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Öz: Günümüz kentleri, mekânsal olarak karmaşık ve doğrusal olmayan bir şekilde hızla genişlemekte ve kentsel
alanlardaki ve kent çeperlerindeki doğal veya tarımsal peyzaj desenini hızla dönüştürmektedir. Peyzaj deseninde
yaşanan bu hızlı dönüşüm ekosistem süreçlerini ve dinamiklerini etkileyerek, doğal yaşam alanlarının tür
kompozisyonunu, hidrolojik sistemleri, enerji akışlarını ve besleyici döngülerini değiştirerek kendisinden çok daha
geniş ölçekte, çevresel değişikliklere neden olmaktadır. Bu nedenle kentsel genişlemenin ekosistem süreçleri ve
dinamikleri üzerindeki çok yönlü etkisinin anlaşılması için mekânsal ve zamansal derinliğe sahip kentsel ekoloji
çalışmaları, kaynakların kullanımına yönelik sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Bu
önemden hareketle bu çalışma, Türkiye’nin ikinci büyük kenti olan Ankara kenti ve çevresinde (13700 km2) 32 yıllık
periyotta kentsel genişlemenin peyzaj deseni ve ekosistem süreçleri üzerine etkisine odaklanmaktadır.
Çalışmada çok zamanlı arazi kullanım kategorilerinin (kentsel alan, tarım alanları, ağaçlık alanlar vb. gibi)
belirlenmesinde uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Kentsel genişlemenin peyzaj deseni ve süreci üzerindeki
etkisinin belirlenmesi için şekil kenar ve alan özelliklerine sahip peyzaj metriklerinden yararlanılmıştır. Çalışmada
kentsel genişlemenin peyzaj deseninde yarattığı değişim, Landsat 5 TM (1984), Landsat 7 ETM (2000), Landsat 8 OLI
(2016) uydu görüntülerinin nesne tabanlı sınıflandırılması sonucunda elde edilen arazi örtüsü ve arazi kullanımı
haritaları üzerinden tespit edilmiştir. Desen analizinde Kuru tarım alanları, Sulu tarım alanları, Geniş yapraklı ve İğne
yapraklı ağaçlık alanlar, Kentsel yeşiller ve konut bahçeleri, Su yüzeyleri, Çayırlar ve meralar, Kentsel alanlar, Maden
alanları ve Çıplak yüzeyler olmak üzere 9 arazi kullanım kategorisi kullanılmıştır. Peyzaj deseninde meydana gelen
değişimin belirlenmesinde sınıf ve peyzaj düzeyinde Largest Patch Index (LPI), Edge Density (ED), Patch Area
(Area_AM), CONTIG, Simpson’s Diversity Index ve Patch Richness metrikleri kullanılarak, peyzaj desen değişiminin
ekosistem süreçleri üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Buna göre çalışma kentsel genişlemenin tipi, tarımsal ve doğal
peyzajların şekil ve alan özellikleri ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkinin ortaya konulmasına ilişkin üç ana başlık altında
sonuçlar üretmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel genişleme, Peyzaj deseni, Peyzaj metrikleri, Obje tabanlı sınıflandırma

Abstract: Contemporary cities are spatially expanding rapidly in a complex and non-linear way which is rapidly
transforming natural and/or agricultural landscape patterns in urban areas and urban periphery. This rapid
transformation in the landscape pattern causes environmental changes on a much wider scale by affecting ecosystem
processes and dynamics and changing the natural habitats, species composition, hydrological systems, energy flows
and nutrient cycles. For this reason, urban ecology studies with spatial and temporal depth are crucial for
understanding the multifaceted impact of urban expansion on ecosystem processes and dynamics and for developing
sustainable policies for the use of resources. Thus, this study focuses on the effects of urban sprawl on landscape
pattern and on ecosystem processes for 32 years time period in Ankara and its periphery (13 700 km 2) which is the
second largest city of Turkey.
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In the study, satellite images and landscape metrics with shape edge and area features are used to determine the multitime land use categories (such as urban areas, agricultural areas, woodlands, etc.); urban expansion and the impact on
the landscape pattern and processes respectively. The change in landscape pattern caused by urban expansion is
determined through land cover and land use maps that is obtained as object-based classification of Landsat 5 TM
(1984), Landsat 7 ETM (2000) and Landsat 8 OLI (2016) satellite images. 9 land use categories (Dry-land farming
areas, Irrigated areas, Broad-leaved and Coniferous wooded areas (Forest land), Urban green and residential
gardens, Water surfaces, Meadows and pastures, Urban areas, Mining site and barren land) are used in pattern
analysis. The changes in the landscape pattern and the effects of this change on the ecosystem processes are determined
by using the Largest Patch Index (LPI), Edge Density (ED), Patch Area (Area_AM), CONTIG, Simpson's Diversity
Index and Patch Richness metrics at the class and landscape level. Consequently, results are gathered under three
headings as follows: the type of urban expansion, the shape and area characteristics of agricultural and natural
landscapes, and the impacts on biodiversity.
Keywords: Urban expansion, Landscape pattern, Landscape metrics, Urban ecology

