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Proje kapsamı ve amacı: Günümüzde arazi kullanımının hızla değişmesi ve kalkınmada ekonomik, 

ekolojik kararların bir arada düşünülmesi, rasyonel kaynak kullanımı, çevreye duyarlı arazi kullanım 

kararlarının alınmasına, müdahale için bu değişimlerin daha hızlı tespit edilmesi ihtiyacını 

doğurmuştur. Corine Land Cover (CLC) 2006 projesinde CLC metodolojisi dikkate alınarak uydu 

görüntülerinin bilgisayar destekli görsel yorumlama yaklaşımı kullanılmıştır. 2000 ve 2006 yılı arazi 

kullanımı haritaları hazırlanmıştır. 2000 – 2006 yılları arası arazi kullanımı istatistikleri ve arazi 

kullanımı değişim istatistikleri çıkarılmıştır. Projede 2000 yılına ait 30 m. çözünürlüklü Landsat – 7 

uydu görüntüleri, 2006 yılı için ise 20 m. çözünürlüklü Spot – 4 ve IRS-P6 uydu görüntüleri, aynı 

zamanda şehir merkezleri ve yakın çevrelerine ait alanlarda Ikonos uydu görüntüleri kullanılmıştır. 

Avrupa Çevre Ajansının belirlediği sınıflar baz alınarak 2000 ve 2006 yıllarına ait değişimlerle beraber 

arazi kullanımları oluşturulmuş olup 2000 yılı verileri üzerinden kullanılan altlık veriler de temel 

alınarak 1990 yılı Arazi Örtüsü Sınıflandırma işlemi yapılmaktadır. Corine 1990 projesinde de 1990 

yılına ait 30 m. çözünürlüklü Landsat – 7 uydu görüntüleri kullanılmıştır. 



   

   

 

CORINE Nedir? 

Açılımı Coordination of Information on the Environment olan Corine Çevresel Bilgilerin 

Koordinasyonu Projesi anlamına gelmektedir. 

Corine Projesi; Avrupa Birliği GMES (Global Monitoring for the Environment and Security) Çevre ve 

Güvenlik için Küresel İzleme programı kapsamındaki önemli arazi yönetimi projelerinden biridir. 

 



   

   

CORINE Projesinin Amacı Nedir? 

Avrupa Çevre Ajansı kriterlerine göre “Arazi Kullanım” haritalarının oluşturulmasıdır. CORINE 

programı dört temel amaca hizmet etmektedir. Bunlar: 

• Avrupa Birliği'nin bütün üye devletleri için belirlenmiş öncelikli konulara göre çevrenin durumu ile 

ilgili bilgilerin toplanması, 

• Üye devletler içinde ya da uluslararası düzeyde, verilerin toplanması ve bilgilerin uyumlu hale 

getirilmesi, 

• Bilgilerin tutarlılığının ve verilerin uyumluluğunun sağlanması, 

• Avrupa Çevre Ajansı kriterlerine göre ülkemizin “Arazi Kullanım” haritalarının oluşturulmasıdır. 

Ayrıca CORINE LAND COVER’ın bir diğer amacı da toplanan çevre bilgilerinin değişiminin izlenmesi için 

farklı düzeylerde (Uluslararası, Birlik, Ulusal ve Bölgesel) yapılan çok sayıdaki çalışmaların yıllar 

itibariyle bir araya getirilmesidir. 

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Corine projesi kapsamında; 

• Veri üretimine yardımcı olması amacıyla Corine Extension düzenleme aracının hazırlanması, 

• Veri üretimi kapsamında arazi örtüsü sınıflandırma çalışmalarının yapılması, 

 

• Üretilen verilen kullanıcılar tarafından görüntülenmesi, sorgulanması ve istatistiki bilgiler 

alması için WebGis ve İstatistik Sorgulama araçlarının düzenlenmesi, 

• Yapılan tüm çalışmaların sunulması ve Arazi İzleme Sistemi ile ilgili detaylı olarak bilgi 

verilmesi amacıyla Arazi İzleme Sistemi portalının hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. 



