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ÖZET
Bu çalışmada çeşitli uydu görüntülerinin farklı yöntemlerle sınıflandırılmasıyla oluşturulan arazi örtüsü ve arazi
kullanım haritalarının sonuçları incelenmiştir. Yaygın olarak kullanılan piksel tabanlı sınıflandırma
yöntemlerinden maksimum olabilirlik (maximum likelihood) sınıflandırıcısı, orta çözünürlüklü uydu
görüntülerine uygulanmıştır. Bunlardan yangın öncesi için 25 Temmuz 2000 tarihli Landsat TM ve yangın
sonrası için ise 15 Eylül 2008 tarihli ASTER görüntüleri, Çanakkale ilinin İntepe beldesinde meydana gelen 30
Temmuz 2008 tarihli orman yangınının araştırılması için kullanılmıştır. ERDAS yazılımı kullanılarak kontrollü
ve kontrolsüz sınıflandırmalar yapılmış ve elde edilen bilgiler Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü (ÇOBM)
tarafından tespit edilen yersel verilerle karşılaştırılmıştır. Doğruluk analizleri yapılarak sınıflandırmaların
gerçek verilere uygunluğu analiz edilmiştir. Raster-vektör dönüşümleri ile konuya farklı boyutlardan
yaklaşılmıştır. Daha sonra coğrafi bilgi sisteminde (CBS) arazi kullanım haritaları oluşturulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan Algılama, Orman Yangını, Sınıflandırma, Değişim Belirleme, Doğruluk Analizi.

CHANGE DETECTION WITH LANDSAT AND ASTER IMAGES: INTEPE/CANAKKALE
CASE STUDY
ABSTRACT
In this study, results of land cover and land use maps obtained by classification of different satellite images with
different techniques are investigated. Maximum likelihood classification, a generally used pixel based
classification technique, is implemented to mid-resolution satellite images. For the pre-fire the images obtained
by TM on 25 July 2005 and for the post-fire the images obtained by ASTER on 15 September 2008 are used for
the forest fire investigation occurred in Intepe/Canakkale on 30 July 2008. Supervised and unsupervised
classification techniques are used by ERDAS software, and the data obtained by these classification techniques
are compared with the data based on ground examination executed by Canakkale Regional Directorate of
Forestry (CRDF). After accuracy analysis, the relevance of classification to real ground data is investigated.
Different approaches are also used like raster-vector transformations. Then, Land use maps are generated at
geographic information system (GIS).
Keywords: Remote Sensing, Forest Fire, Classification, Change Detection, Accuracy Analysis.

1. GİRİŞ

Uzaktan algılama teknikleri; fiziki coğrafyanın mevcut durumunun belirlenmesinde,
haritalandırılmasında, planlanmasında, belirli periyotlarla izlenmesinde, ortaya çıkan tahriplerin
saptanmasında ve doğal ortamı oluşturan kaynakların yönetiminde en başarılı yöntemlerden biri olarak
kullanılmaktadır. Yersel hesaplamalarla aylarca vakit harcanıp nihai sonuca ulaşılacak geniş bir
coğrafyaya ait bilgiler, uzaktan algılama teknikleriyle birkaç gün ya da saat gibi kısa bir zaman
içerisinde yeterli doğrulukta elde edilebilmektedir.
Ormanlar, ekolojik dengenin sürdürülebilmesi için çok iyi korunması gerekmektedir. Orman
konusundaki en büyük felaket olan yangınlar orman zenginliğini yok etmesinin yanı sıra canlı hayatını
da tehdit etmektedir. Bunun yanı sıra, yangın sonrası oluşan dumanın atmosfer ve iklim üzerinde
önemli olumsuz etkilere sahip olduğu da bir gerçektir. Bu çerçevede yapılması gerekenler ekolojik
dengeyi olumsuz etkileyen ve sonuçta ekonomik kayıplar yaratan orman yangınlarının çok iyi
izlenmesi, en kısa sürede en etkili müdahalenin yapılması ve yangın sonrası ise oluşan zararın alansal
ve tür bazında hemen tespit edilebilmesidir. Yangın sonrası bölgenin tekrar ağaçlandırılması için
gerekli bilgiler, alansal ve ağaç türleri yönünden bu bölgenin iyi analiz edilmesi ile mümkündür.
Genellikle orman çalışmalarında ve yangın analizi, yangın izleme sistemleri konularında oldukça geniş
bir bölge söz konusu olduğundan uzaktan algılama teknikleri ve uydu verileri (MODIS, Landsat,
ASTER vb.) söz konusu araştırmalar için uygun bir yapıya sahiptir (Davies et al. 2009, Calle et al.
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2008, Robbins et al. 2008, Schroeder et al. 2008, Dlamini 2007, He 2007, Langner et al. 2007,
Miettinen 2007). Ayrıca ormanların etkin yönetimi ve karar destek sistemleri için CBS, yangınların
önceden kestirilmesine, modellenmesine, yangın oluşumunun izlenmesine ve söndürme çalışmalarının
organize edilmesine, yangın sonrası ise oluşan hasarın belirlenmesini içeren çalışmalarda elde edilen
bütün verilerin sistemli bir şekilde kullanılmasına imkan vermektedir (Nangoma et al. 2007, Chand et
al. 2006, Csiszar et al. 2006).
2. ÇALIŞMA ALANI VE KULLANILAN VERİLER