1. Giriş
Günümüzde doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaların pek çoğu insanların
ekosistemler özellikle de kentsel ekosistemler üzerinde oynadığı çok yönlü rolün anlaşılmasına
odaklanmaktadır. Ancak, farklı ekonomik aktiviteler ve aktörlerin, geniş bir varyasyon içinde ve farklı
mekânsal ölçeklerde etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan insan aktivitelerinin çeşitliliği ve
karmaşıklığı nedeniyle insanın, ekosistem üzerinde oynadığı rolün tüm yönleriyle anlaşılması noktasında
zorlanılmaktadır (Alberti, 2008; Cengiz vd., 2016). İnsan aktivitelerin çeşitliliğinin ve yoğunluğunun
artması, doğal peyzajların ekosistem süreçlerini ve dinamiklerini değiştirerek insan baskın ekosistemlere
dönüşmesine neden olmaktadır (Alberti, 2008). Bu dönüşüm süreci son 200 yıldır çoğunlukla karmaşık
ekonomik ve sosyal ilişkilerin ortaya çıktığı ve peyzajlarda biyoçeşitlilik açısından tek bir türün egemen
olduğu kentsel alanlar ve kentsel çeperlerde yaşanmaktadır. Bu alanlarda yaşanan dönüşüm, doğal yaşam
alanlarının tür kompozisyonunu, hidrolojik sistemleri, enerji akışlarını ve besleyici döngülerini değiştirerek
kendisinden çok daha geniş ölçekte, çevresel değişikliklere neden olmaktadır. (Sukopp, 1990; McDonnell
vd., 1997; Breuste vd., 1998; European Commission, 1999; Baker vd., 2001; Luck ve Wu, 2002). Kentsel
genişlemeden kaynaklanan söz konusu değişikliklerin belirlenmesi ve kentsel arazi kullanım değişiminin
etkilediği, sosyal, ekonomik ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine odaklanan stratejilerin oluşturulması
için kaynak yöneticiler ve plancılar bir takım yeni tekniklere gereksinim duymaktadır. Bu bağlamda, son 30
yılda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) tekniklerinde yaşanan gelişmelere paralel
olarak, peyzaj ekolojisi yaklaşımları ile ortaya konulan peyzaj metrikleri ile kentsel
yayılmanın/genişlemenin, peyzaj deseni üzerindeki etkisinin matematiksel olarak ölçülmesinde önemli bir
araç olarak kullanılmaktadır. Kentsel alanlarda sosyo-ekonomik değişimlerin mekânsal düzene etkisi peyzaj
metrikleri ile sorgulanmakta ve kentsel yayılma elde edilen metrik değerleri üzerinden değerlendirilmektedir.
Peyzaj metrikleri arazi örtüsü lekelerinin mekânsal desenini, arazi örtüsü sınıflarını ya da peyzaj
mozaiklerini leke sınıf ve peyzaj ölçeğinde (Botequilha Leitão vd., 2006) hesaplayan sayısal ölçümlerdir
(McGarigal ve Marks, 1995; Turner vd., 2001; Ji vd., 2006; Görmüş, 2012; Tağıl vd., 2016). Gustafson’a
(1998) göre peyzaj metrikleri lekelerin, leke sınıflarının ya da tüm mozaiğin mekânsal yapısını ölçmekte ve
tanımlamaktadır. Peyzaj metrikleri peyzaj karakterindeki değişimin analizinin yanı sıra sosyal ve çevresel
süreçler arasındaki karmaşık ilişkinin belirlenmesini de sağlamaktadır (Forman, 1995; Turner vd., 2001;
Esbah vd., 2009; Esbah vd, 2010; Görmüş, 2012; Tağıl vd., 2016). Elde edilen analizler ve belirlenen ilişki
şekilleri peyzajların hem ekolojik bütünlüğünü değerlendirmede hem de planlamayı desteklemek amacıyla
kurgulanan modellerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır (Esbah vd., 2009; Esbah vd., 2010, Görmüş, 2012).
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Peyzaj yapısı ve ekolojik süreçler arasındaki ilişkiyi anlamak için peyzaj deseninin belirlenmesi ve ölçülmesi
konusunun anlaşılması gerekmektedir. Peyzaj mozaikleri doğal-insan yönetimli lekelerin (Burgess ve Sharpe
1981, Forman ve Godron 1981, Krummel vd. 1987, Turner ve Ruscher 1988; Tağıl vd., 2016) karışımıdır.
Bilgisayar destekli programlar aracılığıyla lekelerin mekânsal analizi yapılabilmektedir. SPAN ve
FRAGSTATS peyzaj desenlerini ölçmek için geliştirilmiş analiz programları olarak dikkati çekmektedir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) peyzaj düzeyindeki araştırmaların sorularına yanıt vermede iyi bir araçtır.
Pek çok önemli ekolojik problemler CBS aracılığıyla kolaylıkla ortaya çıkarılmaktadır. Bu çalışmanın temel
amacı CBS ve peyzaj metriklerinin kentsel dinamiklerin ve ekosistemlerin nasıl değiştiğini anlamada ve
kentsel politika üretmedeki yararını açıkça ortaya koymaktadır.
Bu nedenle, çalışma kentsel genişleme hızının Türkiye ortalamasından daha hızlı olduğu Ankara kenti ve
çevresini kapsayan alanda (13500 km2) kentsel genişlemenin tipini ve genişlemenin peyzaj deseni üzerindeki
etkisinin çok zamanlı olarak ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Çalışmada peyzaj metrikleri dışında,
kentsel genişlemenin tipinin belirlenmesine yönelik kentsel metrikler kullanılmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
2.1 Çalışma Alanı
Ankara kenti, İç Anadolu Bölgesinin kuzeybatısında, 39°57' kuzey enlemi ile 32°53' doğu
boylamları arasında kalan, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri içinde yer almaktadır. Kentin büyük bir
bölümü İç Anadolu’nun kuzeybatısında, kuzeyinde kalan küçük bir bölümü ise Karadeniz Bölgesi’nde yer
almaktadır. Ankara’nın kuzeyinde Çankırı ili, doğusunda Kırıkkale ve Kırşehir illeri, güneyinde Aksaray ve
Konya illeri, batısında Bilecik ve Eskişehir illeri ve kuzeybatında Bolu iline komşudur. Araştırma alanı,
Ankara kenti 2023 Nazım İmar Planı (NİP) sınırlarını içine alan 1/100.000 ölçekli topoğrafik haritaların H
28-29-30, I 28-29-30 ve J 28-29-30 numaralı paftalarında yer almakta ve 13.478 km2’lik alan kaplamaktadır
(Şekil 1). Araştırma alanı sınırları içerisinde, Altındağ, Akyurt, Ayaş, Bala, Çankaya, Çubuk, Elmadağ,
Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle
ilçeleri bulunmaktadır.
Çalışma alanında peyzaj desen değişimini yönlendiren biyofiziksel etmenler; Araştırma
alanındaki yükseklik 570-1980 metre aralığında ve ortalama yükseklik 1275 metredir. Alanın en yüksek
bölgesi Kuzeybatı Anadolu Dağlarının içinden geçtiği kuzey bölgesidir. Yükseklik kuzeyden güneye doğru
azalmaktadır. Araştırma alanı doğu batı yönünde kırık çanak formunda ve kent merkezi çanağın ortasındaki
ovalarda yer almaktadır. Araştırma alanındaki jeomorfolojik çanak kent makroformunu ve araştırma
alanındaki peyzaj deseni değişimini etkileyen en önemli biyofiziksel etmendir (Şekil 1). Araştırma
alanındaki en baskın eğim basamağı 3323 km2’lik alan ile çalışma alanının %24,6’sını kaplayan az eğimli
alanlardan oluşmaktadır. Çalışma alanındaki düz alanlar, tüm alanın %7,9’unu ve %30’dan fazla eğime sahip
alanlar tüm alanın %10,9’unu kaplamaktadır. Çalışma alanının güneyinden, kuzeyine ve batısından doğusuna
doğru eğim artmaktadır. Kent merkezi ve merkez bütünleşik konumdaki yerleşimlerde eğim görece olarak
düşüktür.
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Şekil 1. Çalışma alanı konumu ve topografik özellikler

