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Özet 

Doğanın dengesini bozan en önemli olayların başında orman yangınları gelmektedir. Bir 
Akdeniz ülkesi olan Türkiye içinde orman yangınları çok ciddi bir tehdittir.  Orman 
yangınlarını tamamen önlemek mümkün olmasa da,  zararlarını en düşük seviyede 
tutmak bir orman yangını risk haritası oluşturmakla mümkün olabilir. Bu çalışmada 
Antalya’nın Kaş ilçesinin, Kasaba köyü civarında, Kıbrıs Çayı Kanyonunda 28 Ağustos 
2006 tarihinde çıkan yangın incelenmiştir. Bu yangının en önemli tarafı bir kanyon 
yangını olmasından dolayı müdahale etmenin çok zor olmasıdır. Biz bu çalışmada yüzey 
şekillerinden dolayı müdahale etmenin çok zor olduğu bu alan ya da bu alana benzer 
alanlar için orman yangını risk haritasının ne kadar yararlı olduğunu gösteriyoruz. Bu 
çalışmada, yangın öncesi ve sonrası durumu değerlendirmek ve yangın risk haritası 
oluşturmak için Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları yapıldı. 
Landsat TM (01.08.1990), Spot XS (24.06.2007) görüntüleri ve 1/25000 ölçekli 
topografik haritalar Sayısal Yükseklik Modeli oluşturmak ve kontrollü ve kontrolsüz 
sınıflandırma algoritmaları kullanarak yeryüzü sınıflandırması yapmak için kullanıldı. 
Bunlara ek olarak, yangın öncesi ve sonrası görüntülerden NDVI değerleri hesaplanıp, 
bitki örtüsündeki değişimin daha açık bir şekilde bir kez daha ortaya koyulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Sayısal Arazi Modeli, Yangın Risk Haritası, NDVI 
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Abstract 

One of the most important events that cause anomalies in nature’s balance is forest fires. 
Forest fires are also very serious threats in Turkey, which is located in the Mediterranean 
Region. While complete prevention of a forest fire is impossible, it is possible to reduce 
the damages of forest fires by constructing a forest fire risk map. In this study, we 
analyze a forest fire that took place at Kibriz Stream Canyon near the city of Antalya. 
The most important aspect of this fire was that the interference was very difficult due to 
the canyon’s harsh landscape. Here, we show that a fire risk map can be especially 
beneficial for this area, and for other areas where fire interference is very difficult due to 
the unfriendly topography. Remote Sensing and Geographic Information System (GIS) 
were applied in this study for the assessment of the situation before and after the fire and 
for forming the fire risk map. Landsat TM (01.08.1990), Spot XS (24.06.2007) 
imageries and 1/25000 scale topography maps were used to generate a digital elevation 
model and to establish the land use classes by means of unsupervised and supervised 
classification algorithms. In addition, the normalized difference vegetation index 
(NDVI) was computed to compare the classified imageries before and after the fire. 
Comparison of the NDVI values helped us to determine the vegetation pattern change 
after the fire. 

 

Keywords: Digital Terrain Model, Fire Risk Map, NDVI 
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1. Giriş 

Uzaktan Algılama, cisimlerle fiziksel bir temasta bulunmaksızın onların fiziksel 

özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmek ve bilgilerin kayıt edilerek incelenmesi 

tekniğidir. Başka bir deyişle uzaktan algılama, elektromanyetik spektrumun mor ötesi 

ışınlarla mikrodalga ışınları arasındaki bölümleri aracılığı ile havadan ve uzaydan 

cisimlerin özellikleriyle ilgili elde edilen görüntülerin ve ilgili verilerin toplanması, 

işlenmesi ve yorumlanmasıdır. Verilerin toplanması, elektro-optik tarama sistemleri gibi 

farklı algılama sistemleri ile yapılır verilerin işlenmesi, farklı görüntü işleme 

teknikleriyle orijinal ham verinin kullanılabilir görüntü durumuna getirilmesidir. 

Yorumlama, görüntüden farklı kullanıcı kitlesi için anlamlı ve değerli bilgilerin elde 

edilmesidir. Cisim ve elektromanyetik ışıma arasındaki etkileşim, cismin fiziksel 

özellikleri ve uzaktan algılanan elektromanyetik enerjinin dalga boyu ile belirlenir. 

Uzaktan algılama geniş alanlara ait istenen zamanda çabuk veri sağlaması ve gelişen 

bilgisayar teknolojisine bağlı olarak; meteoroloji, oşinografi, jeoloji, jeomorfoloji, 

jeodezi, topografya, kartoğrafya, ziraat, ormancılık, botanik, hidroloji, değişim 

saptaması, askeri vb. alanlarda uygulama imkanı bulmaktadır. 

Bu çalışmalar sayesinde insanlığa, yaşamını sürdürebilmek ve yeni nesillere daha iyi bir 

dünya bırakabilmek için sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, topraktan, 

sudan ve havadan en ekonomik bir şekilde faydalanmak ve yeni kaynaklar oluşturmak 

için imkân verilmiş olmaktadır.  

Doğal dengenin bozulmasının en önemli nedenlerinden biride orman yangınlarıdır. Bir 

Akdeniz ülkesi olan Türkiye’de orman yangınları çok önemli bir doğal risk 

oluşturmaktadır.  Türkiye’de son 60 yılda 1,5 milyon hektarın üzerinde ormanın yandığı 

bilinmektedir. Bu yangınlar hem doğrudan o bölgede yaşayan tüm canlı türlerini hem de 

zamanla dolaylı ya da doğrudan çevresini ve hatta tüm doğayı etkilemektedir. Ne kadar 

uğraşılsa da yangınların çıkmasını tamamen önlemek imkânsızdır ancak oluşturulacak 

bir yangın riski haritasıyla yangının verebileceği zararları azaltmak mümkün olacaktır.  

Risk haritası bize yangından önce, yangın esnasında nasıl hareket etmemiz gerektiğini 

ve hangi konularda temkinli olmamız gerektiğini gösterir. Yangın risk haritası eğim, 
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bakı, bitki örtüsü, yola uzaklık ve yerleşim yerlerine uzaklık kıstaslarının puanlanıp 

harita üzerinde belirtilmesi şeklinde oluşturulmaktadır. Yangın riski haritasında risk 

değerlendirmesi sonucunda yangın riski yüksek olan bölgelerde yangına karşı daha 

dikkatli olunmalı, yangın esnasında çabuk müdahale etmek ve zararı en düşük seviyede 

tutmak için çözümler daha önceden üretilmelidir. 

Bu çalışmada Antalya’nın Kaş ilçesinin Kasaba köyü civarında Kıbrıs Çayı kanyonunda 

18 Ağustos 2006’da başlayan ve 1 haftadan daha uzun süren yangın incelenmiştir. 

Yangının çıktığı alanda kanyonun derinliği 700–800 metre civarındadır. 450 hektar 

civarında orman yanmıştır. Bu yangının en önemli özelliği arazinin kanyon olmasından 

dolayı müdahale etmenin çok zor olmasıdır. Bu yüzden bu bölgede risk haritası 

oluşturmak çok önemli bir gereksinimdir.  

Çalışma esnasında, yangın öncesi ve sonrası durumu değerlendirmek ve risk haritası 

çıkarmak için Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları yapıldı. 

Landsat TM (01.08.1990), Spot XS (24.06.2007) görüntüleri ve 1/25000 ölçekli 

topografik haritalar kullanıldı ve Sayısal Arazi Modeli oluşturuldu, alanın 

sınıflandırması, kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma algoritmalarıyla yapıldı. Yangın 

sonrası bitki örtüsündeki değişimi incelemek için, yangın öncesi ve sonrası görüntülerin 

sınıflandırılmış hallerinin karşılaştırılması işleminin yanı sıra yangın öncesi ve sonrası 

görüntülerin NDVI değerleri arasındaki farka da bakıldı. 

Sonuç olarak bu çalışmada, incelediğimiz bölgenin yangından nasıl zarar gördüğü ve 

ormanlık alanlardaki azalmanın miktarı ortaya koyuldu. Đleride olabilecek yangınlara 

karşı daha hazırlıklı ve temkinli olmak için, o bölgeye ait yangın risk haritası 

oluşturuldu. 
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2.UZAKTAN ALGILAMADA KULLANILAN UYDU S ĐSTEMLER Đ 

Bilindiği gibi uzaktan algılama, yeryüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesinde onlarla 

fiziksel bağlantı kurmadan kaydetme ve inceleme tekniğidir. Diğer taraftan uzaktan 

algılama, elektromanyetik spektrumun mor ötesi ışınlarla mikrodalga ışınları arasındaki 

bölümleri aracılığı ile havadan ve uzaydan cisimlerin özelliklerini kaydetme ve inceleme 

tekniği olarak da tanımlanır. Uzaktan algılamada, dalga uzunluğuna ve cismin ısısına 

bağlı olarak ışıyan enerji miktarı önemlidir. Temel esas, cisimden yayılan 

elektromanyetik enerjinin algılanmasıdır. Bu çalışmada da temel esas bu kavramdır ve 

bu amaç için uydu verilerini kullanmaktır. 

2.1 Uydu Verisi  

Yeryüzünü gözleyen algılayıcı sistemleri taşıyan uyduların gelişimiyle, yer yüzeyi 

hakkında çok sayıda fotoğrafik ve diğer formda verilerin elde edilmesi sağlanmıştır. Bu 

veriler, yeryüzündeki çeşitli kaynakların araştırılması, çevre kirliliğinin izlenmesi ve 

azalan doğal kaynak stoklarını artırarak ve kentlerin düzenli büyümelerinin planlanması 

gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilmektedir.  

Gerek yeni topoğrafik ve tematik haritaların yapılmasında gerekse güncelleştirme 

çalışmalarında, uzaktan algılama görüntüleri hız, doğruluk ve maliyet açısından önemli 

avantajlar sağlamaktadır. Uydu yüksekliklerinin sağladığı geniş görüş, uydu 

algılayıcılarının hareket hızı ve kullanılan spektral bant sayısı nedeniyle çok büyük 

miktarda veri üreti1mektedir.  

Yeryüzündeki doğal kaynakların araştırılmasında ve topoğrafik haritalama 

çalışmalarında veri sağlayan uydulara örnek olarak; LANDSAT, SPOT, IRS-IC, JERS- 

1 ve NOAA uyduları gösterilebilir. Bu çalışmada LANDSAT, SPOT uydularının verileri 

kullanılmıştır. 

2.2 Landsat Uydu Sistemi  

Yeryüzündeki kaynakların araştırılması amacıyla NASA tarafından uzaya fırlatılan, 

LANDSAT uydu sistemi beş uydudan oluşmaktadır. Landsat sistemi dünya etrafında 
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yaklaşık kutupsal bir yörüngede dönen Landsat uyduları ile bu uydularda var olan 

algılayıcılar tarafından elde edilen verilerin alındığı ve değerlendirildiği yer 

istasyonlarının oluşturduğu sistemdir. Yeryüzünden ortalama 900 km. yüksekliktedir. 

Sistem güneşle senkronize hareket ettiğinden ve dünyanın batıdan doğuya doğru 

dönmesi nedeniyle her bölgenin görüntüsü aynı bölgesel saatte elde edilmektedir.  

