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ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı temelde Karadeniz Havzasının geçmişini, bugününü ve geleceğini farklı konu başlıklarında belirlemeyi 
değerlendirmeyi amaç edinen ve Türkiye’den Đstanbul Teknik Üniveristesi Çevre ve Geomatik Mühendisliği bölümlerinin katılım ve 
katkıları ile gerçekleştirilecek olan EnviroGRIDS başlıklı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesinin tanıtımını yapmak ve proje 
kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen çok disiplinli araştırma ve çalışmaları özetlerken mekansal veri ve Mekansal Bilgi Sistemi 
teknolojisinin kullanımını vurgulamaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Çevre Yönetimi, Havza Yönetimi, Mekansal Analiz, Coğrafi Veri Altyapısı, Sağlık CBS 
 
 
ABSTRACT  
 
BUILDING CAPACITY for a BLACK SEA CATCHMENT OBSERVATION and ASSESSMENT 
SYSTEM SUPPORTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
The aim of this study is to introduce the EnviroGRIDS Project, an European Union 7th Framework Project,   which is going to be 
fulfilled with the participation and contribution of Environmental Engineering Department and Geomatic Engineering Department 
of Istanbul Technical University. The purpose of the EnviroGRIDS Project is to determine and assess the past, present and future of 
the Black Sea watershed in terms of varying subjects such as energy, health, biodiversity and sustainability. This study summarizes 
the multidisciplinary research activities, which are going to be realized in the scope of the EnviroGRIDS Project and it emphasizes 
the importance of spatial data and information system usage.                              
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1. GĐRĐŞ 
 
Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna tarafından çevrelenen Karadeniz’i besleyen Karadeniz 
Havzası 460.000 km2’lik alanı ile Sırbistan, Bosna Hersek, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, 
Belarus, Almanya, Moldova gibi bir çok ülke topraklarını tamamen ya da kısmen kapsamaktadır. Bu kapsamda Şekil 
1’de de sınırları gösterilen havza Avrupa ve Asya’daki akarsu havzalarında bulunan 21 ülkeden yaklaşık 2.000.000 
km2’lik geniş bir bölgenin tüm etkilerini Karadeniz’e taşımaktadır (BSC, 2009). Karadeniz Havzası uluslararası 
platformda ekolojik sürdürülebilirlik özelliğine sahip olmayan bir ekosistem olarak görülmekte ve havzada kaynak 
yönetiminin de uygunsuz şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ciddi problemlerin 
meydana geldiği bilinmektedir. 
 
GEOSS Dünya Gözlem Sistemleri Sistemi Grubu (The Global Earth Observation System of Systems - GEOSS), 
gezegenimizin, geçmişini, bugününü ve geleceğini araştıracak model ve senaryoları besleyen, veri güdümlü bir 
görünüm geliştirmektedir. 15 Ülkeden 27 partnerin katılımıyla gerçekleştirilmekte olan “Karadeniz Havzası’nda 
Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleyici Gözlemleme ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Kapasite 
Oluşturulması” (Building Capacity for a Black Sea Catchment Observation and Assessment System supporting 
Sustainable Development – EnviroGRIDS) projesi ile Karadeniz Havzası’nda bilim insanı kapasitesinin, karar 
vericilerin bu sistemi kullanma kapasitesinin ve bölgede yaşayan toplumun önemli çevresel, toplumsal ve ekonomik 
konularda farkındalık kapasitesinin geliştirmesi hedeflenmektedir. 
 
EnviroGRIDS, Karadeniz Havzası’nda sürdürülebilirliğin ve hassasiyetin değerlendirilebilmesi için geçmişteki, 
günümüzdeki ve gelecekteki durumun belirlenebilmesi için büyük önem teşkil eden bilgilerin toplanması, depolanması, 
dağıtılması, analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve yayımlanması için bu bölgede yeni uluslararası standartları kullanma 
kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. EnviroGRIDS, amaçlarına ulaşmak için GEOSS’un ayrılmaz sistemlerinden 
biri haline gelen ve UNSDI (United Nations Spatial Data Infrastructure) gelişmeleriyle Avrupa Birliği’nde Mekansal 
Bilgi Altyapısı (INSPIRE) adlı Avrupa Birliği girişimine uyumlu bir Grid Destekli Mekansal Veri Altyapısı (Grid-
enabled Spatial Data Infrastructure – GSDI) inşa edecektir. 
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Şekil 1. Karadeniz Havzası (EnviroGRIDS, 2009) 

