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ÖZET

Ülkemiz ormanları genellikle engebeli arazilerde ve farklı yükseltilerde yayılış göstermektedir. Mevki
faktörleri olarak belirtilen konum, denizden yükseklik, bakı ve eğim gibi etmenler bir ekosistemin iklimi,toprak
özellikleri ve dolayısı ile bitki örtüsü üzerinde etkili olmaktadır. Bu özelliklerin tanımlanması, üzerinde yaşayan
orman ekosistemlerinin de tanımlanmasına ve birbirleri ile karşılaştırılmasına olanak verecektir. Bu çalışmada Artvin
Orman Bölge müdürlüğü sınırları içerisinde SRTM (Shutte Radar Topography Mission) uydu verisinden elde edilen
sayısal yükseklik modeli ve 1/100000 tabanlı Orman Bilgi Sistemi veri tabanından yararlanılarak ağaç türlerinin
yatay  ve düşey (yükseklik basamaklarına) dağılımları belirlenmiş (işletme müdürlükleri bazında) ve elde edilen
sonuçlar (harita, çizelge, grafik vs.) sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: SRTM, Coğrafi Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi, Sayısal Yükseklik Modeli, Ağaç Türlerinin
Düşey Dağılımı.

THE VERTICAL AND HORIZONTAL DISTRIBUTION OF  THE TREE SPECIES IN THE
BOUNDARY OF ARTVIN FOREST DISTRICT BY USING SRTM SATELLITE DATA AND

GIS

ABSTRACT

Turkey’s forest areas have spread on the hilly areas and varied elevations. Site factors known as location,
altitude, aspect and slope become effective on ecosystem’s climate, soil conditions and plant cover. Identification
of these characteristics give opportunities to define and compare the varied forest ecosystems.

In this study, digital elevation model obtained from SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) satellite
data and  1/100000 Forest Information System Database  have been used in the  boundary of Artvin Forest
District  to determine the vertical and horizontal distribution of  the tree species and  the results have been
presented in forms of maps, tables and graphics .

Keywords: SRTM (Shutte Radar Topography Mission), Geographic Information System (GIS), Forest Information
System (FIS), Digital Elevation Model (DEM), Distribution of tree species to the Elevation Class.
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1. GİRİŞ

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de ormanlar ve orman alanları en
önemli doğal kaynaklar arasında yer almaktadır.  Ormanların yenilenebilir kaynak olma
özelliği, bu önemi daha da artırmaktadır.  Orman alanları sadece üzerinde bulundurduğu
orman varlığına değil, ayrıca diğer yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklara da sahiptir.
Günümüzde orman alanları sahip olduğu ekonomik değer yanında, ekonomik olarak
açıklanamayacak bir dizi değere ve fonksiyona da sahiptir.  Ormanların bu özelliği, bütün
dünyada onların çok amaçlı faydalanma ve süreklilik prensibine göre planlanması ve işletilmesi
gereğini ortaya çıkarmıştır.  Böylesi bir planlamanın gerçekleştirilebilmesi ise, doğru, güvenilir,
güncel ve hemen ulaşılabilir verilere ve bu verileri işlerken kullanılan yöntem ve araçlara
bağlıdır.