Bu çalışmada 30 Temmuz-8 Ağustos 2008 tarihleri arasında Çanakkale İli, İntepe Beldesi ve Çınarlı
Köyü’nde etkili olan orman yangını analiz edilmiştir. Yangın sahası, Çanakkale-Ezine ana karayolu
üzerindedir (Şekil 1). Ekolojik bölge olarak; Akdeniz İklim Bölgesinin Ege alt kızılçam bölümü
içerisinde yer almaktadır. Ege alt kuşağının bitki örtüsü, yaz döneminin sıcak ve kurak geçmesine
bağlı olarak, çoğunlukla kurakçıl karakterdedir. Bu nedenler bölgede ışık ve sıcaklık isteği oldukça
yüksek, kalın ve parlak yapraklı, her zaman yeşil çalı ve/veya ağaççık toplulukları ve iğne yapraklı
ormanlar yaygındır. Bu bölgedeki bitkilerin en önemli özelliği, kurak geçen döneme dayanıklı
olmalarıdır. Başlıca bitki topluluklarını kızılçam ve maki elemanları oluşturmaktadır (YARDOP
2008).

Şekil 1. Çalışma alanı (İntepe 2008)

Yıllık ortalama sıcaklık 14,8ºC iken Temmuz ayı ortalaması 24,4ºC, Ağustos ayı ortalaması ise
24,6ºC’dir. Yılık ortalama yağış 608,9 mm, yıllık ortalama bağıl nem % 72,6’dir. Yüksek nem oranı
bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca çok sıcak geçen yangın sezonunda yangın
riskini de azaltmaktadır. Genelde yangınlar bağıl nem oranının düştüğü dönemlerde sık çıkmakta ve
büyüme eğilimi göstermektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Yangın tarihindeki nem ve rüzgar hızı
Tarih

Bağıl nem (%)

Rüzgâr Hızı (m/sn)

30.07.2008

27

7

31.07.2008

28

7

01.08.2008

34

4

02.08.2008

29

8

03.08.2008

40

7

04.08.2008

35

5
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Çalışma kapsamında, yangın öncesine ait 25 Temmuz 2000 tarihli Landsat TM ve yangın sonrasına ait
15 Eylül 2008 tarihli ASTER görüntüleri kullanılmıştır (Şekil 2a,b). Landsat TM 30 m çözünürlüğe
sahip olup yedi spektral bant içermektedir. ASTER ise 15 m çözünürlüğe sahip olup üç bant
içermektedir.

(a)

(b)

Şekil 2. Çalışma alanına ait veriler (a) Yangın öncesine Landsat görüntüsü (3,2,1) (b) Yangın sonrası
ASTER görüntüsü (2,3,1)
3. YÖNTEM

30 Temmuz–8 Ağustos 2008 tarihleri arasında Çanakkale İli, İntepe Beldesi ve Çınarlı Köyü’nde etkili
olan orman yangını sonucunda yanan alanın tespitine ve analizine yönelik izlenen yöntemler;
kontrollü/kontrolsüz sınıflandırma, vektörizasyon, değişim belirleme ve doğruluk analizidir.
3.1. Sınıflandırma ve Doğruluk Analizi
Sınıflandırma, görüntü yorumlama teknikleri kullanılarak görüntü üzerindeki homojen piksel
gruplarının ilgilenilen yeryüzü özelliklerine ve yeryüzü kullanım özelliklerine ayrılması şeklinde
tanımlanabilir (Lillesand vb 2000, Chandra vb 2007). Dijital görüntü sınıflandırmasının amacı, bir
görüntüdeki aynı spektral özellikleri taşıyan pikselleri arazi sınıflarına veya konularına göre otomatik
olarak sınıflara ayırmaktır. Çalışma kapsamında kullanılan görüntülere kontrollü ve kontrolsüz
sınıflandırma işlemleri uygulanmıştır.

