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ÖZET
Karadeniz bölgesi kıyılarındaki birçok il ve ilçede olduğu gibi Zonguldak ilinde de katı atıklar halen düzensiz
depolama yöntemi ile bertaraf edilmektedir. Depolama alanı kesin tarihi bilinmemekle beraber yaklaşık 25
yıldan beri şehrin katı atıklarının geleneksel yöntemler ile depolandığı alandır. Depolama alanının Kuzey yönü,
çöplerin deniz suyu ile doğrudan etkileşimde bulunduğu kıyı çizgisine yakın, bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile
temas halindedir. Zamanla meteorolojik şartların ve dalga ikliminin değişmesi sonucu durağan olan katı atık
alanından, deniz içerisine doğru kütle akışı gerçekleşmektedir. Bu olayda depolama alanı ile deniz kıyı çizgisi
arasındaki mesafenin değişimine yol açmaktadır. Uzaktan algılama teknolojisi, yersel yapılan çalışmalara göre
bazı önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajlar uzaktan algılama teknolojisini günümüzde tercih edilen teknoloji
haline getirmiştir. Bu avantajların en önemlileri arasında yersel verilere göre daha geniş alanı kaplayabilmesi,
çalışma zamanının oldukça azaltılması, daha az maliyetle daha çok iş yapılabilmesi ve daha az iş gücü
kullanmasıdır. Bu çalışmada 2002 ve 2008 yıllarına ait IKONOS uydu görüntüleri kullanılarak, kıyı çizgisi ile
düzensiz katı atık depolama alanı arasında değişik noktalardaki mesafelerin yıllara göre değişimleri
incelenmiştir. Bu amaçla ilk aşamada 2002 uydu görüntüsü yardımıyla şehirlerarası karayolu temel başlangıç
noktası alınarak tüm depolama alanı çevresi ile kıyı çizgisi arasındaki mesafeler değişik noktalardan
belirlenmiştir. Aynı işlemler 2008 yılı uydu görüntüsü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu iki uydu görüntüsü ile
elde edilen değişik noktalardaki mesafeler birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma, yersel arazi çalışmaları
kullanılmadan düzensiz depolama alanı ile kıyı çizgisi arasındaki mesafenin uzaktan algılama teknolojisi ile
belirlenebileceğinin örnek bir çalışmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan Algılama, Kıyı Çizgisi, Katı Atık, Zonguldak

ABSTRACT
Non-uniform storage of solid waste is a big problem for a lot of parts of the Black Sea region of Turkey. One of
the special one is the Zonguldak city. Zonguldak solid waste area was using approximately twenty five years
before. Storage area is very closed the coastline. And also, directly relationship of the Black Sea. Storage area
was changed via meteorological conditions depends on the time element. For this reason, there are a lot of mass
flow from storage part to the sea. Mass flow is caused by distance change between storage area and coastline.
Remote sensing (RS) technology have a some advantages comparing with the traditional measurement. These
advantages very important components for selectable technology of RS. High resolution space imagery
advantages are; include big area, time consuming and small coast comparing with the traditional measurement.
In this study aims to use of the IKONOS-2002 and IKONOS-2008 for determine of coastline changes, solid waste
storage area changes and distance changes between storage area and coastline. For that purpose, first
application is to determine tie points of the imageries. After that, it is possible to designate distance between
storage area and the coastline depends on the points from using imageries. Finally, it is possible to compare
changes of the storage area from the only using RS technologies.
Keywords: Remote Sensing, Coastline, Solid Waste, Zonguldak.

1. GİRİŞ
Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden günümüzde birçok uygulama alanında faydanılmaktadır.
Özellikle Ikonos ve Quickbird uydu görüntüleri bu çalışmalarda önem arz etmektedir. Bu iki uydu
görüntüsünün geometrik doğruluğu, bir çalışmada test edilmiş ve 1:5000 ölçekli harita yapımında
kullanılabilir olduğu sonucu çıkarılmıştır (Büyüksalih ve Jacobsen, 2005). Yüksek çözünürlüklü uydu
görüntülerini kullanmanın birçok avantajları bulunmaktadır. Çünkü veriyi daha hızlı elde etme ve
kullanma imkanı bulunmaktadır. Bu sebeple yüksek çözünürlüklü görüntüler hem uzaktan algılama
hem de CBS uygulamalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Zamansal değişimlerin izlenilmesi, yol
ağlarının çıkarılması ve takibi, mevcut topoğrafik veritabanın doğruluğunun kontrolü, mevcut
haritaların güncellenmesi gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır.
