verilerek
çok kıstaslı karar verme yöntemi ile çalışma alanının hafif, orta ve yüksek heyelan duyarlı
bölgeleri belirlenmiştir.
Heyelan duyarlılığına etkiyen etmenler olarak uydu görüntüsünden türetilen bitki indisi
ve yüzey sıcaklığı, toprak nemi, topografyadan türetilen eğim derecesi ve bakı, hidroloji, jeoloji
ve sıvılaşmaya yatkınlık, yeraltı su varlığı ele alınmıştır. Veri işleme ve oluşturulan haritaları
sırasıyla inceleyecek olursak:
Arazi Kullanımı: Arazi kullanımını kestirmek için 6.6.05 tarihli Landsat 5 TM uydu
görüntüsünün 5, 4 ve 3 no’lu bantları bulanık k orta değer kümeleme programı ile önce 16 farklı
sınıfa ayrılmış, daha sonra bilgisayar ekranına serilen sınıflandırılmış görüntü zenginleştirilmiş
uydu görüntüsü ile karşılaştırılarak yorumlanmış, benzerlik gösteren sınıflar aynı gruplara
atanarak 7 farklı sınıfa indirgenmiştir.
Bitki indisi: Bitki indisi 6.6.05 tarihli Landsat 5 TM uydu görüntüsünden
hesaplanmıştır. Bitki indisi formülü bitkilerin yakın kızıl ötesi banda aşırı duyarlı olmaları ve
görünür kırmızı bandı ise soğurmaları özelliği kullanılarak belirlenmiştir.
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Şekil 95. Çalışma Alanının Landsat TM Uydu görüntüsü ve Topografya Üzerine
Serilmiş Arazi Kullanımı.

Şekil 96. Normalize farklı bitki indisi ve çalışma alanında yüzey sıcaklığı dağılımı
haritaları.
Yüzey Sıcaklıgı: Çalısma alanında T ile belirtilen yüzey sıcaklıgını hesaplamak için Q
ile belirtilen 6.6.05 tarihli Landsat 5 uydu görüntüsünün 6 numaralı ısı bandındaki dijital sayılar,
Lλ ile belirtilen uydudaki spektral parlaklık değerleri ile belirlenmiştir. Çalışma alanında yüzey
sıcaklık değerleri 7° ile 38° arasında değişmektedir. Heyelanların oluşumuna neden olan
etmenler konusunda yapılan literatür çalışması yüzey sıcaklığımın 24° ile 26° arasında
olmasının kritik olduğunu göstermiştir. Bu bakımdan bu esik değerleri kullanılarak çalışma
alanı Şekil 13b’de görüldüğü gibi üç ayrı sınıfa ayrılmıştır. İlk sınıf yüzey sıcaklığı 24°’nin
altında olan yerler olup, çalışma alanının %72,87’sini örtmektedir. Bir diğer sınıf ise, yüzey
sıcaklığının 26°’nin üzerinde olan yerler olup alan itibarı ile %2,79’dur. Asıl ilgi alanımız ise
yüzey sıcaklığının 24° ile 26° arasında olan yerler olup çalışma alanının %24,34’ünü
örtmektedir.
Eğim Derecesi: Topografyadan üretilen eğim derecesi parametresine göre çalışma
alanının genellikle az eğimli bir alanda olduğunu görülmektedir. Çalışma alanının topografik
karakteristikleri göz önünde bulundurularak eğim derecesi dört farklı kategoride ele alınmıştır.
Bunlardan ilki eğimin çok düşük olması açısından heyelan riskinin de az olduğu düşünülen 5°
ve/veya daha az eğimli arazilerdir. Bu tür araziler çalışma alanının %68,26’sını kaplamaktadır.
Eğim derecesi yükseldikçe heyelan riskinin de artacağı göz önünde tutularak, eğim derecesinin
5° ile 10° arasında değiştiği ve çalışma alanının %24,68’ini kaplayan araziler, eğim derecesinin
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10° ile 20° arasında değiştiği ve çalışma alanımızın %6,4’ünü kaplayan araziler ve son olarak
ta 20°’den yüksek eğim derecesine sahip fakat çalışma alanının ancak %0,66’sını kaplayan
araziler, farklı risk grupları olarak ele alınmıştır.
Bakı: Topografyadan üretilen bir diğer parametre ise bakı olup, eğimin hangi yöne
baktığını tanımlamaktadır. Genellikle bakı 0° ile 360° arasında değişmekte olup 45°’lik gruplar
olarak ele alınmakta, yönler saat istikametinde, kuzey, kuzeydoğu, doğu, güneydoğu, güney,
güneybatı, batı ve kuzeybatı olmaktadır. Bu alanda daha önce yapılan çalışmalar, bakının 180°
ile 225° arasında olmasının yani, yamaçların güney ve güneybatıya bakmasının kritik olduğunu
göstermiştir.
Jeoloji: Çalışma alanına ait jeoloji birimler haritada görüldüğü gibi yakından
incelenirse, bir alt karbonifer formasyon olan Trakya formasyonu çalışma alanının sağ üst
kösesinde yer almakta ve %2,5’ini örtmektedir. Hemen hemen tamamı, yine çalışma alanının
sol üst kösesinde yer alan Kırklareli formasyonu ise orta üst eosen döneme ait resif
kireçtaşından oluşmakta ve çalışma alanının %8,79’unu örtmektedir. Daha çok dere yataklarını
örten alüvyon ise çalışma alanının sadece %7,65’ini örtmektedir.

Şekil 97. Eğim dağılımı ve bakı haritaları.
Çalışma alanının kuzeyinde yer alan Sazlıdere formasyonu ise alt oligosen ve Üst Eosen
dönemlerinde oluşmuş kireçtaşı, kırıntılı kireçtaşı ve tüf içeren bir formasyon olup çalışma
alanının %30,28’sini örtmektedir. Kuzey sınırları Sazlıdere formasyonuna komsu olan ve
Bakırköy formasyonunu çevreleyen Çukurçeşme formasyonu ise Orta Üst Miosen dönemde
oluşmuş kiltaşı ve marn içeren bir formasyondur ve çalışma alanının %18,25’ini örtmektedir.
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Büyük ölçüde Çukurçeşme formasyonunu çevreleyen Gürpınar formasyonunun oluşumu Alt
Miosen ve Üst Oligosen dönemlerine rastlamaktadır. Tüfit, çakıltaşı, çakıltaşı-kumtaşı-kiltaşıtüf-tüfit bu oluşumda yer almakta olup kapladığı alan %19,51’dir. Çalışma alanının ortasında
yer alan ve güneye kadar uzanan Bakırköy formasyonu ise Üst Miosen döneme ait olup çalışma
alanının %12,78’ını örtmektedir. Jeoloji formasyonlarının doğrudan hidrolojiye etkisi olacağı
varsayılarak farklı formasyonlara herhangi bir heyelan risk puanı uygulanması
düşünülmemiştir.
Hidroloji: Çalışma alanının hidrolojisi Sekil 4b’de görüldüğü gibi geçirimli, geçirimsiz
ve yarı geçirimli birimlerden oluşmaktadır. Riskli olarak ele aldığımız geçirimli birimlerin
formasyonu çalışma alanımızın %38,3’ünü örtmekte, %35,3 ile Çukurçeşme, %25,2 ile
Bakırköy, %17 ile Kırklareli, %14,5 ile alüvyon ve %3,8 ile Sazlıdere’den oluşmaktadır. Orta
derecede riskli olan yarı geçirimli birimlerin formasyonu ise %3,44’lük bir alan kaplamakta,
%97,4 ‘ü Gürpınar, %1,7’si ise alüvyondan oluşmaktadır.

Şekil 98. Jeoloji ve hidroloji haritaları.
Sıvılaşma: Çalışma alanımızda sıvılaşmaya yatkın alanlar, eski lagün çökelleri, denizel
plaj, denizel kıyı oku ve kordon çökellerinden oluşmaktadır. Bu tip alanlar, aşağıdaki haritada
görüldüğü gibi çalışma alanının sadece %2,95’inde görülmektedir. Sıvılaşmaya olası yatkın
zeminleri kapsayan alanlar ise akarsu taşkın alan çökelleri, lagün bataklığı ve denizel kıyı
bataklığı çökellerinden oluşmakta olup çalışma alanımızın sadece %4,76’ünü örtmektedir.
Diğer alanlar ise birikinti yelpazesi, akarsu sekisi, denizel kıyı düzlüğü, denizel seki çökelleri
ve sıvılaşma duyarlılığı taşımayan volkanik, magmatik başkalaşım ve çökel kayaçlardan
oluşmaktadır.
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Tampon Bölge: Çalışma alanının hidrolojisi incelenince geçirimli birimler ile
geçirimsiz birimler arasında olmanın her iki birim arasında heyelan tehlikesi riskini artıracağına
kara verilmiştir. Her iki biçimlenme arasında 100 birimlik bir tampon bölge oluşturulmuş ve
aşağıdaki haritada verilmiştir.

Şekil 99. Sıvılaşma ve hidroloji tampon bölge haritaları.
Yeraltı Suyu: Çalışma alanında, aşağıdaki haritada da görüleceği üzere %26,66 ile
yeraltı su potansiyeli yüksek arazi, %5,78 ile Büyük ve Küçük Çekmece Göllerinin bir kısmı
ile Baraj Gölünün oluşturduğu yerüstü su alanları, %46,53 ile yeraltı su potansiyeli az alanlar,
%3,14 ile havza dışı ve %11,29 ile havza içi dereler bulunmaktadır.
Toprak Nemi: Çalışma alanındaki toprak nemini belirlemek için toprak nemi veren
ıslaklık, Landsat TM görüntüleri kullanılarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki haritalarda da
görüldüğü gibi çalışma alanının %84,45’i negatif nemlilik vermektedir. Toprağın nemli olduğu
bölgeler %3,18 olup geri kalan %12,37’lik alan çalışma alanındaki göl ve deniz yüzeylerine
rastlamaktadır.
Heyelan Duyarlılık Haritasının Oluşturulması
Çalışma alanında heyelan duyarlılığını etkileyen etmenler olarak yüzey sıcaklığı, bitki
durumu, eğim derecesi ve bakı, hidroloji ve hidroloji tamponu, yer altı su seviyesi farklı
kıstaslar olarak ele alınmıştır. Her kıstas, jeolojik açıdan teker teker ve birlikte ele alınmış ve
belirli bir risk puanı ile heyelan duyarlılığına katkısı hesaplanmıştır. Yüzey sıcaklığı, 24°-26°
arasında olan alanlara 5, bitkisiz olan alanlara ise yine 5 risk puanı uygulanmıştır.
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Şekil 100. Yeraltı suyu ve Toprak Nemi dağılım haritaları.
Eğim derecesinin artmasının heyelanı tetikleyeceği düşünülerek, eğim derecesinin 5°
den az olduğu alanlara 2, 5° ile 10° arasına 5, 10° ile 20° arasına 10 ve 20° den yüksek eğime
ise 15 risk puanı uygulanmıştır. Güney – güneybatı yönünü gösteren 180° ile 225° arasındaki
bakılara 5 risk puanı verilmiştir. Geçirimli birimlere 10, geçirimsiz birimlere 5, geçirimligeçirimsiz sınırları üzerindeki tampon bölgeye ise 5 risk puanı verilmiştir. Sıvılaşmaya yatkın
birimlere 10, olası yatkın birimlere ise 5 risk puanı uygulanmıştır. Yeraltı su potansiyeli yüksek
araziye 5 puan risk puanı verilmiştir. Risk puanları çalışma alanının her noktasında toplanarak
heyelan risk haritası elde edilmiş, puanlar 2 ile 58 arasında değişmiştir. 5 ve daha az puan alan
yerler, çok az, 5 ve 10 arası puan alan yerler az, 10 ve 20 arası puan alan yerler orta, 20 ve 30
arası puan alan yerler yüksek, 30 ve daha çok puan alan yerler ise çok yüksek heyelan duyarlı
alanlar olarak, aşağıdaki haritalarda görüldüğü gibi işaretlenmiştir.
Sonuç olarak: MTA tarafından hazırlanmış olan mevcut heyelan haritasında görüldüğü
gibi, bölgede geçmiş heyelanlar, kütle hareketleri ve güncel heyelanlar bulunmaktadır.
Oluşturulan heyelan duyarlılık haritasını mevcut heyelan haritası ile karşılaştıracak olursak,
eski heyelanların %14,24’ünün çok yüksek, %27,25’inin yüksek, %21,97’sinin orta,
%23,30’nun az ve %13,24’ünün çok az duyarlı bölgelerde olduğunu görmekteyiz. Kütle
hareketi ise %17,66 ile çok yüksek, %32,17 ile yüksek, %24,34 ile orta, %24,66 ile az ve %1,18
ile çok az duyarlı bölgelerde görülmektedir. Güncel heyelan ise %13,17 ile çok yüksek, %22,82
ile yüksek, %26,92 ile orta, %21,47 ile az ve %15,62 ile çok az duyarlı bölgelerde
görülmektedir. Eski heyelanların % 63,43’ünün, kütle hareketinin %74,18’inin, güncel
heyelanın ise %62,91’inin elde ettiğimiz heyelan duyarlık haritasında orta, yüksek ve çok
yüksek duyarlı alanlara rastlaması elde ettiğimiz heyelan duyarlılık haritasının heyelan risk
yönetme çalışmalarına iyi bir altlık oluşturacağına işaret etmektedir. Heyelan olayına ait
girdilerin daha önce belirttiğimiz gibi çok karmaşık olması, bu çalışmada yerinde yapılan
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gözlemler ile elde edilen bulguların kullanılmaması ve sadece uzaktan algılama yöntemleri ile
elde edilen bulguların ağırlıklı olarak ele alınması nedeniyle, sonuçların az bir yüzdesi de
kıstaslarımıza göre az ve çok az duyarlı bölgelerde görülmektedir.

