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ÖZET
Ülkemizde ulusal korunan alan statülerinden birini oluşturan, uluslararası mevzuata dayanan ve 2972 sayılı
Çevre Kanununun 9. maddesiyle ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgelerinden (ÖÇKB) sorumlu kuruluş, Özel
Çevre Koruma Kurumudur. Kurum, ÖÇKB’lerinin korunarak kullanılması amacıyla; bu bölgelerde her türlü
araştırma, etüt, koruma, izleme, altyapı, tüm ölçeklerde çevre ve kent planları gibi çok çeşitli faaliyetler
gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, 2000’li yıllarda giderek yayılan, ulusal ve
uluslararası anlaşmalarla ve AB uyum süreciyle gündeme giren; bilgiye dayalı sistemlerin geliştirilmesi ve
kullanımının yaygınlaştırılması zorunlu hale gelmiştir. ÖÇKB’lerin doğal değerlerinin (biyoçeşitlilik, su
kaynakları, vb.) korunmasında ve bu değerlerin yer aldığı alanlarda kullanım kararlarının alınmasında coğrafi
bilgi sistemlerinin (CBS); farklı nitelikteki doğru ve güncel konumsal verilerin tek bir sistem altında
toplanmasını ve analizlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak potansiyeli bulunmaktadır. Bu çerçevede,
Kurumda 1990’ların başından itibaren birçok alanda münferit CBS çalışmaları yürütülmüş olup, 2008 yılı
itibariyle üst ölçekli planlamayı da kapsayacak şekilde konumsal verileri standartlaştırma süreci başlatılmıştır.
Ancak, ulusal düzeyde e-devlet vb. projeler kapsamında standartlaştırma ve veri tabanı oluşturulması sürecinin
Kurumun üst ölçek planlar dışındaki diğer faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesine ihtiyaç duyulmuş
ve buna yönelik çalışmalar 2009 yılında başlatılmıştır. Kurumun konumsal verilerini içeren faaliyetleri; çevre
düzeni, nazım ve uygulama imar planları, halihazır haritalar, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları, arazi
kullanımı ve mülkiyet vb.ni içeren mevcut durum, içme suyu, atıksu ve katı atık projelerini içeren altyapı,
yönetim planı, koruma alanları, rekreasyon ve turizm verileri, karasal ve denizel biyoçeşitlilik, tür koruma
projeleri, jeolojik-jeoteknik etütler, su-sıcak su kaynakları, tarım, toprak, erozyon, balıkçılık ve avcılık verileri,
göl-deniz çalışmaları, kıyı-deniz taşıma kapasitesi projeleri, sosyo-ekonomik araştırmalar ve su kalitesi izleme
çalışmalarıdır. Bu makalede, özelde ÖÇKB’lere yönelik; genelde ise, çevresel bilgi sistemi niteliği taşıyabilecek
yukarıda sıralanan her türlü konumsal ve bununla ilişkili sözel verilerinin tutulabildiği, sorgulanabildiği, analiz
edilebildiği ve farklı kullanıcı haklarıyla çeşitli kullanıcı gruplarına internet aracılığıyla sunulabildiği CBS veri
tabanı tasarımı süreci ve sonuçları anlatılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Özel Çevre Koruma Bölgesi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Çevre Bilgi Sistemi, Veri Tabanı,
İnternet Tabanlı Haritalama