Landsat 1, 2, 3 birinci nesil ve Landsat 4 ve 5 ikinci nesil uydularıdır. Bunlardan 

Landsat 4 ve 5 şu anda dünya etrafında belirli ve bilinen bir yörüngede dönmektedir ve 

kontrol edilebilmektedir.  

Landsat 1 ve 2'de üç kameralı RBV (Televizyon kameraları) ve 4 kanallı MSS 

sistemleri, Landsal 3'de 2 kameralı RBV ve 5 kanalı MSS sistemleri vardır. Landsat 4 ve 

5'de ise 4 kanallı MSS ve 7 kanallı TM sistemleri bulunmaktadır.  

MSS sistemi yaklaşık olarak 705 km yükseklikten 185 km'lik bir alanı taramaktadır. 

MSS sisteminden elde edilen veriler bitki envanterlerinin hazırlanması kadar genel 

jeolojik çalışmalar içinde kullanılırlar. Uzaysal çözünürlüğü 57x79 m olup anlık görüş 

alanı 79x79 m dır. Radyometrik çözünürlüğü 7 bit olup 8 bit olarak kaydedilmektedir. 

MSS sisteminde elektromanyetik ışınım (EMR) 4 kanalda kaydedilir:  

1- Yeşil (0,50–0,60 µm).  

2- Kırmızı (0,60–0,70 µm).  

3- Yansıyan kızılötesi (0,70–0,80 µm).  

4- Yansıyan kızılötesi (0,80–1,10 µm).  

TM sistemi, MSS sistemi gibi çok spektrumlu bir tarayıcıdır. TM algılayıcıları 

spektrumun görünür, yansıyan kızılötesi, orta kızılötesi ve ışıl kızılötesi bölgelerinden 

yansıyan ya da yayılan enerjiyi saptarlar. Şekil 1' de Landsat TM ve MSS verileri 

karşılaştırılmalı olarak verilmektedir. Tablo 1’de Landsat TM uydusunun özellikleri 

görülmektedir. 
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Şekil 1: Landsat TM ve MSS sistemleri 

Tablo 1: Landsat TM uydusunun özellikleri 

Landsat (4,5) Thematic Mapper (TM) 

 

Bant 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Spektral çözünürlük (µm) 

0.45–0.52 

0.52–0.60 

0.63–0.69 

0.76–0.90 

1.55–1.75 

10.40–12.50 

2.08–2.35 

 

Mavi 

Yeşil 

Kırmızı 

Yakın kızıl ötesi 

Kısa dalga kızıl ötesi 

Termal kızıl ötesi 

Kısa dalga kızıl ötesi 

Bir piksel = 1–5, 7 bantları için 30x30-m 

6. bant için 120x120-m 

Radyometrik çözünürlük: 8-bit (0–255) 

Tekrarlama: 16 gün 

Görüntü boyu: 185x185 km  

Landsat 7 (ETM) bir üst sürümüdür. 6. bandın alansal çözünürlüğü 60m- 

piksele çıkarılmış ve 15m-piksel çözünürlüğünde pankromatik bant eklenmiştir.  

 

7 Kanal 

Radyometrik 
    Çözülme 
    0–127 → 

Radyometrik                 
Çözülme →                 
0–255 

4 Kanal 
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Her TM bandı, 16 detektörden oluşan bir dizi kullanmaktadır. Sadece ısıl kanal (6. bant) 

4 tane detektör kullanır. Kanallardan 1, 2 ve 3. kanallar görünür bölgede kayıt yaparlar 

ve yol gibi kültürel özelliklerin belirlenmesi ve su detaylarının gösterimi için 

faydalıdırlar. Kanal 4, 5 ve 7 yansıyan kızılötesi bölgede algılama yapıp, kara ve su 

ayrımı için yararlıdırlar. Kanal 6 ise ısıl kanal olup sıcaklık haritalarının yapımında 

kullanılabilirler. Şekil 2 'de Landsat uydu su ve Landsat TM ve MSS sistemleri 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2: Landsat MSS ve TM algılama sistemleri 

2.3 SPOT Uydu Sistemi  

Yeryüzündeki doğal kaynakların saptanması amacına yönelik diğer bir uydu sistemi; 

Fransızların geliştirip Şubat 86' da uzaya gönderdikleri SPOT uydusudur. Yaklaşık 822 

km yükseklikte kutuplardan geçen bir yörüngeye sahiptir.  

Spot uydusu 26 günde bir kere aynı bölgeyi görüntüler. SPOT tarayıcısı normal olarak 

nadir doğrultusunda olmayan eğik bir konumda da algılama yapabilir. Bu imkândan 

dolayı SPOT aynı bölgeyi daha sık algılayabilir. Algılama genişliği nadir doğrultusunda 

60 km ve nadir dışı doğrultuda 80 km' dir. Spot uydusunda iki ana tarayıcı mevcuttur. 
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Bunlar pankromatik ve çok spektrumludur. Bu çalışmada SPOT 4 uydusu kullanılmıştır, 

pankromatiği SPOT P, çok spektrumlusu SPOT XS’ dir. 

SPOT P (bütün renklere duyarlı), 10x10 metre uzaysal ve 8 bit radyometrik çözünürlüğe 

sahip olup bulunan tek kanal 0,61 ve 0,68 µm arasındaki enerjiyi algılar. 

SPOT XS (çok spektrum), 20x20 m uzaysal, 8 bit radyometrik çözünürlülüğe sahip olup 

4 bant içermektedir. Bu kanallar şunlardır:  

1)Yeşil (0,50- 0,59 µm).  

2)Kırmızı (0,61- 0,68 µm).  

3)Yansıyan kızılötesi (0,79- 0,89 µm). 

4) Kısa dalga IR (1,58-1,75 µm) 

Şekil 3’de Spot uydusu ve algılama sistemi, Şekil 16 'da SPOT 4 uydusu görülmektedir. 

 

 

Şekil 3: SPOT uydusu ve algılama sistemi 
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3. DĐJĐTAL VER Đ ĐŞLEME VE B ĐLGĐ ÜRETĐM METODLARI  

Uzaktan algılama, yeryüzündeki kaynakların yönetimi, doğal ve kültürel çevrenin 

gözlenmesi ve haritalama amaçlarına yönelik olup, uzaya fırlatılan uydular aracılığıyla 

bu asrın son çeyreğinde gelişmeye başlamış ve bu gelişmesini hızla sürdürmektedir. 

Uzaktan algılama teknolojisinin gelişmesi büyük ölçüde bilgisayar alanındaki sayısal 

görüntü işleme (SGĐ-Digital Image Processing) tekniklerinin gelişmesine bağlı olmuştur. 

Çok bantlı tarayıcılar ile alınan sayısal resimlerden bilgi çıkarmanın bilinen fotoğrafik 

yollarla zor hatta imkânsız olmasının sonucu olarak bilgisayar teknolojisinden 

yararlanma yollarına gidilmiştir.  

Görüntü, genel anlamıyla iki boyutlu bir işaret kaydıdır. Fotoğraf veya televizyon ekranı 

gibi gözle görünen bir biçimde olabileceği gibi manyetik bantta yazılı bir kayıt veya 

bilgisayar belleğinde tutulan sayısal değerler biçiminde de olabilir. Görüntü, sürekli 

ayrık (analog sayısal) veya sürekli sayısal olarak oluşturulabilir. Bir fotoğraf üzerindeki 

parlaklık hem seviye olarak hem de konum olarak sürekli değişkenlik gösterir ve bu 

değişkenlik bilgisayar ortamında ayrık sayılar biçiminde temsil edilir. Bu yüzden bir 

resmin bilgisayara girebilmesi, onun belirli sayıda konum ve belirli sayıda parlaklık 

değeri ile ifade edilmesi ile mümkündür. Sayısallaştırma denen bu işlem resmin sürekli 

değişkenlerini ayrık değişkenlere dönüştürmek olarak da tanımlanabilir.  

Bilgisayar açısından sayısal bir görüntü iki vektör dizisidir. Yani her elemanı vektör olan 

bir matristir. Görüntünün iki bağımsız değişkenini x ve y geometrik boyutlan oluşturur. 

Matris elemanlarının değerleri de her (x,y) noktasındaki fiziksel değişkenlerin 

değerlerini gösterir. Đşlenmemiş orijinal bir görüntüde her matris elemanı karşı düştüğü 

coğrafi noktanın veya alanın ışıma değerlerinden oluşan bir vektördür. Siyah beyaz bir 

resim için elemanlar vektör değil skaler değerlerdir. Belirli bir görüntü içindeki x ve y 

noktalarında belirli bir spektral bantta ve belirli bir t zamanında ölçülen spektral 

yansıtım değerlerinin, geometrik konumlara bağlı olarak kaydıdır. Şekil 4 'de çok 

spektrumlu (3 kanallı) bir görüntüye ait piksel gösterimi verilmiştir. 
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Şekil 4: Görüntü elemanı-Piksel 

Bir resim, görüntü matrisini oluşturmak üzere gridlere bölündüğü zaman oluşan her 

alana bir resim elemanı ya da piksel denir. Geometrik ayrım kavramı ile yakından ilişkili 

olan piksel sayısal bir görüntünün en küçük parçası olup genellikle kare biçimindedir. 

Yeryüzünde bir piksele karşı düşen alan ne kadar değişik görünüm ve değerlere sahip 

olursa olsun pikselin bir spektral banttaki değeri tek bir sayı ile ifade edilir. Sayısal bir 

resim yeterince büyütüldüğünde blok blok görünümleriyle pikseller ortaya çıkar. Buna 

karşılık sürekli bir resim büyütüldüğünde sadece genel netlik kaybı olur.  

 

Genel anlamıyla sayısal bir görüntü, G(i, j) matrisi ile ve bu görüntünün her bir pikseli 

matrisin bir elemanı ile temsil edilmektedir. Matris indeksleri i ve j, görüntü 

piksellerinin yerdeki konum koordinatlarını gösterir. Matrisin her elemanı g(i, j) bir 

vektördür. Bu vektörün her elemanı skaler bir değerdir ve i, j koordinatlarındaki belli bir 

spektral bantta, bir zaman noktasında ölçülen enerji değerini verir. 

