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ÖZET : Bu çalõşmada, Trabzon ili Merkez ilçesi ve Maçka ilçesi idari 
sõnõrlarõ içerisinde kalan Değirmendere Vadisinde; Trabzon Valiliği 
tarafõndan desteklenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi�nce yürütülen 
�Trabzon-Değirmendere Vadisi Çevre Düzenleme Projesi (DEVAÇED)� 
kapsamõnda yapõlan Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarõ anlatõlacaktõr. 
Özellikle havzanõn; coğrafi yapõsõ yanõnda, evsel atõk ve sanayi atõğõ üreterek 
vadiyi kirleten suni yapõlarla ilgili grafik-sözel bilgiler ve uydu görüntüleri, 
değişik kaynaklardan toplanarak, ARC/INFO-ArcView Coğrafi Bilgi Sistemi 
yazõlõmlarõyla değerlendirilmiş ve havzanõn sayõsal modeli oluşturulmuştur. 

 
 
1. GİRİŞ 
 
İçinde yaşadõğõmõz doğal çevrenin kirlenmesini önlemek ve bunun için önlemler 
almak, devletin ve bireylerin kuşkusuz en önemli görevlerinden birisidir. Ancak  
gözlenen odur ki; toplumlarõn tarõm toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde 
verdikleri en önemli taviz, içerisinde yaşadõklarõ doğal çevreyi ilgilendiren 
unsurlardõr. HABİTAT sayesinde ismini sõkça duymaya başladõğõmõz 
�sürdürülebilir kalkõnma� kavramõ, tarõm toplumu-sanayi toplumu çelişkisine en iyi 
çözüm gibi görülmektedir. Sürdürülebilir kalkõnma günün gereksinimlerini, gelecek 
kuşaklarõn kendi gereksinimlerini karşõlamasõ olanaklarõnõ azaltmadan, karşõlayan 
kalkõnmadõr şeklinde tanõmlanmaktadõr [TMMOB-HKMO, 1996]. 
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, son yõllarda, klasik arşivleme yöntemlerinin 
yetişemeyeceği kadar çok ve değişik türdeki verilerin yönetilmesinde kullanõlan 
önemli bir araçtõr. Bunun yanõnda Coğrafi Bilgi Sistemeleri�nin en önemli 
faydalarõndan birisi de coğrafi varlõklara ilişkin olaylar üzerine �doğru kararlarõn� 
verilebilmesine yardõmcõ olmasõdõr. Çok değişik uygulama alanlarõ bulunan Coğrafi 
Bilgi Sistemleri, doğal çevre ile ilgili verilerin toplanmasõnda, yönetilmesinde, 
sorgulanmasõnda ve analizinde ayrõca çevreyle ilişkili olaylar üzerine doğru kararlar 
vermede kullanõlan etkili teknolojik bir araçtõr. 
 

devrima
Text Box
http://www.photogrammetry.ethz.ch/general/persons/devrim_publ.html

http://www.photogrammetry.ethz.ch/general/persons/devrim_publ.html
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Bu çalõşmada, Trabzon ili Merkez ilçesi ve Maçka ilçesi idari sõnõrlarõ içerisinde 
kalan Değirmendere Vadisinde; Trabzon Valiliğince desteklenen ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesi�nce yürütülen �Trabzon-Değirmendere Vadisi Çevre Düzenleme 
Projesi (DEVAÇED)� kapsamõnda yapõlan Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarõ 
anlatõlacaktõr. Çalõşmaya konu olan Değirmendere Vadisi, Doğu Karadeniz 
Dağlarõ�nõn kuzey yamacõnda, toplam 1103 km2  izdüşüm alanõna sahiptir. Havzanõn 
doğal sõnõrlarõ içerisindeki alanõn 1013 km2si Trabzon, 90 km2si Gümüşhane illerine 
aittir. Trabzon ili yönetimi sõnõrlarõ içinde kalan kesimde 1 ilçe (Maçka), 5 belde 
(Çağlayan, Esiroğlu, Şahinkaya, Akoluk, Çukurçayõr) ve 66 adet köy yerleşmesi 
bulunmaktadõr. Havza alanõnõn tümünde geçici olarak yerleşilen 223 yayla, 126 
mezra, 11 adet de güzle mevcuttur (Maçka Kaymakamlõğõ, 1986). 
 

