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ÖZ
Günümüz teknolojisindeki gelişmelere paralel bir biçimde ilerleme sergileyen Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) birçok bilim dalı ile ilgili uygulamalara sahip olduğu gibi jeomorfoloji çalışmalarında da önemli bir
kullanım alanına ve potansiyeline sahiptir. CBS’nin, jeomorfolojik özelliklerin belirlenmesinde ve
yorumlanmasında sağlamış olduğu kullanım potansiyelini ortaya koymak amacıyla, Kırklareli iline bağlı Vize
ilçesi sınırları içinde yer alan Kasatura Körfezi Hidrolojik Havzası çalışma alanı olarak belirlenmiştir.
Çalışmada veri kaynaklarını 1/25000 ölçekli topografya haritaları, 1/100000 ölçekli jeoloji haritaları
veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Veri tabanının ve data yapısının oluşturulmasında ArcGIS 9.1 CBS yazılımı
ile ERDAS 8.5 Uzaktan Algılama (UA) yazılımından faydalanılmış, jeomorfoloji çalışmalarında katkısı olacak
3D Analysis ve Spatial Analysis modüllerinden de yararlanılmıştır. Oluşturulan veri tabanı kullanılarak çalışma
sahasında yer alan akarsulara ait sayısal değerler belirlenmiş, havza içerisindeki ana akarsular olan Elmalı dere,
Sultanbahçe D. ve Erikli D. gibi alt havzaların çatallanma miktarı, drenaj yoğunluğu, akarsu sıklığı ve akarsu
boyuna profilleri gibi hidrografik veriler elde edilmiş ve ERDAS 8.5 yazılımı kullanlırak blokdiagram
oluşturulmuştur. CBS ortamında değerlendirilerek analiz edilmiştir. Ayrıca CBS ortamında oluşturulan veri
tabanından faydalanılarak jeomorfoloji ve jeoloji haritaları üretilmiş, jeolojik birimlerin alansal dağılışları
grafiklendirilmiştir. Sultanbahçe D. ve Elmalı D. alt havzalarının hipsometrik eğrileri oluşturulmuş, hipsometrik
integral değerleri bulunmuştur. Bu iki alt havzanın birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu belirlenmiş ve
jeomorfolojik özellikleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Gerekli veri kaynakları oluşturulduktan ve
analizleri yapıldıktan sonra CBS’nin jeomorfoloji çalışmalarında ve havzalara ait sayısal verilerin üretilmesinde
kullanım potansiyelinin çok yüksek olduğu ve incelenen sahanın morfometrik özelliklerinin ortaya konmasında
büyük öneme sahip olduğu anlaşılmıştır. Fakat bunun yanında, CBS’deki analiz kolaylığının, çalışmalara ne
kadar çok katkısı olsa da arazide yapılacak çalışmalarla desteklenmeden gerçekçi sonuçlara gidilemeyeceği
anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeomorfoloji, Kasatura Körfezi, Uzaktan Algılama.
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Giriş
Farklı bilim dalları tarafından çeşitli uygulamalara yönelik olarak kullanılabilme potansiyeline
sahip olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 1990’lı yıllardan itibaren mekansal unsurların geometrik ve
semantik bilgilerini oluşturmak, bu bilgileri saklamak ve analiz etmek için sofistike bir sistem
olmuştur (Turoğlu, 2000). Özellikle yer bilimleri ile ilgili uygulamalarda önemli bir kullanım
potansiyeline sahip olan CBS, jeomorfoloji çalışmalarında ve araştırmalarında da kullanıcıya çok
büyük avantajlar sağlamaktadır. CBS ortamında oluşturulan sayısal ve sözel veri tabanıyla araştırmacı;
güvenilir, kesin, kantitatif, hızlı ve veri entegrasyonu kolay bir data yapısına sahip olabilmektedir.
Yukarıda belirtilen bu özelliklerin yanı sıra, oluşturulan veri tabanı doğrultursunda CBS teknolojisi
kullanılarak sayısal yükselti modeli (SYM), eğim haritası, bakı haritası, çeşitli profiller (vadilerin
boyuna ve enine profilleri v.b), blokdiagramlar gibi birçok jeomorfolojik özelliği ortaya koyabilecek
veri kaynakları oluşturma potansiyeline sahiptir. Ayrıca CBS, akarsu havzalarıyla ilgili morfometrik
parametrelerin (drenaj yoğunluğu, akarsu sıklığı, dizin çatallanma oranları v.b) ve diğer ilişkili
veritabanlarının mekansal analizlerinin güncellenmesi ve takip edilmesinde önemli niteliklere sahiptir
( M.F, Goodchild v.d., 1993). Çok farklı uygulamalara ve analiz yöntemlerine sahip olan CBS’nin
jeomorfoloji çalışmaları ile ilgili bütün uygulamalarını burada göstermek mümkün değildir. Bu
nedenle uygulamaların bir kısmı gösterilmiştir.
Bu amaçla, çalışma sahası olarak Kırklareli iline bağlı Vize ilçesi sınırları içinde yer alan
“Kasatura Körfezi Hidrolojik Havzası” seçilmiştir (Şekil 1). Bunun nedeni, TÜBİTAK öğrenci projesi
olarak alınan aynı bölgenin jeoekoloji çalışmasında, jeomorfolojik özelliklerinin bir katman olarak
analize katılması hedeflenmiştir. Bundan dolayı kasatura körfezine dökülen akarsuların havzası
araştırma alanı sınırı olarak belirlenmiştir.