Kontrolsüz sınıflandırma; piksellerin, kullanıcı müdahalesi olmadan algoritmalar yardımı ile
otomatik olarak kümelendirilmesi temeline dayanmaktadır (Maktav ve Sunar 1991). Kontrolsüz
sınıflandırmada, sınıflandırma için herhangi bir örnekleme alanı kullanılmaz. Bunun yerine bir
görüntü içerisindeki bilinmeyen pikselleri inceleyen ve bunları görüntü değerlerinde mevcut doğal
grup ve kümelere dayanarak bir dizi sınıflar içinde toparlayan algoritmalar söz konusudur. Kümelerin
iteratif şekilde gruplandırılmasını sağlayan ISODATA (Iterative Self Organizing Data Analyses
Technique) algoritması ile 25 spektral küme oluşturulmuş ve ardından benzer özelliklere sahip olanlar
birleştirilerek Landsat TM için 6 (deniz, orman, yol-kaya, yerleşim, boş alan, tarım alanı), ASTER için
7 (deniz, yanan alan, orman, yol-kaya, yerleşim, boş alan, tarım alanı) sınıf üretilmiştir.
Kontrollü sınıflandırma yönteminde ise çalışma alanındaki yeryüzü özelliklerini tanımlayan
yeterli sayıda örnekleme bölgeleri kullanılarak, sınıflandırılacak her bir nesne için spektral
özelliklerinin tanımlı olduğu özellik dosyaları oluşturulur. Daha sonra kent, tarım veya orman gibi bazı
arazi sınıflarının benzerlik veya konumları arazi çalışması, hava fotoğraflarının analizi, haritalar vb
yollarla bu dosyalara eklenir. Kontrol bölgelerinin örneklendiği özellik dosyalarının görüntü verilerine
uygulanması ile her bir piksel, hesaplanan olasılık değerlerine göre en çok benzer olduğu sınıfa atanır.
Kontrol sınıflarının spektral farklılıklarına bağlı olarak her bir pikselin bir sınıfa ait olma olasılığına
dayanan Maksimum Benzerlik algoritması kullanılmış ve Landsat TM için 4, ASTER için 5 sınıf
üretilmiştir (Şekil 3a,b).
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(a)

(b)

Şekil 3. Kontrollü sınıflandırma (a) Kontrollü sınıflandırılmış Landsat görüntüsü (b) Kontrollü
sınıflandırılmış ASTER görüntüsü

Yanan ve hasarlı alanların tespit edilmesine yönelik sınıflandırma işlemi ardından doğruluk analizleri
yapılmıştır. Sınıflandırma doğruluğunda, hata matrisi içerisinde bağımsız olarak tanımlanmış kontrol
alanları ile bu alanlara karşılık gelen sınıflandırma sonuçları karşılaştırılarak, doğru sınıflandırılmış
piksel yüzdeleri (üretici doğruluğu) ile sınıflandırılmış piksellerin yeryüzünde var olma yüzdeleri
(kullanıcı doğruluğu) hesaplanmıştır (Esemen vb 2008). Tablo 2’de yangın sonrası görüntüsüne
uygulanan kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma işlemleri sonucunda yanan orman alanı ve hasarlı
orman alanı sınıflarına ait doğruluk analizi sonuçları, sınıflandırma genel doğrulukları ile birlikte
verilmiştir.
Tablo 2. Sınıflandırmalar sonucunda doğruluk analizi
Yanan Orman Alanı
Sınıflandırma

Doğruluk
(Üretici)

Doğruluk
(Kullanıcı)

