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1. Giriş

Deltalar; akarsu ağızlarında akarsuların aşın-
dırıp getirdikleri unsurları deniz, göl, okyanus 
içerisinde biriktirmesi ve bu unsurların akıntı, 
dalga gibi etkilerle şekillenmesiyle oluşan kıyı 
ovalarıdır [5, 8, 10].  Kıyılarda biriken bu şekil 
Yunan  alfabesinde kabaca büyük delta harfine 
benzemesinden dolayı bu adı almıştır [5, 10].  

3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu’na göre ise kıyı 
çizgisi; deniz, göl ve akarsularda suyun taşkın 
durumları dışında kara parçasına değdiği nok-
taların birleşmesinde oluşan ve meteorolojik 
olaylara göre değişen doğal sınırlardır. [3, 14].  

Atmosfer, hidrosfer ve yerkürenin birbirleri ile 
etkileşim içerisinde oldukları yegâne alanlar 
olan kıyı bölgelerindeki koşulların büyük bir 
bölümünün, yıllık, mevsimsel ve hatta günlük 
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Özet: Çukurova Deltası; Seyhan, Ceyhan ve Tarsus (Berdan) Nehirlerinin alüvyonlarını biriktir-
mesiyle oluşturduğu Türkiye’nin en büyük delta ovasıdır. Bu çalışmada Çukurova delta komp-
leksinin güneybatısında yer alan Seyhan Deltası’nın kıyı çizgisinin zaman içerisindeki değişimi 
tespit edilmek amaçlanmıştır. Seyhan Deltası’nda kıyı çizgisi değişimini belirlemek amacıyla 
1970, 1987, 2000, 2009, 2013 yıllarına ait çok bantlı Landsat uydu görüntüleri kullanılmıştır.  
Uydu görüntüleri temel alınarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemleri ve 
yazılımlarıyla bu yıllara ait kıyı çizgisi sayısal olarak çizilmiş, Seyhan Deltasında bu yıllara ait 
kıyı çizgisi değişimleri tespit edilmiştir. Bu değişimler incelendiğinde Seyhan Deltasında önemli 
ölçüde gerilemenin olduğu tespit edilmiştir.
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Detecting The Shoreline Change With Geographic Information Systems and                           
Remote Sensing Method: Seyhan Delta

Abstract: Çukurova formed by gathering the alluviums of Seyhan, Ceyhan, and Tarsus (Berdan) 
Rivers is the largest delta plain in Turkey. The purpose of the study is to detect the shoreline 
change of Seyhan Delta located in Çukurova Delta plain. Shorelines are the natural borders which 
seperates the water and land. Change of shorelines has great importance, therefore it is needed 
to detect this change and take precautions. İn this study, with the purpose of detecting the shore-
line change of Seyhan Delta, multispectral Landsat images from the years of 1970, 1987, 2000, 
2009, 2013. based on landsat images, shoreline belonging to these years is drawn numerically 
and shoreline change belonging to these years in Seyhan delta is provided with the help of Geo-
graphic İnformation Systems and Remote Sensing method and software. When these changes are 
analyzed, it is determined that there is a significant decline in Seyhan Delta. 
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olarak insan etkisinde  veya fırtına ve iklim de-
ğişikliği gibi doğal kaynaklı değişime uğrama-
sı, bu değişimlerin belirli bölgelerde  ve zaman-
larda, belirli periyotlarla izlenerek saptanmasını 
gerektirir. Doğal gelişim ve çevresel koruma  
açısından oldukça önemli olan bu işlemlerin 
klasik yöntemlerle yapılmasının oldukça za-
man alıcı olması  nedeniyle, uzaktan algılama 
teknolojileri kullanılabilmektedir [11, 15].

Zamanla değişime uğrayan kıyı alanlarının de-
ğişiminin belirlenmesi, geleceğe yönelik akılcı 
kararlar almada  büyük yararlar sağlayabilir. 
Zamansal değişimin belirlenmesi, geçmişe ait 
veriler ile güncel verilerin  karşılaştırılması 
ile mümkün olmaktadır. Son zamanlarda kıyı 
alanı yönetimi ve kıyı çizgisindeki ya da kıyı 
kullanımındaki değişimin izlenmesi amacıyla, 
uzaktan algılama ve fotogrametri yaygın bir 
şekilde  kullanılmaktadır [13, 15].