GIS DATABASE DESIGN AND PRACTICES FOR THE GOGRAPHICAL DATA ABOUT
SPECIAL ENVIRONMENTAL PROTECTION AREAS WITHIN A CONTEXT OF
ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEM
ABSTRACT
The responsible Agency for the Special Environmental Protection Areas (SEPAs), which form one of the national
protection statuses in our country based on international conventions and declared with reference to the 9th
article of the Environment Law (No: 2972) is the Environmental Protection Agency for Special Areas. For the
purpose of environmental use of SEPAs, the Agency carries out a wide variety of activities such as researches,
etudes, protection, monitoring, infrastructure, environmental and urban plans at all scales. Being a part the
agenda through national and international agreements, the ever expanding development of information based
systems and widespread of their use in the 2000s became essential in realizing these activities. In protection of
natural values of SEPAs (such as biodiversity and water resources) and in decision taking process in the areas
where these values are located, the geographic information systems (GIS) has a potential in providing a medium
for collection and analysis of different characteristics data with correct and updated geographical information
in one system. In this context, in many fields individual GIS studies were carried out since early 1990s and a
standardization process of geographical data was initiated in the year 2008 starting with the macro scale plans
in the Agency. However, there have been a requirement for an extension in the process of standardization and
database construction to cover all the data besides macro scale planning related to the activities of the Agency
within the context of national level e-state and similar projects and the studies for this were started in 2009. The
activities of the Agency that consist of spatial data include studies on: (1/25000, 1/50000 scales) environmental
master plans, (1/5000 scale) regulatory plans, (1/1000 scale) implementation plans; base maps; satellite images
and aerial photos; present situation data on such as land use and land survey; infrastructure data on drinking
water, waste water and solid waste disposal projects; management plans, protection zones, recreation and
tourism data; terrestrial and marine biodiversity projects; projects for protection of species; geological and
geotechnical etudes, water resources data; agriculture, soil, erosion, fishery and hunting data; lake-marine area
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projects; coastal and marine carrying capacity projects; socio-economic researches and water quality
monitoring. In this paper, a GIS database design process and its results, which enables storage, querying, and
analyzing of all the geographical and related attribute data listed above and their publishing through the
internet for the use of different groups with different user rights, are presented. While in the narrow context this
system serves for the SEPAs, in a wider context it may be considered as an environmental information system.
Keywords: Special Environmental Protection Area, Geographic Information System, Environmental
Information System, Database, Internet Based Mapping

1. GİRİŞ
Bu makalede ülkemizde ulusal korunan alan statülerinden birini oluşturan, uluslararası mevzuata
dayanan ve 2972 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesiyle ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgelerinden
(ÖÇKB) sorumlu Özel Çevre Koruma Kurumu’nun coğrafi bilgi sistemi (CBS) altyapısının
oluşturulmasına yönelik süreç ve sonuçları anlatılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle, Kurum tanıtılarak,
görev ve faaliyetlerine değinilmektedir. Devamında, ÖÇKB’lerin doğal değerlerinin (biyoçeşitlilik, su
kaynakları, vb.) korunmasında ve bu değerlerin yer aldığı alanlarda kullanım kararlarının alınmasında
konumsal verilerin bütüncül/standart tek bir veritabanı üzerinden yönetilmesi gereği, bu verilerin
çeşitliliğinin nedenleri üzerinden anlatılmaktadır. Bu kapsamda, 1990’lı yılların başından itibaren
münferit çalışmalarla yürütülen CBS çalışmalarının, 2008 yılında üst ölçekli planlarla standartlaştırma
sürecinin başlaması ve 2009 yılında Kurumun diğer faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi
üzerinde durulmuştur. Devam eden bölümlerde, özelde ÖÇKB’lere yönelik; genelde ise, çevresel bilgi
sistemi niteliği taşıyabilecek ve Kurumun 2009-2013 yıllarını kapsayan ilk stratejik planının hedefleri
arasında da bulunan ÖÇKB’lere ait konumsal verilerin CBS veri tabanının oluşturulması (ÖÇKKB,
2008a) süreci ve kapsamı anlatılmış, sonrasında veritabanının kullanımı ve uygulamaya yansımalarına
değinilmektedir. Sonuç bölümünde ise, Kurumun her türlü konumsal ve bununla ilişkili sözel
verilerinin tutulabildiği, sorgulanabildiği, analiz edilebildiği ve farklı kullanıcı haklarıyla çeşitli
kullanıcı gruplarına internet aracılığıyla sunulabildiği bu veritabanı sistemiyle ilgili, gelinen nokta ve
bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler ortaya konulmaktadır.
2. ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU GÖREVLERİ VE FAALİYETLERİ
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB); 1976 tarihinde Barselona’da imzalanan
“Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi” eki protokolü olan “Akdeniz'de Özel Koruma
Alanları ve Biyolojik Çeşitlilik Protokolü” kapsamında ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesine
dayanılarak 1989 yılında 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı olarak
kurulmuştur. Daha sonra Kurum, 1991’de Çevre Bakanlığı’nın kurulmasıyla bu Bakanlığa, 2003
yılında ise Çevre ve Orman Bakanlıkları'nın birleşmesi üzerine Çevre ve Orman Bakanlığına
bağlanmıştır. Bağlı kuruluş olan ÖÇKKB, kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir kamu kuruluşu
olarak çalışmalarını sürdürmektedir (ÖÇKKB, 2008a).
Uluslararası mevzuata dayanan, ancak Türkiye’deki ulusal koruma statülerinden birini
oluşturan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgelerinin günümüzde
sayısı, 14’tür (Şekil 1). Kurum, misyonu kapsamında “dünya ve ülke ölçeğinde doğal tarihi ve kültürel
değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi kullanımların baskısı altındaki bölgeler”
olarak da tanımlanan ÖÇKB’lerde “bütünleşik alan yönetimi yaklaşımıyla, ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla işbirliği içerisinde, çok yönlü bakış açısı ile sektörler arası eşgüdümü sağlayarak,
biyolojik çeşitliliğin korunmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilirlik anlayışıyla
yönetilmesine, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmak” (ÖÇKKB, 2010)
amacındadır. Bu amaç doğrultusunda Kurum, aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmektedir.
•

