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ÖZ 
            Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri, günümüzde birçok bilim dalı 
tarafından belirlenen hedefler ve amaçlar doğrultusunda  farklı çalışmalar için kullanılmaktadır. CBS ve UA’nın 
taşımakta olduğu potansiyel doğrultusunda, bu çalışmada da kesin ve güvenilir sonuçlara ulaşmak aynı zamanda 
da doğru analizler elde etmek hedeflenmiştir. Sel ve Taşkın gibi, coğrafi faktörlere bağlı olarak meydana gelen 
doğal afetler için de  önemli uygulamalar ve kullanım potansiyeline sahip olan CBS ve UA, sayısal ve sözel veri 
tabanı oluşturulmasında, çalışma alanındaki özelliklerin zaman içerisindeki gelişimini izlemede; coğrafi 
çalışmalarda katkısı olacak veri kaynaklarının bir arada kullanılabilmesi açısından büyük bir kullanım 
potansiyeline sahiptir.  

CBS ve UA’nın, sel ve taşkınlarla ilgili kullanım potansiyelini ortaya koymak amacıyla Karadeniz  
Bölgesinin doğu ve orta kısmını içine alan Beşikdüzü-Solaklı havzası seçilmiştir. Çalışmada veri kaynaklarını 
1/100 000 ölçekli topografya haritası, Landsat 1975 MSS, 1987 TM, 2000 ETM uydu görüntüleri 
oluşturmaktadır. Data yapısının oluşturulmasında ve analizinde Arc Gıs 9.1yazılımı; farklı bant kombinasyonları 
kullanılarak bitki örtüsünün ve yerleşim alanlarının gelişimin belirlenmesinde Erdas 8.5 uzaktan algılama 
yazılımı kullanılmıştır. Çalışma amacına uygun biçimde oluşturulan veri tabanı doğrultusunda yapılan analizler, 
CBS ve UA’nın sel ve taşkınlarla ilgili çalışmalarda belirli risk faktörlerini belirlenmesinde ve bu faktörlere 
bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda önlem alınmasında etkili bir unsur olduğu  anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sel ve Taşkın, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Beşikdüzü-Solaklı Havzası. 

Usage of Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) in 
Determining the Causes, Results and Solutions of Flash Floods  and Torrents; 

“Example of the Black Sea Catchment Area between Beşikdüzü-Solaklı“ 

ABSTRACT 

               Geographical Information Systems (GIS) and Remote sensing (RS) Technologies, have been used in 
our days by numerous branches of science for various activities in line with the targets and objectives set forth 
by them. The aim of this work is to achieve absolute and reliable results and at the same obtain correct analysis 
in line with the potentials of GIS and RS. GIS and RS which contain significant application and usage potential 
for the natural disasters like flash floods and torrents which take place due to geographical factors, have a major 
usage potential for creating a numerical and verbal database, monitoring the developments of the features of the 
work area by time; and using the data sources which contribute to the geographical works altogether. 
 
 Beşikdüzü-Solaklı catchment area which includes the eastern and central parts of the Black Sea region 
was chosen to unveil the usage potential of GIS and RS in relation with the flash floods and torrents. The data 
sources for the work are based on a topographic map of 1/100,000 scale, and Landsat 1975 MSS, 1987 TM, 2000 
ETM sattelite imagine. Arc Gis 9.1 software was used for creating and analysis of the data structure; and Erdas 
8.5 Remote Sensing software was used for determining the development of the vegetation cover and the 
residential areas. Analysis conducted according to the data base created in line with the work objective have 
shown that GIS and RS are effective factors for determining the specific risk factors related to flash floods and 
torrents and for taking measures in line with the results achieved in accordance with these factors.  
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Giriş 
Dünyadaki doğa olaylarının izlenmesi, karşılaşılabilecek sorunları çözme-karar verme sürecinde 

yardımcı bilgilerin üretilmesi ve yönetilmesinde uzaktan algılama disiplininin kullanılması, elde edilen 
bilgilerin takibi ve kontrolü için son derece önemlidir (Tunay v.d, 2004). Ülkelerin doğal 
kaynaklarının mevcut varlıklarının ve potansiyellerinin belirlenmesi, zamansal değişimlerinin 
izlenmesi, güncelleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, yersel çalışma destekli, amaca uygun 
uzaktan algılama verilerinin kullanılması doğru, hızlı ve düşük maliyetli veri/bilgi elde edilmesi 
açısından çok büyük önem taşımaktadır (Musaoğlu, 1999). UA verilerinin ve diğer sayısal verilerin; 
değerlendirilme, yorumlama ve organizasyon çalışmalarında tüm verilerin düzenlenmesi, 
doğruluklarının ve güvenilirliklerinin sorgulanabilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) 
gereksinim vardır. CBS coğrafi verilerin tüm formlarının güvenli biçimde saklanması, güncellenmesi, 
değerlendirilmesi, analizi, görüntülenmesi v.b. konularda araştırmacıya avantajlar sunmaktadır 
(Arslan, 1993; Kaya, 2000; Atfen Kurter v.d., 2000). 