Şekil 1 : Çalõşma alanõ (438 km2) 
 
DEVAÇED Projesi kapsamõndaki proje sahasõ, Değirmendere Vadisi boyunca 
güneyden kuzeye yaklaşõk 30 km uzunluğunda, 15 km genişliğinde ve 438 km2 

genişliğindedir. Bölgede ilk tesis kadastrosunun tamamlanma oranõ %70�dir. 
Çalõşma alanõndaki akarsularõn toplam uzunluğu 384 km olup, Trabzon şehrinin su 
ihtiyacõnõ karşõlayan Esiroğlu Su Arõtma Tesisleri�nin bulunduğu noktada derenin 
yõllõk ortalama debisi 16.44 m3/saniye�dir. Çalõşma alanõnõn %30�u ormandõr, kalan 
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alan iskan, ziraat ve diğer amaçlar için kullanõlmaktadõr, ekonomik olarak tarõm 
yapõlabilecek alan, bölgenin %16�sõ kadardõr. Çalõşma alanõnda nüfus 278417 kişidir 
ve nüfus Değirmendere akarsuyu kenarõnda yoğunlaşmaktadõr. 
 
Kentin içme suyunu sağlayan ve İç Anadolu�ya açõlan kapõsõ olan Değirmendere 
süratle kirlenmekte, doğal ve estetik olarak bozulmaktadõr. Bu bozulmayõ 
azaltabilmek için Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 yõlõnda; Trabzon Valiliği 
desteğini alarak, Trabzon-Değirmendere Vadisi Çevre Düzenleme Projesi�ni 
(DEVAÇED) başlatmõştõr. Projenin amacõ: �Çok amaçlõ bir çevre düzenlemesi 
olarak, topyekün kõrsal düzenleme esasõna yönelik planlanan bu proje, Trabzon-
Değirmendere Vadisi�nin Maçka-Karadeniz arasõnda kalan 30 km�lik kõsmõnõn 
uygun görülen genişlikte ele alõnarak ulaşõm, temiz su ve atõk isale tesisleri yapõmõ, 
akarsu yatağõ kullanõmõ, çevre, mülkiyet yapõsõ, imar ve yerleşme açõsõndan 
incelenmesi ve yeniden düzenlenmesi, doğal güzelliklerin ve köprü, değirmen, 
çeşme vb.. tarihi yapõlarõn korunmasõ planlarõnõn hazõrlanmasõ, böylece, çevre 
halkõnõn doğal ortamdan sağlõklõ bir şekilde yararlanmasõnõ sağlayarak, olmasõ 
gereken kamu yararõnõ tesis etme amacõna yöneliktir�.  
 
Değirmendere Vadisi�nin Maçka-Karadeniz arasõndaki kõsmõ, yoğun bir şekilde 
iskan, sanayi ve ticaret amacõyla kullanõlmakta, oluşan katõ ve sõvõ, evsel ve sanayi 
atõklarõ dereye deşarj edilmektedir. DEVAÇED kapsamõnda yapõlan bu çalõşmanõn 
amacõ, Değirmendere�yi hangi kirlilik kaynaklarõnõn ne oranda kirlettiğinin 
saptanmasõdõr. Bu çalõşmada Trabzon Valiliği Çevre İl Müdürlüğü�nün vadide 
yaptõğõ kirlilik araştõrmasõ, sayõsallaştõrõlõp Arc/Info yazõlõmõna yüklenen, bölgenin 
haritasõ ile ilişkilendirilerek kirlilik kaynaklarõ ile ilgili bazõ saptamalar yapõlarak 
acil önlemler alõnmasõ gereken öncelikli bölgeler tahmin edilecektir. 
 
Çalõşmada AutoCAD R14, Sun Ultra SPARC II 270 MHz işlemcili SunOS 5.6 
UNIX platformunda koşan Arc/InfoV7, ArcView 3.1 ve PC ArcView 3.1 yazõlõmlarõ 
kullanõlmõştõr. 
 
2. VERİLERİN TOPLANMASI 
 
1.1. Grafik Verilerin Toplanmasõ 
Proje alanõnõn; Trabzon-Değirmendere girişi, 1/5000 ölçekli yerel koordinat sistemli 
halihazõr haritalardan; Maçka civarõ, 1/1000 ölçekli yerel koordinat sistemli halihazõr 
haritalardan diğer alan 1/25000 ölçekli memleket haritalarõndan sayõsallaştõrõlmõştõr.  
 