Bilgisayar yazılım ve donanımında meydana gelen gelişmeler, sayısal veri ve sayısal
harita kavramlarını ortaya çıkarmış ve 1970’li yılların başında ilk otomatik haritalama sistemi
kullanılmıştır (Koç,  1995).  Bu alanda devam eden gelişmeler sayısal haritalama sistemlerinin
gelişmesine ve daha sonra da vektör oryantasyonlu coğrafi bilgi sistemlerinin ortaya çıkması
ve gelişmesine neden olmuştur.  Diğer taraftan ilk raster tabanlı coğrafi bilgi sistemi CGIS
(Canada Geographic Information System) 1963 yılında tasarlanmış ve 1971 yılında da
tamamlanmıştır  (Lee,   1995).   Daha sonra  her  iki  sistemin  (raster  ve  vektör)  birbirine  göre
ortaya koyduğu avantaj ve dezavantajlar dikkate alınarak, her iki sisteminde avantajlarından
yararlanmak amacıyla hibrid (karma) coğrafi bilgi sistemlerine yönelinmiştir.  Coğrafi verilerin
işlenmesi ve analizine yönelik bu gelişmelerin yanında, coğrafi verilerin elde ediliş yöntemleri
de oldukça gelişmiştir.  Sayısal fotogrametri aletlerinde (analitik plotter) meydana gelen
gelişmeler, uydu görüntülerinin çözünürlüğünün artması, bu görüntülerden veri elde etmeye
yönelik gelişmeler, ayrıca klasik harita ve benzeri coğrafi verilerin sayısal verilere dönüşümünü
gerçekleştirmeye yönelik yazılım ve donanımdaki gelişmeler, insanların coğrafi verilere
duydukları ihtiyaçları daha hızlı, daha doğru ve daha ucuz elde etmelerini sağlayan ve coğrafi
bilgi sistemlerinin bu açıdan teknik ve ekonomik olarak gerçekleştirilebilir olmasına katkıda
bulunan önemli gelişmelerdir (Yener, 1998).

Yazılım, donanım, veriler ve kullacılar bileşenlerinden oluşan, grafik ve grafik olmayan
(konusal-öznitelik) verilerin organize bir yapıda birlikte bulunduğu, mevcut verilerden çok
yönlü analiz ve sorgulama olanaklarıyla yeni bir dizi bilgilerin elde edilebildiği, yönetici ve
planlayıcı konumundaki kişilere bir karar destek sistemi olarak hizmet eden bilgisayar destekli
bir sistem olarak tanımlanabilen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) pek çok gelişmiş ülkede olduğu
gibi artık ülkemizde de ormancılık çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine imkan
veren orman bilgi sistemi (ORBİS) olarak kullanılmaktadır.

Ülkemiz ormanları genellikle engebeli arazilerde ve farklı yükseltilerde yayılış
göstermektedir. Mevki faktörleri olarak belirtilen konum, denizden yükseklik, bakı ve eğim gibi
etmenler, bir ekosistemin iklimi, toprak özellikleri ve dolayısıyla bitki örtüsü üzerinde etkili
olmaktadır (Çepel, 1988). Bu özelliklerin tanımlanması, üzerinde yaşayan orman
ekosistemlerinin de tanımlanmasına ve birbirleri ile karşılaştırılmasına olanak verecektir. Bir
arazinin söz edilen fizyografik özellikleri, oluşturulacak bir sayısal arazi modeli yardımıyla
belirlenebilir (Yener, 1993). Günümüzde sayısal arazi modelleri ve sayısal yükseklik modelleri
farklı kaynak ve yöntemler kullanılarak;
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· Yersel ölçmeler ile doğrudan arazide ölçülen dayanak (referans) noktaları yardımıyla,
· Üç boyutlu (stereo) değerlendirilmeye uygun hava fotoğrafları ve bazı stereo

değerlendirme imkanı sunan uydu verileri (Ikonos, Spot, Quikbird vb.) kullanılarak
stereo model üzerinden Fotogrametik yöntemle,

· Mevcut topografik haritaların sayısallaştırılması ile,
· Radar interferometri tekniğiyle (Ör; SRTM uydu verileri)
· Yer yüzeyine gönderilen lazer ışınlarının yüzey ve yüzeyde yer alan objelerden

yansıyarak geri dönüş süresini ölçerek doğrudan sayısal yükseklik modeli oluşturan
LIDAR (Light Detection And Ranging) algılayıcı verilerinden

üretilebilmektedir. Sayısal yükseklik modeli verisi belirtilen yöntemlerden hangisi kullanılarak
üretilmiş olursa olsun birçok ormancılık çalışması için önemli olan CBS bazında hazırlanmış bir
orman bilgi sistemi (ORBİS) için eğim, bakı, yükseklik sınıfları gibi coğrafi bilgi katmanları bu
modelden elde edilecektir.

