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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
BURDUR HAVZASINDA KENTSEL VE KIRSAL ALTYAPILARIN UYDU
GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ANALİZİ
Emine KILIÇ
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. E. Seda ARSLAN
Küresel çevre sorunları ve peyzajın yapısındaki ekolojik bozulmalar, arazi
kullanımı ve arazi örtüsünde değişimlere neden olmaktadır. Bu durumun
beraberinde getirdiği ekolojik sınırların zarar görmesi özellikle nehir ve göllere
su sağlayan kapalı havzaların kurumasına ve havzadaki ekosistemlerin
sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu sebeple arazi örtüsünün mevcut
durumunun analizi oldukça önemlidir. Arazi örtüsü verilerini hızlı ve güvenilir
bir şekilde elde etmek için uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri sıklıkla
kullanılmaktadır. Burdur Gölü Kapalı Havzası örneğinde gerçekleştirilen bu
çalışma kapsamında Sentinel-2A uydusunun uydu görüntüleri kullanılarak
kentsel ve kırsal altyapılar 4 sınıf altında ele alınarak analiz edilmiştir. Çalışma
kapsamında QGIS, ArcGIS ve ERDAS IMAGINE programları eş zamanlı olarak
kullanılmış ve kontrollü sınıflandırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kontrollü
sınıflandırma yapılmış, doğruluk analizi neticesinde kappa değeri %86 olarak
hesaplanmıştır. Sonuçta, çalışma alanında sarı altyapıların diğer altyapı
türlerine göre daha büyük yer kapladığı bulunmuştur. Sarı altyapıları sırasıyla
yeşil, mavi ve gri altyapılar izlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel altyapı, kırsal altyapı, Burdur Kapalı Havzası, CBS,
uzaktan algılama
2022, 66 sayfa
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ABSTRACT
M.Sc. Thesis
ANALYSIS OF URBAN AND RURAL INFRASTRUCTURES IN BURDUR BASIN
USING SATELLITE IMAGES
Emine KILIÇ
Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Landscape Architecture
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. E. Seda ARSLAN
Global environmental problems and ecological deterioration of the structure of
landscape cause changes in land use and land cover. The damage to the
ecological borders brought about by this situation threatens the drying of closed
basins that provide water to rivers and lakes and the sustainability of
ecosystems. Because of this reason it is important to analyze current land use.
Remote sensing and geographic information systems are frequently used to
obtain land cover data quickly and reliably. Within the scope of this study
carried out in the example of the Closed Basin of Lake Burdur, using satellite
images of the Sentinel-2A satellite, urban and rural infrastructures were
considered under 4 classes and analyzed accordingly. Within the scope of the
study, QGIS, ArcGIS and ERDAS IMAGINE programs were used simultaneously
and controlled classification was carried out. As a result of the accuracy
analysis, the Kappa value was calculated 86%. Consequently, the dominant
infrastructure type in the study area was found as yellow infrastructures.
Yellow infrastructure are followed by green, blue and gray infrastructures
respectively.
Keywords: Urban infrastructure, rural infrastructure, Burdur Closed Basin, GIS,
remote sensing
2022, 66 pages
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1. GİRİŞ
İklim

değişikliği,

dünya

nüfusunun

artması,

kentleşme

hareketlerinin

hızlanması, endüstrileşme ve bunun gibi çok sayıda dış etken sebebiyle doğal
ekosistemler (okyanuslar, denizler, sulak alanlar, göller, akarsular, bataklıklar,
ormanlar, çayır ve meralar, çöller vb.) değişmekte ya da zarara uğramaktadır
(Çeler ve Serengi̇l, 2021).
Günümüzde orman alanlarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi, su
kütlesinin azalması ve su kalitesinin bozulması, doğal yaşam alanlarında
kayıplar, tür çeşitliliğinde azalma, tarım alanlarında değişim, deniz seviyesinde
yükselme, erozyon, sel ve taşkınlar ekosistemlerde oluşan sorunları tanımlar
niteliktedir (Bayrak ve Küp, 2021; Çi̇lek, 2021). Söz konusu sorunlar,
modernleşen dünyada ekosistemlerin, eski çağlara göre daha hızlı ve büyük
ölçekte tahrip olması ya da tamamen yok olması sonucu bu değişimlerin geri
dönülemez olmasıdır (Uygur Erdoğan, 2020). Örnek vermek gerekirse, Burdur
Gölü’nün su seviyesi her geçen gün düşmekte ve bu durum ekolojik yaşamı
tehdit etmektedir (Anonim, 2019). İnsan ve doğa arasındaki dengenin ve
ekosistemlerin

sürdürülebilirliği

açısından, ekosistem

tabanlı

planlama

yaklaşımları son yıllarda planlama çalışmalarına dahil edilmeye çalışılmaktadır
(Doğan ve Tüzer, 2011). Ekosistem tabanlı planlama yaklaşımında, yeşil
altyapılar ve çevreye duyarlı planlama ve tasarım çalışmaları bilim insanlarının
çalışma konuları arasında sıklıkla yer almaktadır (Yaralıoğlu ve Asilsoy, 2021).
Peyzaj düzeyinde kentsel ve kırsal alanlardaki altyapı sistemlerinin tespiti hem
ekolojik bağlantılık hem de sürdürülebilir planlama için esas olarak
görülmektedir (Coşkun Hepcan ve Hepcan, 2018). Yeşil altyapılar; kentsel yeşil
alan sistemleri, orman alanlarını ifade ederken su yüzeyleri mavi altyapıları,
tarım alanları sarı altyapıları ve yerleşim yerleri, maden sahaları, çöp atık
sahaları gibi inşa edilmiş alanlar ise gri altyapıları ifade edebilir (Arslan vd.,
2021). Buna göre planlama ünitesinin belirlenmesi, en az planlanacak alanın
niteliği kadar önem arz etmektedir. Birden fazla ekosistemi içinde barındıran
havzalar ekolojik açıdan kritik bir öneme sahip oldukları ve doğal sınırlar
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olması nedeniyle planlama ünitesi olarak ele alınabilecek niteliklere sahiptir
(Kiziroğlu vd., 1995).
Türkiye ‘de ekolojik açıdan önemli bir yere sahip olan Göller Bölgesi, 38° 26′36°06′ kuzey enlemleri ile 29°30′ - 32° 34′ doğu boylamları arasında
konumlanmakta ve

Türkiye’nin güneybatısında yeralmaktadır (Gülsoy vd.,

2014; Aksoy vd., 2019). Rakımı 190 m ile 3300 m arasında olan Göller Bölgesi;
Burdur ve Isparta illerinin tamamını Denizli, Antalya, Konya ve Afyonkarahisar
illerinin bazı bölgelerini kapsamaktadır. Yeryüzü şekillerinin farklı olması bölge
ikliminde