Yerel koordinat sistemli haritalardan sayõsallaştõrõlan bölgeler, koordinat 
dönüşümüyle 30 dilim genişlikli UTM projeksiyonuna dönüştürülmüştür. Veriler 
DXF dosyalar haline getirilerek Arc/Info yazõlõmõna aktarõlmõş ardõnda da topoloji 
ve editleme işlemleri yapõlmõştõr. 1/25000 ölçekli ülke haritalarõ 60 dilim genişlikli 
UTM projeksiyonunda olduklarõndan, farklõ koordinat sistemlerinde olan bu farklõ 
vektörel katmanlar, Arc/Info yazõlõmõnõn projeksiyon tanõmlama, datum ve 
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projeksiyon dönüşümü komutlarõ yardõmõyla, 30 dilim genişlikli UTM 
projeksiyonuna dönüştürülüp tek bir katman haline getirilmişlerdir. Bu işlemler 
sonucunda oluşan vektörel katmanlar Şekil 2�de gösterilmiştir. 
 

Şekil 2 : Projedeki vektörel katmanlar 
 

Katmanlar    Özellik sınıfı 
 
    Eşyükseklik eğrileri çizgi 
 
 
 
    Dereler   çizgi 
 
 
    Yollar   çizgi 
 
 
 
    Binalar   poligon 
 
 
    Tepeler   nokta 
 
 
    Debi istasyonlarõ  nokta 
 
 
 
    İdari sõnõrlar  poligon 
 
 
 
    Meşcere   poligon 
 
    Orman işletme  poligon 
    sõnõrlarõ 
 
 
    yer kontrol  nokta 
    noktalarõ 
 
 
    atõk üreten yapõlar poligon 
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2.2 Öznitelik Verilerinin Toplanmasõ 
Oluşturulan grafik katmanlarõn öznitelik verileri, ArcEdit, Info modülleri ve 
ArcView yazõlõmõ yardõmõyla veri tabanõna girilmiştir. Vadiyi kirleten yapõlarõ içeren 
�kirletici� katmanõ 1995 yõlõnda Trabzon Valiliği tarafõndan İl Çevre Müdürlüğü�ne 
hazõrlattõrõlan �Değirmendere Havzasõ Çevre Sorunlarõ Envanteri� adlõ çalõşmadan 
oluşturulmuştur. Gerekli güncellemelerin yapõlmasõnõn ardõndan envanterdeki sözel 
bilgiler, grafik katmanla ilişkilendirilmiştir. 
 
Ayrõca vadiyle ilgili nüfus bilgileri 1997 Yõlõ Genel Nüfus Sayõmõ sonuçlarõna göre 
veri tabanõna girilerek, yerleşim alanlarõyla ilişkilendirilmiştir. DSİ Trabzon Bölge 
Müdürlüğü�nden, vadideki debi ölçüm istasyonlarõ ile ilgili, grafik ve tanõmsal  
bilgiler edinilmiş ve bu bilgiler de veri tabanõna aktarõlmõştõr. Vadideki orman 
varlõğõ, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü�nden edinilen meşcere haritalarõ ve 
amenajman planlarõ yardõmõyla belirlenmiştir. 
 
 

Şekil 3 : Çalõşma alanõnõn, coğrafi koordinatlarõna göre, Arc/Info yazõlõmõyla  
hazõrlanan pafta indexi 
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3. YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ÜRETİLEN BİLGİLER 
 
Öncelikle, çalõşma alanõnõn sayõsal arazi modelinin oluşturulmasõna çalõşõldõ. Bunu 
gerçekleştirebilmek için haritalardan sayõsallaştõrõlarak elde edilen eşyükseklik eğrisi 
katmanõnõn öznitelik tablosuna, yükseklik değerleri için bir sütun eklendi ve ArcEdit 
modülünde etkileşimli olarak eşyükseklik eğrilerin yükseklikleri tanõmlandõ. 
Çalõşma alanõnõn büyük olmasõ nedeniyle, eşyükseklik eğrilerinin aralarõndaki 
yükseklik farkõ değerleri her yerde aynõ değildir. Halihazõr haritalardan 
sayõsallaştõrõlan yerlerde her 5m veya 10m�deki eşyükseklik eğrileri 
sayõsallaştõrõlmõş olup bu alan tüm çalõşma alanõnõn yaklaşõk %5�ini oluşturmaktadõr. 
Bunun dõşõnda kalan bölgeler 25 ölçekli haritalardan sayõsallaştõrõlmõş olup her 
50m�deki eşyükseklik eğrisi sayõsallaştõrõlmõştõr.  