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) verisi olarak adlandırılan uzaktan algılama
verileri ile sayısal yükseklik modelleri üretilebilmektedir. SRTM verileri, bir uzay mekiğine
yerleştirilen radar algılayıcıları ile elde edilmiş sayısal yükseklik verilerinden oluşmaktadır.
Almanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yer aldığı uluslar arası bir proje kapsamında,
2000 yılının şubat ayında yapılan alımlar sonucunda, ülkemizin tamamının da içinde
bulunduğu ve dünyadaki karaların %80’ini kapsayan bölgenin sayısal yükseklik verileri elde
edilmiştir (JPL, 2008).

Bu çalışmada, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü İdari Sınırları içinde yer alan 6 İşletme
Müdürlüğü (Ardanuç, Arhavi, Artvin, Borçka, Şavşat ve Yusufeli) bazında, 7 ağaç türünün
(Göknar-(G), Ladin-(L), Sarıçam-(Çs), Kayın-(Kn), Gürgen-(Gn), Kestane-(Ks) ve Kızılağaç-
(Kz))  yatay ve düşey dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleştirilmesi
için 1/100000 tabanlı Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) verileri ve Sayısal Yükseklik Modeli için de
SRTM uydu verisi kullanılmıştır.

2. MATERYAL

2.1. Çalışma Alanı
Çalışma alanı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü (Artvin OBM)’nün idari sınırlarının

kapsadığı alandır. Yaklaşık 735 bin ha büyüklüğündeki alanda, 6 orman işletme müdürlüğü
(OİM)’ne bağlı 34 orman işletme şefliği (OİŞ) bulunmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Çalışma alanı

2.1. Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Veri Tabanı
Çalışmada ağaç türlerinin yatay ve düşey dağılımlarının belirlenmesinde kullanılmak

üzere Orman Genel Müdürlüğü’nden temin edilen vektör yapıda sayısal 1/100000 tabanlı
Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) verileri kullanılmıştır.

2.2. SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) Verileri
SRTM (Space Radar Topography Mission) Amerikan NASA kurumu tarafından yaklaşık

60°  kuzey  ve  güney  enlemleri  arasında  kalan  tüm  kara  parçalarının  sürekli  ve  yüksek
çözünürlüklü sayısal yükseklik modelini elde etmek amacıyla gerçekleştirilmiş bir projedir (Farr
ve Kobrick, 2000). Bu amaçla geliştirilen uzay mekiği 2000 yılı Şubat ayında fırlatılmış yapay
açıklıklı radar (SAR) yöntemi ile 11 gün boyunca veri toplamıştır. Bu yöntemde yeryüzüne
mikrodalga sinyaller gönderilerek güneşin konumundan, hava koşullarından ve yüzey
kontrastından etkilenmeden veri toplamak mümkün olmaktadır. SRTM uzay mekiğinde 60 m
açıklıkta monte edilmiş olan ikinci alıcı (anten) ile stereo görüş sağlanmakta ve yükseklikler
elde edilmektedir (Bildirici vd., 2008).

CGIAR-CSI (Consultative Group for International Agriculture Research Consortium for
Spatial Information) tarafından Dünya’nın tamamı için işlenmiş 90 m’lik SRTM sayısal
yükseklik modeli (SYM) verisi derlenmiş ve bir internet haritalama arabirimi aracılığıyla
ücretsiz olarak kullanıma açık hale getirilmiştir. Bu ürün arazi analizleri ile uğraşan bilim
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adamları için büyük değere sahiptir, verilerin indirilmesi kolay ve kullanıma hazır formattadır
(Gorokhovich ve Voustianiouk, 2006).

Bu  çalışmada  Jarvis  vd.  (2008)’  de  üretilmiş CIAT-CSI  SRTM  web  sitesinden
(http://srtm.csi.cgiar.org) indirilen, 90 m’lik SRTM versiyon 4.0 verisi kullanılmıştır. Bu veriler
WGS84 datumundadır  ve  ARC GRID,   ARC ASCII  ,Geotiff  ve  decimal  degree  formatlarında
dağıtılmaktadır. Veriler orijinal USGS/NASA SRTM verilerinden üretilmiştir. Bu veriler
topografik yüzeylerdeki devamlılığı sağlamak için CIAT (International  Centre for Tropical
Agriculture) tarafından işlenmiştir. Orijinal SRTM verilerinde veri olmayan bölgelerdeki alanlar
(veri boşlukları)  Reuter vd. (2007)’de tanıtılan interpolasyon yöntemleri kullanılarak
doldurulmuştur.

