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Öz:Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri kullanılarak Malatya kent merkezi ve yakın çevresi için
ileriye yönelik olarak yapılacak olan planlama çalışmaları için yerleşim alanları açısından en uygun alanların
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda; CBS yazılımı olan ArcGIS 10.1 programı kullanılarak, öncelikli olarak
Malatya kenti ve yakın çevresinin doğal ve potansiyel özelliklerini ortaya koyan tematik haritalar (topoğrafya, jeoloji,
toprak) oluşturulmuştur. Doğal potansiyelin sektörel kullanımlara uygunluk değeri analizi yöntemi (Reclassification)
kullanılarak çalışma alanının doğal yapısını yansıtan haritalar amaca yönelik olarak sınıflandırılmıştır. Çalışma
alanını oluşturan Malatya’da yerleşime uygun alanların belirlenmesinde etkili olan doğal faktörlerin (Arazi kullanım
kabiliyet sınıfları, jeoloji, eğim, erozyon, bakı, yükseklik) yeniden sınıflandırılmasıyla oluşturulan tematik haritalar,
ArcGIS 10.1 programının Weighted Overlay (Ağırlıklı Çakıştırma) modülü yardımıyla, farklı doğal faktörlerin faktör
ağırlıklarına göre birlikte değerlendirilmesiyle ağırlıklı olarak çakıştırılmıştır. Yerleşim alanları kullanımına ilişkin
olarak; ağırlıklı çakıştırma sonucunda 4 dereceli uygunluk haritaları oluşturulmuş ve yerleşim alanları kullanımına
uygun alanların dağılımı belirlenmiştir. Bu şekil de tezin esas amacı olan mekan planlaması ile coğrafi mekan insan
ilişkisi sağlamış olmaktadır. Coğrafyanın özünü oluşturan doğal çevre ile insan arasındaki ilişki coğrafyanın ilkelerine
bağlı kalınarak ortaya konmuş ve mekanın verimli kullanımı sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: CBS, yer seçimi, Malatya, planlama
Abstract: In this study, Geographic Information Systems (GIS) using techniques which will be held in Malatya city
center and close to the environment in terms of prospective residential areas for planning studies to determine the most
suitable areas. In this context, Using GIS software, ArcGIS 10.1 software is primarily Malatya city and thematic maps
demonstrating the potential features of the natural and immediate environment (topography, geology, soil) have been
established. Sectoral analysis techniques use the fitness value of the natural potential (Reclassificatio's) reflect the
natural structure of the study area was classified using the maps for this purpose. Effective natural factors in
determining the appropriate area of the settlement in Malatya in the study area (land use capability classes, geology,
slope, erosion, aspect, elevation) formed by reclassifying thematic maps, ArcGIS 10.1 program Weighted Overlay
(Weighted Registration) module with the help of different natural and it overlayed with mainly based on the evaluation
of the factor weighting factor. As regards the use of residential areas; 4 grade suitability maps were created mainly as
a result of fitting and appropriate distribution of residential areas have been identified for field use. In this way, it is
also provided that the main purpose of planning and geographical location of the venue thesis human relations. It
constitutes the essence of the natural environment by adhering to the principles set forth in the geography of the region
is employed as the relationship between man and space efficient.
Keywords: GIS, site selection, Malatya, planning
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1.

Giriş

Günümüzün en önemli problemlerinden biri olan mekan planlaması artan nüfusun ihtiyaçlarını
karşılamada önemlidir. Planlama, geleceğe yönelik bir karar verme sürecidir ve en geniş anlamda toplumsal
refahı artırmaya ve gereksinimlerin karşılanmasına yönelik mekânsal düzenlemelerin yapılmasıdır.
CBS'nin bir planlama gereksinimi sonucu ortaya çıktığı ve en önemli özelliğinin harita çakıştırma
tekniği olduğu düşünülecek olursa, arazi kullanım planlama çalışmalarında kullanılabilecek en etkili, doğru
ve hızlı araç olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Çevreye zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önüne
geçilebilmesi için, araziden faydalanan ormancılık, tarım, mera, yerleşim, sanayi, ulaşım gibi sektörlerin
mevcut çalışma alanlarının biyofiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çevresel değişkenlere bağlı
olarak kesin bir şekilde belirlenip bir arazi kullanım planına ve haritasına gereksinim duyulmaktadır. Arazi
kullanımındaki değişimlere paralel olarak kırsaldan kente olan değişimin artışı ile; kent yöneticileri ve
plancıları, kentsel yayılmanın olası yönünü kestirerek uygun planlama kararları alabilme, kentsel gelişme
alanlarının verimli tarım topraklarını koruyacak biçimde dengeli olarak geliştirilmesini sağlayabilme ve riskli
alanları denetleme olanağına sahip olurlar. Ayrıca planlı yönetim ile çevrenin korunması sağlanmış olur.