Şekil 4: Çalõşma alanõnõn üç boyutlu sayõsal arazi modeli 
 
Arc/Info yazõlõmõnõn TIN (Triangulated Irregular Network) modülü kullanõlarak, 
bahsedilen eşyükseklik eğrisi katmanõndan sayõsal arazi modeli elde edilmiştir 
(Şekil.4). Bu TIN katmanõ kullanõlarak, çalõşma alanõnõn eşyükseklik eğrisi haritasõ 
yeniden örneklenmiş ve 10m-25m-50m ve 100m�de bir geçen eşyükseklik 
eğrilerinin olduğu çizgi katmanlar oluşturulmuştur. Arc/Info yazõlõmõ, 3 boyutlu 
gösterimde TIN�in yanõnda, bilgilerin raster olarak depolandõğõ �lattice� adõ verilen 
bir gösterim biçimini daha desteklemektedir. Lattice katmanlar, vektörel katmanlarõn 
(coverage) içerisindeki 3 boyutlu bilgileri, düzenli gridler şeklinde görüntülerler. 
Yukarõda sözü edilen TIN katmandan çalõşma alanõnõn lattice katmanõ da 
oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak TIN katmanõ kullanõlarak; bölgenin eğim, bakõ 
ve yüzey alanõ bilgilerini içeren bir poligon katmanõ da elde edilmiştir. 

Trabzon-Merkez 

KTÜ 

Maçka 

Değirmendere 

Galyan vadisi 
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Çalõşma alanõndaki doğal ve yapay yapõlarõ içeren diğer katmanlarla, sayõsal arazi 
modeli üst üste bindirilerek bölgenin çok gerçekçi halihazõr görüntüleri elde 
edilmiştir. Bu katmanlar topluluğuna kirletici tesisler, idari sõnõrlar ve yerleşim 
merkezleri katmanlarõ da eklenmiştir. 
 
Kirlilik merkezleri katmanlarõna, ürettikleri atõklarõn hacimleri ile orantõlõ olacak 
şekilde �buffer� analizi yapõlmõştõr. Böylece her tesisin, dereyi, birbirine göre ne 
ölçüde kirlettiğini görebilme fõrsatõ elde edildi. Aynõ işlem, nüfus bilgileri 
kullanõlarak, yerleşim alanlarõ katmanõna da uygulanmõş sonuçta nüfus 
yoğunluğunun azalõp-çoğaldõğõ yerler daha belirginleşmiştir. Bu iki analiz katmanõ 
üst üste getirilerek evsel atõklar, sanayi atõklarõ ve yerleşim alanlarõ arasõndaki ilişki 
incelenmiştir (Şekil.5). 
 

Şekil 5 : Nüfus yoğunluğu ve kirlilik merkezleri arasõndaki ilişkiler 
 
4. UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA VERİ TABANIN 

ZENGİNLEŞTİRİLMESİ 
 
Çalõşma alanõnõn LANDSAT-5 Thematic Mapper uydu görüntüleri, Maden Teknik 
Arama Kurumundan ve bu kurumun internet sayfasõndan edinilerek, veri tabanõnõ 
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zenginleştirmesi amacõyla kullanõlmõştõr. Görüntülerden 2 adedi false-color, 
30X30m pixel boyutlarõnda LANDSAT-5 TM, 1,2,3 bantlarõnõ ve 4,5,7 bantlarõnõ 
içeren multiband görüntülerdir (Şekil.6). Bir diğer görüntü www.mta.gov.tr, internet 
adresinden download edilmiştir, geometrik ayrõmõ 120m�dir ve geniş bir alanõ kapsar 
(Şekil.7). 
 
Bu görüntüler, vektörel bir katmanla üst üste getirilmek istenirse, mutlaka vektörel 
katmanõn koordinat sistemine dönüştürülmesi gerekir. Görüntüler çok kez bir harita 
bazõna oturtulur. Bunun için de geometrik hata olsun, ya da olmasõn görüntü bir 
geometrik dönüşümden geçmek zorundadõr. Bilinen bazõ hatalarõ tek tek 
düzeltmektense, yer kontrol noktalarõ kullanõlarak hepsi birden düzeltilebilir 
[Örüklü, 1987].  

Şekil 6 : 30X30m çözünürlüklü, LANDSAT5 TM 123 band görüntüsü (Kaynak: MTA) 
 
Bu tür çalõşmalarda kullanõlan dönüşüm yöntemi genelde affin dönüşümüdür. 
Koordinat dönüşümünün ardõndan şekilde bazõ bozukluklar ortaya çõkacaktõr ki bu 
normaldir aksi takdirde sadece konum ötelemesi yeterli olurdu. Şekildeki bu 
bozukluklar �örnekleme� (resampling) işlemi ile giderilir. 
 

http://www.mta.gov.tr/
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Arc/Info bahsedilen geometrik düzeltme işlemlerini, REGISTER ve RECTIFY 
komutlarõ ile yapabilmektedir. Landsat-5 TM 1,2,3 bantlarõnõ içeren TIFF görüntü, 
iyi dağõlmõş 5 ortak nokta yardõmõyla dönüştürülmüştür, dönüşümün karesel 
ortalama hatasõ ±0.589 pixel boyutlarõnda (± 16.7 m) olmuştur. Sonuçta elde edilen 
raster görüntüler, vektörel katmanlarla çakõştõrõlmõştõr. 