SRTM3 verilerinin düşey ve yatay mutlak konum doğruluğunun %90 güvenle sırasıyla
16 m ve 20 m hata değerlerinin altında olduğu belirtilmektedir (Bamler, 1999; JPL 2008). Bu
değerlere göre, elde edilecek topoğrafik verilerden çok yüksek yersel çözünürlük istemeyen
pek çok çalışmada yararlanılabileceği öngörülmektedir(Çoban ve Eker, 2009).

3. YÖNTEM

3.1. SRTM Verilerinin Hazırlanması ve Yükseklik Sınıfları Coğrafi Bilgi
                  Katmanının Elde Edilmesi

CIAT-CSI  SRTM web sitesinden (http://srtm.csi.cgiar.org) indirilen çalışma alanına ait
6000  x  6000  piksel  olarak  düzenlenmiş geotiff  formatındaki  90  m’lik  SRTM  versiyon  4.0
sayısal yükseklik modeli verisine ERDAS Imagine 9.1 yazılımı ortamında  koordinat dönüşümü
uygulanmış ve UTM, ED50 Datum, Zon 35 Kuzey koordinat sistemi atanmıştır. Böylece
1/100000 tabanlı Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) verileriyle birlikte değerlendirilebilir hale
getirilmiştir.

Daha sonra ORBİS verisinden elde edilen Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sınır katmanı
kullanılarak SRTM verisi kesilmiştir(Şekil 2). Kesilen 90 m piksel boyutlu raster formattaki bu
sayısal yükseklik modeli verisi ERDAS Imagine 9.1 yazılımının GIS analizleri modülündeki
“recode” komutu kullanılarak belirlenen 5 yükseklik sınıfına ayrılmıştır (Çizelge 1). Raster
yapıdaki bu verinin daha sonra vektör yapıdaki 1/100000 tabanlı ORBİS verileriyle birlikte
değerlendirilebilmesi amacıyla raster-vektör dönüşümü uygulanmış ve çalışma alanı olan
Artvin OBM ‘nün vektör yapıda Yükseklik Sınıfları haritası elde edilmiştir(Şekil 3).

http://srtm.csi.cgiar.org/
http://srtm.csi.cgiar.org/
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Şekil 2: CIAT-CSI  SRTM web sitesinden (http://srtm.csi.cgiar.org) indirilen  ve Artvin OBM
sınır katmanı ile kesilen SRTM Sayısal Yükseklik Modeli verisi

Çizelge 1. Belirlenen yükseklik sınıfları ve kodları
Yükseklik Sınıfı

Kodları Yükseklik Sınıfları

1 (0-1000 m)
2 (1000-1600 m)
3 (1600-2100 m)
4 (2100-2400 m)
5 (2400 m > )

http://srtm.csi.cgiar.org/
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Şekil 3: Artvin OBM yükseklik sınıfları haritası

Vektör formata dönüştürülen Artvin OBM yükseklik sınıfları haritası Arc GIS 9.2 yazılımı
ortamına taşınmış, coğrafi bilgi sistemlerinin çakıştırma (overlay)  fonksiyonu kullanılarak
mevcut ORBİS verileriyle birleştirilmiş ve orman bilgi sistemine ait bir coğrafi bilgi katmanı
haline getirilmiştir. Daha sonra ORBİS veri tabanından gerçekleştirilen sorgulamalarla
belirlenen 5 yükseklik sınıfının Artvin OBM’ne bağlı orman işletme müdürlüklerine (OİM)
alansal dağılımları (Çizelge 2) ve yüzde dağılımları (Şekil 4) belirlenmiştir.

