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ÖZET 
 

Uygun iklim özellikleri ve sahip olduğu ender doğal ve kültürel kaynakları, Akdeniz Bölgesini 
tarımsal üretim ve turizm aktivitesi açısından çok önemli bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu 
bölgedeki cazibe alanlarından bir tanesi de Antalya ili sınırları içerisinde yer alan Kemer ilçesidir. 
Son yıllarda artan turizm potansiyeli, bu ilçede büyük bir kentsel genişlemeye yol açmıştır. 
Özellikle, sahil kesimlerinde çeşitli oteller ve tatil köylerinin inşa edilmesi nedeniyle zamanla yöre 
halkının yerleşimi iç kesimlere doğru kaymıştır. Ayrıca 1980’li yıllardan sonra açılan sahil 
karayolu ve daha sonra da turizm sektöründe artan alan talepleri, bölgede kentsel yapılaşmayı 
tetikleyerek, bu alandaki doğal ve kültürel pek çok doğal kaynağın kullanımında değişim ve 
dönüşümlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
 
Bu çalışmada 1975 yılından 2004 yılına kadar geçen yaklaşık 30 yıllık zaman sürecinde, Kemer 
ilçesi sınırları içindeki arazi örtüsü/arazi kullanımında meydana gelen değişimlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, 1975 yılına ait Landsat MSS, 1987 yılına ait Landsat TM 
ve 1995 yılına ait Landsat TM görüntüleri çeşitli sınıflandırma teknikleri kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Buna ilave olarak mevcut durumun tespit edilmesi amacı ile de 2004 yılına ait 
IKONOS görüntüsünde görsel yorumlama yapılmıştır. Çalışmadaki arazi kullanımı hiyerarşisinde, 
CORINE yöntemi esas alınmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Arazi örtüsü, Arazi kullanımı, Landsat, Corine, 
 
ABSTRACT 
 
Monitoring of Land Use/Land Cover Change in Coastal Zones by means of Remote 
Sensing: A case study in Kemer 
 
Suitable climate conditions and rare natural and cultural resources in Mediterranean Region has 
been a factor of being attraction center in terms of agricultural production and tourism activity. 
One of the attractive areas in this region is Kemer which is inside the boundaries of Antalya 



province. In recent years, inreasing tourism potential caused a huge urban sprawl in this district. 
Especially due to the construction of hotels resorts along the sea coast, settlements of the local 
residents has shifted to the inlands. Particularly after completion of the highway and increasing 
demands on the area from the tourism sector has triggered major urbanisation and caused 
significant changes and transformation in the utilization of  many natural resources. 
 
The purpose of this study is the determination of land cover/land use changes in the approximately 
30- year period of time from 1975 to 2004. To achieve this, Landsat MSS data dated 1975, Landsat 
TM data dated 1987 and 1995 are evaluated by using various classification techniqes. In addition, 
to assess the current conditions, a visual interpretation has been performed on the IKONOS images 
dated 2004. In the land use hierarchy, CORINE method was used as the reference.  
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Giriş 
 
1960’lı yıllarda Antalya-Kemer arası karayolu olmaması ve sadece deniz yolu ulaşımı olması 
nedeniyle küçük bir köy olan ve gelişemeyen Kemer, 1980’li yıllarda karayolunun açılması 
sonrasında hızla gelişmeye başlamıştır. Ayrıca 1980 sonrasında uygulanan Güney Antalya Turizm 
Projesi kapsamında yol ve diğer altyapı değerlerine kavuşarak hızla gelişmiş ve bugün Türkiye’nin 
en gözde turizm merkezlerinden birine dönüşmüştür. 
 