Çalışma alanı desen değişimini etkileyen demografik durum; 1950-1980 yılları arasında şehircilikte
modernizme alternatif bir proje geliştirilmemiş ve kent topraklarında özel mülkiyet ve kentsel ranttan
yararlanma isteği nedeniyle planlar uygulanamamıştır. Ankara nüfus hızı özellikleri nedeniyle üç ayrı dönem
oluşturmaktadır. 1927-1950 dönemi; Türkiye’de kentleşme hızı genel nüfus artışından ve Ankara nüfusu da
Türkiye’deki kentleşme hızından iki kat fazla artmıştır (Aydın vd. 2005). 1950-1975 dönemi; Türkiye’de
hem kentleşme hızı ve hem de genel nüfus artışı Ankara’nın hızına yetişmiştir. Ancak Ankara’daki nüfus
büyüme hızı Türkiye ortalamasının üzerindedir. 1975-1985 dönemi: bu dönemde Ankara’nın nüfus artış hızı
Türkiye’nin nüfus artış hızının gerisinde kalmıştır. Ankara nüfusunun artışında temel iki etmen
bulunmaktadır; belediye sınırlarının genişletilmesi ve alınan göç. Ankara’da 1975-1980’de net göç hızı
%20,63;1980-1985’de %12.96; 1985-1990’da %24.90 olmuştur.
31 Aralık 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sonuçlarına göre Ankara ili nüfus büyüklüğü olarak
77.695.904 nüfusa sahip Türkiye’de 5.346.518’lik nüfus ile 2. Büyük il konumundadır. 1985-2016 yılları
arasında Ankara’da nüfus %55,7 artarken Türkiye’de %53,3 artmıştır. 2014-2016 yılları arasında nüfus artış
hızı %3.18 iken Türkiye nüfus artış hızı %2,7’dir.
2.1.