farklılıklara

neden

olmakta

ve

yöreye

eşsiz

bir

karakter

kazandırmaktadır (İnanır, 2018). Ayrıca önemli bitki gen florasına sahiptir (Gül
ve Özçelik, 2016).
Göller Bölgesi’nin doğal kaynaklar açısından en zengin bölümü, içinde 14 göl
bulunduran Burdur’dur (Öztaş ve Karabulut, 2007). Bunlardan bazıları; Burdur,
Kestel, Akgöl, Salda, Gölhisar, Karataş ve Yarışlı gölleridir. Eğirdir, Beyşehir,
Akşehir ve Eber yörenin diğer önemli gölleridir. Yörenin en önemli gölü olan
Burdur Gölü ise Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde korunan sulak alanlardan
biridir ve önemli bir kuş cennetidir (Yiğitbaşıoğlu ve Uğur, 2010). Buna göre
Burdur Havzası, ekolojik alanlar içinde önemli bir yere sahip olduğundan
çalışma alanı olarak büyük bir önem arz etmektedir.
Burdur Havzası da ülkemizdeki diğer havzalar gibi çevre sorunlarıyla (bitki
örtüsü kayıpları, su alanların azalması, kuraklık, erozyon gibi) karşı karşıyadır
(Erdoğan, 2012). Mevcut durumun tespiti, sürdürülebilir ve ekolojik tabanlı bir
planlama yapabilmek için önem arz etmektedir. Bu bağlamda havzadaki kentsel
ve kırsal altyapıların mevcut durumunun ortaya konması ve aynı zamanda
ekolojik bağlantılılığının tespiti ve analizi, çalışmanın önemine vurgu
yapmaktadır.
Kentsel ve kırsal peyzaj alanlarında zamana ve dış faktörlere bağlı olarak
gelişen değişim ve dönüşümü belirleyerek mevcut durumla ilişkilendirmek,
değişimin nedenlerini analiz etmek için uzaktan algılama (UA) teknikleri ve
coğrafi bilgi sistemleri (CBS) sıklıkla kullanılmaktadır (Erdoğan, 2012).
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Ulusal literatürde UA ve CBS teknolojilerininin çok sayıda çalışmada kullanıldığı
görülmektedir. Bu çalışmalar, kentsel ısı adası etkisinin saptanması, imar planı
çalışmalarında CBS ve UA teknolojinelerinin kullanımı, arazi örtüsü ve alan
kullanımı, iklim değişimi, kıyısal bölgelerde alan kullanımının belirlenmesi
konularında karşımıza çıkmaktadır (Duman Yüksel, 2005; Şener vd., 2005;
Korkut vd., 2008; Gülersoy, 2013; Gürkan vd., 2016; Şener ve Şener, 2019;
Şenyiğit Doğan, 2019; Yöntem, 2019; Örücü ve Arslan, 2020).
CBS ve UA teknolojileri; arazi örtüsü/alan kullanımı, arazi değişimleri, doğal
kaynakların kullanımı ve korunumu gibi bir çok aşamada rol oynamaktadır.
(Şahinoğlu, 2020). Bu nedenle, bu çalışma da yöntem olarak ,hızlı ve doğruluk
payı yüksek bir teknoloji olan UA ve CBS yöntemleri tercih edilmiştir.
Bu çalışmada kırsal ve kentsel peyzaj dokusuna sahip Burdur Havzası’nda UA ve
CBS kullanılarak kentsel ve kırsal altyapıların mevcut durumu belirlenmiş ve
mekansal analizi yapılmıştır. Söz konusu analizler Sentinel 2-A uydu görüntüleri
Quantum Geographic Information System (QGIS), ERDAS IMAGINE, ArcGIS
programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Buna göre; tez çalışmasında cevap aranacak araştırma soruları şunlardır:
1)Burdur Havzası’nda kentsel ve kırsal alanda altyapıların UA yoluyla mekânsal
analizi ve kentsel-kırsal altyapılar düzeyindeki analizi mümkün müdür?
2)Kentsel ve kırsal peyzaj ilişkisi bağlamında çalışma alanında alansal olarak
baskın altyapı türü (mavi, yeşil, sarı, gri) nedir?
3) Kentsel ve kırsal altyapıların çalışma alanındaki dağılımını çalışma alanındaki
iklim ve topoğrafya ile ilişkilendirmek mümkün müdür?
Buna göre, uydu görüntüleri kullanarak, kentsel ve kırsal altyapıların
tanımlamanın ve haritalandırmanın hızlı ve uygun maliyetli bir yolunu sunacak
olan tez çalışmasının kentsel ve kırsal altyapı sistemlerinin ekolojik sınırlar
içinde belirlenmesinde bir yöntem önerisi sunacak olması bakımından
literatüre katkı sağlayacak bir çalışma olacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışma
alanının Göller Bölgesi’nde yer alması,
3

ekolojik açıdan korunması gereken

değerli bir alan olması, bu çalışmadan elde edilecek sonuçların önemini
artırmaktadır.
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2. TEMEL KAVRAMLAR VE KAYNAK ÖZETLERİ
Bu bölümde tez çalışmasına temel oluşturan kavram ve tanımlara yer verilmiş
ve tez çalışması ile ilişkili önceki çalışmalar, ulusal ve uluslararası literatürden
derlenerek sunulmuştur.
2.1. Havza kavramı ve ekolojik sınır
Genel anlam olarak ‘bölge, mıntıka’ anlamında kullanılan havza (Alm. Becken,
Fr. Bassin, İng. Basin) kavramı; benzer özellikleri barındıran büyük çukur
alanlar olarak tanımlanmaktadır (Tüzün, 2010).
Günümüzde

bir çok

farklı anlamda kullanılan havza kavramı; alanların

özelliklerine göre kömür,maden, petrol-doğalgaz, tarım ve su havzaları v.b gibi
adlandırılarak kullanılmaktadır (Gari̇pağaoğlu, 2012). Peyzaj mimarları ise
‘havza’ sözcüğünü “yağışlar yoluyla meydana gelen yüzey sularının toplanarak,
tek bir nehir ağzı, delta veya haliçten denize ulaştığı kara parçası” olarak
tanımladıkları gibi havzalar, bütün doğal kaynakları içinde barındıran bir arazi
parçası olarak da tanımlanmaktadır (Keleş, 2013).
Garipoğlu (2012) havzaların 3 farklı anlamının olduğunu ele alarak jeolojik
havza, jeomorfolojik havza ve hidrografik havza olarak sınıflandırmaktadır.
Burada hidrografik havza olarak sınıflandırılan havza, aslında bilindiği gibi
akarsu havzalarıdır. Literatürde birçok isim ile tanımlanabilmektedir. Bunlar; su
havzası, drenaj havzası, nehir havzası, akarsu havzası ve drenaj alanı kullanılan
terimlerdir (Tüzün, 2010).
Akarsu havzası: Akarsuyun kollarıyla birlikte suları topladığı alana akarsu
havzası denir. Havza üzerine düşen yağış sonucu oluşan suların tamamı
havzanın fiziki özelliklerine bağlı olarak bazı kayıplara uğradıktan sonra, akarsu
kolları (ağları) yardımı ile toplanarak taşınır ve taban seviyesi belirli bir çukura
yönlendirilir. Akarsu kollarının getirdiği, yüzey ve yer altı sularının tamamının
toplanarak denize dökülmesi sonucu açık havzalar oluşurken, toplanan suların
denize dökülmemesi sonucunda ise kapalı havzalar oluşmaktadır (Dinç, 2015).
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Çalışma alanı olarak seçilen Burdur Havzası ise kapalı bir havzadır (Kaya ve
Kaplan, 2021). Türkiye 25 ana akarsu havzasına ayrılmıştır (Şekil 2.1.).