Güney Antalya Turizm Projesi ilke ve hedeflerinde 1987 yılına dek bir sapma görülmemektedir. 
Ancak 1988 yılında yapılan revizyon planı ile, tarım alanlarının bir bölümü otel ve tatil köyü 
kullanımına açılmış,  kamping alanları otel ve tatil köyleri olarak değiştirilmiş, daha önce turizm 
amaçlı kamu tesisleri kararı getirilen alanlarda konaklama ve günübirlik alanlar gibi yeni kullanma 
alanlarına dönüştürülmüştür. Yapılan bu revizyon planı ile, optimal işletme büyüklüğü topoğrafik 
ve mülkiyet analizi verileriyle hareket edilerek 0.3 yapılaşma emsali belirlenmiş olup, organize 
turizm gelişme alanı olarak tanımlanan Beldibi, Göynük, Kızıltepe, Tekerlektepe, Çamyuva, 
Tekirova bölgeleri için plan kararları delinmiştir. Bunun sonucu olarak arazi kullanım dengesinin 
bozulma ortamı yaratılmıştır. Bu dengenin bozulması ile birlikte çevrenin tahrip edilebileceği göz 
ardı edilmiştir. (Anonim, 1991) 
 
Bu çalışma, bu gibi turizm ve buna bağlı olarak gelişen kentleşme ile ilgili planlama projelerine de 
ışık tutabilecek ve doğal ortamların korunmasına katkıda bulunabilecektir. Bu kapsamda geniş bir 
sahil şeridine sahip Antalya-Kemer ilçesinin arazi örtüsü ve arazi kullanımı durumunun 1975 
yılından 2004 yılına kadar geçen süreçteki değişimi izlenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma farklı 
mekansal ve spektral çözünürlüğe sahip uydu verileri kullanılarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda 
uydu verilerinin elde edildiği tarihlere ait arazi kullanımı ve arazi örtüsü durumları ayrı ayrı 
değerlendirilmiş ve daha sonra 29 yıl içerisindeki her bir periyottaki değişim istatistikleri ortaya 
konmuştur. 
 
Uydu verileri olarak 1975 MSS, 1987 TM, 1995 TM görüntüleri kullanılmıştır. Görüntüler ençok 
benzerlik yöntemine göre sınıflandırılmış, izleme çalışması ise sınıflandırma sonrası karşılaştırma 
yoluyla yapılmıştır. Ayrıca 2004 yılına ait IKONOS görüntüsü görsel yorumlama tekniği ile 
değerlendirilmiş ve analiz sonuçları diğer tarihlerle birlikte çalışmaya eklenmiştir. 
 



 
Çalışma Alanı 
 

1910 yılında bir Likya şehri olarak kurulan Kemer, Batı Toros Dağları’nın eteklerinde kıyı boyunca 
uzanır ve Antalya iline 43 km. uzaklıktadır. Kültürel, tarihi ve doğal değerlere sahip Olimpos ve 
Faselis gibi yerleri de sınırları içine alan Kemer, 52 km. uzunluğunda bir kıyı şeridine sahiptir. 
Çalışma alanı, coğrafi konum olarak 360 45' 7''.908 ile 360 26' 1''.168 kuzey enlemleri ve 270 22' 
23''.947 ile 27035' 17''.331 doğu boylamları arasını kapsamaktadır. Antalya’nın diğer ilçeleri ve 
komşu il sınırları uydu görüntüsü üzerinde Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 
   Şekil 1. Landsat 7 mozaik görüntüsü üzerine oturtulmuş Antalya ili ve ilçeleri 

Ayrıca çalışmada 2001 yılına ait ASTER uydusundan elde edilen görüntü yardımıyla bir üç boyutlu 
model oluşturulmuştur (Şekil 2). Kullanılan dijital arazi modeli ASTER uydusunun 15 metre 
çözünürlüklü algılayıcıları tarafından alınan Nadir (Düşey) ve Backwards (Geri) görüntülerin 
fotogrametrik yorumu sonucu elde edilmiştir.  

 
Şekil2. Kemer’in ASTER uydusuna ait dijital yükseklik modeli üzerine oturtulmuş 2001 yılı 
görüntüsü 



Materyal ve Metod 

Bu çalışmada, Antalya ili Kemer ilçesi sınırlarını kapsayan alanda farklı tarihlere ait uydu 
verilerinin kontrolsüz ve kontrollü sınıflandırılması ile geçmişten günümüze, arazi örtüsü ve arazi 
kullanımındaki değişimlerin saptanması amaçlanmıştır. Yaklaşık on yıllık periyotlarla alınan ve ana 
veriler olarak çalışmada kullanılan uydu verilerine ait teknik detay Tablo1’de verilmiştir.   

