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Öz: Son yıllarda önemi artarak devam eden Coğrafi Bilgi Sistemlerinin, coğrafi çalışmalarda sağladığı
kullanım kolaylığı, veri kaynaklarının kısa zamanda ve güvenilir yöntemlerle sorgulanıp
değerlendirilmesi potansiyelini ortaya koymak için bu çalışma yapılmıştır.
Çalışmada veri kaynağı olarak inceleme sahasının 90 m çözünürlüklü DEM verisi kullanılmıştır. Dem
verisinden ilgili altlık haritalar üretilmiş ve basılı haritalardan kontrol edilmiştir. Ayrıca sahaya ait
jeoloji haritası yine altlık olarak sayısallaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan CBS yazılımı ArcGis 10.1
programıdır. Bu programın Spatial Analist, Hydroloji ve 3d analist modüllerinden yararlanılmıştır.
Oluşturulan veri tabanı kullanılarak çalışma sahasında yer alan akarsulara ait sayısal değerler
belirlenmiş, havza içerisindeki ana akarsular olan Beyler Deresi, Tohma çayı, Sultan suyu ve Kuru çay
gibi alt havzaların çatallanma miktarları, drenaj yoğunluğu, elde edilmiştir. Elde edilen bu hidrografik
veriler ışığında jeomorfolojik değerlendirmelerin yapılması kolaylaşmıştır.
Gerekli veri kaynakları oluşturulduktan ve analizler yapıldıktan sonra CBS’nin hidrografik
çalışmalarda ve havzalara ait sayısal verilerin üretilmesinde kullanım potansiyelinin yüksek olduğu ve
incelenen sahanın morfometrik özelliklerinin ortaya konmasında büyük öneme sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Malatya, Hidrografya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Arc Gis
Abstract: This study is perform to the increasing importance in recent years of Geographic Informati on
System which provides ease of use in geographical studies, data sources and reliable method of
assessing questioned the short time demonstrate the potential.
90 m resolution DEM data of study area is used as a data source in the study. Related base maps were
produced from DEM data and checked the printed map. In addition, the field of geology maps were
digitized as a base again. GIS software used in this study is 10.1 arcgis program. From The Spatial
Analyst, Hydrology and 3d Analyst modules of this program has benefited. The numerical values of
rivers in the study area was determined using the generated data base. As Beyler river, Tohma river,
Sultan creek and Kuru creek The main rivers in the basin were obtained sub-basin, bifurcations
quantities and drainage density. This hydrographic data obtained is easier to do in the light of
geomorphological assessment.
On the hydrographic studies using GIS is understood that after created the necessary data sources and
analysis, use of high potential in the production of digital data of the basin and to have great importance
in exposing the morphometric characteristics of the examined area.
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1. Giriş
Günümüzde değişen bilgi teknolojileri ve ihtiyaçlar bilgiye ulaşımın hızlı ve güvenilir olmasını
sağlamıştır. Değişik bilimler tarafından kullanım alanına sahip olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS),
özellikle 1990’lardan itibaren etkili kullanılmaya başlanmış, ülkemizde önemi geç anlaşılır olmasına
rağmen, günümüzde başta mühendislik bilimleri olmak üzere bir çok bilim dalı bu sistemleri
kullanmaktadır (TUROĞLU, 2000). Oluşturulan veri tabanı doğrultusunda CBS teknolojisi kullanılara k
sayısal yükseklik modeli (SYM), eğim haritası, bakı haritası, çeşitli profiller, blok diagramlar gibi bir
çok jeomorfolojik özelliği ortaya koyabilecek veri kaynakları oluşturma potansiyeline sahiptir.
Çalışma alanının araştırma kapsamı içerisindeki jeomorfolojik özelliklerini ortaya koymak ve
morfometrik parametreleri değerlendirmek amacıyla sahaya ait DEM görüntülerinden çeşitli altlık
haritalar (Topografya, eğim, bakı, sayısal yükseklik modeli vb.), sahaya ait jeoloji haritası veri
kaynakları olarak belirlenmiştir. Ayrıca belirli zaman aralıklarında arazi gözlemleri yapılarak veri
kaynaklarının ve oluşturulan veri tabanlarının doğruluğu denetlenmiştir. Temel altlık haritalar olarak
faydalanılacak olan haritaların geometrik düzeltmeleri yapılmış ve sayısallaştırılarak CBS ortamında
değerlendirilebilecek ve analiz uygulanabilecek hale getirilmiştir. Veri tabanının oluşturulması ve analiz
işlemlerinin yapılabilmesi için ArcGIS 10.1 yazılımı ve bu yazılımın 3D Analyst ve Spatial Analyst
modülleri kullanılmıştır. Oluşturulan veri tabanı ve veriler doğrultusunda çalışma alanının jeomorfolojik
ve hidrografik özelliklerinin anlaşılmasına katkı sağlayacak gerekli bilgiler verilmiştir.
Bu çalışma, “Malatya’da Toplu Konut Alanlarının Yer Seçimi” isimli yüksek lisans tezinin
metodik çerçevesi dahilinde yapılan uygulamalara dayanmaktadır. Tez devam etmektedir.
2. Çalışma Alanın Yeri ve Genel Fiziki Coğrafya Özellikleri
Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümünde ve doğuda Elazığ ve Diyarbakır,
güneyde Adıyaman, batıda Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri çevrilidir. İl topraklarının
yüz ölçümü 12.313,1 km2 olup 35 34` ve 39 03` kuzey enlemleri ile 38 45` ve 39 08` doğu boylamları
arasında kalmaktadır.

