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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan)

İklim, insan hayatında çok önemli bir yere sahip olup, fiziksel çevrenin 

şekillenmesinin yanı sıra insanların her türlü sosyal ve ekonomik faaliyeti üzerinde 

önemli rol oynar (Çalışkan ve Türkoğlu, 2014). Dolayısıyla iklim, insanların; 

yeryüzüne dağılışlarından, yiyecek ve giyecek seçimlerine, barınma ve konut  

yapılarından, fizyolojik gelişimleri ve karakterlerine kadar pek çok alanda son derece 

etkili bir faktördür (Bulgan ve Yılmaz, 2017). İnsanların yaşamlarını sürdürdükleri fiziksel çevrenin 

tasarım ve planlanmasında öncelikle bölgedeki iklimi anlamak, değerlendirmek ve insanların 

kendilerini rahat hissedecekleri ortamı oluşturmalıdır(Alaud, 2019). 

İnsanın içinde bulunduğu iklim koşulları yaşamını büyük oranda etkilemektedir.   İnsanların 

kendilerini rahat hissedebilmeleri için ortamın belirli bir sıcaklık, nem ve rüzgâr aralığında olmaları 

gerekmektedir. Bu aralık konfor bölgesi olarak adlandırılmaktadır (Boz, 2017). Buna 

göre genel olarak sıcaklığı 21-27°C arasında değişen, rüzgâr hızının 5 m/s’den daha 

az olduğu ve nispi nemin %30-65 arasında olduğu koşullar biyoklimatik olarak 

konforlu sayılmaktadırlar (Türkoğlu vd., 2012).  Biyokonfor değerleri insanlar için uygun 

aralıklarda olmadığında insanlar o alanlarda rahatsız olmakta ve oradan uzaklaşmak 

istemektedirler (Cetin, 2016). Sıcaklığın konforlu kabul edilen bu değerlerinin 

altında veya üstünde olması sinirlilik, halsizlik gibi durumlara sebep olabilirken 
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ayrıca dolaşım ve solunum sisteminde çeşitli problemler, gözlerde yanma ve boğaz 

kuruluğu gibi rahatsızlıklara da sebep olabilmektedir (Alaud, 2019).  

İnsanlar açısından biyoklimatik konfor üzerine yapılan çalışmalar, insanın kendine 

ait özelliklerinden kaynaklanan faktörler ve çevresel faktörlerin konfor üzerine etkili 

olduğunu ortaya koymuştur. İnsanlara ait özellikler; yapılan iş, kilo, boy, ten rengi  

gibi fiziksel özellikler ile yaşanılan bölgeye alışık olma gibi durumları kapsamaktadır 

(Toy ve Yılmaz, 2009). Biyokonforu etkileyen atmosferik faktörler ise; atmosferin kendi özellikleri, 

radyasyon özellikleri ve atmosferdeki kirlilik etmenleri olarak üç grup altında 

sınıflandırılmaktadır (Şekil 1) 

Şekil 1 Biyokonforu etkileyen atmosferik faktörler (Toy ve Yılmaz, 2009). 

Biyokonforu etkileyen atmosferik faktörler; 

1) Atmosferin kendine ait özellikleri (sıcaklık, nem, yağış ve rüzgar)

2) Radyasyon kaynaklı özellikler (mor ve kızıl ötesi ışınlar)

3) Işık ve hava kirliliği etmenleri (partikül maddeler, sıvılar ve gazlar) şeklinde olmak üzere 3 ana

grupta toplanmaktadırlar (Toy ve Yılmaz, 2009).  Atmosferik koşullar ile insan sağlığı, konforu ve 

üretkenliği arasında önemli bir ilişki bulunduğu belirtilmektedir. Yukarda bahsedilen faktörlerden 

hava kirliliğinin çeşitli şekillerde insan sağlığını etkilediği bilinmektedir (Cetin vd., 2020). Buna ek 

olarak atmosferik koşulların da insan sağlığını, konforunu ve verimliliğini etkilediği 

belirtilmektedir. Örneğin yapılan bir çalışmada, insan verimliliği ve performansı üzerine sıcaklığın 

etkileri ifade edilmiştir (Toksoy, 1995). 