Beşikdüzü-Solaklı arasındaki Karadeniz aklanı, sahip olduğu coğrafi özellikler itibariyle sık sık 
büyük boyutta, zarar verici etkilere sahip, sel ve taşkın olaylarına maruz kalmaktadır. Sel ve taşkınlar, 
depremler ve fırtınalar gibi birer doğal afettir. Sel ve taşkınlar, meydana gelme nedenleri ve oluşum 
mekanizmaları açısından birbirlerinden farklıdırlar. Drenaj, eğim, klimatolojik şartlar (iklim verileri 
meteoroloji genel müdürlüğünden bazı sorunlar nedeniyle elde edilememiştir), toprak özellikleri ve 
arazi kullanımı, bitki örtüsü gibi coğrafi faktörler; sel ve taşkınların meydana gelmesinde ve şiddeti 
üzerinde önemli belirleyici rol oynamaktadırlar. Özellikle eğim derecesi yüksek sahalarda sel olayları 
etkili olurken, eğim derecesinin azaldığı alanlarda ise taşkın olayları etkili olmaktadır. Araştırma 
alanında meydana gelen seller; Yüksek enerjiye sahip, taşıma gücü yüksek, bir kanala bağlı olarak, 
kontrolsüz şekilde hareket ederek, kısa sürede şiddetli bir biçimde etkili olurlar. Geçmiş dönemlerde 
meydana gelen sel ve taşkın olaylarına bakarsak sel ve taşkınların bu alanda ne kader etkili olduğunu 
görmek mümkün olacaktır. Yakın dönemde meydana gelen sel ve taşkınların  bazıları Tablo (1)’de 
verilmiştir. 
 

 
TARİH 

 
LOKASYON 

 
ETKİLERİ 

 
1990 

 

Trabzon, Rize 47 ölü, sel ve taşkın zararları 

1998 Trabzon,Sürmene, Köprübaşı, 
Beşköy 

44 kişi kayıp, Beşköyde 151 
konut ve işyeri ağır hasarlı 

12 Ekim 2004 Sürmene, Trabzon Sel ve taşkın, kamu binaları ve 
konutlar 2 m’lik su altında 

kaldı 

Tablo 1 : Çalışma sahasında geçmiş dönemlerde meydana gelen sel ve taşkınlardan bazıları (Turoğlu, 
2005) 

Çalışma Alanı 
Çalışma alanı olarak Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan ve Trabzon ili çevresindeki Solaklı-

Beşikdüzü arasındaki Karadeniz aklanı seçilmiştir (Şekil 1). Çalışma alanı yaklaşık 509696-608036 Y 
koordinatlarıyla 4538935-4473235 X koordinatları (UTM, ED 50, Zon 37N) arasımda yer alır. Doğu- 
batı uzunluğu 97 km olup kuzey-güney uzunluğu ise 54 km’dir. Çalışma alanının yükseltisi 0 ile 3050 
m değerleri arasında değişmektedir (Şekil 2). 
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Şekil 1 : Çalışma alanının coğrafi konumu.  

Materyal ve Metot 

CBS ve UA’nın taşımakta olduğu potansiyel doğrultusunda, bu çalışmada kesin ve güvenilir 
sonuçlara ulaşmak aynı zamanda da doğru analizler elde etmek hedeflenmiştir. CBS ve UA’nın, sel ve 
taşkınlarla ilgili kullanım potansiyelini ortaya koymak amacıyla Karadeniz  Bölgesinin doğu ve orta 
kısmını içine alan Beşikdüzü-Solaklı havzası seçilmiştir. Çalışmada veri kaynaklarını 1/100 000 
ölçekli topografya haritası, Landsat 1975 MSS, 1987 TM, 2000 ETM uydu görüntüleri 
oluşturmaktadır. Data yapısının oluşturulmasında ve analizinde ArcGıs 9.1 yazılımı; farklı bant 
kombinasyonları kullanılarak bitki örtüsünün ve yerleşim alanlarının gelişiminin belirlenmesinde 
Erdas 8.5 uzaktan algılama yazılımı kullanılmıştır. Temel altlık haritalar olarak faydalanılacak olan 
topografik, jeoloji haritalarının ve uydu görüntülerini geometrik düzeltmeleri (UTM , ED50, Z37) 
ERDAS imagine 8.5 yazılımıyla yapılmıştır.  