Delta kıyıları akarsuların getirdiği malzeme-
ler ve kıyıdaki diğer şekillendirici etkenlerle 
(dalga,akıntı.) sürekli işlenmektedir. Bu iş-
lenme de kıyı çizgilerinde hem kara yönünde 
hem de deniz yönünde birtakım değişiklikleri 
beraberinde getirmektedir.  Bu değişikliklerin 
dinamik karakterde olan delta kıyılarında da 

kronolojik olarak incelenmesi gelecekte kıyı 
planlaması ve kıyı gerilemesi-ilerlemesi hak-
kında daha gerçekçi ve kalıcı çözümler üret-
meyi sağlayacaktır.

Bu çalışmada, Seyhan Deltasına ait çok bant-
lı uydu görüntüleri kullanılarak Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ile Uzaktan Algılama yöntem ve ya-
zılımlarıyla 1972-2013 yılları arası kıyı çizgisi 
değişimini belirlemek amaç edinilmiştir. 

Araştırma alanı; Türkiye’nin güneyinde, Doğu 
Akdeniz bölgesinde Çukurova delta komplek-
sinin güneybatısında yer almaktadır. Seyhan 
Deltası’nı batıda Tarsus (Berdan) Nehri, doğu-
da Ceyhan Nehri,  kuzeyde Toros Dağlarının 
etekleri, güneyde ise Akdeniz sınırlamaktadır. 
Araştırma alanı batıda Tarsus (Berdan) Nehri 
doğuda ise esas olarak  ‘’Karataş Eşiği’’ ile sı-
nırlandırılmıştır [6]. Ancak çalışma da Seyhan 
Deltası’nın tüm kıyı çizgisi incelenmemiştir. 
Batıda Tarsus (Berdan) Nehrinin ağız kısmı, 
doğuda ise Tuzla Gölü lagününe kadar olan 
kısım incelenmeye alınmıştır. Bundaki sebep  
değişimin yoğunluklu olarak Seyhan Nehrinin 
ağız kısmında gerçekleşmiş olması ve incelen-
meye alınan bu kısımların daha aktif değişim 
göstermesidir.

Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası
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Seyhan Nehri Toros Dağlarından doğup Kay-
seri ve Niğde il sınırlarının da içinde bulun-
duğu sahalardan geçip Çukurova üzerinden 
güneyde Akdeniz’e dökülmektedir.  Seyhan 
Nehri’nin gözlenebilen en eski yatakları Kara-
taş ile Tarsus arasında yer alan Tuzla civarında 
bulunmaktadır. Bu alanda bazıları hala su ile 
dolu bazıları ise örtülü çok sayıda eski nehir 
yatağı terk edilmiş kanallar ile temsil olmakta-
dır.  Zamanla Seyhan Nehri batıya doğru yatak 
değiştirerek günümüzde aktığı bölgeye gelmiş 
ve burada denize doğru ilerlemiştir [7].

2. Materyal ve Metot

Bu çalışma; 1972-2013 arası dönemde Seyhan 
Deltası kıyı çizgisinde meydana gelen değişik-
likleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu 
değişimleri tespit için Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) yöntem-
yazılımları kullanılmış olup bu amaçla; Seyhan 
Deltası’na ait 22 Ekim 1972 Landsat 1-5 MSS, 8 
Ekim 1987 Landsat 4-5 TM, 3 Ekim 2000 Land-
sat 7ETM+, 12 Ekim 2009 Landsat 7 ETM+, 15 
Ekim 2013 tarihli Landsat 8 OLI çok bantlı uydu 
görüntüleri kullanılmıştır. Uydu görüntülerinin 
ortalama zaman aralıklarıyla seçilmesine dikkat 
edilmiş; fakat kısa süreli kıyı çizgisi değişimini 
de ortaya koymak amacıyla 2009-2013 yıllarına 
ait uydu görüntüleri de seçilmiştir. Ayrıca uydu 
görüntüleri seçilirken atmosferik değişimlerin 
etkisini en aza indirmek için uydu görüntüleri 
aynı mevsime denk gelecek şekilde seçilmiştir. 

1972, 1987, 2000, 2009, 2013 yıllarına ait çok 
bantlı uydu görüntüleri ‘’composite’’ işlemine 
tabi tutulmuştur. Composite işlemi ile bantlar 
birleştirilerek  tek görüntü haline getirilmiştir. 
Bant birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra 
farklı yıllara ait uydu görüntülerinden kıyı çiz-
gisi saptanmaya çalışılmıştır. 