Zonguldak kıyı şeridini içine alan planlama alanında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri;
“Katı Atık Yönetimi” konusundadır. Bölgede çöp sorunu önemli boyutlara ulaşmış, doğal değerleri
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tahrip ve tehdit eder hale gelmiştir. Yerel yönetimler tarafından toplanan atıklar, ırmak ya da deniz
kenarına dökülmekte, deniz ve ırmaklarda ciddi bir kirlenme ile karşı karşıya kalınmaktadır. Denizin
kabardığı günlerde çöplerin tüm sahile yayılarak hem sağlık hem de görüntü kirliliğine sebep olduğu
görülmektedir. Ayrıca; balıkçı barınakları da birer çöp birikme sahası haline gelmekte, çöp sorunu
doğrudan ve dolaylı olarak başka sorunların da yaşanmasına sebep olmaktadır (Yıldırım vd., 2007 ;
Yıldırım ve Soyöz, 2009).
Sığ sahil sularına verilmekte olan toplanmış atık sulara, il merkezlerinde derin deşarj
yöntemleri ile çözüm aranmaya çalışılsa da arıtma tesisleri ile yeterli entegrasyon sağlanamadığı için
kıyılardaki kirlilik engellenememektedir. Bölgenin dar kıyı şeridi sebebiyle arazilerin kıymetli oluşu
ise hem fiziki hem ekonomik açıdan çöp ayırma ve depolama sahası bulmayı zorlaştırmakta, yer
seçimi kritik bir önem taşır hale gelmektedir. ÇDP (Çevre Düzeni Planı)’nin hazırlanması sürecinde
alınan kararlarda, katı atık yönetimi de, katı atık projeleri için yer seçimi de aynı derecede önem
taşımaktadır (Capar vd., 2009). Yasal açıdan kabul edilemez, çevresel açıdan tehdit edici olan bu
duruma son yıllarda yerel ve merkezi ölçekteki projelerle çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. Ancak;
katı atık yönetimi konusunda planlama alanı için ortaya çıkan maliyet, yerel yönetimlerin tek başlarına
üstesinden gelemeyecekleri büyüklüktedir. Bu açıdan belediyeler arası birliklerle katı atık sorununa
ortak çözüm geliştirilmesi, diğer taraftan uluslararası kaynaklar ve merkezi yönetimin desteğinin
sağlanması büyük önem taşımaktadır. Katı atık yönetimi konusu, AB(Avrupa Birliği) sürecinde
önemle üzerinde durulan, ulusal politik dokümanlarda yer alan bir nitelik kazanmış olduğundan,
merkezi ve yerel yönetimlerden üst düzeyde destek almaktadır. Finansman konusunda ise üst düzey
kurumlar ve Avrupa Yatırım Bankası’nın olumlu tavrı önemli bir avantaj olarak kendini
göstermektedir. Projenin gelecekteki başarısı, yereldeki işbirliği ve iyi bir proje modelinin
oluşturulması ile yer seçimi konusundaki sorunların aşılabilmesine bağlıdır. Ayrıca; katı atık yönetimi
konusunda kurumsal bir yapı oluşturulması, cevre düzeni planı kapsamında da katı atık yönetimi için
belediyeler arası işbirliği modeli geliştirilmesi ve katı atık master planının hazırlanması konuları
gündeme gelmektedir (Yıldırım vd., 2009; Capar vd., 2009).
Bu çalışmada 2002 ve 2008 yıllarına ait IKONOS uydu görüntüleri kullanılarak, kıyı çizgisi
ile düzensiz katı atık depolama alanı arasında değişik noktalardaki mesafelerin yıllara göre değişimleri
incelenmiştir. Bu amaçla ilk aşamada 2002 uydu görüntüsü yardımıyla şehirlerarası karayolu temel
başlangıç noktası alınarak tüm depolama alanı çevresi ile kıyı çizgisi arasındaki mesafeler değişik
noktalardan belirlenmiştir. Aynı işlemler 2008 yılı uydu görüntüleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bu iki uydu görüntüsü ile elde edilen değişik noktalardaki mesafeler birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Bu
çalışma, yersel arazi çalışmaları kullanılmadan düzensiz depolama alanı ile kıyı çizgisi arasındaki
mesafenin uzaktan algılama teknolojisi ile belirlenebileceğinin örnek bir çalışmasıdır.
