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ÖZET 
 
Batı Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı (KDMP) ve 123 köy yerleşiminin bulunduğu yakın çevresi 

(Tampon Zon), Avrupa’da korunması gereken 100 orman sıcak noktası içinde yer alır. Avrupa’da seçkin korunan alanları 

simgeleyen PAN Parks sertifikasını alan ilk milli park olarak KDMP’nin tampon zonundaki doğal kaynak kullanımı milli parkın 

mevcut ekosistemini etkilemektedir. Geçmişten günümüze, milli parkın tampon zonunda sosyo-ekonomik ve kültürel hareketliliğin 

bir sonucu olarak genel peyzajdaki değişimin tespiti, koruma-kullanım dengesi gözetilerek oluşturulacak planlamalara altlık 

teşkil edecektir. Bu çalışmanın amacı, KDMP sınırları ve yakın çevresini kapsayan tampon zon içerisinde gerçekleşen özellikle 

insan kaynaklı peyzaj değişiminin, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknolojisi kullanılarak belirlenmesidir. 

Çalışmada 1975, 1987, 2000 ve 2011 yıllarına ait uydu görüntü verileri, Orman Bölge Müdürlükleri, Harita Genel Komutanlığı, 

KDMP uzun devreli gelişme planı (UDGP) veri ve harita paftaları kullanılmıştır. Belirlenen değişimler çerçevesinde, KDMP ve 

tampon zonunda yapılacak planlama ve uygulamalara ilişkin öneriler sunulmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: Milli Park, tampon zon, peyzaj değişimi, arazi kullanımı, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi. 

 
ABSTRACT 
 
THE DETERMINATION USING REMOTE SENSING AND GIS OF CHANGE IN THE KURE 
MOUNTAINS NATIONAL PARKS AND SURROUNDING BUFFER ZONE 
 
Kure Mountains national Park KMNP that is located in Black Sea region and its vicinity included 123 village settlements is 

among the European 100 forest Hotspots that need to be protected. Use of natural resources in the surrounding buffer zone of 

KMNP that certified as PAN parks affected ecosystem of National Park. From past to present, the determination of the change in 

landscape, that a result of the socio-economic and cultural life, creates a base for planning on conservation and natural 

resource. The aim of the study is to determinate landscape change, especially due to human activities, in the boundaries of the 

KMNP and its surrounding buffer zone using remote sensing and Geographic Information System (GIS). In this study, 1975, 

1987, 2000 and 2011 dated satellite images, General Directorate of Forestry, General Commend of Mapping, KMNP long-term 

development plan data and maps were used. Accordance with the specified change, the recommendations that related planning 

and applications are given in the KMNP and its surrounding buffer zone. 
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1. GİRİŞ  
 
Doğanın korunması, günümüz toplumunun en duyarlı olduğu konuların başında gelmektedir. Gelişmiş ülke olma 
kriterlerinin en önemlisinin doğal kaynak zenginliklerine gerektiği gibi sahip çıkmak olduğu da unutulmamalıdır. 
Doğal kaynakların en önemlilerinden biri bitki örtüsü gelmektedir. Fakat hızlı bir değişim süreci yaşayan ülkemizde, 
sosyo-ekonomik kalkınmaya dayalı arazi kullanımlarına ilişkin, doğa koruma alanındaki sorunların giderek farklı 
boyutlara ulaştığı görülmektedir. Biyolojik çeşitliliği, doğal ve kültürel kaynakların sürekliliğini ve korunmasını 
sağlamak amacıyla kurulan, yasalarla yönetilen kara ve deniz parçaları "Korunan Alanlar" olarak tanımlanmaktadır 
(1). Korunan alanlar, biyolojik çeşitliliğinin korunmasında, küresel değişikliklerin izlenmesinde ve uzun süreli 
ekolojik çalışmalarda önemli bir role sahiptir (2). Doğa koruma bilincinin yerleşmesine bağlı olarak ülkemizde de 
doğal alanlar; milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı gibi statüler altında sınıflandırılmaya tabii 
tutulmuştur. Belirli karakteristik özelliklere sahip alanlar bu tür sınıflandırmaya tabii tutularak koruma altına 
alınmaktadır (Güleryüz ve Arslan 2004).  
 
