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ÖZET
Orman mühendisliği eğitimi dinamik yapı arz eden ve yenilenebilir doğal kaynaklardan ormanlar üzerinde yapılmaktadır. Ormanlar
geniş alanlara yayılan ve farklı ekosistemlerin birleşiminden oluştuğundan dolayı veri alımı ve güncellemesi zor olmaktadır. Özellikle
yersel çalışmalar uzun zaman almakta ve maliyeti yüksek olmaktadır. Bu nedenle ormancılık çalışmalarında Uzaktan Algılama (UA)
ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) ihtiyaç duyulmaktadır. Ormancılık eğitiminin filozofisi imzaladığımız ulusal ve uluslar arası
antlaşmalar çerçevesinde ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama yaklaşımı ve sürdürülebilirlik çerçevesinde eğitim vermeye
başlamıştır. Türkiye’de, veriler uzaktan algılama ve yersel çalışmalarla sağlanmaktadır. Dinamik yapıya sahip olan ormanlardan
sürdürülebilir planlamalar yapabilmek için bilgi teknolojilerini kullanmak gerekmektedir. Ormanların küresel karbon döngüsüne
katkılarından dolayı bu alanlara ait bilgiye ilgi daha da artmıştır. Bu çalışmanın amacı, ormanlara ait konumsal verilerin elde
edilmesi, depolanması ve analizlerinin orman mühendisliği eğitiminde nasıl yapıldığını göstermektir. Ayrıca UA ve CBS
kullanmanın sağladığı avantajlar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çok amaçlı planlama, orman ekosistemi, karar verme, orman envanteri

ABSTRACT

Importance of Remote Sensing and Geographic Information Systems in Forest
Engineering Education
Education of forest engineering is concerned with forest which is a renewable sources and dynamic structure. In considering the
large scale and different ecosystems together in the forests, it is difficult to gather or update data. Especially, aerial inventory
applications take long time and spent so money. Therefore forestry has the need for Remote Sensing (RS) and Geographic
Information Systems (GIS) technologies. Forest education philosophy has changed to ecosystem based multiple-use forest planning
with the principle of sustainable forest management based on criteria drafted in national and international agreements. Forest spatial
data are collected through RS and aerial inventory in Turkey. Managing forest with dynamic structure for sustainable planning
requires information systems. Concern with forest lands has increased due to their contribution to global carbon cycle. The aims of
the study are to investigate methods of gathering, analyzing, and storing spatial data for forest engineering education. Also, it
presents the advantages of using RS and GIS in forestry.
Keywords: Multiple-use planning, forest ecosystem, decision making, forest inventory