Şekil-1. Çalışma Alanının Lokasyon Haritası

İl alanının büyük bir bölümü 3. jeolojik devirdeki Alp kıvrımlaşması sırasında şekillenen Güney
Doğu Torosların kolları, ilin güneyine doğu-batı yönünde baştan başa kaplar. Güneyde daha düzenli
sıralar oluşturan bu dağlar doğrudan Tohma suyu aracılığı ile ya da Fırat’a katılan çok sayıda akarsu ile
sıkça parçalanmıştır. Dağ kütlesinin güney kolunu oluşturan ve batı-doğu yönünde uzanan Besni,
Adıyaman ve Kahta ile Malatya Ovasını ayıran, yükseltisi 2500 m’yi aşan dağlara Malatya Dağları adı
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verilir. Yüksek ve çok dalgalı olan Malatya Dağları, çeşitli yönlerde inen akarsularla parçalanmıştır. Bu
sebeple Malatya Dağlarında önemli düzlükler yoktur. Doğanşehir ovasının doğusunda düzenli sıralar
oluşturmaya başlayan bu dağlar, Fırat Vadisine kadar zaman zaman genişleyerek, zaman zaman da
daralarak uzanır. Bu dağlık kütlenin kuzeyinde Malatya Havzası olarak adlandırılan ve Fırat havzası
içerinde kalan çukurluk kuzeyden ve güneyden düzenli sıralar oluşturan dağlık alanlar tarafından
sınırlandırılmıştır. Bu havzayı sınırlandıran dağlık alanlar batı ve kuzeybatıda Tohma ve Kuruçay,
güneybatıda Sultansuyu ile yarılmıştır. Dağlık alanlar içerisinde yer alan platolar vadi yamaçlarında
oldukça düzenli diziler oluşturan taraçalarla son bulmaktadır (Karaşin-Hatun, 2010). Havzanın batısında
ise Akçadağ platoları yer almaktadır. Bu platolar güneyde Nurhak Dağları’nın doğusundan başlar ve
kuzeyde Yama Dağı’na kadar devam eder. Genel olarak 1000m’den daha düşük bir yükseltiye sahip
olan havzanın boyu yaklaşık olarak 50-60km genişliği ise 25-30km’dir.

