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Özet 

 

Bu çalışmada Davraz Kayak Merkezi 

(Isparta-Türkiye) için çığ tehlike gösterim 

haritası üretilmiştir. CBS tabanlı çığ tehlike 

gösterim haritası üretimi işlemi 3 temel aşamaya 

ayrılmaktadır: 1) potansiyel başlama 

bölgelerinin belirlenmesi, 2) iki boyutlu çığ 

simülasyonları ile çığ akma sınırlarının 

belirlenmesi ve 3) çığ tehlike gösterim 

haritalarının üretilmesi. Potansiyel çığ başlama 

bölgeleri topoğrafik parametrelerden 

yararlanarak CBS tabanlı olarak otomatik 

şekilde belirlenmiştir. Belirlenen çığ kopma 

bölgelerinden meydana gelebilecek çığ 

olaylarının akma sınırlarının belirlenmesi için 

ELBA+ iki boyutlu çığ simülasyon yazılımı 

kullanılmıştır. İki çığ simülasyon sonuçlarından 

otomatik olarak çığ tehlike gösterim haritası 

üretmek için LSHM4ELBA+ (Large Scale 

Hazard Mapping for ELBA+) isimli algoritma 

kullanılmıştır. Çalışma alanında 539 tane 

başlama bölgesi belirlenmiştir. Potansiyel 

başlama bölgelerinin toplam alanı 555,1 ha 

(toplam alanın %10,2’si), çığ tehlikesi altında 

bulunan toplam alan ise 1560,9 ha (toplam 

alanın %28,6’sı) bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çığ tehlike gösterim 

haritası, CBS, Davraz, ELBA+. 

 

Abstract 

 

In this study, an avalanche hazard indication 

map was produced for Davraz Ski Center (Isparta-

Turkey). The GIS based avalanche hazard indication 

map generation process is divided into 3 basic stages: 

1) determination of potential release zones, 2) 

determination of avalanche flowing borders with two-

dimensional avalanche simulations, and 3) generation 

of an avalanche hazard indication map. Potential 

avalanche release zones are automatically determined 

based on GIS using topographic parameters. ELBA+ 

two-dimensional avalanche simulation software was 

used to determine the flow borders of the avalanche 

that may release from determined potential release 

zones. The algorithm, called LSHM4ELBA+ (Large 

Scale Hazard Mapping for ELBA +), was used to 

automatically generate an avalanche hazard indication 

map from the results of two avalanche simulations. In 

the study area, 539 start zones were identified. The 

total area of potential release zones was 555.1 ha 

(10,2% of total area) while a total area under the 

avalanche hazard was 1560.9 ha (28.6% of the total 

area). 

Keywords: Avalanche hazard indication map, GIS, 

Davraz, ELBA+.

  