Çalışma alanının jeomorfolojik özelliklerinin sel ve taşkınların meydana gelmesindeki etkisi 
düşünülerek Sayısal Yükselti Modeli (SYM), eğim, bakı, ve drenaj haritaları oluşturulmuştur. Ayrıca 
Çalışma alanı içerisindeki bitki örtüsü değişikliklerini belirlemek ve aklan içindeki yerleşim 
alanlarının zamansal değişimini ortaya koymak amacıyla Landsat 1975 Mss 3.,2.,1., bantları, 1987 Tm 
3., 2., 1., ve 4., 3., 2., görünebilir ve yakın kızılötesi bant kombinasyonları ile 2000 Etm uydu 
görüntüsünü, görünebilir ve kızıl ötesi bant kombinasyonları kullanılmıştır. 

Çalışma sahasındaki Sel ve Taşkınların Sebepleri ve Genel Özellikleri 

Sel, genellikle, bir kanala az ya da çok bağlı olarak, eğim yönünde, yüksek enerjili ve 
kontrolsüz akışa sahip, çökel malzemesi tür ve boyut özellikleri çeşitlilik gösteren, tahrip gücü yüksek, 
su kütlesi hareketidir (Turoğlu, 2005). 

Taşkın, su fazlasına bağlı olarak, kıyılardan başlayarak düz ve çukur alanları kaplayan ve 
havzadaki diğer alanları da etkileyen geçici göllenme, su basmasıdır (Turoğlu, 2005). 
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Beşikdüzü-Solaklı arasında yer alan aklanda hemen hemen her yıl önemli ölçüde can ve mal 
kaybına neden olan sel ve taşkınlar meydana gelmektedir. Sel ve taşkınların meydana gelmesi sahanın 
coğrafi özellikleriyle birebir ilişkilidir. Bunu ortaya koyabilmek düşüncesiyle çalışma sahasındaki sel 
ve taşkınların oluşmasında etkili olan eğim, bakı, yağış, bitki örtüsü, toprak ve arazi kullanımı 
özelikleri incelenmiştir. Bunlar sırasıyla aşağıda ele alınmıştır. 

 
Şekil 2 : Çalışma alanının sayısal yükselti modeli. 

-Eğim 

Beşikdüzü-Solaklı arasındaki aklanın eğim özellikleri Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi 
kullanılarak oluşturulmuş sayısal veri tabanına dayandırılarak ortaya çıkarılmıştır. Eğim oranlarının 
sınıflamasında 5 eğim grubu belirlenmiş, hesaplamalar yapılmış ve bu veriler grafiklendirilmiştir 
(Tablo 2). Eğim değerleri belirlenirken arazi üzerindeki pozitif ve negatif etkilerini ortaya koymak ve 
bu etkilerin sel ve taşkın gibi doğal afetlere neden olan olaylar üzerindeki gücünü ortaya çıkarmak 
hedef olarak belirlenmiştir. Eğim değerlerinin sel ve taşkınlar üzerindeki etkisi düşünüldüğünde bu 
özellikle çalışma açısından oldukça verimli olacaktır. Araştırma sahasının eğim değerleri 
incelendiğinde sel afetini teşvik edici olduğu görülmektedir. Bu alanların dağılış özellikleri 
incelendiğinde havza içinde havzanın jeomorfolojik özelliklerine bağlı olarak  herhangi bir seviyede 
ve farklı büyüklükte meydana gelebilmektedirler. 

 
Eğim Değerleri ( 0 ) 

 

 
Morfolojik Tanım 

 
Kapladığı Alan 

Km2 

 
 

0-6 
 

Düz ve Çukur alanlar 
 

72,4916 
 

6-16 
 

Düz ve Düze Yakın          Alanlar 
 

139,7150 
 

16-25 
 

Az Eğimli Sahalar 
 

162,6215 
 

25-54 
 

Fazla Eğimli Sahalar 
 

79,4048 
 

54-88 
 

Çok Fazla Eğimli Sahalar 
 

21,268 
Tablo 2: Beşikdüzü-Solaklı arasındaki Çalışma Sahasının Eğim  Sınıflaması. 
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Eğim Analizinde ;  Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş veri tabanına 
dayanılarak hazırlanmıştır. ArcGIS 9.1 yazılımı içerisindeki “Spatial Analysis” modülü kullanılmıştır. 
Bu modülün kullanılmasıyla ortaya çıkan analiz sonucu çalışma sahasının 72,4916 Km2  bölümü 0-60  