•

•

Milletlerarası koruma sözleşmeleri ve çevre mevzuatı dikkate alınarak, koruma ve kullanma
esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını
revize etmek ve re'sen onaylamak,
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak, enerji, sulama, ulaştırma, orman
yolu ve benzeri tesisler ile tabi kaynak kullanım tesisleri ve bunların müştemilatının koruma
ve kullanma esaslarına uygunluğunu incelemek,
Haritası olmayan alanlar için harita yapmak veya yaptırılmasını sağlamak,
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•

•

•

•

•

•

Özel çevre koruma bölgelerinde alt yapıyı planlamak, alt yapı proje tesislerini yapmak ve
yaptırılmasını temin etmek,
İmar planları ve revizyonlarıyla ilgili uygulamaların kontrolü esaslarını tespit etmek ve
uygulanmasının koordinasyonunu ve takibini sağlamak,
Özel çevre koruma bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut
sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak,
Özel çevre koruma bölgelerinin kara, kıyı, akarsu, göl ve deniz kaynaklarının
verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tüketilmiş stoklarının yeniden kurulması için
gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak veya yaptırmak,
Bu alanların korunması için her türlü icraatta bulunmak, araştırma incelemeler yapmak ve
yaptırmak, gerektiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili dernekler ve milletlerarası
kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,
Toplumda çevre koruma anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak ve kalıcı davranış
değişiklikleri sağlamak amacı ile toplumun her seviyesinde çevre koruma eğitimi yapmak,
diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bu faaliyetleri yürütmektir (ÖÇKKB, 2010).

2

Toplam Alan:………………. 12112 km
2
Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km …….. Türkiye’ye oranı: % 1,33
Deniz Kıyı Uzunluğu:……….. 1115 km……... Türkiye’ye oranı: %14,27
Toplam Nüfus (2000):……….661461…….…. Türkiye’ye oranı: % 0,98
Fethiye-Göcek, Gökova, Köyceğiz-Dalyan ………………………………………………………..……………..…….. ilanı 1988
Belek, Datça-Bozburun, Foça, Göksu Deltası, Gölbaşı, Ihlara, (Kaş)-Kekova, Pamukkale, Patara …………….. ilanı 1990
Tuz Gölü ……………………………………………………………………………………………………………………. ilanı 2000
Uzungöl …………………………………………………………………………………………………………………….. ilanı 2004