 
Bu çalışmada yukarıda genel amaçları belirtilen EnviroGRIDS projesinin içeriği ve proje kapsamında yapılacak işler 
anlatılacaktır. Farklı ülkelerden partnerlerin katılımı ile gerçekleştirilecek iş paketleri genel anlamda açıklanacağı 
çalışmada Đstanbul Teknik Üniversitesi Liderliğinde ya da katılımıyla gerçekleştirilecek olan iş paketleri ve bu amaçla 
kullanılacak olan yöntemler açıklanacaktır. 
 

2. ENVIROGRIDS HAKKINDA 
 
EnviroGRIDS Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma, Küresel Değişim ve 
Ekosistemler - SUSTDEV” tematik alanında 2008 yılında yapılan çağrıya istinaden Đsviçre Cenevre Üniversitesinden 
Dr. Anthony Lehmann ana yürütücülüğünde yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla 2009 yılında başlamıştır. 15 
farklı ülkeden 27 katılımcı kurum ve kuruluş destek vermektedir. Proje ortakları olan bu kurum ve kuruluşlar Tablo 
1’de listelenmiştir. Projeye Türkiye’den Đstanbul Teknik Üniversitesi ve dönem başkanlığını Türkiye’nin yaptığı 
Kirlenmeye Karşı Karadeniz Komisyonu (Black Sea Commission Against Pollution) katkı vermektedir. Bu kapsamda 
Đstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinden araştırmacıların katılımıyla 
iki iş paketinde aktif görev alınmıştır. 
 
2.1. Projenin Amacı 
 
Karadeniz Havzası uygunsuz kaynak yönetimi sonucunda ekolojik sürdürülebilirlik özelliklerini kaybetmiş ve bu durum 
sonucunda önemli çevresel, sosyal ve ekonomik problemler meydana gelmiştir. Bu proje ile yerel paydaşların yeni 
uluslararası standartları kullanarak geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili çevresel durumu ve bu konu hakkındaki bilgileri 
elde etmesi, saklaması, yayması ve analiz etmesi sağlanarak sistemin sürdürülebilirliği açısından değerlendirme 
yapılmasına yönelik kapasite oluşturulması hedeflenmektedir. 
 
EnviroGRIDS projesi ile Karadeniz Havası’nda yapılan gözlemler sonucunda elde edilmiş bilgilere dayanan bir sistem 
kurulması ve bu sistem yardımıyla modeller ve senaryolar oluşturulması da projenin amaçlarındandır. Bu çalışmalar 
sonucunda araştırmacıların hedeflerine yönelik bir sistemin oluşturulması, bu sistemin karar vericiler tarafından etkili 
kullanılabilirliğinin sağlanması ile çevresel, sosyal ve ekonomik durumun yerel halk tarafından anlaşılmasını mümkün 
kılmak istenilmektedir.  
 
Belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi doğrultusunda EnviroGRIDS projesinde grid bazlı mekansal veri altyapısı (Grid 
enabled Spatial Data Infrastructure - GSDI) oluşturulacaktır. EnviroGRIDS projesi bilim ve çevresel politikalar 
arasındaki boşluğun doldurulması amacıyla kısmi olarak Karadeniz Komisyonu’nun (Black Sea Comission, BSC) ve 
Tuna Nehri Uluslararası Koruma Komisyonu’nun (The International Comssion for the Protection of the Danube River, 
ICPDR) ihtiyaçlarına hizmet edecek verilerin oluşturulmasını da sağlayacaktır.            
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Tablo 1: Proje Katılımcı Ülke ve Kuruluşlar 

