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ÖZET
Sürdürülebilir alan kullanım kararlarının alınabilmesi için farklı peyzaj karakterlerinin ortaya konması büyük önem
taşımaktadır. Ülkemiz peyzajları dünyada ender rastlanan çeşitliliğe ve doğal ve kültürel özellikleri ile heterojen bir yapıya
sahiptir. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri(CBS), ülkemizin 2003 yılında taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile
gündeme gelen Türkiye peyzajlarının deseninin tespit edilmesi, takip edilmesi ve korunmasına yönelik kullanılan önemli
araçlardandır. Bu kapsamda Bartın-Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı ve yakın çevresinde yapılacak bir peyzaj karakteristiği
çalışmasında uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi teknolojilerinin kullanılabilirliği test edilmiştir.
Bu çalışmada peyzaj desenini en çok etkileyen faktörlerden olan arazi kullanımı haritası uzaktan algılama görüntü işleme
teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. Uydu verisi olarak, RapidEye uydusundan elde edilen 25.08.2009 tarihli uydu görüntüleri
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan piksel tabanlı sınıflandırma Maksimum Olabilirlik yöntemi kullanılarak yapılmış ve
sınıflandırma sonucu vektör formatına çevrilerek arazi kullanım haritası üretilmiştir. Çalışmada jeoloji, hidrojeoloji ve kadastral
paftaların yanı sıra, topoğrafik paftalardan üretilen eş yükseklik eğrileri kullanılarak bölgenin bakı, eğim ve yükseklik haritaları
oluşturulmuştur. Tüm bu veriler çalışma alanı içinde vektör formatında oluşturulan 30mX30m büyüklüğündeki gridler ile
mekânsal olarak ilişkilendirilmiş ve bu gridlere kodlandırılarak çalışma alanı için mekânsal veri tabanı oluşturulmuştur. Arazi
çalışmaları ile sonuçların doğruluğu irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Avrupa peyzaj sözleşmesi, CBS,Peyzaj karakterleri, RapidEye uydu verisi, Sınıflandırma.

ABSTRACT
Sustainable area usage decisions are important for defining landscape characteristics. Turkey has rare natural and cultural
variety of landscape. After Turkey joined European Landscape Convention in 2003, remote sensing and geographic information
systems get more important for defining, monitoring and protecting landscape characteristics. In this content, remote sensing
and geographic information system technologies’ usability was tested in Bartın-Kastamonu Küre Mountains National Park.
In this study, thematic map was obtained with remote sensing image processing techniques. RapidEye satellite image dated on 28
August 2009, was used. Supervised classification was done with maximum likelihood pixel based techniques. Thematic map in
raster format was converted to vector format. Geology, hydrogeology and cadastral maps were used and geographic exposure,
slope, elevation maps were created using contour lines produced from topographic maps. All these layers of vector data was
integrated with spatial join method. Created landscape characters were verified at work field and the accuracy of the results
were examined.
Keywords: European Landscape Convention, GIS, Landscape Characters, RapidEye Satellite Image, Classification.

1. GİRİŞ
Günümüzde uzaktan algılamada en hızlı gelişen uygulamalardan biri arazi örtüsü durumunu gösteren peyzaj
desenlerinin (patern) ve peyzaj değişim dinamiklerinin tespit edilmesidir. Peyzaj deseni, genellikle bir peyzaj
biriminin tipinin, parça sayısının, mekansal kompozisyonunun ve konfigürasyonunun bir bileşenidir (Ji ve ark.,
2008). Peyzaj deseni, heterojenliğin yanı sıra farklı ölçekte sonuçlanan ekolojik süreçler için de etkin bir göstergedir
(Chen ve ark., 2002).
Peyzaj desenlerinin dinamik değişimleri ile peyzaj tiplerinin mekansal ilişkileri analiz edilerek, peyzaj yapısının
konumu, türü, biçimi, alanı ve yönü belirlenebilir; makro, bölgesel ve ekolojik çevre ölçeklerinde ve gelecekte
eğilimleri değerlendirilebilir; ve dominant faktörler ile peyzaj sürdürülebilirliğine yardımcı olacak peyzaj
paternlerinin geliştirilmesi ve formasyonunu etkileyen faktörler ortaya konulabilir.
Peyzaj paternlerinin analizi, genellikle ölçüm kalıplarının oluşturulması için çeşitli sayısal yöntemler ile peyzaj
yapısının tanımlanması ve değerlendirilmesinde kullanılır (Ji ve ark., 2008).
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Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin 2003 yılında TBMM’de onaylanması, peyzaj planlarının ve peyzaj planlama
çalışmalarının başta fiziksel planlama olmak üzere diğer sektör planlarıyla; tarım, sanayi, ormancılık, su vb.
bütünleştirilmesini gerektirmektedir (Uzun, 2010). Küresel ve ulusal ölçekteki bu gelişmeler paralelinde, doğal
kaynaklarla ilgili sorunlara çözüm arayan peyzaj planlama, tasarımı ve yönetimi çalışmalarında bilgi teknolojilerinin
kullanılması gündeme gelmiştir. Ülkemizin taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile gündeme gelen peyzaj
deseninin tespit edilmesi, takip edilmesi ve korunmasına yönelik kullanılan en önemli araçların başında uzaktan
algılama ve coğrafi bilgi sistemi gelmektedir. Çalışmada RapidEye uydu görüntüleri kullanılarak tematik harita
oluşturulmuş ve oluşturulan diğer haritalarla birlikte coğrafi bilgi sistemine aktarılarak çalışma alanının veri tabanı
oluşturulmuştur. Bu çalışmayla, uzaktan algılamanın ve coğrafi bilgi sisteminin peyzaj karakterlerinin tespit
edilmesinde etkinliği vurgulanmaktadır.

