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Özet: Arazi kullanımı/örtüsü bilgilerinin klasik yöntemlerle elde edilmesi genellikle uzun zaman almakta, daha
fazla emek ve maliyet gerektirmektedir. Bununla beraber Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
teknolojileri ile bu bilgiler çok kısa sürede, daha düşük maliyetlerle ve klasik yöntemlere göre daha objektif
ölçütlerle elde edilebilmekte; zamansal analizler hızlı, pratik ve güvenilir olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu
çalışmada 1984 yılı Landsat-TM, 1997 yılı Landsat-TM ve IRS-1C ve 2008 yılı Ikonos uydu görüntüleri
kullanılarak Samsun ili Atakum ilçesinin arazi kullanımı/örtüsündeki değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Uydu görüntüleri piksel değerleri, şekil, doku, boyut, konum vb. özelliklerine bağlı olarak yorumlanıp ekran
üzerinden sayısallaştırma yapılarak 1984, 1997 ve 2008 yılları için arazi kullanımı/örtüsü bilgileri elde
edilmiştir. Görüntülerin yorumlanmasında normalleştirilmiş bitki indeksi, standart topoğrafik haritalar ve
halihazır haritalardan yararlanılmıştır. Arazi kullanımı/örtüsü sınıfları CORINE (Coordination of Information
on the Environment) sistemine göre oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Arazi Kullanımı, Arazi Örtüsü, Değişim
Belirleme
Abstract: Conventional methods to obtain land use/cover information usually take a long time, require more
effort and cost. Whereas using Remote Sensing and Geographical Information Systems (GIS) technologies these
information can be obtained in a short time, lower cost and more objective manner and temporal analysis can be
performed rapid, practical and reliably compared to conventional methods. In this study, it was aimed to detect
changes of land use/cover of Samsun/Atakum using satellite images of Landsat-TM in 1984, Landsat-TM and
IRS-1C in 1997 and Ikonos in 2008. Satellite images were interpreted depending on the features of pixels values,
shape, texture, size, location etc. and land use/cover information for the years of 1984, 1997 and 2008 was
obtained by screen digitizing. The normalized difference vegetation index and various maps were used for
interpretation of images. Land use/cover classes were created according to the system of the CORINE
(Coordination of Information on the Environment).
Keywords: Remote Sensing, Geographical Information Systems, Land Use, Land Cover, Change Detection