1.1 Araştırma sahasının yeri, sınırları ve başlıca özellikleri
Araştırma sahası Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde Malatya Şehri’nin de üzerinde
bulunduğu aynı adlı ovanın güneyinde yer almaktadır. Akarsularla yarılmış alçak plato özelliğindeki Malatya
Ovası, kuzeyde Yama Dağı’nın uzantılarını oluşturan alçak plato sahası, batıda Nurhak Dağ’larının
uzantılarını oluşturan Hekimhan’a kadar uzanan plato sahaları, güneyde kuzeydoğu-güneybatı yönlü Malatya
Dağları ile çevrelenmiştir (Şekil 1).Çalışma sahası büyük şehir olduktan sonra Yeşilyurt ve Battalgazi
yerleşimleri merkeze dahil edilerek mücavir alan sınırları belirlenmiştir. Çalışmada merkez, Yeşilyurt ve
Battalgazi yerleşimleri çalışma alanı sınırları olarak belirlenmiştir.
Araştırma alanının en alçak yeri kuzeyde 850m, en yüksek yeri ise Beydağları üzerinde 2545 m’dir.
Bu değerler göstermektedir ki yükseltinin kuzeybatıya dalımlı monoklinal bir yapı üzerinde kuzeyden
güneye doğru bir yükseliş göstermektedir (Şekil 2). Malatya şehri bu monoklinal yapının sübsekant bir
depresyon içinde havzaya doğru hafif ve muntazam bir eğimle inen ve gittikçe kalınlaşan alüvyonlarla örtülü
bir piedmont ovası üzerinde, batı-kuzeybatı doğrultusunda gelişmiştir (Karadoğan, 1999: 8.). Güneydoğu
Toroslar kuşağının kuzeyinde bulunan araştırma sahasında I. Zamandan günümüze kadar jeolojik zaman
aralığında oluşmuş magmatik, metamorfik ve sedimenter kayaçlardan meydana gelmiş çeşitli yapılar
bulunmaktadır. Bu yapılardan en yaşlı olanlarını Malatya metamorfikleri (Permiyen-Üst Trias yaşlı)
oluşturmaktadır. Bu yapıların üzerinde ise diskordanslı bir şekilde Mesozoik ve Tersiyer yaşlı paraallokton
kaya birimleri Gündüzbey ve Yeşilyurt grubu ile Neojen yaşlı otokton yaşlı yapılar yer alır. Üst Kretase yaşlı
Gündüzbey grubu ile Eosen yaşlı Yeşilyurt grubu Erken Miyosen sonrası gelişen tektonik hareketlerle
güneye itilen Malatya metamorfiklerinin üzerinde pasif bir şekilde taşınarak bu günkü konumlarını
almışlardır. Otokton birimler ise bu itilmeden sonra kuzeyde açılan havzada birikmiş Neojen tortullardır
(Karadoğan, 1999: 10, Önal, vd., 1986). Günümüzde geniş bir alana yayılmış olan şehir yeni kullanım
alanlarına ihtiyaç duymaktadır (Fotoğraf 1).
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Şekil 1. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Lokasyonu