2. ÇALIŞMA ALANI
Çalışma alanı olan Kapısuyu Havzası, 41°50'57.29"-41°44'39.22" kuzey paralelleri ve 32°51'44.74"-32°39'30.18"
doğu meridyenleri arasında yer almaktadır (Şekil 1). Bartın ve Kastamonu il sınırlarında yer alan havza, 10.600 ha
alanı kapsamaktadır (Oğuz ve ark, 2011).

Şekil 1. Çalışma alanının haritası ve uydu görüntüsü.
Çalışma alanındaki kanyonlar, vadiler, mağaralar, dolinler, şelaleler, ve benzerlerinden oluşan yüzey şekilleri ile
karışık ormanlardan oluşan bitki örtüsü, doğal peyzajlar ortaya koymaktadır. Su, doğal olarak bu peyzajın
sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Proje alanını drene eden bütün akarsular (Devrekani ve Şehriban
çayları vb.) kuzeye doğru akmakta ve Karadeniz’de son bulmaktadır (URL 2).
Çalışma alanı farklı yüksekliklere sahiptir. Yükseklik deniz seviyesinden (Kapısuyu koyu) 1381 m’ye kadar
değişmektedir. Denize dik uzanan dağlar ile Küre dağ sırası arasında kalan Kapısuyu Havzası pek çok vadi ve tepeyi
içermektedir. Yükseklik değerleri deniz seviyesine yaklaştıkça düşmekte, güneydeki Küre Dağları Milli Parkı
koruma zonuna doğru artmaktadır. Havza içerisinde de farklı yüksekliklerde tepeler bulunmaktadır. Orta
yükseklikteki bu tepeler (450-650 m) vadilerle bölünmüştür.
Alanın toprak yapısı büyük toprak grupları bazında incelenmiştir. Alanda alüvyal topraklar (A), kırmızı-sarı
podzolik topraklar (P), gri-kahverengi orman toprakları (G) bulunmaktadır. Büyük toprak gruplarından kırmızı-sarı
podzolik topraklar alansal olarak en yüksek orana sahiptir (%75).

3. KULLANILAN VERİ VE YÖNTEMLER
3.1 Veriler
Bu çalışmada 15/08/2009 tarihli RapidEye uydu görüntüleri, arazi kullanım bilgilerini haritalamak amacıyla
kullanılmıştır. Uydu görüntülerinin yanı sıra kadastral harita, meşçere haritası, jeoloji haritası ve hidrojeoloji haritası
kullanılmış, topoğrafik haritalardan üretilen eş yükseklik eğrileri ilebölgenin bakı, eğim ve yükseklik haritaları
oluşturulmuştur. RapidEye uydusunun teknik özellikleri Çizelge 1’de gösterilmiştir.

Çizelge 1. RapidEye uydusunun özellikleri (URL 1).