2. UYGULAMA ALANI SEÇİMİ
Zonguldak kıyı şeridini içine alan planlama alanında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri; “Katı
Atık Yönetimi” konusundadır. Bölgede çöp sorunu önemli boyutlara ulaşmış, doğal değerleri tahrip ve
tehdit eder hale gelmiştir. Yerel yönetimler tarafından toplanan atıklar, ırmak ya da deniz kenarına
dökülmekte, deniz ve ırmaklarda ciddi bir kirlenme ile karşı karşıya kalınmaktadır. Denizin kabardığı
günlerde çöplerin tüm sahile yayılarak hem sağlık hem de görüntü kirliliğine sebep olduğu
görülmektedir. Ayrıca; balıkçı barınakları da birer çöp birikme sahası haline gelmekte, çöp sorunu
doğrudan ve dolaylı olarak başka sorunların da yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu çöp alanı uygulama
alanı olarak seçilmiştir. Şekil 1'de ki IKONOS uydu görüntüsünde çöp alanı ve çevresi görülmektedir.
Alan şehir yerleşim alanlarına çok yakın ve kıyının hemen yanında bulunmaktadır. Zonguldak çöp
alanı 2008 yılının sonunda kıyıdan uzak yeni bir alana taşınmıştır. Ancak kıyıdaki mevcut alan devam
etmektedir. Bu nedenle bu alanın alansal büyüklükleri, kıyıya etkileri ve 3 boyutlu Sayısal Yüzey
Modelleri önemli olmakta ve bu çalışma konusunda ele alınacak ana öğeleri teşkil etmektedir.
3. UYGULAMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Seçilen çöp alanı için, öncellikle RTK (Real Time Kinematic) GPS alet setiyle tüm çöp alanının
sınırları ve alan üzerinde yeteri sayıda noktanın üç boyutlu koordinatları ölçülmüştür. Bu ölçümler
sonucunda çöp alanının ve kıyı çizgisinin nokta demeti Şekil 2'de verilmektedir. Şekil 3 ve Şekil 4'de
ise ilgili alanın RTK GPS verilerinde üretilen perspektif görünümü ve SYM modeli verilmektedir.
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Şekil 1. Uygulama alanının IKONOS uydu görüntüsü

Şekil 2. RTK ile elde edilen nokta demeti
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Şekil 3. Çöplük alanına ait SYM görünümü

Şekil 4. Çöplük alanı 3D arazi modellemesi
Alan, çevre ve uzunluk karşılaştırmaları yapabilmek için çöp alanının IKONOS uydu görüntüleri baz
alınarak, bu görüntülerin koordinatlandırma ve sayısallaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Sayısallaştırma işlemlerinde çöp alanı ve kıyı çizgisi belirlenmiştir. Ayrıca, değişimlerin izlenebilmesi
amacıyla görüntü üzerinde sabit noktalar belirlenmiş ve ölçülen mesafaler karşılaştırılmıştır. Şekil 5'de
IKONOS-2002, Şekil 6'da ise IKONOS-2008 görüntüsü verilemektedir. İki görüntü karşılaştırılmak
istenirse iki görüntüde de ortak noktalar yardımı ile yapılan bir uzunluk hesabını değerlendirmek
gerekir. Ikonos 2002 görüntüsüne ait (5-2)=432.688m iken Ikonos 2008 görüntüsünden alınan bu
değerin 444.498 m olduğu görülmektedir. Bu iki hesap arasında 11.81 m kadar fark bulunmaktadır. Bu
fark çöplük arazisinin aynı hat boyunca 11.81 m uzadığını ispatlamaktadır. Diğer tüm mesafelerde de
çöp depolanmasından dolayı değişimler meydana gelmiştir. Ayrıca 2008 yılı görüntüsünde bariz
olarak görünen bir diğer hususta kıyıya doğru olan çöp akmasından kaynaklanan durumdur. Diğer
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karşılaştırma ise alan bazındadır. IKONOS-2002 de elde edilen alan IKONOS-2008 görüntüsü üzerine
oturtulmuş ve Şekil 8'de gösterilmektedir. Görüntü üzerinden yapılan sorgulamada 2008 yılına ait alan
93580 m2 olarak hesaplanmıştır. 2002 yılında bu değerin 92178 m2 olduğu belirlenmiştir. Altı yıl
içinde çöp depolamak için yapılan hesaplamalarda 1402 m2 fazladan bir alana daha ihtiyaç
duyulmuştur. Bu ihtiyaç alanına paralel olarak çevre üzerindeki değişim miktarı ise (1407 m-1253 m)
154 m kadardır. Bu da alan genişlemesini bariz bir şekilde ortaya koymaktadır.