Veri yapısı ve tanımı

Araştırmada, peyzaj desen süreç etkileşiminin değişiminin ölçülmesinde (Çizelge 1);

•
•
•

Peyzaj desen değişiminin tespit edilebilmesi için çok zamanlı uydu görüntüleri,
Uydu görüntüleri ön işlemlerinde kullanılmak üzere Sayısal Yükseklik Modeli (SYM), Yer Kontrol
Noktaları (YKN), Nazım İmar Plan Sınırı (NİP),
Peyzaj desen değişiminin nedenlerinin belirlenmesi için nüfus gibi demografik içerikli veriler
kullanılmıştır.
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Çizelge 1. Araştırmada kullanılan veri yapısı ve tanımı
Veri türü

Ölçek

Landsat TM, ETM ve OLI uydu görüntüleri (1984-20012018)
Yapısal plan, 2023 NİP

Veri kaynağı
30*30 metre

USGS

1/50.000

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Nüfus vb. gibi sosyo ekonomik veriler (1984-2016)
ASTER Level-1A Sayısal Yükseklik Modeli

Türkiye İstatistik Kurumu
30*30 metre

USGS

2.2. Yöntem
Araştırmada kentsel genişlemenin neden olduğu peyzaj desen değişiminin ölçülmesini amaçlayan
araştırmanın yöntemi birbirini izleyen 3 analitik aşamadan oluşmaktadır. Araştırmada, öncelikle kentsel arazi
kullanım bağlamında ortaya çıkan peyzaj desen değişimi çok zamanlı olarak tespit edilmiştir (Aşama 1).
Ardından peyzaj desen değişiminin, peyzaj metrikleri ile ölçülmesi (Aşama 2). Son olarak desen değişimine
neden olan nüfus gibi sosyo ekonomik faktörler ile ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi (Aşama 3)
aşamalarından oluşmaktadır (Şekil 2).
I. Aşama Kentsel arazi kullanım bağlamında ortaya çıkan peyzaj desen değişimi çok zamanlı
olarak tespit edilmesi; Peyzaj desen değişiminin çok zamanlı olarak belirlenmesi; Bu alt aşamanın
gerçekleştirilmesinde, Landsat TM, ETM ve OLI uydularına ait çok zamanlı uydu görüntüleri
sınıflandırılarak, araştırma alanına araştırma alanına ilişkin 1984, 2001 ve 2018 yıllarına ait arazi kullanımı
arazi örtüsü haritaları üzerinden peyzaj desen değişimi çok zamanlı olarak ortaya konuluştur.
Uydu görüntülerinin sınıflandırılması aşaması kendi içerisinde iki aşamadan oluşmaktadır.
Uydu görüntüleri ön işlemleri:
Geometrik düzeltme; USGS’den (Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu) elde
edilen Tier 1-L1TP grubu, yer kontrol noktaları kullanılarak, sistematik, geometrik ve topoğrafik düzeltmesi
yapılmış ve çok zamanlı piksel düzeyinde analizler yapmaya elverişli yüksek kalitede veriler kullanılacaktır.
Verilerdeki RMS değeri 0,4 pikselden (12 metre) küçük olduğundan (kabul değeri, ± 15 m.(0.5 piksel))
(Welch ve Usery, 1984; Kaya vd., 2002) ekstra bir geometrik düzeltme işlemine gerek duyulmamıştır.
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Şekil 2. Yöntem akış diyagramı