1. GiriĢ
Dünya nüfusu arttıkça ve ulusal ekonomiler tarıma dayalı sistemlerden uzaklaştıkça kentler
hızla büyümektedir. Kentsel gelişmenin yönlendirilememesi ve gecekondulaşmanın engellenememesi
nedeniyle kıyılar, ormanlar, tarımsal araziler bozularak bilinçsizce sanayi ve yerleşim alanlarına
dönüştürülmekte ve çoğu zaman geri dönüşü mümkün olmayan hatalı arazi kullanımları karşımıza
çıkmaktadır.
Çarpık ve düzensiz kentleşmenin oluşumunu engellemek, kentsel ve bölgesel gelişimi
planlamak ve kontrol etmek, etkili arazi kullanım politikaları geliştirmek, altyapıyı projelendirmek,
gelecekteki talepleri de tahmin ederek istihdam, konut, ticaret, ulaşım, eğitim, kamu servisleri, aktif ve
pasif rekreasyon alanlarının uygun yerlere dağılımını sağlamak için arazi kullanımı/örtüsünün güncel
durumu ve zamansal değişimi hakkında bilgilere ihtiyaç vardır. Arazi kullanımı/örtüsündeki zamansal
değişimler, ekonomik, sosyal, politik ve ekolojik şartların bir fonksiyonudur ve bu değişimin yönü ve
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miktarı hakkında somut veriler gelecekteki nüfus artışını ve buna bağlı olarak kentsel yayılmanın
yönünü ve gereksinimleri belirlemek açısından önemlidir.
Resmi istatistikler, haritalar vb. veriler genellikle güncel değildir. Gereksinim duyulan bu
verilerin arazi çalışmaları ve hava fotoğrafları ile elde edilmesi özellikle büyük alanlar için oldukça
masraflı ve zaman alıcıdır. Uydu görüntüleri; aynı alanın farklı tarihlerde görüntülenme olanağının
olması, elektromanyetik spektrumun farklı bölgelerinde algılama yapılabilmesi, hızlı ve ekonomik
olması yönleriyle önemli bir veri kaynağıdır ve algılama zamanında belirli bir anı kaydettiği için
tarihsel bir veri niteliği taşımaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ise uydu görüntüleri ve diğer veri kaynaklarından elde edilen
ve farklı ölçekte, farklı formatta ve yapıda olabilen verilerin entegrasyonu, depolanması, yönetimi,
analizi, sorgulanması, istatistiksel hesaplamalar ve bunlara bağlı olarak çeşitli grafik ve tabloların
oluşturulmasına olanak sağlamaktadır (Burrough ve McDonnell, 1998; Skidmore, 2002; Wise, 2002).
Bu çalışmada 1984 yılı Landsat-TM, 1997 yılı Landsat-TM ve IRS-1C ve 2008 yılı Ikonos
uydu görüntüleri kullanılarak Samsun ili Atakum ilçesinin arazi kullanımı/örtüsündeki değişimlerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Arazi kullanımı/örtüsü sınıfları CORINE (Coordination of Information on
the Environment) sistemine göre oluşturulmuştur.
2. Uydu Görüntülerinden Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsünün Belirlenmesi
Uzaktan algılama teknikleri ile elde edilen uydu görüntüleri sistematik ve sistematik olmayan
geometrik hatalar içerir (Verbyla, 1995). Uydunun yeryüzünü tarama hataları, uydu platformunun hızı,
yeryüzü eğikliği, perspektif görüş hataları, panoramik distorsiyonlar ve tarayıcı aynanın hızındaki
değişimler nedeniyle oluşan hatalar sistematik hatalar olarak adlandırılır (Musaoğlu, 1999). Sistematik
olmayan hatalar, uydu platformunun yükseklik ve durum değişimlerinden kaynaklanan ve önceden
kestirilemeyen hatalardır (Sabins, 1987).
Sistematik hatalar, hata kaynaklarına göre yapılan düzeltmelerle giderilebilir (Musaoğlu,
1999). Sistematik olmayan hatalar ise görüntüde koordinatları bilinen yer kontrol noktaları
kullanılarak, yer kontrol noktalarının gerçek koordinatları ile görüntü koordinatları arasında geometrik
dönüşümle giderilir (Sabins, 1987; Gao, 2009). Bu işlem aynı zamanda görüntü verisinin
koordinatlandırılarak bir harita gibi kullanılmasına ve görüntüden elde edilen bilgilerin gerçek
koordinatlarla harita üzerine aktarılmasına olanak sağlar. Bu rektifikasyon işlemi için gereken yer
kontrol noktaları (GCP: Ground Control Point) olarak köprü, hava alanlarının uç kısımları, yolların
kesişimi gibi görüntüden kolay ayırt edilebilecek özellikler seçilebilir. İşlemin doğruluğunu