Şekil 2.1.Türkiye akarsu havzaları
Mekansal olarak ele alındığında havzalar, peyzajda doğal sınır olarak ifade
edilmektedir. Havzalar fiziksel, biyolojik ve ekolojik olarak birbiriyle etkileşim
içinde olan birçok parametreyi içinde barındıran yüzeylerdir. Bir bütün olarak
düşünülmesi gereken havzalar birçok ekosistemi içinde barındırır (Gök, 2015).
Ekosistemler ise su ve karasal ekosistem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Karasal ekosistem: dağ, mağara, orman, vadi, çöl, kent gibi alanlar sayılırken su
ekosistemi: tatlı su ve tuzlu su olmak üzere; deniz, okyanus, bataklık, akarsular
olarak gösterilmektedir. Ekosistemler bir hiyerarşi içinde alt sistemlere kadar
sıralanır ise, her bir ekosistem kendi sınırını oluşturmaktadır. Örneğin yeryüzü
bir ekosistemdir ve içinde bulunan orman ekosistemi, su ekosistemi gibi belli
sınırlarla kendi içlerinde de farklı ekosistemlere ayrılmaktadırlar. Burada
orman sınırı aynı zamanda orman ekosisteminin sınırını yani ekolojik sınırı
oluşturmaktadır. Havzalara bu açıdan değerlendirilirse, birçok ekosistem ve
biyolojik çeşitlilik açısından zengin olması, havzaları ekolojik açıdan önemli bir
noktaya taşımaktadır.
Havzaların bünyesinde tüm doğal kaynakları barındırma potansiyeli olan
alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Mera alanları, su kaynakları, maden
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yatakları, orman alanları, gibi doğal kaynakların yanı sıra tarım alanları, milli
parklar, yerleşim alanları, turizm alanları gibi farklı arazi kullanımları da
içermektedir (Gari̇pağaoğlu, 2012). Bu bağlamda düşünüldüğünde havzaların
yönetimi ise büyük önem arz etmektedir. Havza yönetimi çerçevesinde su ve
diğer doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi içinde planlamaya dahil
edilmesi gerekmektedir. Çünkü havzalar sosyo-ekonomik koşullara göre
değişmezler, doğal değişmeyen sınırları vardır ve doğal çevrenin korunması,
kaynakların yönetimi açısından daha akıllıca bir yaklaşımıdır (Keleş, 2013).
2.2. Kentsel ve kırsal altyapılar
Yapısal bileşenler bağlamında peyzaj, işlevler ve karakteristikleri birbirinden
farklı ekolojik sistemler bütününü ifade etmektedir. Peyzajlar, üzerindeki insan
aktivitesi ve sahip olduğu doğal bileşenler kapsamında kırsal ve kentsel olmak
üzere planlama ünitelerine ayrılmakta ve bu ünitelerin karakteristik özellikleri
yine bu bileşenlere bağlı olarak açığa çıkmaktadır. Kırsal alanların, nüfus artışı
ve sanayileşme gibi insan faaliyetleri sonucunda kentsel alanlara evrilmesinden
bu yana karşılaşılan sürdürülebilirlik sorunları, bu alanlarda ekolojik, su
geçirimine olanak tanıyan ve sürdürülebilir sistemlerin varlığını zorunlu
kılmıştır.
Kentsel alanlarda çevre ve yaşam kalitesinin arttırılmasını amaçlayan
sürdürülebilir sistemlerin başında son yıllarda oldukça popüler olan yeşil alt
yapı yaklaşımı gelmektedir. Yeşil altyapılar, yeşil kuşak, yeşil yama, yeşil
koridor, yeşil matrisler ile biyoçeşitliliğin, kentsel açık yeşil alanların ve
ekosistem hizmetlerinin korunması ve geliştirilmesi kapsamındaki faaliyetleri
kapsamakta ve kültürel ve doğal peyzajların bütünlüğünü sağlamayı
amaçlamaktadır (Tuna, 2021).
Kentsel altyapılardan bahsedildiğinde ilk akla gelen atıksu, kanalizasyon,
telekomünikasyon, yollar, içme suyu, elektrik hatları, internet gibi gri altyapılar
gelmektedir. Bu geleneksel altyapı kavramının dışında yeşil ağ oluşturacak olan
parklar, sokaklar, mezarlıklar, su kıyıları gibi alanlarda kentsel altyapılara dahil
edilebilir. Kırsal altyapılar ise meralar, göl ve nehirler gibi su yüzeyleri ve
kıyıları, tarım arazileri gibi alanlar olarak sayılabilir (Girgin, 2005).
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Sarı altyapı kavramı ise sürdürülebilir kentsel ve kırsal altyapılar kavramında
ele alınabilecek bir yaklaşım olarak, her nekadar ulusal literatürde yer almasa
da uluslararası literatürde bazı çalışmalarda tarım alanlarını temsil eden bir
altyapı olarak kullanılmıştır (Arslan vd., 2021).
2.2.1. Yeşil altyapılar
Yeşil altyapı kavramı sürdürülebilir kaynak ve alan kullanımında yaygın olarak
kullanılan ekolojik bir stratejik yaklaşımdırve aynı zamanda doğal, yarı doğal ve
yapay alanların ekolojik sistemlerin oluşturduğu bir bütüncül ağdır (Demi̇roğlu
vd., 2019).
Avrupa Çevre Ajansı’na göre; ekosistem sağlığı ve biyoçeşitliliğin korunması,
iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, temiz hava, temiz su, yağmur suyu
yönetimi ve besin gibi ekosistem hizmetlerini kamunun faydasına sunulması
gibi parametreler doğrultusunda yapılan stratejik planlamalardır.
Kentsel ve kırsal alanları bütünleştirerek bu alanlarda yeşil alan sistemi
oluşturmayı

hedefleyen

yeşil

altyapı

yaklaşımı

gelecek kuşaklara da

sürdürülebilir bir yaşam fırsatı sunmayı hedeflemektedir (Serdar Yakut ve
Erdem Kaya, 2020).
Yeşil altyapının yararları arasında karbon depolama, hava kalitesini iyileştirme, ,
kentsel ısı adalarının etkisini azaltma, doğal yaşam ortamlarının korunması,
kentlerin sağlıklı büyümesi, rekreasyon alanlarının artması, enerji giderlerinin
düşürülmesi, taşkınların yol açtığı hasarların azaltılması sayılabilir. Yeşil altyapı
ayrıca insanların yaşamını sürdürdüğü kentsel ve kent çevresi mekanlara,
yöreye kent kimliği, peyzaj karakteri, bölgesel imaj kazandırır (Yaralıoğlu ve
Asilsoy, 2021). Kentlerde ulaşım ve yerleşim sistemleri kadar statüye sahip
olması gereken yeşil altyapı sistemleri insanların rekreasyonel ihtiyaçlarını
karşılayarak sosyal olarak gelişmesine de katkı sağlamaktadır (Parlak ve Ati̇k,
2020).
Hızlı kentleşme ve şehirlerin geniş alanlara yayılması topografik özelliklerin
bozulmaya başlaması, doğal drenaj sistemlerinin tahrip edilmesi gibi önemli
sorunlara yol açmaktadır (Aslan ve Yazi̇ci̇, 2016). Bu nedenle hem yeraltı hem
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yüzey suyunun doğru yönetilmesi için kentsel alanlarda da yeşil altyapı
yaklaşımına sıkça başvurulmaktadır.
2.2.2. Mavi altyapılar
Genel anlamıyla mavi altyapılar kavramı akıla su yüzeylerini getirmektedir. Su
yüzeyleri; göller, akarsular, denizler, okyanusları kapsamaktadır. Sulak alanlar,
yüzey suları ve yeraltı suları da yine mavi altyapı olarak düşünülmelidir (Baylan
ve Demi̇r, 2020).
Literatür taramalarında görüldüğü üzere mavi altyapı çalışmaları genellikle
kentsel alanlarda yapılmış ve kentsel alanlar üzerinden tanımlanmıştır.
Kentlerde su akış yollarının bozulması drenaj ağlarını bozmaktadır (Aydınlı ve
Erdem Kaya, 2020). Bu durum ise su yönetimini zorlaştırmakta ve ulaşılabilir
suyun kaybına yol açmaktadır (Özmen, 2020). Örneğin dere yatağı ıslah
çalışmalarının yağmur suyu yönetimi konusunda faydalı olabileceği ve ya
yağmur suyu yönetiminin önemine değinilmiştir (Irmak ve Avcı, 2019). Mavi
altyapı yaklaşımında su kalitesinin arttırılması ve su kaybının azaltılması, atık
suların arıtılması gibi faydalar desteklenmektedir (Gülbaz ve Kazezyılmaz
Alhan, 2018). Aynı zamanda bozulan drenaj yataklarının iyileştirilmesi, yağmur
suyu toplama ve nitelikli geçirgen yüzeylerin oluşturulması ise uygulanan
örnekler arasındadır (Tuna, 2021). Bu nedenle çalışmalarda, kentsel alanlarda
mavi altyapının önemine sıklıkla değinilmektedir.
Alan