Foto1. Malatya Şehrinin Genel Görünümü

Muhtemelen Pleistosen sonlarına doğru Malatya Havzası güneydoğudan sokulan Fırat ırmağı
tarafından kapılmış ve dış drenaja açılmıştır. Malatya havzasını çevreleyen dağlar yaş ve litolojik özellikler
bakımından bir mozaik görünümünde olup, bu durum tektonizmanın bir sonucudur. Güneydeki Beydağları
bölgenin en eski temel arazisini oluşturur. Burada; alta Paleozoik yaşlı ve daha çok gnayslardan oluşmuş
ayrıca kristalize kalker ve mermerlerden oluşmuş esas çekirdek ile bunun üzerine de örtü tabakları
niteliğinde diskordansla bulunan kalker ve konglomeralar bulunmaktadır. Ayıca bunların üzerine Üst Kretase
yaşlı kalkerler ile Eosene ait filişler ve yine kalkerler gelmektedir. Malatya Şehri de Eosen yaşlı böyle bir
kalkerli tepenin kuzey yamacı üzerinde yer almıştır (Kırımhan, 1995: 5). Araştırma alanı genel olarak
kuzeyden güneye, batıdan doğuya yükselmektedir. Ortalama yükseltisi 964 m’dir. Morfolojik olarak, farklı
yükselti değerlerine sahip düzlükler, akarsu şekilleri ve güneyde önemli bir yükselti oluşturan Beydağları
sahanın önemli morfolojik birimlerdir. Yeşilyurt doğu ve güneydoğusunda monoklinal yapı Eosen kalkerler
üzerinde kuestalar meydana getirmiştir. İnceleme alanının en belirgin yükseltilerini Becbel Tepesi(2006m)
ve Beydağları (2544m) oluşturmaktadır.
Dağlık alan ile ova tabanı arasında geçiş niteliğindeki Orta-Üst Eosen, Miyosen ve daha kuzeyde Alt
Pliyosen birimlerinden bir intikal şeridi, Atmalı Deresi, Beyler Deresi ve kolları tarafından parçalanmış ve
boşaltılmıştır (Karadoğan,1999: 10).
Şehrin merkezinin kurulduğu alan, topoğrafik yapıya bağlı olarak az eğimli, oldukça düz bir alan
özelliktedir. Şehir merkezi içinde doğu-batı yönlü uzanan caddeler üzerinde ulaşım rahat bir şekilde
yapılmakta, sadece şehrin güneyinde Beydağları’ndan dolayı artan eğim ulaşımı zorlaştırmaktadır. Şehrin bu
topografik özelliği bazen çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Özellikle yağışlı dönemlerde şehir içi su baskınları
yaşanmaktadır. Ayrıca kanalizasyon ve atık su tahliyesinde güçlükler yaşanmaktadır.
Malatya, Güneydoğu Anadolu-Akdeniz yağış rejimi ile Doğu Anadolu karasal-İç Anadolu Yağış
rejimleri arasında bir geçiş alanı durumundadır (Öztan,1977: 2). Bu nedenle saha Doğu Anadolu Bölgesi’nde
olmasına rağmen doğuya oranla daha az soğuk ve daha az karasal niteliktedir. Yani kışları hafif, termik
amplitüt düşük ve yaz yağışları çok azalmıştır. Don olaylı gün sayısı az (doğuya oranla) olup, daha çok
yüksek kesimlerde don etkinliği söz konusudur (Kurter, 1979: 87). Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de bir
biriyle bağlantılı olan “Kurak Yöreler” İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki geniş düzlük alanlar olup,
Doğu Anadolu’da Iğdır ve Malatya havzaları da kurak yöreler özelliğine sahiptir. Bu alanlar, yılda altı aydan
daha uzun bir kurak devreye sahiptirler. Fakat bu alanların çöl şartları göstermediği ve TROLL’ün ifadesi ile
“Zirai kuraklık” sınırına girmediği belirlenmiştir (Kırımhan, 1995: 8).
Kış ile ilkbahar yağış miktarları biri birine daha yakın değerler gösterir. Yıllık yağışın %31’i kış
aylarında, %41’i ilkbaharda, %6’sı yazın ve %22’sı ise sonbaharda düşmektedir. Haziran- Ekim dönemi
kurak devreye karşılık gelmektedir. En fazla yağış nisan ayında, en az yağış ise ağustos ayında düşmektedir.
Malatya ve yakın çevresinde kurak devrenin genellikle yazın içinde kaldığı, buna karşılık kışın az
yada çok yağışlı geçtiği anlaşılmaktadır. Bu süre yaklaşık olarak 3-4 ay sürmektedir. Dolayısı ile böyle
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yerlerde kuru tarla tarımı ve sadece yağışlara bağlı tarımsal faaliyetler sürdürülmektedir (Nişancı, 1975,1736). Malatya’da sıcaklık yıllık ortalama 13.30C olup, ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu ay Ağustos, en az
olduğu ay ocaktır. Ortalama yüksek sıcaklığın uzun yıllar ortalaması 26.9 0C ile Ağustos, ortalama düşük
sıcaklığın uzun yıllar ortalaması –1.10C ortalama ile ocak ayıdır.
Malatya’da yaz günleri yıllık toplamı 132.3 gün, kış günleri ise 17,1 gün olarak gerçekleşmiştir.
Malatya’da yıllık ortalama 77,1 gün donlu geçer. Malatya’da en erken don 28 Ekim, en geç don ise 10
Nisan’da kaydedilmiştir (www.mgm.gov.tr, 12/06/2015 son erişim tarihi).
Bitki Coğrafyası açısından saha, İran-Turan Flora Bölgesi’nde yer almaktadır. Doğu Anadolu’nun
diğer tektonik depresyonlarında ve havzalarında olduğu gibi Malatya ve çevresinde de İran-Turan step
elemanları yaygındır (Atalay, 1983:). Özellikle İç Anadolu Steplerinde görüldüğü gibi otsu bitkiler
ilkbaharın orta ve sonlarına doğru havanın ısınması ile yeşererek çiçek açar ve yağış durumuna göre Haziran
sonu ve Temmuzda tohumlarını saçar. Böylece en geç Ağustos başından itibaren Malatya Havzası sapsarı bir
görünüm alır. Fakat bu durum vadi tabanlarında zıt bir görünüm arz eder.
İnceleme sahasının çevresinde ve yüksek alanlarda meşe ormanları (meşcere) step kuşağının
bitiminden başlar ve dağların üst seviyelerindeki subalpin zona kadar yükselir. Meşeler saf ve yer yer de
ardıçlarla karışık olarak bulunur. Bu meşe ormanları kuru orman karakterinde olup karasal iklimin etkisinde
gelişmiştir. Ayrıca bunlar kuraklığa ve kış soğuklarına dayanıklıdır. Her türlü ana materyal ve toprak
üzerinde yetişir. Bilhassa nemli ve kuzeye bakan yamaçlarda optimum yetişme şartlarına sahiptir. Meşe
ormanlarının tahrip edildiği alanlarda step ormanlarına nazaran uzun boylu otsu türlerle kaplıdır.
Daha önce yapılmış olan incelemelere göre de söz konusu sahadaki bitki topluluğu buranın
oroğrafik, iklim ve yağış şartlarını yansıtmaktadır. Böylece bu özellikleri ile doğal step alanı olduğu
doğrulanmaktadır (Erinç, 1953: 116). Araştırma alanı olan şehir merkezi ve yakın çevresinin doğal step alanı
içinde yer almış olması, buradaki konutların yapı malzemesini de etkilemiştir. Özellikle şehrin merkezinde
bulunan eski yapıların çoğunda kerpiç malzeme kullanılmıştır. Şehir merkezinde bazı ağaçlık alanlar olmakla
beraber, bu ağaçlık alanlar doğal bitki örtüsünü yansıtmamaktadır. Şehrin doğusunda bulunan ve yaklaşık
olarak 6 km kadar uzakta olan Orduzu-Pınarbaşı ile şehrin güneyinde kalan ve uzaklıkları ile 5 ile 18km
kadar olan Horata ve Gündüzbey (Kapılık) gibi subaşları, şehir halkının günübirlik mesire yerlerini
oluşturmaktadır.
2. CBS yardımı ile toplu konut alanları yer seçimi: Malatya örneği
Bu bölümde, çalışma alanına ilişkin gerekli bilgilerin değerlendirmesi yapıldıktan sonra, yönteme
bağlı olarak yapılan analiz, yeniden sınıflandırma ve çakıştırmalara ait bulgulara yer verilmiştir. Bu bölümün
ilk kısmında çalışma alanı için kullanılan altlık haritalar ArcGis programında hazırlanmış ve bu haritalar
tematik haritalar şeklinde verilmiştir. İkinci kısımda ise birinci kısımda verilen haritaların ArcGis yardımı ile
yeniden sınıflandırılması sonucu üretilen uygunluk sınıfları haritaları oluşturulmuştur. Bu bölümün üçüncü
kısmında, ağırlıklı çakıştırma sonucu elde edilmiş olan uygunluk paftalarının ağırlıklı çakıştırması sonucu
elde edilen uygunluk sonuç paftası elde edilmiştir. Son kısımda ise mevcut konut alanlarının ve önerilen
konut alanlarının yerleri değerlendirilmeye alınmıştır.