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak

B. Hacıağaoğlu vd.: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Peyzaj Karakter Analizinde Uygulanabilirliği
Uydu Sayısı
Uydu Ömrü
Yörünge Yüksekliği
Ekvatordan Geçiş Zamanı
Sensör Tipi
Radyometrik Çözünürlük
İsim
Blue
Green
Red
Red Edge
NIR
Piksel Büyüklüğü (ortorektifiye)
Tarama Genişliği
Tekrarlama Periyodu

5
7 Yıl
630 km (Güneş Senkronize)
11:00 am (yaklaşık)
Multi-spektral push broom görüntüleyici
16 Bit
Bantlar (nm)
440 – 510
520 – 590
630 – 685
690 – 730
760 – 850
5m
77 km
Günlük (off-nadir) / 5.5 gün (nadir)

3.2 Sınıflandırma
Çalışmada 62960 adet örnek piksel seçilerek Maksimum Olabilirlik yöntemi ile kontrollü sınıflandırma yapılmıştır.
Sınıflandırmada karışık orman, ibreli orman, yapraklı orman, karayolu, dere, boş alan, ziraat ve yerleşim olmak
üzere 8 sınıf seçilmiştir. Sınıflandırmada kullanılacak uygun bant kombinasyonu belirlendikten sonra, çalışma
alanının normalize edilmiş bitki örtüsü indeksi (NDVI) de ek bant olarak sınıflandırılma işleminde kullanılmıştır.
Rapideye uydusu “Red Edge”bandına sahip olduğu için NDVI bandının oluşturulmasında aşağıda verilen Red Edge
NDVI eşitliği kullanılmıştır (Schuster ve ark, 2012):
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−

)÷(

+

)
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Örnek piksellerin seçiminde meşçere haritası, arazide çekilmiş koordinatlı yer fotoğrafları ve GPS ile alınan yer
koordinatlarından yararlanılmıştır. Sınıflandırma sonucu elde edilen tematik harita Şekil 2‘de gösterilmiştir.

Şekil 2.Kontrollü sınıflandırma sonucu elde edilen tematik görüntü.

3.2.1 Sınıflandırma Doğruluğu
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Sınıflandırma doğruluğundaki amaç sınıflandırılan her bir pikselin yer gerçeği ile belirlenen gerçek sınıflandırmasını
karşılaştırmaktadır. Sınıflandırma doğruluk analizi her sınıflandırma işlemi sonrasında gereklidir. Bu analizde
sınıflandırılmış görüntüden örnek noktalar seçilir. Bu örnek noktalar, sınıflandırmadan bağımsız yeni noktalardır.
Sınıflandırmanın tematik doğruluk analizinde birçok yol vardır. Bu doğrulukları belirlemede en çok kullanılan
yöntem hata (confusion) matrisidir. Hata matrisi yardımı ile sınıflandırılmış piksellerin doğruluk yüzdeleri
hesaplanır. Bir çok hata ölçüsü bu hata matrisinden elde edilebilir. Bunlardan bazıları genel doğruluk, üretici ve
kullanıcı doğruluğudur. Hata matrislerinden elde edilen sınıflar arası doğrulukların analiz edilmesi amacıyla kappa
katsayısı kullanılır. Genel doğrulukla Kappa katsayısı, 0 ile 1 arasında değer alır ve hata matrisinin satır ve sütün
toplamları ve köşegeni üzerindeki elemanlar kullanılarak hesaplanır. k’nın 1 olması istenen en ideal durumdur
(Congalton G., 1991).
Bu çalışmada sınıflandırma sonrası 1000 test pikseli seçilerek hesaplanan genel doğruluk Çizelge 2’de
gösterilmiştir.
Çizelge 2. Sınıflandırma sonucu elde edilen hata matrisi.
Sınıf

Üretici D. (%)

Kullanıcı D. (%)

28.57
36.36
Yerleşim
100.00
57.95
Karayolu
100.00
62.67
Ziraat
56.73
79.73
Dere
57.14
21.62
Boş Alan
İğne Y.
71.64
97.96
Orman
Yapraklı
82.65
100.00
Orman
Genel Doğruluk = (796/1000) %79,6 Kappa Katsayısı = 0,7275

3.3 Sayısal Yükseklik Modeli (SYM)
Sayısal Yükseklik Modeli, yeryüzünün matematiksel olarak tanımlanmasına yardımcı olan 3-boyutlu düzensiz bir
şekildir. 3. boyuta ve yüksekliğe dair bilgi sağlayan SYM’ler 2 boyutlu analiz ile mümkün olmayan
değerlendirmelerin ve arazi yapılarının ortaya çıkarılmasını mümkün kılmaktadırlar. Coğrafi Bilgi Sistemleri için en
yaygın yükseklik bilgisi saklama yöntemi olan SYM’ler yükseklik, bakı ve eğim analizlerinde sıkça kullanılan
önemli verilerdir. Bu çalışmada Sayısal Yükseklik Modeli, Tapu müdürlüğünden alınan 1/25.000 ölçekli topoğrafik
haritalardan E29-a3, E29-b4 ve E29-d2 paftalarında yer alan 10 m’de bir eşyükselti eğrili topoğrafik haritalar
kullanılarak üretilmiş ve Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3: Çalışma alanının Sayısal Yükseklik Modeli.