kullanımlarının

mevcut

durumunun

ortaya

konulması

planlama

çalışmalarında önemlidir. Çalışmada kırsal ve kentsel alanlarda mavi altyapının
durumu ortaya konulmuştur.
2.2.3. Sarı altyapılar
Ulusal

literatür

incelendiğinde tarım

alanlarını

altyapı

sistemleri

ile

ilişkilendiren bir yayına rastlanmamıştır. Bu noktada kırsal arazi kullanımının
altyapı ile ilişkilendirilerek ifade edilmesindeki güçlükleri ortadan kaldırılmak
için bu çalışmada tarım alanları sarı altyapılar olarak nitelendirilmiştir.
Uluslararası literatürde karşımıza çıkan bazı çalışmalarda da tarımsal nitelik
taşıyan arazi kullanımlarının sarı altyapılar olarak adlandırabileceği ifade
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edilmiştir (Arslan vd., 2021; Egoh vd., 2008). Perma ekinler, ekilebilir araziler
meralar ve heterojen tarım alanları bu kapsamda değerlendirilebilir.
Türkiye’deki nüfusun büyük çoğunluğunu istihdam eden tarımsal faaliyetlerin
gerçekleştirildiği tarım alanları, tedarikçi ekosistem hizmetleri sağlamakta ve
sanayi sektörü için hammadde kaynağı olmaktadır. Bu sebeple tarımsal
alanların amaç dışı kullanıma açılması ve değişimi oldukça önemlidir. Bu
alanlarda meydana gelen olumlu veya olumsuz yöndeki değişimler çok sayıda
sosyal ve çevresel nedenleri hakkında da ipuçları sunmaktadır (Bayar, 2018).
Kentleşme

ve

yanlış

arazi

kullanımları

nedeniyle

verimli

topraklar

kaybolmaktadır. Örneğin, arazi kullanımında tarım alanlarındaki genişleme
dikkat çekmektedir. Bu kapsamda ele alındığında, genişlemeye gitmekten ziyade
mevcuttaki tarım arazilerinin verimli ve arazi özelliğine göre kullanılması daha
çok önerilmektedir (Akseki ve Meşhur, 2013).
Alan kullanımlarında, nitelik bakımından tarıma elverişli alanların korunması
ve sürdürülebilirliği önemlidir (Dengiz ve Sarıoğlu, 2011). Yanlış kullanım
sonucu verimli arazilerin kaybı, ekolojik ve ekonomik sorunların ortaya
çıkmasına neden olmasının yanı sıra ülkelerin kendi besinlerini üretme
potansiyellerini de azalmaktadır. Bu bağlamda sarı altyapılar ülke ekonomisi ve
ekolojik açıdan önemlidir ve tarım arazilerinin mevcut durumunun ortaya
konması, çalışmanın değerini arttırmaktadır.
2.2.4. Gri altyapılar
Kentsel alanlar ve çıplak kayalık alanlar gri altyapı alarak nitelendirilir. Kentsel
alanlarda ortaya çıkan ulaşım, elektrik hatları, yerleşim alanları, kanalizasyon ve
atıksu sistemleri, yollar, demiryolları gibi altyapılar, bilinen klasik geleneksel
altyapılardır (Demi̇rcan vd., 2020).
Uluslararası Koruma Topluluğu (Conservation International) gri altyapıları,
barajlar, deniz duvarları, yollar, borular veya su arıtma tesisleri gibi yapılar
olarak tanımlamıştır (CI, 2021).
Natural Water Retention Measures (NWRM) perspektifinden, gri altyapılar,
kültürel, inşa edilmiş, büyük oranda su geçirmez ve üzerinde herhangi bir
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ekosistem türünün büyümesini önlemek için tasarlanmış varlıkları kullanarak
suyu kontrol etmenin klasik yöntemlerininin ifadesidir. Bazı çatı su tutma
sistemleri ve geçirgen kaldırımlar gibi modern gri altyapı, doğal peyzajın su
tutma potansiyelini taklit ederek daha doğal akış ve sızma modellerinin
geliştirilmesine olanak tanır. Kapsam olarak, kanallar, borular, kanalizasyonlar
ve kanalizasyon arıtma işlerini, hendekleri, setleri, barajları içerir. Gri altyapı,
genellikle betonarme yapılar için kullanılan bir terim olması nedeniyle gri
olarak anılırlar. Yeşil altyapının aksine, gri altyapıların birden fazla yarar
sağlama potansiyeli bulunmamaktadır (NWRM, 2021).
2.3. Uzaktan algılama
Dünyadaki nesnelere ait bilgileri temas olmadan algılayıcılara kaydedebilen
teknolojiye uzaktan algılama (UA) denir (Yılmaz, 2017). UA ilk olarak askeri
bilgi alma amaçlı kullanılmıştır. Uçaklar yardımıyla çekilen hava fotoğrafları ve
uydu görüntüleri kullanılarak bu teknoloji gelişmiş ve elde edilen veriler, birçok
ülke için önemli bilgi kaynağı haline gelmiştir.
UA uzaya veya atmosfere yerleştirilen araçlar yardımıyla, yeryüzünün doğal ve
antropojenik nesnelerini tespit edebilen ölçüm aletlerinin verileri dopaladığı bir
teknolojidir (Duman Yüksel, 2005). UA çalışmaları için gereken bilgiler
elektromanyetik ve kuvvet alanları içerisinde oluşan; spektral (ışık dağılımına
ait), spatial (mekansal) ve temporal (zamana bağlı, geçici) farklılıkların
ölçülmesi şeklinde ifade edilir. Bu ölçümler o alan içerisinde çalışan algılayıcı
sistemler tarafından yapılır (Kaplan, 2019). Çizelge 2.1’ de UA’nın 5 temel
unsuru, Şekil 2.2’de ise bileşenleri görülmektedir (İÜ, 2021).
Çizelge 2.1. Uzaktan algılamanın 5 temel unsuru
1.Enerji kaynağı (radyasyon kaynağı)
2.Işınım (Atmosferik geçirgenlik)
3.Gözlenen cisim
4.Algılayıcılar ve platformları
5.Analiz ve uygulama
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Şekil 2.2. Uzaktan algılamanın bileşenleri (İÜ, 2021)
UA ‘da enerji kaynağı genellikle güneştir ve güneşten gelen elektromanyetik
spektrumlar (EMS) sayesinde UA başlar. Teknik özelliklerine bağlı olarak
uydular ve hava platformları genellikle 0.3 µ (mikron) ile 15µ aralığındaki
elektromanyetik dalga boylarını (spektral çözünürlük) kaydederler. 0.5m-3km
piksel büyüklüğünde farklı mekansal çözünürlüklere sahiptirler ve renk
ayrıntısında (radyometrik çözünürlük) farklı görüntüler üretirler. Farklı
zamanlarda, aynı alanı tekrar tekrar çekme (zamansal çözünürlük) özelliğine de
sahiptirler (Çizelge 2.2).
Çizelge 2.2. Uydu ve hava platformlarının çözünürlük bilgisi
1.Spektral Çözünürlük
2.Mekansal Çözünürlük
3.Radyometrik Çözünürlük
4.Zamansal Çözünürlük