arttırabilmek için seçilen yer kontrol noktalarının görüntüde uygun biçimde dağılımı sağlanmalıdır
(Sabins, 1987; Verbyla, 1995). Yer kontrol noktalarının sayısı arazinin özelliklerine ve büyüklüğüne
bağlıdır. Örneğin, görüntü üzerinden ayırt edilebilen yüksek kontrastlı yollar ile düz bir arazinin
görüntüsünün rektifikasyonunda sadece birkaç yer kontrol noktası yeterli olabilirken, engebeli
arazilerin görüntüsünün rektifikasyonunda çok daha fazla yer kontrol noktasına ihtiyaç duyulur. Ancak
bazen görüntülerde iyi kalitede yer kontrol noktası seçmek mümkün olmayabilir. Çünkü bazı alanlarda
birkaç yol kesişimi vardır ve ada, yarımada noktaları ve akarsu giriş yerleri değişken olduğundan iyi
yer kontrol noktası olamazlar. Bu nedenle rektifikasyonda, görüntü boyunca dağılmış birçok aday yer
kontrol noktası pikseli seçilmeli ve yüksek artık hatayı veren yer kontrol noktaları çıkarılmalıdır
(Verbyla, 1995; Gao, 2009).
Arazi örtüsü yer yüzeyini kaplayan bitki örtüsü, toprak, suyla kaplı alanlar ve yapay yüzeyler
vb.; arazi kullanımı ise araziye ilişkin insan aktivitelerini ifade eder (Ferreira v.d., 1999; Lillesand ve
Kiefer, 2000; Jansen ve deGregorio 2004; Li ve Yeh, 2004).
Arazi örtüsü uzaktan algılama verilerinden doğrudan yorumlanabilirken, arazi üzerindeki
insan aktivitelerini yansıtan arazi kullanımı için çoğu zaman ek olarak başka bilgi kaynaklarına ihtiyaç
duyulur. Uydu görüntülerinden çeşitli yüzey özelliklerinin ve bitki örtüsünün belirlenmesinde
kullanılan en temel yöntemler sınıflandırma ve normalleştirilmiş bitki indeksi (NDVI) algoritmalarıdır
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(Mas, 1999; Lillesand ve Kiefer, 2000; Smith ve Fuller, 2001; Jansen ve deGregorio 2004; Wu vd.,
2006; Jat vd. 2008).
Uydu görüntülerinin sınıflandırılmasında piksel tabanlı ve nesne tabanlı yaklaşımlar uygulanır
(Navulur, 2006; Richards, 2006). Sayısal görüntülerde farklı detay tipleri, spektral yansıtma
özelliklerine bağlı olarak farklı sayısal değerler taşır. Piksel tabanlı sınıflandırmada amaç, görüntüdeki
her bir pikseli, spektral özelliklerine göre farklı gruplara otomatik olarak kategorize etmek ve benzer
spektral özellikler taşıyan nesneleri gruplandırmaktır (Lillesand ve Kiefer, 2000). Nesne tabanlı
sınıflandırmada ise spektral bilgilerin yanında yapı ve doku özellikleri de dikkate alınır (Navulur,
2006). Piksel tabanlı sınıflandırma yöntemleri kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma olarak ikiye
ayrılır. Kontrollü sınıflandırmada farklı sınıfları temsil eden alıştırma verileri kullanılarak görüntüdeki
her piksel en benzer olduğu sınıfa atanırken, kontrolsüz sınıflandırmada benzer spektral değerlere
sahip pikseller gruplandırılır ve bu spektral gruplar, yersel verilerle karşılaştırılarak hangi örtü sınıfına
ait olduğu tanımlanır (Verbyla, 1995; Lillesand ve Kiefer, 2000).
Bitki indeksi kavramı bitkilerin elektromanyetik spektrumun kızılötesi bandına aşırı duyarlı
olması, görünür kırmızı bantta ise ışığı absorbe etmesi ve geriye yansıtmaması özelliğine dayanır.
Normalleştirilmiş bitki indeksi tanımı kullanılarak, bitki örtüsü bakımından yoğun bölgeler,
yerleşim, kayalık, toprak vb. bitki örtüsü bulunmayan veya çok seyrek bitki örtüsü olan bölgelerden
kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Bitkiler, elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinde yüksek,
görünür bölgesinde düşük yansıtım özelliği gösterir. Kaya ve toprak, görünür ve yakın kızılötesi
bölgede benzer yansıtım gösterir. Su ve kar ise görünen bölgede yakın kızılötesi bölgeden daha yüksek
yansıtım gösterir (Lillesand ve Kiefer, 2000; Richards, 2006). Şekil 1-a‟da toprağın, Şekil 1-b‟de bitki
örtüsünün spektral yansıtım eğrileri gösterilmiştir.
Yeryüzündeki nesnelerin bu özelliğinden yararlanılarak, elektromanyetik spektrumun yakın
kızılötesi ve görünen kırmızı bölgelerine bağlı olarak normalleştirilmiş bitki indeksi tanımlanmıştır:

NDVI 

NIR  R
NIR  R

Burada:
NIR : Yakın kızılötesi bantta yansıtım
R : Kırmızı bantta yansıtım
Normalleştirilmiş bitki indeksi sonucunda -1 ile +1 arasında değerler elde edilir. Yeşil bitki
örtüsü yüksek pozitif, su ise bunun tersine negatif değerler verir. Toprak, kaya vb. için bu değerler
yaklaşık 0 civarındadır (Lillesand ve Kiefer, 2000).

ġekil 1. Toprağın ve bitki örtüsünün spektral yansıtması (Maktav ve Sunar, 1991)

Uydu görüntülerinin daha kolay ve doğru yorumlanabilir olması için görüntülerden
oluşturulan çeşitli bant kombinasyonları, bitki indeksi görüntüsü, filtrelenmiş görüntüler, bantların
oranlanması veya fark görüntülerinin oluşturulması ile görüntünün şekil, renk, doku vb. özelliklerine
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bağlı olarak yorumlanması ve ekran üzerinden sayısallaştırma ile manuel olarak görüntünün
sınıflandırılması zaman alıcı ve zahmetli bir işlem olmakla beraber otomatik sınıflandırma işlemlerine
göre doğruluğu oldukça yüksektir.
Görsel yorumlamada özellikle çok bantlı görüntülerin kullanımında hangi bandın hangi yüzey
özelliklerini belirlemede kullanılabileceğinin çok iyi bilinmesi gerekir. Landsat-TM görüntüleri için
her bir bandın spektral aralığı ve başlıca uygulama alanları Tablo 1‟de verilmiştir.
Tablo 1. Landsat-TM görüntülerinin başlıca uygulama alanları

Kaynak: Lillesand ve Kiefer, 2000; Sesören, 1999

Landsat-TM görüntüleri için en çok kullanılan bant kombinasyonları Tablo.2‟de yer
almaktadır.
Tablo 2. Başlıca Landsat-TM bant kombinasyonları

Kaynak: Lillesand ve Kiefer, 2000
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Su sediman haritalarının hazırlanması için normal renk kombinasyonları (3-2-1) tercih
edilirken kentsel özellikler ve bitki örtüsü tiplerinin belirlenmesi gibi uygulamalarda (4-3-2), (5-4-3),
(7-4-3) tercih edilir (Lillesand ve Kiefer, 2000).
4-3-2 (kırmızı, yeşil, mavi) bant kombinasyonunda, bitki örtüsü kırmızı tonlarında, kentsel
alanlar siyan mavi ve topraklar koyudan açığa kahverengi tonlarında görünür. Genelde, geniş yapraklı
veya sağlıklı bitki örtüsü koyu kırmızı, çimen veya daha seyrek bitki örtüsü daha açık kırmızı
tonlarında görünür. Çok kullanılan bant kombinasyonlarından biridir ve bitki örtüsü çalışmalarında
oldukça kullanışlıdır.
5-4-3 (kırmızı, yeşil, mavi) bant kombinasyonu büyük miktarda bilgi içerir ve yüksek
kontrastlıdır. Sağlıklı bitki örtüsü parlak yeşil, topraklar açık mor tonlarında görünür.
7-4-3 (kırmızı, yeşil, mavi) bant kombinasyonunda sağlıklı bitki örtüsü parlak yeşil, çıplak
toprak pembe, seyrek bitki örtülü alanlar turuncu ve kahverengi tonlarında görünür.
3. Uygulama
Bu çalışmada 1984 yılı Landsat-TM, 1997 yılı Landsat-TM ve IRS-1C ve 2008 yılı Ikonos
uydu görüntüleri kullanılarak Samsun ili Atakum ilçesinin (Şekil 2) arazi kullanımı/örtüsündeki
değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uydu görüntülerinin işlenmesinde ErMapper 7.1,
veritabanının oluşturulması ve CBS analizleri için ArcGIS 9.2 yazılımları kullanılmıştır.

ġekil 2. Çalışma alanı: Samsun-Atakum ilçesi 3 boyutlu görüntüsü

Görüntülerin rektifikasyonu için 1/25.000 ölçekli standart topoğrafik haritalar (STH) ve
1/1000 ölçekli halihazır haritalar kullanılmış ve görüntüler UTM sisteminde koordinatlandırılmıştır.
Uydu görüntüleri piksel değerleri, şekil, doku, boyut, konum vb. özelliklerine bağlı olarak yorumlanıp
ekran üzerinden sayısallaştırma yapılarak 1984, 1997 ve 2008 yılları için arazi kullanımı/örtüsü
bilgileri elde edilmiştir. Görüntülerin yorumlanmasında farklı bant kombinasyonları, normalleştirilmiş
bitki indeksi farkı, STH‟lar ve halihazır haritalardan yararlanılmıştır. Arazi kullanımı/örtüsü sınıfları
CORINE sistemine göre oluşturulmuştur. Sınıflar; orman, kentsel yeşil alan, tarım alanları, yoğun
yerleşim, az yoğunluktaki yerleşim alanları, çıplak alanlar ve suyla kaplı alanlar olarak belirlenmiş ve
veritabanı oluşturulmuştur (Şekil 4 ve 5).
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ġekil 3. Samsun-Atakum Landsat-TM(432)-1984, 1997; IRS-1C-1997; Ikonos-2008 görüntüleri