2.1 Ağırlıklı çakıştırma sonuçları
Ağırlıklı çakıştırmada kullanılan grupla, puanlar ve etki dereceleri materyal ve yöntem bölümde
Çizelge1’de verilmişti. Ağırlıklı çakıştırma işlemi sonucunda elde edilen birincil uygunluk paftaları
lejantındaki orijinal değerler, ağırlıklı çakıştırma sonucu ortaya çıkan puanları yansıtmaktadır. Buna göre en
yüksek puanı alan yerler konut alanı olarak en uygun, en az puanı alan yerler ise en az uygun olan alanı
göstermektedir. Ancak daha önce yapıldığı gibi lejant bölümü yorumlamayı kolaylaştırmak için yeniden
düzenlenmiştir. Aşağıdaki tabloda ağırlıklı çakıştırma sonucu elde edilen puanların karşılık geldikleri
uygunluk sınıfları özetlenmiştir.
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Çizelge 11. Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Elde Edilen Puanlara Ait Uygunluk Sınıfları Değerleri

Puan
0
1
2
3

Uygunluk sınıfı
Uygun Değil
3.derece uygun (Uygun)
2.derece uygun (Biraz Uygun)
1.derece uygun (Çok Uygun)

Kaynak: (Çabuk, 2006: 117)

2.1.1 Topografya uygunluk paftası
Topografya uygunluk paftası elde etmek içi eğim, bakı ve yükseklik gruplarına ait haritalar ağırlıklı
çakıştırılmıştır.
Şekil2 incelendiğinde araştırma sahasının güney kesimleri toplu konut yapımı için uygun değil iken,
kuzeye doğru uygunluk alanları artmaktadır. Güneyde özellikle Malatya Dağları’nın bulunduğu kütle eğimengebe ve yükseltini fazla olmasından dolayı toplu konut yapımına uygun değildir. Özellikle bu dağlık
kütlenin kuzey yamaçları Yeşilyurt, Gündüzbey gibi yerleşim alanları toplu konut yapımı için en uygun
alanları oluşturmaktadır. Kuzeydeki ovalık alana doğru ilerledikçe uygunluk değeri düşmektedir. Yine
Karakaya Baraj Gölü çevresi konut yapımı için uygun olmamaktadır. Hem eğimin azlığı hem yükselti azlığı
bu durumda etkili olmaktadır.

Şekil 2. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Topografya Özelliğine göre Toplu Konut Yapımına Uygunluk Haritası

2.1.2 Toprak uygunluk paftası

Toprak uygunluk paftası elde edilmesi için büyük toprak grupları, diğer toprak özellikleri, erozyon
durumları, arazi kullanım kabiliyet sınıfları ile arazi kullanım kabiliyet alt sınıfları haritaları ağırlıklı olarak
çakıştırılmıştır.
Şekil 3 incelendiğinde araştırma sahası içerinde 1. derce uygun alanlar tarım toprağının verimsiz
olduğu alanlar ve şehir daha çok doğu kesimleri olduğu görülmektedir. Sahanın kuzey kısımları alüvyal
topraklardan oluşmasından dolayı toplu konut yapımına uygun değilken güneydeki alanlar ise 2. derece
uygun alanlar olarak görünmektedir.
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Şekil 3. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Toprak Özelliğine göre Toplu Konut Yapımına Uygunluk Haritası

2.1.3 Jeoloji uygunluk paftası
Jeoloji uygunluk paftası litoloji ve fay hattı uygunluk sınıfları haritalarının ağırlıklı çakıştırması
sonucu elde edilmiştir.
Şekil4incelendiğinde özellikle fay hatlarının geçtiği alanlar 3. derece uygun alanlar içerisinde yer
alırken sahanın kuzey batı kısımları yerleşme yeri için uygun olmadığı dikkat çekmektedir. Sahada jeolojik
verilere göre belirlenmiş uygunluk kriterlerine göre toplu konut yapımına en uygun anların güneydoğu
kesimler olduğu görülmüştür.
Araştırma sahasının doğu bölümlerinde özelikle İnönü Üniversitesi’nin çevresi ve Kale yakınları
toplu konut yapımına 1. derece uygun alanların olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Jeolojik Özelliğine göre Toplu Konut Yapımına Uygunluk Haritası