Şekil 101. Heyelan duyarlılık analizi ve Heyelan durum haritaları.
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10. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE EROZYON
UYGULAMALARI
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10.1. Erozyonun Tanımı ve Çeşitleri
Erozyon; yağış, buzul, rüzgar, yeraltı veya yüzey sularının aşındırma gücüne bağlı
olarak zemin veya kaya kütlesinin aşınabilirliğinin bir fonksiyonudur. Aşınabilirlik, kayacın
fiziksel özelliklerine ve topografik yüzeye (yamaç eğimi ve şekli, bitki örtüsüne) bağlıdır
(Selby, 1982).
Toprak erozyonu, yağmur, yüzey akışı, rüzgar, yer çekimi, buzul ve toprak işlemesi gibi
doğal ve yapay faktörler nedeniyle toprak parçacıklarının bulunduğu yerden ayrılması,
sürüklenmesi ve taşınması olayıdır (Boardman ve Poesen 2006).
Özellikle suyun neden olduğu erozyon sadece ekonomik değil sosyal olumsuzlukları da
beraberinde getirmektedir. Erozyon doğrudan ya da dolaylı yoldan, yamaçların daha dik bir
yapı kazanmasına neden olmakta bu da hem mal hem de can kaybına neden olan toprak
kaymalarını beraberinde getirmektedir (Conoscenti ve ark. 2008). Erozyon ayrıca su kaynakları
ve su kaynaklarının korunması üzerinde de önemli bir çevresel etkiye sahiptir (Eroğlu ve ark.
2009; Butt ve ark. 2011).
En ciddi su erozyonu dağlık arazilerde görülmektedir, özellikle oynak ve gevşek jeolojik
yapılar, akarsu ve sel aşındırmaları ile toprak ve kayaların büyük kütleler halinde hareketine
neden olmaktadır (Selby 1982; Lee 2004).
Ülkemiz topraklarının sadece % 7’sinde düşük düzeyde erozyon görülürken, % 20
‘sinde yüksek ve % 63’ünde çok yüksek erozyon görülmektedir. Bu oranlar ülkemizi, en fazla
toprak kaybına uğrayan ülkelerden biri haline getirmiştir. Deniz seviyesinden ortalama 1132 m
yüksekliğinde engebeli arazi, iklim (özellikle uzun bir kuraklık dönemini takip eden şiddetli
yağışların takip ettiği Akdeniz iklimi) ve aşırı derecede toprak işleme, yamaçların tarıma
açılması gibi uygun olmayan tarım uygulamaları ülkemizde erozyona uğrayan toprak oranının
yüksek olmasına neden olan ana etmenlerdir (ÇEDPGM 1996; Yıldırım 2011).
Yarı kurak ve kurak Akdeniz bölgelerinde toprak erozyonu hem toprak ve hem de su
kaynakların korunması için en büyük tehdit konumundadır. Toprak erozyonu ve tortullaşma
ayrıca barajların ekonomik ömrünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Dahası, erozyonun neden
olduğu tortullaşma su kalitesini ve sucul yaşamı da ciddi bir şekilde tehdit etmektedir (Akay ve
Sessions 2005; Akay ve ark. 2008).
GDREC (2008)’e göre ülkemizde her yıl ırmak, göl, baraj ve denizlere 345 milyon tortu
sürüklenmektedir. Bu yüzden sürdürülebilir yöntemler ve havzaların korunması, uzun vadede
hem hayat kalitesi açısından hem de ulusal ekonomi açısından büyük bir önem arz etmektedir.
Su erozyonunda kaybedilen toprak miktarı, bitki örtüsü, topografik özellikler, iklimsel
değişkenler ve toprak özelliklerinden etkilenmektedir. Beşeri faaliyetler ve büyük ölçekli
gelişmeler bitki örtüsünü değiştirerek toprak erozyon oranı üzerinde çok etkili olabilmektedir
(Jinren ve Yingkui 2003).
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Yamacın eğimi, uzunluğu, şekli gibi topografik özellikler erozyonun derinliğini
belirlemektedir. Erozyondaki en önemli iklimsel değişken yağmurun aşındırıcı etkisini
belirleyen yağmur miktarı ve yağış yoğunluğudur (Corine 1992).
Toprak erozyonunun yakın ve uzak çevresinde olan etkisini azaltmak için hafifletici ve
koruyucu önlemlerin alınması gereklidir ve önceliğin kaynakların uygun bir şekilde kullanıma
yönlendirilmesi başarılı koruma projelerini beraberinde getirebilir (Nigel ve Rughooputh
2010). Koruma için mevcut sınırlı kaynaklar, haritalama, gözlem ve öncelik sırasına koyma
gibi yöntemler ile duyarlı erozyon bölgelerine tahsis edilmelidir (Fei ve ark. 2010). Bu duyarlı
bölgelerde risk haritalarının oluşturulması, hassasiyet seviyesine göre koruma tedbirleri için
duyarlı bölgelerin önceliğinin ortaya konmasına olanak sağlamaktadır (İkbal ve Khan 2014).
Toprak erozyonuna sebep olan ana etmenler topografya, yağmur, bitki örtüsü, toprak
yapısı ve toprak örtüsüdür (Beskow ve ark. 2009; Tian ve ark. 2008; Zhou ve ark. 2005). Bir
erozyon risk haritası oluştururken genellikle 4 erozyon kontrol faktörü (yağış, topografya, arazi
kullanımı ve toprak aşınması) dikkate alınır (Nigel ve Rughooputh 2010).

10.2. Erozyon Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması
‘Birleşmiş Milletler Çevre Programı’ dünyada çölleşme ve erozyonun önüne
geçebilmek için yılda 45 milyar dolar harcanması gerektiğini hesaplamıştır. Dünyada erozyon
sebebiyle çölleşme tehdidi altında 110 ülke bulunmaktadır. Türkiye'de tarım alanlarının
%59'unda, orman alanlarının %54’ünde ve mera alanlarının % 64’ünde orta ve şiddetli erozyon
görülmekte, erozyonlar sonucunda yılda 500 milyon ton verimli toprak kaybedilmektedir. Bu
nedenle erozyon riskli alanların önceden belirlenerek doğru zamanda gerekli önlemlerin
alınması büyük önem taşımaktadır.
Erozyon duyarlılık haritası oluşturmak karmaşık bir problem olup, üretilmesinde
bugüne kadar istatistiksel yaklaşımların yanı sıra, çeşitli esnek hesaplama yöntemleri de
kullanılmıştır. CBS teknolojilerinin sağladığı avantajlar yardımı ile farklı metotlar kullanılarak
erozyon risk haritaları oluşturulabilir.
Çalışmada kullanılan ‘Çok Katmanlı Ağırlıklı Çakıştırma Yönteminde Netcad 6 GIS ile
analiz edilen model girdileri model oluşturucu Netcad/Mimar ile birbirlerine göre erozyon riski
oluşturma dereceleri göz önünde tutularak, projede istenilen ağırlık katsayı değerlerine göre
oluşturulan fonksiyon ile çakıştırılmış ve normalize edilmiştir. Proje girdilerine tanımlanan
parametrelerin akabinde ağırlıklı değerlendirme kriterleri de verilerek oluşturulan model
çalıştırılarak sonuca ulaşılmıştır.
Çok katmanlı ağırlıklı çakıştırma yönteminde kullanılacak vektör girdilerin normalize
edilebilmesi için, ağırlıklı çakıştırma öncesi, eşit piksel büyüklüklerinde raster yapıya
dönüştürmeleri gereklidir. Normalize edilen katmanlar ‘Map Algebra’ adıyla da bilinen harita
matematiği yöntemi ile tanımlanan fonksiyonlarla bir arada değerlendirilirler.
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Şekil 102. Harita Matematiği yöntemi.

10.2.1. Erozyon Risk Modelinin Çok Katmanlı Ağırlıklı Çakıştırma
Yöntemi ile Tasarlanması
Erozyon risk haritalarının temel topografik girdileri olan yamaç eğriselliği, topografik
pürüzlülük, yamaç eğimi ve bakı analizleri gerçekleştirilerek her bir girdi için tematik
aralıklarda istenilen puanların tanımlanması sağlanmıştır.
Puanlanan katmanlar, birbirlerine göre erozyon riski oluşturma dereceledi göz önünde
tutularak, projede istenilen ağırlık katsayı değerlerine göre oluşturulan fonksiyon ile
çakıştırılmıştır. Proje girdilerine tanımlanan parametrelerin akabinde ağırlıklı değerlendirme
kriterleri de verilerek Netcad 6 GIS teknolojisi ile oluşturulan model çalıştırılarak
sonlandırılmıştır.

Şekil 103. NETCAD Mimar ile oluşturulan erozyon risk modeli.

10.2.2. “Yamaç Eğriselliği” Analizi ve Eğrisellik Değerlerinin
Puanlanması
“Yamaç Eğriselliği” değerleri iç bükey, dış bükey ve düz alanlar için belirlenen tematik
aralıklarda ve bu aralıklara karşılık gelmesi istenilen puanlamada eğrisellik operatörü içerisinde
oluşturulmuştur. Yamaç eğriselliği. eğimin plan, profil, teğet bileşenlerinin bir arada
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değerlendirilmesi ile hesaplanır. Her bir pikselin iç bükey ya da dış bükey olması, suyun akışını
ve akış yönünü etkiler bu nedenle, erozyon için son derece önemlidir.
Sayısal yükseklik verisi girdi olarak kullanılarak Netcad 6 GIS yamaç eğriselliği
algoritması ile çalışına alanına ilişkin “Yamaç Eğriselliği” analizi gerçekleştirilmiştir.
Oluşturulan yamaç eğriselliği analizi, eğrisellik değerlerine göre tablodaki gibi puanlanmıştır.
İç bükey ve düz bölgeler erozyon riskinin düşük olduğu: dış bükey bölgeler ise erozyon riskinin
yüksek olduğu alanlardır.

10.2.3. ‘Yamaç Eğimi’ Analizi ve Eğim Değerlerinin Puanlanması
‘Eğim' değerleri derece cinsinden, tematik aralıklarda ve bu aralıklara karşılık gelmesi
istenilen puanlamada eğim operatörü içerisinde oluşturulmuştur. Eğim değeri her bir piksel için,
komşu piksellere göre en büyük değişim oranı olarak derece eğim değerinden hesaplanmıştır.
Yüksek eğimli yamaçlar erozyon riskinin yüksek olduğu bölgelerdir; eğim değeri azaldıkça
erozyon etkisi de azalır.
Sayısal yükseklik verisi girdi olarak kullanılarak Netcad eğim algoritması ile çalışma
alanına ilişkin ‘Yamaç Eğimi' analizi gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan eğim analizi, eğim
değerlerine göre tablodaki gibi puanlanmıştır.

Şekil 104. Yamaç Eğriselliği Analizinde kullanılan yükseklik modeli ve algoritma.

10.2.4. "Bakı’ Analizi ve Yön Değerlerinin Puanlanması
‘Bakı' eğimin yönüdür. Her bir piksel, komşu piksellere göre değerlendirilir, sonuçta en
yüksek eğimli değere göre yönelim bakı yönünü oluşturur. ‘Bakı' değerleri, yönlere karşılık
gelen açıların tema tik aralıkları verilerek ve yönler erozyon riski açısından puanlanarak bakı
operatörü içerisinde oluşturulmuştur.
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Şekil 105. Yamaç Eğriselliği analiz puanlaması ve sonuç.
Sayısal yükseklik verisi girdi olarak kullanılarak Netcad bakı algoritması ile çalışma
alanına ilişkin ‘Bakı' analizi gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan bakı analizi, yönlere göre
şekildeki gibi puanlanmıştır.

Şekil 106. Yamaç eğim analizi.

136

Şekil 107. Bakı analizi.

10.2.5. “Topoğrafik Pürüzlülük” ve Pürüzlülük Değerlerinin
Puanlanması
“Topografik Pürüzlülük” her bir pikselin komşu piksellerindeki yükseklik
değişimlerinin hesaplanması ile oluşturulur. Topografik pürüzlülük değerleri düşük, orta ve
yüksek pürüzlülük değerleri için belirlenen tematik aralıklarda ve bu aralıklara karşılık gelmesi
istenilen puanlamada pürüzlülük operatörü içerisinde oluşturulmuştur.
Sayısal yükseklik verisi girdi olarak kullanılarak Netcad pürüzlülük algoritması ile
çalışma alanına ilişkin topografik pürüzlülük analizi gerçekleştirilmiş: oluşturulan topografik
pürüzlülük analizi, pürüzlülük değerlerine göre puanlanmıştır.
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Şekil 108. Topografik pürüzlülük analizi ve pürüzlülük değerinin puanlanması.

10.2.6. Analizler Sonucu Puanlanan Girdi Katmanların Ağırlıklı
Çakıştırılması ve Sonuç
Erozyon risk modeli için kullanılan katmanların analizleri ve her bir katmanın kendi
içerisindeki puanlamaları GeoEditör operatörleri ile tamamlandıktan soma normalize edilen
girdi katmanlar için modelde belirlenen fonksiyona göre GeoCalculator operatörü ile ağırlıklı
çakıştırma yapılmıştır. Proje girdilerine tanımlanan parametrelerin akabinde ağırlıklı
değerlendirme kriterleri de verilerek oluşturulan model çalıştırılarak analiz sonlandırılmıştır.
Sonuç Olarak; doğanın bir dengesi vardır. İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak ve
sürdürebilmek için ister istemez doğanın dengesini bozan girişimlerde bulunmak zorunda
kalmışlardır. Örneğin sulama, enerji elde etme amaçlı olarak barajların yapılması akarsulara
gem vurma, deltaların gelişmesinin engellenmesi, biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi doğa
tahribatlarına sebep olmaktadır. Doğal süreçler değerlendirildiğinde her bir etkinin bir tepki
doğurması çok normaldir. Doğanın insanı etkilemesi çerçevesinde, doğal şartların
değiştirilemeyeceği, fakat buna ancak uyum sağlanabileceği bilinmektedir. Dunun böyle olunca
insan-doğa etkileşimi içerisinde değiştirebileceğimiz tek unsur insanın yaptıkları ve yapacakları
olarak karsımıza çıkmaktadır.
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Şekil 109. Katmanların çakıştırılması.
Havzalar sürdürülebilir yaşam için çok gereklidir ve korunmaları önem arz eder.
Türkiye de 25 adet ana havza 40.000 civarında da alt havza vardır. Bu havzaların risk
durumlarının tesbiti ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, bunların
uygulanması ve uygulamaların izlenmesi iş süreçlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri çok kullanışlı
araçlar sunmaktadır.
Bu çalışmada. Türkiye’nin kuzey doğu bölgesinde yaklaşık 20.000 km2 havza alanında
erozyon riski taşıyan alanların belirlenmesi için CBS temelli bir çalışına gerçekleştirilmiştir.
Alana ilişkin yamaç eğriselliği. topografik pürüzlülük, yamaç eğimi, bakı, yükseklik analizleri
gerçekleştirilmiş: analiz sonuçları, oluşturulan erozyon risk modelinde uygun parametreler ile
Çok Katmanlı Ağırlıklı Çakıştırma Yöntemi ile değerlendirilmiştir.
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Şekil 110. Katmanların çakıştırılması ile elde edilen ürün.
Erozyon risk modeli ‘NetcadGIS Mimar içerisinde oluşturulmuştur. Her bir input için
‘GeoEditör' operatörleri kullanılarak istenilen tematik aralıklarda istenilen puanların
tanımlanması sağlanmıştır:
• “Eğim” değerleri “yüzde eğim” cinsinden, tematik aralıklarda ve bu aralıklara
karşılık gelmesi istenilen puanlamada eğim operatörü içerisinde oluşturulmuştur. Eğim değeri
her bir piksel için, komşu piksellere göre en büyük değişim oranı olarak hesaplanmıştır.
• “Bakı” değerleri, yönlere karşılık gelen açıların tematik aralıkları verilerek ve
yönler puanlanarak bakı operatörü içerisinde oluşturulmuştur.
• “Topoğrafık Pürüzlülük” değerleri düşük, orta ve yüksek pürüzlülük değerleri için
belirlenen tematik aralıklarda ve bu aralıklara karşılık gelmesi istenilen puanlamada pürüzlülük
operatörü içerisinde oluşturulmuştur.
• “Yamaç Eğriselliği” değerleri iç bükey, dış bükey ve düz alanlar için belirlenen
tematik aralıklarda ve bu aralıklara karşılık gelmesi istenilen puanlamada eğrisellik operatörü
içerisinde oluşturulmuştur.
Puanlanan katmanlar, birbirlerine göre erozyon riski oluşturma dereceleri göz önünde
tutularak, projede istenilen ağırlık katsayı değerlerine göre GeoCalculatör operatöründe
oluşturulan formül ile çakıştırılmış ve normalize edilmiştir. Proje girdilerine tanımlanan
parametrelerin akabinde ağırlıklı değerlendirme kriterleri de verilerek oluşturulan model
çalıştırılarak analiz sonlandırılmıştır.
Sonuçta; erozyon riskli alanlar Çok Katmanlı Ağırlıklı Çakıştırma Yöntemi (weighted
overlay) ile risk derecelerine göre tematik aralıklarda belirlenmiş ve risk bölgelerinin kapsadığı
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toplam alanlar hesaplatılmıştır. Çalışmada; erozyon riskli alanlar ‘çok riskli, orta riskli, az riskli'
olarak tematik aralıklarda belirlenmiş ve risk bölgelerinin kapsadığı toplam alanlar
hesaplatılmıştır. Analiz sonucunda; çığ riski yüksek olarak belirlenen “çok riskli” olarak
nitelendirilen alanlarda, daha önce yapılmış çığ kontrol faaliyetleri, ormancılık faaliyetleri,
iklim, jeolojik yapı ve belli dönemlere ilişkin meteorolojik veriler bir arada yorumlanarak, bu
alanlardaki çığ yolunun başlangıç noktaları, akış yönleri, akış hızları ve bitiş noktalarının
belirlenmesi ile çığ öncesi gerekli önlemlerin alınması sağlanabilecektir.
Erozyon duyarlılık haritası üretimi, matematiksel olarak modellememesi çok güç ayrıca
uzman görüşü tabanlı ve bağlam içinde değerlendirme gerektiren bir süreçtir. Bu özellikleri
nedeniyle bulanık çıkarsama sistemleri erozyon duyarlılık haritası metinlinde kullanılabilecek
bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Analiz edilen model girdileri, Mamdani Bulanık Model
(Fuzzy Locig) operatöründe her bir girdinin üyelik fonksiyonları uygun parametrelerde
tanımlanarak “Centroid Durulaştırma” işlemi ile tanımlanan bulanık kurallar ile bir arada
değerlendirilebilmektedir.