Şekil 1 : Araştırma alanının coğrafi konumu.

Materyal ve Metot
Çalışma alanının araştırma kapsamı içerisindeki jeomorfolojik özelliklerini ortaya koymak ve
morfometrik parametleri değerlendirmek amacıyla sahaya ait 1/25000 ölçekli topografik haritalar,
1/100000 ölçekli jeoloji haritası veri kaynakları olarak belirlenmiştir. Ayrıca belli tarihlerde ve
aralıklarda arazi çalışmaları düzenlenerek veri kaynaklarının ve oluşturulan veri tabanlarının
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doğruluğu denetlenmiştir. Temel altlık haritalar olarak faydalanılacak olan topografya ve jeoloji
haritalarının geometrik düzeltmeleri yapılmış (UTM , ED50, Z35) ve manuel sayısallaştırmayla CBS
ortamında değerlendirilebilecek ve analiz uygulanabilecek hale getirilmiştir. Veri tabanının
oluşturulması ve analiz işlemlerinin yapılabilmesi için ArcGIS 9.1 yazılımı ve ArcGIS 3D Analyst ve
Spatial Analyst modülleri kullanılmıştır. Oluşturulan veri tabanı ve veriler doğrultusunda çalışma
alanının jeomorfolojik özelliklerinin anlaşılması ve yorumlanabilmesinde katkı sağlayacak çalışmalar
aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

Havzanın Şekil Özelliği
Kasatura Körfezi hidrolojik havzası, 2 alt havzadan oluşan, 79,852 km²’lik bir su toplama
havzasına sahiptir. Havzanın düz mesafe uzunluğu 12,25 km, genişliği ise 8,47 km’dir.

Jeolojik Özellikler
Jeolojik özelliklerin; jeomorfolojik oluşum ve gelişim üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.
Bu anlamda değerlendirildiğinde jeomorfolojik özelliklerin anlaşılmasında, sahanın jeolojik mazisi ve
litolojik birimlerinin özelliklerinin bilinmesi ve anlaşılması son derece önemlidir. Litolojik birimlerin
veya formasyonların, analiz işlemlerinde katman olarak değerlendirilebilmesinde, formasyonların
dağılış özelliklerinin ortaya konmasında ve haritalanmasında CBS önemli avantajlar ve kolaylıklar
sağlamaktadır (Akar v.d, 2006). Bu kapsamda, sahanın jeoloji haritası sayısallaştırışmış, veritabanı
oluşturulmuş ve sahaya ait litolojik birimlerin sahadaki alansal dağılışları Spatial Analyst modülü
yardımıyla belirlenmiştir (Şekil 2).
Araştırma sahası içerisinde, Permiyen öncesi, Permiyen, Trias, Tersiyer ve Kuvaternere ait
birimler bulunmaktadır. Bunlardan Trias Mahya şistleri 25,521 km2 alansal değeriyle en fazla alana
sahiptir. Bunu Kuvatermer Trakya formasyonu 16,245 km2, Trias Şermat kuvarsiti 15,210 km2 ve
Permiyen Kızılağaç metagraniti 10,224 km2 alansal değerlerleriyle takip etmektedir (Şekil 2).