2.1.4 Genel arazi kullanımı uygunluk paftası
Şekil 5 incelendiğinde alanın büyük bir bölümü 3. derece uygun alan durumunda yer almaktadır.
Uygun olamayan alanlar ise sahanın kuzey kenarında yoğunlaşmaktadır. Uygunluk kriterlerine göre
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araştırma sahasının doğu bölümünde ise konut yapımına 1. derece uygun alanlar yer almaktadır. Genel arazi
kullanım uygunluk paftası elde edilirken şehir içi arazi kullanım haritası, genel arazi kullanım haritası (tarım
alanları), koruma alanları, askeri alanlar, tarihi yapılar gibi altlık haritaları çakıştırtmıştır. Dolayısıyla
günümüzde şehrin kurulduğu alan toplu konut alanı için uygun değildir. Yine tarım alanlarının olduğu yerler,
askeri alanlar koruma alanlarının çevresi konut yapımı için uygun değildir.
Yerel yönetimler ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın çabaları ile askeri alanlar toplu
konut alanı olarak kullanılabilir. Böyle bir durum karşısında bu alanlar çakıştırmadan çıkartılarak konut alanı
olarak değerlendirmeye alınabilir.

Şekil 5. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Genel Arazi Kullanım Özelliğine göre Toplu Konut Yapımına Uygunluk
Haritası

2.1.5 Gürültü uygunluk paftası
Gürültü uygunluk paftasının oluşturulmasında havaalanı ve demir yoluna bağlı oluşturulan haritalar
çakıştırılmıştır. Şekil 6’da görüldüğü gibi havaalanı ve demir yolunun çakıştığı bölge toplu konut yapımına
uygun olmayan bir saha da yer almaktadır. Bunun dışında araştırma sahasında 1. derece uygun alanlar
bulunmaktadır.
Havaalanından etrafa yayılan gürültünün etki alanı daha geniş olduğu için yapılan zonlar daha geniş
tutulmuştur. Bu nedenle gürültü kaynaklarına göre yapılan uygunluk haritasında hava alanı çevresi konut
yapımı için en son tercih edilmesi gereken alan durumundadır. Aynı şekilde demiryolu ağının geçtiği
güzergahtan uzak yerleşim alanı oluşturmak ilk amaç olmalıdır.

Şekil 6. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Gürültü Kaynaklarına Göre Toplu Konut Yapımına Uygunluk Haritası
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2.1.6 Akarsu uygunluk paftası
Akarsu uygunluk paftası oluşturulurken akarsuya yakın alanlara düşük puanlar, akarsuya uzak
alanlara ise yüksek puanlar verilmiş ve ağırlıklı çakıştırma yapılmıştır. Bundaki esas gaye sel ve su
baskınlarına karşı yapılaşmayı önlemektir. Aksi halde yaşanacak bir sel felaketinde can ve mal kayıpları ile
karşılaşılabilmektedir. Yapılan çakıştırma sonucunda akarsu ağına yakın alanlar toplu konut yapımı için
uygun olmamakta akarsu ağından uzaklaştıkça yerleşme için uygunluk değeri yükselmektedir. Akarsu
havzasının büyüklüğü artıkça akarsuyun etki alanı da genişlemektedir (Şekil 7). Akarsular ile yerleşme alanı
arasında ilişki kurulurken arazi gözlemlerine daha çok önem verilmelidir. Akarsu yatağının eğim derecesi
vadi profili gibi etkileri de arazi gözlemleri ile desteklenirse bu etki zonları eğimin azaldığı, yatağın
genişlediği yere doğru açılacak ve daha fazla alanı etkileyecektir.

Şekil 7. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Akarsu Ağına Göre Toplu Konut Yapımına Uygunluk Haritası

2.1.7 Arazi tipleri uygunluk paftası
Arazi tipleri uygunluk haritası incelendiğinde sahanın büyük çoğunluğu 1. derece uygun alan
içerisinde kalmaktadır çok sınırlı bir bölgede uygun olmayan alanlar bulunmaktadır. Buralar ise su yüzeyleri
olarak görülmektedir (Şekil 8).

Şekil 8. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Arazi Tiplerine Göre Toplu Konut Yapımına Uygunluk Haritası
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2.1.8 Diğer coğrafi özellikler uygunluk paftası
Diğer coğrafi özellikler paftası elde edilirken alan içerisinde baraj gölü, gölet, bataklık , sazlık vb.
gibi alanların da uygun olmamasından dolayı buraların çıkarılması için bu pafta üretilmiştir. Şekil 9’da
görüldüğü gibi Karakaya Baraj Gölü çevresi uygun olmayan alan grubunda yer almaktadır. Diğer alanlar ise
1. derece uygun alan içerisinde yer almaktadır.

Şekil 9. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Diğer Coğrafi Özelliklerine Göre Toplu Konut Yapımına Uygunluk
Haritası

2.1.9 Uygunluk sonuç paftası
Ana veri gruplarına (topografya, toprak, jeoloji…vs) ait uygunluk paftalarının ağırlıklı çakıştırılması
sonucunda, uygunluk sonuç paftası elde edilmiştir ve aşağıda gösterilmiştir. Her uygunluk alanlarına belirli
bir puan verilmiş ve bu puanlar değere dönüştürülerek uygunluk sonuç alanları elde edilmiştir. İlk önce
piksel bazlı elde edilen sonuçlar daha sonra poligonlara dönüştürülerek alan bazlı sonuçlar elde edilmiştir.
Sonuçta küçük ölçekli bir çalışma elde edilmiştir. Bu veri tabanı kullanılarak büyük ölçekli detaylı
çıkarımlarda elde edilebilir. Örneğin mahallelerde caddeler sokaklar hatta binaların yeri bile uygunluk
sonuçlarından sorgulanabilir. Sadece yapılması gereken Model Bulder den verileri ve ölçeği belirleyip
modeli çalıştırmaktır.