1. Giriş
Ormancılık, hiçbir ekonomik sektörde görülmedik derecede geniş alanlarda yapıldığı gibi, hiçbir ekonomik sektörde
rastlanılmayacak kadar da uzun bir üretim süresine sahiptir. Bu nedenle, çok geniş alanlarda faaliyet gösteren ve çok
uzun bir üretim süresine sahip olan ormancılık, yine hiçbir ekonomik sektörde görülmeyecek kadar planlı olmak
zorundadır (ERASLAN 1982).
Doğal kaynakların belirlenmesi, içerisindeki ekosistemlerin konumsal ve konumsal olmayan yapılarını ortaya koymakla
mümkün olmaktadır. Yalnızca ağaç veya bitki türlerinin kendi arasında homojen alt gruplara ayrılması değil, yakın
çevreleriyle birlikte değişimleri ve karışımları da önemlidir. Ormancılıktaki işlemler, planlama birimi diye adlandırılan
alt birimlerde yapılmaktadır. Orman işletmeciliğinde planlama, çok amaçlı olarak yapılmak zorundadır. Planlar,
ormanların dinamik yapısına uyacak şekilde hızlı ve doğru çözüm getirilmesinin yanında, sayısal olarak konumsal veri
tabanlarında saklanmalıdır. Planlama açısından veriler; güncel ve güvenilir şekilde yeterli miktarda toplanmalıdır
(ÇAKIR 2006).
Ormancılık faaliyetleri tamamıyla doğal koşullardan etkilenerek gelişmektedir. Yapılan planlı müdahalelerin sonuçları
onlarca yıl sonra ancak görülebilmektedir. Yapılacak en küçük bir hata geri dönülemeyecek sonuçları doğuracaktır. Son
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yıllarda ormanların önemi; ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma ve sera gazı yayılımının artmasıyla ön plana
çıkarmıştır. Bu da çevre alanında eğitim veren bölümlerin ne denli önemli olduklarını ortaya koymaktadır. Çünkü
ormanlar, en çok karbon depolayan varlıklardır.
Orman mühendisliği bölümü, 4 yıllık sürede doğal kaynakların planlanması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik eğitim
veren bir bölümdür. Orman mühendisliği eğitimine bakıldığında ilk olarak ormandaki canlıların anatomik ve fizyolojik
durumları incelenmektedir. Ardından bu canlıların dünya üzerinde dağılımları ve kapladıkları alanların belirlenmesi
gelmektedir. Nihayetinde ise gelecek nesillere en uygun koşullarda çevresel etkilerden en az zarar görecek ormanları
bırakmayı hedeflemektedir. Kısacası ormancılık yetiştirip gelecek nesillere planlayıcı bir rol üstlenmektedir.
2. Ormancılık ve veri ilişkisi
Uzaktan algılama verileri birçok ormancılık çalışmalarına temel bilgi sağlayıcı rol üstlenmektedir. Bunlar; orman
vejetasyon haritalama ve sınıflandırması, ağaçlandırma çalışmaları, orman kaynakları envanteri, orman zararları tespiti,
ormanların dinamik yapısının incelenmesi (zamansal değişim), orman ürünleri tahmini, orman yangınlarının izlenmesi,
orman yolları planlaması, orman kadastrosu ve orman amenajmanı çalışmaları ilk akla gelenlerdir.
3. Ormancılıkta Veri Akış Süreci
Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi çok sayıda analitik çözüm yöntemleri sağlayarak şimdiye kadar imkansız olan ve
ormancılık çalışmalarının temelini oluşturan ormanın konumsal yapısını özünde beslediği konumsal veri tabanı ile
inceleme ve değerlendirmeye imkan sağlamaktadır (BAŞKENT 1997).
Ormancılıkta veri akış süreci şekil 1’de verilmektedir. Örneğin problemin tanımında, bir planlama birimine ait grafik ve
öznitelik verilerin elde edilmesini ele alalım. Veri eldesinde, uzaktan algılama ve yersel çalışmaların bir arada
yürütüldüğü kombine envanter metodu seçilmiştir. Şekil 1’de de görüldüğü gibi, tüm aşamalarda Uzaktan Algılama
(UA), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımları kullanılmaktadır. Konuma dayalı verilenin arazide alınmasında ise
GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Şekil 1. Veri akış süreci
Uzaktan algılama verileri, CBS’ye veri sağlayan en önemli veri kaynağı olmaktadır. Bu kaynakların gücü, sağladığı
doğruluğun yanı sıra geniş alanları da kapsaması önemini daha da artırmaktadır. Özellikle bugün ve yakın gelecekte
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uydu görüntülerinin eriştiği kalite düzeyi ve paralelinde gelişen bilgisayar yazılım ve donanımları göz önüne
alındığında, orman amenajmanı için gerekli olan coğrafi veri tabanının güncelleştirilmesi kolaylaşacaktır

4. Orman Mühendisliği Bilim Dallarında Uzaktan Algılama ve CBS’nin Kullanılması
Ormanlar, canlı bir varlık olmaları nedeniyle; bilimsel esaslara dayalı olarak, düzenli ve planlı bir şekilde idare edildiği
takdirde; dünya var oldukça insanoğlunun ve diğer tüm canlıların, devamlı yararlanabileceği yegâne doğal kaynaktır.
İnsanların, ormanlardan çok yönlü yarar ve fonksiyonlarından sürekli olarak faydalanması prensibinin temelinde ise
orman amenajmanı biliminin doğuşu yatmaktadır. Dolayısıyla; ormancılık ve orman amenajmanı, insanların
ormanlardan devamlı ve çok yönlü faydalanması prensibine dayalı olarak doğmuştur denilebilir (ÇETİN,
EFENDİOĞLU ve ZIK 1992). Orman mühendisliği bölümünde ilgili olan tüm disiplinlerle UA ve CBS ilgilidir. Genel
olarak dersler ele alındığında anabilim dalı itibarıyla uzaktan algılama ve CBS ye yer veriliştir.