Şekil 2: Çalışma sahasının Jeolojik birimleri ve alansal dağılışları.
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Sayısal Yükselti Modeli (SYM)
SYM’ler; stereoskobik uydu görntüleri, stereoskobik hava fotoğrafları, arazi okumaları gibi
yöntemlerle elde edilebilirler. Bu çalışmada ise jeomorfoloji araştırmalarında temel altlık olarak
kullanılan 1/25000 ölçekli topografik haritalar 10 m izohips aralığı kullanılarak sayısallaştırılmıştır.
Bunun yanında yükseklik noktalarının (nirengi, tepe noktaları vb.) değerleri nokta veri olarak
girilmiştir. Üretilen eşyükselti eğrileri ve yükseklik noktalarından öncelikle 3D Analyst modülü
kullanılarak düzensiz üçgen ağı olarak nitelendirilen TIN üretilmiştir. Bu veri yapısındaki tüm
noktalar genellikle komşu thiessen poligonlarının merkezlerini birleştiren bir yöntem olan Delaunay
üçgenlemesi birbirine bağlıdır (Gülgen, 2004). Ayıca, noktaların x, y, z koordinatları bilinen noktalar
olduğu ve noktaları birleştiren üçgen yüzeylerin her birinin düzlem olduğu kabuledilebilmektedir
(Kumler, 1994). TIN’nin (Triangulated Irregular Network) özelikle en temel yararı , tepe, sırt, çukur
ve vadi gibi jeomorfoloji çalışmalarında önemli olan yüzeylerin veri toplama yöntemine bağlı olarak
gerçek bölgelerinde gösterebilmesidir (Gülgen, 2004).
Üretilen TIN modeli Raster formata dönüştürülerek SYM üretilmiştir (Şekil 3). Bu dönüşümde
grid büyüklüğü olarak 10 m. seçilmiştir. Bu değerin seçiminde ise girilen 10 m. aralıklı ve bazı
alanlarda 5 m. aralıklı eşyükselti eğrilerinin kullanılması etkili olmuştur. Eşyükselti eğrilerinden
üretilen SYM’lerin özellikle küçük aralıklı olanlarında, altimetrik doğruluğu fazla olur ve kullanılışlı
veri kaynaklarını oluştururlar (Wilson, vd., 2000).
SYM’ler havzalara ait jeomorfoloji çalışmalarında sıklıkla kullanılan eğim ve bakı gibi
haritaların oluşturulmasında kolaylıklar sağlamaktadır.

Şekil 3 : Araştırma sahasının sayısal yükselti modeli.

Üretilen SYM’ler, geçmiş dönemlerde araştırmacılara büyük zaman kaybı yaşatan
çeşitli profil çıkarımları ve analizlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Özellikle
blokdiagram gibi morfolojik görünümle ilgili önemli bilgiler içeren ve ortaya koyan
uygulamalarda hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasında önemli katkıları olabilmektedir
(Şekil 4). Blokdiagramlar 3 boyutlu olma özelliği dolayısıyla jeomorfoloji çalışmalarında
büyük bir önem arz ederler (Bilgin, 2001). Bu noktada SYM’ler son derece faydalı bir şekilde
kullanılabilmektedir. ERDAS 8.5 yazılımı kullanılarak üretilen Sultanbahçe D. vadisinin ağız
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kısmına yakın bir bölümünü kapsayan bilokdiagramına baktığımızda; Sultanbahçe D.
vadisinin bu kısımda dar ve derin bir boğaz vadi özelliği taşıdığı görülebilmektedir (Şekil 4).

Şekil 4 : Sultanbahçe D. vadisi ağız kısmı blokdiagram.

Jeomorfolojik Özellikler
Çalışma sahasına ait yapılan arazi gözlemleri, relief analizleri ve daha önce yapılmış çalışmalar
birlikte değerlendirilerek bölgeye ait morfolojik özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada CBS
ortamında oluşturulan veri tabanı doğrultusunda ve daha önce yapılmış çalışmalarda baz alınarak
farklı yükseltilere sahip 5 adet yüzey tespit edilmiştir (Şekil 5). Bu yüzeyler esas itibariyle 3 farklı
yaştaki aşınım yüzeylerinden oluşmaktadır (Genç, 1995). Bu yüzeylerin CBS ortamındaki
yaşlandırması yapılırken Erol’un D sistemleri esas olarak belirlenmiştir (Tablo 1).