Doğa korumanın en önemli öğesi bitki örtüsünün korunması ve sürdürülebilirliliğidir. Ancak, koruma alanlarının 
gerek yasal gerekse başkaca durumlardan kaynaklı sınır sorunları, işlevsel bazlı korunan alanlar içerisinde sadece 
temel bazı kural koymaların dışında daha ileriye gidilememektedir. Korunan alanlardaki arazi kullanımlarını tespiti, 
bitki örtüsü değişimlerinin belirlenmesi, yönlerinin tespiti, tesis ve yönetiminin “sürdürülebilir orman 
işletmeciliğinin fonksiyonel planlanması ve yönetimin sağlanması” çerçevesinde ekolojik bir altlık oluşturması ve 
bunun yapılacak planlamalara altlık olması son derece önemlidir. Bu yaklaşıma uygun olarak vejetasyona yönelik 
çalışmaların, mevcut arazi kullanımının ortaya konulması, tarihsel süreç içerisinde bitki örtüsü değişim analizi ile 
yönünün belirlenmesinin; koruma geliştirme ve yenilemeye yönelik planlama ve yönetim stratejileri açısından 
etkinleştirilmesi, biyolojik çeşitlilik ve yerinde korunmasına katkı sağlamak, çevre koruma, ekolojik risk analiz ve 
değerlendirilmelerinde ekosistem bilgi altlığı olarak somutlaştırılması, arazi kullanım şekillerine göre karakterize 
edilmesi ve sınıflandırılması, çevre ve doğa koruma alanında ulusal veri tabanlarına katkı sağlanması gibi birçok 
konuda katkıları olacaktır. Gerçek anlamda alan korunması; öncelikle bu alanların sahip olduğu doğal zenginliklerin 
belirlenmesine, bunlarla ilgili bir veri tabanının oluşturulmasına ve bu veri tabanı kullanılarak izlenmesine 
dayanmalıdır. Bu bağlamda günümüz teknolojilerinin, özellikle uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
teknikleri, bu işlemlerin her basamağında kullanmak zorunluluğu olan disiplinlerdendir (Karahalil vd. 2007) 
 
Korunan alanlarda Uzun Devreli Gelişme Planları da dikkate alınarak, tampon ve gelişme bölgelerinde koruma 
amacı ön planda olmak üzere önerilecek müdahalelerde ve alınacak kararlarda ana değerlerden olan bitki örtüsünün 
konumsal ve zamansal değişiminin bilinmesi yol gösterici olacaktır. Geçmiş çalışmalarda konuya ilişkin, araştırma 
alanın doğal ve kültürel peyzaj özellikleri ortaya konulmuş ama milli park ve tampon zon alanı dahil  meydana gelen 
zamansal ve konumsal değişiminin yapı itibariyle ölçümü ve yorumu yapılmamıştır. Alanın bütününe ilişkin bir 
topografik analiz sonuçları da ortaya konmamıştır. Bu verilere ilişkin analizler, arazi kullanımın dağılımının düzenli, 
dağınık veya düzensiz olup olmadığı, parçalanmanın olup olmadığı konumsal ölçütlerle ortaya konmamıştır.  
 
Bu kapsamda, yapılan çalışmanın amacı; Küre Dağları Milli Parkının arazi kullanımındaki zamansal değişimin, 
özellikle yerleşim bölgeleri ile bitki örtüsüne ilişkin değişimin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) 
teknolojisi kullanılarak belirlenmesidir. Bunu gerçekleştirmek üzere, 1975, 1987, 2000 ve 2011 yıllarına ait uydu 
görüntü verileri, Orman Bölge Müdürlükleri, Harita Genel Komutanlığı, KDMP uzun devreli gelişme planı (UDGP) 
veri ve harita paftaları kullanılmıştır. Çalışma alanında meydana gelen zamansal değişim, miktar ve konumsal olarak 
CBS programı ile değerlendirilmiş ve alanın topografik özellikleri genel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Yapılan 
saptamalar çerçevesinde, KDMP ve tampon zonunda yapılacak planlama ve uygulamalara ilişkin öneriler 
sunulmuştur. 
 