Turizm insanların ne amaçla olursa olsun bir yerden başka bir yere seyahat etme ve bu sırada çeşitli 

iş ve işlemler yapma faaliyetidir. Bu faaliyetler yapılan seyahatin türüne ve amacına göre değişse de 

yoğunlukla dış mekanda yapılmaktadır. Bir alanda hüküm süren iklim özellikleri dış mekanda 

gerçekleştirilen aktivitelerin tamamını etkilemektedir. Verilen bir alanın turizm için uygunluğunun 

belirlenmesi konusunda iklim özellikleri, topoğrafya ve biyoçeşitlilik gibi temel bileşenler 

arasındadır. İklim bir alandaki turizm aktiviteleri için son derece önemli potansiyeller oluşturmakta 

hatta başlı başına o turizm tipinin yapılmasına neden olmaktayken bazı durumlarda ise tamamen 

engelleyici ya da zorlaştırıcı bir rol de oynamaktadır. İnsanların turizm aktivitelerini 

gerçekleştirecekleri bir alanın iklimi konusunda sahip oldukları fikirler o alanı tercih etmeleri 

konusunda etkili olmaktadır. Bu konuda son 50 yıllık dönemde yapılan çalışmalarda iklimin 

özellikle turistlerin gidecekleri yere ve zamanına karar vermeleri açısından önemli bir faktör olduğu 

ve turistlerin beklentileri arasında hava durumu ve iklim şartlarının iyi olmasının da yer aldığı 

belirlenmiştir. Yine yapılan çalışmalarda mevsimsel sıcaklık artış ve düşüşlerinin sonraki dönemde 

dışarıya giden turist sayısını ve yapılan harcamaları etkilediği belirtilmiştir. Turistler dış mekanda 
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bütün iklim elemanlarının doğrudan etkisine maruz kalmaktadırlar. İklim elemanları söz konusu 

aktivitelerin yerinin ve zamanının kararlaştırılmasına, bu aktiviteler sırasında oluşabilecek 

aksaklıklara ve bu aktivelerde yaşanacak tecrübenin kalitesine etki edebilirler. Turizm aktiviteleri 

üzerinde en etkili iklim elemanları; ortalama, maksimum ve minimum hava sıcaklığı, nispi nem 

değerleri, toplam yağış miktarları, güneşlenme şiddeti ve süresi, ortalama rüzgar hızı ve güneş 

radyasyonu şeklinde sıralanabilir. Sıralaması yapılan bu iklim özellikleri son yıllarda iklim 

değişikliği nedeniyle beklenmedik davranışlar gösterdikleri için direkt engelleyici faktörler haline 

de dönüşebilmektedir. 

Turizm ve iklim arasındaki ilişki çok önemli olduğundan çalışmamızda biyokonfor iklim 

paremetreleri göz önüne alınarak Mersin iline yönelik web tabanlı turizm planı oluşturulması 

planlanmaktadır. 

Web teknolojisinin hızlı gelişimi, coğrafi bilgi kullanımın ve erişilebilirliğinin iyileşmesine neden 

olmuştur. (Paiva & Baptista, 2013) Bunun sonucunda web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri (WTCBS) 

ile grafik verilere erişim, bilgisayar ve internet teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak 

hızlanmıştır. Turizm, çevre, E-Ticaret gibi konularda CBS birçok çalışmaya katkı yapılmaktadır. 

Bunlardan turizme yönelik WTCBS gereksinimleri karşılayacak ilk sistemler olarak düşünülmüştür. 

WTCBS ile E-Ticaret ile müşterilere bilgi verilmesi aynı zamanda şirketlerin potansiyellerinin 

nerede olduğunu görmelerinin sağlanması ve müşterilerine çeşitli özellikler analiz edilerek 

sonuçların sunulması sağlanır. (Chaudhuri, 2013) Denizcilikle ilgili çalışmalarda gemilerin seyir 

halinde gereksinim duyduğu çeşitli sorgulamalara WTCBS ile hızlı ulaşılması gerçekleştirilir. 