10.3. Erozyon Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması: Örnek Çalışma
Erozyon duyarlılık haritalarının hazırlanmasına örnek olarak Bingöl ilinin Yamaç
havzasında Yüksel ve Avcı (2015) tarafından yapılan çalışma sunulacaktır. Yamaç Havzası’nda
litoloji volkanik ve alüvyal birimlerden oluşmaktadır. Havzanın güneyinden fayla kesilmesi
yükselti farkını artırmıştır. Havzanın kuzeyi ile güneyi arasında yükselti farkı 1000 m’yi
bulmaktadır. Yamaç Havzası’nda jeomorfolojik, iklim ve bitki örtüsü özellikleri nedeniyle
erozyon şiddeti yüksektir. Bu çalışma kapsamında eğim, bitki örtüsü, drenaj yoğunluğu ve
toprak parlaklığı kullanılarak Yamaç Havzası’nda erozyon duyarlılığının oluşturulması
amaçlanmıştır. Erozyona neden olan faktör haritalarının çakıştırılmasına dayanan istatistiksel
yöntem kullanılarak oluşturulan duyarlılık haritasına göre havzanın % 47’sinde erozyon
duyarlılığı yüksek, % 30’unda erozyon duyarlılığı ortadır. Erozyon şiddeti üzerinde eğim, bitki
örtüsü ve drenaj yoğunluğunun etkisi belirgin olarak ortaya çıkmıştır.
Örnek olarak sunulan çalışmanın amacı istatistiksel analiz yöntemi kullanılarak Yamaç
Havzası için erozyon duyarlılık haritasının üretilmesidir. Havzanın doğal koşullarının erozyona
uygun olması önemli miktarda toprak taşınmasına neden olmakta, tarım alanlarının verimi
düşmektedir. Bu çalışma ile erozyon duyarlılığı yüksek olan alanların tespit edilmesi ve
havzada erozyonun azaltılması için çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır.
Yamaç Havzası Bingöl’ün güneyinde yer almakta olup, 78 km2’lik alan kaplamaktadır.
Kuzeyinde Karaömer Dağı’nın yer aldığı havzanın suları güneyde Murat Nehri’ne
ulaşmaktadır.
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Şekil 111. Yamaç Havzası sayısal yükseklik modeli.
Yamaç Havzası’nın kuzeyi ile güneyi arasında 1000 m’yi bulan yükselti farkı
bulunmaktadır. Doğal bitki örtüsünün step türlerinden oluştuğu havzada orman tahribatı fazla
olup, litoloji erozyona karşı dirençsiz volkanikler kayaçlardan oluşmaktadır. Bütün bu
nedenlerden dolayı havzada şiddetli erozyon yaşanmaktadır. Havzada yükselti 2175-980 m
arasında değişmekte, ortalama yükselti 1320 m’yi bulmakta, yükselti K-G yönünde
azalmaktadır.
Güneyinden fayın geçmesi yükselti farklarına neden olmuş, buna bağlı olarak geniş
birikinti koni ve yelpazeleri oluşmuştur. Ortalama eğimin 10o’yi bulduğu havzada maksimum
eğim değeri 53o’dir. Eğim değerlerinin 0-7o arasında değiştiği alanlar havzanın % 34’ünü
oluşturmaktadır. Litoloji Solhan Formasyonu üyesi olan bazalt, tüf ve aglomera ile Palu
Formasyonu ürünü olan konglomera ve alüvyonlardan oluşmaktadır.
Tüflerin ayrıştığında geçirimsiz yapı özelliği kazanması yüzeysel akışa geçen su
miktarını artmaktadır. Bu durum kuzeyde yarıntı erozyonunun görülmesini sağlamıştır. Yamaç
Havzası’nın iklim özellikleri Genç Meteoroloji İstasyonu’nun verilerine göre
değerlendirilmiştir. Genç’te yıllık ortalama sıcaklık 12oC, yıllık yağış miktarı ise 752 mm’dir.
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Şekil 112. Yamaç Havzası jeoloji haritası.
Yağışların kış ve ilkbahar dönemlerinde çoğaldığı havzada, yaz mevsimi kurak
geçmektedir. Havzada yağış miktarının fazla ve yağışın sağanak şeklinde olması özellikle
ilkbahar mevsiminde eğimin yüksek olduğu yamaçlarda erozyonun şiddetlenmesine neden
olmaktadır. Yağış miktarının yüksek olduğu havzada bitki örtüsü seyrek olup, step türlerinden
oluşmaktadır. Mayıs 2013 tarihli Landsat Uydu Görüntüsünden elde edilen Normalize Fark
Bitki İndeksi değerlerine göre havzanın büyük bir kısmı bitki örtüsünden yoksundur. Bu
özellikleri nedeniyle şiddetli erozyon yaşanmaktadır. Havzanın güneyinde yer alan birikinti
konileri bu durumu kanıtlamaktadır.
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Şekil 113. Yamaç Havzası eğim haritası.
Yamaç eğimi, erozyonun boyutunu belirleyen en önemli faktördür. Çünkü erozyona
neden olan suyun akışı ve hızını eğim şartları belirlemektedir. Bu nedenle erozyon miktarı ile
eğim derecesi arasında doğru orantı bulunmaktadır. Aşınma ve birikme alanları olmaları
bakımından yamaçların konkav ve konveks profillerine ait özelliklerin ortaya konulması
bakımından da bu faktör belirleyici olmaktadır. Yamaç Havzası’nda eğim dağılışı ile erozyon
durumu arasında doğru orantı bulunmaktadır. Eğimin 0-7o arasında değiştiği sahalar erozyon
şiddetinin düşük olduğu alanlara karşılık gelmektedir. Eğimin 25o’nin üstüne çıktığı alanlarda
erozyon şiddeti artmaktadır.
Havza ve çevresinde bitki örtüsünü değerlendirebilmek için Mayıs 2013 yılına ait
Landsat ETM+ görüntüsünden NDVI ((Normalized Difference Vegetation Index) elde
edilmiştir. NDVI değerlerine göre çalışma alanının % 86’sı bitki örtüsünden yoksundur. Bitki
örtüsünün nispeten yoğun olduğu sahalar sadece % 2’lik bir orana sahiptir. Bu durum havzada
erozyonun şiddetli olmasının önemli nedenlerinden biridir. Zeminin bitki örtüsü açısından sık
ya da seyrek olması ile erozyon arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle erozyon
önleme çalışmalarında doğal bitki örtüsünün korunması ve ağaçlandırma çalışmaları önem
taşımaktadır. Erozyonla yaşanan toprak kaybının azaltılmasında bitki örtüsü çök önemli bir
faktördür.
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Şekil 114. Yamaç Havzası bitki dağılımını gösteren (NDVI) haritası.
İnceleme alanında 1/25000 ölçekli topoğrafya haritaları üzerinde mevsimlik ve sürekli
akarsular sayısallaştırılmış, drenaj yoğunluğuna (km2km-1) ve etki derecelerine göre risk puanı
verilmiştir. Drenaj yoğunluğunun 0-5 arasında olduğu alanlar % 62 oranına sahiptir. Havza
genelinde drenaj yoğunluğu düşüktür.
Drenaj yoğunluğunun yüksek olduğu yerler yüksek relief özellikleri, seyrek bitki örtüsü
ve düşük toprak geçirgenliğinin görüldüğü alanlar olurken, yoğunluğun az olduğu yerlerde
alçak relief özellikleri, yoğun bitki örtüsü ve yüksek toprak geçirgenliği gibi özellikler
görülmektedir. Böylece, drenaj yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde erozyon olasılığı fazla
olurken, yoğunluğun az olduğu alanlarda olasılık daha azdır (Özdemir 2007).
Yamaç Havzası’nda drenaj yoğunluğunun büyük vadi sistemleri boyunca arttığı
görülmektedir. Yoğunluğun fazla olduğu alanlar yüksek rölief, yüksek eğim, geçirimsiz zemin
ve seyrek bitki örtüsü özelliklerine sahiptir. Bu özelikler nedeniyle şiddetli erozyon
yaşanmaktadır. Güneyde litolojinin konglomera ve alüvyal birimlerden oluştuğu sahalarda
drenaj yoğunluğu ve erozyon şiddeti azalmaktadır.
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Şekil 115. Yamaç Havzası drenaj ağı haritası.
Havzada toprak dokusu için toprak parlaklık indeksi (TPI) kullanılmıştır (IIRS 2005).
Toprak parlaklık indeksi Landsat ETM+ uydu görüntüsüne Tasseled Cap dönüşümü
uygulanarak elde edilmiştir. Yamaç Havzası için elde edilen Parlaklık İndeksine göre incelenen
alanın % 94’ünde parlaklık düşük çıkmıştır.
Çoğunlukla parçacık büyüklüğü küçüldükçe toprak renginin parlaklığı artmaktadır
(Sanchez-Maran˜on 2004). Toprak agregatlarının bozulup daha küçük parçalara ayrılmasının
toprak renginin çok belirgin bir şekilde değişimine neden olduğu ve özellikle ufalanmış
toprakların renklerinin parlaklıklarını fark edilir derecede arttırdığı rapor edilmiştir (Torrent ve
Barro´n 1993). Parlaklık toprak agregatlarının parçalanmasına paralel olarak artmaktadır.
Toprak içerisindeki bireysel parçacıkların (kum, silt ve kil) organik madde, kireç, kil mineralleri
gibi çimentolayıcı materyallerin yardımı ile bir araya getirilmesi ile oluşan agregatlar ışığın
soğurulmasını arttırmaktadır. Neticede daha az ışık yansıyacağı için agregatların parlaklık
değerleri azalmakta ve bozulmuş toprak örneklerine göre daha yansıma değerleri oluşmaktadır
(Günal ve Erşahin 2006).
Toprak parlaklığı ile ilgili bu özellikler dikkate alındığında, parlaklığın düşük olduğu
alanlarda kaba dokulu, yüksek olduğu alanlarda ince dokulu topraklar görülmektedir. Buna göre
ince dokulu topraklardan çok kaba dokulu topraklara kadar sınıflandırma yapılmıştır. Yamaç
Havzası’nda parlaklığının düşük olması kaba dokulu toprakların yaygın olduğunu
göstermektedir. Bu durum erozyonun şiddetli olduğunu kanıtlamaktadır.
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Şekil 116. Yamaç Havzası toprak parlaklık haritası.
Sonuç olarak; Yamaç Havzası için eğim, bitki örtüsü, drenaj yoğunluğu ve toprak
parlaklığı (tekstürü) faktörleri kullanılarak elde edilen erozyon duyarlılık haritasında duyarlılığı
yüksek olan sahaların oranı % 47, çok yüksek olduğu sahaların oranı % 12 olup, bu durum
erozyonun havza genelinde yaygın ve önemli bir sorun olduğunu göstermektedir. Havzada,
eğim, drenaj yoğunluğu ve bitki örtüsü ile erozyon arasında doğru orantı, toprak parlaklığı ile
ters orantı bulunmaktadır.
Eğim, erozyon duyarlılığında önemli bir etken olup, eğim farkı erozyon duyarlılık
haritasına yansımıştır. Erozyon duyarlılığının yüksek olduğu alanlar, yüksek eğimli vadi
yamaçlarına karşılık gelmektedir. Drenaj yoğunluğunun arttığı sahalarda erozyon artmaktadır.
Bitki örtüsü duyarlılık üzerinde etkili olup, bitki örtüsünün seyrek olduğu alanlarda erozyon
şiddeti artmaktadır. Havza genelinde erozyon duyarlılığı çok düşük ve düşük olan sahalar
oldukça sınırlı bir alan kaplamaktadır. Bu sahaların oranı % 11 olup, bitki yoğunluğunun fazla
ve eğim değerlerinin düşük olduğu alana karşılık gelmektedir.
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Şekil 117. Yamaç Havzası erozyon duyarlılık haritası.
Genel olarak değerlendirildiğinde Yamaç Havzası’nda eğim değerlerinin yüksek
olması, bitki örtüsünün seyrek olması ve tahrip edilmesi, yağış miktarının fazla olması ve
litolojinin aşınmaya elverişli olması erozyonun şiddetli olmasını sağlamıştır. Erozyonun
şiddetli oluşu üzerinde beşeri faktörlerin etkisi de bulunmaktadır. Aşırı ve bilinçsiz otlatma ile
orman tahribi bu etkilerin başında gelmektedir. Erozyonun şiddeti olması yamaçların
parçalanmasına ve çıplaklaşmasına neden olmaktadır. Erozyon sonucu akarsularca taşınan
malzeme artmakta, bu durum güneyde yer alan tarım alanlarında verimi düşürmektedir.
Havzada erozyon şiddetini azaltmak için ağaçlandırma yapılmalı, mevcut bitki örtüsü
korunmalı, mera ıslahı çalışmaları yapılmalıdır.
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11. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
TEKNOLOJİLERİ İLE ARAZİ KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİMİN
TESPİTİ
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11. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri İle
Arazi Kullanımındaki Değişimin Tespiti
Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Afet yönetim ve planlamadaki önemini
geçmiş derslerimizde detaylı olarak anlatmıştır. Bu bölümde hem uzaktan algılama hem de
Coğrafi bilgi sistemlerinin arazi kullanım planlamalarında ve arazi kullanımındaki değişimlerde
nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.
Uzaktan algılama, objelerle fiziksel temasta bulunmaksızın, herhangi bir uzaklıktan
yapılan ölçümlerle, objeler hakkında bilgi edinme şeklinde tanımlanmaktadır. Bu ölçmeler,
özellikle objelerin elektromanyetik spektrum içerisindeki davranışları, konumsal ve yıl içinde
özelliklerinde meydana gelen değişmelere dayanmaktadır (Curran, 1985).
Şimdi olduğu gibi yakın gelecekte de, uzaktan algılama teknikleri ile sağlanan bilgilere
önemli istekler olacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle, sağlıklı, çabuk ve ayrıntı elde edilebilen bu
tür bilgilerin, çok daha yaygın bilim alanlarında ve yoğun bir şekilde kullanılacağı
beklenmelidir. Günümüzde yeryüzü hakkındaki bilgilerin pek çoğu, dünya çevresinde belirli
yörüngeler izleyen uydulardan elde edilmektedir. Uydu yörüngelerindeki yüksekliklerin
sağladığı geniş görüş alanı, uydu sistemlerinin veri toplama hızı ve kullanılan spektral bant
sayısı nedeniyle yeryüzü hakkında çok tekrarlamalı ve çok fazla sayıda verinin ekonomik olarak
elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş uydu teknikleri
ve algılama düzeneklerinin, üzerinde yaşadığımız yeryüzünün incelenmesi amacıyla, insanların
hizmetine sunulması olanaklı hale gelecektir (Schanda, 1976).
Son zamanlarda birçok alanda olduğu gibi sayısal uydu verileri toprakların
haritalanmasında da kullanılmaktadır. Sayısal uydu verileri ile yapılan toprak haritalama
çalışmaları kurak ve yarı kurak alanlarda daha çok başarılı olmaktadır. Bu alanların uzun süre
bulutsuz olması ve toprak yüzeyinin yılın belli bir döneminde bitki örtüsünden yoksun
olmasından dolayı haritalama için önemli bir imkân sunmaktadır. Sayısal uydu görüntülerinin
avantajlarından birisi de insan gözünün göremediği kırmızı ötesi dalga boyundan da veri
içermesidir. Farklı dalga boylarından alınan uydu görüntüleri, toprak çeşitleri arasındaki sınırın
ayrılmasında başarıyla kullanılabilmektedir (Kristof vd.,1980).
Yapılan arazi çalışmalarında, toprak sınırlarının ayrımında en çok toprağın kireç içeriği,
topoğrafya, yüzeyin taşlılık durumu, kil içeriği, organik madde miktarı, demir ve magnezyum
oksitlerin etkili olduğu saptanmıştır (Lee ve Tyler, 1988).

