
   

   

Arazi Kullanımı Veritabanı Oluşturulması 

Kurum Adı: TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş 

 

Proje Durumu: Tamamlandı. 

 

Uygulama adresi: http://aris.cob.gov.tr/crn/ 

Proje kapsamı ve amacı: Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla 

ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak 

üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, 

ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini belirleyen, bölge veya havza 

bazında 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan hükümleri ve plan açıklama raporuyla 

bütün olan üst ölçekli fiziki planlara Çevre Düzeni Planları adı verilmektedir. 

Çevre Düzeni planlarının yapılması için Arazi Kullanım haritaları ve veritabanı yapılması amacıyla SPOT 

uydu görüntülerinden 19 ili içerecek şekilde veritabanı ve sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırmalar 

Görsel yorumlama tekniği ile CLC Stadartları kullanılmıştır. 

Proje kapsamında İmage Servis lerin için yazılım yapılarak İdare elinde bulunan Raster verilerden Tile 

oluşturularak servis edilmektedir. 

“Arazi Kullanım Haritalarının Üretilmesi”  projesi kapsamında, 5m çözünürlüğündeki 4 bantlı Spot-5 

uydu görüntüleri üzerinden arazi örtüsü sınıflaması yapılmıştır. Sınıflandırma yapılırken minimum 

poligon büyüklüğü, kent merkezlerinde 20km ve ilçe merkezlerinde 10 km çapındaki alanlarda 2.5ha, 

bu bölgelerin dışında kalan alanlarda ise 5ha olarak belirlenmiştir. Çizilen poligonlardaki minimum 

genişlik ise 25m olarak ayarlanmıştır. Belirlenmiş olan 17 arazi örtüsü sınıfı üzerinden gerçekleştirilen 

sayısallaştırma işlemi, UTM WGS84 projeksiyon sistemine uygun şekilde yapılmıştır. 

Projede, arazinin sayısallaştırılması sırasında vegetasyon tespiti için en uygun olan 1-2-3 (false-color) 

bant sıralaması kullanılmıştır. 

Arazi Kullanımlarının Sayısallaştırılmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 

Uydu görüntülerinin içerdiği veriler ham haldedir ve karmaşık görünen bu verileri bilgiye 

dönüştürmek için çeşitli analizler ve yorumlama teknikleri kullanmak gereklidir. Verileri bilgiye 

dönüştürebilmek için en yaygın yöntem görüntü sınıflandırmadır. Görüntü sınıflandırma, bir görüntü 

veri setinden anlamlı sayısal konu haritaları üretme işlemidir. Sınıflandırma sonucu elde edilen 

görüntü, tematik harita olarak adlandırılmaktadır. 



   

   

 

 

Arazi Kullanım haritaları SPOT uydu görüntüleri üzerinden oluşturularak Çevre Düzeni Planı 

oluşturulmasında altlık veri olarak kullanılma hazır hale getirilmektedir. Bu kapsamda aşağıda 

bulunan 19 il için Arazi Kullanım Haritaları oluşturulmuştur: 

 

 

Arazi kullanım haritaları oluşturulması sırasında kullanılan sınıflandırma sistemi aşağıda yer 

almaktadır: 



   

   

 

 