Şekil 5 : Çalışma alanının jeomorfoloji haritası.
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D Sistemleri

Jeolojik
Yaş

Jeomorfolojik
Birim

Topografik
Yükselti

DI

Alt-Orta Miosen

Miosen Aşınım

300-450m

DI

Üst Miosen

D III

Pliosen

SY

Alt Pleistosen

SA

Üst Pleistosen

Yüzeyleri

200-300m

Pliosen Aşınım
Yüzeyleri
Pleistosen Yüksek
Taraça Düzlükleri
Pleistosen Alçak
Taraça Düzlükleri

100-200m
50-100m
0-50m

Tablo 1 : Çalışma sahasındaki aşınım yüzeylerine ait seviye düzlükleri detayları.
-Eğim Özellikleri

Eğim; belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükselti farkıdır (Bilgin,
2001). Eğiminin bu özelliğinden dolayı yerin çekim kuvvetine bağlı olarak su ve diğer
materyalleri eğim yönüne paralel bir şekilde akıma geçer. Bundan dolayı hidrolojik ve
jeomorfolojik çalışmalarda büyük bir önemi vardır. CBS de ise eğim, raster tabanda herbir
hücreden çevresindeki hücrelere maksimum değişim oranı olarak tanımlanır (Burrough, vd.,
1998). Eğim hesaplamalarında formül (1)’de verilen hesaplamalar kullanılır.
Formülden de anlaşılacağı üzere eğim hesaplamaları yüzde ve derece cinsinden de
yapılabilmektedir. Yapılacak çalışmaya göre istenen tür belirlenebir ve eğim haritası oluşturulabilir.
Üretilen 10 m. grid aralıklı SYM’den 3D Analyst içinde yeralan Surface Analysis modülü kullanılarak
sahanın yüzde cinsinden eğim haritası (10x10) üretilmiştir. Ayrıca Spatial Analyst modülü
kullanılarak eğim değerlerinin alansal hesaplamaları yapılmış ve sayısal olarak karşılıkları bulunuştur
(Tablo 2). Bu değer ve özellikler bize çalışma alanıyla ilgili kantitatif ve güvenilir bilgiler
sağlamaktadır.

(1)
Elde edilen eğim haritasına göre, sahada eğim değerlerinin vadi içlerinde ve sahanın GD
kesimlerinde arttığı gözlemlenmektedir (Şekil 6). Kırmızıyla gösterilen alanlar eğim değerlerinin fazla
olduğu kesimlere karşılık gelmekteyken yeşil ve bunun tonları eğimin daha az olduğu kesimlere
karşılık gelmektedir. Eğim değerleri 4 grup altında ele alınmıştır. Bu gruplar aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
Eğim Değerleri

Morfolojik

Kapladığı Alan

( %)

Tanım

(km2)

0-6

Düz ve Çukur Alanlar

24,03

6-23

Az Eğimli Sahalar

25,32

23-59

Fazla Eğimli Sahalar

20,50

59-100

Çok Fazla Eğimli
Sahalar

8,41

Tablo 2 : Çalışma alanının eğim sınıflaması ve alansal dağılışları.
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Şekil 6 : Araştırma alanının eğim haritası.
-Bakı Özellikleri
Eğim yüzeyinin yönü olarak tanımlanan bakı, kuzeyden başlayarak saat yönünde (0-360o)
derece ile ölçülür. Düz eğime sahip alanlar, herhangibir yöne bakmadıkları için -1 değeri atanır. Bakı
faktörü, sahalardaki nem, yağış, rüzgar, güneşlenme süresi ve şiddeti gibi doğal ortam özellikleri
üzerinde yönlendirici rol oynar. Derece olarak bakı, sonlu farklar kullanılarak hesaplanır (Wilson, vd.,
2000).
Eğim özelliklerinin belirlenmesinde olduğu gibi, çalışma alanının bakı özelliklerinin
belirlenmesinde de yine 3D Analyst içindeki Surface Analysis modülü kullanılmıştır. Bakı, dört ana
yön, dört ara yön ve düz alanlarla birlikte toplamda 9 grup olarak belirlenmiştir (Şekil 7).