Şekil 5. Çöp alanının IKONOS-2002 görüntüsü ve ölçülen mesafeler.

Şekil 6. Çöp alanının IKONOS-2008 görüntüsü ve ölçülen mesafeler.
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Şekil 7. IKONOS-2008 görüntüsü üzerine IKONOS-2002 yılı alanının çakıştırılması
Bir diğer karşılaştırma ise Şekil 8'de görülmektedir. Şekildeki 1 numaralı alan 2002-2008 yılı arasında
meydana gelen genişlemeyi ifade etmektedir. 3 ve 4 numaralı alanlar ise karayolu kısmı kenarında
2002 yılında çöplüğe ait olan fakat 2008 yılında üzeri kapatılarak yol kenarında boş olarak
kullanılmayan bir alanı ifade etmektedir. 2 numaralı kısım ise 2002 yılında çöplük alanına dahil iken
2008 yılında meydana gelen çökmeler ve denizin, sahil kısmında bulunan bu alanı taşıması sonucu
ortadan kalkmıştır. Altı yıl içerisinde meydana gelen bu genişleme oranına bakılarak söz konusu
alanın kullanımdan kaldırılması her açıdan önemlidir. Ancak, kalan alanın projelerle yeniden
değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şekil 8. Çöplük alanı deformasyon incelemesi
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4. SONUÇLAR
Günümüz teknolojisinde yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri yardımıyla bölgelere ait sayısal harita
üretimi ve yükseklik modelleri belirlenmesi yaygın olarak gerçekleştirilmektedir. Gerek zamandan
tasarruf gerekse ekonomi olarak daha büyük imkanlar sunan bu yöntemden yararlanılarak yapılan
çalışmaların hassasiyeti cm düzeylerine kadar inebilmektedir. Bu çalışmada yapılan uygulamalarda
yersel yöntemlerle gerçekleştirilmesi zaman ve imkanlar doğrultusunda ekonomikliğini yitirmesi söz
konusu olmaktadır. Çalışma boyunca hassasiyet yeterli olduğundan yüksek çözünürlüklü uydu
verilerini kullanma hem uygulamaları daha hızlı gerçekleştirmeyi sağlamış hem de ekonomik olarak
daha az maliyetle işin yapılmasına olanak sağlamıştır. Yalnızca SAM ve SYM modelleri oluşturulması
amacı ile gerçekleştirilen GPS ölçümleri ile yapılan RTK gözlemlerinde arazi 472 nokta yardımı ile
incelenmiştir. Saniye duyarlılığı ile kayıt yapabilen ve yaklaşık olarak 12mm yatay ve 14mm düşey
doğruluk sınırları içinde Zonguldak iline ait çöplük alanı üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Yüksek çözebilirlikli uydu görüntüleri kullanılmında, sayısallaştırma işlemlerinde raster dönüşümleri
belirlenen duyarlılığın altında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra da uydu görüntüleri arasında alansal ve
mesafe bazında karşılaştırmalar yapılmıştır. Günümüz teknolojisinde hergün dijital fotogrametri ve
uzaktan algılama üzerinde farklı çalışmalar gerçekleştirilmekte ve yersel yöntemler yerini dijital
fotogrametriye ve uzaktan bırakmaktadır. Bu uygulamalar CBS çalışma alanlarında da aktif biçimde
kullanılmaktadırlar. Zamanla, yeterli teknik eleman ve donanım bulundurulması halinde yapılan her
türlü arazi içerikli uygulamalar, kadastral işlemler ve coğrafi tabanlı bilgi sistem oluşumları temelini
gelişmiş uydu teknolojisine bırakacaktır.
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