Şekil-2. Çalışma Alanının Fiziki Haritası

Malatya Havzası, Sultansuyu ve Sürgü Çayı Vadileri ile Akdeniz’e, Tohma Vadisi ile İç
Anadolu’ya, Fırat Vadisi ile Doğu Anadolu’ya açılarak bu bölgeler arasında bir geçiş alanı oluşturur.
Havzanın kuzeyinde Kuruçay ile Yama Dağı arasında ortalama yükselti 1200m civarında olan Arguvan
platosu yer almaktadır. (Elibüyük, 1994). Havzayı çevreleyen bu dağlık ve plato alanlarından havza
tabanına geçişte eğim azalmaktadır. Havzanın en alçak alanı 690 m ile baraj gölü kıyısıdır.
Malatya genelinde platolar, dağlık alanlara göre daha fazla yer kaplamaktadır. Büyük bir kısmı
kalkerlerden oluşan platolar, Tersiyer’de dağların aşınarak düzleşmesi ve yatay durumda tabakalaşmış
olan tortul kayaçların durumlarının bozulmadan yükselmesi sonucu ortaya çıkan düzlüklerin daha sonra
üzerine yerleşip akmaya başlayan akarsular tarafından derin bir şekilde yarması sonucu oluşmuştur.
Havzada bu tür düzlüklerden oluşan ve çeşitli yükseltilerde bulunan platolar oldukça geniş alan
kaplamaktadır.
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Şekil-3. Malatya İline Ait Eğim (solda) ve Bakı (sağda) Haritaları

Malatya’da ortalama sıcaklık 13.30C’dir. Yılın en soğuk ayı ocak ayı ortalaması -10C, en sıcak
ayı temmuz olup sıcaklık ortalaması 26.80C ve en düşük sıcaklık -22.20C’dir. günlük ve yıllık sıcaklık
farkları da oldukça fazladır. Yıllık ortalama sisli gün sayısı ise 13 gündür (DMİ). Havzadaki uzun
yılların yağış ortalaması 366 mm’dir (1970-2014). Bu yağış değerleri havza tabanından çevreye doğru
değişmektedir. Bu değer Arapgir’de 724.2mm, Doğanşehir’de 518.3mm’ye kadar çıkmaktadır. Havza
genel olarak Karasal Akdeniz Yağış Rejimi bölgesinde kalmaktadır (Türkeş, 1996). Bu özelliği ile en
yağışlı mevsim kış ve ilkbahar aylarıdır.
En önemli akarsuları Fırat Nehrinin kolları durumundaki Kuruçay, Tohma Suyu ve Sultan
Suyu’dur. Kaynağını dağlık alanlardan alan akarsular havzanın en alçak bölümü olan kuzeydoğuda
Karakaya Baraj Gölüne dökülmektedir. Havza sularının büyük bir bölümü Tohma suyu tarafından drene
edilmekte ve buradaki tarım arazileri Tohma suyu ve kolları tarafından sulanmaktadır.