Şekil 10. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygunluk Haritası
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Uygunluk sonuç paftası, çalışma alanı sınırları içerisinde toplu konut yerleşimine uygunluk açısından
değerlendirilen verilerin tamamının özetlenmesi olarak değerlendirilebilir. Bu pafta başlangıçta belirlenen
kriterlere göre uygunluk alanlarını göstermektedir (Şekil 10). Toplu Konut Alanı için 1.derece uygun
alanlara 3 puan, 2.derece uygun alanlara 2 puan, 3. derece uygun alanlara 1 puanı verilmiş ve uygun olmayan
alanlara “Restricted” seçeneği işaretlenmiştir. Bunun nedeni bir kritere göre uygun olmayan bir yere, diğer
kriterler esas alınarak bir uygunluk puanı atanmasını önlemektir. Buna göre Malatya merkez alanı yerleşim
için uygun olmayan alan içerisinde kalmaktadır. Çakıştırma sonucuna göre Yeşilyurt ve Gündüzbey
civarında 1. derece uygun alanlar bulunmaktadır. Çevre yolunun geçtiği güzergâhta 2. derece uygun alanlar
yer almaktadır. Araştırma sahasında 3. Derece uygun alan bulunmamaktadır. Ağırlıklı çakıştırma sonucu boş
alanlar da görülmektedir. Bunun nedeni bazı veri gruplarının araştırma sahasının tamamını kapsamamış
olmasıdır. Şöyle ki nüfus verisi sadece mahalle bazında kalıp diğer alan için özniteliği yoktur. Çakıştırmada
eksik öznitelikler alanın çakıştırmaya dahil edilmesini engellemektedir. Ağırlıklı çakıştırma sonucu elde
edilen harita raster yapıdadır. Bu harita Features’a çevrilmiş ve toplu konut alanlarının yaklaşık olarak
kapladığı alanlar çıkarılmıştır (Şekil 11).

Şekil 11. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygunluk Haritası
(Features)

1.1. Görsel analizler

Harita 12. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygunluk Haritası
(Sonuç haritası Kml ye çevrilerek Google Eart’a aktarılarak coğrafi koordinata oturtulmuştur)
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Toplu konut alanlarına uygun olan alanların belirlenmesinden sonra arazi çalışmaları safhasına
geçilmiştir. Öncelikle toplu konut alanlarına uygun alanları gösterir sonuç haritası altına en güncel uydu
görüntüsü eklenmiş (Harita 12). Bu alanlar numaralandırılmış, yerinde gözlemlenmiştir. Özellikle çalışma
alanında Elazığ-Malatya karayolunun geçtiği alan üzerinde toplu konut yapımına 2. derece uygun alanlar
çoğunluktadır. Bu alanlara ilişkin arazi gözlemleri sonucu su sonuçlara varılmıştır:
Malatya Şehri ve yakın çevresi için yapılan ağırlıklı çakıştırma sonucu bulunan toplu konut alanları
için 1 numaralı bölge Malatya-Kahramanmaraş karayolunun (D850) çevresinde, yaklaşık olarak 3,5 km2 alan
kaplamaktadır. Karayolu çevresinde olması ulaşım acısından avantaj oluşturmaktadır. Konut alanı olarak
tespit edilen anın bir bölümü şuan tarım alanı olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf 1, 2, 3, 4).

Fotoğraf 2. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (1.
Bölge)

Fotoğraf 3. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (1.
Bölge)
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Fotoğraf 4. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (1.
Bölge)

Fotoğraf 5. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (1.
Bölge)

Malatya Şehri ve yakın çevresi için yapılan ağırlıklı çakıştırma sonucu bulunan toplu konut alanları
için 2 numaralı bölge Malatya-Kayseri karayolu (D300) çevresinde Duruldu ve Fatih Köyleri yakınında
bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1 km2 alan kaplamaktadır. Arazinin büyük bir bölümü kullanılmamaktadır.
Yine karayolu çevresinde olması, Elemendik Gölünün bulunması avantaj olarak görülmektedir. Malatya 1.
organize sanayi bölgesine yakın oluşu dezavantaj olarak görülmektedir (Fotoğraf 4 ve 5).
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Fotoğraf 6. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (2.
Bölge)

Fotoğraf 7. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (2.
Bölge)

Malatya Şehri ve yakın çevresi için yapılan ağırlıklı çakıştırma sonucu bulunan toplu konut alanları
için 3 numaralı bölge Yeşilyurt ve Gündüzbey yakınlarında Malatya-Çelikhan karayolu civarında
bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1,5 km2 alan kaplamaktadır. Toplu konut yapımı için belirlene bu alan
üzerinde şuan Yeşilyurt ve Gündüzbey yerleşimleri bulunmaktadır (Fotoğra7). Arazinin büyük çoğunluğu
yerleşim alanı olarak kullanılması evlerin büyük çoğunluğunun eski evlerden oluşması toplu konut alanı
olarak ileride kullanılmasında bir zorluk ortaya çıkarmayacaktır. Tespit edilen alan içerinde yaklaşık olarak
0.5 km2 alan kaplayan en uygun alan bulunmaktadır (Fotoğraf 8, 9 ve 10). Tespit edilen alanların en büyük
sorunu bazı alanların tarım arazisi olarak kullanılmasıdır. Buda altlık haritalarımızın güncelliğinden
kaynaklanmaktadır.
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Fotoğraf 7. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (3.
Bölge)