eğim derecesine sahiptir. Taşkınların 0-60 eğim değerlerine sahip alanlarda meydana geldiği 
düşünüldüğünde, bu alanların taşkınların oluşabilmesi için yüksek bir potansiyele sahip olduğu 
görülmektedir. Sahanın 162,6215 Km2 alanı ise 16-25 0 eğim oranlarına sahiptir. Bu alanlar az eğimli 
sahalardır. Çok fazla eğime sahip kesimler ise 21,268 Km2 alan kaplamaktadırlar; bu sahaların eğim 
değerleri 54–880   arasında değişmektedir. Özellikle bu eğim değerleri arasında yer alan kısımlar 
yüzeysel akışın, erozif faliyetlerin ve kütle hareketlerinin oluşması açısından en riskli olan eğim 
değerleridir. Eğim değerlerinin bir hayli fazla olduğu çalışma alanında arazi kullanım kabiliyeti de 
sınırlı olmaktadır. İnsanlar düz alanların son derece sınırlı olduğu bu alanda, kıyı alanlarına ve akarsu 
ağızlarına yerleşmiş ya da tarım alanlarını bu kesimlere kurmuşlardır. Bu durum sel ve taşkınların 
afete dönüşmesi için uygun bir zemin hazırlamaktadır. Çalışma sahasının eğim haritasını 
incelediğimizde bu özellikler daha iyi görülmektedir (Şekil 3). 

 
Şekil 3 : Çalışma sahasının eğim haritası. 

-Bakı 
     Eğim özelliklerinin belirlenmesinde olduğu gibi, çalışma alanın bakı özellikleri de  Coğrafi 

Bilgi Sistemleri teknolojisinden faydalanılarak oluşturulmuş sayısal veri tabanı esas alınarak ortaya 
çıkarılmıştır.  Dört ana yön ve Dört ara yön ile düz alanlar hedeflenerek Beşikdüzü-Solaklı arasındaki 
aklanın bakı sınıflaması 9 grupta yapılmıştır (Grafik 1). Grafik 1incelendiğinde Kuzeye bakan 
yamaçların (Kuzey,Kuzeydoğu, ve Kuzeybatı) toplam alanının 165,9559 Km2 olduğu görülmektedir. 
Bu durum özellikle yağış, nem, rüzgar, güneşlenme şiddeti ve süresi gibi doğal ortam ve insan yaşamı 
için öneme sahiptir. Grafik 1 görüldüğü gibi bakı özellikleri itibariyle Kuzeye bakan yamaçların 
çalışma alanının büyük bir kısmını kapladığı görülmektedir. Bu yamaçlarda nem oranın fazla 
olmasıyla birlikte kar erimeleriyle ortaya çıkan yüzeysel akış nem oranının bu yüzeylerde fazla 
olmasından dolayı fazla bir kayba uğramadan akışına devam etmektedir. Şekil 4’te bu özellikler daha 
iyi bir biçimde görülmektedir.Çalışma sahasının bakı özellikleri de sel ve taşkınlar için elverişli bir 
ortam hazırlamaktadır.   
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Grafik 1 : Bakı değerlerinin alansal dağılış grafiği. 

                
 

 
Şekil 4 : Çalışma sahasının bakı haritası. 

-Drenaj 
Drenaj özellikleri diğer kısımlarda olduğu gibi Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisinden 

faydalanılarak oluşturulan sayısal veri tabanı esas alınarak belirlenmiştir. Beşikdüzü-Solaklı arasındaki 
aklanda yer alan akarsular zirvelerden doğup Karadeniz’e boşalmaktadırlar (Şekil 5). Debi ve rejim 
özelikleri, Karadeniz’in yağış rejimi altında gelişmişlerdir. Debileri değişmekle beraber, dört mevsim 
akışa sahiptirler. Akarsuların debilerinin en yüksek olduğu mevsimler kar erimelerinin olduğu ilkbahar 
ve yağışın yağmur şeklinde olduğu sonbahar dönemine denk gelmektedir. Bu aklan içindeki drenaj 
sistemi ise paralel ve yarı paraleldir (Atalay, 2003). Bu akarsulardan bazılarını özellikleri 
belirlenmiştir (Tablo 3). 