Çizelge 2. Yükseklik sınıflarının Artvin OBM ve 6 adet OİM bazında alansal dağılımı
YÜKSEKLİK
SINIFLARI İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ ARTVİN

O.B.M.
Alan (ha)Kod

No
Yükseklik

Basamakları
Ardanuç
Alan (ha)

Arhavi
Alan (ha)

Artvin
Alan (ha)

Borçka
Alan (ha)

Şavşat
Alan (ha)

Yusufeli
Alan (ha)

1 (0-1000 m) 12216,54 34291,01 29391,10 48777,56 6204,72 25678,11 156559,04
2 (1000-1600 m) 25343,76 8734,32 39391,50 38186,77 41100,36 65466,01 218222,72
3 (1600-2100 m) 22010,28 3298,45 25642,97 21613,57 46072,86 61127,58 179765,71
4 (2100-2400 m) 10093,65 1389,35 8135,68 7266,62 21113,34 27431,84 75430,48
5 (2400 m > ) 9063,33 2715,26 8731,23 7560,44 27545,42 49627,37 105243,05
GENEL TOPLAM 78727,58 50428,39 111292,48 123404,96 142036,71 229330,93 735221,05
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Şekil 4. Yükseklik sınıflarının Artvin OBM’ne bağlı  orman işletme müdürlüklerine
alansal dağılımı (%)

3.2. ORBİS Veri Tabanının Hazırlanması
Daha önce de belirtildiği gibi bu çalışmada, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü İdari

Sınırları içinde yer alan 6 adet İşletme Müdürlüğü (Ardanuç, Arhavi, Artvin, Borçka, Şavşat ve
Yusufeli) bazında, 7 ağaç türünün (Göknar-(G), Ladin-(L), Sarıçam-(Çs), Kayın-(Kn), Gürgen-
(Gn), Kestane-(Ks) ve Kızılağaç-(Kz)) yatay ve düşey dağılımlarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.

Bu amaca ulaşabilmek için ORBİS veri tabanında rumuzları kullanılarak her bir ağaç
türü için bir öznitelik sınıfı açılmış ve ORBİS veri tabanındaki meşcere tipleri veri katmanından
gerçekleştirilen sorgulamalar ile her bir ağaç türü için rumuz isimleri ile açılmış olan öznitelik
sınıflarına o ağaç türünün oluşturduğu saf meşcereler için “1” ,  birinci  ağaç  türü  olduğu
karışık meşcereler için “2”, diğer ağaç türleri ile ikinci veya üçüncü ağaç türü olarak yer aldığı
karışık meşcereler için “3” ve geriye kalan alanlar için “0” değerleri otomatik olarak
atanmıştır. Bu işlemler sonucunda artık ORBİS veri tabanı, ağaç türlerinin yatay ve düşey
(belirlenen yükseklik sınıflarına) dağılımlarını belirlemek için hazır hale getirilmiştir.
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Hazırlanan ORBİS veri tabanı kullanılarak öncelikli olarak Ladin (L)’in (Şekil 5) ve diğer
ağaç türlerinin (G, Çs, Kn, Gn, Ks ve Kz) yükseklik sınıflarına dağılımlarını gösteren haritalar
(Bkz. Ek.1) hazırlanmıştır. Söz konusu  haritaların lejantları incelendiğinde farklı renklerin
karşılığı  olarak (1,0), (1,1), (1,2), (1,3)… (5,3) şeklinde rakamların olduğu görülecektir.
Burada örneğin (1,0) 1 no’lu  yükseklik sınıfında (0-1000 m) üzerinde ladin olmayan alanları,
(1,1) 1 no’lu  yükseklik sınıfındaki saf ladin meşcerelerini, (1,2) 1 no’lu  yükseklik sınıfındaki
birinci ağaç türü ladin olan karışık meşcereleri ve (1,3) ise 1 no’lu  yükseklik sınıfında ladinin
ikinci veya üçüncü ağaç türü olarak bulunduğu karışık meşcereleri ifade etmektedir.

Daha sonraki adımda ORBİS veri tabanından gerçekleştirilen sorgulamalarla önce
Ladin (L)’in OİM’leri bazında yükseklik sınıflarına alansal dağılımları hem (ha) olarak hem de
(%) olarak belirlenmiş ve Çizelge 3 elde edilmiştir. Aynı işlem diğer ağaç türleri (G, Çs, Kn,
Gn, Ks ve Kz) için de gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar sırasıyla Ek.2, Ek.3, Ek.4, Ek.5,
Ek.6 ve Ek.7’de verilen çizelgelerde sunulmuştur.