Şekil 1. Türkiye’deki Özel Çevre Koruma Bölgeleri (Ağustos 2010 itibariyle)
(Kaynak: ÖÇKKB, 2008a’dan adapte edilmiştir)
3. KURUMDAKİ KONUMSAL VERİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN NEDENLERİ VE BÜTÜNCÜL/
STANDART BİR SİSTEME DUYULAN İHTİYAÇ
İkinci bölümde sıralanan tüm bu görevler, hem Kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerde çeşitliliği, hem
de bu faaliyetler için gerekli pek çok konumsal ve ilişkili bilginin bir arada bulunması ve analiz
edilebilir olması gereğini beraberinde getirmektedir. Diğer bir deyişle, tüm bu faaliyetler; Kurumun
ÖÇKB’lerde çevre konusunda her türlü kararın alınması, uygulanması ve izlenmesinde pek çok
mekansal ve öznitelik verinin bir sistem içinde kullanılabilirliğine olan ihtiyacını anlatmaktadır.
Bu faaliyetlerin, özetle; her türlü araştırma, etüt, koruma, izleme, altyapı, tüm ölçeklerde çevre
ve kent planları gibi çalışma alanlarını kapsadığı görülmektedir. Bu kapsamda genel olarak
bakıldığında, bu çalışma alanları karmaşık değilmiş gibi görünse de her bir alana ayrıntılı biçimde
bakıldığında her birinde birçok farklı nitelikte verinin üretildiği ve kullanıldığı görülür. Bu farklılıklar,
Kurumun hem veri temin yöntemlerindeki çeşitlilikten hem de bu yöntemlerle elde edilen her türlü
araştırma raporlarının ve plan verilerinin çizimlerinde kullanılan farklı teknik ve yazılımlardan,
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koordinat sistemlerinin farklılıklarından, özellikle planlamada kullanılan ve koruma alanlarında
getirilen bazı özel alan tanımlarının imar kanununda yer almayışı sonucunda ortaya çıkan çeşitlikler,
vb. nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Bu çeşitliliğin beraberinde getirdiği ve bugün ülkemizde pek çok Kurumun da sorunu olan iş
ve işlemlerin kişilere bağımlı olması, arşivlemedeki yetersizlikler, vb. diğer sorunların yanı sıra,
verilerin standart olmayışından kaynaklanan sorunların asgariye indirilmesi üzere Kurumda 1990’lı
yılların başlarından itibaren gerçekleştirilen münferit CBS çalışmalarının standartlaştırmaya
başlamasına yönelik çalışmalar 2008’de başlatılmıştır.
2000’li yılların başlarına kadar gelinen süreçte;
•

•

•

•

CBS teknolojilerinin kullanıldığı ilk iki proje olarak Çukurova Üniversitesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümü, Uzaktan Algılama (UA) Merkezi’ne, 1993 yılında; “Datça ve Bozburun
Yarımadaları’nın Aktüel Durumunun Tespiti, Ekolojik Peyzaj ve Optimal Alan Kullanım
Planının Belirlenmesi” ve “Göksu Deltası’nın Aktüel Durumunun Tespiti, Ekolojik Peyzaj
ve Optimal Alan Kullanım Planının Belirlenmesi” projeleri yaptırılmıştır,
Yine aynı yıl içerisinde, ArcView GIS 3.0 yazılımı, 2 kullanıcı lisansı ile alınmış, alınan
yazılımla birlikte ÖÇKKB CBS’ye çalışmalarına yönelen ilk kurumlardan biri olmuştur,
Devam eden süreçte, 1995 yılında, NetCAD 2.86n yazılımı 10 kullanıcı lisansı ile alınmış
taşra birimleri de dahil kullanılmaya başlanmıştır. Kurumumuzdaki özellikle planlamayla
ilgili çalışmalar, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ortamında sayısal olarak yürütülmeye
başlanmıştır,
Yine CBS ile ilgili olarak, 2001 yılında “Datça-Bozburun Su Kaynakları Yönetimi Projesi”
kapsamında MapInfo Professional 6.0 yazılımı alınmıştır.