Tablo 1. Kullanılan  verilerin özellikleri ve tarihleri  

Uydu Algılayıcı Algılama Tarihi Çözünürlük Spektral Bandlar 

Landsat -3 MSS 16.06.1975 60mt VNIR 

Landsat -5 TM  26.08.1987 30 mt VNIR-SWIR-TIR 

Landsat -5 TM  31.07.1995 30 mt VNIR-SWIR-TIR 

IKONOS-2 PAN-MULTI  08.09.2004 1-4 mt VNIR 
 
Ayrıca Kemer ilçesinin sahil kesimini kapsayan 1981 yılına ait 1:20000 ölçekli, 1992 yılına ait 
1:40000 ölçekli siyah beyaz stereo hava fotoğrafları ve 1:25000 ölçekli topoğrafik haritalar 
yardımcı veriler olarak kullanılmıştır. Bunlara ek olarak Devlet İstatistik Enstitüsü’nden 1975 
yılından günümüze kadar geçen süreçteki nüfus verileri alınmıştır (Tablo2).  
 
Çalışma birbirini tamamlayan farklı aşamalarda gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, farklı zamansal ve 
mekansal çözünürlüğe sahip uydu verilerine ön işleme yapılmıştır. Sözkonusu ön işleme 
yöntemleri, görüntü zenginleştirme ve jeoreferanslamadır. Bu aşamada, görüntülerin 
yorumlanmasını kolaylaştırmak amacıyla her bir görüntüye görüntü zenginleştirme işlemlerinden 
histogram eşitleme ve standart sapma strech işlemleri uygulandıktan sonra gerekli görülen 
parlaklık/kontrast ayarları da yapılarak ve bu işlem tamamlanmıştır.  
 
Daha sonra harita pafta indeksinden yararlanılarak koordinatlandırılmış topoğrafik haritalar 
kullanılarak uydu görüntüleri ve taranarak bilgisayar ortamına aktarılmış hava fotoğrafları 
jeoreferanslandırılmıştır. Hava fotoğraflarının ve IKONOS uydu görüntüsünün, her bir çerçeve için 
incelikli jeoreferanslandırma işlemleri sonunda veriler iki sıralı polinom yöntemine göre yeniden 
örneklenmiştir. Verileri hazırlama aşaması bu çerçevelerin mozaiklenmesi işlemi ile sona ermiştir. 

Kontrollü sınıflamaya geçmeden önce araziyi tanıma ve kontrolsüz sınıflandırma işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Buradan elde edilen bilgiler değerlendirilerek kontrollü sınıflandırmaya 
geçilmiş ve değişim saptama yöntemleri araştırılmıştır. Singh (1989)’e göre arazi kullanımı/örtüsü 
değişimi saptama analizi için iki temel yaklaşım vardır: (1) Sınıflandırma-sonrası karşılaştırmaları 
ve (2) Çok zamanlı verilerin eşzamanlı analizi. Her iki yaklaşımın da avantajları ve dezavantajları 
bulunmaktadır. Aspinall and Hill (1997)’e göre ilk yaklaşım bazı belirsizliklere sebep olmaktadır. 
Bunlar, farklı sınıflandırmalardaki mekansal hatalar ve sınıflandırma hatalarından ileri gelen 
problemlerdir. Singh (1989)’e göre birinci yaklaşım sınıflandırmada çok iyi doğruluğa ihtiyaç duyar 
çünkü değişim görüntüsünün doğruluğu, bireysel sınıflandırmaların doğruluklarının ürünüdür. 
(Mundia ve Aniya, 2005) 

Bu çalışma için kullanılan verilerin farklı mevsimlere ait olması ve farklı uzaysal çözünürlüğe sahip 
farklı uydulardan alınmış olması sebebiyle değişim saptama yöntemi olarak sınıflandırma sonrası 
karşılaştırma uygun bulunmuştur. Bu yöntemin, (Mundia ve Aniya, 2005)’in ifade ettikleri üzere,  
arazi örtüsü/kullanımı dinamiğini belirlemede daha yaygın bir yöntem olduğu belirlenmiştir  



Sınıflandırma sonrası karşılaştırma analizlerine ek olarak IKONOS görüntüsü görsel yorumlama 
tekniği ile değerlendirilip elde edilen sonuçlar karşılaştırma sonuçlarına eklenmiştir. 