11.1. Arazi Kullanımı ve Önemi
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde arazi kullanımı, son derece değişken bir karakter
taşımakta ve sosyo-ekonomik yapının temel göstergesi olarak kabul edilmektedir. Nitekim arazi
kullanım haritaları, her türlü planlama ve karar verme aşamalarında ilgili kişi ya da kurumların
elinde bulunması zorunlu olan temel veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Sanayi kuruluşları,
sosyal planlamacılar, ithalat ve ihracatla uğraşan diğer birçok kurum ve kuruluş mevcut arazi
kullanımı ve bunda oluşan değişimle yakından ilgilidirler. Başka bir ifade ile şayet çevremiz ve
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doğal mirasımız uygun bir şekilde değerlendirilecekse, politika oluşturanların varolan bilgiler
ile birlikte yeryüzünün önemli organlarında oluşabilecek değişimleri içeren gelişmelerden
haberdar olmaları gerekmektedir (Çullu vd., 1994).
Diğer taraftan Türkiye gibi dinamik ülkelerde yapılması zorunlu olan üretim
planlamasının uygulanması ve izlenmesi için uydu teknolojilerindeki gelişmeler ve bunların
sayısal verileri, tekrarlı şekilde aynı bir bölgeyi yıl içerisinde birçok kez değişik dalga
boylarında görüntülemek suretiyle yeni olanaklar sunulmaktadır (Yeğingil vd., 1990).

11.2. Arazi Örtü Tipleri ve Coğrafi Bilginin Derlenmesi
Coğrafya ile ilgili olarak grafik ve grafik olmayan verilerin kullanıcı ihtiyaçlarını
karşılayacak biçimde çeşitli kaynaklardan toplanması, yönetilmesi ve sunulması ile
fonksiyonlarını bütün olarak yerine getiren donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan
organizasyondur (Dinç, 1993).
Coğrafi bilgi sistemleri çok çeşitli bilgisayar programları kullanılarak yürütülmektedir.
Bunların temel içerikleri aşağıda sıralanmıştır (Öztürk, 1995).
1- Uzaktan algılayıcı sistemlerden veya var olan haritalardan elde edilen yersel verilerin
toplanması ve işlenmesi için bir veri giriş alt sistemi.
2- Kullanıcının yersel verileri kolaylıkla düzenleyip tekrar kullanabileceği veri
depolama ve düzeltme alt sistemi.
3- Kullanıcının veriyi kolaylıkla değiştirebilmesi, veriyi işleyebilmesi ve simulasyon
modellerini kullanabilmesi için çeşitli parametreleri belirleyebilmesine olanak sağlayan veri
işleme ve analizi alt sistemi.
4- İşlenmiş veriyi harita şeklinde ekrana veya bir yazıcı-çizici vasıtası ile kağıda çizecek
çıkış alt sistemi.
Coğrafi bilgi sistemleri için hazırlanmış bu programların bir bilgisayarda
çalıştırılmasının yanısıra haritadan veriyi okuyup bilgisayara aktaracak bir sayısallaştırıcı ve
işlenmiş veriyi kağıda dökecek bir yazıcı-çizici kullanılmaktadır.
Avrupa topluluğu, topluluğun tüm üyelerinde öncelikli olan çevreyle ilgili önemli
başlıkları kapsayan bilgilerin bir araya getirilmesi ve bilgilerin düzenlenmesini hedefleyen
‘Arazi Örtü Tipleri (CORINE)’ projesini hayata geçirmiştir. Bu proje, Avrupa topluluğuna üye
12 ülkenin arazi örtüsü tiplerinin güncel ve doğru coğrafi bilgisini sağlamayı amaçlamış, yakın
yıllarda ise topluluğa üye adayı olan diğer ülkeleri kapsamına almayı planlamıştır.
Topluluğun tüm üye ve üye adayı ülkelerinde arazi örtüsü ile ilgili bilgiler değişken,
parçalı ve ulaşılması zordur. Bunun yanısıra özellikle son yıllarda, belirli olayların etkisi sonucu
arazi ve arazinin bileşenlerindeki değişiklikler şu konu başlıklarını gündeme getirmiştir (Anon.,
1994, Vural vd., 1997);
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•

Belirli bölgelerin giderek çölleşmesi.

•

Doğal alanların coğrafi dağılımı ve durumu

•

Geniş orman alanlarının hızla yok olması.

•

Tarım arazilerinin yok edilerek terk edilmesi.

•

Su kaynaklarının kalitesi ve bolluk düzeyi.

•

Bataklıkların yavaş yavaş kuruması.

•

Sahillerin yerleşime açılması.

Arazi örtü tiplerinin bulunmasında zenginleştirilmiş yapay renkli uydu görüntüleri
(1:50.000, 1:100.000 ölçekli) yeni çekimli hava fotoğrafları ve 1:25.000 ölçekli standart
topografik haritalar kullanılır. Bu projelerde, hava fotoğrafları yorum haritaları ile yapay renkli
uydu verileri (1:50.000-1:100.000), seçilen test alanlarında arazi doğrulamaları için
kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra daha önce yapılmış orman, mera gibi haritalar da
çalışmalarda dikkate alınmakta ve seçilen test alanları genel arazi yapısını simgeleyecek şekilde
saptanmaktadır. Arazide haritalanabilecek en küçük örtü tipi 25 hektar olup bunun nedeni,
1:100.000 ve 1:250.000 ölçekli baskı haritalarında haritaların okuma kolaylığının
yaratılmasıdır. Metodun mantığı gereği arazide çok az zaman harcanması projenin maliyetini
azaltmakta ve hızını arttırmaktadır.
Arazi örtü tipleri terminolojisinde tüm dünya önce su ve arazi olarak iki ana başlığa
ayrılmakta bundan sonra alt başlıklarla detaya inilmektedir.

Şekil 118. Arazi örtü tipleri terminolojisi teorik şeması.
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Böyle bir proje gerçekleştirilirken birbirini izleyen şu aşamaların uygulanması gerekir.
Öncelikle herhangi bir yazılım programındaki görüntü işleme ortamında belirli bir piksele
karşılık gelen çalışma alanının incelenmesine karar verilerek alanın tam bir görüntüsü
oluşturulmaktadır.
İkinci aşamada, çalışma alanı olan bölgeye ait 1:25.000 ölçekli topografik haritadan
alınan kontrol noktaları dünya koordinatlarına çevrilmektedir. Daha sonra çalışma alanının 3.
band (0.63-0.69µm), 4. band (0.76-0.90µm) ve 5. band (1.55-1.75µm) kombinasyonlarından
zenginleştirilmiş görüntüsü elde edilir. Her ne kadar CORINE metodolojisi sadece
zenginleştirilmiş (3 bantta) görüntülerini arazi çalışmaları için yeterli görüyorsa da tüm
araştırma alanlarının eğitimsiz sınıflandırılması yapılmakta ve yaklaşık 1:25.000 ölçekli ve
1:100.000 ölçekli eğitimsiz sınıflandırılması yapılmış görüntüler oluşturulmaktadır.
Üçüncü aşamada, çalışma alanına ait 1:25.000 ölçekli topografik haritada çalışma
alanında yer alan yollar, yerleşim yerleri ve dereler sayısallaştırılarak görüntü üzerine
çakıştırılmakta ve arazi kontrolleri için görüntüden tüm sınıfların bulunduğu 1:25.000 ölçekli
70x70 piksellik (5x5 km’lik alanı kaplayan) 10 adet test alanı seçilmektedir.
Dördüncü aşamada, eldeki mevcut 3., 4. ve 5. bant kombinasyonlarına ait 1:25.000
ölçekli test alanlarının zenginleştirilmiş ve eğitimsiz sınıflandırılmış görüntüleri GPS test
alanlarına çakılmaktadır. Görüntüde yorumlanan her sınıf arazide mevcut kullanımla
karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma sonucu her bir sınıf belirlenerek CORINE üç düzeyde arazi
örtü standartlarına göre sınıflandırılmaktadır.
Son olarak elde mevcut bulunan 3., 4. ve 5. bant kombinasyonlarında test alanlarındaki
arazi kontrolleri ile kesinleştirilen bulgular zenginleştirilmiş görüntü üzerinde benzer diğer
alanlara yansıtılarak 1:50.000 ve 1:100.000 ölçekli tüm çalışma alanının arazi örtü tipleri
haritası oluşturulmaktadır.
Uydu Verileriyle Harita Hazırlanmasının Aşamaları:
•

Uydu verilerinin sağlanması ve ön bilgilerin toplanması,

•

Ham uydu görüntüsünün oluşturulması,

•

1/25000 ölçekli topoğrafik haritaların sayısallaştırılması,

• 1/100000 ölçekli haritalarda, uydu görüntüsü ile zenginleştirilmiş görüntünün
oluşturulması,
• 1/25000 ölçekli haritalarda zenginleştirilmiş görüntüde geometrik düzeltme
yapılması,
• Sayısallaştırılmış alanlardaki yol, yerleşim yeri ve derelerin zenginleştirilmiş
görüntü üzerine aktarılması,
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• Çalışma alanlarında, sınıflandırma ile zenginleştirilmiş görüntüler üzerine her sınıfı
görebilecek 5x5 km’lik test alanlarının seçimi ve 1/25000 ölçekli zenginleştirilmiş ve
sınıflandırılmış haritaların oluşturulması,
•

Test alanlarının arazi kontrolleri,

• Tüm çalışma alnının 1/50000 ve 1/100000 ölçekli arazi kullanım haritalarının
hazırlanması,
• Alanda yapılan çalışmalarda, seçilen örnek alanlarının doğruluk kontrollerinin
yapılması ve sonuç raporunun hazırlanması.

11.2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Arazi
Kullanımı Zamansal Değişimin Belirlenmesi Örnek Uygulama
Konuyla ilgili örnek uygulama olarak Dengiz ve Demirağ Turan tarafından yapılan ve
2014 yılında Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanan “Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistem Teknikleri Kullanılarak Arazi Örtüsü / Arazi Kullanımı Zamansal
Değişimin Belirlenmesi: Samsun Merkez İlçesi Örneği (1984-2011)” başlıklı çalışma
sunulacaktır.
Söz konusu çalışma ile Bu çalışmada Samsun ili İlkadım ve Atakum merkez ilçe sınırları
içerisinde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistem teknikleri kullanılarak, arazi kullanımının
zamansal değişimi incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca UA ve CBS entegrasyonu ile
topraklarının arazi kullanım kabiliyet sınıflarına göre, arazilerin potansiyellerine uygun
kullanılıp kullanılmadıklarının arşiv verileri ve uydu görüntüsünden yararlanılarak belirlenmesi
de gerçekleştirilmiştir.

Şekil 119. Söz konusu çalışma sahasının yer bulduru haritası.
Arazi kullanım çalışmaları dünyada ve ülkemizde iki farklı şekilde uygulanmıştır.
Bunlardan birincisi mevcut arazi durumun belirlenmesi, ikincisi ise farklı en az iki tarihli
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görüntü kullanılarak meydana gelen değişimlerin bulunmasıdır (Güre ve ark., 2009). Çalışma
alanına ait zamansal değişimi ortaya koymak için uzaktan algılama tekniklerinden kontrollü
sınıflandırmadan yararlanılmıştır. 2005 ve 2011 yıllarına ait ASTER 15m x 15m konumsal
çözünürlüğe sahip uydu görüntülerine ENVI 5.0v yazılımı kullanılarak kontrollü sınıflandırma
uygulanmıştır.
Maksimum benzerlik metodu uygulanarak sınıflandırılan görüntüden 4 sınıfta
oluşturulmuştur. GPS aleti kullanılarak çalışma alanından toplanan 220 örnekleme noktası
görüntü üzerine atılmış ve doğruluk analizi yapılmıştır. Ayrıca (Mülga) Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından 1984 yılında Samsun iline ait sayısal formattaki temel toprak
haritalarından arazi kullanım kabiliyeti ve arazi kullanım türleri ArcGIS 10.1v yazılımıyla
alansal ve oransal dağılışları belirlenmiştir. Ayrıca çalışma alanının temel coğrafi özelliklerine
(yükselti, eğim, bakı, kabartı vb.) yönelik haritaların belirlenmesinde, alana ait sayısal eş
yükselti ve sayısal yükseklik modeli (DEM) haritaları üretilmiştir.

Şekil 120. Çalışma alanı uydu görüntüsü.
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Şekil 121. Çalışma alanının eş yükselti ve DEM haritaları.

11.3. Çalışma Alanının Genel Özelliklerinin Belirlenmesi
Araştırma sahası deniz seviyesinden 0 ile 990 m yükseklik arasında yer almakta olup
yaklaşık % 85’i de 0-500 m arasındadır. Bu alan özellikle yerleşmelerin yoğun olduğu
alanlardır. Çalışma alanının eğim dağılım durumu incelendiğinde ise kıyıdan dağlık alana
geçerken, kuzey-güney doğrultuda, eğimin arttığı gözlemlenmektedir. Sahanın yaklaşık % 75’i
eğim değerlerinin % 25’in altında olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 122. Araştırma sahasının yükseklik haritası.
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Şekil 123. İnceleme alanının eğim dağılımı haritası.
Çalışmada, Köy Hizmetleri tarafından 1984’de yapılan Samsun İli Arazi Varlığı, 2005
ve 2011 yıllarına ait ASTER uydu görüntülerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi
teknikleri kullanılarak arazi kullanım haritaları üretilmiştir. Araştırma sahasında 1984 yılında
en geniş alanı tarım alanları kaplamaktadır. Tarım alanlarından sonra orman ve yerleşme
alanları izlemiştir. Çalışma sahanın dağlık topoğrafyaya sahip güney kesimleri yer yer
ormanların olduğu ve 7887.16 ha ile toplam sahanın 23.13’ünü kaplamaktadır. Çalışma
sahasının genelinde yaygın arazi kullanım türü olan tarım alanları ise 24313.76 ha’lık alan ile
toplam alanın % 71.31’ini kaplamaktadır.
Çalışma sahasının 2005 yılındaki arazi kullanım sınıfları incelendiğinde yaklaşık 21
yıllık dönemde oldukça önemli farkların olduğu dikkat çekmektedir. Çalışma sahasında tarım
alanları önemli bir azalma eğilimindedir. Tarım alanları 1984 yılında toplam alanın % 71.31’ini
kaplarken, 2005 yılında toplam alanın % 29.69’unu oluşturmuştur. Alan olarak ise 24313.76
hektardan 10120.96 hektara gerilemiştir. Tarım arazisinde gerileme söz konusu iken özellikle
tarım dışı arazilerde (yerleşim alanı, yol vb.) artış vardır.
Tablo 1. Araştırma alanının yıllara göre arazi kullanımındaki zamansal değişim.

Özellikle tarım dışı arazileri 1984 yılında toplam alanın % 5.55’ini kaplarken, 2005
yılında toplam alanın 18.48’ini oluşturmuştur. Alan olarak ise 1893.36 hektardan 6301.66
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hektara yükselmiştir. Mera alanı ise 1984 yılında yapılan haritalama çalışmasında çalışma alanı
içerisinde hiç belirtilmezken, 2005 yılında 9370.28 ha’lık alanla toplam arazinin % 27.48’ini
oluşturmaktadır. Orman örtülü araziler ise 1984 yılında 7887.16 ha’lık alanla toplam arazinin
23.13’ünü oluştururken, 2005 yılında 8301.38 ha’lık alanla toplam arazinin 24.35’ine
yükselmiştir. Çalışma sahasının güneyden kuzeye doğru eğimin azaldığı kıyı kesimlere
gidildikçe verimli tarım arazilerinin tarım dışı veya mera alanı olarak kullanıldığı
göstermektedir.

Şekil 124. Çalışma sahasında 1984 yılına ait arazi örtüsü/arazi kullanım dağılışı.

Şekil 125. Çalışma sahasında 2005 yılında arazi kullanım dağılışı.
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Şekil 126. Çalışma sahasında 2011 yılında arazi kullanım dağılışı.

Şekil 127. Çalışma sahasının arazi kullanım kabiliyet sınıfları (Anonim, 1984).
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Şekil 128. Araştırma sahasının 1984 yılı arazi kullanım türleri ve AKK sınıflarının
çapraz karşılaştırılması (Anonim, 1984).