Bu gelişmeyle birlikte Kurumsal faaliyetlerin bundan sonra CBS ortamında gerçekleştirilmesi
hedeflenmiş, 2002 yılında ilk CBS ekibi oluşturulmuştur. Kısıtlı imkanlar ve zaman nedeniyle bu
dönemde Kurumda CBS, CAD ve UA verilerinin envanterini oluşturmak amacıyla veri tabanı
çalışmaları yürütülmüş, CBS veri yapısı içerisinde doğal ve beşeri verilerin nitelikleri Kurumun tüm
birimlerinden görüşler doğrultusunda neticelendirilmeye çalışılmıştır. Ancak, bu çalışmalar sadece
bölge sınırları ve buna ilişkin genel verilerin tutulduğu bir veri katmanı ile sınırlı kalmıştır. Bunun
dışında yapılan ve aşağıda başlıcaları listelenen tüm projeler, gerek Kurumun kendi yaptığı işlerde,
gerekse yaptırdığı işlerde farklı CBS yazılımları kullanılarak yapılmaya devam etmiştir.
•

•

•

•

•

•

2003 yılında; Gölbaşı ÖÇKB ve içinde yer aldığı Mogan-Eymir Havzası için alınacak
kararlara temel oluşturmak üzere Kurumdaki mevcut veriler ve diğer Kurumlardan alınan
verilerin CBS’ye aktarılması çalışması yapılmıştır. Bu çalışma havza, ÖÇKB, Mogan ve
Eymir Gölleri Çevresi ve Mogan olmak üzere dört kademeyi kapsamaktadır.
2004-2006 yılları arasında; ArcGIS 9.0 yazılımı 3 adet, Erdas Imagine 8.7 yazılımı 1 adet
kullanıcı lisansları ile ArcSDE server ve Oracle donanımlarının proje kapsamında temin
edildiği Çevre ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürütülen Avrupa Birliği Doğa KorumaHabitat Direktifi Eşleştirme (Twinning) Projesi’nde Avrupa Birliği Doğa Koruma-Habitat
Direktifinin Belek ÖÇKB’nde Uygulanması Projesi Kurumumuz tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu proje, toplanacak verilerin sonradan plan kararlarına yansıtılması
üzere, Belek ÖÇKB’nin bitkisel zenginliğinin AB EUNIS Biyotop Haritalaması standartları
ile tespit edilerek oluşturulması amacıyla yapılmıştır.
Aynı yıllar arasında; Gökova ÖÇKB ve Datça-Bozburun ÖÇKB için alınacak kararlara
temel oluşturmak üzere, “Denizsel ve Kıyısal Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti
Projesi” CBS ortamında yaptırılmıştır.
Yine bu dönemde, Gökova ÖÇKB için alınacak kararlara temel oluşturmak üzere kırsal
yerleşim alanları; bina veri tabanı kapsamında belirlenen konumsal ve öznitelik özellikleri
UA ve CBS teknojileri kullanılarak belirlenmiştir.
2005-2006 yıllarında; Datça-Bozburun ÖÇKB için alınacak kararlara temel oluşturmak
üzere, kırsal yerleşim alanlarının tespitine yönelik çalışmalar, UA ve CBS yardımıyla
Gökova ÖÇKB’dakine benzer şekilde yaptırılmış olup, burada 10000 adet binaya ait
konumsal ve öznitelik veri tabanı oluşturulmuştur.
2004-2005 yılında; Tuz Gölü ÖÇKB için alınacak planlama kararlarında özellikle koruma
alanlarının belirlenmesi amacıyla, Kurumdaki mevcut veriler ve diğer Kurumlardan alınan
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•

•

•

verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması çalışması ve “Tuz Gölü ÖÇKB Doğal Değerler
CBS Sentez Çalışması” yürütülmüştür.
Bu projenin tamamlanması ve ardından 2005-2007 döneminde yine UA ve CBS kullanılarak
yaptırılan “Tuz Gölü ÖÇKB Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti Projesi”nin EUNIS habitat
sınıflandırması çıktılarıyla birlikte diğer verilerin de sisteme eklenmesiyle Kurum tarafından
analiz-sentez çalışmalarının tamamının CBS ortamında yürütüldüğü ilk Çevre Düzeni Planı
(ÇDP) olan 1/50000 ölçekli “Tuz Gölü ÖÇKB Çevre Düzeni Planı” 2007 yılında
onaylanmıştır (Şekil 2).
2005-2008 yılları arasında yine UA ve CBS desteğiyle; “Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Biyolojik
Çeşitliliğinin Tespiti”, “Fethiye-Göcek ÖÇKB Göcek Koyu Taşıma Kapasitesi”, “Foça Kıyı
Alanları Taşıma Kapasitesi” projeleri, Kurum tarafından yaptırılmış olup “Göksu Deltası
ÖÇKB Yönetim Planı Çalışmaları” ise Kurum tarafından gerçekleştirilmiştir.
2006 yılından itibaren ilişkisel veri tabanı içinde belirli bir veri tabanı yapısı içinde Kurum
tarafından yaptırılan “ÖÇKB’nde Su Kalitesi İzleme Çalışması” ile akarsu, deniz, göllerde
farklı parametrelerle aylık izlemeler yapılmakta, bu veriler, aşağıda anlatılacak ve bu
makalenin konusu olan çalışma kapsamında Mogan-Eymir su seviyeleri bilgileri ile birlikte
“Kurumumuz Resmi İstatistik Verileri”ne temel oluşturmaktadır.