3.1 Görüntü Verilerinin Geometrik Düzeltilmesi  

Orijinal uydu dijital görüntüleri, genelde geometrik bozulmaları (sistematik veya 

sistematik olmayan) içerdiğinden harita amaçlı kullanılmazlar. Bu bozulmaları 

yükseklikteki, konumdaki ve algılayıcı platformun hızındaki değişimlerden, yeryüzü 

eğrili ği ve atmosferik kırılma gibi birçok etmenden kaynaklanmaktadır. Geometrik 

düzeltmenin amacı, bu faktörlerle oluşan bozulmaları gidererek, düzeltilmiş dijital 

 

→sütun 
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görüntünün haritanın geometrik entegrasyonuna sahip olmasını sağlamaktır. Geometrik 

düzeltme işleminde 2 yaklaşım söz konusudur. Đlk yaklaşımda, sistematik olan 

bozulmaları hata kaynaklan matematiksel olarak modellenerek düzeltme işlemi 

uygulanır. Sistematik olmayan (gelişigüzel) bozulmalar ile bilinmeyen (artık) sistematik 

bozulmaların giderilmesini amaçlayan ikinci yaklaşımda ise, görüntü de homojen 

dağılmış, konumu belirgin (örneğin, yol kesişimler veya farklı kıyı çizgisi özellikleri 

gibi)yer kontrol noktalan (GCP) ile bu noktaların harita karşılıkları arsındaki 

matematiksel bağıntı kurularak düzeltme işlemi tamamlanır (Richards, 1986). Yer 

kontrol noktalarının konumlan, hem görüntü koordinatları (satır ve sütun) hem de yer 

koordinatları (haritadan ölçülmüş koordinatlar veya enlem/boylam değerleri) yardımıyla 

belirlenir. Yer koordinat sistemi ile görüntü koordinat sistemi arasındaki bağıntıyı 

sağlayan dönüşüm eşitlikleri için gerekli katsayıların saptanımı, yer kontrol noktalarının 

her iki sistemdeki mevcut koordinat değerlerine En Küçük Kareler yönteminin 

uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Şekil 5 'de orijinal girdi görüntüsü ile çıktı görüntüsü 

arasındaki geometrik dönüşüm gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 5: Girdi görüntüsü ile çıktı görüntüsü arasındaki geometrik dönüşüm.  
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3.1.1 Kayıt  

Geometrik bozulmalardan dolayı uzaysal bir kayıttaki satır sütun görüntü verileRi 

düzeltilmeli ve belirli bir harita projeksiyon sistemine entegre olmalıdır. Bu işlem iki 

şekilde gerçekleştirilebilir: 

•Uydunun yörüngesine ait parametrelerden,  

• Hem görüntü hem de referans koordinat sisteminde özdeş yer kontrol noktalan 

yardımıyla dönüşüm modeli oluşturarak.  

Parametrik olmayan ikinci seçenekteki yaklaşım en çok kullanılan seçenek olarak kabul 

edilir. Çünkü hataları tanımlamak için kullanılan yörüngesel geometri modeli 

tanımlanmamış olup geometrik bozukluklara neden olmaktadır (Mather, 1987). 

Görüntü koordinat sisteminde (piksel değerleri x,y) ve referans koordinat sisteminde 

(Harita koordinatları x,y) tanımlanabilen homojen dağılmış yer kontrol noktalarının 

seçimi objektif olarak yapılmaktadır. Bu koordinat sistemleri, polinom denklemleri 

kullanılarak ilişkilendirilebilir. Polinomların derecesi veya kompleksliği görüntünün 

geometrisi ve harita projeksiyon tipine bağlıdır.  

Görüntü koordinatları ve buna karşılık gelen referans koordinatları arasındaki 

dönüşümün doğruluğunu test etmek için RMS (Karesel Ortalama Hata) hatası kullanılır. 

Bu hata bir yer kontrol noktasının görüntüdeki konumu ile aynı noktanın dönüşüm 

sonrası (harita) konumu arasındaki uzaklığıdır 

  

Dönüştürmenin en uygun şekilde yapılması için dönüştürme matrisleri ile karesel 

ortalama hata hesaplanır (Şekil 6). Yer kontrol noktalarının doğru tanımlanması, kayıt 

doğruluğu ya da konum doğruluğu için bir ön koşuldur. Bu noktaların haritadan 

okunması ya da sayısallaştırılması bir miktar belirsizlikler getirmektedir. 
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Şekil 6: RMS (Karesel Ortalama Hata) Hata Toleransı 

Çünkü harita gerçek bir konumun idealleştirilmesini ve genelleştirilmesini simgeler. 

Kusursuz bir tanımlama için GPS (Global Positioning System) teknikleri kullanılabilir. 

Ancak iyi bir tanımlama için, bu tekniklerin maksimum yaklaşımı, uydu görüntüsünden 

tanımlanabilen yer kontrol noktalan ile sınırlanmıştır. Tanımlama olanakları ise uzaysal 

çözünürlüğü ile doğru orantılı olarak artmaktadır.  

3.1.2 Yeniden Örnekleme (Parlaklık Enterpolasyonu)  

Yeniden örnekleme, kayıt işleminden sonra görüntünün seçilen referans koordinat 

sisteminin x ve y eksenlerine karşılık gelen yeni bir kareler ağı içerisine yeni veri dosya 

değerleri hesaplanacak şekilde yeniden örneklenmesidir. Bir başka deyişle dönüşüm 

işleminden sonra geometrik düzeltmesi yapılmış görüntü için piksel değerlerinin 

hesaplanmasıdır. Bu işlem orijinal görüntü verileri için uygulandığı gibi sınıflandırılmış 

veriler içinde uygulanmaktadır. Yeniden örnekleme işlemi için üç farklı yöntem 

kullanılmaktadır:  

En Yakın Komşuluk Yöntemi: Düzeltilmiş görüntünün piksel değerleri orijinal 

görüntüdeki en yakın pikselin atanmasıyla elde edilmektedir. Hesaplama kolaylığının 

yanı sıra, orijinal piksel parlaklık değerleri bu yöntemde değişmez. Orijinal piksel 

değerlerinin çıktı görüntüsünde atanması sırasında oluşan kaymalar nedeniyle görüntüde 

kopuklukların oluşması bu tekniğin en olumsuz özelliğidir.  

Bilineer Enterpolasyon Yöntemi: Bu yöntemle daha düz bir görüntü elde edilmektedir. 

Bilineer enterpolasyon yönteminde en yakın dört pikselin ağırlıklı ortalaması çıktı 

2 piksel RMS hata 
toleranslı (yarıçap) 

Doğru olarak kabul edilen 
aralıktaki dönüştürülmüş 
koordinatlar 

Kaynak 
piksel 
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görüntüsünün piksel değeri olarak alınmaktadır. Geometrik açıdan daha doğruluklu bir 

yöntem olmasına karşılık, orijinal piksel değerleri değişmektedir.  

Kübik Enterpolasyon Yöntemi: Bu yöntem en yakın on altı pikselin ağırlıklı ortalaması 

alınarak yapılmaktadır. Diğer yöntemlere göre hesaplama zamanının uzunluğu ve 

karmaşıklığı ve orijinal piksel değerlerinin değişimi bu yöntemin olumsuz yanlarıdır. 

Olumlu yanları ise daha düz ve keskin bir görüntünün elde edilmesidir.  

3.2 Oran Görüntüleri  

Bir görüntünün belirli spektrumundaki (kanalındaki) piksel değerlerinin bunlara karşılık 

gelen ikinci bir spektrumundaki piksel değerlerine bölünmesi işlemine "oranlama" denir. 

Bu uzaktan algılama görüntülerinde en çok kullanılan transformasyonlardan biridir. 

Mu1tispektral görüntülerde belirli kanalların birbirlerine oranlanması ile yeni yapay 

görüntüler elde edilebilmektedir. Elde edilen oran görüntüleri yeni bir veri kümesi 

oluştururlar. Bu yeni veri kümesi gri renk tonlarına dönüştürülebilir. Genellikle büyük 

oran değerleri açık renk tonlarını gösterirken küçük değerler koyu renk tonlarına karşılık 

gelir. Oran değerleri ile elde edilen görüntülerin üstünlüklerinden bir tanesi topografyaya 

bağlı olmaksızın benzer malzemelerin aynı oran değerine sahip olmaları nedeniyle 

cismin gölgede veya güneş altında kalmasının görüntüye etki yapmaması yani gölge 

faktörünün ortadan kalkmasıdır. Oran görüntülerinin diğer bir üstünlüğü ise, cisimlerin 

iki spektral bantta spektral yansıtma eğrilerindeki eğim değişimini belirgin duruma 

getirip bunların birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilmesini mümkün kılarlar. Oran 

görüntülerinin en belirgin sakıncalı tarafı ise cisimlerin yansıtma özelliklerinin bastırılıp 

spektral yansıtma eğri karakteristiklerinin önem kazanmasıdır. Bu anlamda farklı 

yansıtma özelliğine sahip, fakat benzer spektral yansıtma eğrisi eğimine sahip farklı 

cisimler benzer cisim olarak görülebilir ve orantı resimlerinde bu iki farklı cisim 

birbirlerinden ayırt edilemez. Uygulamada en yaygın olarak kullanılan oran, yakın 

kızılötesi ve kırmızı kanallarının oranlanması ile elde edilen, sağlıklı bitki örtüsünü ayırt 

etmek amacıyla oluşturulan ve bitki örtüsü indeksi olarak bilinen oran değeridir. Sağlıklı 

yeşil bitki örtüsü için bu oranın değeri büyük, sağlıksız bitki örtüsü için ise küçüktür. 

Böylelikle sağlıklı ve sağlıksız bitki örtüsü ayrımında bu işlem oldukça faydalı olacaktır. 

Şekil 7’de gölgede kalan alt seviyedeki parlaklık değeri üst seviyedeki aydınlık 
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bölgedeki parlaklık değerinden % 50 daha azdır. Çünkü üst ve alt seviyelere gelen güneş 

ışınları farklı eğime sahiptir. Dolayısıyla farklı yansıtıma neden olmaktadır. Bu bölgeler 

ayın yüzey tipinde bulunuyor olsalar bile, iki bant için üst bölgedeki parlaklık 

değerlerinin farkı alt bölgedekinden iki kat daha büyük bir sonuç verecektir. Bu 

bölgelerdeki iki banda ait oranlar ayındır. Bu durumda topografik etki ekseriyetle 

ortadan kaldırılabilmektedir. Oranlamanın bu iki özelliği, topoğrafik etkinin azaltılması, 

oran değerleri arasındaki korelasyon ve verilen iki dalga boyu bantları arasındaki 

spektral yansıtma eğrisinin şeklinin bilinmesi biyocoğrafya ve jeolojik araştırmalardaki 

spektral oranlamayı yaygın kullanım alanına sunmaktadır. Herhangi belirli bir spektral 

oranın yararlılığı gerçekte uygulama tipine ve söz konusu cisimlerin spektral yansıtma 

karakteristiklerine bağlıdır. Bazı kullanılan bitki örtüsü indeksleri Tablo 2’de 

verilmektedir. 

Tablo 2: .Bazı kullanılan bitki örtüsü indeksleri 

Bitki Örtüsü Đndeksi                                          VI=NIR/R 

Normalize Edilmiş Bitki Örtüsü Đndeksi           NDVI= (NIR - R) / (NIR + R)   

Dönüştürülmüş NDVI                                       TNDVI=( ((NIR-R)/(NIR +R) )+0.5)*0.5  

Bu çalışmada NDVI kullanılmıştır 

 

Görüldüğü gibi NDVI da mutlak bant değerlerinin yerine fark ve toplam değerleri 

kullanılmaktadır. Bu özellik, atmosferdeki değişimlerden daha az etkilenmesi beklenen 

NDVI oranım ayın bir yeryüzü parçasının zamana bağlı olarak kıyaslanması için daha 

avantajlı bir duruma getirebilir. Bu açıdan NDVI, VI ‘dan daha sabittir.  
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Şekil 7: Güneş ışınlarının topografyanın düzensiz olmasından dolayı, yüzeyleri farklı 

seviyelerde aydınlatması (Coşkun Ö.,1998) 

Bitki yoğunluğunu göstermek için, bitki örtüsü indeksleri (NDVI) oluşturulur. Yukarıda 

da bahsedildiği gibi, yeşil bitki örtüsü için bu indeksler iki farklı banda ait dijital 

değerler arasındaki farkın, toplamına bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen sonucun 1.O' 

dan küçük veya büyük çıkması durumuna göre uygun bir katsayı ile ölçeklendirilir. Bitki 

indeksi 1.O' a ne kadar yakınsa verim o kadar iyi olur. Oran görüntülerinde incelenen 

bölgenin tümüyle bitki örtüsüyle kaplı olmaması durumunda toprak yansıtımındaki 

değişimler oran değerlerini etkilemektedir. Eğer toprak yansıtımı düşük olursa oran 

değeri tahmin edilenden çok, tersi olursa tahmin edilenden az olur. Dönüştürülmüş 

Normalize Edilmiş Bitki Đndeksi diğer iki bitki örtüsü indeksine (NDVI ve VI) nazaran 

daha az kullanılan bir indekstir. 