 

 

 

Tablo2.  Kemer ilçesine ait nüfus verileri 

1975 6276 

1980 8155 

1985 11 031 

1990 23 263 

1997 33 666 

2000 55 092* 

2001 58 019* 

2002 62 595* 

2003 67 457* 

2004 72 606* 

2005 78 064* 

2006 83 843* 

 
          
  
 
 
 
 
 
 

*Tahmini DİE Kayıtları 

 
Bulgular ve tartışma  

Kontrollü sınıflandırmada önemli bir aşama, sınıf isimlerinin belirlenmesidir. Sınıflandırma 
işleminden geçirilecek olan alanın kaç sınıfa ayrılmasının hedeflendiği ve bu sınıfların neler olduğu 
tasarlanmalı ve ortaya konmalıdır. Bu çalışmada sınıfların ayırt edilebirliği kontrolsüz sınıflandırma 
ile incelenmiş, sınıf isimleri ise CORINE (Coordination of Information on the Environment) 
programına göre uyarlanmıştır. CORINE  arazi kullanımı/örtüsü belirleme hiyerarşisi olarak 
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler tarafından oluşturulmuştur ve çevre ile ilgili bilgilerin koordinasyonu 
anlamına gelmektedir. CORINE programının ileri bir amacı ise yıllardır çeşitli düzeylerde 
(Uluslararası, Avrupa topluluğu ülkeleri, ulusal ve bölgesel) yapılan çevre ve değişimi hakkında 
çalışmalara bir standardizasyon getirmektir (Anonim, 2006).  

 
Arazide bulunan yapılara göre çalışmada kullanılan en düşük çözünürlüklü uydu verisi göz önüne 
alınmış ve CORINE sisteminde 2. seviyeye kadar olan örtü tiplerinden kullanılmıştır. Stereo hava 
fotoğrafları aynalı stereoskop yardımıyla üç boyutlu olarak değerlendirilerek arazi kullanım sınırları 
belirlenmiş ve vektör formatındaki bu veriler uydu görüntüleri üzerinde açılıp kontrol alanları 
belirlenirken yardımcı veriler olarak kullanılmıştır. Başlangıçta, uydu görüntüleri üzerinde yapılan 
kontrollü sınıflandırma sonucu kentsel doku, karlarla kaplı alanlar ve arazide bulunan diğer beyaz 
lekelerle karışmıştır. Bu sebeple, uydu görüntülerindeki kentsel doku 1987 ve 1995 yılı 
görüntülerinde “region of interest” alanları olarak tanımlanıp görüntülerden çıkartılmış ve ayrıca 
hesaplanmıştır. 1975 yılında ise yerleşimin azlığı ve uydu çözünürlüğünün düşük olması sebebiyle 
kentsel doku belirlenememiştir. Yapılan kontrollü sınıflandırma analizleriyle ilgili sonuçlar aşağıda 
sunulmuştur (Şekil 3).  



                
(a)                                                                               (b) 

 
(c)                                                                              (d) 

Şekil 3. (a) Landsat 1975 MSS (b) Landsat 1987 TM (c) Landsat 1995 TM görüntülerinin kontrollü 
sınıflandırma (d) IKONOS görüntüsünün görsel yorumlama sonuçları 
 



Çalışmada kontrolsüz sınıflandırma bir ön aşama olarak gerçekleştirilmiş, sonuçları tatmin edici 
doğrulukta bulmadığı, sınıflar arasında karışmalar gözlendiği için  kontrollü sınıflandırma işlemine 
geçilmiştir. Bu analizle elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
 
Tablo3. Arazi kullanımına ilişkin sonuçlar ve alansal dağılımları 
      1975    1987    1995     2004   
      (ha) (%)  (ha) (%)  (ha) (%)   (ha) (%)
Ormanlar   29414.95 61  26485.88 55  24274.46 51   26725.46 56 
Seyrek bitkili veya 
bitkisiz açık alanlar 10672.81 22 16226.47 34 17567.91 37  16670.99 35 
Karışık tarım alanı  3950.24 8 2117.54 4 2601.25 5  1769.58 4 
Sabit ürünler   3666.41 8 2409.79 5 2248.40 5  965.24 2 
Karasal sulak alanlar     294.59 0.6 297.45 0.6 107.98 0.2  302.00 0.6
Kentsel doku  1 0 462.87 1 1200 3  1566.73 3 
Toplam     48000.00 100  48000.00 100  48000.00 100   48000.00 100
            
