
   

   

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi 

Kurum Adı : Adana Valiliği 

 

Proje Durumu : Tamamlandı. 

 

 

Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/ 

 http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/webgis/ 

 http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/monitoring/ 

 

Proje kapsamı ve amacı : 

Projenin amacı, Seyhan Havzasında küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya ve iklim değişikliğine uyum 

yönünde politika ve programlar oluşturulmasına yönelik etkin olarak kullanılacak iklim değişikliği 

izleme ve değerlendirme ağı oluşturulması ve bu ağa destek verecek Küresel İklim Değişikliği Etkileri 

İzlenmesi Amacıyla Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmasıdır. 

 

 



   

   

Küresel iklim değişikliği etkilerinin izlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar doğrultusunda, 

gözlemlenecek ve takip edilecek göstergelerden (indikatör) örnekleme yöntemi ile toplanacak 

dönemsel verilerin depolanıp sunulabileceği bir alt yapı oluşturulmuştur. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) 

kullanılarak sisteme girilen bu verilerin web üzerinden yayınlanması sağlanmıştır. 

Kurulan sistem üzerinde toplanan veriler, indikatörlerin durumu ile ilgili dönemsel analizler 

yapılabilmesini, analizlerin değerlendirilmesi sonucunda da küresel iklim değişikliği etkilerinin 

izlenebilmesini sağlamaktadır. Sistem farklı alan uzmanları tarafından belirlenen indikatör verilerini 

depolayıp sunabilme özelliğine sahiptir. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu oluşan raporlar ve çıktılar 

sistem üzerinden sunulabilmektedir. 

 

 

 

Sistem üzerinde toplanan veriler farklı bilimsel çalışmalarda da altlık olarak kullanabilecektir. Bu 

sayede uygulama bölgesi için küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerinin sunulacağı kapsamlı bir 

sistem oluşturulmuştur. Bu sistem ile küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı toplumsal bilinç 

oluşturularak, küresel iklim değişikliği ile ilgili bir farkındalık yaratılması hedeflenmiştir. 

WEB PORTAL 

Sistem kapsamında proje hakkındaki bildirimlerin, detaylı bilgilerin, raporların, ilgili doküman ve 

uygulamaların, konu ile ilgili etkinlik ve duyuruların, Seyhan Havzası hakkındaki genel bilgilerin, 

havzaya ait haritaların, fotoğrafların, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği projelerinin sunulduğu, içeriği 

güncellenebilir özellikte bir portal yazılımı hazırlanmıştır. 



   

   

 

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzleme Sistemi portalına  

iklimcbs.cevreorman.gov.tr linki ile ulaşılmaktadır. Portalın üst bölümünde İletişim, Hakkımızda ve 

İklim WebGIS Uygulamasına erişim linkleri bulunmakta olup sol tarafta portal içeriğini oluşturan ana 

başlıklar ve bu başlıkların altında da Site İçi Arama bölümü yer almaktadır. Bunların dışında portalın 

sağ bölümü Duyurular ve Etkinlikler için ayrılmıştır. 

 

Proje kapsamında oluşturulan WebGIS uygulamasına geçiş de bu web uygulaması üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 

Portalın içerik kısmını oluşturan sol tarafında ilk olarak Seyhan Havzasının konumu ve coğrafi yapısı 

gibi önemli bilgilerin olduğu bir bölüm yer almaktadır. Proje kapsamında oluşturulan bölgeye ait 

mülkiyet, hidroloji, ve sayısal yükseklik modeli gibi pek çok haritaya Harita Galerisinden ulaşılabilir. 

Projede görev alan yerel uzmanların yapmış olduğu pek çok çalışmaya Çalışmalar/Dokümanlar 

bölümünden erişim sunulmuştur. Çalışma bölgesine özgü türlerin fotoğraflarına da Fotoğraf Galerisi 

bölümünden ulaşılabilir.  



   

   

 

 

WEBGIS 

İklim WebGIS, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile hazırlanan Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri 

İzleme projesinin internet sunucusu üzerinden, harita servisleri yardımıyla üçüncü kullanıcılara 

ulaştırılmasını sağlayan bir web uygulamasıdır. Bu uygulamada, hazır sayfa şablonlarını kullanma 

yoluyla haritaların ve bunlara bağlı sözel bilgilerin izin verilen kıstaslar doğrultusunda yayınlanma ve 

sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. 

 

Adobe Flex ile yazılmış olan İklim Web GIS uygulamasına iklimcbs.cevreorman.gov.tr/webgis linki ile 

ve İklim Web Portal sayfasından ulaşılabilmektedir. WebGIS sayfasının sol üst kısmında uygulamanın 

kontrol edilmesini sağlayan bir menü yer almaktadır. Uygulama, temel haritalama ve CBS işlemlerini 

gerçekleştirebilmektedir. Kontrol araç menüsü; Harita, Navigasyon, Araçlar ve Yardım menülerinden 

oluşmaktadır. Ayrıca araç çubuğunun sağ üstünde de, verilerin ve bunlarla bağlantılı öznitelik 

bilgilerinin görüntülenmesi ile ilgili seçeneklerin yer aldığı butonlar bulunmaktadır. 

 

 

 



   

   

WebGIS uygulaması ile sistem üzerinden konumsal sorgulamalar yapılabilmekte ve veriler seçilen 

kriterlere göre filtrelenebilmektedir. Ayrıca veri sorgulamaları sonucu veriye ait harita dağılımı ve 

grafik bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

 

 

İNDİKATOR YONETİMİ 

 

 

 

İndikatör uygulamasına iklimcbs.cevreorman.gov.tr/monitoring linki ile ve İklim Web Portal 

sayfasından ulaşılabilmektedir. Çalışma kapsamında belirlenmiş olan temel fauna ve flora 

indikatörlerinin sisteme girilmesi için kullanılacak bölümdür. Buradan indikatörlerin verilen yetkiler 

doğrultusunda sisteme girişi ve girilen verilerin düzenlenmesi sağlanacaktır. Sisteme girilen 



   

   

indikatörlerin tipi, tanımı ve sıklığı gibi bilgiler bu bölümde oluşturulacaktır. Girilen türlere ait 

fotoğraflar varsa da yine buradan sisteme eklenebilecektir. Tanımlanan filtreye göre istenilen 

indikatör seçimi yapılabilecektir. 

 

Bu bölümde, veri girilmesi için hazırlanmış olan 10 x 10 km’ lik girdlere indikatör girişi yapılmaktadır. 

Bu girişler belirlenmiş olan yetkilendirme kapsamında gerçekleştirilir. Bu sayede indikatörlerin 

durumu ile ilgili dönemsel analizler yapılabilmektedir. 

 



   

   

 

 

Girilen indikatör türlerine ait zamana göre değişen çizgisel, alansal ve noktasal grafiklere ve varsa türe 

ait fotoğraflara ulaşılabilmektedir. 

 

 

 