4.1. Orman Amenajmanı
Orman kaynaklarını temsil eden konumsal verilerin elde edilmesi, sayısallaştırılması ve sayısal ortamda saklanması
açısından bakıldığında, CBS gibi gelişmiş bir teknolojiye ihtiyaç duyulduğu görülür. Bu tür envanter verileri, geleneksel
envanter verilerinde olduğu gibi, ormancılık çalışmalarında “temel” bilgi kaynağını oluşturur. Coğrafi Bilgi Sistemleri
teknolojisi çok sayıda analitik çözüm yöntemleri sağlayarak şimdiye kadar imkansız olan ve ormancılık çalışmalarının
temelini oluşturan ormanın konumsal yapısını özünde beslediği konumsal veri tabanı ile inceleme ve değerlendirmeye
imkan sağlamaktadır (BAŞKENT 1997). Orman Amenajman Planı (OAP), gelecekte varılmak istenilen hedeflere niçin,
nerede, ne zaman, ne kadar, nasıl ve kim (5N1K) tarafından ulaştırılacağını belirten kararlar dizisidir (KÖSE ve
BAŞKENT 2003). Ormancılık faaliyetlerinin kitabı durumundaki Amenajman Planlarının daha kaliteli, doğru, herkes
tarafından anlaşılabilir şekilde kısa zamanda yapılması, gerektiğinde ve anında değiştirilebilmesi, en önemlisi karar
verici tarafından kontrolünün yapılabilmesi, gerekli kesim, gençleştirme ve bakım haritalarının istenilen şekilde ve
kalitede elde edilmesi, Coğrafi Bilgi Sisteminin amenajmandaki önemli avantajlarını oluşturmaktadır (ANONİM 1995).
Sayısal veri tabanının kurulmasının yanında, planlamada önemli bir faktör olan teknik müdahale ve etkinliklerin konum
itibarıyla belirlenmesi ancak CBS yardımıyla olmaktadır. Meşcere bazında plan yapma ve planların uygulamaya
aktarımı da mümkün olmaktadır. Diğer bir ifadeyle CBS, teknik müdahalelerin yapılacağı ve koruma altına alınacak
meşcerelerin hangi coğrafi konumda veya bölgede, hangi rakım, eğim ve bakıda, önemli yerleşim alanlarından nispi
konumu itibarıyla nerede olduğunu kesin olarak tespit etmede kısaca amenajman planlarında, konumsal planlamanın
hazırlanmasında kullanılmaktadır. Sadece coğrafi konum itibarıyla etkinliklerin yerlerini belirtmekle kalmayıp çok
yönlü ve ekosistem tabanlı amenajman planlarının düzenlenmesinde vazgeçilmez bir araç olmuştur. Orman
kaynaklarının çok amaçlı fonksiyonel olarak halkın kullanımına sunulmasında, ekolojik dengenin de coğrafi konum
itibarıyla sağlanmasının önemi bilinmektedir. Ormanı oluşturan parçalı birimlerin gerek yaban hayatını koruma, yangını
önleme, biyolojik tür zenginliğini koruma, gerekse ekonomik üretim yapmak açısından belirli bir yapıda olması
gerekmektedir. Örneğin, çok sayıda ve keskin kenarlı meşcerelerin oluşturduğu yani birim alanda kenar oranının fazla
olduğu ormanlarda, orman içi alanına bağlı çok sayıda yaban hayvanının barınması zorlaşmakta ve o ortamdan zamanla
uzaklaşmaktadır. İşte konuma dayalı bu gibi önemli planlama özelliklerini amenajman planlarıyla bütünleştirmek için
CBS kullanılmaktadır (BAŞKENT ve JORDAN 1995).
Gelişen bilgisayar teknolojisi envanter hazırlama çalışmalarında kullanılan veri ve materyallerin elde edilmesinde
önemli değişikliklere yol açmıştır. Klasik harita kullanıcısı durumundaki birçok disiplin, kendi bilgisayara geçiş
süreçlerinde bilgisayarca okunabilir haritalara (sayısal haritalara) gereksinim duymuş ve bu sayısal haritalar üzerinde
konuma bağlı analiz yapmak üzere yöntem değişikliğine gitmişlerdir. Ancak toprak bilimi, ormancılık, çevre çalışmaları
gibi, bu disiplinler için sadece sayısal haritalar yeterli olmamış ve sayısal haritalarda yer alan nesneler hakkında diğer
bilgileri de kullanma gereksinimi duyulmuştur (YOMRALIOĞLU ve ÇELİK 1994).