Akarsu      
Adı 

AğızLokasyonu KuşUçuşu 
Uzunluk 

Gerçek 
Uzunluk 

Drenaj 
Havzası 

Kaynak 
Yükseltisi 

Ortalama 
Eğim 

Değirmendere Trabzon Mrkz. 50,1 57,3 111,2 3050 5,32 
Yanbolu D. Arsin Doğusu 55,3 61,4 30,0 2900 4,72 

Karadere Araklı 55,8 63,5 70,8 2800 4,41 

Tablo 3 : Çalışma sahasındaki bazı akarsuların özellikleri. 
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında özellikle akarsuların gerçek uzunluk ve kuş uçuşu  
uzunluk arasında fark olduğu görülmektedir. Bu durum sahadaki vadilerin şekil özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Özellikle akarsuların kaynak yükseltilerinin bir hayli yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu durum taban seviyesi ile kaynak arasındaki farkın fazla olmasına neden 
olur ki bu da akarsuların aşındırma gücünü etkileyen ve akışın güçlü olmasına neden olan bir 
özelliktir. Kaynak kısmı ve mansap kısmı arasındaki kod farkı akarsuların güçlü ve hızlı bir 
şekilde yatağı boyunca hareket etmesine neden olmaktadır. Bu da yağışın fazla olduğu ve 
taşıma kapasitesinin aşıldığı durumlarda sel ve taşkına neden olmaktadır.                                                   

 
Şekil 5 : Çalışma alanının drenaj haritası. 

Akarsular Akarsular Aylar 
Değirmendere Karadere 

Ocak 3.552 5.067 
Şubat 4.562 6.615 
Mart 10.647 11.487 
Nisan 27.922 30.560 
Mayıs 33.433 37.639 

Haziran 20.005 19.291 
Temmuz 7.044 8.615 
Ağustos 4.477 6.014 

Eylül 4.069 6.089 
Ekim 5.513 7.578 
Kasım 5.755 7.329 
Aralık 4.660 5.981 
Yıllık 

Ortalama 
10.970 12.689 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Bazı akarsuların debi özellikleri. 
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Tablo 4’ü incelediğimizde çalışma alanındaki akarsu debilerinin klimatik özelliklerle paralellik 
gösterdiğini görmekteyiz. Akarsuların debilerindeki yüksek değerlerin yağışın fazla olduğu ve kar 
erimelerinin başladığı ilkbahar aylarına denk geldiği görülmektedir. Çalışma sahasındaki akarsuların 
sel ve taşkın yaratma potansiyellerinin ilkbahar aylarında çok fazla olduğu görülmektedir. En düşük 
seviyelere ise yılın yaklaşık 8 aylık bir bölümünde ulaştıkları görülmektedir.  

-Klimatik Özellikler 

Beşikdüzü-Solaklı arasındaki çalışma sahası matematiksel konumu incelendiğinde polar ve 
tropikal hava kütlelerinin geçiş sahasında olmasının özelliklerini yansıtmaktadır (Atalay, 2003). 
Çalışma sahası değişik lokasyonların; bakı, yükselti v.b jeomorfolojik özelliklerin etkisi altında 
kalmasından kaynaklanan iklim elemanlarına ait farklılıklar olmasına karşın, genel olarak yazları 
serin, kışları ılıman ve her mevsim yağış alan sıcaklık ve yağış özelliğine sahiptir (Atalay, 2003). 
Trabzon’daki ortalama yağış 808 mm, en fazla yağış ilkbahar ve sonbaharda düşer ki bu değer 1211 
mm, en az yağış  yaz aylarında düşer  bu değer 573 mm’dir (Atalay, 2003). Bu veriler ışığımda 
hareket edildiğinde akarsuların debilerinin artış gösterdiği ve su taşıma kapasitelerinin en az olduğu 
dönemlerin sonbahar ve kar erimelerine bağlı olarak ilkbahar olduğu görülmektedir. Bu durum 
akarsuların sel ve taşkın risklerinin daha çok bu mevsimler içerisinde olduğunu kanıtlamaktadır. 
Özellikle çalışma sahasının nem oranın yüksek olması  buharlaşmayı engeller bu da sel ve seyelan 
sularının çok fazla kayba  uğramadan yüzeysel akışına devam etmelerine yol açmaktadır. Nem oranı 
çalışma sahasında % 77 ile % 88 seviyeleri arasında değişmektedir (Turoğlu, 2005). Çalışma sahasının 
iklim özelilikleriyle ilgili olarak yaşanan veri sağlama sıkıntısı nedeniyle bazı grafik ve analizler 
yapılamamıştır. 
 