3.4 Coğrafi Bilgi Sistemi
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Coğrafi Bilgi Sistemleri coğrafi nesnelere ait coğrafi verilerin toplanması, doğrulanması, depolanması, bu verilerin
veri tabanı işlemleri, sorgulamalar, dönüşümler ve coğrafi analizler ile coğrafi bilgiye dönüştürülmesi ve coğrafi veri
ve bilgilerin gösterimi için kullanılan gelişmiş bilgi sistemidir (İnan, 2004).
CBS’de doğru analiz yapılması amacıyla çalışma alanı vektör formatta oluşturulan 30mx30m gridlere bölünmüştür.
İkinci adım olarak oluşturulan tüm haritalar (jeoloji, hidrojeoloji, sınıflandırma, yükseklik, eğim, toprak, yol, dere)
vektör formata dönüştürülüp özellik tablosunda kodlanarak gridlere işlenmiş ve çalışma alanı için bir veri tabanı
oluşturulmuştur (Çizelge3). Analizde gereken sorgulamalar yapılarak çalışma alanının peyzaj karakteri çıkarılmıştır.
Şekil 4‘te analizde uygulanan örnek bir sorgulama gösterilmektedir.
Çizelge 3.CBS veritabanında özellik tablosu.
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Şekil 4.Oluşturulan CBS veritabanında derelerin gösterilimine yönelik örnek SQL sorgulaması
(Select karakter_dere=dr AND Select karakter_sınıflandırma=Yp From Gridler)

4. UYGULAMA
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Arazi yapısının ortaya konulmasında önemli rolü olan peyzaj karakter tiplerinin oluşturulması için coğrafi bilgi
sisteminin ve uzaktan algılamanın birlikte kullanıldığı bu çalışmada, jeoloji, hidrojeoloji, bakı, eğim, yükseklik,
sınıflandırma haritaları ile veritabanı oluşturulmuş ve sorgulama yapılarak analizler tamamlanmıştır. Çalışmanın
amacına yönelik olarak peyzaj karakter tiplerini gösteren haritanın oluşturulmasında aynı özelliklere (koda) sahip
gridler birleştirilmiştir. Şekil 5‘de çalışma alanının peyzaj karakter tipleri gösterilmiştir.

Şekil 5. Peyzaj karakter tipleri haritası.
Gridlere kodlanacak sınıflara önem sırası atanamadığından sadece bir diğerine göre daha fazla yer kaplayan sınıf
gride kodlanmaktadır. Bu seçeneğin olmaması, bazı gridlerde çalışılan alan için önemli olan sınıfların
görünememesine neden olup çalışmanın doğruluğunu düşürmektedir.

5. SONUÇLAR
1998’de WWF’nin Akdeniz Havzası'ndaki önemli orman alanlarından biri olarak belirlenen ve 2000 yılında Milli
Park ilan edilerek koruma altına alınan Küre Dağları, ekosistem çeşitliliği açısından ülkemizdeki en önemli
bölgelerden biridir (URL 3). Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri olan bölgede uzaktan algılama ve coğrafi
bilgi sistemi ile peyzaj karakter tipinin kullanılabilirliği test edilmiştir.
Çalışma alanındaki fazla yükseklik farklılıkları uydu görüntüsünün geometrik çözünürlüğünü ve sınıflandırma
işlemindeki doğruluğu düşürmüştür. Sınıflandırma doğruluğunun yükseltilmesi için daha çok kontrol noktası alınmış
ancak bu durum çalışmanın maliyetini arttırmıştır. Diğer yandan Rapideye uydu görüntüsünün radyometrik
çözünürlüğünün 16 bit olması sınıflanma doğruluğunun yüksek olmasını sağlamıştır.
Tüm bu bilgilerin coğrafi bilgi sistemi ile mekânsal ilişki kurularak işlenmesi ve kodları aynı olan gridlerin
birleştirilmesi peyzaj karakter tiplerini ortaya koymuştur. Mekânsal ilişki kurulurken sınıfların öncelik sırasına göre
kodlanması için farklı bilgisayar yazılımları kullanılabilir. Sonuç olarak uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sisteminin
peyzaj karakter tipleri oluşturulmasında etkin bir yöntem oldukları gösterilmiştir.
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