3.3 Sınıflandırma  

Uzaktan algılamada sınıflandırma, cisimlerin farklı spektral yansıtma değerleri esasına 

dayanarak orijinal görüntüdeki her görüntü elemanını ait olduğu özellik grubuna ayırma 

işlemidir. Ayırt etme ya da tanıma problemi her pikselin, algılama yapılan spektral 

bantlara göre farklılık gösteren sayısal değerler kümesinden yararlanılarak aşılmaktadır. 

Sınıflandırma işleminde dikkat edilecek konular genel olarak 4 adımda açıklanabilir 

(Şekil 8):  
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1. Yeryüzü özelliklerini ortaya koyabilecek güvenilir kontrol alanlarının seçimi ve 

incelenmesi.  

2.Görüntülerin algılanma zamanları ve çalışılacak spektral bantların amaca uygun olarak 

seçimi.  

3.Orijinal verilerin türü ve çalışmasının amacına yönelik olarak sınıflandırma 

algoritmasının seçimi.  

4.Sınıflandırılmış görüntü için doğruluk analizi.  

 

 

 

Şekil 8: Sınıflandırmanın genel adımları 

Sınıflandırma yöntemleri, kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma yöntemleri olarak ikiye 

ayrılır. Kontrollü sınıflandırma da farklı spektral gruplan temsil eden kontrol alanları 

kullanılarak spektral ayrılabilirlik incelenmekte, buna karşılık kontrolsüz sınıflandırma 

da ise spektral olarak ayrılabilir sınıflar belirlenmekte ve bunlardan bilgi elde etme 

yoluna gidilmektedir.  
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3.3.1 Kontrolsüz Sınıflandırma  

Kontrolsüz sınıflandırma yönteminde temel olan, kontrol verilerinin kullanımı yerine 

görüntüde belirsiz olan görüntü elemanlarını inceleyen ve görüntü dijital değerlerinde 

var olan doğal gruplaşmalara veya kümelere dayalı olarak bu elemanları çeşitli sınıflar 

altında birleştiren algoritmalar kullanılır. Burada temel olan, farklı sınıf tiplerine ait olan 

verilerin birbirinden ayrılması için belirli bir örtü tipine ait olan dijital değerlerin ölçme 

uzayında birbirlerine yakın bir konumda bulunmasıdır.  

Kontrolsüz sınıflandırma sonucunda oluşacak sınıflar spektral sınıflardır. Çünkü bu 

sınıflar görüntü dijital değerlerindeki doğal gruplaşmalara bağlı olup, bu spektral 

sınıfların ne olduğu önceden bilinmemektedir. Oluşturulan sınıfların doğal özellikleri 

ancak daha sonra, o bölgeye ait hava fotoğraflan, topoğrafik haritalar ve var olan 

bilgilerle karşılaştırılarak belirlenir.  

Her bir görüntü elemanını niteleyen dijital değerler veya ölçme vektörleri, bir eksen 

takımında şematik olarak gösterilebilirler (Şekil 9). Şekildeki iki boyutlu gösteriliminde 

Bant 3’ e ait olan dijital değerler y ekseninde, Bant 4’ e ait olan dijital değerler x 

ekseninde gösterilmiştir. Bu iki bant değeri her bir görüntü elemanının iki boyutlu 

özellik uzayındaki konumu belirler. Aynı spektral özelliğe sahip olan görüntü elemanları 

kendi aralarında gruplaşarak, "noktalar bulutu" şeklinde belirlenecek her örtü tipi 

kategorisinin spektral paternlerinin çok boyutlu gösterilişini belirler. Şekilde üç ayrı 

gruplaşma belirgin bir şekilde görülmektedir. Sınıflandırılmış görüntünün, yer referans 

verisi ile karşılaştırılmasından sonra kümelerden her birinin karşılık geldikleri sınıflar 

belirlenir. Örneğin şekildeki kümelerden biri orman bölgesine, diğeri şehir bölgesine ve 

kalan son küme de suyla kaplı kümeye karşılık gelmektedir.  
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Şekil 9: Đki boyutlu özellik uzayın görüntü elemanlarının dağılımı 

Öklit uzaklığı sınıflandırmasında görüntü elemanlarının birbiri ile karşılaştırılması için 

Öklit uzaklığı kıstas olarak alınmaktadır. Kümelerin merkezleri önce geçici olarak 

belirlenmekte olup her bir görüntü elemanının açılan kümelerden hangisine dahil 

edileceği ise o görüntü elemanı ile açılan küme merkezleri arasındaki uzaklığın 

hesaplanması ve başlangıçta kabul edilen Öklit uzaklığı değeri ile karşılaştırılması 

sonucu belirlenir. Bu belirlemede en küçük uzaklık değeri esas alınır. Kümeye katılan 

her yeni görüntü elemanı ile birlikte aritmetik ortalama hesaplanarak geçici küme 

merkezi n boyutlu uzayda ötelenmekte ve işlem geçici merkezin konumunda değişim 

oluşmayıncaya kadar iteratif olarak tekrarlanmaktadır (Şekil 10). 

 

 

Şekil 10: Kontrolsüz sınıflandırma işlemleri 
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3.3.2 Kontrollü Sınıflandırma 

Diğer bir sınıflandırma yöntemi olan kontrollü sınıflandırmada belirli örtü tipini temsil 

eden örnekleme bölgeleri (kontrol bölgeleri ), ilgilenilen her bir özellik tipi için spektral 

özellikleri tanımlayan sayısal bir yorumlama anahtarını derlemede kullanılırlar. Daha 

sonra veri dizisindeki her bir görüntü elemanı yorumlama anahtarındaki her kategori ile 

sayısal olarak karşılaştırılıp, en çok benzer olarak nitelendirildiği kategori ile 

adlandırılır. Tipik kontrollü sınıflandırma işleminde izlenilen üç temel adım Şekil 11'de 

gösterilmektedir.  

 

 

 Şekil 11: Kontrollü sınıflandırma işlemleri 

Kontrol aşamasında, temsil edici nitelikteki kontrol bölgeleri belirlenir ve görüntü de 

ilgilenilen her bir arazi örtü tipinin spektral özellikleri için sayısal bir tanımlama 

geliştirilir. Bu aşamada aynı zamanda mevcut referans verileri ile verilerin uygulanacağı 

coğrafik bölgeye ait bilgilerden de yararlanılır. Đkinci aşama olan sınıflandırma 

aşamasında, görüntü verisindeki her görüntü elemanı en çok benzer olarak 

nitelendirildiği arazi örtü sınıfına dâhil edilir. Eğer görüntü elemanı herhangi bir kontrol 

veri dizisi ile yeteri kadar bağdaşmıyorsa belirsiz olarak adlandırılır. Daha sonra bu 

aşamada her bir piksele atanan sınıf, yorumlanmış veri dizisinde (çıktı görüntüsü) yerini 

alır ve böylece çok boyutlu görüntü matrisi, karşılık gelen yorumlanmış arazi örtü sınıfı 

tiplerinin oluşturduğu matrisi geliştirmede kullanılır. Tüm veri dizisi sınıflandırıldıktan 

sonra sonuçlar çıktı aşamasında farklı şekilde sunulur. Çıktı ürünleri genellikle tematik 

haritalar, çeşitli arazi örtü sınıfları için tüm görüntüye veya belirlenmiş alt görüntüye ait 

olan istatistiksel tablolar veya coğrafi bilgi sistemlerine dâhil edilebilecek nitelikteki 



 20 

dijital veri kütükleri olarak oluşturulurlar. En yaygın kontrollü sınıflandırma yöntemleri; 

"Gauss En Çok Benzerlik" ve ''Paralel Kenar" sınıflandırma yöntemleridirler.  

Gauss En Çok Benzerlik yönteminde, bilinmeyen bir görüntü elemanının 

sınıflandırılması için sınıf spektral paternlerinin varyans ve kovaryansı niceleyici olarak 

değerlendirilir. Bu değerlendirmede sınıf kontrol verilerini oluşturan noktalar 

kümesindeki dağılımın, Gauss dağılımı olduğu varsayılır. Bu varsayımın ışığı altında 

dağılım, ortalama vektörü ve kovaryans matrisi ile tanımlanır. Bu parametrelere bağlı 

olarak, belirli bir arazi örtü sınıfına ait olan bilinen bir görüntü elemanı için istatistiksel 

olasılık hesaplanır. Böylece olasılık yoğunluk fonksiyonları (Şekil 12), her bir sınıfa ait 

olan görüntü elemanının olasılığının hesaplanmasıyla belirlenmiş bir pikselin 

sınıflandırılmasında kullanılır. Her bir sınıf için olasılık değerlendirişinden sonra, 

görüntü elemanı en benzer olarak (en yüksek olasılık değeri) nitelendirildiği sınıfa 

sokulacak veya olasılık değerinin önceden belirlenen eşik değerinin altında kalması 

durumunda belirsiz olarak nitelendirilecektir.  

 

Şekil 12: En Çok Benzerlik sınıflandırma yöntemiyle tanımlanmış olan olasılık 

yoğunluk fonksiyonları 

 

 

Yerleşim 
Bölgesi 
 

Olasılık  
 

Orman  
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4. COGRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLER Đ 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin amacı; yeryüzünün bütünü ya da bir bölümüne ilişkin doğal 

arazi detayları (göl, akarsu gibi) ve arazideki yapay tesisler (yol, bina, su kanalı vb.) ile 

ilgili geometrik ve tematik bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, belli bir ölçek ile 

amaca uygun bir izdüşümü sisteminde ve belli bir ortamda (çizgisel harita, foto harita, 

ortofoto harita veya sayısal harita üzerinde) depolanması ve kullanıcılara sunulması ve 

aynı zamanda arazi bilgilerinin depolandığı ortam ile arazi arasındaki ilişkilerin 

kurulması gibi etkinliklerdir. Böylece arazi ile ilgili diğer çeşitli mühendislik disiplinleri 

(ormancılık, madencilik, şehir planlama, tarım vb.) ile birlikte araziye ilişkin ihtiyaç 

duyulan bilgileri sağlayarak, gerek disiplinler arası ve gerekse ilgili kurum, kuruluş ve 

kişilere karar ve destek hizmetleri sunar.  