Şekil 129. Araştırma sahasının 2005 yılı arazi kullanım türleri ve AKK sınıflarının
çapraz karşılaştırılması.
Sonuç olarak: bu çalışmada, Samsun ili merkez ilçesinde yer alan yaklaşık 341 km2
çalışma alanına ait 1984, 2005 ve 2011 yılları arasında uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi
teknikleri kullanılarak arazi kullanım ve arazi örtüsünde meydana gelen değişim durum analiz
edilmiş ve arazi kabiliyet sınıflarına göre arazi kullanım biçimleri karşılaştırılmıştır. 1984
yılında 24313.76 ha olan tarım arazisi, 2005 yılında 10120.96 hektara ve 2011 yılında da
6960.69 hektara gerilemiştir. Buna karşılık tarım dışı arazisi ise 1984 yılında 1893.36 hektardan
2005 yılında 6301.662 hektara ve 2011 yılında ise 7917.737 hektara yükselmiştir. Özellikle
şehirleşmenin hızla artması tarım arazilerinden tarım dışı araziler olarak kullanılmasına yol
açmıştır. Mera alanlarındaki artış da dikkat çekicidir. 1984 yılında alan içerisinde mera arazisi
olarak dönemin arazi kullanımı ve toprak etüd çalışmalarında yer verilmez iken, 2005 yılında
9370.28 ha, 2011 yılında ise 10838.14 hektara yükselmiştir. Bazı tarım alanlarının işlenmemesi
ve terk edilmesi bu alanların mera görünümüne kazanmasına yol açarak bu yükselmeye sebep
olmuştur.
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Şekil 130. Araştırma sahasının 2011 yılına ait arazi kullanım türleri ve AKK
sınıflarının çapraz karşılaştırılması.
Arazi kullanım türlerinin AKK ile olan karşılaştırılmasında ise tarımsal potansiyeli en
yüksek olan I., II. ve III. sınıf tarım arazilerinde şehirleşme ve amaç dışı kullanımın arttığı
görülmektedir. I. sınıf tarım arazilerinde 1984 yılında tarım dışı alan yokken 2005 yılında 560.3
ha (% 29.1) ve 2011 yılında 962.9 ha (% 50) olmuştur. II. sınıf tarım arazilerinde ise 1984
yılında tarım dışı alan yine yokken 2005 yılında 321.59 ha (% 47.8) ve 2011 yılında 536.56 ha
(% 79.7) olmuştur. Ayrıca, III. sınıf tarım arazilerinde ise 1984 yılında tarım dışı alan yine
yokken 2005 yılında 171.6 hektardan (% 8.8) 2011 yılında 250.0 hektara (% 12.8) yükselmiştir.
Hızla artan insan nüfusuyla birlikte yerleşim, sosyal yaşam, sanayileşme v.b. ihtiyaçlar
için arazi istekleri her geçen gün artmaktadır. Bu isteklerle tarım, mera ve orman arazileri tahrip
edilmektedir. Dengiz ve Sarıoğlu (2011) yaptıkları çalışmada Samsun ilinin yaklaşık 9579 km2
ha olan toplam alanının yaklaşık sadece % 14.7 (141112.8 ha) kısmının işlemeli tarıma uygun
veya üretim potansiyeli yüksek alanlar olduğunu belirtmişler. Dolaysıyla tarımsal faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi yönünde çok az alana sahip olan Samsun ilinin sadece merkez ilçesi alanları
içerisinde gerçekleştirilen böyle bir çalışmayla dahi, tarım alanların hızla amaç dışı
kullanımlarının boyutunu anlamada önemli bir gösterge olmuştur. Bu nedenle özellikle tarımsal
üretime son derece uygun I. II. sınıf ve orta derecede uygun III. Sınıf arazilerde amaç dışı
kullanımların önüne geçilmeli ve hali hazırda yürürlülükte 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanım” kanununa göre hareket edilmesi gerekmektedir. Kanunun kapsamı ise; “arazi ve
toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi
kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme surecinde toplumsal, ekonomik ve
çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların
önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına iliksin sorumluluk, görev ve
yetkilerin tanımlanması ile ilgili usul ve esasları kapsar”. Bu nedenle tarım dışı araziler için
tarımsal potansiyeli düşük, eğimli ve toprak sığlığının bulunduğu dolaysıyla tarımsal üretime
uygunluğu düşük olan araziler tercih edilmelidir.
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Ayrıca, günümüz ileri teknolojilerinden olan coğrafi bilgi sistem ve uzaktan algılama
teknikleri kullanılarak elde edilen veriler, arazi örtüsü/kullanımının zamansal değişimini
belirlemesinde yaygın olarak kullanılmakta, böylelikle kısa sürede, doğruluk oranı yüksek
bilgilere ulaşılabilmekte ve böylece çok daha geniş alanlara yönelik sürdürülebilir arazi
kullanım planlama çalışmaların yapılmasına önemli katkılar sağlayabilmektedirler.
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12. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA
İLE PLANLAMA VE UYGUNLUK ANALİZLERİ
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12. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile Planlama ve
Uygunluk Analizleri
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin planlama süreçlerinde etkin kullanımının bu süreçlerde
verimlilik, doğruluk (isabet), kapsamlılık, etkinlik, şeffaflık gibi hususlarda önemli katkılar
sağlamaktadır.
Plancıların Coğrafi Bilgi Teknolojilerine olan ilgileri, planlamada malzemelerin
mekansal boyutu ve süreçlerin çok disiplinli doğasından kaynaklanmaktadır. Coğrafi Bilgi
Sistemleri öncelikle veri toplama ve işleme süreçlerinde; daha sonra verilerin analizi ve
sentezlenmesi ile karar verme süreçlerinde; son olarak da ortaya çıkan planların arşivlenmesi,
yürütülmesi, paylaşılması ve yayımı ile istatistiki olarak sorgulanıp raporlanması süreçlerinde;
kısacası planlamanın hemen hemen bütün safhalarında kullanılabilir.

12.1. Planlama ve Süreçler
Planlama, geleceğe yönelik olmakla beraber, geçmişten ve mevcut durumdan oldukça
etkilenen bir aktivitedir. Bilimsel ve teknik bilginin kamusal alan faaliyetleri ile ilişkisini kurar.
Esasen planlama, etki alanında kalan ve ilgi alanında kaldığı tüm aktörlerin (fertler ve gruplar)
menfaat, talep veya yönlendirmelerinin bileşkesinin alındığı ve kamu yararı çerçevesinde karar
veren bir mahkeme gibidir.
Bildiğimiz diğer mahkemeler gibi planlama da, geçmişten ve mevcut durumdan gelen
girdileri değerlendirip bunları geleceğe de sundurarak, bütün faktörlerin bileşkesini alır. Kendi
gelecek tasavvuruna göre ve uymak zorunda olduğu belirli kurallar çerçevesinde her faktöre
çeşitli önem katsayıları verir.
Bu özellikleri itibariyle planlama, çeşitli ve çok sayıda girdisi bulunan, bu girdiler
üzerinde birçok değişik işlem yapan, bu işlemler neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre
uygulamayı yönlendiren karmaşık bir karar verme süreci olarak, kesinlikle mühendislik boyutu
olan bir disiplindir (Karagüllü, 2012).

12.2. Planlamada Kullanılan Araçlar
Planlamada en temel araçlar, yasal mevzuat gereği alınması ve uyulması gereken kurum
görüşleri ile plan ölçeğine uygun olarak kullanılan altlık halihazır haritalardır.

12.2.1. Halihazır Haritalar
Halihazır haritalar genel olarak bir bölgede yapılacak olan İmar planlarına altlık olarak
üretilen, arazide mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü gibi her ne varsa ölçülüp
1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/25000 gibi farklı ölçekli olarak hazırlanan haritalardır. Bu Haritalar
Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır üzerine nirengi,
poligon, parsel gibi kadastral verilerin işlendiği haritalardır.
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Halihazır harita, belirli bir alanın mevcut fiziki durumunu belirli bir oranda küçülterek
gösteren harita demektir. Halihazır haritalarda eşyükselti eğrileri, akarsular, göller, denizler,
ağaçlar gibi doğal coğrafi elemanlar; binalar, yollar, kaldırımlar, sanat yapıları, elektrik
direkleri gibi insan eliyle yapılmış elemanlar; kadastral durum, nirengi noktaları, poligon
noktaları gibi somut olmayan veriler bulunur.
Halihazır haritaları hazırlatmak ve onaylamak ilgili Belediyeler ile Valiliklerin yetki ve
sorumluluk alanında kalmaktadır. 1/25.000 ve daha küçük ölçekli halihazır haritalar ise Harita
Genel Komutanlığınca hazırlanmaktadır. Halihazır haritalar, onaylanacak planın ölçeğine ve
planlama alanının statüsüne bağlı olarak ilgili kurumdan onaylı olarak temin edilmeden plan
yapımına başlanamaz. Çünkü halihazır haritalar planların olmazsa olmazı ve aynı zamanda
yasal zorunluluğudur.
Günümüzde halihazır haritalar yetkili merciince genellikle sayısal olarak vektör veri
formatında üret(tir)ilmesine rağmen, plan onama işlemine yönelik ve altlık olarak kullanılmak
üzere talep edildiklerinde, nadir durumlar haricinde basılı kağıt ortamında iletilmektedir. Kağıt
ortamında temin edilen halihazır haritalar en iyi ihtimalle taranıp raster veri formatında
kullanılabilmektedir. Çünkü harita kağıda basıldıktan sonra tekrar vektör veri formatına
getirilmesi oldukça emek yoğun bir işlem olup, aynı zamanda veri doğruluğu ve hassasiyeti
açısından da sorunludur.

12.2.2. Onaylı Planlar
Planlama alanının tamamına veya bir kısmına yönelik daha önce onaylanmış her tür ve
ölçekteki planlar; müktesep haklar, ölçekler arası uyum ve benzeri yasal zorunluluklar
nedeniyle temin edilir.

165

Şekil 131. 1/1000 Ölçekli Hali hazır harita örneği.
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Şekil 132. Tekirdağ ili 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı.

12.2.3. İdari Sınırlar
İl, ilçe, köy yerleşik alanı, belediye ve mücavir alan sınırları en temel idari sınırlardır.
Bu sınırlar hazırlanan planların lejantlarında önemine binaen en başa konulur ve plan
paftalarında da belirgin bir gösterimle gösterilirler.
İdari sınırlar büyük ölçüde İçişleri Bakanlığı, ilgili Belediyeler ve Valiliklerden temin
edilir. Sayısal vektör veri formatında iletilme olanağı bulunmasına rağmen yüzde yüze yakın
oranda basılı kağıt ortamında iletilmektedir. Sayısal vektör formatındaki veriler ancak şifahi
yollarla elde edilebilmektedir.
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Şekil 133. Tekirdağ ili ve ilçelerini gösteren harita.

12.2.4. Arazi Mülkiyet ve Vasıf Bilgileri
Hazine, orman, mera, 2/B arazileri, orman içi dinlenme alanları, orman tahdit sınırları
ve varsa bunların tahsis bilgileri ile belediye, özel idare ve özel mülkiyet verileri; Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile Belediyeler ve Valiliklerden temin edilir. Bu verilerin tamamına yakını ilgili
idaresince sayısal ortamda tutulmasına rağmen plana ilişkin görüş yazısı ekinde basılı kağıt
ortamında iletilmektedir.
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Şekil 134. Gaziantep ili sınırları ve 1/25000 ölçekli pafta dizilimi.

12.2.5. Tarım Arazileri ve Koruma Alanları
Tarım Arazileri: Mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri, özel mahsul arazileri,
sulu tarım arazileri, dikili tarım arazileri.
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Şekil 135. Sultan Salığı Milli parkı tarım ve koruma alanları haritası.
Doğal Koruma Alanları: Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat
anıtları, korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve
geliştirme sahaları, özel çevre koruma alanları, doğal sit alanları.
Korunacak Kültür Varlıkları: Arkeolojik, kentsel ve tarihi sit alanları, eski eserler,
korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları, tescilli yapılar.
Askeri Alanlar: Askeri güvenlik bölgeleri, askeri tesis alanları, askeri amaçlı akaryakıt
boru hatları verileri.
Bu veriler Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurullarından temin edilir.

170

Bu verilerin çoğunluğu kaynağında sayısal olarak bulunmakta olup, söz konusu veriler
nadiren CD ortamında sayısal vektör veya raster veri formatında iletilmekte, ancak büyük
çoğunlukla basılı kağıt ortamında iletilmektedir.

12.2 6. Ulaşım Verileri
Mevcut, inşa halinde ve öneri karayolları (otoyollar, devlet ve il yolları, bölünmüş
yollar, asfalt, stabilize ve toprak yollar), havalimanları, demiryolları ve limanlar ile uçuş
konilerine ilişkin veriler Ulaştırma Bakanlığından temin edilir. Bu verilerin tamamı ilgili
idaresinde bilgisayar ortamında sayısal veri formatında tutulmakta ancak basılı kağıt ortamında
iletilmektedir.

Şekil 136. Web tabanlı CBS ile oluşturulmuş ulaşım haritası.

12.2.7. Sosyal ve Teknik Altyapı Verileri
Mevcut ve öneri sanayi ve serbest ticaret bölgeleri, petrol ve doğalgaz boru hatları,
sulama kanalları, kanalizasyon altyapısı, arıtma tesisleri, enerji nakil hatları, trafo merkezleri,
akaryakıt istasyonları ile okullar, sağlık tesisleri, pazar ve ticaret alanları, otoparklar, dini tesis
alanları, konaklama tesisleri, kültürel tesisler, spor alanları, parklar ve diğer yeşil alanlara ilişkin
veriler; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili Belediyeler
ve Valiliklerden temin edilir. Bu verilerin büyük çoğunluğu kaynağında sayısal olarak
saklanmakta ancak basılı kağıt ortamında iletilmektedir.

12.2.8. Doğal, Çevresel ve Jeolojik Veriler
Afetsellik: Deprem bölgeleri, fay hatları, taşkın alanları, jeolojik etüt raporları, mutlak
çığ alanları.
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Şekil 137. Tekirdağ ili deprem bölgeleri haritası haritası.
Çevresel Veriler: Çevre envanteri, çevre durum raporu, çevresel etki değerlendirmesi
raporları.
Doğal Veriler: Denizler, sahiller, göller, akarsular, barajlar, su toplama havzaları, yer
altı suyu potansiyelleri, jeotermal kaynaklar ve kaynak koruma alanları, meteorolojik veriler,
maden ve taş ocakları, bitki örtüsü, toprak sınıfları.
Verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yerel idarelerden temin edilir.
12.3. Girdiler Arasında Yapılan İşlemler
Planlama esasında çok karmaşık bir süreç olsa da; kısaca idari, fiziki ve sosyoekonomik
yapıların incelenerek yeniden şekillendirilmesi şeklinde özetlenebilir. Tüm planlama sürecinin
özü de bu inceleme ve yeniden şekillendirme kelimelerinde saklıdır. Planlamanın özünü
oluşturan bu süreç üç ana başlık altında incelenebilir:

12.3.1. Girdilerin Sayısallaştırılması
Planlama alanına ilişkin çeşitli kurumlardan toplanan görüşlerden basılı kağıt ortamında
gelenlerinin, sürecin ileriki bölümlerinde kullanılmak üzere, tarayıcı ve bilgisayar yardımıyla
sayısallaştırılması safhasıdır.
Tarama: Kağıt haritalar tarayıcıda taranırken, içerdiği verinin özelliklerine ve ileride
muhtemel kullanım şekline bağlı olarak en az 90 dpi olmak üzere çeşitli çözünürlük seviyeleri
belirlenir. Çözünürlük seviyesi belirlenirken aşırıya kaçılmamalı, dosya boyutunun büyümesi
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nedeniyle ileride donanım performansında düşüş yaşanabileceği unutulmamalıdır. Planlamada
ihtiyaç duyulabilecek en yüksek yaklaşma (zoom) seviyesi ve insan gözünün algılama sınırı
düşünüldüğünde, en detaylı olması istenen verilerde bile tarama çözünürlüğü en fazla 300 dpi
olarak belirlenmelidir.
Dönüşüm: Kağıt haritaların taranmasından sonra, bu taranmış raster verilerin
koordinatlandırılması (register) işlemidir. Bu işlem sayesinde harita, başka verilerle bir arada
görüntülenmek istendiğinde konumsal olarak tam yerine oturacaktır. Masaüstü CBS
yazılımlarının hemen hemen tamamında bu işlemi gerçekleştirmek için özel araçlar ve/veya
arayüzler vardır. Dönüşüm işleminde “afine dönüşüm”, “polinomsal dönüşüm”, “projeksiyon
dönüşümü” ve “enterpolasyon yöntemi” seçeneklerinden biri, genellikle de afine dönüşüm
seçeneği seçilir. Bu işlem gerçekleştirildiğinde bir hata (sapma) oranı bildirimi gerçekleşir.
Dönüşümü gerçekleştirilen verinin türüne ve ölçeğine bağlı olarak bildirilen sapmanın belirli
değerlerin üzerinde olmaması gerekmektedir.
Vektörizasyon: Taranarak dönüşümü gerçekleştirilmiş ve vektöre dönüştürülmesi
gerekli görülen haritalarda yer alan verilerden istenilenlerinin bilgisayarda elle tekrar çizilmesi
işlemidir. Bu işlemin yapılmasındaki temel sebep: taranarak dönüşümü yapılmış (yani raster)
haritalarda yer alan çizimler üzerinden mekansal sorgulama veya raporlamaların yapılmasının
(neredeyse) imkansız olmasıdır. Raster haritalar da bilgisayar ortamında (jpg, tiff, png, bmp
gibi dosya formatlarında) saklanmasına rağmen, örneğin tiff formatındaki bir halihazırda yer
alan ve renk farkı sayesinde göz ile görebildiğimiz ormanların toplam alanını masaüstü CBS
yazılımlarına otomatik olarak hesaplatmak (neredeyse) imkansızdır. Bunun için örnekte
bahsedilen orman alanlarının dış sınırları yazılım ekranında bilgisayarın imleci ile çizilerek
vektörize edilmesi gerekir. Vektöre dönüşen orman alanı artık ayrı bir veridir ve kendi alanı
sorulabileceği gibi diğer verilerle birlikte de çeşitli sorgulamalara tabi tutulabilir. Örneğin:
“orman alanında kalmayan kamu mülkiyetindeki araziler”. Elbette böyle bir sorgulamanın
yapılabilmesi için mülkiyet verisinin de vektör veri olması gerekmektedir. Raster verileri (belli
bir hata payıyla) vektöre otomatik olarak dönüştürebilen, hatta vektöre dönüştürmeden raster
formatında iken mekansal sorgulamaları yapabilen yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımlar da
gerektiğinde kullanıcının elle yapacağı düzeltmeler veya yönlendirmeler talep etmektedir. Bu
yazılımların temel amacı kullanıcı dahlini en aza indirgemektir.

