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Bir yamacın bakısı denilince, mevcut noktanın saat yönünde kuzeyle yapmış olduğu açı değeri 
anlaşılmaktadır. Bu açıya bağlı olarak bakının  değişmesi ortamda güneş radyasyonu ve 
dolayısıyla sıcaklığı doğrudan etkilemektedir. Fakat herhangi bir indeks ile dönüştürme işlemi 
yapılmamış olan bakı sayısal işlemlerde oldukça yanıltıcı sonuçlar doğurmaktadır. 
 
Neden mi?  Q:1° Q:359° 

Rakamsal olarak oldukça farklı değerler olmalarına rağmen, 
aslında bu iki değer hemen hemen aynı bakıları temsil 
etmektedir… 
 
Bu nedenle bakının birkaç farklı indeks formülü ile 
transformasyonunun yapıldığında sayısal işlem içeren 
analizlerde daha doğru sonuç vermesi kaçınılmazdır (McCune 
and Keon, 2002).  



Radyasyon İndeksi 

(Radiation Index)  

Burada, Q bakının kuzeye göre olan açı değerini ifade etmektedir.  

 

Radyasyon indeksi değeri 0-1 arasında değişkenlik göstermektedir.  

 

Kuzey-kuzeydoğu yönünde bulunan alanlar için 0 değerini alırken, güney-güneybatı yönündeki 

alanlarda 1 değerini almaktadır. Dolayısıyla bu indeksin 1 olduğu yerde güneşlenme süresinin 

uzun olmasına bağlı olarak Assimilasyon oranı daha fazla olmaktadır. 



Bakı Uygunluk İndeksi 

(Aspect Favourability, 

Beers,1966) 

Bir bölgedeki yağış ve nemliliğin iyi bir açıklayıcısı olarak bilinen bir indekstir. Özellikle «2» 
değerine yaklaştıkça daha fazla yağış alan ve nemli olan bakıları ifade etmektedir. Diğer bir ifade 
ile bu indeks «0» değerine yaklaştıkça ortamda evaporasyon oranı artmakta, bu durum ise bitki 
tür zenginliği ve bitki gelişimi için uygun olmayan ortam koşullarına tekabül etmektedir. «2» 
değeri ise optimum büyüme koşullarına tekabül etmektedir.  

2 (202,5°) 
 
0 

Qmax:45° 

Bu formülde Q bakıyı ifade etmektedir.  
 

Qmax ise 45° bakı değerini ifade etmektedir.  
 
Bakı uygunluk indeksi 0 ile 2 (45°) arasındaki değerlere sahiptir. 





Sıcaklık İndeksi 

(Heat Index) 

Bu formülde -1 ile 1 arasında değerler elde edilmektedir. 
 
Burada Bakımax=202,5˚’lik açı değerini ifade etmekte olup bu değer güney ve batı açısı arasında 
kalan en sıcak noktanın yönünü temsil etmektedir. Dolayısıyla 202,5˚’lik açı formülde 1 değerine 
tekabül etmektedir. 
 
Sıcaklık indeks değeri -1’e yaklaştıkça açı ve eğim derecesine bağlı olarak örnek alandaki sıcaklık 
değerinin düştüğü anlaşılmaktadır.  

Bakımax:202,5° 