4.2. Havza Planlanması Çalışmaları
Havza Yönetimi çok değişik bilimsel disiplinlerin birlikte veya ayrı olarak plan yapmasını gerekli kılan bir özelliğe
sahiptir. Ülkemizde aynı havza üzerinde çeşitli amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren çok sayıda kamu kurumu
bulunmaktadır. Mevcut durumda farklı kurumlar kendi konularında yaptıkları çalışmalar çoğu kez örtüşmektedir. Buda
veri planlamada ekonomik veri kullanmayı ortadan kaldırmaktadır. Bilgi teknolojileri sayesinde bu veri entegrasyonu
rahatlıkla sağlanabilmektedir.
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Genel olarak ormanların benzer ekosistemlerin bir arada olduğu geniş havzalar üzerinde yer almaktadır. Havzalar ise
günümüzde içme suyu ihtiyacının karşılandığı alanlar olarak gözükmektedir. Faydalanılabilir su üretimi için havzaların
üzerine mutlak suretle orman yapısı olmak zorundadır. Havza bazında uzan devreli gelişim planlamaları için UA ve
CBS entegrasyonu gerekmektedir. Havza yönetimi için gerekli olan analiz ve düzenlemelerden bazıları şunlardır:

* Havzanın arazi kullanım şekillerinin belirlenmesi,
* Havzanın fizyografik etmenlerinin belirlenmesi,
* İdari sınırların belirlenmesi,
*Alt havzaların belirlenmesi ve doğal kaynak planlaması,
* Bu ihtiyaçlar havza için yapılacak çalışma alanının büyüklüğüne ve amacına göre değişebilmektedir.
4.3. Orman Yollarının Planlanması
Ormancılıkta üretim işlerinin düzenlenmesi için doğaya zarar vermeyen yol ağının planlanması gerekmektedir.
Ormanlarda ulaşım ağı yangınların izlenmesi ve kontrolünde ve diğer planlamalar için önemlilik arz etmektedir. Orman
yollarının belirlenmesinde ve planlanmasında etkin olarak CBS GPS ilişkisiyle kullanılmaktadır. Yol güzergâhının
tespiti sırasında hassas GPS aletleri kullanılmaktadır. Elde edilen GPS verileri CBS yazılımları kullanılarak bilgisayar
ortamında sayısal arazi modelleri kullanılarak planlanmaktadır. Yol ulaşım ağının çevreye en az zarar verecek şekilde
geçkileri yapılmaktadır. Çünkü ülkemizin çoğunluğu eğimli arazilerden oluşmaktadır. Böylece ulaşım ağı planlanırken
doğayla bütünleşik bir şekilde ele alınarak, çevreye yapacağı etkiler önceden kestirilmelidir. Doğal güzellikleri bozan,
orada yaşayan canlı ortamı yıkan bir ulaşım ağı oluşturmamak temel amaç olmaktadır.

4.4. Silvikültür ve Ağaçlandırma Çalışmaları
Ormanlar çok değişik veri yoğunluğunu bağrında taşımaktadır. Bu verilerin elde edilmesi için her birine ait ayrı bir
uzmanlık alanı gerekmektedir. Ormanlarda asırlardan beri dura gelmiş anıt ağaçların belirlenmesi, endemik veya nesli
tükenmekte olan alanların tespiti, yaban hayatı alanlarının sınırlandırılması, orman kadastrosu çalışmalarında UA, CBS
ve GPS etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sadece ormanların kendi içerisinde değil çevresiyle olan etkileşimlerinin
belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Yerleşim alanları ve tarım alanlarının ormanlarla iç içe yapısının tespitinde de bu
yazılımlar faydalı olmaktadır. Yapısı bozulan ormanların ağaçlandırılma çalışmalarında, gerekli tohum miktarı veya
fidan sayıları CBS kullanılarak hesaplanmaktadır. Yöresel ekolojik koşulları ve fizyografik faktörleri de hesaplayarak
erozyon önleme çalışmaları da yapılmaktadır. Böylece ormanların yeniden ıslahı çalışmaları hızlanacaktır. Doğal
mirasımız gelecek nesillerin hizmetine devam edecektir.