0.3 µ ile 15µ (mikron) dalga boyu
0.5m ile 3km piksel büyüklük
Renk ayrıntısı
Aynı alanı defalarca görüntüleme özelliği

Çizelge 2.3’te göre UA’nın tarihsel süreç içindeki yeri görülmektedir (Bilgi,
2007). Bu kapsamda son 10 yıldır UA teknolojilerinin aktif şekilde kullanılmaya
başlandığı gözlemlenmektedir (Huang vd., 2021).
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Çizelge 2.3. Uzaktan algılamanın tarihsel süreci (İÜ, 2021)
1839
1909
1910-1920
1920
1940
1950-1970
1962
1972
1982
1986
1980-1990
1990
Günümüz

Fotoğrafların ortaya çıkması
Uçaklar fotoğraf çekmek için kullanılmıştır.
I.Dünya savaşı sırasında fotoğraflardan yararlanılmıştır.
Hava fotoğrafları ortaya çıkmıştır.
Renkli fotoğrafçılık
Uydu algılaması kavramı bu tarihler arasında ortaya çıkmıştır. VHRR
(very high resolution radiometer) meteorolojik amaçlı uydular
kullanılmıştır.
Uzaktan algılama kavramı ortaya çıkmıştır.
Kara parçasını araştırmak amaçlı LANDSAT 1 uydusu
kullanılmıştır.30*30m çözünürlüğünde
LANDSAT 1 içine Thematic Mapper lar yerleştirildi
SPOT uydusunun (Fransız) kullanımı. Çözünürlük 10*10m.Tarım,
orman, sulak alanlar, madencilikte o tarihlerde kullanılmıştır.
Hindistan, Rusya ve Japonya uydu sahibi oldu.
Radar görüntülerinin kullanılmaya başlanması
Farklı mekansal, zamansal ve spektral çözünürlükte birçok uydu
mevcuttur.

UA ile elde edilen raster formattaki veriler, CBS de kullanılabilmektedir. CBS ile
kullanıldığında arazi çalışmaları üzerinde detaylı verilere ulaşılabilmektedir.
Vektör verilerin elde edilmesi içinde UA verileri önem arz etmektedir.
2.4. Kentsel ve Kırsal Altyapıların Analizinde Uydu Görüntüleri ve
Uzaktan Algılamanın Önemi
Doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmada ve verimli bir biçimde kullanmada
tercih edilen CBS ve UA teknolojileri; son yıllarda peyzaj mimarlığı çalışma
alanlarına sıklıkla dahil edilmektedir.
Örücü ve Arslan (2020) çalışmalarında; 2018 yılında yapılan Kızıldağ Milli Parkı
sınır değişimi sonucunda meydana gelen arazi kullanımı ve arazi örtüsü
değişimini CBS ve UA teknolojileri kullanarak analiz etmektedir.
Öztürk ve Doygun (2016) ‘Peyzaj karakter analizinde CBS ve UA tekniklerini
kullandıkları çalışmalarında; peyzaj karakter analizi için doğal ve kültürel
sayısal veriler (jeoloji, jeomorfoloji, toprak, vejetasyon, arazi örtüsü, tarihi yapı
vb.) hazırlanarak birbirleri ile ilişkilendirilmelerinde coğrafi bilgi sistemleri ve
uzaktan algılama kullanmıştır.
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Benek ve Şahap (2017) ‘Şanlıurfa şehrinde CBS ve UA kullanılarak yeşil
alanların yeterliliğini belirledikleri çalışmalarında; CBS yöntemleriyle, kentte
bulunan yeşil alanları mekansal olarak tespit etmişlerdir ve bu alanların
birbirine olan uzaklıkları ile kapasitelerini bulmuşlardır.
Şenyiğit Doğan ve Yılmaz (2019) CBS ve UA yöntemleri ile arazi örtüsü ve alan
kullanım değişimlerini belirledikleri çalışmalarında, 1985-2017 yılları arasında
meydana gelen değişimi, Landsat 4-5 TM ve Sentinel-2 uydu görüntülerini
kullanarak Arcgis 10.4.1. ve Erdas İmagine 2014 yazılımları kullanarak
değerlendirilmiştir.
Uydu görüntülerinin yüksek çözünürlüğü ise çalışmalardaki doğruluk oranı ve
hızlıca sonuca ulaşma amaçları açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu
açıdan ele alındığında Sentinel-2A uydu görüntüleri, yüksek çözünürlüğe
sahiptir. Sentinel 2A uydusu, orta konumsal çözünürlüğe (10-60m)

sahip

multispekral bir araçtır. 13 spektral banda sahip optik sensör taşımaktadır ve
çerçeve genişliği 290 km alan kaplamaktadır. Avrupa Uzay Ajansı(ESA- Europen
Space Agency) tarafından yörüngeye yerleştirilen Sentinel uydusu ücretsiz
verilere ulaşım sağlaması nedeniyle son yıllarda tercih edilir duruma gelmiştir
(Dereli, 2019).
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Çalışma Alanı
Türkiye’nin güneybatısında Göller Bölgesi’nde bulunan Burdur Gölü Havzasının
koordinatları, 30° 04' - 30° 24' batı-doğu boylamları ve 37° 39' - 37° 51' güneykuzey eylemleridir (Kiziroğlu vd.,1995) (Şekil 3.1). Burdur Havzası göller
havzası olarak da bilinen ve göllerinin büyük kısmı karstik kökenli olan bir
havzadır. Sularla dolu çöküntü çanakları, vadiler, mağaralar, inler ve dehlizler
havzanın doğal oluşumları arasındadır (Yiğitbaşıoğlu,2009).