12.3.2. Çakıştırma Haritalarının Oluşturulması (Sentez)
Toplanan kurum görüşleri ve temin edilen diğer girdilerin kullanım amaçlarına en uygun
formatlara getirilmesinden sonra, bu verilerin belli gruplar halinde çakıştırılarak
sentezlenmesidir. Planlama alanına ilişkin ilk fotoğrafların çekilmesini, ön fikirlerin ve çok
genel bir bakışın oluşmasını sağlar. Çakıştırma haritalarında her bir veri ayrı bir tabaka
(katman) halindedir. İstenen katmanların açılması-kapanması veya renk, tarama stili, çizgi tipi,
kalınlık gibi gösterim özelliklerinin değiştirilmesi işlemleri kolayca yapılarak tematik sentez
haritaları oluşturulmakta, merak edilen konulara ilişkin tablonun en çarpıcı şekilde ortaya
çıkarılması sağlanabilmektedir.
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Girdiler (kurum görüşleri ve temin edilen diğer veriler) yeterince sade ve/veya az sayıda
ise, herhangi bir gruplama yapmadan bütün girdilerin birleştirildiği tek bir sentez haritası
oluşturulması tercih edilebilmektedir. Aksi durumlarda gruplama yöntemine gidilmekte ve
örneğin tarım alanları, topografya, orman alanları, toprak sınıfları gibi geniş arazi kullanımları
bir arada veya ulaşım hatları, teknik altyapı, sosyal donatı gibi kentsel elemanlar bir arada
gruplanarak sentezlenebilmektedir.

12.3.3. İstatistiki ve Mekansal Sorgulamalar (Tespit)
Karar verme ve/veya verilen kararlar için yer seçimi işlemlerinde kullanılmak üzere
eldeki mekansal verilerden, istatistiki verilerden veya her ikisi üzerinden aynı anda
gerçekleştirilen sorgulamalar sonucu ortaya çıkan raporlar, planlamada en önemli tespitleri
oluşturur. Bu noktada Coğrafi Bilgi Sistemleri her türlü mekansal ve istatistiki veriler üzerinden
en karmaşık sorgulamaları dahi çok kısa süre içinde sorgulama imkanı tanımakta olup,
tespitlerin başarı oranı plancının neyi sorgulaması gerektiğini kestirebilme maharetine bağlıdır.
Örneğin bir planlama alanında sosyo-ekonomik veriler ile global ve yerel trendler göz
önünde bulundurularak uygun bir yerin Golf Alanı olarak tahsis edilmesi düşünülmekte olsun.
Planlama alanında Golf Alanı için uygun arazi olup olmadığını, çok sayıda uygun arazi var ise
bunlardan hangisinin en avantajlı olduğunu tespit edebilmek için öncelikle aşağıdaki örnekte
olduğu gibi veya plancının inisiyatifine bağlı olarak daha değişik şekillerde kurgulanabilecek
bir sorgulama yapılabilir:
Örnek: Alanı 10.000 m2’den büyük; mülkiyeti kamuya ait olan; orman vasfında
olmayan; mutlak tarım alanı, özel mahsul alanı veya dikili tarım alanında kalmayan; en fazla
1 km mesafede akarsu veya gölet bulunan; en az 10 m genişliğinde yol ile ulaşım sağlanabilen;
yıllık yağışlı gün sayısı 120’yi aşmayan; ortalama eğimi %20’yi geçmeyen; uçuş konisinden en
az 30 metre alçakta bulunan; denize en fazla 50 km mesafede olan parseller.
Bu örnek sorgulama elde hangi verilerin bulunduğu ve bu verilerin hangi kalite ve detay
seviyesinde olduğuna göre daraltılabilir veya daha da genişletilebilir. Bu ilk sorgulamada her
kriter için arzu edilen minimum değerler girilmelidir. Sorgulama sonucunda herhangi bir uygun
parsel çıkmazsa bu değerler ile oynanarak sonuç elde edilmesine çalışılabilir veya Golf Alanı
tahsisinden vazgeçilebilir.
Sorgulama sonucunda birden fazla parsel elde edilmesi durumunda ise: kriterler için
girilen değerler yükseltilerek yeniden sorgulamalar yapılması yoluyla uygun parsel sayısı
azaltılabilir. Veya ilk sorgulama sonucunda ortaya çıkan tüm parseller için ayrı ayrı uygunluk
seviyesi hesaplatılarak en uygun olanı seçilebilir. Bu ikinci tercihin daha isabetli sonuç
verebileceği şöyle bir örnekle izah edilebilir:
İlk sorgulama sonucu toplam sekiz adet uygun parsel elde edildiği varsayılarak örneğin
yatırım maliyetleri üzerinden uygunluk seviyesi hesaplanabilir. Bunun için en yakın akarsu
veya gölete olan mesafenin metre cinsinden değerinin 15 ile çarpılması sonucu golf alanına
suyu getirme maliyeti hesaba katılmış olacaktır. Aynı şekilde bütün kriterlere katsayılar
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girilerek toplam uygunluk seviyesi değeri her parsel için hesaplanmış olacaktır. Bu işlemlerde
plancı tarafından katsayıların girilmesi yeterli olup, geri kalan hesapları Coğrafi Bilgi
Sistemleri otomatik olarak yapabilmektedir.
Sekiz adet parselin genel uygunluk seviyeleri puan olarak hesaplandıktan sonra, nicel
olarak bu hesaplamaya katılamayan değerler (örneğin manzara kalitesi) de plancı perspektifi ile
bu hesaplamaların üzerine eklenerek nihai karar verilebilir. Kısacası nihai karar yine plancı
perspektifine kalmakta ancak nicel ve hesaplanabilir gerçekler olabildiğince bilimsel bir şekilde
ortaya konarak verilecek kararda etkili olması sağlanabilmektedir. Aynı kolaylık ve
bilimsellikte, gerekli olduğu düşünülen bir yolun güzergah belirleme işlemi de yapılabilir. Bu
sefer de topografya, mülkiyet, akarsular, ağaçlar gibi veriler devreye girecek; kazı-dolgu
maliyetleri, köprü-tünel yapımı, mesafe kısalığı gibi puanlar hesaplatılacaktır. Nüfus ve
yoğunluk değerleri, yeşil alan katsayısı, sosyal donatı alanlarının (örneğin eğitim veya sağlık)
yeterliliği gibi hesaplama, karar verme ve yer seçimi işlemleri, mekansal ve istatistiki değerlerin
bilindiği her alanda uygulanabilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin en temel ve ayırt edici
özelliği mekan boyutunun da bir istatistiki değer olarak ele alınabilmesidir.

12.4. Planlama Çalışmalarının Ürünleri
Planlama sürecindeki bahsedilen tüm çalışmaların sonucu olarak mekansal plan
kararlarının yansıtıldığı plan paftaları, ilkesel kararların yansıtıldığı plan notları, genelde metin
formatında olan plan açıklama raporu, varsa araştırma raporu gibi dokümanlar ortaya çıkar.

12.4.1. Plan Paftaları
Plan paftaları, ölçeğe bağlı olarak ilgili halihazır haritanın üzerine çizilmiş alan, çizgi,
nokta, sembol ve notasyon gibi elemanları içerir. Her paftanın bir de onama bölümü vardır ki
bu kısımda onama tarihi, plana ilişkin özet bilgi ile onamayı yapan yetkiliye ilişkin bilgiler ve
onayanın imzası bulunur.
Planlamaya yönelik bir CBS oluşturulurken asıl amaç plan paftalarının üzerindeki plan
kararlarını simgeleyen çizim ve diğer elemanları geometrileri ve öznitelikleri ile dijital olarak
saklamak olsa da, plan paftalarının genellikle arka yüzünde bulunan onama kısmındaki
bilgilerin de VT üzerinde plana ilişkin metaveri olarak saklanması da mümkündür.
Plana ilişkin tür bilgisi (Master Plan, ÇDP, NİP, UİP, UDGP, KAİP, KANİP, KAUİP,
vb.), ölçek bilgisi (1/100.000, 1/50.000, 1/25.000, 1/5000, 1/1000, ölçeksiz, vb.), versiyon
bilgileri (revizyon, tadilat, ilave, bütüncül, mevzii vb.), pafta sayısı, onama tarihi, onama mercii
(YİGM, TAUGM, DKMPGM, vb.), ilgili resmi belgeler (KTVKK kararı, KVKK kararı,
TVKK kararı, Belediye Meclisi kararı, uygun görüş yazısı, PİDK kararı, ATK kararı, vb.)
hazırlayan (plan müellifi veya ilgili birim (hatta personel) ) ile kontrol eden ve onayan bilgileri
(uzman yardımcısı, şehir plancısı, uzman, şube müdürü, daire başkanı, vb.) metaveri teşkil
edebilecek nitelikteki bilgilerdir. Bu bilgilerin metaveri olarak saklanması ileriye yönelik olarak
sorgulama ve raporlama işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacaktır.
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Planı onayanın imzası ise “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî
sonucu doğurur” hükmü uyarınca elektronik imza dosya formatında ek bir dosya olarak dijital
ortamda saklanabilmektedir.

12.4.2. Plan Notları
ÇDP ve imar planları için hazırlanan, planlar ile bir bütün olan, planda yer alan
düzenlemeleri açıklayıcı nitelikte olan notlardır. Plan paftaları gibi plan notları da hukuki olarak
kesin ve yürütülmesi zorunlu bir düzenleyici işlem niteliğinde olup, idari davalara konu
edilebilir.
Plan notları, genellikle plan paftaları üzerinde bulunan boşluklara yazılmakta olup, CBS
açısından düşünüldüğünde ise; harita ekranlarında plan paftalarında olduğu gibi görünse de,
kaynak olarak ayrı bir metin dosyasında tutulması daha isabetli olacaktır.

12.4.3. Plan Raporları
Planlamanın amacını, kapsamını, temel düzenlemelerini, nüfus projeksiyonları veya
alan hesapları gibi istatistiki raporlarını içeren “plan açıklama raporları” ve planlamaya yönelik
bir ön çalışma niteliğindeki “plan araştırma raporları”dır. Plan notları gibi plan açıklama
raporları da plan ile bir bütündür. Plan araştırma raporuna yönelik gerçekleştirilen literatür
taraması sonucu ise herhangi bir düzenleyici mevzuata rastlanamamıştır.
Plan açıklama raporları ve plan araştırma raporları genellikle plana iliştirilir ancak
müstakil olarak onaylanmazlar. Tablolar ve şekiller de içeren metinlerdir. CBS açısından
bakıldığında plan ile ilişkili ancak ayrı dosyalar olarak saklanmaları daha yararlı olacaktır.

12.5. Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
Planlamada, mevcut coğrafi ve coğrafi olmayan veriler kullanılarak arazi kullanımı ve
mekansal düzenlemelere ilişkin üretilen kararların neredeyse tamamının coğrafi (mekansal) bir
karşılığı olması nedeniyle planlar kendileri de birer coğrafi veridir.
Karar alma sürecinde altlık olarak alınan coğrafi verilerin birbirleri ile kesiştirme,
birbirinden çıkarma, birbirine ekleme gibi birçok geometrik işleme tabi tutulması gerekir. Bu
işlemlerin kağıt ortamında ve el ile yapılması sırasında oluşan veri(detay) kaybı, hata yapma
olasılığı, harcanan emek ve zaman gibi birçok sorunu ortadan kaldırabilen ve söz konusu
işlemleri otomatik olarak ve yüzde yüz doğrulukta yapabilen Coğrafi Bilgi Sistemleri önemli
faydalar sağlayacaktır.
Planların yürütülmesi sürecinde ise belirli bir noktanın veya alanın plan kapsamında
olup olmadığı, plan kapsamında ise hangi planlama kararlarının alındığı gibi birçok
sorgulamalar yapılması gerekmektedir. Bu sorgulamaları ve sonuçlarını otomatik olarak ve
yüzde yüz doğrulukta gerçekleştirebilen Coğrafi Bilgi Sistemleri sayesinde; sorgulama yapmak
isteyenin elinde koordinat bilgileri olması durumunda bu tür işlemler hiçbir emek sarf
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edilmeden yapılabilecektir. Bu çerçevede, planlamada CBS kullanımını veri toplama, karar
alma ve sunma süreçleri şeklinde üç ana başlığa ayırabiliriz.

12.5.1. Veri Toplama Sürecinde CBS Kullanımı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Belediyeler ve Valiliklerden toplanan
verilerin neredeyse tamamının sayısal vektör veya raster veri olarak temin edilmesinin mümkün
olduğu, ancak gerekli teknolojik altyapıya sahip olunmadığından veya kurumlar arası gerekli
protokollerin yapılmasında yaşanan güçlükler nedeniyle sayısal veriler çıktı alınarak basılı
kağıt ortamında gönderilmektedir.
Bütün kurumlarda CBS olduğu ve bütün veri alışverişlerinin CBS ağları ve bu ağlar
üzerinde tanımlanmış veri alış veriş protokolleri çerçevesinde gerçekleştirildiği düşünülse;
yazışmalar ve postayla harcanan zaman kaybedilmeyecek, verilerin çakıştırılması veya
aktarılması sırasında yaşanan veri detay kaybı yaşanmayacak, dolayısıyla etkinlik, verimlilik
ve isabet katsayıları artacaktır.
“Fiziksel Planlamada kullanılan veriler sayısal ve nitelik verileri olup, bu verilerin
temini çoğunlukla arazi çalışmaları ile yapılmaktadır. Bu yöntem; klasik veri toplama
uygulaması olup zahmetli, pahallı, uzun zaman alan ve emek isteyen bir yöntemdir. Oysa
Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) teknolojileri ile veri temini, GPS ve Total Station ile arazi
çalışmalarının yanında, ekran sayısallaştırması ya da digitizer ile sayısallaştırma, uydu
görüntüleri ve hava fotolarından veri temini gibi çeşitli yöntemler ile yapılabilmektedir.
Böylece, daha çok veriye, güvenilir veriye, sayısal ve diğer çalışmalar ile paylaşılabilir veriye
ulaşılabilme, üretilebilme imkânı vardır.”
Ayrıca mevcut sistemde bir kez görüşler alınıp veriler toplandıktan sonra ancak
revizyon veya tadilat işlemlerinde tekrar veriler talep edilmekte, bunun dışında herhangi bir
güncelleme imkanı olmamaktadır. Oysa CBS kullanıldığında herhangi bir kurumun sorumlusu
olduğu veriler üzerinde yaptığı herhangi bir değişiklik veya güncelleme anında ilgili planı
onayan kurumu uyarabilir. Bu sayede sürekli olarak güncel gerçeklere dayanan planlar elde
edilebilir.