Genel
Doğruluk

Kontrolsüz

% 100

% 66,67

% 76,47

Kontrollü

% 100

% 86,67

% 89,80

Doğruluk analizi sonuçları incelendiğinde genel doğruluğun yanı sıra; yanan orman alanı sınıfının
kontrollü sınıflandırma yöntemi ile daha yüksek doğrulukla hesaplandığı görülmektedir. Bu sebeple
daha düşük doğruluğa sahip kontrolsüz sınıflandırma sonucu, ileriki analizlerde değerlendirmeye
alınmamıştır.
3.2. Vektörizasyon
Raster veri olarak üretilen sınıflandırılmış uydu görüntüleri yalnızca veriye ait tablo bilgilerini
saklamaktadır. Ancak gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacak ve sorgu sonuçlarını oluşturacak olan
öznitelik tablosu bulunmadığı için mevcut raster veriler vektör veriye dönüştürülmektedir. Bu
dönüşüm özellikle sorgulama işlemi açısından ve CBS içerisinde bu veri setinin bir katman olarak
değerlendirilmesinde araştırma süreci içerisinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
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3.3. Değişim Belirleme (Change Detection)
Farklı tarihlerdeki iki veya daha fazla görüntü arasındaki değişimin belirlenmesidir. Orman alanı,
tarım arazisi, yerleşim gibi sınıflar arasında belirli dönemde meydana gelen alansal farklar bu değişim
kapsamındadır.

(a)

(b)

Şekil 4. Görüntülerin karşılaştırılması, yanan alanlar (a) Kontrollü sınıflanmış Landsat görüntüsü ve
yanan alan görüntüsü (Orman Bölge Müdürlüğü) (b) Kontrollü sınıflanmış ASTER görüntüsü ve
yanan alan görüntüsü

Yapılan sınıflandırmalar sonucunda ortaya çıkan görüntülerden kırmızı renkle belirtilen alan yangın
sonrası yok olan ormanlık bölgeyi göstermektedir (Şekil 4b). Yanan alan görüntüsünde açık mavi
renkteki bölge ise Orman Bölge Müdürlüğü’nün yersel çalışmaları sonucu elde ettiği yanan ormanlık
bölgedir (Şekil 4a).
Tablo 3. Bulguların karşılaştırılması
Yöntem

Yanan Alan
(Ha)

Fark
(%)

Orman Bölge Müdürülüğü

1514,6

0

Kontrolsüz Sınıflandırma

1248

17,6

Kontrollü Sınıflandırma

1393

8

Kontrolsüz ve kontrollü sınıflandırmalar sonucunda hesaplanan yanan bölge alansal değerleri ile
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü hesaplamaları arasında farklar mevcuttur (Tablo 3). Bu fark, ilgili
kurum tarafından hesaplanan değerlerin içerisinde ikinci ve üçüncü derecede yanan alanların da
bulunması sebebiyle oluşmaktadır. Sınıflandırmalarda ise spektral yansıtım değerleri göz önünde
bulundurulduğundan ikinci ve üçüncü derecede yanan orman bölgesi halen yeşil özelliğini
korumaktadır.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İntepe Orman İşletme Şefliği’nde 30 Temmuz 2008
tarihinde meydana gelen orman yangını için yangın öncesi ve sonrası görüntüleri, amenajman
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haritaları, GPS noktaları gibi bilgiler kullanılarak bir çalışma yapılmıştır. Kontrollü sınıflandırma
yöntemi kullanılarak yüksek doğruluklu yanan alan bilgisi elde edilmiş ve ilgili kurum tarafından
yapılan çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Orman yangını çalışmalarında yanan alandaki bitki
çeşitliliğini tespit etmek mümkün olsa da söz konusu bölgede yalnızca kızılçam ormanı bulunduğu
için bu tür bir ayırım yapılamamıştır.
Orman yangın alanında uzaktan algılama verileriyle yapılan bu tip bir çalışma ile bölgede
alansal hesaplamalar güvenilir bir şekilde yapılabilmektedir. Uzaktan algılama teknikleri, yangın
sonrasında bölgede yapılmak istenen iyileştirme ve yeniden ormanlaştırma faaliyetlerinin
planlanmasında kullanılabilmekte, etkinlik, maliyet ve iş gücü yönünden kazanç sağlanabilmektedir.
Yersel çalışmalarla uzun sürede yapılabilecek çalışmalar uydu görüntüleri ve dijital görüntü işleme
teknikleriyle çok kısa bir sürede elde edilebilmektedir. Bütün verilerin CBS ortamında toplanmasıyla
daha sonraki çalışmalara alt yapı olabilecek sistemli bir bilgi kaynağı elde edilebilmektedir.
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