rak Özellikleri Top        

Zemin ve toprak özellikleri sızma, su tutma kapasitesi düşük olması yüzeysel akışa geçen su 
miktarını azaltma konusunda etkili olmaktadır. Yaygın kayaç grubunun katılaşım kayaçları olması, 
bunların şiddetli çözülmeye maruz kalmasına enkaz örtüleri oluşturmalarına ve çözülme ürünlerinin 
feldaspat ve kil gibi suyu emerek şişen daha sonra  geçirimsiz bir özellik kazanmalarına ve infiltrasyon  
kapasitesinin azalmasına yol açmaktadır (Turoğlu, 2005). Çalışma sahasındaki bu litolojik yapı ve 
toprak özellikleri yüzeysel akışın  gücünü kaybetmeden eğim yönünde hızlı ve güçlü bir şekilde 
yoluna devam etmesine neden olur. Sızma kapasitesi azalan toprak suyun yüzeyde kalmasına neden 
olur ve suyun toprağın alt kısımlarına doğru  geçmesine müsaade etmez (Hoşgören, 2004). Sel ve 
seyelan sularının yüzeyde kolayca hareket etmesine ve taşkın nedeniyle alçak sahalarda biriken suyun 
yüzeyde uzun süre kalmasına yol açar. 

Bitki Örtüsü Özellikleri 
           Bol yağış alan, yüksek nem içeren ve sıcaklık şartları yıl içinde çok fazla değişmeyen  çalışma 
sahasında, kıyıdan başlayarak toprak örtüsünün bulunduğu, aklanın en üst yükseltilerine kadar, sık ve 
gür doğal bitki örtüsüne ait yeşilin birçok tonuna rastlamaktadır (Turoğlu, 2005). Çalışma sahasındaki 
bu doğal bitki örtüsünü 3 grupta incelemek mümkündür (Atalay, 2003).  

a)  Orman Formasyonu 
 0-900 m yükselti basamağı arasında; Geniş yapraklı ağaçları yer almaktadır 

 
 900-1500 m yükselti aralığında geniş yapraklı ve iğne yapraklı  karışık ormanlar yer 

alır. 
 1400-2100 m yükselti basamakları arsında sarıçam, ladin, göknar, karaçam gibi iğne 

yapraklı türler yer almaktadır. 
b) Çalı Formasyonu 
Psödomaki türleri, diğer çalı türleri ve orman altı türleri ortak olarak çalı formasyonunu oluştururlar. 
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   c)   Ot Formasyonu 
 1850-2100 m yükselti basamakları arasında yer alırlar. Fiziksel olarak ağaç yetişmesine uygun 

olmayan ve 3000 metrelere kadar çıkan zon içinde kalan formasyon ot formasyonu olarak 
belirlenmiştir. 

Çalışma sahasında bitki örtüsünün bu kadar fazla alan kaplaması sel ve taşkınların etkisini 
zayıflatmaktadır. Gerçekten de çalışma sahası içerisinde sel ve taşkınları engelleyici olan tek coğrafi 
özellik orman ve orman altı örtüsüdür. Zira bitki örtüsü yüzeysel akışı engeller ve  yağışla gelen suyun 
bir kısmını emerek yüzeysel akışı zayıflatır. Ancak orman ve orman altı örtüsünün çok fazla olması 
toprağın suyu emmesine engel olarak sel ve taşkınları gücünü arttırıcı bir etki de yapmaktadır. Orman 
ve orman altı örtüsünün kapladığı alanlar  Landsat etm 2000 uydu  görüntüsünde gösterilmiştir (Şekil 
6). 

Uzaktan Algılama Uygulamaları 

Algılama işlemi esnasında MSS (Multispectral Scanner), TM, Etm görüntü verilerinde bir 
miktar sistematik ve sistematik olmayan geometrik distorsiyonlar oluşur (Örmeci ve Ekercin, 1997). 
Geometrik düzeltmenin amacı, bu hataların giderilerek düzeltilmiş sayısal görüntünün harita olarak 
kullanılabilmesini sağlamaktır. 1/100000 ölçekli standart topografik harita üzerinde net ve doğru 
olarak tanımlanabilen görüntü üzerinde de seçilebilen yollar, nehirler, kıyıçizgileri, vb. çizgisel özellik 
taşıyan objelerin kesim noktaları gibi 6 nokta seçilmiştir. Bu noktalar kullanılarak görüntüden 
rektifikasyon işlemi  yapılmıştır. Yapılan uygulamaların hepsini burada göstermek mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle Trabzon ili örnek nokta olarak alınmıştır. 