 
Bulunan bu değerler doğrultusunda, orman alanları 1975 yılında ilçe toplam alanının %61’ını 
kapsaması dolayısıyla arazi örtüsünün çoğunluğunu oluşturmaktaydı. 1987 tarihinde bu oranın    
%55’e düşmesine rağmen ilçenin arazi örtüsünün çoğunluğunun orman alanı olması özelliği 
sürmektedir. 1975 yılından 1987 yılına kadar olan arazi kullanım ve arazi örtüsü değişimlerine 
bakılacak olursa, rakamlar şöyle sıralanabilir: Ormanlarda  %10’luk bir azalma, seyrek bitkili ve 
bitkisiz açık alanlarda %52’lik bir artma görülmektedir. Karışık tarım alanlarında %46, sabit 
ürünlerde ise %34 oranında bir azalma tesbit edilmiştir. Karışık tarım alanları ile kastedilen buğday, 
arpa, yulaf, susam ve domates gibi tek yıllık bitkilerdir. Bu alanlarda hasat yapıldığında veya tarla 
nadasa bırakıldığında toprak örtüsüyle kaplı olduğu için seyrek bitkili ve bitkisiz açık alanlarla 
karışması muhtemeldir. Sabit ürünlerin ise 1975 yılına ait görüntüde spektral çözünürlüğün düşük 
olması sebebiyle orman örtüsü ile karıştığı gözlenmiştir. Yine bu yıllarda, kentsel dokuda ise % 
46287 oranında bir artış tesbit edilmiştir. Bu kentsel gelişimin, Antalya ve Kemer arasında açılan 
karayolu ile bağlantılı olarak arttığı ve Kemer’in keşfedilip ticaret ve turizm faaliyetlerinin hızla 
yaygınlaşmış olmasının etkili olduğu tahmin edilmektedir. Şehrin tarıma dayalı ekonomisinin bu 
yıllarda turizme dönüştüğü söylenebilir. 
 
1995 yılında orman örtüsü toplam alanın %51’ini oluşturmaktadır. 1987 yılı ile 1995 yılına ait 
verilerin, aynı algılayıcıdan alınan görüntüler olması sebebiyle aralarında belli bir tutarlılık 
gözlenmektedir. 1995 yılına ait veriler 1987 yılı ile karşılaştırıldığında ise orman örtüsünde %8 
oranında azalma, seyrek bitkili ve bitkisiz açık alanlarda %8 oranında artma, karışık tarım 
alanlarında %23’lük artma, sabit ürünlerde %7’lik azalma, karasal sulak alanlarda sınıflandırma 
hatasına bağlı olarak %64’lık azalma görülmektedir. Karasal sulak alanlarda, görsel yorumlamaya 
dayanılarak  elde edilen bu düşüşün normal olmadığı belirlenmiş ve kontrol alanları arttırılarak daha 
sağlıklı bir sonuca ulaşılmak istenmiş ancak bu durumda da nehirin seyrek bitkili ve bitkisiz açık 
alanlar ile karıştığı ve piksel sayısında normalin üzerinde bir artış tesbit edildiği için bu 
uygulamadan vazgeçilmiştir. Son olarak bu yıllara ait kentsel dokuda ise %159’luk bir artma tesbit 
edilmiştir. İlçenin şehirleşme trendinin devam etmekte ve turizm faaliyetlerinin yaygınlaşmakta 
olduğu görülmektedir.  
 