En Önemli

Önemsiz

Şekil 2. Tamamı CBS ortamında sürdürülen ve onaylanan ilk ÖÇKB (Tuz Gölü) Çevre Düzeni Planı
öncesi analiz-sentez çalışmaları ile nihai plan (Kaynak: ÖÇKKB, 2008b)
•

2007 yılından itibaren ÖÇKB’lerdeki altyapı ve yatırımlarına yönelik faaliyetlerinin CBS
ortamında görsellenmesi, sorgulanabilmesi ve güncellenmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
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•

Benzer bir çalışma da 2008 yılından itibaren ÖÇKB’lerde gerçekleştirilen Tür Projelerinin
konumsal verilerine ilişkin olarak yürütülmektedir (Şekil 3).

Bu şekilde 2008 yılına gelindiğinde, o yıl itibariyle, Tuz Gölü ÖÇKB dışındaki ÇDP çalışmalarının
CAD ortamında yürütülmesine devam edilmiştir. Ayrıca belirtildiği üzere, yukarıda sıralanan tüm
araştırma, koruma, izleme, altyapı çalışmaları ile planlama çalışmalarının farklı veri formatlarında,
koordinat sistemlerinde ve münferit olarak yürütülmesinin ve bunlardan kaynaklanan güncelleme
zorluklarının önüne geçilmesi amacıyla 2008 yılında yalnızca ÇDP’lerin, 2009 yılında ise Kurumun
tüm konumsal verilerinin tek bir veri tabanı altında toplanması ve çok çeşitli kurumsal verilerin tek bir
veri tabanı üzerinden yönetilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, bu her iki yılda da farklı mesleklere
sahip kişilerin yer aldığı CBS ekipleri oluşturulmuştur.
Kurumun planlamadan altyapıya, araştırmadan izleme ve korumaya kadar çok çeşitli
faaliyetlerine ilişkin verilerin tek bir standart veri tabanına duyulan bu ihtiyaç, 2009-2013 yıllarını
kapsayan ÖÇKKB Stratejik Planının da bir öngörüsü durumunda olup, makalenin devam eden
bölümlerinde bu kapsamda 2009 yılında gerçekleştirilen “Özel Çevre Koruma Bölgelerine Ait
Konumsal Verilerin CBS Veri Tabanı Tasarımının Tamamlanması ve Güncellenmesi” çalışmaları ve
uygulamaları anlatılmaktadır. Söz konusu veri tabanı sistemine genel çerçeveden bakıldığında, bir
çevresel bilgi sistemi olarak değerlendirilebilir nitelikte olduğu görülecektir.