(Gümüşay, Özdemir, & Bakırman, 2016) 

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

Çalışmamız kapsamında Mersin ilinde turizm çeşitliliği kazandırılması açısından önemli olan 

biyokonfor koşullarının belirlenmesi çok önemlidir. Bu sebeple Web tabanlı bir coğrafi bilgi sistemi 

tasarlanması amaçlanmıştır.  Web tabanlı coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması için öncelikle bir 

CBS tasarım ve uygulama aşamalarından geçilmesi gerekmektedir. İlk olarak mevcut durum 

belirlenmelidir. Kullanılacak yazılım ve donanım özellikleri saptanmalıdır. Daha sonra hangi 

konuda CBS hazırlanacaksa o konuda araştırma yapılmalıdır. Gereksinimlerin belirlenmesi ve bu 

gereksinimleri karşılayacak şekilde sistem tasarlanır. Bu tasarımda veri tabanı tasarımı ve gerekli 

katman/katmanlar belirlenir. Katmanların hangi tipte (nokta, çizgi, alan) olması gerektiği 

hazırlanacak CBS çalışmasının ölçeğine uygun olmalıdır. Katmanda hangi özniteliklerin olması 

gerektiği tasarlanır. Sistemde sözel verilere gereksinim olması durumunda da gerekli öznitelikler de 

saptanır. Burada önemli olan sisteme veri girişinde veri tekrarlarının olmamasıdır. Veri tekrarını 

önlenmesi için veriler arasında bire-bir yada bire-çok ilişkiye göre bağlantıların sağlanması 

gerçekleştirilir. Bunun için de ortak katman ya da tablolar arasında bağlantı için ortak özniteliklerin 

oluşturulması bu durma göre veri girişi yapılması gereklidir(Gümüşay , 2017) 

Yaptığımız çalışmamızda iklim verileri için meteroloji ve benzeri sitelerden elde edilecektir. Elde 

edilen veriler ise CBS programlarından olan ARCMAP tarafından analiz edilerek biyokonfor 

haritaları oluşturulacaktır.  Bu sebeple, meteoroloji istasyonlarından temin edilen sıcaklık (F°) ve 

nisbi nem (%) verileri ArcGIS  yazılımı üzerine işlenmiştir. Daha sonra ArcMap  yazılımı içerisinde 

bulunan ‘’Inverse Distance Weighted (IDW)’’ komutu kullanılarak Enterpolasyon yöntemi ile iklim 

haritaları oluşturulmuştur. Enterpolasyon, yöntemi ile geliştirilen bir matematik model ile herhangi 

bir konumda ölçü yapılmaksızın o konumdaki ölçme verisinin kestirilmesi işlemi olarak ifade 

edilebilir. Bir başka ifadeyle, jeodezik uygulamalarda arazi koşullarının elvermediği, ulaşım imkânı 

olmayan ve aynı zamanda yüksek maliyet gerektirmesi vb. sebeplerden ötürü ölçü 
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yapılmayan/yapılamayan noktalara ait ölçü değerlerine en yakın değerin tahmin edilmesinde çeşitli 

enterpolasyon yöntemleri kullanılmaktadır (Yaprak, 2007).  Bu sebeple çalışmamızda Mersin ilinde 

gidemediğimiz yerin haritasında bu yöntem seçilmiştir. Enterpolasyon yöntemi ile üretilen sıcaklık 

ve nisbi nem haritaları ArcMap  yazılı içerisinde bulunan Raster Calculator komutu kullanılarak SSI 

formülü uygulanarak biyoklimatik konfor açısından değerlendirilmiştir. Bu işlemler sonucunda elde 

edilen haritalar üzerinde “Reclassify” komutu kullanılarak Sıcaklık İndisine göre tekrar 

sınıflandırılarak Mersin ilinin farklı iklim tiplerine sahip üç farklı il için biyoklimatik konfor 

haritaları üretilecektir.  Ayrıca Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan iklim verileri değerlendirilerek. 

Turistik lokasyonlara ilişkin sıcaklık, rüzgar, nem, yağış verilerinin bir arada incelendiği Turizm 

İklim İndeksi (TCI) kullanılacaktır. Belirlenen yönteme yönelik adım şeması şekil 2’ de verilmiştir.  

 

 
Şekil 2.Kullanılması Planlanan Algoritmalar 

Geliştirilen uygulamanın yayınlanması için ArcGIS Server üzerinden yayın yapılması için ArcMap 

içerisinde “File” menüsünden “Sahare As” altındaki “Sevice” ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemden 

sonra ArcGIS Online yazılımı ile Web yayın süreçinde aramalar ve sorgulamaları düzenlenir. 