Fotoğraf 8. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (3.
Bölge Yeşilyurt Yerleşim Alanı)
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Fotoğraf 9. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (3.
Bölge Tarım Alanları)

Fotoğraf 10. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (3.
Bölge Tarım Alanları)

Malatya Şehri ve yakın çevresi için yapılan ağırlıklı çakıştırma sonucu bulunan toplu konut alanları
için 4 numaralı bölge Elazığ-Malatya karayolu (D300) çevresinde, İnönü Üniversitesi yakınlarında yer
almaktadır (Fotoğraf 10). Yaklaşık olarak 3 km2 alan kaplamaktadır. Tespit edilen alan üzerinde şuan
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Villa Kent toplu konutları bulunmaktadır (Fotoğraf
11 ve 12).
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Fotoğraf 10. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar
(4. Bölge)

Fotoğraf 11. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (4.
Bölge İnönü Üniversitesi)
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Fotoğraf 12. Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Ağırlıklı Çakıştırma Sonucu Toplu Konut Yapımına Uygun Alanlar (4.
Bölge Villa Kent konutları)

2.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, CBS’nin çok sayıda verinin değerlendirilmesini gerektiren süreçler için kaçınılmaz bir
araç haline geldiği çalışma, konut alanları yer seçimi örneği kapsamında doğrulanmaya ve CBS’nin verilerin
saklanması, kontrolü, güncellenmesi ve yönetiminde sağladığı faydalar örneklendirilmeye çalışılmıştır.
Büyük ölçekli konut projelerinde olduğu gibi, bir plan kararı alınırken, bir çok verinin geleneksel
yöntemlerle kısa sürede ve yüksek doğrulukta değerlendirilebilmesi pek mümkün olmamaktadır.
Çakıştırmada kullanılan veri sayısı arttıkça doğruluk oranı azalmaktadır. CBS teknolojisi çok sayıda verinin
çakıştırılmasında önemli olan unsurların ön plana çıkartılıp diğer unsurların gizlenmesinde yüksek bir
başarıya sahiptir. Tezin diğer bölümlerinde anlatılan verilerin toplanması, depolanması ve onlarca haritanın
üretilip çakıştırılması CBS yardımı ile kolaylıkla yapılmış ve defalarca kontrolü yapılmıştır.
Tüm bu veri çeşitliliği ve çokluğu göz önüne alındığında bu verilerin manuel olarak yapılması pek
mümkün olmamaktadır. Ayrıca uydu görüntüleriyle görselleştirme sonucu elde edilen görüntüler, uygunluk
alanlarının proje öncesi ve proje sonrasındaki analizleri yapmayı kolaylaştırmaktadır.
Bu çalışmada verilerin toplanması aşamasında özellikle güncel verilere ulaşma konusunda sorunlarla
karşılaşılmıştır. Özellikle bazı kurumların ellerindeki veriyi paylaşmaya yanaşmamaları dikkat çekicidir. Bu
çalışmanın birinci bölümü olan konut alanları yer seçiminde coğrafi kriterler başlığı ile seminer konusu
olarak alınıp araştırılmıştır. Belirlenen kriterlere bağlı kalınarak araştırma sahası bu kriterlere uygun olarak
yer seçimi yapılmıştır. Konu olarak toplu konut alanları olarak seçilmesi büyük bütçeli projelerde hassas
davranılması gerektiği ve alan genişledikçe çakıştırılacak verilerin piksel boyutu artmaktadır. Buna bağlı
olarak başlık olarak toplu konut alanları olarak çalışma konusu seçilmiştir. Elde edilen değerler ve sonuçlar
tek bir mesken yapımını da kapsamaktadır. Çalışmada bulunan uygun olmayan yerlerin bile çeşitli
mühendislik önlemlerle yerleşim alanı olarak kullanılabilmektedir. Yerleşim alanı seçiminde coğrafi kriterler
bazen maddi kriterlerin gerisinde kalmaktadır. Arsa fiyatları konut alanları yer seçiminde eğim faktörünün
önüne geçmektedir.
Çalışmada belirlenen kriterler verilen ağırlık puanları yer seçiminde belirleyicidir. Örneğin uygun
olmayan bir kritere verilen (0) sıfır puan tüm çakıştırmayı etkilemektedir. Eğim olarak uygun olamayan bir
yer toprak özelliği bakımından uygun olsa bile eğimin uygun olmaması buranın artık uygun bir alan olarak
değerlendirilmemesine neden olmaktadır. Bu yüzden çalışmanın sonuç paftasında uygun olan alan değeri az
olmaktadır. CBS ile yapılan çalışmada, üretilen her veriye ait uygunluk sınıfı haritalarda toplu konut
yerleşimine uygun olmayan alanların görülebilmesi, sadece uygunluk sonuç paftasına göre değil, çalışmanın
her aşamasındaki uygunluk durumuna göre tek tek değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar sadece
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alanları kriterlere uydurmak için değil gerçekten coğrafi kriterler düşünülerek ve farklı bilim adamlarının