Şekil 7 : 120X120m çözünürlüklü uydu görüntüsü (Kaynak: MTA) 
 

 
5. İRDELEME 
 
Günümüzde çevre analizleri için artõk geniş kapsamlõ alan bilgilerine ihtiyaç 
duyulmaktadõr. Çevre hakkõnda daha sağlõklõ bilgi sahibi olmak ve çevre 
düzenlemesine ilişkin daha doğru kararlar verebilmek ancak sözkonusu çevrenin 
tüm özellikleriyle bilinmesine bağlõdõr. Bu anlamda, çevreye ait verilerin öncelikle 
toplanmasõ, sayõsal ortamda depolanmasõ ve konumsal analizlere olanak sağlayacak 
şekilde sorgulanmasõ için gerekli ortamlarõn hazõrlanmasõ zorunludur. Coğrafi bilgi 
sistemleri (GIS), bu anlamda kullanõlan en etkili teknolojik araç olarak 
görülmektedir. Bilgisayar ortamõnda oluşturulan arazi modelleri, bilhassa uydu 
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görüntüleri ile desteklenen mevcut konum bilgileriyle, çevre hakkõnda kullanõcõlara 
çok yönlü dinamik bir sorgulama ortamõ sunmaktadõr.   
 
Yapõlan bu çalõşmada, çok geniş bir alanõ kapsayan Değirmendere vadisinin de bu 
anlamda bir sayõsal modeli ortaya konulmuş, başta havzanõn topoğrafik yapõsõ olmak 
üzere, ulaşõm, nüfus, idari yapõlanma, yerleşim alanlarõ, doğal ve suni tesislere ait 
grafik ve sözel bilgileri elde edilmiştir. Böylece havza nitelik ve nicelik bilgileri 
açõsõndan daha iyi tanõnmõş, ileriye dönük planlama ve yönetimsel çalõşmalar için 
daha sağlõklõ kararlar vermeye yardõmcõ olacak gerekli altlõklar oluşturulmuştur. 
 
6.  SONUÇ 
 
Değirmendere havzasõ başta Trabzon ili olmak üzere bölge açõsõndan önemli bir 
coğrafik kesimdir. Kentin su ihtiyaçlarõ bu havzadaki derelerden karşõlandõğõ gibi, 
birçok sanayi, orman ve tarõm tesisleri de bu bölgede bulunur. Dere havzasõnda 
yoğun bir nüfusun yerleşmiş olmasõ, kentin güney bölgelere ulaşõmõnõn yine bu 
bölgeden sağlanmasõ, havzanõn önemini daha da artõrmaktadõr. Tüm bu faktörler 
biraraya gelince değirmendere havzasõnda çevresel sorunlar kendini göstermeye 
başlamõştõr. Çevre tahribatõnõ önlemek ve gerekli önlemleri almak üzere, Trabzon 
Valiliği ve Karadeniz Teknik Üniversitesince başlatõlan proje ile havzanõn 
önceliklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. DEVAÇED projesi kapsamõnda bir 
Çevresel Bilgi Sistemi oluşturarak havzanõn coğrafik veri tabanõnõn kurulma aşamasõ 
gerçekleşmiştir. İlerde birçok değişik araştõrma disiplinlerine altlõk oluşturmak 
amacõyla, öncelikle bölgenin sayõsal arazi modeli ortaya koyulmuştur.  
 
GIS tekniği ile oluşturlan model ile bölgeye ait birçok veri toplanmõş ve bu verilerin 
analizlerinden de bir takõm sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle Esiroğlu ve Maçka 
konutlarõnõn su kirlenmesine neden olan en önemli etkenler olduğu görülmüştür. Bu 
da gösteriyor ki evsel atõklar, dereyi, sanayi atõklarõna göre daha çok kirletmektedir. 
Bunun da en büyük nedeni, Maçka ve Esiroğlu�nda evsel atõklarõn, sõzdõrmalõ 
fosseptik veya arõtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan dereye verilmesidir. Proje 
kapsamõnda bu ve benzeri analizlerin sonuçlarõ, alõnmasõ gerekli önlemlerle birlikte 
rapor haline dönüştürülüp, ilgililere sunulacaktõr. Sonuç olarak, bu çalõşma ile 
GIS�in çevre sorunlarõnõn çözümünde etkili bir teknolojik araç olduğu bir kez daha 
anlaşõlmõştõr. 
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