Çalışma alanındaki bitki örtüsünün vadi içlerindeki alansal özelliklerini belirlemek, yüzeysel 
akışa olan etkileri ile ilgili yorumlama yapabilmek amacıyla Landsat 2000 Etm uydu görüntüsünün 
yakın kızılötesi 4, 3, 2 bant kombinasyonu kullanılmıştır (Şekil 6). Uydu görüntüsüne baktığımızda 
özellile vadi içlerinde bitki örtüsünün yoğun olduğu yerleşmenin fazla olduğu kesimlerde ise azalma 
gösterdiği görülmektedir. Bu özellikler dikkate alındığında yerleşim yerlerinde yağış sırasında suyun 
direkt olarak yüseysel akışa geçtiği ve bunun sonucunda sel karakterine büründüğü söylenebilir. 
Trabzon ve çevresinde bitki örtüsü tahribinin yıldan yıla düzenli olarak arttığı görülmektedir (Şekil 8. 
 
 

                                                                                                              
 

Şekil 6 : Çalışma alanının Landsat Etm 2000 uydu görüntüsü (3,2,1 Bant kombinasyonu). 
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Çok az bir düz alana sahip çalışma alanında yerleşim yerleri genel itibariyle akarsu ağızlarına ve 
kıyı kesiminde yoğunlaşmıştır. Bu anlamda değerlendirildiğinde eğim yönünde hızlı ve ani olarak 
meydana gelen sel olayları yerleşim yerlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Trabzon, Değirmendere 
gibi güçlü ve etkili sel ve taşkınlara yol açan bir akarsuyun ağız kısmına kurulmuştur (Şekil 7. 
Özellikle eğim değerlerinin % 0-16 arsında değiştiğini düşünürsek bu alanlarda ani eğim azalmasına 
bağlı olarak taşkınların meydana gelmesi kaçınılmazdır. 

 
           Şekil 7 : Trabzon ili merkezi durumu Landsat 2000 Etm (3,2,1 Bant kombinasyonu). 

Landsat uydu verileri yerleşim alanları ve bitki örtüsü değişimlerinin izlenmesinde araştırmacılara 
büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Çalışma sahasındaki alansal değişimleri belirlemek amacıyla 
Trabzon ili örnek olarak belirlenmiştir. 1975 Landsat Mss ve 1987 Tm uydu görüntülerine 
baktığımızda bu 12 yıllık süreç içerisinde bu bölgede çok fazla bir değişimin yaşanmadığı 
görülmektedir (Şekil8).Değirmendere’nin ağız kısmı özellikle 1987 yılından itibaren yerleşimin 
yoğunlaştığı bir alan olmuştur ki bu durumda sel ve taşkın gibi doğal olayların afete dönüşmesine 
neden olmuştur. Suni faaliyetlerin akarsu yataklarında meydana getirdikleri değişiklikler akarsu ağı 
özelliklerinde farklılıkların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle Trabzon ve çevresinde eğimin 
denizin hemen gerisinde ve bir anda arttığı göz önüne alındığında bu durumun tehlikeli olduğu ve 
olumsuz sonuçlar doğuracağı aşikardır. Trabzon ilinin Değirmenderenin ağız kısmına doğru geliştiği 
görülmektedir. Eğimin bu alanda % 0-16 değerleri arasında değiştiğini düşünüldüğünde ani 
eğim azalmasına bağlı olarak taşkınların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Landsat 2000 Etm 
uydu görüntüsünü incelediğimizde 1987 yılından itibaren yerleşimin bir hayli yoğun olduğu 
ve ani bir artış sergilediği görülmektedir (Şekil 8).Bu alanlarda yoğunluğun artması meydana 
gelebilecek sel ve taşkınların zararının artmasına yol açmaktadır. 
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Şekil 8 : Trabzon ilinin 1975-2000 yılları arası gelişimi. 

Arazi Kullanım Özellikleri 
Arazi kullanım özellikleri sel ve taşkın olaylarının afet haline gelmesindeki en büyük 

etmendir. Birçok coğrafi özelliğin sel ve taşkınları teşvik etmesi nedeniyle sel ve taşkın 
tehlikesinin yüksek olması, Beşikdüzü-Solaklı arsındaki aklanın doğal bir özelliğidir. Fakat 
dikkat edilmesi gereken unsur bu doğa olaylarının birer afet boyutuna ulaşmalarında asıl 
faktör o afete maruz kalan insanın kendisidir. İnsanların arazi özelliklerini bilerek ve buna 
uygun davranması gerekmektedir. Bu sahada da yanlış davranışlar yer almaktadır. Örneğin 
doğal su akışını çeşitli yollarla bozmak ya da tahrip etmek. Bunlara örnek verecek olursak; 
yerleşmelerin vadi yataklarına inşa edilmesi, taş ocaklarının vadi yataklarında yer alması, vadi 
alanlarından kum almak, akışı bozacak biçimde köprüler inşa etmek, tarım alanlarını 
akarsuların akış yolu üzerinde oluşturmak gibi daha birçok yanlış uygulama sıralanabilir. 
 