Coğrafi Bilgi Sistemine ihtiyaç duyulmasının temel nedeni, genel olarak bilgiye duyulan 

ihtiyaçtır. Bu nedenle bilgi, ortak bir kaynak olarak değerlendirilmeli belli kurum, 

kuruluş ve kişiler ilgi alanları ile ilgili bilgilerin toplanmasından, kaydedilip 

depolanmasından ve paylaşımından sorumlu olmalıdır.  

4.1 Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?  

Mevcut literatürde yer alan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tanımlarına bakıldığında, CBS 

ile ilgili ne kadar farklı disiplin var ise en az o kadar farklı sayıda tanımın var olduğu 

görülmektedir. Bu Coğrafi Bilgi Sistemlerinin bütünleşik bir teknoloji olmasının doğal 

bir sonucudur.  

Coğrafi Bilgi Sistemi temelde bir bilgi sistemidir. Bilgi sistemleri genel olarak "Bilgi 

elde etmek için, verileri önceden belirlenmiş biçimlerde anlık yöntemlerle kullanılmak 

üzere saklayan bir sistem" biçiminde tanımlanmaktadır. Bilgi sistemi terimi geniş 

anlamda veri/bilginin depolandığı ve kullanıldığı her şeyi kapsamaktadır. Böylece bilgi 

sistemi terimi bir uygulamayı, kullanılan veri dosyalarını ve bu sistemi çalıştırmak için 

kullanılan veri dosyalarını ve bu sistemi çalıştırmak için kullanılan bilgi teknolojisini 

içermektedir. Bununla beraber, bilgi teknolojisine dayanmayan sistemlerde bazen bilgi 

sistemi olarak adlandırılabilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri ise "coğrafi nesnelere ait 

coğrafi verilerin toplanması, doğrulanması, depolanması, bu verilerin veri tabanı 
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işlemleri, sorgulamalar, dönüşümler ve coğrafi analizler ile coğrafi bilgiye 

dönüştürülmesi ve coğrafi veri ve bilgilerin gösterimi için kullanılan gelişmiş bilgi 

sistemleridir" .  

Bu tanımda sözü geçen coğrafi nesne yer yüzeyinin üstünde, üzerinde veya altında belli 

bir konumu ve biçimi olan somut veya soyut herhangi bir varlık veya olgu olabilir. 

Köprüler, yollar, ormanlık alanlar iletişim kuleleri somut coğrafi nesnelere birer 

örnektir. Diğer taraftan idari sınırlar, hava yolu güzergâhları, şehirlerdeki gürültü 

alanları ise soyut tipte birer coğrafi nesnedir. Ayrıca coğrafi nesnelerin konum ve 

biçimleri zamanla değişikli ğe uğrayabilir.  

Coğrafi nesnelere ait Coğrafi Bilgi ise konum ve biçimi ifade eden uzaysal (geometrik, 

grafik) bilgi ve nesnenin özniteliklerini veren semantik bilgi (grafik olmayan) olmak 

üzere iki ana parçadan oluşur. Grafik veriler, bilgisayar depolama tekniği açısından 

vektör ve raster (tarama) olmak üzere iki ayrı yapıda olabilir. Vektör veri yapısında, 

nokta detaylar koordinat çiftleri ile çizgi detaylar çizgi üzerindeki noktalar zinciri ile 

alan detaylar ise alanı çevreleyen çizgiler ile temsil edilirler. Raster (tarama) veri 

yapısında tüm detay türleri, koordinatları (satır ve sütun numaraları) bilinen resim 

elemanları ile temsil edilirler (Şekil 13). 

Coğrafi Bilgi Sistemleri coğrafi nesnelerin birbirleri arasındaki metrik, topolojik ve 

düzen ilişkilerine ait bilgileri de içermelidirler. Hatta coğrafi nesneler ile coğrafi 

olmayan nesneler arasındaki ilişkilere de örneğin parsel ile kişi arasındaki 'parselde hisse 

sahipliği'ne, gereksinim duyulduğundan Coğrafi Bilgi Sistemleri çoğu kez coğrafi 

olmayan kişi, tapu belgesi gibi nesnelere ait bilgileri de içerirler. Ayrıca her bilgi 

sisteminde olduğu gibi meta veriler (veriye ait veriler, veri sözlüğü) bir coğrafi bilgi 

sisteminde mutlaka bulunması gerekenler arasında yer alır (Şekil 14). 
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Şekil 13: Vektör ve raster yapıda veri gösterimi ile coğrafi veri türleri. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14: Coğrafi veri türleri. 
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5. UYGULAMA  

Günümüzde Uzaktan Algılama orman ve yeşil alanların yönetimi ve korunmasında 

önemli bir araç haline gelmektedir. Özellikle orman yangınlarının yangın öncesi ve 

sonrası tespit edilmesi, izlenmesi ve hasarın belirlenmesi için uzaktan algılama verileri 

kullanılmaktadır. Yangından önce ormanlık alanlar için eğim, bakı, yükselti, bitki 

örtüsü, yola uzaklık ve yerleşim yerlerine uzaklık gibi parametrelerle bütünleşik olarak 

yangın tehlike indeksleri ve yangın risk haritaları hazırlanması ve buna göre gereken 

tedbirlerin alınması mümkündür. Yangından sonra ise yangın alanındaki hasarın tespiti 

ve iyileştirme çalışmalarının planlanması için kullanı1abilir. 

5.1 Bölgenin Tanımı  

5.1.1 Coğrafi Konumu 

Kasaba, Antalya ilinin Kaş ilçesine bağlı bir köydür. Antalya iline 206 km, Kaş ilçesine 

25 km uzaklıktadır. Antalya’nın Kaş ilçesinin Kasaba köyü civarında Kıbrıs Çayı 

kanyonu 36–37 derece kuzey paralelleri ve 29–30 derece doğu meridyenleri arasında 

kalan alandadır. Tekeli Yarımadasının güney ucundaki Đlçenin sınırlarını Kuzeybatı –

Güneydoğu yönünü kaplayan dağlar, Güneydoğu – Kuzeybatı yönünü kaplayan deniz 

belirler. Köy sırtının kuzeydeki dağlar dayamıştır. 

5.1.2 Đklim 

Kaşın genelinde Akdeniz iklimi görünür ancak iç kesimlerde karasal iklimin etkisi 

zaman zaman hissedilir. 

5.1.2.1 Basınç 

Kaş’ ın Uzun yıllar ortalama basıncı ( 8 yıl) 994.9 mb’ dır. Yüksek değerlere ait bilgiler 

incelendiğinde en yüksek basınç 1010.1 mb, en düşük basınç 969.9 mb olarak 

kaydedilmiştir.   
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5.1.2.2 Sıcaklık 

Kaş Meteoroloji Đstasyonunun 22 Yıllık verilerine göre sıcaklığın yıllık ortalama değeri 

19.6 C dir. En soğuk aylar Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır. En sıcak aylar ise Temmuz ve 

Ağustos’ tur. Ekstrem Maksimum sıcaklık 13 Temmuz 2000 tarihinde 43.0 C, minimum 

sıcaklık 14 Şubat 2004 tarihinde -1.0 C olarak ölçülmüştür. 

5.1.2.2.1 Kış günleri 

Maksimum sıcaklığın -0,1 C ve daha düşük olduğu günlere kış günleri denilmektedir. 

Kaş’ ta 22 yıllık verilere göre kış günü yaşanmamıştır.  

5.1.2.2.2 Yaz Günleri 

Maksimum sıcaklığın 25 C ve daha fazla olduğu günlere yaz günü denilmektedir. Uzun 

yıllar yaz günleri ortalaması 166,1 gündür. Kaş yılın yaklaşık ½ sini yaz günü olarak 

geçirmektedir. 

5.1.2.3 Yağışlı Günler 

Yağış miktarının 0,1 mm ve daha fazla olduğu günlere yağışlı günler denilmektedir. 21 

yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 66,0 gündür. Bu sayı yaklaşık olarak yılın 1/5 ine 

yakındır. Günlük en yüksek yağış miktarı 140,5 mm ile Aralık ayında olmuştur. Aylık 

ortalama değerler incelendiğinde en fazla yağışlı gün sayısının Ocak ve Aralık aylarında 

gerçekleştiği görülür. Yağışlı gün sayısının en az olduğu ay ise Temmuz ve Ağustos 

aylarıdır.  

5.1.2.3.1 Yağış 

Kaş’ ın ortalama yağış miktarı 782.9 mm dir. Bu değer Türkiye ortalamasına göre 

(Türkiye ortalaması 638.9mm) yüksek bir değerdir. Aylara göre dağılımında en fazla 

yağış 181.9 mm ile Aralık ayıdır.  

 



 26 

5.1.2.4 Rüzgar 

Yıllık ortalamalara bakıldığında en çok esen rüzgarın WSW(Batı Güneybatı), 

NNE(Kuzey Kuzeydoğu) ve ENE(Doğu Kuzeydoğu) yönlerinden olduğu görülmektedir. 

Uzun yıllar ortalama rüzgar hızı 2.4 m/sec dir. Kaş Đlçesinde ölçülen en kuvvetli rüzgar 

WSW(Batı Güneybatı) yönünden 29.6m/sec (106.6 km/saat) olarak kaydedilmiştir.  

5.1.2.4.1 Fırtınalı Günler 

Meteorolojide rüzgar hızı bir gün içerisinde 17.1m/sec den daha büyük bir değere 

eriştiği zaman fırtınalı gün olarak kabul edilir. 8 yıllık fırtınalı günler ortalaması 25.8 

gündür. Fırtınalı günün yaşanmadığı ay olmamıştır. En çok fırtına 5.4 günle Mart ayıdır.  

5.1.2.5 Nem 

22 yıllık verilere göre, Kaş’ da ortalama bağıl nem %54 dür. Ekstrem olarak en düşük 

%2 olarak Aralık ayında kayıtlara geçirilmiştir.  

5.1.2.6 Güneşlenme 

Meteorolojide kullanılan güneşlenme süresi, Güneşten gelen direk ışığın süresinin 

ölçülmesidir. Kaş’ ta 5 yıllık ortalama güneşlenme süresi 8.11 saattir. Yıllık maksimum 

güneşlenme süreleri arasında fazla farkın olmadığı bilinmekle beraber en fazla 

güneşlenme 11.51 saatlik güneşlenmeyle Temmuz ayıdır 

5.1.3 Jeolojik Yapı ve Toprak Durumu 

“Kaş bölgesi, Güneybatı Anadolu'nun en güney kısmında bulunmakta ve aşağı yukarı 

120 km2 lik bir sahaya tekabül etmektedir. Bölgede görünen en eski formasyon, 

Mestrihtien-Lütesien yaşlı Kaş kalkerleridir. Bu formasyon üzerinde, kalkarenit ve 

kalkerli gre arakatkıları ile birlikte bulunup, ekseriyetle marnlardan oluşan Pınarbaşı 

formasyonu ile Felenk dağ konglomerası, diskordans halinde bulunmaktadır. Bu iki 

formasyon Alt Miosene aittir. Bölgede, terra rossa yeni rüsupları ile döküntüler ve 
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kalkerli yamaç breşleri görülmüştür. Tektonik bakımdan, küçük kırıklar ve birkaç 

kıvrımla birlikte gelen, üç tane önemli ve normal fay gözlemlenmiştir”  ( Pisoni C., 1990) 

5.1.4 Bitki Örtüsü ve Orman Durumu 

Alanların büyük bölümü Kızılçam (pinusbrutia Ten) ormanlarıyla kaplıdır. Bu Kızılçam 

ormanları genelde II. ve III. bonitet sınıfları içinde bulunmaktadır. Kapalılığın bozulmuş 

veya edafik koşullar nedeniyle Kızılçam ormanlarının seyrek olduğu yerlerde alt 

tabakada maki türleri yer almaktadır. Maki florası içinde yer yer bireysel, küme veya 

küçük gruplar halinde Kızılçam ağaçlan bulunabilmektedir.  