Uydu görüntülerinden Landsat TM (Tematic 
Mapper) ve Landsat ETM+ (Tematic Mapper 
Plus) 30 metre mekansal çözünürlüğe ve 16 
gün zamansal çözünürlüğe sahiptir. Buna kar-
şın Landsat MSS(multispectral Scanner) 79 

metre mekansal ve 16-18 gün zamansal çözü-
nürlüğe sahiptir[4, 15]. Güncel kıyı çizgisini 
belirlemek için seçilen 15 Ekim 2013 Landsat 
8 OLI çok bantlı uydu görüntüsü de 30 metre 
mekansal çözünürlüğe ve 5 gün zamansal çö-
zünürlüğe sahiptir [1, 9]. Band birleştirmeleri 
kombinasyonu tamamlandıktan sonra farklı 
yıllardaki uydu görüntülerinden CBS yazılım-
larıyla kıyı çizgisi belirlenmiştir. Kıyı çizgisi 
belirlendikten sonra tüm kıyı çizgileri bir araya 
getirilerek karşılaştırılmış ve belirlenen nokta-
larda kıyı çizgisi değişimi hesaplanmıştır.

Kıyı çizgisi sayısallaştırılması işleminde ya-
kın kızılötesi band olan 4, su yüzeylerinin kıyı 
çizgisini çizmede belirleyicidir [15, 16]. Bu 
çalışmada da kıyı çizgisi belirlemede bu band 
öncelikli kullanılmıştır.

3. Kıyı Çizgisi Değişimleri

 Seyhan Deltası’na ait kıyı çizgisi değişimle-
ri 1972-1987, 1987-2000, 2000-2009, 2009-
2013, 1972-2013 yılları arası değişimler baz 
alınarak irdelenmiştir. 

3.1. 1972- 1987 Arası Dönem

 Şekil 2. 1972-1987 Kıyı Çizgisi

Şekil 2’ de 1972-1987 Yıllarında çizilen kıyı 
çizgisine bakıldığında büyük değişiklikler 
görülmektedir. 1972 yılından sonra Seyhan 
Deltası’ nda kıyı çizgisi önemli ölçüde kara 
yönünde değişmeye başlamıştır.. Burada1 ve 2 
nolu referans çizgilerine bakıldığında; Seyhan 
Deltası bu kısımlarda yaklaşık 600 m gerile-
miştir. Nehrin ağız kısmından 3 ve 4 nolu refe-
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rans çizgilerine doğru yaklaştıkça bu değişim 
azalmaktadır. Referans alınan bu alanlarda kıyı 
çizgisi kara yönünde yaklaşık 150 m yer değiş-
tirmiştir. Seyhan Deltası nehrin ağız kısmında 
ortalama 40m/yıl kara yönünde gerilemiştir.

3.2. 1987- 2000 Arası Dönem

 Şekil 3. 1987-2000 Kıyı Çizgisi

1987-2000 yılları kıyı çizgisine bakıldığında 
yine Seyhan Deltası’nın nehrin ağız kısmın-
da önemli derecede kara yönünde gerilediği 
görülmektedir. 1 ve 2 nolu referans noktaları 
arasındaki kıyı çizgisi değişim değerlerine ba-
kıldığında nehrin ağız kısmında ortalama 400 
m gerileme olmuştur.  Nehrin ağız kısmından 
doğu-batı doğrultusunda; 3 ve 4 nolu referans 
çizgilerine doğru kıyı çizgisi takip edildiğinde 
kıyı çizgisindeki değişimin de azaldığı görül-
mektedir. Nitekim buralarda kıyı çizgisi kara 
yönünde ortalama 140 m gerilemiştir ( Şekil 3).

3.3. 2000-2009 Arası Dönem

 Şekil 4. 2000-2009 Kıyı Çizgisi

Şekil 4’ te 2000-2009 Seyhan Nehri ağız kıs-
mında; 1 ve 2 nolu referans çizgilerine bakıl-

dığında 9 yıllık dönemde ortalama 320 m kara 
yönünde gerileme görülmektedir. Bu değerde 
ortalama olarak 35m/yıl kara yönünde kıyı çiz-
gisi değişimini vermektedir. Diğer dönemler-
de de görüldüğü gibi bu yıllar arasında da kıyı 
çizgisindeki değişim, nehrin ağız kısmından 
uzaklaştıkça azalmaktadır. Nitekim bu alanlar-
da belirlenen 3 ve 4 nolu referans noktalarına 
bakıldığında kıyı çizgisinde kara yönünde orta-
lama olarak 80 m değişim tespit edilmiştir.