Şekil 3. ÖÇKB’lerde gerçekleştirilen Tür Projelerinin konumsal verilerine ilişkin çalışmaların genel
dağılımı (Kaynak: ÖÇKKB, 2008b)
4. ÖÇKB’LERE AİT KONUMSAL VERİLERİN CBS VERİ TABANININ TASARIMI
ÖÇKB’lerine yönelik konumsal verilerin çeşitliliğine bir önceki bölümde değinilmişti. 2009 yılında
tüm bu verilere yönelik veri tabanı tasarım süreci; 2008 yılında yalnızca üst ölçekli planlar için yapılan
tasarımın tüm ölçekteki planlara yansıtılmasını ve tasarımın tüm konumsal verileri içine alacak şekilde
genişletilmesini kapsamıştır.
Veri tabanı tasarımı konusunda öncelikle tüm bölgelerdeki planların ve diğer çalışmaların
içerik açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Bu süreçte belirlenen alt veri tabanlarının her birinin
kapsamında hangi tablo ve katman yapısının olabileceği konusunda tartışılmış, verilerle ilgili çalışan
birimlerden görüşler alınarak tasarım her defasında daha rafine hale getirilmiştir.
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Tasarım sürecinde verilerin içeriklerinden yararlanıldığı 2008 yılı öncesinde yapılmış olan veri
envanteri tasarımı ile kültürel, beşeri verilerin niteliklerine yönelik çalışmalardan da faydalanılmıştır.
İlişkisel veri tabanı tasarımında katman/tabloların yapısının belirlenmesinin yanı sıra, hangi
katman/tabloların hangi sütunlarının birincil veya yabancı anahtar olacakları ile sonuçta birbirleri ile
nasıl ilişkilendirileceklerine yönelik değerlendirmeler de yapılmış ve nihai tasarımda bu ilişkiler
kurulmuştur.
Bu tasarım kapsamında; Kurumun faaliyetleri doğrultusunda üretilen konumsal veriler 14 ana
başlık altında toplanmıştır. Bu ana başlıklar esas olarak; temel veriler, plan verileri, uygulama verileri,
etüt, koruma, araştırma ve izleme verileri altında gruplandırılabilir. Tasarımın bu yapısı, Şekil 4’te
görülmektedir.
Bu veri tabanı yapısının her biri içinde nokta, çizgi, alan ve öznitelikten oluşan
katman/tablolar yer almaktadır. Veri tabanına veri girişini ve güncellemelerini kolaylaştırmak
amacıyla bu 14 ana başlığın her biri ayrı birer veri tabanı dosyası şeklinde oluşturulmuş ve içinde
ilişkileri gösterilmiştir. Şekil 5, bu veri tabanının ilişkisel şemalarına yönelik fikir vermek üzere
hazırlanmıştır.
5. VERİ TABANININ KULLANIMI VE UYGULAMAYA YANSIMASI
Veri tabanı tasarımının önceki bölümde anlatıldığı şekilde sonuçlandırılmasıyla birlikte üst ölçekteki
planlar, genel altyapı verileri, tür koruma projelerine ait genel veriler ve yerleşimler ile önceden
bahsedilen ve Kurumun Resmi İstatistik Verisi niteliğinde olan veriler; tüm ÖÇKB’ler kapsamında
veri tabanı sistemine girilmiştir. İki ÖÇKB özelinde ise Şekil 5’te yer alan yapı kapsamında bulunan
tüm veriler sisteme girilmiştir. Eylül 2010 itibariyle, internet üzerinden farklı kullanıcılara farklı
haklarla sunumu yapılan veriler; gösterimlerinde kullanılan arayüz sayesinde çeşitli öznitelik ve harita
üzerinden sorgulanabilmekte, sorgulama sonuçları google earth ile görüntülenebilmekte ve bu arayüz
ile Kurumun Resmi İstatistik Verileri kullanıcı sınırı olmaksızın yayımlanabilmektedir. Bunlardan da
önemlisi, oluşturulan veri sisteminin, Kurumun bundan sonra yapacağı ve yaptıracağı işlerin bir
parçası haline gelebilecek nitelikte olmasıdır.
Özel Çevre Koruma Kurumu
Coğrafi Bilgi Sistemi
Temel Veriler

1. RASTERLAR
(halihazır harita
bilgileri,
uydu
görüntüleri
bilgileri,
hava
fotoğrafları/ortof
oto bilgileri)
2. MEVCUT
DURUM
(arazi kullanımı,
bina,
mülkiyet
vb. veriler)

Plan Verileri

3. PLANLAR
(1/50000 ve
1/25000 ölçekli
çevre düzeni
planları, 1/5000
ölçekli nazım
imar planları,
1/1000 ölçekli
planlar,
değişiklikleri,
vb.)