ArcGIS Online yazılımına veriler iki kaynaktan gelebilir. Birinci kaynak, ArcGIS Server 

yazılımıdır. Hazırlanan CBS projeleri buradan servis edilir. İkinci kaynak, veriler belirli bir ücret 

karşılığında ESRI kendi server bilgisayarlarında depolar ve servis eder. Her iki kaynaktan servis 

edilen veriler ArcGIS Online yazılımı ile gerekli düzenlemeler, kullanıcının sistemden daha kolay 

bir şekilde yararlanması için gerekli arama ve sorgulama butonların oluşturulması ile 

gerçekleştirilebilir. Sistemin web yayınının genel yapısı, ArcMAP, ArcGIS Server, Web Adaptor ve 

ArcGIS Online ilişkisi Şekil 3’de görülmektedir.  

 
Şekil 3 Yayınlama iş akışı (Esri, 2014 Technical) 

CBS oluşturma süreçlerinden sonra oluşturulan CBS çalışmasının web tabanlı olarak 

gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bir analiz işleminin yapılması gerekir. Analiz sonucunda hatalar 

var ise bu hataların düzeltilmesi gerekir. Herhangi bir hata yoksa yayınlama işlemi gerçekleştirilir. 

Şekil 4’te algoritması verilmiştir.  
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Şekil 4 ArcGIS Server ve ArcGIS Online ilişkisi 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Çalışmada, Mersin ilinde bulunan en az 8 meteoroloji istasyonuna ait uzun yılları içersin  saatlik 

sıcaklık, nem ve rüzgar verisi kullanılarak saatlik hissedilen sıcaklık verileri elde edilecektir. Bu 

saatlik verilerden her ay için ve yıllık ortalama hissedilen sıcaklık değerleri hesaplanacaktır(Tablo 

1).  Çalışmamızda elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı kullanılarak web haritası 

oluşturulacaktır.  CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulamalarında sıklıkla kullanılan programlardan 

biri olarak çalışmada ArcGIS programı kullanılmıştır. Arc GIS programı ile sayısallaştırılmış 

topografya haritası üzerine belirlenen meteoroloji istasyonu işaretlenecektir. İstasyonların yıllık 

ortalama hissedilen sıcaklık değerleri ile ArcGis programının sağladığı 4 farklı enterpolasyon 

yöntemi kullanılarak çalışma alanı için en uygun yönteme karar verilecektir.  Bu yöntemler ; 

- Simple Kriging Prediction Map 

- Ordinary Kriging Prediction Map 

- Inverse Distance Weighted (IDW) 

- Universal Kriging Prediction Map 

Yöntemler arasında istasyonların gerçek değerlerine en yakın değeri üreten yöntemin tespit edilerek 

en doğru sonucu veren yöntem kullanılacaktır. Bundan sonraki hesaplamalarda belirnecek yöntem 

kullanılarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir.  

CBS yardımı ile belirlenen enterpolasyon yöntemi kullanılarak 12 ay için hissedilen sıcaklık 

haritaları çıkaracak. Bu haritalar yardımıyla biyoklimatik konfor koşulları dikkate alınarak yıllık 

hissedilen sıcaklık haritası elde edilecek ve haritalardaki bölgeler sınıflandırılarak Mersin ili için 

biyoklimatik konfor alanları tespit edilecektir.  

Biyoklimatik konfor alanları arasında turizm çeşitliliğine uygun alanlar hakkında detaylı bir 

araştırma yapılarak bu alanlarda yapılacak alternatif turizme yönelik etkinlikler oluşturulacak 

haritaya eklenerek turistleri uygun turizm alanına yönlendirme sağlanacaktır.  

Çalışmamızda kullanılacak verinin büyüklüğü ve programlar açısından yazılım ve donanım 

birbiri ile uyumlu olmalıdır.  CBS tabanlı biyokonfor uygulamalarında kullanılan bilgisayar en az i5 

işlemcili (Intel ® Core ™ i7) ve 8 GB RAM özelliğe sahip olması beklenmektedir. CBS yazılı olarak 

da ArcGIS Desktop, ArcGIS Server ve ArcGIS Online yazılımı kullanılmıştır.  Server olarak ayrı 

bilgisayar kullanılmayacak internet veri depolama alanlarından faydalanacaktır.  

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Bu çalışma da amaç Mersin iline gelmek ve kaliteli zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı 

turistlere  Mersin turizm çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmaları için hazırlanacaktır.  Mersin iline 

ait biyokonfor özellikleri göz önüne alınarak belirlenecek turizm alanlarına yönelik toplanan 
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alternatif turizm bilgileri içerecek ve web yayını yapacaktır. Sistemde kullanılan uygulama ve 

kodlama bakımından hayata geçirilebilmesinde herhangi bir sorun görünmemektedir.   