Şekil-4. Çalışma Alanının Hidrografya Haritası
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Malatya Havzası çevresinde orman alanları sınırlıdır. Bu durum uzun yıllar insanlar tarafından
yapılan tahribata bağlıdır. Tarihinin ilk devirlerinden beri insanların burada yerleşik hayata geçerek
hayatlarını sürdürmüş olmaları ormanların çeşitli sebeplerle ve bilinçsiz olarak tahrip edilmesini ve
gerçekte bu kadar geniş olmayan bozkır (step) alanlarının genişlemesini sağlamıştır.
Havza genelinde kahverengi topraklar geniş alan kaplamaktadır. Güney ve güneybatı
bölümünde ise kırmızı kahverengi topraklarla kaplıdır. Kahverengi orman toprakları ise havzanın
kuzeybatısında sınırlı bir alanda görülmektedir.
3. Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerini n
Belirlenmesi
Hidrolojik veri geliştirmesinin ilk aşaması drenaj havzası sınırlarının belirlenmesidir. Su ayrım
çizgisi olarak ta adlandırılan bu sınırlar normalde bir havzanın sırtları boyunca devam eder. Sırtın bir
tarafında su bir havzaya akarken diğer tarafı ayrı bir su toplama havzasına ilişkindir. Dağınık hidrolojik
modeller için D8 yaklaşımı (sekiz akış yönü), drenaj havza yapısının modellenmesinde geçerli
yaklaşımlardan biridir (Jenson ve Domingue 1988, Turcotte ve ark. 2001). Burada, grid hücre yapısına
sahip veriler ve bu verilere bağlı olan drenaj ağında grid hücrelerinin her biri, komşu hücrelerden sadece
birine doğrudan bağlantılı olabilmektedir (Tribe 1992).
Çalışmada havza sınırlarının belirlenmesinde D8 yöntemi kullanılmıştır. D8 yönteminin
uygulaması Şekil 5’de de görüldüğü gibi 4 aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada sayısal
yükseklik modeli üzerinde her bir hücre için su akış yönleri hesaplanmaktadır. İkinci aşamada su akış
yönlerinden yola çıkılarak, havza sınırı belirlenmektedir. Üçüncü aşama, akarsu ağının modellenmesi
yapılmakta, son aşamada ise hesaplanan su akış yönleri ve modellenen akarsu ağı parçaları yardımıyla
alt havza sınırları belirlenmektedir.

Şekil-5. Sayısal Yükseklik Modeli Yardımıyla Drenaj Havzasının Belirlenmesi

D8 yöntemi diğer bir çok yaklaşımda olduğu gibi, çukur ve düz alanlar ile akışı engelleyen
yapıların bulunması durumlarında drenaj ağının belirlenmesinde bazı zorluklara sahiptir (Garbrecht ve
Martz 1999). Bu sorunlar genellikle, sayısal yükseklik modeli üretilirken oluşan enterpolasyon hataları
ve veri karmaşıklığından ortaya çıkmaktadır. Bu çukur ve çöküntü alanlara ilişkin grid hücre değerleri
tüm komşu hücre değerlerinden daha düşüktür ve bu durumda herhangi bir komşu hücreye doğru akış
engellenmektedir (Jenson ve Domingue 1988, Venkatachalam ve ark. 2001). Şekil 6’de çevresindeki
tüm komşu gridlerden düşük bir değere sahip bir grid hücresi örneği verilmiştir. Şekilde de görüldüğü
gibi, tüm akışlar ortadaki düşük yükseklik değerine sahip gride doğru olmaktadır. Sayısal yükseklik
modeli üzerinde akış yönleri hesaplanmadan önce bu değerlerin düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi
durumda, havza belirlenirken bir çukur etrafındaki gridler, belirlenen havzaya ilişkin olmayacak, kendi

225

içinde kapalı alanlar oluşturacaktır (Smemoe 1997). En yaygın uygulama ise, drenaj ağları
tanımlanmadan önce hatalı çukur ve pik değere sahip hücre değerlerinin düzeltilmesidir.

Şekil-6. Çukura Doğru Akış Yönleri

Sayısal yükseklik modeli üzerinde var olan çukur ve pik noktalarının ortadan kaldırılması Şekil
7’teki örnekle gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi, akışı engelleyen çukur noktalar doldurulurken,
akışa engel olan ve doğal olmayan yükseltiler kaldırılmaktadır. Çalışmada, model üzerinde gerekli
düzeltmeler yapıldıktan sonra, D8 yöntemi aşama aşama uygulanmıştır.

Şekil-7. Sayısal Yükseklik Modeli Üzerinde Hatalı Çukur Ve Pik Noktaların Düzeltilmesi

Sahaya ait DEM verisi Malatya Havzasını içine alabilecek şekilde Malatya il sınırları dahil
edilerek kesilmiş ve yukarıda anlatılan durumlardan dolayı hataları ayıklanarak (Fill yapılmış tır )
düzeltilmiştir.