ortak çalışması gereken bir çalışmadır.
Bu çalışma kapsamında, tezin amaçlarına uygun olarak CBS yardımı ile yapılan analizler sonucunda
ortaya çıkan uygunluk sonuç paftası incelendiğinde alanın güneydoğu ve güney batı kesimleri toplu konut
yerleşimine 1.derece uygun görülmektedir ve 2. derece uygun alanlar ise çalışma alanının büyük bir
bölümünü oluşturmaktadır. Çalışma alanında uygun olamayan alanlar ise kuzeyde dar bir bölgede
kalmaktadır. Bunun ana nedeni litolojik olarak bölgenin Alüvyal bir saha üzerinde kalmasıdır. Çalışma
alanının güney kesiminde yer alan Malatya Dağları yükselti ve eğim grupları olarak uygun olamayan grup
içerinde yer almasından dolayı bu kesimlerde uygunluk sınıfında 3 derece uygun alanlar olarak
görülmektedir.
Eğim uygunluk paftası incelendiğinde güneyde şehri kuşatan Malatya Dağları uygun olmayan alanlar
olarak görülmekte, kuzeydeki düzlük alanlar uygun alan sınıfında yer almaktadır. Yükselti ve bakı yönünden
kuzeydeki alanlar uygun olmayan alanlar içerisinde yer almaktadır. Toprak uygunluk paftası incelendiğinde
kuzeyde alüvyal örtüyle kaplı alanlar uygun olmayan alanlar içerinde yer almaktadır. Toprak özellikleri
bakımından bölgede 1derece uygun alanlar yer almamaktadır. Şehrin bulunduğu alanlar ise 2 derece uygun
alanlar içerinde yer almaktadır. Jeolojik alarak kuzeybatıda yer alan kesimler uygun görünmemektedir.
Bugün burada hava alanı yer almaktadır. Ayrıca burası Malatya belediyesi tarafından OSB olarak
değerlendirilmektedir. Güney ve güneydoğudaki alanlar uygun görünmektedir ayrıca buralarda özel
teşebbüsler tarafından site olarak değerlendirilmektedir. Bölgede bulunana fay hatlarına yakın olan alanlar
birinci derece deprem alanları olduklarından yerleşime uygun görünmemektedir. Hava alanına ve demir
yoluna yakın alanlar gürültü probleminden dolayı yerleşime uygun değildir. Kademeleri olarak buralardan
uzaklaştıkça uygunluk değerleri artmaktadır.
Topoğrafya uygunluk paftası incelendiğinde yani eğim, bakı ve yükselti belirli oranlar verilerek
çakıştırıldığında ise şehrin doğu kesimleri en uygun alanlar içerisinde yer almaktadır. CBS ile uygunluk
alanları belirlendikten sonra arazi gözlemleri yapılarak çıkan sonuçlar kontrol edilmelidir. Nitekim şehrin
kuzeyinde yer alan Karakaya Baraj Gölü çevresi de uygun alanlar içerinde yer almaktadır. Şehrin geneli ise 2
derece uygun alanlar içerinde yer almaktadır.
Toprak uygunluk paftası değerlendirildiğinde, yani büyük toprak grupları, diğer toprak özellikleri,
erozyon dereceleri, arazi kabiliyet sınıfları ve arazi kabiliyet alt sınıfları verileri çakıştırıldığında araştırma
sahasında 1. derece uygun alanlara bulunmadığı dikkat çekmektedir. Şehrin geneli 2 ve 3 derece uygun
alanlar içerisinde yer almaktadır.
Jeoloji uygunluk paftası incelendiğinde en uygun alanlar doğu kesimlerde olduğu görülmektedir.
CBS ile uygunluk alanlarının belirlenmesinde uygulanan ağırlıklı çakıştırma sonuçlarının veya çıktı
paftalarının elde edilmesinde ağırlık yüzdelerinin değiştirilmesi sonuçları etkilemektedir. Konut alanlarının
belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken verilerin çakıştırma yüzdesinin artırılması sonuç paftasının
göz önüne alınan değere göre şekillenmesine neden olacaktır.
Çakıştırma sonuçlarının mutlaka arazi gözlemleri ile kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
Araştırma alanında arazi fiyatları da sonuç paftasını etkilemektedir. Özellikle Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi (TOKİ), konut alanları yer seçiminde hazine arazilerinin bulunduğu alanları kullanması bazen telafisi
güç sonuçlara neden olmaktadır.
Yapılan çalışma bir yöntem çalışması olarak değerlendirilmeli ve ölçekte ve verilerin piksel
değerinde değişiklikler yapılarak daha dar alanların araştırılması yapılabilmektedir.
İmar planlarının belirlenmesinde yerel yönetimlerin gelişen CBS teknolojilerinin kullanılması
gerektiği ve özellikle şehir ve bölge planlamada coğrafyacılarında görev alması gerekmektedir.
Bilimsel çalışmaların yapılmasında bilgi paylaşımının mutlak bir zorunluluk ve gereklilik olduğu
aşikârdır. Bazı resmi kuruluşların ellerindeki en basit bir yeşil alan verisini paylaşmakta bile çekingen
davranmaları ve resmi kanalları kullanmaları işlerin yavaşlamasına neden olmaktadır.
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