Bozuk orman alanları ve makilik alanlarla, yer yer ormanın alt tabakasında yer alan 

maki elemanlarını, Kermes meşesi (Quercus coccifera), Mazı meşesi (Quercus 

infectoria), Sandal (Arbutus andrachne ve Arbutus unedo), Ramup (Ceratonia siliqua), 

Akçakesme (phillreyrea latifolia), Sakız (Pistacia lentiscus), Menengiç (pistacia 

terebinthus), Defiıe (Laurus nobilis) gibi bazı maki elemanları vardır. Dere içlerinde ise 

Rayıt, Mersin (Myrtus communis), Zakkum türleri oluşmaktadır. Aynca Sığla 

(Liguidambar orientalis) gibi ağaç türleri de dere bitki örtüsü içerisinde yer almaktadır.  
1.  2.  

5.2 Kullanılan Yazılım ve Uydu Verileri  

Bu çalışmanın uygulama bölümü, Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Uzaktan 

Algılama Laboratuarında gerçekleştirilmi ş, yazılım olarak ERDAS IMAGE 8.7 ve 

ArcGIS 9.2 görüntü işleme programları kullanılmıştır.  

Bu çalışmada 01.08.1990 tarihli 30 metre çözünürlüğe sahip 7 kanallı Landsat TM verisi 

ve 20 metre çözünürlüğe sahip 4 kanallı Spot XS (24.06.2007) kullanılmıştır. Şekil 

15’de 01.08.1990 tarihli Landsat TM görüntüsünü, Şekil 16’da ise 24.06.2007 tarihli 20 

metre çözünürlüklü 4 kanallı Spot XS görüntüsü verilmiştir. 
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Şekil 15: 01.08.1990 tarihli 3O metre çözünürlüklü 7 kanallı Landsat TM görüntüsü 
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Şekil 16: 24.06.2007 tarihli 20 metre çözünürlüklü 4 kanallı Spot XS görüntüsü 
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5.3 Sayısallaştırma 

Elimizdeki tüm veriler UTM/WGS 84 projeksiyonuna göre uygulandı. Đncelenen 

bölgenin topografik durumunun belirlenmesi için 4 adet 1/25000 ölçekli standart 

topografik harita paftalarının (a2 b1 a3 b4) ERDAS IMAGE 8.7 ve ArcGIS 9.2 

programları ortamında önce geometrik düzeltmeleri yapıldı sonra da sayısallaştırılmıştır. 

Sayısallaştırma işleminde amaç Sayısal Arazi Modeli oluşturmaktır. Şekil 17’de 

geometrik düzeltmesi yapılmış ve birleştirilmi ş paftalar görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 17: Koordinat dönüşümü yapılmış ve birleştirilmi ş paftalar (a2 b1/a3 b4) 
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5.3.1 Sayısal Arazi Modeli (SAM) 

SAM; stereoskopik uydu görüntüleri, stereoskopik hava fotoğrafları, arazi okumaları  

gibi yöntemlerle elde edilebilirler (Doğan v.d., 2000). Bu çalışmada ise 1/25000 ölçekli 

topografik haritalar 50 m eşyükselti aralığı kullanılarak sayısallaştırılmıştır. Bunun 

yanında yükseklik noktalarının (tepe noktaları)  değerleri nokta veri olarak girilmiştir. 

Şekil 18 eşyükseti eğrilerini ve tepe noktalarını göstermektedir. 

 

 

Şekil 18: Eş yükseklik eğrileri ve tepe noktaları işlenen harita 
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Üretilen eşyükselti eğrileri ve yükseklik noktalarından öncelikle 3D Analyst modülü 

kullanılarak düzensiz üçgen ağı olarak nitelendirilen TIN (Triangulated Irregular 

Network) üretilmiştir (Şekil 19). Bu veri yapısındaki tüm noktalar genellikle komşu 

Thiessen poligonlarının merkezlerini birleştiren bir yöntem olan Delaunay üçgenlemesi 

birbirine bağlıdır (Gülgen, 2004). Ayıca, noktaların x, y, z koordinatları bilinen noktalar 

olduğu ve noktaları birleştiren üçgen yüzeylerin her birinin düzlem olduğu kabul 

edilebilmektedir (Kumler, 1994). TIN’nin (Triangulated Irregular Network) özelikle en 

temel yararı, tepe, sırt, çukur ve vadi gibi jeomorfoloji çalışmalarında önemli olan 

yüzeylerin veri toplama yöntemine bağlı olarak gerçek bölgelerinde gösterebilmesidir 

(Gülgen, 2004). 

Üretilen TIN modeli raster formata dönüştürülerek SAM üretilmiştir (Şekil 20). Bu 

dönüşümde grid büyüklüğü olarak 10 m. seçilmiştir. Bu değerin seçiminde ise girilen 50 

m. aralıklı eşyükselti eğrilerinin kullanılması etkili olmuştur.  

Eşyükselti eğrilerinden üretilen SAM’ lerin özellikle küçük aralıklı olanlarında, 

altimetrik doğruluğu fazla olur ve kullanışlı veri kaynaklarını oluştururlar (Wilson, vd., 

2000).  

SAM’ler havzalara ait jeomorfoloji çalışmalarında sıklıkla kullanılan eğim ve bakı gibi 

haritaların oluşturulmasında kolaylıklar sağlamaktadır. Üretilen SAM ’leri, geçmiş 

dönemlerde araştırmacılara büyük zaman kaybı yaşatan çeşitli görüntü çıkarımları ve 

analizlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu noktada SAM’ ler son derece faydalı 

bir şekilde kullanılabilmektedir.  
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Şekil 19: Bölgenin TIN modeli. 
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Şekil 20: Bölgenin Sayısal Arazi Modeli. 
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3D Analyst içindeki “Hillshade” komutuyla sayısal arazi modelinin gölgeli kabartılmış 

hali oluşturulabilir. Bu sayede topografik yapı hakkında görsel olarak daha tatmin edici 

yorum yapılabilir. Şekil 21’de Sayısal arazi modelinin gölgeli kabartma yöntemi 

uygulanmış hali görülmektedir. 

 

 

Şekil 21: Hillshade-Gölgeli Kabartma 
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Sayısal arazi modeli ile Hillshade-Gölgeli Kabartma yöntemi ile çıkarılmış görüntünün 

üst üste bindirilip yeryüzü şekilleri daha belirgin hale getirilmiştir. Asıl çalışma sahamız 

olan Kıbrıs Çayı Kanyonunun yükseklik değerleri aşağıda Şekil 22’de görülmektedir. 

 

Şekil 22: Sayısal arazi modeli üzerinde çalışma sahasının belirlenmesi 

SAM 
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Şekil 23’de koordinat dönüşümü yapılmış ve birleştirilmi ş 4 paftadan oluşan alan temel 

alınarak Landsat ve SPOT görüntülerinin inceleme konusu olan kısmı ayrılmıştır. 

Çalışma alanını Şekil 23ve Şekil 24’de görebilmekteyiz.(false color) 

 

 

Şekil 23: Landsat 4–3–2 bant kombinasyonu 
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Şekil 24: SPOT 1–2–3 bant kombinasyonu 

 

5.4 Kullanılacak Uygun Bant Kombinasyonlarının Seçimi  

Uydu görüntüsünü bilgisayar ortamında renkli görüntüleme olanağı üç kanal ile sınırlı 

olduğundan multispektral veride mevcut olan bilginin tümünü görsel olarak algılamak 

genellikle çok zordur. Dijital görüntü analizinde, kanallar arasında mevcut olan yüksek 
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korelasyon nedeniyle oluşan spektral fazlalığı kaldırmak ve böylelikle orijinal verilerden 

maksimum bilgi ve/veya özellik çıkarımını elde etmek esastır. Bu çalışmada 7 kanallı 

Landsat TM verisinin bitki örtüsünü çok iyi ayırt edebilmesinden ötürü 7–4–3 bantları 

kombinasyonu (Şekil 25) ve SPOT XS verisinin ise 3–1–2 bantları kombinasyonu uygun 

görülmüştür (Şekil 26). Kesilmiş görüntülerimizde asıl çalışma alanları çerçeveye 

alınmıştır (Şekil 27, Şekil 28) 

 

 

Şekil 25: Landsat TM görüntüsünde 7–4–3. bant kombinasyonu 
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 Şekil 26: SPOT görüntüsünde 3–1–2. bant kombinasyonu 
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Şekil 27: 7–4–3. bant kombinasyonlu Landsat görüntüsünün çalışma alanının 

çerçevelenmiş durumu. 
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Şekil 28: 3–1–2. bant kombinasyonlu SPOT görüntünün çalışma alanının çerçevelenmiş 

durumu. 

 

Oluşturulan sayısal arazi modeli ile uydu görüntülerini üst üste çakıştırmak incelenen 

alan olan görüntünün sol üst tarafındaki Kıbrıs Çayı Kanyonunun 3 boyutlu görülerek 

daha iyi irdelenmesini mümkün kılar. Durum Şekil 29 ve 30’ da görülmektedir. 
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Şekil 29: Sayısal arazi modeli ve Landsat görüntüsünün üst üste çakıştırılmış durumu 
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Şekil 30: Sayısal arazi modeli ve SPOT görüntüsünün üst üste çakıştırılmış durumu 

5.5 Sınıflandırma 

Landsat TM ve SPOT XS görüntüleri kontrolsüz ve kontrollü sınıflandırma 

algoritmalarıyla sınıflandırılmıştır. Küme sayısı 40 olarak girilen sınıflandırma 

sonucunda oluşan kümeler topografik ve diğer uydu görüntülerinden yararlanarak 

irdelenmiş ve bazı kümeler atılarak/birleştirilerek küme sayısı 6’ya indirilmiştir. Bu 

kümelere kontrollü sınıflandırma algoritmalarından olan Gauss En Çok Benzerlik 

(Maximum Likelihood) yöntemi uygulanmıştır. Bu işlem sırasında TM görüntüsünde 

bulunan bütün kanallar yerine daha önce en uygun bant kombinasyonu olarak belirlenen 

kanallar (7,4,3) ve XS görüntüsünde ise (3-1-2) kullanılmıştır. Elde edilen sonuç görüntü 

bölgeye ait yardımcı veriler ile bir kez daha irdelenmiş ve oluşan sınıflar için lejant 

hazırlanmıştır. Sınıflandırılmış görüntünün arazi kullanımı haritası ile genel olarak uyum 

içinde olduğu saptanmıştır. Sınıflandırılmış Landsat TM ve SPOT XS görüntülerinin 

sayısal arazi modeliyle üst üste bindirilmiş şekli Şekil 31, ve 32’de görülmektedir.  Koyu 
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yeşil , yeşil  ve açık yeşil  alanlar ormanlık alanları, Kahverengi alanlar boş alanları, 

tarlaları, Mavi olan alanlar suyu, Beyaz alanlar ise karlı alanları temsil etmektedir. 