ġekil 4. Samsun-Atakum 1984, 1997 ve 2008 yılı sınıflandırılmış görüntüler

ġekil 5. Sorgulama ekranı
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Samsun-Ankara ve Samsun-Sinop karayolları üzerinde ve 20 km kıyıya sahip bir yerleşim
alanı olan Atakum ilçesinin 1984, 1997 ve 2008 yıllarına ait arazi kullanımı/örtüsü incelendiğinde
yerleşim alanlarında önemli bir artış olduğu görülmüştür (Şekil 6). Özellikle Samsun-Sinop karayolu
aksı, önceleri kentin yazlık konut alanlarının bulunduğu bir bölge iken, üniversite ve hastanenin bu
alanda bulunması, turizm ve ticaret yatırımlarının bu bölgede gerçekleştirilmesi ve üniversite
yakınlarında toplu konutların yapılması ile hızlı bir gelişme göstermiş ve kent merkezinden devamlı
göç alarak daimi iskân için kentin öncelikli tercih edilen bölgesi olmuştur. Ancak ülkemizde sürekli
değişen siyasi koşullar ve baskılar nedeniyle birçok yerde olduğu gibi imar kanunu ve ilgili mevzuatın
uygulanmamasından dolayı ilçenin kıyı, orman ve sulama alanlarının işgal edilerek kontrolsüzce
yerleşime açıldığı tespit edilmiştir.

ġekil 6. Samsun-Atakum 1984, 1997 ve 2008 yılları arasındaki kentsel değişim
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4. Sonuç
Ülkemizde özellikle kentsel alanlardaki nüfus artışı arazi kullanımı/örtüsündeki değişimleri de
hızlandırmıştır. Hızlı kentleşme sonucunda toprak az bulunur ve değerli olmuştur. Bu nedenle
özellikle kentlerde idari, ekonomik, teknik ve sosyal altyapı fonksiyonlarının optimum bir şekilde
dağılımını sağlamak için etkili arazi kullanım politikalarının geliştirilmesi gereklidir.
Kırsal alanlarda arazi kullanımı/örtüsü uzun yıllar değişmezken kentsel alanlarda bunun tam
tersi olarak hızlı nüfus artışının yarattığı baskı ile zaman içinde arazi kullanımında önemli
değişiklikler görülebilmektedir. Bu değişimin en hızlı ve belirgin olduğu bölgeler kentsel gelişme
alanlarıdır. Kentsel gelişmenin yönlendirilememesi ve gecekondulaşmanın engellenememesi nedeniyle
kıyılar, ormanlar, tarımsal araziler bozularak bilinçsizce sanayi ve yerleşim alanlarına
dönüştürülmektedir. Arazi kullanımı/örtüsü hakkındaki güncel bilgiler ve belirli tarihler arasındaki
değişim bilgileri, arazinin yanlış kullanımını önlemek, koruma ve planlı gelişmeyi sağlamak için
doğru stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Belirli tarihler arasında arazi kullanımı/örtüsündeki
değişimlerin belirlenmesi ile farklı kullanımlara dönüştürülmüş verimli arazilerin, yok edilmiş
ormanların tespiti ve kentsel yayılmanın belirlenmesi mümkündür. Dolayısıyla arazi
kullanımı/örtüsündeki değişimlerin belirlenmesiyle, kentsel gelişimin kıyı, orman ve tarım arazilerini
tahrip etmeden dengeli ve kontrollü olarak yönlendirilmesi ve riskli alanların kontrolü kolaylaşır.
Uzaktan algılama, aynı alanın farklı tarihlerde görüntülenme olanağının bulunması, hızlı ve
özellikle büyük alanlar için ekonomik bir veri kaynağı olması, elektromanyetik spektrumun farklı
bölgelerinde algılama yapılabilmesi nedeniyle çok fazla bilgi taşımasından dolayı günümüzde arazi
kullanımı/örtüsünün belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek en önemli veri kaynağıdır. CBS ise arazi
kullanımı/örtüsündeki değişimlerin izlenmesinde tüm verilerin bir veritabanında saklanması, zamansal
analizler, sorgulama ve harita, tablo, grafik çıktılarının hazırlanabilmesi için oldukça güçlü bir araçtır.
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