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Konu ile ilgili olarak yapılmış bazı çalışmalarda yıllık ortalama sıcaklık, nem ve rüzgar 

verileri ile değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmalarda biyoklimatik konfor koşulları bakımından 

uygun ortam bulunamamış ya da kısıtlı bir sonuç elde edilmiştir. Saatlik hissedilen sıcaklık değerleri 

kullanılarak elde edilen aylık ortalama hissedilen sıcaklık değerleri kullanılmıştır. 12 ay için ayrı 

ayrı elde edilen sınıflandırılmış hissedilen sıcaklık haritaları kullanılarak, hücresel ortalama alınmış 

ve yıllık hissedilen sıcaklık haritası elde edilmiştir. Çalışmamızın yenilikçi yanı olarak ile belirlenen 

konfor alanlarına yönelik alternatif turizm çeşitliği hakkında araştırma yapılarak uygun model 

oluşturma açısından diğer çalışmalardan farklıdır.  Ayrıca çalışmamız diğer çalışmalardan farklı 

olarak Web tabanlı bilgi haritası ve belirlenen alanların alternatif turizm faaliyetleri açısından 

değerlendirilmesi sağlanacaktır.  Projenin çalışma alanı Mersin olduğu için deniz turizm gelecek 

olan turistlere alternatif turizm sunma açısından özgün ve yenilikçi olacaktır. Ayrıca sunulacak 

modelin bölgenin özellikleri göz önünde olduğu için yerli olacaktır.  

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

Dünyada kabul edilmiş araştırmalara göre, insanlar belli bir sıcaklık ve nem aralığında ve temiz 

havalı ortamlarda rahat etmektedir. Bu aralık konfor bölgesi olarak tanımlanmıştır. Sıcaklığın 

gereğinden fazla veya az olması boğaz kuruluğu, gözlerde yanma gibi rahatsızlıklara yol açmasının 

yanında, fazla nem de terlemeye ve bunaltıcı bir sıcaklık hissine neden olur. Ayrıca ortamın havası 

temiz ve taze olmalıdır. Toz, duman, polen ve diğer zararlı maddelerin filtre edilmesi ve temiz 

havayı getirip kirli havayı götürecek bir hava dolaşımı gerekmektedir (Çınar, 2007). Bir mekânda 

biyoklimatik konfor durumunun belirlenebilmesi için öncelikle sıcaklık, bağıl nem, radyasyon ve 

rüzgar durumunun saptanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu temel faktörler yanında; 

sıcak günlerin sayısı, yağış durumu, hava olaylarına bağlı ortaya çıkan hastalık ve zararlılar ile hava 

kirliliği ve atmosferdeki oksijen miktarı da insan konforunu etkilemektedir. Bütün bu etkilerin hepsi 

birden dikkate alınarak "Biyoklimatik Konfor" durumu belirlenebilir (Topay ve Yılmaz, 2004). 

Günümüzde yapılan turizm tesisleri belirlenirken biyoklimatik konfor göz ardı edildiği için turizm 

açısından olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu sebeple bundan sonra yapılacak turizm alanları yol 

göstermesi ve bu soruna çözüm üretmek için bu çalışma yapılmıştır.  Ayrıca bu çalışma ile turistleri 

çevre koşulları rahatsız etmeyecek ortamlarda alternatif turizm çeşitliliğine katılmaları için rehberlik 

edecektir.  

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Çalışmamamızın güçlü yönleri ; 

- Yerli bir çalışma olması,   

- Daha önce çeşitli uygulamalar yapılmış programların kullanılması,  

- İnternet üzerinden erişim sağlanması  

- Mersin ilinin tanıtımın gerçekleştirilmesi  

Zayıf Yönleri ; 
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- Alternatif turizm arasında kararsızlık,  

- İnternet erişimin olmaması,  

-Turizm alanların azlığı  

- Reklam eksikliği  

- Mobil uygulamalarda uyumsuzluğu  

- Kaynak sınırlamaları  

Fırsatlar ; 

Turizm gelirlerinde artış  

Turist sayısında artış  

Bu alanda rakip sayısının az olması  

Hizmetimizde ortaya çıkan ihtiyaç  

Tehditler 

-Ortaya çıkacak yeni yazılımlar ve uygulamalar 

- Müşterilerin olumsuz tutumları  

- Yazılımın geliştirme ihtiyacın karşılanması  
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