
   

   

“Arazi İzleme CORINE WEB Portal” Projesi 

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

 

Proje durumu : Tamamlandı. 

 

 

Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr 

 http://aris.cob.gov.tr/csa/ 

 http://aris.cob.gov.tr/csa/ 

 

Proje kapsamı ve amacı : Türkiye’deki ve Avrupa’daki CORINE projeleri hakkında bilgi veren ve bu 

bilgilerinin paylaşıldığı bir internet ortamıdır. CORINE Web sitesinden, CORINE Avrupa CLC 2000-2006 

projeleri hakkında ve organizasyon şeması ile ilgili bilgiler alınabilmektedir. Web Portal uygulamasına 

Avrupa Çevre Ajansına (EEA), Avrupa Uzay Ajansına (ESA) verilen linklerle bu site aracılığı ile 

ulaşılabilmektedir. Uzaktan Algılama ve CBS kullanılarak, üretilen CORINE 2000-2006 ve 2006 

değişimlerinin sanal ortamdan sunulduğu yerdir. Web Portal aracılığı ile CORINE 2000-2006 

arasındaki değişimlerin karşılaştırılmalı olarak görülebilmektedir. Arazi kullanım alanlarının tespitinde 

Google Earth altlık olarak kullanılabilir. Aynı zamanda istatistiki bilgiler, Web GIS aracılığı ile 

edinilebilmektedir. 

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı 

hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; 

 
 



   

   

ana başlıklarına ayrılmıştır. 

 

 

 

 

Ana sayfa üzerinden; Arazi İzleme Sistemi ile ilgili uygulamalara erişim sağlanmaktadır. Arazi İzleme 

Sistemi ile ilgili verilere nasıl ulaşılması gerektiği hakkında bilgi edinilebilir. Arazi İzleme Sistemi ile 

ilgili yayınlanan verilere de yine bu bölümden erişmek mümkündür.  

İstenirse site içerisinde detaylı arama yapılabilir. Ayrıca site haritası ve iletişim gibi yardımcı unsurlar 

da yer almaktadır. Duyurular kısmından güncel haberler takip edilebilmektedir. Bunların yanı sıra 

Europa, Avrupa Çevre Ajansı, ESA, Land Information Services ve Geoland 2 sayfalarına erişim linkleri 

bulunmaktadır. 

Corine WEBGIS Arazi Kullanımı / Arazi Örtüsü Veri Tabanı 

Bu uygulama; Türkiye’de yapılan Corine Arazi Örtüsü Sınıflandırma Sistemi kapsamında hazırlanan 

verilerin sunulması ve sunulan veriler üzerinde çeşitli sorgulamaların yapılması amacıyla 

tasarlanmıştır. 

 



   

   

İlk başta gelen ekranda İngilizce veya Türkçe seçeneklerinden istenileni seçilerek uygulama 

başlatılmaktadır. 

Uygulamanın sağladığı özellikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

• Aynı anda birden fazla katman açabilme özelliği; 

• Katman ekleme, çıkarma, katmanların öncelik sıralamasının düzenlenmesi özellikleri; 

• Katmanların görünebilirlik özelliği;  

• Katmanların ölçeklendirilebilme özelliği;  

• Ölçek ayarlama özelliği;  

• İmleç ekleme özelliği; 

 

 

• Koordinat sorgulama özelliği; 

• Alan ve nokta sorgulama özelliği; 

• Ölçüm yapabilme özelliği;  

• Sembol oluşturma özelliği; 

• Çıktı alma özelliği; 

• Genel bakış özelliği. 

CORINE İstatistik Uygulaması 

Bu uygulama; Türkiye’de yapılan Corine Arazi Örtüsü Sınıflandırma Sistemi kapsamında hazırlanan 

verilerin Türkiye, il ve ilçe bazında sunulması amacıyla tasarlanmıştır. Bu uygulama sayesinde ülke, il 

veya ilçe bazında arazi örtüsü sınıfları hakkında istatistiki bilgilere ulaşılmaktadır. 



   

   

 

2000, 2006 yılları ve bu yıllar arasındaki değişimlere ait Corine Arazi Örtüsü Sınıflandırma Sistemi 

verileri; tablosal ve grafiksel olarak gösterilmiştir. Aynı zamanda bu gösterimler yorumlanarak 

değişim raporu hazırlanmıştır. 

Ana sayfa ekranında Türkiye hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Genel bilgilerde Türkiye’nin 

konumu, nüfusu, tarihçesi, coğrafi yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler 

bulunmaktadır. 

 

Türkiye ile ilgili istatistiksel bilgilere Tablolar ve Grafikler butonları kullanılarak ulaşılabilmektedir. 

Türkiye genelinde 2000 ve 2006 yıllarına ait arazi örtüsü verilerinin yanı sıra 2000-2006 yılları 

arasında arazi örtüsü sınıflarında yaşanan değişimler de bulunmaktadır. 



   

   

 

Seçilen il ve ilçeye göre veriler değişmektedir. İl ve ilçe sekmelerinden seçilen il veya ilçenin istatistiki 

bilgilerine ulaşılmaktadır. 2000-2006 yılları arası değişim raporları Türkiye ve il bazında verilmektedir. 

 

Ayrıca tüm istatistiki verilerin çıktılarının alınabileceği bir rapor formatı oluşturmak ve bu rapor 

formatını kaydetmek de mümkündür. Yazdır butonu yardımı ile açılan pencereden istenilen bilgiler 

seçilerek rapor hazırlanabilir. 

 