Katılımcı Kuruluş Adı Kısaltma Ülke 

Université de Genève  UNIGE  Đsviçre 

ArxIT consulting  ARXIT Đsviçre 

Melitopol State Pedagogical University and Azov-Black Sea Ornithological 

Station  

AZBOS Ukrayna 

Black Sea Commission Against Pollution  BSCPS Türkiye 

Black Sea Regional Energy Centre  BSREC Bulgaristan 

Czech Centre for Science and Society CCSS Çek Cumhuriyeti 

European Organization for Nuclear Research  CERN Đsviçre 

Advanced Studies, Research and Development in Sardinia  CRS4 Đtalya 

Danube Delta’ National Institute for Research and Development  DDNI Romanya 

Danube Hydrometeorological Observatory  DHMO Ukrayna 

Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology  EAWAG Đsviçre 

GIS&RS Consulting Center Geographic  Geographic Gürcistan 

Institute of Biology of the Southern Seas  IBSS Ukrayna 

Geographical Institute, Romania Academy of Sciences  IGAR Romanya 

UNESCO: Institute for Water Education  IHE Hollanda 

International Commission for the Protection of the Danube River  ICPDR  Avusturya 

Istanbul Technical University  ITU Türkiye 

National Institute of Hydrology and Waters Management  INHGA Romanya 

Odessa National I.I. Mechnikov University  ONU Ukrayna 

St. Petersburg State University  SPSU Rusya  

Soresma n.v. SORESMA Belçika 

Tavrida National University  TNU Ukrayna 

University of Barcelona, European Topic Centre 
Land Use and Spatial Information supported by the European Environment 
Agency (EEA) 

UAB Đspanya 

Ukrainian Scientific and Research Institute of Ecological Problems USRIEP Ukrayna 

Technical University of Cluj-Napoca  UTC Romanya 

Environmental Protection and Water Management Research Institute  VITUKI Macaristan 

 
EnviroGRIDS projesinin bilimsel amacı, Karadeniz Havzası’nda iklim değişiminden etkilenen su kalitesi ve 
miktarındaki değişimlerin 50 yıllık bir süreç için tahmin edilerek söz konusu değişimlerin biyo-çeşitlilik, tarım, 
ekosistem, sağlık, enerji ve doğal afet konularındaki etkisini belirlemektir. Bu kapsamda projede, yapılan tahminler 
sonucu adı geçen konu başlıklarında ortaya çıkması muhtemel tablolar değerlendirilerek karar vericileri destekleyecek 
bir sistem oluşturulması amaçlanmıştır. Söz konusu sistem bilimsel/teknik ortaklar, paydaşlar ve toplum sınırında 
faaliyet gösteren bir müşterek bilgi sistemini içerecektir. Ayrıca EnviroGRIDS, 50 yıllık bir zaman çizgisinde iklimsel, 
demografik ve arazi örtüsü değişimlerinin sebep olduğu, insan sağlığına, biyoçeşitliliğe ve ekosistem bütünlüğüne, 
tarım üretimi ve enerji teminine yönelik riskler hakkında karar vericileri ve toplumu yönlendirme kapasitesine sahip bir 
erken uyarı sistemini içerecektir. 
 
2.2. Proje Đş Paketleri 
 
EnviroGRIDS Projesi 7 temel iş paketini içermektedir. Söz konusu iş paketleri aşağıda genel olarak açıklanmıştır.  
 
Đş Paketi 1 - Proje Yönetimi: Bu iş paketinin temel görevi proje yönetim ekibi tarafından projenin her aşamasında 
gerekli olabilecek organizasyonel gerekliliklerin yerine getirilmesidir. Söz konusu gereklilikler organizasyon, yayınlar, 
iletişim, finanssal yönetim, kalite kontrolü, bilgi birikimi, anlaşmazlıkların çözümü, etik konuları kapsamaktadır. 
     