12.5.2. Planlamada Karar Destek Sistemi Olarak CBS
Planlamaya yönelik olarak toplanmış mekânsal verilerin geleneksel plan kararı
oluşturma süreçlerinde analiz, sentez ve yorumlama gibi işlemlere tabi tutulması sırasında
karşılaşılan
• Çakıştırmaların ancak ışıklı masalarda ve el yordamıyla yapılabilmesi, bu sırada
hem zaman hem de veri detayı kaybının oluşması,
• Gösterimlerin bir kez belirlenerek çizilmesinden sonra tekrar silinerek farklı bir
gösterim atamanın zorluğu,
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• Çok fazla bileşenin değişik önem katsayıları ile dahil olduğu oldukça karmaşık
hesaplamaların yapılmasına çok fazla zaman ve emek harcanması ve sonucunda da ancak
yaklaşık sonuçların alınabiliyor olması,
gibi sorunları bertaraf etmeyi sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri, aynı zamanda plancıya
çok az vakit ve emek harcayarak çeşitli denemeler yapıp sonucunu görme ve sonuca göre farklı
denemeler yapabilme imkanı da verir.

12.5.3. Plan Sunumunda CBS Kullanımı
Klasik plan onama ve yürütme sistemlerinde, onaylanan planların onama ölçeğinde
kağıt çıktıları alınarak sorumlu idarelere ait askı panolarında asılarak ve ilgililere sesli duyuru
yoluyla ilan edilerek askı itiraz süreci başlatılmış olur. Askı itiraz sürecinde yapılan itirazlara
göre değiştirilen veya aynı şekli korunan planlar ilgili idarenin arşivlerinde saklanır.
Söz konusu planların daha sonraki süreçlerde herhangi bir davaya konu olması
durumunda veya planlama alanında başka kamu kurumları veya şahıs/firmalarca
gerçekleştirilecek bir proje veya yapılaşma söz konusu olduğunda; onaylı planları arşivlerinde
saklayan sorumlu idarece, plan paftaları yeterli sayıda tekrar çoğaltılarak gerekli mercilere
basılı kağıt ortamında iletilir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri söz konusu plan sunumu/paylaşımı süreçlerinde hem sunum
kolaylığı ve hızı, hem de planın paylaşıldığı şahıs/kurumların plandan daha etkin ve verimli bir
şekilde faydalanabilmesini sağlar. Örneğin bu sistemin “online askı” şeklinde kullanılmakta
olduğunu varsayarsak; planlama alanında arazisi bulunan bir şahıs kendi parseli ve çevresine
ilişkin plan kararlarını hem plan çizimleri üzerinde istediği gibi yaklaşıp uzaklaşarak detaylı bir
şekilde inceleyebilir, hem çizimlere tıklayarak detaylı öznitelik tablolarını görüntüleyebilir,
hem de plan bütününe veya belirleyeceği bir alana ilişkin mekânsal sirgulamalar ve istatistiki
raporlar alabilir.
Benzer şekilde bir kamu kurumu ile online olarak paylaşılan plan paftaları, söz konusu
kurumun gerçekleştireceği bir boru hattı projesinde her türlü mekânsal analizler ve uygun
güzergah tespit işlemlerinde kullanılabilir. Çünkü online olarak paylaşılan plan paftaları vektör
veri formatında olacaktır ve kağıt ortamının handikapları aşılmış olacaktır.
Birçok kişiye göre plan sunumunda CBS ve internetin kullanılması açısından en büyük
problem, planların hukuki birer belge olması ve üzerlerinde onayan kurum ve temsilcisinin
mühür ve imzasını bulundurması hususları idi. Bu hususlar plan sunumunda CBS ve internetin
kullanımının önündeki en büyük ve son sorunlardan birini teşkil etmekteydi. Bu hususlar ancak
kurumsal internet sitelerinde sunulan bu türlü plan veya diğer CBS servislerinin bulunduğu
sayfalarda “resmiyeti yoktur” benzeri şerhler konularak çözülebilmekteydi.
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13. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KURAKLIK ANALİZİ
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13.1. Kuraklık ve Kuraklık Sınıflaması
Kuraklık "Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi
sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına
sebep olan doğal olay" olarak tanımlanabilir (BMÇMS1, 1997).
Kuraklık, yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkan ve
herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde meydana gelebilecek olan doğal bir iklim olayıdır.
Günümüzde; dünyada, karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisi olan
kuraklık, bugün gelinen nokta itibariyle fiziksel ve doğal çevre, kent yaşamı, kalkınma ve
ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere hayatımızın her aşamasını
etkilemektedir. Etki derecesi, süresi ve zamanının tahmin edilmesi son derece zor olan
kuraklığın etkileri, insan faaliyetleri ile de yakın ilişkilidir.
Kuraklık, önemli ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan doğal bir olaydır. Kuraklık
başlangıç ve bitiminin belirlenmesinin güçlüğü nedeniyle diğer doğal afetlerden farklıdır.
Yavaş yavaş kuvvetini artırır ve olay sona erdikten yıllar sonra bile etkisini devam ettirebilir.
Kuraklığın etkileri genellikle ilk olarak tarımda görülür ve yavaş yavaş diğer suya bağımlı
sektörlere yayılır.
Kuraklığın niteliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
•

Frekans

•

Şiddet

•

Süre

•

Etki Alanı

Kuraklığın önemli özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:
•

Başlangıç ve bitişinin belirsiz oluşu

•

Kümülatif artması

•

Aynı anda birden fazla kaynağa etkisi

•

Ekonomik boyutunun yüksek olması

Türkiye'de kuraklığa etki eden belli başlı faktörler arasında atmosferik koşullar, fiziki
coğrafya faktörleri ve iklim koşulları yer almaktadır. Yeryüzünde iklim özelliklerinin meydana
gelişinde fiziki coğrafya faktörlerinin önemli etkileri vardır. Bunlar denize yakınlık-uzaklık
(karasallık derecesi), yükselti ve orografik özelliklerdir.
Türkiye yüksek bir ülkedir ve ortalama yükseltisi 1100 m den fazladır. Örnek olarak,
ülkemizin deniz seviyesi ile 500 m arasında kalan alçak alanları ancak % 17,5 kadar iken, 1000
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m’ den daha yüksek alanları ülke yüzölçümünün % 55’ den fazlasını meydana getirir. Bu
durumun Türkiye'nin iklim koşulları üzerinde çok önemli etkiler yapacağı açıktır.
Kuraklığın Çeşitleri:
Kuraklığın literatürde tanımlanan birçok çeşidi olmakla üç belirgin kuraklık tipi vardır
(Wilhite and Glantz 1987). Bunlar;
•

Meteorolojik Kuraklık,

•

Tarımsal Kuraklık,

•

Hidrolojik Kuraklık.

Şekil 138. Kuraklık çeşitleri ve olası nedenleri.
13.1.1. Meteorolojik Kuraklık
Belirli bir zaman periyoduna ait normallerden (genellikle en az 30 yıllık) meydana gelen
sapma olarak tanımlanır. Bu tanımlamalar genellikle bölgeseldir ve tahminen bölgesel
klimatolojinin tam olarak anlaşılması temeline oturur. Normal olarak meteorolojik ölçümler
kuraklığı ifade etmede başta gelen göstergelerdir. Devam eden bir meteorolojik kuraklık olayı
hızlı bir şekilde kuvvetlenebilir veya aniden sona erebilir. Kuraklık periyotları genellikle,
belirlenen eşik değerlerinin altında yağışlı olan günlerin sayısı olarak tanımlanmıştır.
Uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal değerlerin altına düşmesi olarak
tanımlanır. Nem azlığının derecesi ve uzunluğu meteorolojik kuraklığı belirler ve bölgeden
bölgeye gelişiminde farklılıklar gözlenir. Örneğin yağışın ve yağışlı gün sayısının belirli bir
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değerden az olması temeline dayanarak kurak periyotlar teşhis edilir. Bu hesap şekli nemli
subtropikal iklimler gibi yıl boyunca yağış alan yerler için uygundur. Diğer iklim bölgeleri
mevsimsel yağış paternleri ile karekterize edilir. Diğer bir tanım şekli yağışın aylık, mevsimlik
veya yıllık toplamlarının ortalamasından olan farkları ile ilişkilidir.
13.1.2. Tarımsal kuraklık
Bitkinin kök bölgesinde, büyüyüp gelişmesi için yeterli nem bulunmaması durumu
olarak ifade edilir. Büyüme periyodu boyunca, belirli bir bitkinin suya ihtiyaç duyduğu belirli
bir kritik döneminde yeterli toprak nemi olmadığı zaman tarımsal kuraklık meydana gelir.
Tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklıktan sonra ve hidrolojik kuraklıktan önce ortaya çıkan
tipik bir durumdur. Tarımsal kuraklık, toprağın derinlikleri doymuş halde olsa bile ürün
verimlerini ciddi oranda düşürebilir. Yüksek sıcaklıklar, düşük nispi nem ve kurutucu rüzgarlar
yağış azlığının etkilerinin katlanmasına sebep olur.
Tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklığın çeşitli özellikleri ile çok yakın ilişkilidir.
Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak tanımlanan tarımsal
kuraklık nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelir. Ürün miktarında
azalmaya, büyümelerinde değişime ve hayvanlar için tehlikeye sebep olur.
13.1.3. Hidrolojik Kuraklık
Hidrolojik kuraklık, uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan
yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade eder. Nehir akım ölçümleri ve göl,
rezervuar, yer altı su seviyesi ölçümleri ile takip edilebilir. Yağmur eksikliği ile akarsu, dere ve
rezervuarlardaki su eksikliği arasında bir zaman aralığı olduğundan dolayı hidrolojik ölçümler
kuraklığın ilk göstergelerinden değildir. Meteorolojik kuraklık sona erdikten uzun süre sonra
dahi hidrolojik kuraklık varlığını sürdürebilir.
Hidrolojik kuraklık yeraltı su kaynakları, yüzey suları veya yağış periyotlarının etkisi
ile ilişkilidir. Meteorolojik kuraklığın uzaması durumunda hidrolojik kuraklıktan söz edilir.
Uzun süreli yağış azlığının kaynak seviyeleri, yüzey akışı ve toprak nemi gibi hidrolojik
sistemin bileşenlerinde kendisini göstermesidir. Yeraltı suları, nehirler ve göllerin seviyesinde
keskin bir düşüşe sebep olur. İnsan, bitki ve hayvan yaşamı için büyük bir tehlike yaratır. Bir
dönemde yaşanan yağış miktarında azalma toprak neminde hızlı azalmaya neden olacağı için
tarımla uğraşanlarca hemen hissedileceği halde hidroelektrik santrallerinde bir süre etkili
olmayacaktır. Hidrolojik kuraklıkta en önemli etken iklim olmasına rağmen arazi kullanımı
(örneğin ağaç kesimi), arazinin verimsizleşmesi bölgenin hidrolojik özelliklerini etkiler.
Bölgeler hidrolojik sistemleri ile birbirine bağlı oldukları için meteorolojik kuraklığın etkisi ile
yağış kıtlığı yaşanan alanların sınırları daha genişleyebilir. İnsan aktiviteleri; arazi kullanımında
değişim meydana getirdiği için meteorolojik kuraklığın frekansında değişim olmadığı halde su
kıtlığının frekansında değişim meydana getirmesinden dolayı en önemli etken olarak
gözlenmiştir.
13.2. Türkiye’de Kuraklığa Etki Eden Faktörler
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Türkiye'de kuraklığa etki eden belli başlı faktörler arasında atmosferik koşullar, fiziki
coğrafya faktörleri ve iklim koşulları yer almaktadır. Yeryüzünde iklim özelliklerinin meydana
gelişinde fiziki coğrafya faktörlerinin önemli etkileri vardır. Bunlar denize yakınlık-uzaklık
(karasallık derecesi), yükselti ve diğer coğrafik özelliklerdir. Türkiye yüksek bir ülkedir ve
ortalama yükseltisi 1100 m’den fazladır. Örnek olarak, ülkemizin deniz seviyesi ile 500 m
arasında kalan alçak alanları ancak % 17,5 kadar iken, 1000 m’ den daha yüksek alanları ülke
yüzölçümünün % 55’den fazlasını meydana getirir.
Yeryüzünde iklim özelliklerinin meydana gelişinde fiziki coğrafya faktörlerinin de
önemli etkileri vardır. Bunlar denize yakınlık-uzaklık (karasallık derecesi), yükselti ve
oroğrafik özelliklerdir. Türkiye yüksek bir ülkedir ve ortalama yükseltisi 1100 m den fazladır.
Örnek olarak, ülkemizin deniz seviyesi ile 500 m arasında kalan alçak alanları ancak % 17,5
kadar iken, 1000 m den daha yüksek alanları ülke yüzölçümünün % 55 den fazlasını meydana
getirir. Bu durumun Türkiye'nin iklim koşulları üzerinde çok önemli etkiler yapacağı açıktır.
Her şeyden önce birbirine yakın yerler arasında büyük yükselti farklarının varlığı, yerel
farkların ortaya çıkmasına ve özellikle yağış ve sıcaklık koşullarının yatay ve düşey yönde hızlı
değişmeler göstermesine neden olmaktadır. Kıyı bölgelerinden iç kısımlara ve batıdan doğuya
doğru yükseltinin artması ve ülke yüzölçümünün yarıdan fazla bir kısmının 1000 m’den daha
yüksek olması yüzünden buralarda kış aylarının soğuk ve sert geçeceği, yaz mevsiminin ise
kısa süreceği kolayca anlaşılabilir. Bununla birlikte yükseltinin iklim şartlarına etkisi, yalnız
sıcaklık dağılışı ve farkları yönünden değil, yağış ve nemlilik yönünden de olur.
Gerçekten ülkemizde yüksek dağlar ve platolar en fazla yağış alan yerler olurken,
dağlarla çevrili İç Anadolu havzalarında yağış miktarlarının çok düşük olduğu tespit edilir.
Nemli rüzgârlara karşı olan yüksek dağlar, yağışların dağılışında doğrudan doğruya etkili
olurken, yükselti faktörü aynı zamanda yağış şeklini de tayin etmektedir.
Gerçekten alt yamaçlarda ve alçak alanlarda yağmur şeklindeki yağışlar baskın iken,
yüksek yamaçlarda ve doruklarda kar şeklindeki yağışlar egemen olmakta ve sıcaklığın düşük
olması nedeniyle kar örtüsünün yerde kalma süresi de yılın büyük bir kısmını kapsamaktadır.
Türkiye'de bölgeler, hatta yöreler arasında görülen kuvvetli iklim farkları, her şeyden önce,
mevcut yükselti farkının bir sonucudur.
Türkiye gibi orta kuşak ülkelerinde yıl içinde yağışlı kış ve kurak yaz dönemleri olmak
üzere birbirinden farklı iki dönem bulunur. Türkiye yıllık toplam yağışlarının %35'ini kış
aylarında almaktadır. Bunu ilkbahar ve sonbahar mevsimleri izlemekte, yaz aylarında ise bu
oran %11'e düşmektedir.
Atmosferik koşulların yanında topografik koşullar da kurak alanların belirlenmesinde
önemli rol oynar. Türkiye'yi kuzeyden ve güneyden kuşatan dağ sıraları yağış miktarı
bakımından ülkemizi iki farklı bölgeye ayırır. Türkiye'nin yıllık ortalama yağış dağılışı
incelenirse, Türkiye'de en fazla yağış alan yerlerin kıyı kuşağına giren alanlar olduğu görülür.
Buna karşılık iç bölgelerde yağışlar belirgin bir şekilde azalmaktadır.
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13.3. Kuraklık İndeksleri
Standart Yağış İndeksi (Standardized Precipitation Index - SPI)
Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın
ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir (McKee ve ark. 1993).
SPI metodu ile kuraklık değişimleri analizi yapılabileceğine örnek olması açısından
Delphi V programlama dilinde SPI uygulama yazılımı geliştirilmiştir. Bu yazılım sayesinde tek
ya da çoklu istasyon seçeneği ile aylık toplam yağış verileri kullanılarak geçmiş yıllara ait
kuraklık analizi yapılabileceği gibi, ileriye dönük kuraklık tahmini de yapılabilmekte ve farklı
kategorilerde kuraklık oluşumlarını sağlayan kritik yağış değerleri elde edilebilmektedir.
Program istenilen istasyon için 3, 6, 12 ve 24 ay bazında bunların herhangi bir kombinasyonu
için kuraklık indeksinin zaman ve yüzde oluşumunu hesaplayabilmekte ve aynı zamanda farklı
kuraklık şiddeti kategorilerinde analize imkan vermektedir (Kömüşçü ve ark. 1999, 2000).
SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak
negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem
kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi
olarak değerlendirilir (McKee ve ark. 1994). SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 2’de
verilmiştir.