Şekil 3.1. Çalışma alanı
Havzanın ortalama rakımı 843 m ‘dir (Kaya vd., 2015). Burdur Havzası sınırları
içinde Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Denizli ve Antalya illerinin bir bölümü
yer almaktadır (Kaya ve Kaplan, 2021). Şekil 3.2.’de çalışma alanındaki yerleşim
birimleri gösterilmiştir. Çalışma alanında merkez olarak yalnızca Burdur il
merkezi bulunmakta iken diğer illerin ilçe sınırları, havza sınırı içinde
kalmaktadır. Havzadaki nüfusun yaklaşık 210000 olduğu saptanmıştır (TÜİK,
2021).
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Şekil 3.2. Çalışma alanında yerleşim birimleri
Havza, batıda Eşeler, Maymun Dağları, doğuda Kestel, Çatak Dağları, güneyde
Rahat, Koru Dağları, kuzeyde ise Boz ve Akdağların su ayrım çizgileri arasında
yer almaktadır. Havza Türkiye’nin güneybatısında yer alan, en büyüğü Burdur
Gölü olmak üzere Acıgöl, Salda Gölü, Akgöl, Yarışlı Gölü ve Karataş göllerinin su
toplama havzalarından meydana gelen alanı kapsamaktadır (Yiğitbaşıoğlu,
2009). Burdur Gölü’nün kıyısında kurulan Burdur şehri, havzanın en büyük
yerleşim yeridir. Burdur havzasının tamamına yakını Burdur il sınırları içinde
kalmaktadır. Isparta il sınırı içinde kalan havzanın küçük bölümü ise havza
üzerinde etkisi ise sınırlıdır (Yiğitbaşıoğlu ve Uğur, 2010).
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Havzaya yağış ile birlikte düşen su, havzanın en derin noktası olan Burdur
Gölü’nde birikmektedir (Kaya vd., 2015). Burdur Gölü deniz seviyesinden 844.3
m yüksekliktedir ve Türkiye’de 6. büyük, Göller Yöresi’nde ise 3. Büyük göldür
ve Türkiye’deki önemli 19 sulak alanlardan birisidir (Yiğitbaşıoğlu, 2009). Sulak
alanların korunması için, 1971 de birçok dünya ülkesi tarafından imzalanan ve
Türkiye’nin ise 1993’te imzaladığı Ramsar Sözleşmesi önemli bir uluslararası
sözleşmedir ve Burdur Gölü sözleşme kapsamında koruma altındadır. Gölün
1994’de %50 sine yakın (12.600 ha) kısmı Ramsar Sözleşmesi’ne dahil
edilmiştir (Kaya vd., 2015). Bu bağlamda da çalışma alanı olarak önemli bir yere
sahiptir.
3.2. Çalışmada kullanılan donanım, yazılım ve veriler
ESA tarafından 23 Haziran 2015 yılında yörüngeye yerleştirilen Sentinel-2A
uydularından hem konumsal hem de spektral görüntü almak mümkündür. ESA
tüm bu verileri ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadır (Dereli,
2019). ESA’nın Global Monitoring for Environment and Security (GMES)
programının devamı olan Copernicus projesinin en kapsamlı gözlem uydusu
Sentinel-2 uyduları, diğer uyduların aksine 10,20,60 konumsal çözünürlüğe
sahiptir. Multi-spektral (çoklu spektrumlu) ve multi-temporal (çok zamanlı)
veriler; 3 görünür aralık (mavi, yeşil, kırmızı) ile yakın kızılötesi bantları için
10m çözünürlükte bitki örtüsü kırmızı kenar (red edge) ile kısa dalga kızılötesi
(SWIR) 6 bant için 20m çözünürlükte ve 3 atmosferik bant (kıyı aerosolü, su
buharı ve SWIR (sirüs)) için ise 60 m çözünürlükte toplam 13 adet spektral bant
ile hem mekansal hemde spektral çözünürlüğü sağlamaktadır (Çizelge 3.1.).
Çizelge 3.1. Sentinel 2 uydusuna ait özellikler
Bant

Karakter

B1
B2
B3
B4

Kıyı aerosolü
Mavi
Yeşil
Kırmızı
Bitki örtüsü
kırmızı kenar
Bitki örtüsü
kırmızı kenar

B5
B6

Spektral
Çözünürlük
(µm)
0.443
0.490
0.560
0.665

Mekansal
Çözünürlük
(m)
60
10
10
10

0.705

20

0.740

20
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Radyometrik
Çözünürlük
(bit)

Zamansal
Çözünürlük
(gün)

12

10

B7
B8
B8A
B9
B10
B11
B12

Bitki örtüsü
kırmızı kenar
Yakın
kızılötesi
(NIR)
Bitki örtüsü
kırmızı kenar
Su buharı
Kısa
dalga
kızılötesi
(SWIR)-Sirüs
Kısa
dalga
kızılötesi
(SWIR)
Kısa
dalga
kızılötesi
(SWIR)

0.783

20

0.842

10

0.865

20

0.945

60

1.375

60

1.610

20

2.190

20

Sentinel-2A uydusu dünyadan yansıyan güneş ışığını toplayarak pasif olarak
çalışmaktadır. Uydunun zamansal çözünürlüğü 10 gün olup yörünge boyunca
hareket etmesiyle yeni veriler elde etmektedir. Sentinel-2A uydu görüntüleri ile
su kütlesi varlığı ve su kalitesinin hesaplanması, klorofil belirleme, bitki örtüsü,
bitki yayılış alanları tespiti, orman ve ekili alanların sınıflandırılması, kentsel
alanlar ve kırsal alanların tespiti gibi farklı birçok farklı parametreyi barındıran
çalışmalar yapılabilmektedir (Perişan, 2021).
Yüksek çözünürlüğe sahip Sentinel-2A uydu görüntüleri, ESA’nın veri
kütüphanesinden indirilebileceği gibi QGIS 3.22 programının SCP(semiautomatic classification) plugininin ‘dowland product’ aracından da daha hızlı
bir şekilde tarama yapılarak indirilebilmektedir (Çalışkan, 2019).
Bu çalışma kapsamında uydu görüntüleri QGIS 3.22 programının SCP plugini
yardımı ile indirilmiştir. İndirilen uydu görüntüleri hakkındaki detaylı bilgi
yöntem başlığı altında verilmektedir.
Topoğrafik analizlerin gerçekleştirilmesi için 30x30 çözünürlüğe sahip ASTER
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer)
uydusundan elde edilen DEM verisi (digital elevation model) (sayısal yükseklik
modeli) kullanılmıştır (Azami vd., 2017). Aster uydusu 1999 yılında, NASA’ya
ait TERRA uydusuna monte edilmiştir. Alansal, spektral ve radyometrik
çözünürlüğe sahip toplam 14 bant spektral aralığa sahiptir (MTA, 2021).
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Uydu görüntülerinin birleştirilmesi için ERDAS IMAGINE 2015 yazılımından;
vektörel verilerle ilgili işlemlerde ise QGIS 3.22 yazılımından faydalanılmıştır.
ERDAS IMAGINE uydu verilerinden bilgi elde etmek amacıyla tasarlanmış raster
tabanlı bir uzaktan algılama programı olarak yüksek performanslı görüntü
işleme

seçeneği

sunmaktadır

(Başarsoft,

2021).

Quantum

Geographic

Information System (QGIS) ise ücretsiz ve açık kaynaklı ve çapraz platform
(Windows, Android, Linux, MacOS X, GNU / Unix) yazılımdır. 2009’da ilk
sürümü olan 1.0 ile başlayan yazılımın son sürümü 3.22 dir. Kullanıcılara, farklı
harita projeksiyonları yardımıyla çok katmanlı haritalar sunabilen bir CBS
programıdır (QGIS, 2021). Tez çalışmasında donanım olarakbir adet Excalibur
marka Intel(R) Core (TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz bilgisayar kullanılmıştır.
3.3. Yöntem
Havza morfolojisi ve deseni hakkında bilgi edinebilmek için mekansal ve
zamansal verilere ihtiyaç vardır. UA ve CBS teknolojileri aracılığıyla bu verilere
ulaşmak mümkündür. 2021 yılı Mayıs ayı Sentinel 2A uydu görüntülerine göre;
Burdur Kapalı Havzası’nın kentsel ve kırsal altyapılarının mevcut durumunu
ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada 4 aşamalı bir akış izlenmektedir.
Çalışmanın birinci aşamasında çalışmanın amacı ve kapsamına yer verilmiştir.
İkinci aşamada, çalışmanın kapsamı ve amacı doğrultusunda literatür taraması
yapılmıştır. Peyzaj planlama, peyzaj ekolojisi, havza, kentsel ve kırsal alyapılar,
CBS ve UA hakkında ulusal ve uluslararası kaynaklar taranmıştır.
Üçüncü aşamada, Sentinel-2A’ya ait 19.05.2019 tarihli uydu görüntülerinin
indirilmesi, ERDAS IMAGINE 2015 programında birleştirilmesi yapılmıştır. QGIS
programında projeksiyon

ile ilgili

işlemleryapılarak

birleştirilen

uydu

görüntüsü alan sınırına göre kesilmiştir. Araziyi tanımlamak için yapılan arazi
çalışmalarında eğim, bakı, yükseklik, sıcaklık, yağış, nem, rüzgar, güneşlenme
durumu haritaları oluşturulmuştur. Ardındançalışma alanında NDVI, NDWI,
SAVI indeksleri hesaplanmıştır. Band kombinasyonlarından ve indekslerden
faydalanarak, çalışma alanında 4 ana bileşene göre piksel tabanlı kontrollü
sınıflandırılma

yapılmıştır. Sınıflandırma işleminden sonra doğruluk analizi
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yapılmış ve hata matrisi Kappaya göre belirlenmiştir. Sonuç olarak; tez
çalışmasının amacı doğrultusunda Burdur Havzası’ndaki altyapılar tespit
edilmiştir. (Şekil 3.3).