Đş Paketi 2 – Mekansal Veri Altyapısı: Proje kapsamında kullanılacak verilerin elde edilmesi ve kullanıma hazır hale 
getirilmesi bu iş paketinin temel görevidir. Bu kapsamda öncelikle Karadeniz Havzasındaki mevcut kullanılabilir 
verilerin içeriği ve özellikleri partner kuruluşlara uygulanacak anketler aracılığıyla analiz edilecek ve eksikleri 
belirlemeye yönelik analizler yapılacaktır. Daha sonrasında mevcut veriler ve tamamlanan eksik çevresel veriler ileriki 
iş paketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenerek formatlanacaktır. Veri elde edilmesi aşamasında Uzaktan 
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Algılama ve sensör teknolojilerinden yararlanılması hedeflenmiştir. Đş paketinin son görevi ihtiyaca yönelik düzenlenen 
veriyi mekansal veri sunucuları aracılığıyla proje katılımcılarının kullanımına sunmaktır. 
 
Đş Paketi 3 - Değişim Senaryoları: Projenin 3. Đş Paketi 2. Đş Paketi’nde toplanan ve düzenlenen verileri kullanrak 
nüfus, iklim, arazi örtüsü değişimlerine yönelik senaryoların oluşturulması ve bu senaryoların birbirine entegre edilmesi 
konularında çalışmalar yapılacaktır.  
 
Đş Paketi 4 - Hidrolojik Havza Modelleri: Karadeniz Havzası’na ait hidrolojik bilgilerin toplanarak model girdisi 
olarak kullanılması, modellerin kalibrasyonu ve onaylanması sonucunda hassaslık ve belirsizlik analizlerinin 
yürütülmesi bu Đş Paketi’nin temel konularını oluşturmaktadır. Karadeniz Havzası hidrolojik modeli Amerika Teksas 
A&M Üniversitesi’nde geliştirilen SWAT (Soil Water Assessment Tool) modeli kullanılarak oluşturulacaktır (Winchell 
ve diğ., 2009). Proje kapsamında SWAT modelinin kullanımına bu model kullanılarak gerçekleştirilen başarılı 
çalışmalar göz önünde bulundurularak karar verilmiştir (Whang ve diğ., 2008; Schuol ve diğ., 2008; Bracmort ve diğ., 
2006; Debele ve diğ. 2005). Model üzerinde yapılacak kalibrasyonların yanı sıra 3. Đş Paketi’nde belirlenen arazi örtüsü 
ve iklim değişimi senaryolarının model ile ilişkilendirilmesi de bu kapsamda yapılacak işlerdendir.  
 
Đş Paketi 5 - Seçilmiş Sosyal Alanlardaki Etkiler: Đklim değişikliği sonucu su kalitesi ve miktarında yaşanacak 
değişimlerin proje kapsamında belirlenmiş olan bölgelerde biyolojik çeşitlilik, ekosistem, tarım, enerji, sağlık, afetler, 
sürdürülebilirlik ve hassasiyet alanlarında meydana getirmesi olası etkilerin belirlenmesi 5. Đş Paketinin temel 
sorumluluklarını içermektedir. Projede söz konusu etki alanlarında önceki aşamalarda farklı modeller kullanılarak 
geliştirilen senaryolar ve 50 yıllık tahminlere dayanarak araştırmalar yapılacak ve oluşturulacak bütünleşik bir sistemle 
karar vericileri yönlendirmek amacıyla uygulamalar geliştirilecektir.     
 
Đş Paketi 6 - Karadeniz Havzası Gözlemleme Sisteminin Oluşturulması: Projenin önceki iş kalemlerinde elde edilen 
tüm ürün ve sonuçların birleştirilerek GEOSS için Karadeniz Gözlem Sisteminin oluşturulması için çalışmalar 
gerçekleştirilecektir. Söz konusu sistemin hem vatandaşlara hem de karar vericilere hizmet etmesi planlanmakadır. 
Ayrıca internet üzerinden hizmet veren su kaynaklarının hassasiyetini vurgulamayı amaçlayan uyum süreçlerine 
rehberlik etmek üzere bir portal hazırlanması planlanmıştır.  
 
Đş Paketi 7 - Diseminasyon ve Eğitim: Pojenin ara ürün ve sonuçlarının tanıtımı, duyurulması, bu amaçla çalıştaylar 
düzenlenerek son kullanıcılarla ilişkilerin kurulmasını sağlayan son iş paketi, proje kapsamında yapılacak yayınları ve 
eğitim programlarını organize etmekle de sorumludur. 
 