Uygulama Verileri

Etüt, Koruma, Araştırma
ve İzleme Verileri

4. ALTYAPI
(içme
suyu, atık su ve katı
atık projeleri, vb.)

5. KORUMA
ALANLARI,
REKREASYON
VE
TURİZME
YÖNELİK
VERİLER
6. KARASAL
BİYOÇEŞİTLİLİK
7. DENİZEL
BİYOÇEŞİTLİLİK
8. TÜR
KORUMA
PROJELERİ
9. JEOLOJİK-JEOTEKNİK
ETÜTLER VE SU-SICAK
SU KAYNAKLARI
10.TARIM,
TOPRAK,
EROZYON, BALIKÇILIK
VE AVCILIĞA YÖNELİK
VERİLER
11.GÖL-DENİZ
ÇALIŞMALARI
12.KIYI VE DENİZ TAŞIMA
KAPASİTESİ PROJELERİ
13.SOSYO-EKONOMİK
ARAŞTIRMALAR
14.SU KALİTESİ İZLEME

Şekil 4. ÖÇKK CBS tasarımı temel bölümleri
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Şekil 5. ÖÇKK CBS veri tabanı yapısının her biri içinde nokta, çizgi, alan ve öznitelikten oluşan
katman/tabloların ilişkisel şemaları
Bu kapsamda, henüz genel olarak uygulanacak genelge, vb. düzenlemeler neticelendirme
aşamasında olup, uygulamada Kurumun kendi ürettiği veriler ve gerçekleştirdiği faaliyetler açısından;
bir ÖÇKB’nin ÇDP Revizyonu çalışması bu sistem aracılığıyla yapılmıştır. Yaptırılan işlerden toplam
üç ÖÇKB içinde yer alan yerleşimlerden dördünün hem jeolojik-jeoteknik etütlerinin hem de 1/5000
ve 1/1000 ölçekli imar planlarının, bir bölgedeki iki yerleşimin ise 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar
planlarının yapım koşullarına veri tabanı sisteminin gereklilikleri eklenmiştir. Ayrıca, halen çeşitli
ÖÇKB’lerde sürdürülmekte olan sosyo-ekonomik ve denizel biyoçeşitlilik araştırmaları da veri tabanı
sisteminin gerekliliklerine göre yaptırılmakta olup, bir ÖÇKB’nin su kaynakları yönetim planı
projesinin de bu veri tabanına uyumlu şekilde yaptırılması sağlanmıştır.
6. SONUÇLAR
Bundan sonraki süreçte, oluşturulan bu CBS veri tabanı tasarımının; Kurumun veri temin
yöntemlerine (kendi üretimi, protokol yoluyla, ihale yoluyla) ait süreçlerin bir parçası haline
getirebilmesi için; hazırlanan genelgenin neticelendirilerek uygulamaya konması, sorumluluğu sadece
CBS olan bir birimin kurulması, bu kapsamda konuyla ilgilenecek teknik personelin eğitiminin
sağlanması, konuyla ilgilenen uzmanların istihdam edilmesi ve bu hedefler doğrultusunda kurumsal
kapasitenin arttırılması önem taşımaktadır.
ÖÇKB’lerinin doğal değerlerinin (biyoçeşitlilik, su kaynakları, vb.) korunmasında ve bu
değerlerin yer aldığı alanlarda kullanım kararlarının alınmasında ve bu amaçla yapılacak güncelleme,
vb. her türlü işlem için oluşturulan ve bir anlamda çevresel bilgi sistemi niteliği de taşıyan ÖÇKK
coğrafi bilgi sistemleri veri tabanı sisteminin arşiv verilerinin envanterinin de oluşturularak bu
verilerin sisteme eklenmesinin Kurumun faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde zaman kazancı
sağlayacağı öngörülmektedir. Oluşturulan veri tabanı sisteminin, CBS konusunda henüz başlangıç
aşamasında olan çeşitli Kurum ve Kuruluşlara yol gösterici niteliği tanınmaya başlanmıştır. Sistemin,
Kurumun konuma ilişkin faaliyetlerinin bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesini sağlayarak, ulusal
ve uluslararası anlaşmalarla ve AB uyum süreciyle gündeme giren; bilgiye dayalı sistemlerin
Kurumsal olarak geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasının zorunluluk haline geldiği bir
süreçte önemli bir başlangıç olduğu düşünülmektedir.
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