Şekil 139. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma.
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Şekil 140. SPI metoduna göre kuraklık analizi.
PALMER Kuraklık Şiddet İndeksi (PALMER Drought Severity Index - PDSI)
1965 yılında Wayne Palmer, nem mevcudundan meydana gelen sapmayı bulmak için
bir indeks geliştirmiştir. Palmer geliştirdiği indeksi, belirli alanlarda yağış açığını dikkate alarak
su dengesi eşitliğinin arz ve talep fikri üzerine oturtmuştur (Palmer 1965).
PDSI genellikle aylık olarak hesaplanmaktadır. Girdi olarak yağış, sıcaklık ve toprağın
su tutma kapasitesi kullanılmaktadır. Bu girdiler yardımıyla su dengesi eşitliğinin temel
bileşenlerinden olan evapotranspirasyon, toprağa giren, yüzey akışı ve yüzeyden olan nem
kaybı belirlenebilmektedir. Su dengesine etki eden sulama gibi insan uygulamaları dikkate
alınmamıştır. Genellikle aylık olarak hesaplanan indeks değerleri pozitif ise nemli, negatif ise
kurak periyodu ifade eder.

Şekil 141. Palmer Kuraklık Şiddet İndeksi (PDSI) Sınıflandırma.
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Normalin Yüzdesi İndeksi (Percent of Normal Index - PNI)
Normalin yüzdesi indeksi kuraklık indeksleri arasında en basitidir ve esas olarak
belirlenen zaman dilimi içinde yağış miktarının ortalamasına bölünmesiyle yüzdelik halinde
elde edilir. PNI’nın hesaplanmasında yağışın 12 ay ve daha az periyotları da kullanılabilir
(Willeke ve ark. 1994).
PNI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli
olarak eşikten küçük olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. Eşiğin altına ilk
düştüğü değer kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken indeksin eşikten yükseldiği değer
ise kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. Bu yöntemle kuraklık şiddeti kategorilere göre
sınıflandırılır.

Şekil 142. PNI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma.

Şekil 143. PNI metoduna göre kuraklık analizi.
Aydeniz Metodu
Prof. Dr. Akgün AYDENİZ’ in 1973 yılında geliştirmiş olduğu formüle dayanmaktadır.
Aydeniz (1985), özellikle kurak dönemlerin ve indislerin belirlenmesinde, sadece yağış ve
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sıcaklık parametrelerinin kullanımının yetersiz olduğunu ve gerçeğe yakın değerlerin elde
edilmesinde nem-yağış ilişkisi ile sıcaklık-güneşlenme süresi ilişkilerinin göz önünde
bulundurulmasının daha uygun sonuçlar vereceğini bildirmiştir. Aydeniz formülünde yer alan
parametreler ortalama sıcaklık, yağış, ortalama nem yüzdesi, ortalama güneşlenme yüzdesidir.

Şekil 144. Aydeniz metoduna göre indis değerleri.

Şekil 145. Aydeniz metoduna göre kuraklık analizi.
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Şekil 146. Aydeniz metoduna göre kuraklık analizi.

Şekil 147. Aydeniz metoduna göre Türkiye kuraklık haritası.
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Aydeniz metodu ile Türkiye’nin uzun yıllık verileri kullanılarak yapılan sınıflandırmada
Konya, Karaman, Şanlıurfa ve Iğdır çok kurak, İç Anadolu, Göller Yöresi, Güneydoğu Anadolu
ve Van kurak, Ege Bölgesi ve Akdeniz’in kuzeyi yarı kurak, Karadeniz Marmara ve Akdeniz
kıyıları ise nemlidir.
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14. CBS İLE DEPREM VE SU YÖNETİMİ UYGULAMALARI
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14.1. CBS ile Deprem Uygulamaları
Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına sebep olan afetlerin başında deprem
gelmektedir. Türkiye’nin önemli bir kısmı (% 42’si birinci derece, % 24’ü ikinci derece, %
18’i ise üçüncü derece, % 16’sı 4. ve 5. derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır) ve hatta
nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyük şehirler önemli fay hatları üzerinde veya yakınlarında
bulunmaktadır. Coğrafi bilgi sistemlerinin afet yönetim ve planlamada yoğun olarak
kullanılmaya başlaması deprem risk analizlerinde, depremde etkilenebilecek alanların
belirlenmesinde ve güncel deprem aktivitelerinin izlenmesinde etkin bir şekilde kullanılmaya
başlamıştır. Özellikle 17 Ağustos 1999 depreminden sonra web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri
aracılığı ile geniş kitlelerin kullanımına sunulmuştur.
CBS ve Uzaktan Algılama ile yapılacak deprem uygulamaları:
Güncel deprem aktivitelerinin izlenmesi,
Deprem öncesi risk analizlerinin yapılması,
Planlama aşamasında fay tampon bölgelerinin bırakılması,
Deprem sonrası hasar tesbit çalışmaları,

14.1.1. CBS ile Güncel Deprem Aktivitelerinin İzlenmesi
Web tabanlı CBS kullanılarak deprem aktivitelerinin izlenmesi yaygın bir uygulamadır.
Bu sayede gerek ülkemizde gerekse dünya üzerinde ki deprem aktiviteleri anlık olarak
izlenebilmektedir. Deprem izleme istasyonlarına ulaşan veriler web tabanlı haritalar üzerinden
kullanıcılara sunulmaktadır. Böylelikle bir depremin nerede, ne zaman olduğunu gösteren
konum ve zaman bilgisi ile depremin şiddeti ve derinliği gibi nitelik bilgilerine de anında
ulaşılabilmektedir. Bu programlarda deprem şiddetine göre farklı büyüklükte daireler
derinliklerine göre farklı renklerde gösterilerek kolay bir izleme imkanı sunmaktadır. Ayrıca
bu haritalar üzerinde açılan farklı bir katmanda aktif faylar gösterilerek deprem – fay ilişkisi
belirlenebilmektedir.
Web tabanlı CBS yazılımları ile belirli bir alan içerisinde belirli bir zaman diliminde
meydana gelmiş depremleri ayrı olarak da görüntüleye bilmek mümkün olmaktadır. Bu sayede
deprem risk analizi için veri tabanına erişim sağlanmaktadır.
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Şekil 148. USGS deprem izleme merkezi tarafından web üzerinden yayın yapan deprem
izleme programı.

Şekil 149. Yakup Gezdirici tarafından hazırlanan izleme programı: Deprem monitörü.
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Şekil 150. AFAD tarafından hazırlanmış olan deprem izleme sitesi.

Şekil 151. Kandilli Rasathanesi tarafından hazırlanmış olan deprem izleme sitesi.
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Şekil 152. Kandilli Rasathanesi tarafından hazırlanmış olan deprem izleme sitesi
kullanılarak yapılan sorgulama örneği.

14.1.2. CBS ile Deprem Risk Analizi
Deprem tehlikesi, hasar ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir depremden
kaynaklanan yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir zaman periyodu içerisinde belirlenmesi
olarak tanımlanır ve deprem nedeni ile hasar, mal ve can kaybı ihtimali olarak tanımlanan,
deprem riski kavramının önemli bir öğesini oluşturur. Sismik tehlike analizi, belirli bir sahadaki
yer sarsıntısı tehlikesinin nicel olarak hesaplanmasıdır. Sismik tehlikeler, özel bir senaryo
depremin varsayıldığı durumda olduğu gibi, deterministik (tanımsal) veya depremin
büyüklüğü, yeri ve oluş zamanıyla ilgili belirsizliklerin açık bir şekilde göz önüne alındığı
probabilistik yöntemle (olasılıksal) analiz edilebilir. Dolayısıyla, belirli bir saha veya bölgede
sismik tehlike analizleri yapabilmek için, sismik aktivitenin muhtemel tüm kaynakları teşhis
edilmeli ve bunların gelecekte deprem oluşturma potansiyeli olasılığa bağlı olarak
değerlendirilmelidir (Öztürk, 2013).
Deprem kaynaklarının tanımlanmasında tarihsel ve aletsel deprem kayıtları dışındaki
diğer kanıtlar; jeolojik kanıtlar ve tektonik kanıtlardır. Yer sarsıntısı etkisinin tarihsel kayıtları
geçmiş depremlerin oluşumunu teyit etmede ve bunların şiddetlerinin coğrafi dağılımını
bulmada kullanılabilir. Yeteri kadar veri mevcut olduğu zaman maksimum şiddet bulunabilir
ve bundan da depremin dış merkezinin yeri ve depremin magnitüdü belirlenebilir. Tarihsel
depremlerin oluş zamanları kaydedilmiş olduğundan, belirli bir alandaki deprem tekrarlama
oranı veya depremselliği değerlendirmede kullanılabilirler (Öztürk, 2013).
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Şekil 153. Türkiye deprem bölgeleri haritası.
Deprem risk analizlerinin en fazla yapıldığı alanlardan biri Marmara bölgesi ve
İstanbul’dur. Nüfusun büyük bölümünün yaşadığı ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bu bölge
Kuzey Anadolu fayından kaynaklı depremlerden yoğun şekilde etkilenmiş ve gelecekte de
etkilenecektir. Burada örnek olarak İstanbul için deprem risk analizleri farklı haritalar halinde
verilecektir.

Şekil 154. İstanbul için olasılıksak deprem tehlike analizi haritası.
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Şekil 155. İstanbul olabilecek bir depremde en fazla kayıp yaşanabilecek alanların
dağılımı.

Şekil 156. Marmara bölgesi için yapılan deprem risk analizi ve stres dağılımları.

14.1.3. CBS ile Planlama Aşamasında Fay Tampon bölge oluşturma
Depremlerde oluşabilecek risklerin azaltılması, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi
amacıyla daha planlama aşamasında bir takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Deprem
esnasında, en fazla hasarın yüzey kırıklarının bulunduğu alanlarda meydana geldiği, can ve mal
kayıplarının faya en yakın noktalarda olduğu bilinmektedir. Bu nedenle son yıllarda imar
planlarına esas çalışmalar sırasında yapılan paleosismolojik çalışmalarla bölgede bulunan aktif
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faylar detaylı olarak haritalanmakta ve fayların karakterleri, tekrarlanma periyotları gibi
nitelikleri belirlenmektedir. Elde edilen veriler ile faydan etkilenebilecek alanlar belirlenerek
yapılaşma sahası dışında bırakılmaktadır. Oluşturulan bu tampon bölgeler ile faydan doğrudan
etkilenmesi muhtemel olan bölgelere yapılaşma yasağı getirilmekte, eğer mevcut durum
itibariyle yapılaşma varsa tampon bölge dışına taşınması sağlanmaktadır.

Şekil 157. Reşadiye imar planları için yapılan çalışmada bırakılan fay tampon bölge.

14.1.4. CBS ile Deprem Sonrası Hasar Tesbit Çalışmaları
Depremlerden sonra oluşan hasarların belirlenmesin de CBS ve Uzaktan algılama
önemli rol oynar.
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Şekil 158. Çin’de Yushu depremi sonrası hasar tespit için kullanılan uydu görüntüsü.

Şekil 159. Çin’de Yushu depremi sonrası uydu görüntüsünden elde edilen hasar dağılım
haritası.

14.2. CBS ile Su Yönetimi Uygulamaları
Coğrafi bilgi sistemleri havza ve su yönetimi için yaygın kullanılan araçlardan biridir.
CBS ile yeraltı ve yerüstü suları, havza sınırları, koruma alanları ve ormanlar gibi farklı veri
setleri birlikte değerlendirilerek planlamalar yapılmaktadır. Su yönetimi için Orman ve Su İşleri

198

Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Web tabanlı CBS uygulaması olarak yayınlanan Geodata ile
aynı anda farklı katanlı veriler üzerlenerek bir takım analizlerin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Şekil 160. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Geodata web tabanlı CBS uygulaması.

Şekil 161. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Geodata web tabanlı CBS uygulamasında
farklı katmanların üzerlenmesi.
Uzaktan algılama ve CBS sistemleri kullanılarak bir bölgenin hidrolojik özellikleri
incelenebilmektedir. Bu bölümde örnek olarak Özdemir (2007) tarafından yapılan “SCS CN
Yağış - Akış Modelinin CBS ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Uygulanması: Havran Çayı
Havzası Örneği (Balıkesir)” başlıklı çalışma sunulacaktır.
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Hidrolojik çalışmalarda, yağmurlar, kar erimeleri ve kaynaklarla ortaya çıkan toplam
akımların veya maksimum akımların bilinmesinin büyük önemi vardır. Günümüzde yüzeysel
akış ve kaynaklarla beslenen akarsulara ait akım verileri akım gözlem istasyonlarından elde
edilebilmektedir. Fakat bu veriler, gözlem istasyonlarına sahip olmayan havzalardaki akarsular
için temin edilememektedir. Bu amaçla Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) teknolojileriyle yağış - akış çalışmaları gün geçtikçe artış göstermektedir (Özdemir,
2007).
Uzaktan algılama teknolojileri, yağış - akış çalışmalarında büyük kolaylıklar
sağlamaktadır. Uzaktan algılamanın akım hesaplamalarındaki rolü genel olarak model için
gerekli olan verilerin oluşturulması seklindedir (Nayak ve Jaiswal, 2003). Uydu
görüntülerinden havzalara ait arazi kullanımı/örtüsü, toprak, bitki örtüsü, drenaj özellikleri vb.
gibi konulardaki verilerin tematik olarak elde edilmesi mümkündür. Uydu görüntülerinden elde
edilen ve diğer kaynaklardan toplanan veriler, CBS veri tabanı içinde geometrik düzeltmeleri
yapıldıktan sonra depolanabilmektedir. Daha sonra bu veriler, istenen çalışmalarda düzenleme,
yeni veri girişi ve analizle kullanıma hazır hale getirilmektedir (Özdemir, 2007).
Çalışmada, yağış - akış modeli Havran Çayı havzasındaki Bent, Kışla ve Küçükçay
Dereleri alt havzalarına uygulanmıştır. Havza içinde sadece ana kol olan Havran Çayı’nın
yukarı çığırındaki Gelin Deresi üzerinde Elektrik İsleri Etüt Daire Başkanlığı’na ait
(E
E) 408 nolu Akarsu Gözlem İstasyonu (AGİ) bulunmaktadır.
Bu akım gözlem istasyonundan sonra, ana kola katılan Bent, Kışla ve Küçükçay Dereleri gibi
su toplama havzası büyük olan yan kolların üzerinde akım gözlem istasyonları mevcut değildir.
Havran Çayı’nda meydana gelen ve gelebilecek taşkınların anlaşılması açısından bu derelerdeki
akım ve maksimum akım verilerinin yağış - akış modeli kullanılarak elde edilmesi
hedeflenmektedir. Bundan dolayı çalışmanın amacı, CBS ve UA verilerini kullanarak Bent,
Kışla ve Küçükçay Derelerine ait taşkınlar açısından önemli olan maksimum akım verilerinin
SCS CN yağış – akış modeliyle ortaya koymaktır (Özdemir, 2007).
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Şekil 162. Hidroloji çalışması amacıyla seçilmiş alan ve alt havzaları.

Şekil 163. Alt havzalara ait arazi kullanımı/örtüsü verisi.

Şekil 164. Alt havzalara ait hidrolojik toprak grupları verisi.
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