Şekil 7 : Çalışma sahasının bakı haritası.
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-Drenaj Ağı Morfometrisi:
Havzaların drenaj ağı morfometrik özellikleri ile ilgili çalışmalara katkısı olması bakımından,
havzanın aşındırılmasında önemli bir yere sahip akarsu ve akarsu ağlarının özelliklerinin
incelenmesinde CBS önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla, öncelikle topografya haritası üzerinde yer
alan akarsular sayısallaştırılmış ve çalışmayı destekleyecek veri tabanı oluşturulmuştur (Şekil 8). Daha
sonra Kasatura körfezine dökülen iki ana akarsuyun havzaları biribirinden ayrılarak havzaların her biri
için bazı morfometrik özellikleri hesaplanmıştır (Tablo 3).
-Drenaj Tipi: Akarsular: CBS ortamında Strahler yöntemine göre bölümlendirilmiştir (Strahler,
1964). Oluşturulan veri tabanı doğrultusunda yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda Karadeniz
aklanı içerisinde yer alan çalışma sahasının 3.8, 6, 1.8, 5, 4.1 genel çatallanma oranlarına sahip olduğu
belirlenmiştir (Tablo 3). Özellikle yapısal kontrol altında bulunan paralel-sub-paralel drenaj özelliği
sergileyen havzalarda çatallanma oranı 4 ve üzeri değerler göstermektedir. Bu bilgiler doğrultusunda
değerlendirildiğinde, çalışma sahasındaki alt havzalarda bu özellik tam olarak yansımazken havza
genelinde iki ana akarsu olan Elmalı D. ve Sultanbahçe D. bakıldığında paralel-sub-paralel bir drenaj
ağı özelliği sergiledikleri görülmektedir (Tablo 3 ve Şekil 8).
-Akarsu sıklığı (Fu): Çalışma alanı içerisinde yer alan alt havzalar ve bunların kollarının havza
içindeki birim alandaki yatak sayısını ifade etmektedir ( Hoşgören, 2004). Havzadaki toplam dizin
sayısının (∑Nu) havza alanına bölünmesiyle elde edilir (4). Bu bakımından yüksek sıklık değerleri,
geçirgen olmayan zemin özellikleri, seyrek bitki örtüsü ve yüksek relief özelliklerini gösterirken,
düşük sıklık değerleri ise geçirgen olan jeolojik özellikleri ve alçak relief özelliklerini ortaya
koymaktadır (Hoşgören, 2004). Alt havzaların akarsu sıklığı irdelendiğinde Sultanbahçe derenin 3.72,
Elmalı derenin alt havzasının ise 3.12 değerlerinde olduğu görülmektedir (Tablo 3). Bu değerler
ışığında iki alt havzanın akarsu sıklığı açısından birbirinden çok farklı olmadıkları belirlenmiştir.
Ancak iki havza karşılaştırıldığında Sultanbahçe derenin Elmalı dereye oranla daha az geçirimlilik
özelliği taşıyan yapısal farklılıkları oldu görülmektedir.
Parametreler
Havzalar
S. Bahçedere
Elmalıdere
Genel

Alan
(km2)
51.49
27.51
79.00

D1
148
61
209

D2
35
19
54

D3
5
4
9

Dizin Çatallanma Oranı
Formül
Havza
S. Bahçedere
Elmalıdere
Genel

Toplam Dizin
Sayısı
( ∑ Nu)
192
86
278

Akarsu Dizinleri

Rb =

Nu
(2)
N u +1

4.2, 7, 1.6, 3, 3.9
3.2, 4.7, 2, 3.3
3.8, 6, 1.8, 5, 4.1

D4
3
2
5

D5
1
1

Drenaj
Yoğunluğu

Dd =

∑L
A

Toplam Dizin
Uzunluğu (km)
( ∑ L)
130.70
67.46
198.16
Akarsu
Sıklığı

(3)

Fu =

2.53
2.45
2.50

∑N
A

u

(4)