Sahip olduğumuz verilerden günümüze en yakın olan 2004 IKONOS görüntüsünde görsel 
yorumlama tekniği ile arazi kullanım alanları belirlenmiştir. Bu yılda orman alanları azalma 
eğiliminden artma eğilimine geçmiş, 1995 yılına göre %10 artış göstermiştir. Toplam alana göre 
yüzdesi ise 57’dir. Yüksek çözünürlüklü verilerde seyrek bitkili ve bitkisiz açık alanların 
ormanlardan ayırdedilmesi uzmana bırakıldığı için yapılan poligonal çizimler ve orman yangınları 
ile açılan bölgelerin ormana geri kavuşması ve yapılan orman gençleştirme uygulamaları sonucunda 
büyüyen fidanlar bu artışın sebepleri olarak sıralanabilir. Diğer arazi örtü tiplerindeki değişim ise 
1995 yılına göre şöyle sıralanmaktadır: Seyrek bitkili ve bitkisiz açık alanlarda % 5 azalma, karışık 
tarım alanlarında %31 azalma, sabit ürünlerde %57 azalma, karasal sulak alanlarda %180 artma, 
kentsel dokuda ise %31 artma tesbit edilmiştir. Kentsel dokunun artmasıyla birlikte tarım 
alanlarında azalma görülmektedir. 
 
Uydu görüntülerinin doğruluk analizleri de yapılmış, toplam doğruluk yüzdesi 1975 için %89.20, 
1987 yılı için %93.60 ve 1995 yılı için %89.20 bulunmuştur. Kappa katsayısı ise 1975, 1987 ve 
1995 tarihleri için sırasıyla 0.8784, 0.9268 ve 0.8724 olarak bulunmuştur. 
 
Sonuçlar 
 
Bu çalışmada Antalya’nın Kemer ilçesinin yaklaşık 30 yıllık arazi kullanımı ve arazi örtüsü 
değişimi belli periyoda alınan özellikle çok spektrumlu uydu görüntüleri ile izlenmiştir. Kemer 
ilçesinin kentleşme açısından değişiminden çıkacak sonuçlar, DİE arşivlerinden alınan nüfus 
kayıtları (Tablo 2)  ile birlikte değerlendirilecek olursa, bu kayıtlara göre 1975 yılından 1987 yılına 
kadar nüfus %536 oranında artarken 1975’den 1995’ye kadar kentleşme görülen bölgenin alanı 
%463 oranında artmıştır. Bu yıllarda Kemer’in turizm açısından hızlı bir büyüme gösterdiğini 
söyleyebiliriz. Kent dokusunun nüfusla birlikte artmasından dolayı 90’lı yıllarda yerel halkın geçim 
kaynağının da turizme yönelik olarak arttığını belirtebiliriz. Yine, 1997 yılından 2004 yılına kadar 
nüfus yaklaşık %116 oranında artarken 1995 yılından 2004 yılına kadar kentleşme %31 oranında 
artmıştır. Söz konusu bu iki farklı unsurun (nüfus ve alan kullanımı) bir önceki dönemde birbiri ile 
uyumlu bir artış göstermesine rağmen son dönemde diğer bir deyişle 1995-2004 yılları arasındaki 
artışların paralel olmamasının nedeni çalışma alanındaki son dönem nüfus artışlarının genellikle 
emsali ve kat adedi yüksek yapılaşmalarla çözülmüş olmasıdır.  
 
Kentsel yapıya yönelik olmayan diğer arazi kullanımları irdelenirken ise (özellikle tarım alanları 
hakkında) uydu görüntülerinin yardımıyla bilgilenmenin yanı sıra bölgedeki Tarım İlçe 
Müdürlüğü’nden bilgi alınmıştır. Özellikle sahil kesiminde bulunan narenciye ağaçlarının 1975’den 
2004 yılına kadar olan sürede %75’lere varan oranlarda tahrip edildiği belirlenmiştir. Kemer’de 
sahil kesiminde bulunan narenciye bahçelerinin birçoğunun bozularak tatil köyü ve otellere 
dönüştürülmüş olduğu ortaya konulmuştur. Karışık tarım alanlarında yine 1975’den 2004’e %55 
oranında bir azalma olmuştur. Kemer’de yaygın olarak yetiştirilen domates, patlıcan, biber, susam 
gibi ürünlerin oldukça az yetiştirildiği ve beldelerde yaşayan çiftçi sayısının çok düştüğü 
saptanmıştır. 
 
Bu çalışma ile elde edilen sonuçlarla, ilçenin kentsel ve kırsal değişim dinamiği ortaya konmuştur. 
Böylece yerel yönetimlere mevcut doğal ortamları olabildiğince korumak ve daha sağlıklı bir 
kentsel gelişme  yolunda adımlar atmak konularında yardımcı olunabilecektir. 
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