 

 

Şekil 31: Sınıflandırılmış Landsat TM görüntüsünün asıl çalışma sahasının sayısal arazi 

modeliyle üst üste çakıştırılmış şekli 
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Şekil 32: Sınıflandırılmış SPOT görüntüsünün asıl çalışma sahasının sayısal arazi 

modeliyle üst üste çakıştırılmış hali 

Şekil 33 ve 34’de sınıflandırılmış görüntüler ile Hillshade-Gölgeli Kabartma yöntemi ile 

çıkarılmış görüntü üst üste çakıştırılmış olarak gösterilmektedir.  

Sınıflandırılmış görüntüler karşılaştırıldığı zaman çalışma sahasının yangından çok ciddi 

bir şekilde etkilendiği açık bir şekilde görülmektedir. Tablo 3’ de yapılan 

sınıflandırmaların doğruluk analizleri görülmektedir. Tabloda da görüldüğü gibi Landsat 

görüntüsünün sınıflandırmasında %83.95, SPOT görüntüsünün sınıflandırmasında ise 

%81.44 oranlarında doğruluğa ulaştığı belirlenmiştir. Bu iki oranda %75’den yüksek 

oldukları için tutarlıdırlar. 
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Şekil 33: Sınıflandırılmış ve Hillshade ile üst üste çakıştırılmış görüntü 
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Şekil 34: Sınıflandırılmış SPOT görüntüsü ile Hillshade’ in ile üst üste çakıştırılmış hali 
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Tablo 3: Sınıflandırmaların doğruluk analizi. 
 
ACCURACY TOTALS OF LANDSAT 1990 
---------------- 
 
          Class  Reference Classified Number Producers Users 
           Name     Totals     Totals Correct Accuracy Accuracy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
      Orman 1         13         15     12                92.31%  80.00% 
      Orman 2         14         15     11                78.57%  73.33% 
      Orman 3         15         15     13                86.67%  86.67% 
 Boş alan, tarla        19         15     13                68.42%  86.67% 
             Su          6                       6      6               100.00% 100.00% 
            Kar         14         15     13                92.86%  86.67% 
         Totals         81         81     68 
 
Overall Classification Accuracy =     83.95% 
 
*************************************************** ******************** 
 
ACCURACY TOTALS OF SPOT XS 2007 
---------------- 
 
          Class  Reference Classified Number Producers Users 
           Name     Totals     Totals Correct Accuracy Accuracy 
       -----------------------------------------------------------------------------------------------  
       Orman 1         15         15     13                  86.67%  86.67% 
       Orman 2         15         15     11                  73.33%  73.33% 
       Orman 3         23         22     16                  69.57%  72.73% 
  Boş alan, tarla       14                    15     11                  78.57%  73.33% 
            Su         15         15     15                 100.00% 100.00% 
           Kar         14         15     13                  92.86%  86.67% 
         Totals         97         97     79 
 
Overall Classification Accuracy =     81.44% 
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6. RĐSK KRĐTERLER Đ ALTLIKLARININ OLU ŞTURULMASI 

Çalışmamızın başında yangın risk haritası oluşturmak için, bitki örtüsü, yükselti, eğim, 

bakı, yola uzaklık ve yerleşim yerlerine uzaklık kriterlerinin puanlanıp harita üzerinde 

belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada bu kriterleri açıklanacaktır. 

6.1 Bitki Örtüsünün 

Bu çalışmada multispektral Landsat TM ve SPOT XS verilerine yukarda belirtilen 

NDVI bitki örtüsü indeksi ERDAS IMAGE 8.7 programı ile uygulanıp analiz edilmiştir. 

NDVI bitki örtüsünün sağlık durumunu, nem içeriğini ortaya koyduğundan, 

oluşturacağımız yangın risk haritasında bitki örtüsünün yanabilme potansiyelini de 

ortaya koymaktadır.  Şekil 35 de 18 Ağustos 2006 Landsat TM görüntüsü için elde 

edilen NDVI (Normalize Edilmiş Bitki indeksi) görüntüsü görülmektedir. Şekil 36’da 

ise 24.06.2007 SPOT XS görüntüsü için elde edilen NDVI görüntüsü görülmektedir. 

Verimli orman yapısı ile bozuk yapı birbirinden ayırt edilebilmektedir.  

NDVI değerleri yüksek çıkan alanlar sağlıklı ve nem içeriği yüksek olan bitkilerdir, 

düşük değerler ise sağlıksız ve kuru olan bitkileri, çalılık ve samanlık tipi alanlar, en 

düşük değerler ise çıplak arazi, karla kaplı ve sulu alanları göstermektedir. Şekil 37 ve 

38’de de NDVI uygulaması yapılmış görüntü ile sayısal arazi modelinin üst üste 

bindirilmiş hali görülmektedir. Bu çalışmada NDVI değerleri 0–255 arasındaki yansıma 

değerlerine göre tanımlanmış, değişen yansıma değerleri renklendirilmiştir. Tablo 3’da 

NDVI değerlerine atanan renkler ve anlamları belirtilmiştir. Ayrıca Şekil 35’de NDVI 

görüntüsü ile sayısal arazi modelinin üst üste bindirilmi ş halini görülmektedir. Şekil bu 

coğrafyayı daha iyi tanımlamaktadır.  

Tablo 4: NDVI değerlerine atanan renkler ve gösterdikleri tür 

NDVI Renklendirme Tür 

0–93 

93–111 

111–130 

130–148 

148–171 

171–255 

koyu kahverengi 

kahverengi 

açık kahverengi 

açık yeşil 

yeşil 

koyu yeşil  

Ağaçsız Alan 

Çok Kuru 

Kuru 

Az Nemli 

Nemli 

Çok Nemli 



 51 

 

Şekil 35: NDVI uygulaması yapılmış Landsat görüntüsünden oluşan bitki örtüsü haritası 
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Şekil 36: NDVI uygulaması yapılmış SPOT görüntüsünden oluşan bitki örtüsü haritası 
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Şekil 37: NDVI uygulaması yapılmış Landsat görüntüsünün son sınırı ile sayısal arazi 

modelinin üst üste çakıştırılmış hali. 
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Şekil 38: NDVI uygulaması yapılmış SPOT görüntüsünün son sınırı ile sayısal arazi 

modelinin üst üste çakıştırılmış hali. 

Yangın öncesi ve yangın sonrası NDVI görüntülerini karşılaştırdığımız zaman yangının 

olduğu alan ve o bölgeye olan etkisi açık bir şekilde görülmektedir. 

6.2 Eğim 

Eğim; belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükselti farkıdır (Bilgin, 

2001). CBS de ise eğim, raster tabanda her bir hücreden çevresindeki hücrelere 

maksimum değişim oranı olarak tanımlanır (Burrough, vd., 1998). Eğim hesaplamaları 

yüzde ve derece cinsinden de yapılabilmektedir. Yapılacak çalışmaya göre istenen tür 

belirlenebiliir ve eğim haritası oluşturulabilir. Üretilen SYM’den 3D Analyst içinde yer 

alan Surface Analysis modülü kullanılarak sahanın derece cinsinden eğim haritası 

üretilmiştir. Şekil 39’de 3 boyutlu eğim modeli görülmektedir. 
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Yüksek eğimli alanlar aslında doğası gereği yangın açısından yüksek risk taşımazlar. 

Fakat bu alanların alev alması durumunda yangının yayılması çok hızlı olur (Akar Đ., 

2006)  

Eğim değerleri 0–90 derece arasında değişmektedir. Eğimi en yüksek alanlar koyu 

kırmızı, en düşük alanlar koyu yeşil  renge karşılık gelmektedir. Elde edilen eğim 

haritasına göre, sahada eğim değerlerinin kanyonun olduğu vadi içerisinde arttığı 

gözlemlenmektedir 
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Şekil 39: Çalışma sahasının eğim haritası. 

 



 57 

 

6.3 Bakı 

Bir topografya yüzeyinin Güneşe göre ve atmosfer olaylarına karşı olan durumuna denk 

gelen bakı (Bilgin, 2001); kuzeyden başlayarak saat yönünde (0-360o) derece ile ölçülür. 

Düz eğime sahip alanlar, herhangi bir yöne bakmadıkları için -1 değeri atanır(Akar Đ., 

2007). Bakı faktörü, sahalardaki nem, yağış, rüzgâr, güneşlenme süresi ve şiddeti gibi 

doğal ortam özellikleri üzerinde yönlendirici rol oynar. Derece olarak bakı, sonlu farklar 

kullanılarak hesaplanır (Wilson, vd., 2000). Şekil 40’de 3 boyutlu bakı modeli 

görülmektedir. 

Eğim özelliklerinin belirlenmesinde olduğu gibi, çalışma alanının bakı özelliklerinin 

belirlenmesinde de yine “3D Analyst” içindeki “Surface Analysis” modülü 

kullanılmıştır. Bu doğrultuda bakı, dört ana yön, dört ara yön ve düz alanlarla birlikte 

toplamda 9 grup olarak üretilmiştir.  

Gün ışığını alması açısından güneye bakan bitkilerde su sorunu olduğu için sonuç olarak 

yangın oluşma olasılığı yüksektir. Bakı yönlerine göre risk sırası yapıldığında:  

Güney>Güney Batı>Güney Doğu>Düz>Batı>Doğu>Kuzey Batı>Kuzey Doğu>Kuzey 

Şeklinde bir sıralama yapmak mümkündür. 
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Şekil 40: Çalışma sahasının Bakı haritası. 
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6.4 Yola Uzaklık  

Haritanın çizgisel elemanlarından olan ana yollar yangın riski belirlemekte çok 

önemlidir. Yollar 1/25000 ölçekli haritaların üzerinden çizilir ve sayısallaştırılmıştır. Her 

pikselin anayollara uzaklığı hesaplanır. Yola yakınlık hem yangın riskini, yani insan 

kaynaklı yangın olasılığını arttırır. Yollara uzaklığı fazla olan alanlar yolların etkisi 

açısından yangın riski düşük olan alanları, az olan alanlar ise riski yüksek olan alanları 

göstermektedir. Şekil 41’de yolların türlerini gösteren harita görülmektedir. Topografik 

şartlardan dolayı kanyon bölgesinde çok fazla yol olmadığı görülmektedir. 
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Şekil 41: Yol haritası 
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6.5 Yükselti 

Nem ve sıcaklık değerleri için yüksek bölgeler alçak bölgelerden daha tehlikelidir. 