3.72
3.12
3.51

Tablo 3: Drenaj ağı morfometrik özellikleri (Akar v.d. 2006).
-Çatallanma Miktarı ve Oranı(Rb): Yeni kurulan akarsu şebekesi, başlangıç olan ana yataktan
itibaren birinci derece kolları (segmentleri), daha sonra ikinci, üçüncü derece ve diğerleri ile artan bir
sıklık göstererek gelişir ve dallanır (Strahler, 1964). Havza içindeki alt havzalarda yer alan akarsuların
çatallanma oranları (Rb), Strahler metodu uygulanarak sayısallaştırılmış ve bölümlendirilmiştir
(Strahler,1964). Havza içerisindeki çatallanma oranlarında birinci ve ikinci dizinler arasında bulunan
değerlerin, en yüksek dizin ve bir önceki dizin arasından çıkan değerden fazlalığı oranında havza
içinde dar-derin ve genç vadilerin oranında bir artış olmaktadır. Havza içerisindeki çatallanma
oranlarında birinci ve ikinci dizinler arasında bulunan değerlerin, en yüksek dizin ve bir önceki dizin
arasından çıkan değerden fazlalığı oranında havza içinde dar-derin ve genç vadilerin oranında bir artış
olmaktadır (2). Bu açıklamalar ışığında alt havzalardan Sultanbahçe Dere’de ilk dizinin çatallanma
oranı Elmalı Dere’ye göre fazladır (Tablo 3).
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Şekil 8 : Çalışma alanındaki akarsu ağı ve alt havzalar (Akar, 2006).
Ayrıca yine havza içindeki toplam dizin değerlerini (∑Nu) incelediğimizde Sultanbahçe
Dere’nin toplam dizin sayısının 192, Elmalı Dere’nin ise 86’dır. Havza içindeki toplam dizin sayısının
ise 278 olduğu görülmektedir. Toplam dizin değerlerine baktığımızda akarsuların bu alt havza
içerisinde genç ve dar-derin vadiler oluşturduğu anlaşılmaktadır ( Akar, vd. 2006).
-Drenaj Yoğunluğu(Dd): Havzanın akarsular tarafından parçalanma derecesini gösteren bir
ölçüdür ve formül (3)’te de belirtildiği gibi toplam akarsu uzunluğunun (∑L) havza alanına (A)
bölünmesiyle elde edilir (Hoşgören,2004). Ayrıca drenaj yoğunluğu, yüzeysel akışı kontrolü altında
tutan faktörlerin bir sonucu olup havzadaki sediment ve su çıkışını etkilemektedir. Drenaj Yoğunluğu
belirleyen faktörleri sırlayacak olursak; zeminin geçirgenlik özelliği, infiltrasyon kapasitesi, bitki
örtüsünün seyreklik veya sıklığı, relief özellikleri ve klimatik faktörler biçiminde sıralanmaktadır
(Morisawa M, 1968). Alt havzalar için elde edilen değerlere göre Sultanbahçe Derenin drenaj
yoğunluğu 2.53’tür. Bu değer bize akarsuların su kaybının az olduğunu göstermektedir. Özellikle
litolojik yapıdan ve bitki örtüsünden kaynaklanan kayıp, bu alt havzada biraz daha azdır. Elmalı dere
alt havzasına baktığımızda ise bu değer 2.45 olarak karşımıza çıkar (Tablo 3). Bu durum da bize
Elmalı dere alt havzasının yoğunluğunun daha az olduğu, su kaybının Sultanbahçe dereye göre fazla
olduğunu göstermektedir.