Şekil 3.3. Yöntem akış şeması
3.3.1. Uydu görüntülerinin elde edilmesi
Uydu görüntülerinin elde edilmesi için, Türkiye’deki iklim özellikleri ve hava
koşulları göz önünde bulundurularak, ilkbahar aylarının sonu ve yaz aylarının
başlangıcı (mayıs-haziran) uygundönem olarak seçilmiştir. Bu dönemde,
bitkilerin vejetatif durumunun belirgin olması, sis, bulut gibi atmosferik
sorunların ve yağışların azalması belirleyici kriter olmuştur. Bu kapsamda,
bulutluluk oranı %10 dan az olan en uygun görüntü olan 19.05.2021 tarihli
Sentinel-2A

uydusuna

ait

3

adet
20

uydu

görüntüsü

ESA’nın

(https://earthexplorer.usgs.gov/) adresinden ücretsiz bir şekilde indirilmiştir
(Çizelge 3.2).
Çizelge 3.2. İndirilen uydu görüntülerinin adları ve tarihleri
No
1
2
3

Görüntü Adı
L1C_T36STH_A0300849_20210519T085927
L1C_T36STG_ A0300849_20210519T085927
L1C_T35SQB_ A0300849_20210519T085927

Görüntü
Tarihi
19.05.2021
19.05.2021
19.05.2021

Uydu Adı
Sentinel-2A
Sentinel-2A
Sentinel-2A

İndirilen uydu görüntüleri aşağıdaki şekilde verilmektedir (Şekil 3.4).

L1C_T36STH_A0300849_20210519T085927

L1C_T36STG_ A0300849_20210519T085927

L1C_T35SQB_ A0300849_20210519T085927

Şekil 3.4. Çalışmada kullanılan uydu görüntüleri
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3.3.2. Uydu görüntülerinin hazırlanması
Uzaktan algılama ile elde edilen uydu görüntüleri, görüntü ön işleme ve görüntü
işleme olarak iki aşamada ele alınır. Görüntü ön işleme yani düzeltme işlemi;
geometrik ve radyometrik düzeltme işlemleri olarak 2 gruba ayrılmaktadır.
Geometrik düzeltme; koordinatları birbirine uymayan görüntüleri, ait olduğu
koordinat sistemine getirme işlemidir. Radyometrik düzeltme ise; objelerin
algılayıcıların hataları (radyasyon etkisi gibi), atmosferik hatalar (bulutluluk, sis
vb.), güneş ışığının geliş açısı veya yeryüzü şekillerinden dolayı gölge etkisi gibi
hataların ortadan kaldırılmasını ifade eder. Sentinel-2A uydu görüntüleri coğrafi
düzeltme işlemleri yapılmış olarak temin edildiğinden dolayı yalnızca geometrik
düzeltme işlemi olarak harita projeksiyonu hatası bu adımda giderilerek; proje
koordinat sistemi WGS-84-UTM-Zone-35N olarak belirlenmiştir.
Uydu görüntülerinde bant birleştirme işlemleri ERDAS IMAGINE 2015
yazılımında

Raster-Spectral-Layer

Stack

menüsünden

faydalanılarak

birleştirilmiştir. Birleştirilen görüntüler havza sınırına göre kesilerek yalnızca
ilgili bölge, mevcut durum analizi yapılmaya hazırlıklı hale getirilmiştir.
3.3.3. Uydu görüntülerinin işlenmesi
Görüntü işleme; uzaktan algılama yoluyla elde edilen uydu görüntülerinden
gerekli bilgilerin elde edilmesi için yapılan birtakım işlemlerdir. Bunlar; görüntü
zenginleştirme,

görüntü

dönüşümleri,

veri

entegrasyonu,

sınıflandırma

işlemleridir.
Görüntü zenginleştirmenin amacı, görüntü yorumla işlemini daha hızlandırmak
ve anlaşılır hale getirmektir. Görüntü zenginleştirme yöntemlerinden bazıları
ise şunlardır; kontrast uzanımı, standart yapay-renkli görüntüler, spektral
oranlama, kenar zenginleştirmesi, yoğunluk-renk-doygunluk dönüşümü olarak
sıralanabilir.
Bilindiği üzere uydu görüntüleri, belirli spektral aralıkta enerji kaydeden birçok
banttan oluşmaktadır. Bantlardan, görsel ve işlevsel sonuçlar elde etmek ve
yorumlamak için bantların görsel özelliklerini iyileştirmek gereklidir. Görüntü
zenginleştirmenin yollarından biri ise bantları birleştirmektir. Bantların sahip
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olduğu bilgiler birleşerek daha zengin görüntülere ulaşılmaktadır. Görüntü
zenginleştirme işlemi 2 ana başlık altında ele alınır.
1. Tek Bantlı Görüntü Zenginleştirme
1. Spektral
2. Mekansal
2. Çok Bantlı Görüntü Zenginleştirme


Aritmetik operasyonlar



Temel bileşenler analizi (PCA-Principal Compenent Analysis)



Yoğunluk-Şiddet-Doygunluk

Dönüşümleri

(IHS-Intensity

Hue

Saturation)


Indeksler

Bu çalışma kapsamında görüntü zenginleştirme adımında, çok bantlı görüntü
zenginleştirme tekniği içersindeki indekslerden faydalanılmıştır. İndeksler;
farklı bantlardaki verilerin matematiksel olarak kombine edilmesiyle yeni
görüntüler ortaya çıkarır. Bu kapsamda yapılan matematiksel kombinasyona
“indeks” adı verilmektedir.
Spektral indekslerin hesaplanması
Nem İndeksi (Moisture Index): (B8A-B11)/(B8A+B11) formulü ile hesaplanır.
Nem indeksi bitkilerde su stresini bulmak için idealdir. Nem içeriği indeksi
oluşturmak için kısa dalga ve yakın kızılötesi kullanılır. Genel olarak daha ıslak
bitki örtüsü daha yüksek değerlere sahiptir. Ancak daha düşük nem indeksi
değerleri, bitkilerin yetersiz nemden dolayı stres altında olduğunu gösterir.
Normalize Edilmiş Bitki Örtüsü İndeksi (Vegetation Index): (B8-B4)/(B8+B4)
formulüyle hesaplanmaktadır. Yakın kızılötesi (bitki örtüsünü kuvvetli bir
şekilde yansıtır) ve kırmızı ışık (bitki örtüsünü emer) olduğundan, bitki örtüsü
indeksi bitki miktarını ölçmek için uydundur.-1 ile +1 arasında değer alır ve artı
değerler bitki varlığının yüksek olduğunu gösterir. Eksi değerler genellikle
çıplak toprak, su ve bulut alanlarında bulunmaktadır.
Bu aşamada çalışma alanındaki yeşil (yeşil alanlar), mavi (su yüzeyleri), sarı
(tarım alanları) ve gri (kentsel alanlar) altyapıları doğru bir şekilde ortaya
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koymak