Radyometrik düzeltme; Algılayıcı sistem tarafından ölçülen nesne ışımaları, Güneş ışınımındaki
değişim, atmosferik yutulma ve saçılma gibi atmosferik koşullardan etkilenerek aynı bölgenin farklı zaman
dilimlerinde ve farklı algılayıcılarından elde edilen görüntülerde farklı piksel yansıtım değerleri vermesine
neden olmaktadır. Analizlerde kullanılacak olan çok zamanlı uydu görüntüler radyometrik düzeltme başlığı
altında atmosferik düzeltme işlemi uygulanmıştır. Araştırmada atmosferik düzeltme işleminde, yüzey
yansıtabilirliği (albedo), yüzey yüksekliği, su buharı miktarı, aerosol ve bulut optik kalınlığı, yüzey ve
atmosferik sıcaklıklar gibi atmosferik parametreleri türeterek yüzey yansıtım değerlerinin doğru olarak elde
edilmesine olanak tanıyan FLAASH model kullanılmıştır.
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Radyometrik ve geometrik düzeltmesi yapılan uydu görüntüleri 1984 yılına ait 2 çerçeve, 2001
yılına ait 3 çerçeve, ve 2018 yılına ait 3 çerçeve görüntü ayrı ayrı mozaiklenerek çalışma alanına göre
çıkarılarak sınıflandırma işlemine geçilmiştir.
Uydu görüntülerinin sınıflandırılması;
Bu aşamada, görüntü üzerindeki anlamlı örüntü gruplarının belirlenmesi veya başka bir deyişle
görüntüde bulunan her pikseli spektral özelliklerine göre farklı gruplara ayırarak ve pikseli yansıtma
değerlerine göre yeryüzünde karşılık geldiği kümeye atama işlemi (Oruç, 2003) için obje tabanlı
sınıflandırma tekniği kullanılacaktır. Araştırmanın amacı ve uydu görüntülerinin mekânsal çözünürlüğü
dikkate alınarak, sınıflandırma Kuru tarım alanları, Sulu tarım alanları, Geniş yapraklı ve İğne yapraklı
ağaçlık alanlar, Kentsel yeşiller ve konut bahçeleri, Su yüzeyleri, Çayırlar ve meralar, Kentsel alanlar,
Maden alanları ve Çorak alanlar olmak üzere 9 arazi kullanım kategorisi üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Sınıflandırma işlemi kendi içerisinde, segmentasyon aşaması, eşik belirleme aşaması ve doğruluk analizi
olmak üzere 3 adımda gerçekleştirilmiştir.
Segmentasyon; arazi kullanım kategorilerinin detaylarına göre, farklı ölçeklerde birçok kez
gerçekleştirilecektir. Örneğin yol gibi lineer hatların detay çıkarımında segmentasyon ölçek parametresi = 1
alınmıştır (cheeseboard segmentation) (Cengiz ve Yılmaz, 2016). Görüntü üzerindeki daha büyük lekelere
sahip arazi kullanım kategorileri için örneğin kentsel alanlar için başlangıç çoklu segmentasyon ölçeği 15
olarak belirlenmişken, bu kategorinin alt kategorisi olan kentsel yeşiller ve konut bahçeleri için ölçek 3
olarak belirlenmiştir. Segmentasyon aşamasından sonra arazi kullanım kategorilerine ait eşiklerin
belirlenmesi için görüntüyü oluşturan bantlar arasında, matematiksel ilişkiler kurularak indeksler
oluşturulmuştur. Arazi kullanım kategorilerinin belirlenmesinde kullanılan indeksler ve eşik değerler şu
şekildedir;
Orman alanlarının sınıflandırılması;
Orman İndeksi (FI),
Normalleşmiş Fark Vejetasyon İndeksi (NDVI)
Kullanılan eşitlikler şu şekildedir;
FI = (([Mean NIR]-[Mean Red]-0.01)/([Mean NIR]-[Mean Red]))*((1-[Mean NIR])/(0.1+[Mean
Green]))
NDVI = ([Mean NIR]-[ Mean Red])/([Mean NIR]+[Mean Red])
Eşitliklerde kullanılan Mean NIR, Mean Red, Mean Green ve Mean Blue sırasıyla uydu
görüntüsünde, Band 4, Band 3, Band 2 ve Band 1’ e karşılık gelmektedir. orman alanların
sınıflandırılmasında öncelikli olarak Orman indeksi kullanılarak eşik değerler belirlenmiştir. Buna göre
çalışma özelinde belirlenen eşik değer; 3,4 ≤ FI belirlenmiş ve sınıflandırma yapılmıştır. Ancak sınıflandırma
sonucunda, sadece orman alanları değil aynı zamanda su yüzeylerinin de FI eşik değeri 3,4’den büyük
olduğu için sınıflandırma sonucuna su yüzeyleri de karışmıştır. Bu noktada su yüzeylerinin NDVI eşik
değerinin negatif, ağaçlık alanların eşik değerinin pozitif olması üzerine yeni bir eşik kullanılarak ağaçlık
alanlar sınıfındaki karışıklık giderilmiştir.
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Çayırlar ve mera alanlarının sınıflandırılması;
NDVI indeks kullanılarak sınıflandırılmıştır. Sınıf için 0,25 ≤ NDVI ≤ 0,35 eşik değeri
belirlenmiştir.
Kayalık ve çıplak alanların sınıflandırılması;
Kayalık alan parlaklık indeksi (KAPİ) (çalışmaya özgü olarak oluşturulmuştur), Normalize Fark
Çıplaklık İndeksi (NDbal) ve Termal band kullanılarak sınıflandırılmıştır. Kullanılan eşitlikler şu şekildedir;
KAPI = ([Mean SWIR 2]+[Mean SWIR 1]+[Mean Blue])/3 (Orijinal)
NDbal = ([Mean SWIR 1]-[Mean Thermal band])/([Mean SWIR 1]+[Mean Thermal band])
Eşitliklerde kullanılan Mean SWIR 2, Mean SWIR 1, Mean Blue ve Mean Thermal band sırasıyla
uydu görüntüsünde, Band 7, Band 5, Band 2 ve Band 6’ ya karşılık gelmektedir. Kayalık ve çıplak alanların
belirlenmesinde, çalışmaya özgü olarak görünür parlaklık indeksi ile benzer mantıkta parlaklık indeksi
oluşturulmuştur. KAPİ, 7,5,1 band kombinasyonunda, kayalık ve çıplak alanlar parlaklık durumundan yola
çıkarak bu üç bandın aritmetik ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Ancak sınıflandırma sonucunda kayalık
ve çıplak alanlar kategorisine, bazı tarım alanlarının ve kentsel doku içerisinde kalan (özellikle beyaz çatılı)