Hipsometrik Eğri
Hipsometrik eğri bir bölgenin yükseklik dağılımını gösterir. Hipsometrik eğrilerin yapımında
alan ve yükseklik, toplam alan ve toplam yüksekliğin bir fonksiyonu olarak hesaplandığı için
hipsometrik eğri havzanın boyutu ve yüksekliğinden bağımsızdır (Tüysüz, 2002). Bu nedenle farklı
boyuttaki havzalar hipsometrik eğriler kullanılarak birbirleri ile kıyaslanabilir. A havzanın toplam
alanı (Havzadaki her iki komşu eşyükselti eğrisi arasındaki alanların toplamı) a havza içerisinde
verilen bir h yüksekliği üzerindeki alanların toplam alanı a/A oranı (Rölatif alan) havzanın en yüksek
kesiminde (h/H=1) sıfır iken havzadaki en alçak noktada (h/H=0) bir değerine ulaşır (Bilgin, 2001).
Arc GIS 9.x yazılımı kullanılarak üretilen bu eşyükselti eğrileri ve yükseklik noktalarından
öncelikle 3D Analyst modülü kullanılarak düzensiz üçgen ağı olarak adlandırılan ve tesselation-vector
gösterme arasında hibrid bir model olan TIN’e dönüştürülmüştür (Wilson, v.d., 2000).
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Üretilen TIN modeli Raster formata dönüştürülerek sayısal yükselti modeli elde edilmiştir. Bu
dönüşümde grid büyüklüğü olarak 10 m. seçilmiştir. Bu değerin seçiminde ise girilen 10 m. aralıklı ve
bazı alanlarda 5 m. aralıklı eşyükselti eğrilerinin kullanılması etkili olmuştur. Eşyükselti eğrilerinden
üretilen SYM’lerin özellikle küçük aralıklı olanlarında, altimetrik doğruluk fazla olur ve kullanılışlı
veri kaynaklarını oluştururlar (Wilson, v.d., 2000). Bu raster veri havzanın hipsometrik eğirsinin
üretilmesi için gerekli olan 50 m’lik yükselti kuşaklarının m2 olarak hesaplanması açısından büyük
katkı sağlamıştır. Havzanın hipsometirk eğrisi incelendiğinde çok belirgin olmamakla birlikte içbükey
(konkav) bir şekil arz ettiği görülmektedir (Grafik 1). Bu durum bize havzanın gençlik döneminden
olgunluk dönemine geçiş süreci içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu analiz sonuçlarına göre
çalışma alanı içerisindeki akarsuların aşındırma güç ve kabiliyetleri azalacak dolayısıyla dar-derin
vadiler oluşturma ihtimalleri zayıflayacaktır.
Yine alt havzalardan biri olan Sultanbahçe D’nin hipsometrik eğrisini incelediğimizde Elmalı
dere alt havzasının hipsometrik eğri özelliklerinden farklı olduğu hemen ilk bakışta fark edilmektedir.
Bu durum Sultanbahçe D. alt havzasının diğer alt havzaya oranla daha olgun olduğunu göstermektedir.
İç bükey (konkav) bir durum gösteren hipsometrik eğri Sultanbahçe D. alt havzasının gençlikten
olgunluğa geçiş safhasında olduğunu göstermektedir (Grafik 2). Ayrıca havzanın hipsometrik integral
değerinin 0,439 olması bu durumu netleştirmektedir. Özellikle Elmalı derenin Sahanın hipsometrik
eğrisine bakıldığında dışbükey bir şekil arz ettiği görülür (Grafik 3). Bu alt havzanın genelde dağlık
bir arazi olması ve eğim değerlerinin yüksek oluşu dış bükey eğri ile uyuşmaktadır. Dış bükey bır
görünüme sahip olması genç-dar ve derin vadilere sahip olduğunu, genç bir havza özelliğini taşıdığını
ortaya koymaktadır. Havzanın hipsometrik integral değeri 0,469’dur. Bu değer sahanın gençlik
safhasında olduğunu göstermektedir (Keller v.d., 2003).
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Grafik 1: Çalışma sahasının hipsometrik eğrisi.
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Grafik 2 : Elmalı Dere hipsometrik eğrisi.
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Grafik 3 : Sultanbahçe Dere hipsometrik eğrisi.

-Hipsometrik integral : Hipsometrik integral hipsometrik eğri altında kalan toplam alandır.
Hipsometrik integral değeri yüksek ise topografya ortalamaya göre yüksek demektir. Orta ya da düşük
hipsometrik integral değeri daha olgun (yaşlı) drenaj havzalarını karakterize eder. Hipsometirk
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Ortalama Yükseklik – Minimum Yükseklik
Maksimum Yükseklik—Minimum Yükseklik (5)
integrral Ortalama yükseklik-minimum yükseklik/ Maksimum yükseklik-minimum yüksekliğe oranı
şeklinde hasaplanmaktadır (5). Havzanın hipsometrik integral değeri 0.441’dir. Bu değer sahanın
gençlik safhasından olgunluk safhasına geçiş sürecinde olduğunu göstermektedir (Keller, v.d., 2003) .

Doğal Akış (Flow Accumulation)
Sayısallaştırma işlemi sonucu oluşturulan SYM’lerde istenmeyen hatalar ortaya
çıkabilmektedir. Sayısal yükseklik modeli üzerinde, sayısallaştırmadan dolayı oluşan çukur ve pik
noktalarında gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir (Özdemir, 2006). Gerekli düzeltmeler
yapıldıktan sonra, bu model esas alınarak ArcGIs 9.1 yazılımı içerisindeki Hydrology tool yardımıyla
su akış yönleri modeli oluşturulmuştur. SYM kullanılarak Oluşturulan su akış yönleri modeline göre
akış toplanma modeli oluşturulmuştur (Şekil 9). Şekil 9’de de görüldüğü gibi birikimli olarak
hesaplanan grid değerlerine göre her bir grid hücresi 0’dan başlayıp 257.430’a kadar çıkan sayısal
ifadeler arasında bir değer almıştır. Siyah ile gösterilen alanlardaki grid değeri sıfır iken, grid değeri
büyüdükçe hücreler daha açık renkle gösterilmiştir. En yüksek gridin sahip olduğu değer ise 257.430
olup bu noktada en fazla akışın toplandığı noktadır. Hydrology tool bütün uygulamarı bu çalışmada
gösterilmemiştir. Modelimizi incelediğimizde özellikle Sultanbahçe Dere’nin ağız kısmına yakın
kesiminde ve yukarı bölümlerinde akışın daha fazla topğlandığı görülmektedir. Bunun yanında Elmalı
Dere ve Erikli Derelerinin bulunduğu vadilerde de akışın fazla toplandığı görülmektedir.