1.1 Araştırma alanının tanıtımı 

 
Karadeniz Bölgesi’nin batısında, Küre Dağları üzerinde yerleşik Milli Park, tamamen bir plato karakteri taşır. Küre 
Dağları Milli Parkı’nın kapladığı alanın yüzölçümü 37.753 hektara, çevresindeki tampon bölge ise 134.366 hektara 
denk düşer. Yakın çevresinde süregelen yaşam (tampon zon ), Milli Park sınırları içerisine yayılmamış ve milli park 
içerisinde hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan Milli Park, yakın çevresi için 
fiziksel ve sosyal anlamda bir eşik niteliğindedir. Batıda Bartın Çayı’ ndan başlayan Küre Dağları, yaklaşık 300 
kilometrelik uzunluğuyla Doğu’da Kızılırmak’a ulaşır (Şekil 1). Hareketli topografik yapısıyla, bu sıradağlar önemli 
bir peyzaj çeşitliliğinin de ev sahibidir. Orman, akarsu, çayır ve mera, maki, kayalık alanlar ve mağaralar, kıyı ve 
geleneksel tarım alanları gibi ana ekosistem tiplerini bir arada barındırmaktadır (Lise vd. 2012). Küre, orta 
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yükseklikte bir dağ sırası olarak sınıflandırılır. Dağların kuzey eteğini izleyen kıyı yoluna Amasra, Kurucaşile, Cide, 
İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Türkeli ve Ayancık sıralanmışken; güneyinde Ulus, Pınarbaşı, Azdavay, Kastamonu, 
Taşköprü ve Boyabat yer alır (URL 1). 
 

 
Şekil 1. Araştırma alanı 

 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırmada WGS 84 UTM 36N koordinat sistemine göre coğrafi tanımlaması ve geometrik düzeltilmesi yapılmış 
farklı tarihli Landsat MSS, TM ve ETM ve uydu görüntü verileri kullanılmıştır (Çizelge 1). Landsat uydu 
görüntüleri ile ayrıntılı bilgi Lillesand vd. (2004)’ den elde edilebilir.  
 

Çizelge 1. Kullanılan uydu görüntülerinin karakteristik özellikleri 
 

Uydu Çekim Tarihi GeometrikÇözünürlük (m) 
Landsat MSS 16.06.1975 57 
Landsat TM 25.07.1987 28,5 
Landsat ETM 21.08.2000 28,5 
Landsat TM 25.06.2011 30 

 
Geometrik olarak düzeltme getirilmemiş uzaktan algılama verilerinin üzerinde yeryüzü koordinatları 
bulunmadığından harita amaçlı kullanılmazlar. Uygulamada Landsat verilerinden üretilmiş olan Geocover verileri 
incelenmiştir. GeoCover LC bağımsız bir doğruluk değerlendirmesine sahiptir. Bu görüntülerin doğruluk analizleri 
EarthSat tarafından yapılmıştır (Geymen ve Baz 2007). Geocover görüntülerin UTM koordinat sistemine 
dönüştürülmesi amacıyla, 1:25000 ölçekli standart topoğrafik harita üzerinde net ve doğru olarak tanımlanabilen, 
görüntü üzerinde de seçilebilen yollar, nehirler, kıyı çizgileri çizgisel özellik taşıyan objelerin kesim noktaları gibi 
21 yer kontrol noktası, görüntülerin geneli için seçilmiştir. Landsat uydu görüntülerine uygulanan geometrik 
dönüşüm işleminde, orijinal yansıma değerleri değiştirilmek istenmediğinden dolayı yeniden örnekleme 
yöntemlerinden “en yakın komşuluk yöntemi” uygulanmıştır Geometrik dönüşüm işlemlerinde 1. derece afin 
dönüşümü kullanılmıştır. Yapılan düzeltme işleminde her iki eksen boyunca bozulmalar aynı olmayacağından afin 
dönüşümü tercih edilmiştir. Kullanılan yer kontrol noktalarının sayısı ve Karesel ortalama hataları (RMS) bir 
pikselin altında gerçekleşmiştir.  

Çalışmanın amacına uygun olarak arazi kullanımlarının belirlenmesi amacıyla her bir uydu görüntü verilerinin 
bitki indeks görüntüleri oluşturulmuştur. Bitki örtüsü indeksi, bitki örtüsünün yakın kızılötesi ve görünür kırmızı 
bantlarda oldukça farklı yansıtımına dayanmaktadır (Baker, 1987). Uygulamada en çok kullanılan vejetasyon 
indeksi ise Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)’ dir. Normalize edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi’nin 
algoritması yakın kızılötesi band ile kırmızı bandın farkının toplamına oranıdır. Oluşturulan bitki indeksi görüntü 
verilerinden, sınıflandırılmış sonuç görüntü verileri oluşturulmuştur. Uzaktan algılama verilerinin 
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değerlendirilmesinde, PCI EASI/PACE görüntü işleme yazılımının ilgili modülleri kullanılmıştır. CBS uygulamaları 
için de ESRI yazılımı olan ArcView 9.1 programından yararlanılmıştır. 
 