2.3. ĐTÜ Partnerinin Sorumlulukları  
 
ĐTÜ projede, uzaktan algılama analizleri yürütecek, biyolojik çeşitliliğin ekosistem üzerindeki etkilerini analiz edecek, 
Türkiye’nin Karadeniz bölgesindeki rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelini belirleyecek, iklim değişiklikleri sonucunda 
meydana gelebilecek olan su kalitesinin farklılaşmasının insan sağlığı üzerinde oluşturabileceği olası etkileri ortaya 
koyacaktır. Bu bağlamda ĐTÜ’nün projeye katkısı 2. ve 5. iş paketleri kapsamında olacaktır. ĐTÜ 5. iş paketinde 
gerçekleştireceği çalışmaların yanısıra 5. iş paketinin liderliğini de üstlenecektir. Özellikle 5. Đş Paketi kapsamında 
yapılacak çalışmalarda çevresel analizleri içeren çalışmaların yanı sıra Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 
(CBS) teknolojilerinden yoğun olarak yararlanılacaktır. Seçili pilot bölgelerde yapılacak olan çalışmalarla biyo 
çeşitliliğin ve bu çeşitlilikteki değişimin belirlenmesinin yanı sıra halk sağlığı ile su kalitesi ve su miktarı değişimi 
arasındaki ilişkinin belirlenmesi konusunda yapılacak olan çalışmaların gerek verilerin düzenlenmesi, saklanması, 
analiz edilerek analiz sonuçlarının haritalar ve farklı görselleştirme teknikleri kullanılarak paylaşılması aşamaları 
kurulacak olan CBS aracılığıyla gerçekleştirilecektir.      
 
2.4. Sonuçlar 
 
Karadeniz Havzasında EnviroGRIDS projesinin bilimsel amacı, değişen iklim çerçevesinde çeşitli Mekansal Toplumsal 
Fayda Alanlarını ele alacak bir Gözlem Sistemi oluşturmak amacıyla mevcut kapasitenin belirlenmesini sağlamak ve bu 
sistemin oluşturulması için temel çalışmalar yapmaktır. Bu sistem, 50 yıllık bir zaman çizgisinde iklimsel, demografik 
ve yer örtüsü değişimlerinin sebep olduğu, insan sağlığına, biyoçeşitliliğe ve ekosistem bütünlüğüne, tarım üretimi ve 
enerji teminine yönelik riskler hakkında karar vericileri ve toplumu önceden uyarabilen bir erken uyarı sistemi 
içerecektir. 
 
Proje Çalışmaları 2009 yılı ortalarında başlamış olup. Mevcut verilerin miktar ve özelliklerinin belirlenmesi ve buna 
bağlı olarak da veri toplanması konusunda belirli bir aşama kaydedilmiştir. Aynı zamanda proje kapsamında 
kullanılacak SWAT modeli konulu bir eğitim programı da gerçekleştirilmiştir. Projenin sosyal sonuçlarının alınacağı 5. 
iş paketi çalışmaları 2. Đş Paketi kapsamında elde edilen verilerin kullanılarak iklim değişimi senaryolarının ve 
hidrolojik modellerin oluşturulacağı 3. ve 4. Đş Paketlerinin sonuçlarının alınmasından sonra başlayacaktır. Mart 2013’te 
bitirilmesi öngörülen çalışmaların Karadeniz Havzasının sürdürülebilir gelişimi ve Karadeniz Havzasının sürekli 
takibini sağlayacak gözlem sisteminin kurulması yönünde önemli katkıları olacağı ve halihazırda devam etmekte olan 
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GEOSS çalışmalarına yeni açılımlar kazandıracağı açıktır. Proje kapsamında ilerleyen aşamalarda elde edilecek 
sonuçlar ve detaylı bilgilendirmeler ulusal ve uluslararası farklı konferanslar ve yayın organlarında duyurulacaktır. 
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