3.4.  2009-2013 Arası Dönem

Şekil 5. 2009-2013 Kıyı Çizgisi

2009-2013 arasındaki zaman farkı diğer kıyı 
çizgisi değişimlerindeki zaman farkına göre 
daha kısadır. 2009-2013 zaman aralığının diğer 
aralıklara göre daha kısa seçilmesinin sebebi  
kısa süreli kıyı çizgisi değişimini belirlemektir. 
Bu yıllardaki kıyı çizgisi değişimlerinde; 1 ve 2 
nolu referans çizgilerinde kıyı çizgisi ortalama 
140 m kara yönünde gerilemiştir. Nehrin ağız 
kısımlarından 3 ve 4 nolu referans çizgilerine 
doğru kıyı çizgisindeki değişim daha da aza-
larak ortalama 60 m kara yönünde değişmiştir 
( Şekil 5). Bu dönemde azman aralığı kısa ol-
masına rağmen yıllık değişim oranı diğer dö-
nemlerle paralellik göstermektedir. Nitekim bu 
dönemde nehrin ağız kısmında ortalama 35m /
yıl kara yönünde gerileme tespit edilmiştir.

3.5. 1972-2013 Arası Dönem
Şekil 6’ da kıyı çizgisi değişimleri toplu olarak 
ele alınmıştır.  Bu yıllardaki kıyı çizgisi deği-
şimlerine bakıldığında kıyı çizgisinin kara yö-
nünde sürekli gerilediği görülmektedir. 
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Şekil 6. 1972, 1987, 2000, 2009, 2013                             
Kıyı Çizgisi

Şekil 7’ de 1972-2013 arasındaki kıyı çizgisi 
değişimine genel olarak bakılmıştır. Burada çi-
zilen kıyı çizgisi 1972 kıyı çizgisini verirken 
altlık olarak kullanılan uydu görüntüsü de 15 
Ekim 2013 tarihli Landsat 8 OLI görüntüsü-
nü oluşturmaktadır. Burada Seyhan Deltasının 
1972-2013 yılları arasında Seyhan Nehri’nin 
ağız kısmında kara yönünde ortalama olarak 
1,4 km olarak gözlemlenmiştir. Genel olarak 
bakıldığında ise Seyhan Deltası’ nın 1972-2013 
yılları arası  nehrin ağız kısmında ortalama 35 
m/yıl kara yönünde kıyı çizgisi değiştirmiştir. 

Şekil 7. 1972 kıyı çizgisi ve 15 Ekim 2013 tarihli Landsat 8 OLI uydu görüntüsü

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma kapsamında; diğer delta kıyıla-
rında olduğu gibi dinamik kıyı yapısına sahip 
Seyhan Deltası’ nın 1972-2013 arasındaki kıyı 
çizgisi değişimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 
Uzaktan Algılama yöntemleriyle belirlenmeye 
çalışılmıştır.  Çalışma alanında gözlenen kıyı 
çizgisi değişimlerinin nedeni ve sonuçları bu 
çalışma dışında tutulmuştur. Yine bu çalışmada 
kıyı çizgisi değişimi belirlenirken bir yöntem 
üzerinden aktarılmaya çalışılmıştır. Kıyı çizgi-
si değişimleri incelenirken farklı yöntemlerin 
de olabileceği ve en iyi yöntem yerine birden 

fazla yöntemin kullanılabileceği göz önüne 
alınmalıdır. 

Çalışma alanında 1972-2013 yılları arasında kıyı 
çizgisinin önemli ölçüde kara yönünde değişti-
ği görülmüştür. Çalışma alanında yaşanan kıyı 
çizgisi değişiklikleri gelecek yıllarda da devam 
edebilir. Bu sebeple özellikle böyle dinamik kıyı  
yapısına sahip alanlarda kıyı çizgisi değişimleri 
periyodik aralıklarla incelenmeli ve kara-su kı-
yısı sürekli kontrol altında tutulmalıdır.      

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 
yöntemleriyle kıyı çizgisi değişimleri daha az 
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zaman ayrılarak izlenebilmektedir. Dinamik 
kıyı yapısına sahip alanlarda bu yöntemlerin 
kullanılması yaygınlaştırılabilir. 

Çeşitli çözünürlükte uydu görüntüleri bulun-
maktadır. Bu çalışmada kullanılan uydu gö-
rüntüleri yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü 
sınıfında değildir. Bu sebeple kıyı çizgisi de-
ğişimlerinde ortalama değerler verilmiştir. Ya-
pılacak diğer çalışmalarda çözünürlüğü yüksek 
uydu görüntüleri kullanılarak hata oranı düşük 
seviyelere indirilebilir.  
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