alanların karıştığı tespit edilmiş ve NDbal ve Thermal band kullanılarak oluşturulan yeni eşik değerleri
kullanılarak bu karışıklık giderilmiştir.
Ekilebilir alanlarının sınıflandırılması;
Ekilebilir alanların sınıflandırmasında, öncelikle görüntü segmentasyon parametresi yeniden
düzenlenerek tarım parselleri çıkarılmış ve elde edilen kümelenmiş görüntü üzerinden Optimize edilmiş
Toprak Düzeltilmiş Vejetasyon İndeksi (OSAVI), Toprak Düzeltilmiş Vejetasyon İndeksi (SAVI) ve
Normalleşmiş Fark Vejetasyon İndeksi (NDVI) kullanılmıştır. Kullanılan eşitlikler şu şekildedir;
OSAVI = 1.5*([Mean NIR]-[Mean Red])/([Mean NIR]+[Mean Red]+0.16)
SAVI = ([Mean NIR]-[ Mean Red]-L)/([Mean NIR]+[Mean Red])*(1+L)
Eşitlikteki L değeri NIR ve Red bantları arasındaki dağılım kullanılarak önce her görüntü için NIR
ve Red arasındaki eğim sonra bu eğimden elde edilen Ağırlıklı Fark Vejetasyon İndeksi (WDVI)
oluşturularak hesaplanmıştır.
Su yüzeylerinin sınıflandırılması;
Su yüzeylerini sınıflandırmak için, Arazi ve Su Maske (LWM), Normalize Fark Su Indeks
Modifikasyonu (MNDWI), Şekil İndeksi (SI), Normalleşmiş Fark Vejetasyon İndeksi (NDVI) ve Arazi
Yüzey Su İndeksi (LSWI) kullanılmıştır. İndekslere ait eşitlikler şu şekildedir;
LWM = ([Mean SWIR 1])/([Mean Green]+0.0001)*100
MNDWI = ([Mean Green]-[Mean SWIR 1])/([Mean Green]+[Mean SWIR 1])
NDVI = ([Mean NIR]-[ Mean NIR])/([Mean NIR]+[Mean Red])
Eşitliklerde kullanılan Mean SWIR 1, Mean Green, Mean NIR ve Mean Red sırasıyla uydu
görüntüsünde, Band 5, Band 2, Band 4 ve Band 3’ e karşılık gelmektedir. Su yüzeylerinin
sınıflandırılmasında öncelikle LWM ve MNDWI indeksler kullanılarak eşik değerler belirlenmiştir. 09/1984
tarihli görüntü için belirlenen eşik değerler, 0 ≤ LWM ≤ 50 ve 0 ≤ MNDWI ≤ 1 olarak belirlenmiş ve bu eşik
değerlere göre sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma sonucunda görüntü üzerindeki, su yüzeyleri ve
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gölgeli alanlar belirlenmiştir. Bu noktada yanlış olarak sınıflanan gölgelik alanlar (dağlık alanlardan kaynaklı
gölgeli alanlar), ASTER GDEM 30 metre çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modeli kullanılarak oluşturulan
eğim katmanı kullanılarak ortadan kaldırılmıştır.
Kentsel alanların ve kentsel yeşillerin sınıflandırılması;
Kentsel alanları sınıflandırmak için, öncelikle görüntü segmentasyon parametresi yeniden
düzenlenerek düzey 2 kategorileri kümelenmiş ve Normalize Fark Çıplaklık İndeksi (NDbal), Normalize
Fark Yerleşim İndeksi (NDBI), Şekil İndeksleri ve bandlara ait spectral yansıtım değerleri kullanılarak
kentsel alanlar sınıflandırılmış daha sonra segmentasyon parametresi küçültülerek bu kümenin içerisinden
kentsel yeşil alanlar ve konut bahçeleri çıkarılmıştır.
NDbal = ([Mean SWIR 1]-[Mean Thermal band])/([Mean SWIR 1]+[Mean Thermal band])
NDBI = ([Mean SWIR 1]-[Mean NIR])/([Mean SWIR 1]+[Mean NIR])
Doğruluk analizi; Çalışma için minimum doğruluk 1984, 2001, 2018 yılları için sırasıyla %82, %86,
%89 olarak belirlenmiştir. Doğruluk analizinde hata matrisleri ve KAPPA indeks sınıf bazında referans
veriler (gerçek yersel kontrol noktaları 2018) ve sınıflandırma sonuçları arasındaki ilişki incelenerek
oluşturulmuştur.
II. Aşama; Peyzaj desen değişiminin, peyzaj metrikleri ve kentsel metrikler ile ölçülmesi; Bu
aşamada, 1984 ve 2018 yılları arasında meydana gelen desen değişiminin, biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi,
alan, kenar ve şekil özelliklerini inceleyen peyzaj metrikleri üzerinden belirlenmiştir. Araştırmada
kullanılacak peyzaj metrikleri UNİX tabanlı Fragstat 4.2 programında hareketli pencere (Moving window)
özelliği kullanılarak hesaplanmıştır. (Tağıl vd., 2016; Cengiz vd., 2017).
III. Aşama; Desen değişimine neden olan nüfus gibi sosyo ekonomik faktörler ile ölçüm
sonuçlarının değerlendirilmesi; Bu aşamada, ilk iki aşamada elde edilen bulgular ile nüfus değişiminin
mekânsal eğilimini ilişkin bulgular birlikte değerlendirilmiştir.
3. Bulgular ve Analiz
3.1. Arazi kullanım kategorileri
Araştırma alanında yıllara göre arazi kullanım kategorilerindeki artış ve azalış incelendiğinde, 1984
yılında 186,21 km2 olan kentsel alanlar 2001 yılında % 71 artış göstererek 319. 75 km2’ye 2018 yılında ise
445.37 75 km2’ye yükselmiştir. Aynı şekilde 1984 yılında 78.24 km2 olan ulaşım ağları 2001 ve 2018
yıllarında sırasıyla 104.69 km2 ve 148,46 km2’ye artış göstermiştir. 1984, 2001 ve 2018 yıllarında su
yüzeylerinde de ciddi bir artış görülmektedir. 1984 yılında tüm araştırma alanının (13.500 km2) %0,25’ i su
yüzeylerinden oluşmaktayken (35,62 km2), 2001 yılında % 0,46 (62, 8 km2) ve 2018 yılında %0.52’si
(70,73km2) su yüzeylerinden oluşmaktadır. 1984 yılında 481 km2 olan orman alanları 2001 yılında 649
km2’ye ve 2018 yılında 1126 km2’ye yükselmiştir. Bununla birlikte 1984 yılında tüm tarım alanları (sulu
tarım, kuru tarım ve nadas) toplam 3.800 km2’lik alan kaplarken, 2001 yılında 3.345 km2 2018 yılında ise
3087 km2 alan kaplamaktadır (Şekil 3).
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Şekil 3. Arazi örtüsü arazi kullanımı (1984-2001-2018)