Şekil-8. Malatya Dem Ve Fill Dem Görüntüleri
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Daha sonra Dem verinden yaralanılarak inceleme alanını içine alacak şekilde akış yönleri
oluşturulmuştur. Flow Direction fonksiyonu her hücrenin kendisine komşu en dik eğime olan akış
yönünü hesaplar. Akış yönü (Flow direction) direkt olarak bir yükseklik raster’ından hesaplanır. Bütün
yüzey hidroloji fonksiyonları girdi olarak akış yönüne gereksinim duyarlar. Hidroloji açısından doğru
bir yüzey oluşturduğunda, akış yönünün raster’ını oluşturmak için Flow Direction fonksiyonu kullanılır.
Ondan sonra o diğer sonuçları elde etmek için kullanılır. Sayısallaştırma işlemi sonucu bazı istenmeyen
hatalar ortaya çıkabilmektedir. Sayısal yükseklik modeli üzerinde, sayısallaştırmadan dolayı oluşan
çukur ve pik noktalarında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, bu model esas alınarak su akış yönleri
modeli oluşturulmuştur.

Şekil-9. Malatya Follow Direction (Akış Yönleri) Haritası (Sağda Ayrıntı Artırılmıştır)

Burada verilen her bir renk kodu farklı yöne olan akışı göstermektedir.

Şekil-10. DEM den Akış Yönü Oluşturma

Daha sonra oluşturulan su akış yönleri modeline göre akış toplanma modeli oluşturulmuştur.
Şekil 9’de de görüldüğü gibi birikimli olarak hesaplanan grid değerlerine göre her bir grid hücresi 0’dan
başlayıp 6,92487e+006’ye kadar çıkan değerler arasında bir değer almıştır. Siyah ile gösterilen
alanlardaki grid değeri sıfır iken, grid değeri büyüdükçe hücreler daha açık renkle gösterilmiştir. En
yüksek gridin sahip olduğu değer ise 6,92487e+006 olup bu noktada en fazla akışın toplandığı noktadır.
FLOW ACCUMULATION (SU TOPLANMA ALANI) Her bir hücreye düşen akımı raster olarak
oluşturur. Su toplanma alanı yokuşun başında bulunan bütün hücrelerden gelen akımın hesaplanmasıyla
bulunur. Hücrelerin çoğu küçük birikimlere sahip olacaktır, fakat bu büyük akarsu ve nehirlerin büyük
değerlere sahip olacağını gösterir.
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Ağırlık katmanı, her hücrenin toplanma alanına sağladığı bir birim suya sahip olduğu varsayılır.
Seçmeli ağırlık katmanı hücrenin akıma olan katkısına farklı değerler vermek için girdi olabilir.

Şekil-11. Flow Accumulation İşleyiş Gösterimi

Şekil-12. Malatya Follow Acumulation Haritası (Sağda Ayrıntı Artırılmıştır)

Daha sonra araştırma alanında bulunan havzalar belirlenmiştir. Basin (Havza) fonksiyonu yüzey
çevresinde bulunan dökülme noktalarını (pour points) bulur ve her biri için yüzeyi tamamıyla
kaplayacak şekilde bir havza oluşturur. Bu fonksiyon akış yönünü kontrol ederek kendi dökülme
noktalarını tespit etmesi özelliği dışında watershed fonksiyonuna benzer. Dökülme noktalarının çoğu
yüzey çevresindedir, fakat bu fonksiyon aynı zamanda iç drenaj alanlarına havzalar oluşturmak için
sink’leri de kullanır.
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Şekil-13. Malatya Sınırları İçerisinde Bulunan Havzalar Haritası (Sağda Ayrıntı Artırılmıştır)