Ladin (L)’in OİM’leri bazında yükseklik sınıflarına alansal dağılımlarını (ha) ve (%)
olarak gösteren Çizelge 3 incelendiğinde;

· Ladin’in OİM’lerinin hepsinde saf ve karışık meşcereler halinde dağılım gösterdiği,
· Alansal olarak (ha) büyükten küçüğe doğru sırasıyla Borçka OİM’nde (52795.49 ha),

Şavşat OİM’nde (41337.99 ha), Artvin OİM’nde (40689.29 ha), Yusufeli OİM’nde
(23815.42 ha), Ardanuç OİM’nde (20126.98 ha) ve Arhavi OİM’nde (4761.34 ha)
bulunduğu bilgisi ile Artvin OBM idari sınırları içinde 183526.51 ha saf ve karışım
halinde meşcereler oluşturduğu,

· Yine büyükten küçüğe sırasıyla, Borçka OİM’nün %42.78’ini, Artvin OİM’nün
%36.56’sını ,Şavşat OİM’nün %29.1’ini, Ardanuç OİM’nün %25.57’sini,Yusufeli
OİM’nün %10.38’ini ve Arhavi OİM’nün %9.44’ünü yapmış olduğu saf ve karışık
meşcere kuruluşlarıyla kaplamakta olduğu,

· Ladin saf meşcerelerinin ağırlıklı olarak 2 (1000-1600 m) ve 3 (1600-2100 m) no’lu
yükseklik sınıflarına dağıldığı,

· Ladin’in birinci ağaç türü ve ikinci veya üçüncü ağaç türü olarak oluşturduğu karışık
ladin meşcerelerinin ağırlıklı olarak 2 (1000-1600 m), 3 (1600-2100 m) ve 4 (2100-
2400 m) no’lu yükseklik sınıflarında yer aldığı,

görülmektedir.

Aynı şekilde  diğer  ağaç  türleri  (G,  Çs,  Kn,  Gn,  Ks  ve  Kz)  için  elde  edilen  (Bkz.  Ek.2,
Ek.3, Ek.4, Ek.5, Ek.6 ve Ek.7) çizelgeler incelenerek benzer değerlendirmelerin yapılması
olanaklıdır. Bunların haricinde bu çalışmanın  kapsamı dışında olduğu için yer verilmeyen ağaç
türlerinin eğim sınıflarına, bakılara dağılımlarını da SRTM Sayısal Yükseklik Modeli verisinden
istenilen yüzdelik basamaklarda eğim sınıfları ve bakı haritalarının elde edilmesiyle mevcut
ORBİS verileriyle bütünleştirmek suretiyle belirlemek de mümkün olacaktır.
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Şekil 5.  Ladin (L)’in  yükseklik sınıflarına dağılımı

Çizelge 3. Ladin (L)’in OİM’leri bazında yükseklik sınıflarına alansal dağılımı
               (ha ve  %) olarak
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Literatürde SRTM verilerinin doğruluklarının belirlenmesine yönelik olarak yapılmış
birçok çalışma yer almaktadır. Bamler (1999, 1) ve JPL (2008)’ de SRTM3 verilerinin düşey ve
yatay mutlak konum doğruluğunun %90 güvenle sırasıyla 16 m ve 20 m hata değerlerinin
altında olduğu belirtilmektedir. CGIAR-CSI (Consultative Group for International Agriculture
Research Consortium for Spatial Information) tarafından internet ortamından ücretsiz olarak
kullanıma açılmış  90 m’lik SRTM veri seti üzerinde gerçekleştirilen benzer bir çalışmada
Gorokhovich ve Voustianiouk  (2006, 1)’de tanıttıkları çalışmalarında mutlak ortalama düşey
hataların 4.07 m ile 7.58 m  aralığında olduğunu, web sitesinde SRTM verileri için belirtilen
standart düşey doğruluk değeri olan 16 m den daha iyi doğruluk değerlerine ulaştıklarını
belirtmişlerdir.  Çoban ve Eker (2009, 89)’da SRTM ve 1/25000 ölçekli topografik haritalardan
elde ettikleri topografik verileri karşılaştırmış ve her iki verinin arazi ortalama eğimi açısından
% 7 oranında, bakı haritaları karşılaştırıldığında yaklaşık % 2 oranında ve yükselti sınıfları
karşılaştırıldığında ise yaklaşık % 3 oranında alansal farklılık olduğu sonucuna ulaşmışlar ve
ormancılık çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi aşamalarında ihtiyaç duyulan arazinin
eğim, bakı ve yükseklik sınıfları gibi topoğrafik özelliklerine ait bilgilerin, SRTM verilerinin
işlenmesiyle elde edilebilen sayısal arazi modelleri üzerinden sağlanabileceğini belirlemişlerdir.
Yine Jarvis vd. (2009) Güney Amerika’da Honduras, Ekvador ve Kolombiya’da yapmış
oldukları benzer bir karşılaştırmada SRTM verilerindeki hataların arazinin bakısıyla ilişki
olduğunu ayrıca 1/25000’den daha küçük ölçekli haritalar söz konusu olduğunda, bunların
yerine SRTM verilerinden elde edilecek sayısal yükseklik modellerinin kullanımının daha uygun
olacağı sonucunu ortaya koymuşlardır.