3.2. Nüfus Yoğunluğu
Araştırma alanında yıllara göre nüfus yoğunluğu artmaktadır (Şekil 4). 1975 yılında kent nüfusu
çoğunlukla kuzeydoğu bölgesinde kümelenmişken, 1990’lı yıllardan sonra güney ve batı istikametinde
yoğunluk artışı görülmekte ve ilerleyen yıllarda da aynı eğilimin devam ettiği gözlenmektedir (Cengiz vd.,
2016a). Araştırma alanında 1984-2018 yılları arasındaki desen değişimi incelendiğinde kentsel arazi
kullanımının en çok etkilediği arazi kullanım kategorisinin tarım alanları olduğu belirlenmiştir (Şekil 4). Bu
dönemde kentsel alan artış hızından daha yüksektir. Bu artış, kent ekonomisindeki tarımsal üretimin nicelik
olarak daha da düşmesine neden olmuştur. Başka bir ifadeye, 1984-2018 yılları arasında tarım toprakları,
Ankara’da %18,76 azalırken, kentsel alanları ve servis alanları, %125 artmıştır. Arazi kullanım
kategorilerindeki değişim ile kentsel nüfus artışı arasında bir ilişki kurulduğunda, nüfusun bir kişi artması ile
Ankara’daki tarım topraklarında 727,4 m2, azalış meydana geldiği tespit edilmiştir(1985 Ankara nüfusu
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3.300.000 2018 nüfusu 5.414.000 kişi olarak alınmıştır). Ayrıca kentsel yayılmanın 34 yıllık periyotta
gösterdiği artış ile nüfus artış arasında ilişki kurulduğunda, nüfustaki bir kişilik artış için kentsel alanların,
301 m2 arttığı görülmektedir.