Araştırma sahasında ki su toplanma alanlarından yüksek değerli hücreleri çıkarmak için Set Null
fonksiyonu kullanılır. Yüksek birikintiye sahip hücreler akarsu ve dereleri gösterir. Yüksek değerlere
sahip hücreleri çıkarıp, diğer bütün geri kalanları NoData’ya dönüştürmek için Set Null veya Con
fonksiyonları kullanılır. Bu sonuç yüzey için oluşturulmuş drenaj ağının raster gösterimidir.
Eşik değerinin seçilmesi (Constant value) işlemi, su toplanma alanı için uygun bir eşik değeri
seçer. Yüksek değerler sadece daha büyük akarsuları bulurken, düşük değerler çok detaylı ağlardan
meydana gelir. Her yüzey farklı olduğu için, en uygun eşiği bulmak için bu işlem birkaç kez
tekrarlanabilir. İşleme 100 değeriyle başlanır ve geçici bir raster oluşturulur. Eğer bu girdi değeri uygun
sonuçlar oluşturmazsa, 100’den büyük veya küçük değerler girilerek en doğru sonuca ulaşılır. Düşük
eşik değerleri daha fazla akarsu oluşturur. Şayet birikintiyi oluşturmak için bir ağırlık katmanı
kullanılırmış ise, önceki eşik değerinden daha büyük bir değerin kullanılması gerekir.
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Şekil-14. Setnull Fonksiyonu Kullanılmış Araştırma Sahası (Sağda Ayrıntı Artırılmıştır)

Son olarak ise sahaya Stream order fonksiyonu uygulanmıştır. Stream order akarsu düzeni
kollarının sayısı üzerine temellendirilmiş bir drenaj sistemindeki akarsuların hiyerarşik olarak nispi
sınıflandırılmasıdır. Akarsuların bazı özellikleri akış düzenleri esas alınarak çıkarılabilir. Örneğin,
akarsuyun ilk kolunun (küçük veya kesintili akarsular) yukarı akım kolları yoktur ve kaynak noktası
olmayan kirlilik problemlerine daha fazla eğilimli olabilir. Ek olarak, akarsu düzeneği diğer yazılım
modellerinde taşkın potansiyelini tahmin etmek için de kullanılır. Sınıflandırma metotları stream order
fonksiyonunda bulunan Shreve ve Strahler metotlarıyla sağlanır (Şekil-15).

Şekil-15. Stream Order Uygulamasında Kullanılan Yöntemler Ve Stream Order (Akarsu Düzeneği)
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4. Sonuç
Bu çalışma ile sayısal yükseklik modeli üzerinden bir havzanın gösteriminde, önemli rolü olan
su akış yönleri ve bu yönlere göre drenaj ağlarının gösterilmesi konusu irdelenmiş ve alan üzerinde
gösterilmiştir. Yapılan çalışmada, hassas sayısal yükseklik modellerine sahip olunduğunda, bir havza
alanına yönelik akış yönleri ve drenaj ağı gösterimlerinin de hızlı ve sağlıklı olduğu görülmüştür.
Sayısal yükseklik modeli üzerinde, sayısallaştırmadan dolayı oluşan çukur ve pik noktalarında
gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, bu model esas alınarak su akış yönleri modeli oluşturulmuştur.
Araştırma alanında bulunan havzalar belirlenmiştir. Dem verinden yaralanılarak inceleme alanını içine
alacak şekilde akış yönleri oluşturulmuştur. Sahaya ait DEM verisi Malatya Havzasını içine alabilecek
şekilde Malatya il sınırları dahil edilerek kesilmiş hataları ayıklanarak düzeltilmiştir. Drenaj
sistemindeki akarsuların hiyerarşik olarak nispi sınıflandırılması yapılarak akarsuların bazı özellikler i
akış düzenleri esas üzerinden çıkarımlar yapılmıştır.
Havza düzeyinde yapılacak her türlü çalışmada, CBS ve SYM kullanımı, verilerin her zaman
kolay ulaşılabilir formda olmasını sağlayacaktır. Böylece, aynı havzada çalışma yürütecek, diğer
araştırmacılara bir altlık oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca yapılan çalışmaların sonucunda çıktı paftalarının
mutlaka uydu görüntüleri, basılı haritalar ve özellikle yerinde yapılan gözlemlerle kontrollerinin
yapılması çalışmanın doğruluğunu artıracaktır.
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