Şekil 9 : Çalışma alanının akış toplanma modeli.

Sonuçlar
CBS, coğrafi bilgilerin tüm özelliklerinin; güvenilir biçimde saklanması, kantitatif veri tabanı
oluşturulması, güncellenmesi, yorumlanması analiz edilmesi ve haritalanması gibi birçok konuda
araştırmacılara kolaylık sunmaktadır. Özellikle Sayısal Yükselti Modellerinin; değerlendirilme,
yorumlama ve organizasyon çalışmalarında tüm verilerin düzenlenmesinde, doğruluklarının ve
güvenilirliklerinin sorgulanması ve analiz edilmesinde CBS’nin büyük katkıları bulunmaktadır. Bu
çalışmada da CBS kullanıcıya sunmuş olduğu kolaylıklardan faydalanılmıştır. Jeomorfoloji içinde
birçok alt birimi barındıran bilim dalıdır. Dolayısıyla bütün alanlardaki CBS uygulamalarını
göstermek mümkün değildir. Bu çalışmada sadece Kasatura körfezi ve çevresinin jeomorfolojik açıdan
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incelenmesinde destekleyici, kantitatif veriler sağlayan çalışmalardan birkaçı yapılmıştır. Bu örnek
çalışmalar dışında CBS havzaların birçok özelliklerinin ortaya konmasında kullanmak mümkündür.
CBS’nin jeomorfoloji çalışmalarında kullanımıyla daha önce uzun zaman alan ve tekrar
kullanımlarında birtakım problemler çıkan çalışmalar yerine, koordinatlı, istendiğinde
güncellenebilen, elde edilen sonuçlar bakımından daha doğru olması gibi nedenlerden dolayı bir takım
kolaylıklar getirmiştir. Bunun yanında jeomorfoloji çalışmaları sadece büro çalışmaları olmayıp elde
edilen analiz sonuçları ve değerlerin arazi gözlemleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Böylece, CBS
çalışmaları arazi çalışmalarıyla desteklenmesiyle daha güvenilir ve gerçekçi çalışmalar ortaya
çıkacaktır. Çalışmada Kasatura Körfezi ve hidrolojik havzasının drenaj ağı özellikleri ile ilgili yapılan
analizlerden birkaçı gösterilmiştir. Uygulanan analiz sonuçları değerlendirildiğinde havza genel
anlamıyla gençlik devresinin son aşamalarında bulunmaktadır. Bu nedenle akarsuların aşındırma
faaliyetleri azalmaktadır.
Çalışma sahasının drenaj tipi paralel ve sub-paralel özelikler taşımaktadır. Drenaj yoğunluğu alt
havzalarda farklılıklar arz etmektedir. Sultanbahçe D. alt havzasında drenaj yoğunluğu Elmalı Dere alt
havzasına oranla fazladır. Bu durum litolojik, jeomorfolojik ve bitki örtüsü özelliklerinden
kaynaklanmaktadır. Akarsuların yarılma dereceleri biribirnden farklı özelikler taşımaktadır. Bu durum
bize iki akarsuyun drenaj özelliklerinin ve içerisinde yer aldıkların litolojik birimlerin farklılık
sergilediğini göstermektedir. Özellikle Sultanbahçe D. geriye ve derine aşındırma faaliyetlerinin daha
yoğun olduğu görülmüştür. CBS kullanılarak yapılan bu analizler ve yorumlar bu çalışmada aktif bir
biçimde kullanılmıştır. Bu araştırmada kanıtlandığı üzere mekansal analizlerin CBS ile birlikte
kantitatif ve güvenilir olduğu görülmektedir.
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