İzlenen iş akışı olarak, dört farklı uydu görüntü verilerinin geometrik düzeltmeleri yapılarak her bir görüntü için 
NDVI görüntü veri seti oluşturulmuştur. Topografik analizler için ASTER uydu görüntüsü sayısal yükseklik modeli 
(DEM) verisi kullanılarak, çalışma alanı için yükseklik, eğim ve bakı haritaları oluşturulmuştur. Araştırma alanı 
içerisinde uydu görüntü verileri kesilerek, her bir NDVI görüntü verisi üzerinden kontrolsüz sınıflandırma 
yapılmıştır. Kontrolsüz sınıflandırma sonucunda oluşan her bir sınıf (toplam 15 sınıf seçilmiştir) kontrol alanı olacak 
şekilde kontrollü sınıflandırma yapılmıştır. Bitki örtüsü potansiyelinin varlığını belirlemek amacıyla, “vejetasyon” 
ve “vejetasyon dışı” olmak üzere toplam iki sınıf oluşturulmuştur. Çıkan sonuçlara ilişkin 1975-2011 yılları arasında 
vejetasyon değişimleri ve her iki sınıfın birbirleri yerine geçiş sınıfları Raster Hesaplama (Raster Calculator) ve 
yeniden sınıflandırma (Reclassify) analizi yapılarak sonuç görüntüler üretilmiştir. Araştırmanın akış şeması Şekil 
2’de verilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
Şekil 2. İş akış şeması 

 
2. BULGULAR 
 
Günümüzde tehlike altındaki “Karadeniz Nemli Karstik Orman” ekosistemlerinin, en iyi örneklerine sahip Küre 
Dağları Milli Parkı, dünyada endemizm düzeyi yüksek alanlarındandır. KDMP ve tampon zon  sınırları üzerinden 
toplam 134366.10 ha üzerinden oranlama yaparsak, 1975, 1987, 2000 ve 2011 yılı vejetasyon dışı kullanım 
alanlarının, toplam alana oranı sırasıyla %25.77, %24.54, %24.41 ve %15.09’dir (Çizelge 2). KDMP ve tampon zon 
alanında geçmişten günümüze bitki örtüsü alanlarının arttığı yönündedir. 1975 yılı vejetasyon dışı alanların 1987 
yılına kadar azaldığı, 1987-2000 yılları arasında değişimin çok az olduğu, 2000-2011 yılları arasında ise vejetasyon 

 Landsat MSS (1975) 
 Landsat TM (1987) 
 Landsat TM (2000) 
 Landsat TM (2011) 
 Aster DEM (30 m) 
 Topografik harita 

Sayısal Görüntü İşleme 
 Geometrik Düzeltme 
 NDVI (Normalize Edilmiş 

fark bitki indeksi 

CBS 
 Vektörleştirme 

(Google Earth üzeriden KDMP 
sınırı, köyler ve yollar) 
 

 Subset İmage (KDMP sınırına göre) 
 Sınıflandırma sonuçları 

(NDVI görüntü verisi üzerinden ) 

CBS 
 Yükselti, eğim, bakı analizi 
 Raster Calculator (Değişim Belirleme) 
 

 Sonuç görüntülerin üretilmesi 
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dışı alanların artışında ciddi anlamda azalmaktadır. (Şekil 3). 1975-2011 yılları geneli itibari ile vejetasyon dışına 
çıkmış alanlarda toplam %10.68 oranlık bir azalma tespit edilmiştir.  

Çizelge 2. Bitki örtüsü değişiminin alansal olarak yıllara göre dağılımı 

Yıl Vejetasyon alanları (ha) Vejetasyon dışı alanlar (ha) 
1975 99728.34 34637.76 
1987 101404.95 32961.15 
2000 101568.42 32797.68 
2011 114085.05 20281.05 

 

  

  

  

  

Şekil 3. Kullanılan uydu görüntüleri ve NDVI veri seti üzerinden sınıflandırılmış görüntü verileri 

 