4.5. Orman Koruma, Yangın Kontrolü ve İzlenmesi,
Orman yangınlarına erken müdahale çok önemlidir. Bu da yangının başlangıç anından kısa süre içerisinde tespitine
bağlıdır. Özellikle, yangının oluşumundan sonra ilk yarım saatlik süreç kritik öneme sahiptir. Yangına hassas bölgelerde,
yangın emniyet yol ve şeritlerinin yapılması, orman yol ağının planlanmasında CBS kullanılmaktadır. Sayısal Arazi
Modeli kullanılarak yangın gözetleme kulelerinin yerlerinin tespiti artık rahatlıkla yapılmaktadır. Bir havza içerisinde
yapılan planlamada her bir yangın kulesinin göreceği alanlar belirlenmektedir. Eğer yangın başlamış durumdaysa;
müdahale ekibinin nerden geleceği, en kısa zamanda nasıl bölgeye ulaşacağı ve yangına nerden ne şekilde müdahale
edeceği kısa zamanda belirlenebilmektedir.

4.6. Orman Dinamiğinin İzlenmesi ve Modellenmesi
Ormanlık alanlarda etkin kararlar vermek için her gün değişen yapının belirlenmesi gereklidir. Özellikle 5 veya 10 ar
yıllık sürelerde oluşan değişimlerin tespiti bize gelecek açısından kaynak oluşturacaktır. Uzaktan algılamayla geniş
bölgelerde yayılan ormanların çevresiyle birlikte değişimi izlenebilmektedir. Bu yöntemlerin bize sağlamış olduğu en
büyük faydası gelecek planlamalara kaynak oluşturmasıdır. Uzun süreli planlama yaklaşımlarında yöneylem araştırması
tekniklerini UA ve CBS ile birlikte kullanılmaktadır. Oluşturulan modeller ormanların gelecekte nasıl bir hal aldığını
göstermektedir. Buna bağlı olarak ormanlar üzerinde karar verme kolaylıkla yapılmaktadır (ÇAKIR 1999; ÇAKIR
2006).

5. Sonuç Ve Öneriler
Uzaktan algılama ve CBS’nin kullanımı veri-bilgi sürecini oldukça kısaltmıştır. Geniş alanlara yayılan ormanlarda veri
depolama ve analizleri de rahatlıkla yapılmaktadır. Ormancılık teşkilatında disiplinler arası veri paylaşımı daha yaygın
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hale gelmiştir. Benzer veri gruplarının farklı birimler tarafından alınması önüne geçilmiştir. Böylece veri alımı tekrarının
önüne geçildiği gibi veri alım maliyeti de düşürülmüştür. Ayrıca farklı disiplinlerden yerel yönetimler, kamu kurumları
ve eğitim kurumları bilgi teknolojilerinden ortak faydalanma yoluna gitmeleri gerekmektedir. Çevresel alanda eğitim
orman mühendisliği bölümlerinde UA ve CBS dersi zorunlu hale gelmiştir. Olmayan bölümlerde de erken zamanda ders
müfredatına konulmalıdır. UA ve CBS işlerde hız kazandırsa da onu etkin kullanacak deneyimli personel ihtiyacını
doğurmaktadır. Bilgili deneyimli uzman personellerin kurumlarda sürekliliği de önemlidir. Sahip olduğumuz doğal
kaynakları etkin kullanmanın temeli, planlamadan geçer. Bu da hızlı ver akışıyla sağlanmaktadır. Ulusal veri değişimi
çalışmaları daha yaygın hale getirilmelidir.
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