6000 x 6000 piksel sayısında 90 m piksel boyutlu 540 km x 540 km’lik bir alanı
kaplayan bir  SRTM görüntüsünün karşılığı yaklaşık  olarak  2000 adet,  7352.21 km2’lik Artvin
OBM için  yaklaşık  50 adet  1/25000 ölçekli  standart  topoğrafik  haritadır.  Standart  topoğrafik
haritaların kullanımı yüksek bir maliyet, yoğun bir iş yükü ve bürokratik işlemler
gerektirmektedir. Oysa yüksek hassasiyet gerekmiyorsa, SRTM verilerini kullanarak çok geniş
bir alanda hızla bilgiye ulaşmak mümkündür. Sonuç olarak, topoğrafik özelliklerin
belirlenmesinde SRTM verilerinin kullanımı oldukça hızlı, kolay ve ekonomik bir seçenek
olabilir.

Bu çalışmada ağaç türlerinin yükseklik basamaklarına dağılımlarını belirlemek
amaçlandığı için SRTM verileri sadece arazi yükseklik sınıflarını oluşturmak için kullanılmıştır.
SRTM verilerinden ormancılık çalışmalarında kullanılmak üzere aynı metodoloji kullanılarak
eğim sınıfları, bakı haritaları gibi coğrafi bilgi katmanlarını üretmek ve ORBİS ile
bütünleştirerek yapılacak analiz ve sorgulamalarla bir çok araştırma için önemli bilgilere
ulaşmak mümkündür. Bütün bunların yanında SRTM sayısal yükseklik modeli verilerinden
havza modellemesi, görülebilirlik analizlerinin yapılması, arazi ortalama yüksekliğinin
hesaplanması, en kesit ve boy kesitlerde, kazı-dolduru hacimlerinin hesaplanması, tsunami
veya sel baskınlarında nerelerin zarar görebileceğinin belirlenmesi gibi birçok çalışmada
faydalanılması mümkündür.
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6. EKLER

Ek.1.  Ağaç türlerinin (G, Çs, Kn, Gn, Ks, Kz) yükseklik sınıflarına dağılımı
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Ek.2. Göknar (G)’ın OİM’leri bazında yükseklik sınıflarına alansal dağılımı
(ha ve  %) olarak

Ek.3. Sarıçam (Çs)’ın OİM’leri bazında yükseklik sınıflarına alansal dağılımı
(ha ve  %) olarak
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Ek.4. Kayın (Kn)’ın OİM’leri bazında yükseklik sınıflarına alansal dağılımı
(ha ve  %) olarak

Ek.5. Gürgen(Gn)’in OİM’leri bazında yükseklik sınıflarına alansal dağılımı
(ha ve  %) olarak
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Ek.6. Kestane (Ks)’nin OİM’leri bazında yükseklik sınıflarına alansal dağılımı
(ha ve  %) olarak

Ek.7. Kızılağaç (Kz)’ın OİM’leri bazında yükseklik sınıflarına alansal dağılımı
(ha ve  %) olarak
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