Yükseklik arttıkça nem ve sıcaklık değerleri düşer ve çıkacak bir yangının yayılma riski 

artar. Şekil 42’da Sıcaklığın ve su buharının (bulut miktarındaki azalmadan anlaşılabilir) 

yaşadığımız atmosfer tabakası olan troposferde, yükseklikle azalışı görülmektedir 

Sıcaklık ve nem değerleri normal koşullarda doğru orantılıdır. Yükseklik değerlerini 

daha önceden topografik haritalardan oluşturulan vektör veride (şekil 18) ya da sayısal 

arazi modelinden (şekil 20) belirlenebilir. 

 

Şekil 42: Sıcaklığın ve su buharının yükseklikle azalışı 
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6.6 Yangın Risk Haritası Oluşturma ve Risk Analizi Sonucu 

Çalışma alanının risk haritası yapılırken temel altlık haritaların oluşturulması önemli bir 

aşamadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma sahasına ait 1/25000 ölçekli Topografik 

haritalar, Landsat 1990 TM ve SPOT XS 2007 sayısal ortamda değerlendirilmiştir. 

Dijital ortamda sayısallaştırılan bu verilerde eğim, bakı, yükselti, bitki örtüsü ve yola 

uzaklık özelliklerinin gösterildiği haritalar üretilmiştir.  

Risk haritasına ilişkin parametreler değerlendirilmiş ve bunların her birine ağırlık değeri 

verilmiştir. Etki değerleri 1–10 arasında değişmektedir. 1’a en yakın olan en az 10 en 

yakın olan ise en fazla riske sahiptir. Bu aşamadaki uygulamalar için “Spatial Analyst” 

modülünün “Reclassify” modülü kullanılmıştır. Parametrelerin yangın riskine olan 

etkileri farklı oranda olması dolayısıyla her birine bu modül yardımıyla farklı değerler 

girilmiştir. Bu değerler 0.0–1.0 arasında değişen ağırlık değerlerdir (Tablo 5).  Bu değer 

atamasından sonra “Overlay” işlemi gerçekleştirilmi ştir (Akar Đ., 2006). 

Girilen bu değerler doğrultusunda orman yangın risk haritası oluşturulmuştur (Şekil 43). 

Risk haritasından çalışma alanının büyük çoğunlukla yüksek risk taşıyan ve orta riskli 

alanları içerdiğini görülmüştür, Kıbrıs Çayı Kanyonu incelendiğinde çoğunluğu yüksek 

risk taşıyan alanları içermektedir. Kıbrıs Çayı kanyonunda 18 Ağustos 2006’da başlayan 

ve 1 haftadan daha uzun süren orman yangınının çabuk yayılmasının sebebi daha çok 

eğim, bakı ve bitki örtüsünün nem içeriğidir. Eğim açısı çoğunlukla yüksek, bakı yani 

güneşi alma açılarının çoğunluğu güney, güneybatı, güneydoğu ve batı yönlerinden ve 

bitki örtüsü nem içeriği yarı yarıya kuru ve az nemli alanlardan oluşmaktadır. Yangının 

uzun sürmesinin sebebi ise yeryüzü şekillerinden dolayı yangına müdahalenin zor 

olmasıdır, Yol haritasından da kanyon bölgesine yeterli yol olmadığı görülmektedir. Bu 

noktada risk kriteri olan yolların olmaması yangına müdahalenin de zorlaşmasına sebep 

olmaktadır.   
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Tablo 5: Yangın riski parametrelerinin ağırlık değerleri 

Parametreler Ağırlık Sınıflar Etkisi 

Bitki Örtüsü 0.9 Bitki çok az ya da yok 

Çok Kuru 

Kuru 

Az Nemli 

Nemli 

Çok Nemli 

1 

10 

8 

6 

4 

2 

Eğim 0.7 64–89 

45–64 

36–45 

29–36 

23–29 

17-23 

11–17 

3–11 

0–3 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Bakı 0.8 Güney 

Güney Batı 

Güney Doğu 

Düz 

Batı 

Doğu 

Kuzey Batı 

Kuzey Doğu 

Kuzey 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Yola uzaklık 0.6 0-308m 

308-616m 

616-925m 

9251233m 

1233-1541m 

1541-1850m 

10 

8 

6 

4 

2 

1 

Yükselti 0.5 1790–2300 

1425–1790 

1069–1425 

730–1069 

425–730 

24–425 

10 

8 

6 

4 

2 

1 
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Şekil 43: Yangın riski haritası 
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7. SONUÇLAR ve ÖNERĐLER 

Ormanlar bütün dünyada ülkelerin en büyük doğal zenginlik kaynağıdır. Ekolojik 

dengenin içindeki önemli rolünün yanı sıra endüstride de ormansal ürünlerin kullanımı 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu kadar önemli bir olgu olan ormanların en büyük düşmanı 

yangınlardır. Her yıl çıkan onlarca yangınla dünyanın ciğerleri konumunda olan 

ormanlar büyük zarar görmektedirler. Orman yangınları, bitki örtüsü ve buna bağımlı 

hayvan varlığı, toprak, hava kirliliği, bölgesel iklim ve hatta genel iklim üzerinde büyük 

etkiye sahiptirler. Yangınlarda orman kayıpları kaçınılmaz olup, yangınların çevreye ve 

özel mülkiyete büyük zararları vardır. Yangınların ormanın kendini yenileme özelliğine 

verdiği olumsuz etki ve hayata verdiği zarar kolaylıkla fark edilebilir. Bu sebeplerden 

dolayı orman yangınlarının neden olacağı zararların önceden bilinerek önlem alınması 

gerekmektedir. Orman yangınlarının neden olduğu hasarların modellenmesinde değişik 

yaklaşımlar mevcut olmasına karşılık, günümüzde zaman ve maliyet açısından etkin 

olarak mekânsal bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve görüntülenmesi için Uzaktan 

Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gibi yeni tekniklerin kullanımı zorunlu hale 

gelmiştir. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, ormanların ve yeşil alanların 

yönetiminde önemli araçlardır. Bu sistemler sayesinde yangın risk haritası oluşturmak 

mümkündür ve çok önemli bir gereksinimdir. Yangın risk haritası eğim, bakı, bitki 

örtüsü, yola uzaklık ve yerleşim yerlerine uzaklık kıstaslarının puanlanıp harita üzerinde 

belirtilmesi şeklinde oluşturulmaktadır. Örneğin bölgeye ait yol paftaları, topoğrafik ve 

yerleşim paftaları sayısallaştırılarak CBS ortamında uzaktan algılanmış verilerle 

birleştirilip yanan alanın yerleşim alanlarına olan uzaklığı, söndürme ekiplerinin 

konumu ve hedefe en kısa yoldan ve en kısa zamanda müdahale etmeleri sağlanabilir. 

Yangın anında bölge sürekli izlenerek durum değerlendirilmesi yapılabilir ve söndürme 

çalışmaları en uygun bir şekilde organize edilebilir. Yangın sonrasında ise yanan alanlar 

belirlenip alansal değerler genel ve orman türüne göre ortaya konulabilir.  

Bu çalışmada Antalya’nın Kaş ilçesinin Kasaba köyü civarında Kıbrıs Çayı Kanyonu 

çalışma sahası olarak belirlenmiştir. 18 Ağustos 2006’da başlayan ve 1 haftadan daha 

uzun süren orman yangınının büyük zorluklarla söndürülmesi, yangına müdahalenin zor 

olduğu bölgelerde ve diğer orman alanlarında yangın risk haritasının büyük bir 
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gereksinim olduğunun ortaya koymuştur. Daha önceden bu çalışmada sıkça bahsedilen 

Uzaktan Algılama ve CBS sistemleri sayesinde belirlenen çalışma alanının uydu 

görüntüleri ve topografik haritaları kullanılarak, topografik ve bitki örtüsü özellikleri 

incelenmiş ve bu parametrelerin CBS ortamında birleştirilmesi sonucunda yangın risk 

haritası oluşturulmuştur. Risk haritası incelendiğinde görülmüştür ki, yangının çıktığı 

Kıbrıs Çayı Kanyonu daha çok orta ve yüksek riskli alanlardan oluşmaktadır. Bu 

bölgede müdahale yeryüzü şekillerinden dolayı çok zordur. Đşte bu sebeplerden dolayı 

yangın risk haritası yangına en çabuk şekilde müdahale etmeyi tasarlamak ve yangından 

en az zararla kurtulmak için çok önemli bir araçtır. Nitekim yangın öncesi ve yangın 

sonrası uydu görüntülerini karşılaştırıldığı zaman, yangının Kıbrıs Çayı Kanyonu’nda 

bıraktığı zararı açık bir şekilde görülebilmektedir. Şekil 44’de Kasaba köyünü ve 

çevresini kapsayan harita, Şekil 45 ve 46 ‘de 18 Ağustos 2006’da Antalya’nın Kaş 

ilçesinin Kasaba köyü civarındaki Kıbrıs Çayı Kanyonunda çıkan yangından fotoğraflar 

görülmektedir.  

 

Şekil 44’de Kasaba köyünü gösteren bir harita 
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Şekil 45: 18 Ağustos 2006’da Kıbrıs Çayı Kanyonunda çıkan yangın 

 

 

Şekil 46: 18 Ağustos 2006’da Kıbrıs Çayı Kanyonunda çıkan yangın 

 

Sonuç olarak yangın alanında uzaktan algılama verileriyle yapılan bu tip bir çalışmayla, 

bölgedeki alansal veriler güvenilir bir şekilde elde edilmektedir. Ayrıca bölgenin doku 

farklılığı otaya çıkarılıp yangın sonrası doğru bir döküm çalışması yapılabilir. Bu 

değerlendirmeler uydu görüntüleri ve dijital görüntü işleme teknikleriyle çok kısa bir 

sürede elde edilebilmektedir. Hızlılık özellikle hasarın en kısa zamanda doğru olarak 

tespit edilerek bölgedeki tekrar ağaçlandırma çalışmalarının başlatılabilmesi için önemli 
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bir avantajdır. Ayrıca bütün verilerin CBS ortamında toplanması ile daha sonraki 

çalışmalara taban teşkil edecek sistemli ve etkin bir bilgi kaynağı elde edilmektedir. 

Đlerde yapılabilecekler konusunda ise bu çalışmanın sonucunda çıkan fikirler şu şekilde 

olabilir. Đklim değişikli ği bilindiği gibi günümüzün en büyük sorunudur ve bu gidişle de 

böyle kalmaya da devam edecektir. Ormanlarımız iklimin en belirleyici 

etkenlerindendir.  Bitki örtüsü değişimine bağlı iklim değişiminin incelenmesiyle 

yangınların etkisi daha açık şekilde görülebilir. Orman yangınları ile iklim değişikli ği 

arasındaki bağlantıyı anlamak için NDVI üzerinde çok daha fazla durmak 

gerekmektedir. Bitki örtüsü değişimi ile yağış miktarı arasındaki ilişkiyi en iyi 

incelemenin yolu NDVI değerleri ile yağış değerleri arasındaki korelâsyona bakmaktır. 

Daha önceden bu çalışmada NDVI değerleribelirlenmiştir. Buna bağlı olarak; yangın 

öncesi ve sonrası NDVI değerleriyle, yangın öncesi ve sonrası, yağış ve toprak nemi 

değerleri arasındaki korelâsyona bakmak ve buna bağlı olarak bitki örtüsü değişimine 

bağlı iklim değişiminin incelenmesi bu tezin bir sonraki amacıdır.  
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