
İklim Değişikliğinin Anahtarı: Karbon Haritalanması 

Giriş 

 
Çalışmamızın amacı, önceden geliştirilen ve benzer havzalarda uygulaması görülen; 

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi çerçevesinde ‘Anadolu Yaklaşımı’ 

olarak geliştirilen çoklu yaklaşımlı kavram (Anthroscape yaklaşımı) ışığında, Göksu 

Havzasında, ‘Bütünleşik Sürdürülebilir Arazi Yönetimi-BSAY’ temeline dayalı bir yönetim 

modelinin hazırlanmasıdır. 

Yöntem 
 

Öngörülen yönetim modeli toprak-bitki karbon döngüsü ve sosyo-ekonomik boyutu ile ele alınarak geleceğe 
yönelik planlanmıştır. 

1. MTA (Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü) ve TÜGEM’den (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü) jeoloji ve toprak haritaları elde edilmiştir. İşlenmemiş halde elde edilen bu haritalar 
sayısallaştırılarak öznitelik bilgileri girilmiştir. Jeoloji haritaları farklı parçalar halinde elde edilmiş, 

2. Bununla birlikte, arazi örtüsü/kullanımı için ön sınıflama yapılmıştır. Sınıflamada obje tabanlı yöntem 
kullanılmıştır.  

3. Alan için topoğrafik analizler yapılmış, eğim ve bakı haritaları elde edilmiştir.  
4. Çalışmada ilk olarak Landsat görüntüsünün segmentasyonu yapıldıktan sonra obje tabanlı olarak 

sınıflanmıştır. Sınıflama için gereken eğitim seti için mescere  haritasından  yararlanılmıştır Ziraat, 
yerleşim, su, orman, kızılçam, karaçam, ardıç, kumul alan ve açık alan olarak 9 adet genel sınıf 
belirlenmiş ve haritası yapılmıştır. 

5. Referans poligonların ArcINFO ortamında oluşturulması,  AML (Arc Macro Language) kodları 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. AML kodları, verilen birbirleri ile eşleştirilmesini sağlayan eşitlikleri 
içeren komutlar bütününü ifade etmektedir. Referans poligonların elde edilmesi sürecinde, yersel 
veriler AML kodları kullanılarak aşamalı olarak birleştirilmiştir. Birleştirme işlemi yersel verilere ait 
bilgileri içeren piksellerden oluşan bir birleştirme haritası elde edilmiştirBirleştirme haritası, referans 
poligonların eldesi için altlık olarak kullanılmıştır.  

Yöntem (devam) 
 
•Farklı tür ve yoğunluktaki bitki örtüsü ile toprak ve eğimde yer alan örnek noktalarından toprak örnekleri 
alınmıştır.  

 
•Yaklaşık 380 örnek projenin dördüncü döneminde toplanmıştır.  

 
•Alınan örnekler Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü laboratuvarlarına getirilerek hava 
kurusu olması için açık raflarda kurutulmaya başlanmıştır.  

 
•Kuruyan örnekler herhangi bir katkı etkisi yapmayacak (organik, demir vb) çekiç ve oklavalarla ezilerek 
2mm’lik eleklerden elenmiş (analiz sürecinde kullanılacak yönteme uygun olarak 0.5 mm’lik elekten 
geçirilecektir) ve organik madde analizine hazır duruma getirilmektedir. 

 
• Devamında toprağın içeriğindeki organik ve organik karbon maddeleri tespit edilmektedir.  

 
•Yapılan toprak analizlerinin devamında toprak örneklerinin rengine bağlı olarak organik maddenin 
tanımlanmması sağlanacak böylece bölgedeki hakim toprak yapısının detaylandırılması sağlanmıştır. 

 
•Bu çeşitteki yöntemlerin kullanılması bizlere Göksu havzasının Karbon çeşitliliği ve tutumunun bölge için insan 
ekosistemi merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir.  

Ağaç örtüsü altından örnek alımı 

Eğimli arazilerde yer alan sığ (0-30cm) 

Leptosol/Entisol sınıfı toprak 

Alandaki Toprakların Arazi Kullanım Yeteneklerine Göre Alansal Dağılım Tablosu 

Toprak Sınıfları Alan (Km2) Alan (%) 

Yerleşim 54,74 0,05 

I. Sınıf 161,60 1,48 

II. Sınıf 160,76 1,48 

III. Sınıf 213,50 1,96 

IV. Sınıf 409,46 3,77 

V. Sınıf  0 0 

VI. Sınıf 1304,84 12,01 

VII. Sınıf 8034,52 73,98 

VIII. Sınıf 504,10 4,64 

Çıplak arazide örnekleme noktaları 

Otsu bitkilerin olduğu arazide örnekleme 

Beklenen Sonuçlar 
 

İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi güncel konular çeşitli şekillerde 

tartışılmaktadır. Ancak bu fenomenin etkileri doğrudan doğruya insan ekosistemi 

üzerinde olacaktır.   

 

•Bu çalışmanın sonucunda elimize geçecek sonuçlar toprak yapısını insan 

merkezli bir perspektifle havza yapısını anlamamızı sağlayacaktır. 

 

•Bu yaklaşımdan yola çıkarak haritalandırma ve karbon yapısının analizinin 

birleşimi ile günümüz, yakın gelecek ve ileri gelecekteki koşullara bağlı olarak 

konu olan alanın durumu öngörülebilecektir. 

 

•Bu yaklaşım sonucunda iklim değişikliğinin detaylı bir modelleme ile 

multidisipliner bir bakış elde edilecektir.  
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