1975 Landsat MSS (1,2,3) 

2011 Landsat TM (7,4,1) 

2000 Landsat ETM (7,4,1) 

1987 Landsat TM (7,4,1) 
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Alanın topografik özellikleri irdelendiğinde, tampon zon ile birlikte deniz seviyesinden yaklaşık 1500 m ye varan 
yüksekliğe sahip, oldukça sarp bir arazi olduğu görülmektedir. Alanın yaklaşık % 79.36’ lık kısmı çok eğimli ve 
üzerindeki eğim grubunda yer almaktadır.  KDMP’nin yaklaşık %52.77’lik kısmı kuzeyli bakılarda yer alırken, 
alanın %47’si güneyli bakılarda yer almaktadır (Şekil 4; Çizelge 3). Tampon zon alanı içerisinde 123 köy yerleşim 
yerlerinin vejetasyon dışı kullanımlar üzerinde olduğu görülmektedir. Çalışmada kullanılan ana yollar itibariyle tüm 
tampon zon alan içerisindeki genel yol yoğunluğu yaklaşık %5.74 oranındadır (Şekil 5). KDMP sınırının doğal 
yapısından kaynaklı milli park alanı içerisinde yerleşim yok denecek düzeyde olmakla birlikte, içerisinde çok az bir 
yol ağı bulunmaktadır.  
 

 
 

 

 
Şekil 4. KDMP ve tampon zon yükselti, eğim ve baki grupları haritası 
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Çizelge 3. KDMP ve tampon zon alanlarının eğim be bakı gruplarına göre alansal dağılımları 
Eğim Grupları (o) Alan (ha) Bakı Grupları Alan (ha) 
Düz (0-5) 8085.57 Düz 820.38 
Orta Eğimli (5-10) 19649.61 Kuzey 20208.33 
Çok Eğimli (10-20) 64474.56 Kuzeydoğu 14474.34 
Dik (20-30) 28360.53 Doğu 13005.54 
Çok Dik (30-45) 10735.83 Güneydoğu 18405.36 
Sarp (< 45) 3060.00 Güney 18428.4 
  Güneybatı 14441.31 
  Batı 14271.75 
  Kuzeybatı 21951.45 

 

 
Şekil 5. KDMP ve tampon zon içerisindeki ana yol ve köylerin genel dağılımı 

 
3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 KDMP ve tampon zon içerisinde1975-2011 yılları arasındaki vejetasyon dışı alanların değişimi bitki örtüsü 

lehine değişmektedir. Tampon zon alan içerisindeki orman ekosistemine ilişkin olumlu değişim, alanın milli 
park ilanı olan 2000 yılından sonra artış göstermektedir. Bu sonuç sadece koruma olgusunun bir sonucu 
değildir. Bunun ana sebebi bölgede göç nedeniyle kırsal nüfusun azalmasıdır. Nüfus azaldıkça orman 
köylülerinin ormanlar üzerindeki etkileri de azalmaktadır. Daha az yakacak oduna ihtiyaç duyulmakta, yeni 
evler inşa edilmesi gerekmediği için daha az yapacak odun kullanılmakta, hayvan sayısı azaldığı için ormanlar 
üzerindeki baskılar hafiflemekte, tarım yapmak için ormanlardan yeni alanlar açılmamaktadır. En önemlisi; 
daha önce ormanlardan tarım yapmak amacıyla açıldığı bilinen alanlar, köydeki işgücünün azalması, verim 
düşüklüğü ve uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle tarımsal gelirin düşmesi sonucu tarım dışı bırakıldığı 
için; tekrar orman ekosistemine dönüşmektedir (Atmış, 2004).  

 Alanın topografik özellikleri nedeniyle milli park sınırı içerisinde insan faaliyetler oldukça düşük düzeylerde 
kalmaktadır. Tampon zon içerisinde eğimin fazla olması muhtemel insan faaliyetlerine en asgari seviyede 
tutacak düzeydedir. Fakat eğimin bu denli yüksek olması neticesinde, tampon zon içerisinde yürütülecek 
faaliyetlerin, telafisi zor durumlar oluşturulacağı da göz ardı edilmemelidir.  

 Araştırma alanı içerisindeki ulaşım ağı mevcut yerleşim yerleri ve yakın çevresinde artış göstermektedir. Milli 
parkın doğal yapısı nedeniyle yerleşim ve ulaşım baskısı en alt düzeydedir. Mevcut yol ağı ve yerleşim yerleri 
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itibariyle milli park sınırları içerisinde ekstra ulaşım faaliyetlerine izin verilmemesi vejetasyon lehine gelişen 
değişim için de oldukça yararlı olacaktır.  

 Bölgenin günden güne bir cazibe merkezi olduğu bilinmektedir. Bölgedeki arazi kullanım değişiminin, mevcut 
topografik durum içerisindeki yerleşim ve ulaşımı ile birlikte bir bütün olarak, koruma-kullanım çerçevesinde 
planlama, izleme ve değerlendirme çalışmaları için altlık teşkil etmesi yararlı olacaktır. 
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