
   

   

CORİNE Projesi 2000-2006 Veritabanı ve Değişim Veritabanının Düzeltilmesi Projesi 

 

Kurum Adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

 

Proje Durumu : Tamamlandı. 

 
 

Projenin Amacı: Avrupa Çevre Ajansı kriterlerine göre, 2000 ve 2006 yıllarına ait uydu görüntüleri 

kullanılarak  çevre koruma amaçlı  çevrenin izlenmesine yönelik  arazi örtüsü/ arazi  kullanımındaki 

değişikliklerin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla tespit edilmesi ve 2006 yılı arazi 

kullanım haritalarının oluşturulması projenin temel amacıdır. 

 

 
Resim: Corine veritabanı 

 

Corine Projesi; Avrupa Birliği GMES (Global Monitoring for the Environment and Security) Çevre ve 

Güvenlik için Küresel İzleme programı kapsamındaki önemli arazi yönetimi projelerinden biridir. 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından CORINE (Coordination of Information on the Environment –

Çevre Bilgi Düzeni) arazi örtüsü programı başlatılmıştır. CORINE programı, 1985 yılından 1990 yılına 

kadar Avrupa Komisyonu tarafından yürütülmüştür. Bu süre içinde, bir çevre bilgi sistemi (CORINE  

Sistemi) oluşturulmuş, bu sistemin terminolojisi ve metodolojisi geliştirilmiş ve sistem, Avrupa Birliği 

düzeyinde kabul edilmiştir. 1991 yılında yapılan Dobris Konferansı'nda, bu programın Avrupa Birliği 

Yardım Programı çerçevesinde Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde uygulanması Avrupa Çevre Bakanları 

tarafından istenmiş ve bu yardım desteği ile 13 ülkede CORINE veritabanları tamamlanmıştır. 

 

CORINE LAND COVER Projesinin Amacı: 
 

CORINE programı dört temel amaca hizmet etmektedir. Bunlar: 

• Avrupa Birliği'nin bütün üye devletleri için belirlenmiş öncelikli konulara göre çevrenin 

durumu ile ilgili bilgilerin toplanması 

• Üye devletler içinde ya da uluslararası düzeyde, verilerin toplanması ve bilgilerin uyumlu 

hale getirilmesi 

• Bilgilerin tutarlılığının ve verilerin uyumluluğunun sağlanması; 



   

   

• Avrupa Çevre Ajansı kriterlerine göre ülkemizin “Arazi Kullanım” haritalarının 

oluşturulması; 

Ayrıca CORINE LAND COVER’ın bir diğer amacı da toplanan çevre bilgilerinin değişiminin izlenmesi için 

farklı düzeylerde (Uluslararası, Birlik, Ulusal ve Bölgesel) yapılan çok sayıdaki çalışmaların yıllar 
itibariyle bir araya getirilmesidir. 

 

 

 
Resim: Pirinç tarlalarındaki değişim 

 

 
CORİNE 2006 
Avrupa topluluğuna üye 28 ülkede 1990 ve 2000 yılları için Corine Arazi kullanımı ve değişim haritaları 

hazırlanmış ve arazi kullanımındaki değişiklikler ortaya çıkarılmıştır. 2004 yılında 10 yıllık sürenin uzun 

olduğu ve bu çalışmanın 5 yıllık dönemlerde yenilenmesi kararlaştırılmış ve 2006 yılı için çalışmalara 

başlanılmıştır.  

Corine projesi tamamlandığında getirileri ; 

• Natura 2000, biyolojik çeşitlilik projesinin temelini oluşturacaktır. 

• Ortaya çıkan değişimler ile tarımsal değeri yüksek alanların yok olması(Soil Sealing) 

çalışmalarına ışık tutacaktır. 

• Ülke ölçeğinde kuraklığın gözlenebilmesi mümkün olacaktır. 

• Tüm ülke bazında arazi kullanımındaki 5ha.’dan büyük değişimler, değişim yönüyle birlikte 

belirlenecektir. 

• Mevcut değişimlerle ilgili çeşitli istatistikler belirlenecektir ve ülkenin 2006 yılı en güncel 

arazi kullanımı haritası oluşacaktır.  

 

 

 

 



   

   

 
Resim: Akşehir’de 1990-2000-2006 yıllarındaki değişim 

 

 

 

   

Resim: Sultan Sazlığı 1990-2000-2006 yılları arasındaki değişim 

 

   

Resim: Tuzgölü 1990-2000-2006 yıllarındaki değişim 