Şekil 4. Nüfus yoğunluğu kentsel büyüme

3.3. Peyzaj desen metrikleri ve kentsel metrikler;
Kenar yoğunluğu; peyzaj düzeyinde 1984’den 2018’e azalmaktadır.
Kenar yoğunluğundaki azalış ve ekilebilir alanlardaki alansal azalış birlikte değerlendirildiğinde, bu
alanlardaki kenar uzunluğunun azaldığı ve bu alanlardaki peyzaj şeklinin düzeldiği söylenebilir. Bu durumun
oluşmasında birden fazla neden olmasına karşın, toprak ortaklaştırılması vb. gibi
Çalışma alanı özelinde bu durumun ortaya çıkmasının en önemli nedeni yeni yapılan yolların
düzensiz tarım parsellerini şekillendirmesidir (Şekil 5).
En büyük leke indeksi;
1984 yılında ekilebilir alanlar tüm peyzaj alanın %28,14’üne hakimken, 2018 yılında bu oran
%22,8’e gerilemiştir. Diğer yandan 1984 yılında tüm peyzaj alanının %1,95 ine hakim olan yapılı yüzeyler
(ulaşım ağları ve yerleşim alanları) 2018 yılında %4,39’a gelmiştir. Ekilebilir alanlardaki bu azalış, LPI
sonuçları ile ele alındığında 1984 yılında tüm tarım alanın %20,32’si en büyük lekeden oluşurken bu oran
2018 yılında %10,45’e düşmüştür. Özellikle yeni yapılan yollar ve kentsel yayılma baskısı tarımsal
parçalılığı artırarak bu duruma neden olmuştur (Şekil 5).
Leke büyüklüğü;
Peyzaj düzeyinde ortalama alan büyüklüğü 1984’den 2018’e değişmemekle birlikte, sınıf düzeyinde
ele alındığında, 1984’te tüm tarım alanlarının %13,2’si Area_AM değerine eşit ve ya yüksekken, 2018
yılında bu oran %5,9a düşmüştür. Bu gösterge tarımsal parçalığın yeni yapılan yollar ile artığını
göstermektedir (Şekil 5).
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Şekil 5. Peyzaj desen ölçüm sonuçları

4. Sonuç
Bu çalışmada, çok zamanlı uydu görüntülerinden yararlanılarak elde edilen arazi kullanım
kategorileri üzerinden peyzaj metrikleri kullanılarak kentsel genişlemenin peyzaj desenini nasıl değiştirdiği
ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda, Ankara kenti ve çevresinde, peyzaj ekolojisi göstergeleri kullanılarak
mekânsal heterojenite çalışılmıştır. Bu noktada çalışmada kullanılan metrikler ile Ankara’da 34 senelik
periyotta kentsel genişlemenin merkezden çepere ekolojik süreci nasıl ve ne kadar etkilediği ortaya
konularak yorumlanmıştır. Bu nedenle peyzaj metriklerinin kentsel genişlemenin ekolojik etkisinin
anlaşılmasında ve kent planlarının bu bağlamda ele alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir (Tağıl vd.,
2016).
Ankara’da son 34 senede yaşanan kentsel genişleme özellikle kent çeperinde kalan tarım alanlarının
hem mekânsal olarak azalmasına hem de bu alanların birbirlerinden ayrılarak parçalanmasına ve izole
olmasına neden olmuştur. Bu alanlardaki peyzaj parçalanması sadece ekonomik üretici bir sistemin yok
olması değil aynı zamanda bu alanları yaşam alanı olarak kullanan faunanın da yok olmasına neden
olmaktadır. Ayrıca 34 yıllık periyotta orman alanlarında, ciddi bir artış gözlenmekle birlikte, bu alanlardaki
en büyük lekelerde yaşanan küçülme ve bu alanlardaki ekoloji ağların kaybolması bu alanların özellikle yeni
yapılan yollar ile birbirlerinden ayrılarak parçalandığını göstermektedir. Benzer durum kentsel açık yeşil
alanlar ve konut bahçeleri kategorisinde de gözlenmektedir. Buna göre 34 yıllık periyotta kentsel açık yeşil
alanlar belirli noktalarda kümelenmekte ve kent içerisindeki açık yeşil alanlar sistemleri birbirinden izole
lekelere dönüşmektedir. Araştırma alanında kullanılan peyzaj desen metrikleri peyzajda parçalanmanın
hakim olduğunu ve bu parçalanmaya bağlı karmaşanın arttığını göstermektedir.
Bu bağlamda Ankara kentsel-kırsal kuşak geçiş bölgesinde ve kırsal kuşak kuzey bölgesinde,
yaşayan nüfusun tarım alanları ve ormanlar gibi bitki örtüsüne bağlı bir yaşamın olmaması gelecekte nüfus
yapısını daha fazla etkileyerek ve yok olmasına neden olacaktır. Bu noktada kentsel kırsal geçişlerinde
tarımsal üretim teşvik edilerek kent gelişimini yönlendirecek tarımsal kuşak çalışmaları tarım alanları ve bu
alanların doğrudan kullanıcıları açısından olumlu sonuçlar üretebilir. Orman alanlardaki parçalılık ise habitat
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geçiş koridorların inşası ile giderilebilir. Böylece Ankara kentsel-kırsal kuşağında tarım alanları ve orman
alanlarında habitat kalitesi korunabilir ve hatta iyileştirilebilir.

TEŞEKKÜR: Bu çalışma, “Peyzaj Desen Süreç Etkileşiminin Modellenmesi ve Ankara Kenti için Sürdürülebilir Arazi
Kullanım Stratejilerinin Geliştirilmesi” (217K323-SOBAG-TUBİTAK) projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Desteği için
TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.
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