   

   

 

Veri Üretimi 

Avrupa Çevre Ajansının belirlediği sınıflar baz alınarak 2000 ve 2006 yıllarına ait değişimlerle beraber 

arazi kullanımları oluşturulmuş olup 1990 değişim süreci devam etmektedir. 

Avrupa Çevre Ajansı 5 adet temel, 44 adet alt arazi kullanımı sınıfı belirlemiş ve Avrupa Birliği arazi 

örtüsünü bu sınıflar çerçevesinde şekillendirmiştir. 

 

Ülkemiz bilindiği üzere coğrafi konumu nedeniyle çok farklı iklim ve bitki özelliklerine sahiptir. Bu 

nedenden dolayı Avrupa Çevre Ajansının belirlediği 44 adet alt sınıfa ek olarak ülkemiz için 12 kod 

daha geliştirilmiştir. Bu kodlar 4. Seviye kodlardır. 



   

   

Yukarıda anlatılan sınıflandırma sistemi ile yapılan çalışmada kullanılan birçok altlık veri 

bulunmaktadır. Bu veriler kaynak, yıl ve hassasiyet bilgileri ile aşağıda belirtildiği şekildedir. 

 

 

 

Arazi Kullanım Değişikliklerinin Belirlenmesi 

CORINE çalışması ile Avrupa Topluluğu ülkelerinde her 10 yıllık dönemler için hazırlanarak, arazi 

kullanımlarındaki değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Topluluğa üye 28 ülkede 1990 ve 2000 

yılları için bu haritalar hazırlanmış ve arazi kullanımındaki değişiklikler ortaya çıkarılmıştır. 2004 

yılında 10 yıllık sürenin uzun olduğu ve bu çalışmanın 5 yıllık dönemlerde yenilenmesi kararlaştırılmış 

ve 2006 yılı için çalışmalara başlanılmıştır. 

 

Ülkemizde 2000 ve 2006 yılları Arazi Örtüsü sınıflaması tamamlanmış olup 2000 yılı verileri üzerinden 

kullanılan altlık veriler de temel alınarak 1990 yılı Arazi Örtüsü Sınıflandırma işlemi yapılmaktadır. 

Yukarıda verilen örnekler Corine projesi kapsamında yapılan çalışmalara ait örneklerdir. 4 adet 

sınıflandırmaya ait örnekler verilmiştir. Sınıflandırma işleminde kullanılan uydu görüntüleri, 

sınıflandırmanın daha iyi anlaşılması açısından Google Earth görüntüleri ile beraber verilmiştir. 

2000 yılı uydu görüntülerinde bulunan Adana iline ait Nergizlik Baraj Gölünün 1990 görüntüsünde 

bulunmadığı tespit edilerek 1990 yılı Arazi Örtüsü Sınıflandırma verilerinde değişim olarak işlenmiştir. 



   

   

 

Corine Extension 

Corine arazi örtüsü uygulaması kapsamında; uydu görüntüleri ile uzaktan algılama ve CBS teknolojileri 

kullanılarak Türkiye Arazi Örtüsü Sınıflandırılması ile konuma bağlı arazi bilgilerini içeren arazi 

örtüsü/kullanımı haritaları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda veri üretiminde yardımcı olması amacıyla 

Corine Extension aracı geliştirilmiştir. 

 

Corine Extension aracı yardımı ile 2000-2006 ve 1990-2000 yılı görüntüleri karşılaştırılarak 

aralarındaki değişimler saptanmaktadır. Corine Extension aracı; kullanıcının uygulama üzerindeki 

kabiliyetlerini geliştirerek işini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu uygulama, Çevre ve Orman 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli ve yüklenici firma çalışanlarına hitaben hazırlanmıştır. 

Bu araç ile veri tabanı oluşturma, oluşturulan veri tabanında bulunan veriler üzerinde alan aktarma ve 

sonuç verisi oluşturma işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

 