SEL VE TAŞKINLARIN  SONUÇLARI 
 

 Can ve mal kayıplarına neden olurlar, 
 Akarsu yataklarında ya da felaketin meydana geldiği yerlerdeki yapılarda zarara neden olurlar, 
 Kamu kuruluş ve kurumlara ait yapılara zara verirler, 
 Yerleşim yerlerindeki kanalizasyon, su, ptt, yol v.b altyapı hasarlarına yol açarlar, 
 Birçok yerleşmeye ulaşılmasını kısıtlarlar, 
 Sağlık koşullarını olumsuz yönde etkilerler, 
 İnsanlar üzerinde psikolojik etkileri fazla olur, özellikle çocuklar üzerinde, 
  Toprak ve Arazi Kaybı sebep olurlar. 
 Liman ve benzeri tesislerin molozlarla dolmasına neden olurlar. 
 Biyolojik yaşam olumsuz yönde etkilenir, 
 Büyük toprak erozyonuna neden olurlar 
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  SEL TAŞKINLARI ÖNLEME VE ZARAR AZALTMA ÖNERİLERİ 
 

 Kurulacak kurum, kuruluş ve siteler v.b yapılar ÇED araştırması yapıldıktan sonra uygulanmalı.  
 Doğu Karadeniz’de sel olgusuyla ilgili olarak havza özellikleri ve özellikle bitki örtüsüyle toprağa 

ilişkin parametreler saptanmalıdır. 
 Sel ile ilgili kuruluşlar Üniversiteyle işbirliği yaparak araştırma birimleri oluşturmalı havzadaki 

sorunları çok yönlü projelerle araştırmalıdırlar. 
 Ormanlara ve tarım alanlarına  yapılacak teknik müdahaleler de ekolojik koşulların değişiminin 

ortama etkisi araştırılmalıdır. 
 Arazi sınıflaması, dökümü ve değerlendirilmesi yeniden yapılmalıdır. 
 Bölgenin ulaşım ağının kurulması bilimsel olarak belirlenmelidir. 
 Bölge halkının tümünün sel olayı hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir 
 Sel ve taşkın konusunda yöneticilerin iyi derecede eğitilmesi gerekir. 
 Eğitim kurumlarının en alt seviyesinden  başlanarak ders programlarına sel ve taşkın konuları 

eklenmelidir 
 Tarım il müdürlüklerinden köye halkı bilgilendirmek amacıyla çeşitli dergi broşür v.b yayımlar 

ailelere kadar ulaştırılmalıdır. 
 Yürürlükte olan çevre yasalarına işlerlik kazandırılmalıdır. 
 Yeni ve uygulanabilir bir arazi kullanım ve koruma yasası yapılmalıdır. 
 Orman tahribatlarında verilen cezalar daha ağır olmalıdır 
 Uygulamaların ve özellikle hizmetlerin yerine getirilmesinde önemlidir. 
 Sel, taşkın, deprem ve benzeri doğal afetlerin bölgedeki tüm kuruluşları eş güdüm içinde 

çalıştıracak bir örgütün kurulmasında yarar vardır. 
 Bu afetlerle  ilgili orman bölge müdürlüğü, köy hizmetleri il müdürlüğü, DSİ, afet işleri v.b birçok 

örgüt vardır. Fakat mülki yöneticiler kime emir verecekler, konusunda karar verme zorluğu 
çekmektedir. Bu dağınıklığın ortadan kaldırılması gerekir. 

 Havza ıslahı yetisi, Klimatoloji bilgisi, Toprak bilgisi, Jeomorfolojik bilgiye  sahip olan coğrafyacı 
ve orman mühendislerinin bu örgütte işlendirilmesi gerekir. 

 Doğal drenaj içinde her türlü yapılaşmaya ve su akışını engelleyecek uygulamalardan 
kaçınılmalıdır. 

 Araştırma sahasının coğrafi özelikleri dikkate alınarak, her büyüklükteki yerleşimlere ait, doğal 
plan ve afet risk analizleri yapılamalıdır. 

 
 **Ve en önemlisi alınacak tedbirlerin tavizsiz uygulanması gerekmektedir 
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