ve

alanı

daha

iyi

tanımlamak

için

aşağıdaki

indekslerden

faydalanılmıştır.
Çalışma kapsamında yararlanılan indeksler
1. NDVI - normalize edilmiş bitki örtüsü endeksi
2. NDWI - normalize edilmiş fark su indeksi
3. SAVI - toprak ayarlı bitki örtüsü indeksi
olarak belirlenmiştir.
NDWI (normalized difference water index/normalize edilmiş fark su indeksi) su
kütlesinin mevcut durumunun veya yıllar içindeki değişiminin haritalanması
için kullanılan bir yöntemdir (Aksoy vd., 2019). NDWI, yakın kızılötesi denilen
NIR bandı ve kısa dalga kızılötesi SWIR bandı kombinasyonu ile elde edilen bir
indekstir. Sentinel için (B3-B8)/(B3+B8) formulü kullanılmaktadır. 0,5 den
büyük değerler su kütlelerini gösterirken, bitki örtüsü değeri çok daha küçük
değerlere karşılık gelir ve yerleşim alanları ise 0-0,2 değerleri arasında
kalmaktadır.
Genel Formülü;
NDWI=(NIR-SWIR)/(NIR+SWIR)
İndekslerden en yaygını olarak bilinen NDVI (Normalized Difference Vegetation
İndex-Normalize Edilmiş Bitki Farklılık İndeksi) ‘dır. Bitkiler klorofil varlığına
göre spektral yansıtma aralığında farklı değerleri yansıtmaktadır (Tan Do ve
Yiğit Avdan, 2018). NDVI indeksi yalnızca bitkilerin yansıma değerlerini ortaya
koyar. Yüksek su varlığına sahip olan bitkiler daha canlı daha yeşildir. Aksine su
varlığı az olan bitkiler ise daha kahverengi ve cansızdır. Bu nedenle NDVI
indeksinde değerleri bu şekilde göz önüne alınabilir. Bitkiler kızılötesi (NIRnear infrared) bantta yüksek, görünür kırmızı bantta (R-red) düşük yansıma
değeri verir. Dolayısıyla sağlıklı bitkilerden yansıyan radyasyon değerinin ile
diğer yeryüzü elemanlarından yansıyan radyasyon değerleri toplamına oranının
bulunması, NDVI değerinin bulunması demektir. NDVI değerleri +1.0 ile -1.0
değerleri arasında değişmekte ve pozitif değerler bitkileri gösterirken negatif
değerler ise bitkinin olmadığı alanları ifade etmektedir. İndeks ne kadar
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yüksekse ölçülen noktanın klorofil değeri o kadar yüksektir (Pekkan, 2018).
NDVI indeksinin formülü aşağıda verilmiştir.
NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)
PVI (Perpendicular Vegetation İndeks) ve NDVI indekslerinin hibriti olan SAVI
(Soil-Adjusted Vegetation Index), Huete tarafından 1988 de geliştirilmiştir.
Amacı, PVI indeksinin bitkinin altında tek tip toprak bulunması varsayımının
yarattığı sorunları çözmektir. Çünkü toprak ile kaya parçaları bir arada veya
karışım halinde olduğunda indeks hesaplamalarında hatalara neden olmaktadır.
Bu bağlamda Huete’nin geliştirdiği SAVI indeksi bu problemi ortadan kaldırmak
için iyi bir seçenektir. İndeks, kırmızı (Red) ve yakın kızılötesi (NIR) dalga
boylarını içeren spektral bitki örtüsü indekslerinden kaynaklanan toprak
parlaklığı etkilerini en aza indiren bir dönüştürme tekniğidir (Sinergise, 2021).
Formulü;
SAVI= ((NIR-Red)/(NIR+Red+L)) * (1+L)
L değeri; bitki örtüsüne bağlı bir değerdir ve bitki örtüsüyle yoğun kaplanmış
araziler için 0 alınan değer eğer çok az bitki örtüsü varsa 1 alınır. Huete; eğer
bitki örtüsü değeri bilinmeyen araziler için çalışılıyor ise L değerinin yaklaşık
0.5 alınmasını önermiştir (SEOS, 2021).
Sentinel bantları kullanıldığındaki formulü:
L=0,428 (çalışmada kullanılan L değeri)
SAVI= (B08 - B04) / (B08 + B04 + L) * (1.0 + L)
Uydu

görüntülerini

yorumlamak

için

bant

kombinasyonlarından

faydalanılabilir. Bant kombinasyonları aracılığıyla görüntü üzerinden birçok
bilgiye (tarımsal, jeolojik, bitki örtüsü özelliklerini vurgulayan birçok bilgi gibi)
ulaşılmaktadır. Bant kombinasyonlarından faydalanarak sınıflandırma işlemleri
yapılmaktadır. Aşağıda, kullanılan bazı bant kombinasyonları, örnek olması
amacıyla tanımlanmaktadır.
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Doğal Renk Band Kombinasyonu (Natural Color): B4-B3-B2 bantlarını
kullanarak oluşturulan kombinasyonun amacı; görüntüyü, insanın dünyayı
gördüğü gibi görmeyi sağlamaktadır. Su yüzeyleri mavi tonlarında, bitkiler yeşil
ve kentsel özellikler beyaz veya gri görünmektedir.
Renkli Kızılötesi Band Kombinasyonu (Color infrared): B8-B4-B3 bantlarını
kullanarak oluşturulur. Sağlıklı ve sağlıksız bitki örtüsünü vurgulamak içindir.
B8 bandını kullanarak özellikle klorofili yansıtma konusunda iyidir. Bu nedenle
bitki örtüsünün yoğun olduğu alanları daha kırmızı, kentsel alanları ise beyaz
göstermektedir.
Kısa Dalga Kızılötesi Band Kombinasyonu (Short-Wave Infrared): B12-B8AB4 bantları ile kombinasyon oluşturulur. Bu kombinasyon yeşilin çeşitli
tonlarında bitki örtüsü gösterirken kahverengi alanlar ise çıplak toprak ve
yerleşim alanlarını göstermektedir.
Tarım Bandı Kombinasyonu (Agriculture): B11-B8-B2 bantlarıyla oluşturulan
kombinasyon, kısa dalga ve yakın kızılötesi band kullandığı için çoğunlukla
ekinlerin sağlığını izlemek için kullanılır. Bu bantların ikiside koyu yeşil gibi
görünen yoğun bitki örtüsünü vurgulamada iyidir.
Jeoloji bant kombinasyonu (Geology): B12-B11-B2 bantları kullanılarak
kombinasyon oluşturulmaktadır. Faylar, litoloji ve jeolojik oluşumları bulma
konusunda iyidir.
Batimetrik

Bant

Kombinasyonu

(Bathymetric):

B4-B3-B1

bant

kombinasyonundan oluşmaktadır. Kıyı çalışmaları için iyidir. Kıyı aerosol
bandını kullanarak suda asılı kalan tortuyu tahmin etmek için kullanılabilir.
Çalışmada gerçek bant (R-G-B/3-2-1) kombinasyonu kullanılmıştır. Bu yolla
görüntü zenginleştirilmiş ve alan kullanımları daha tanımlanabilir bir biçime
getirilmiştir. Böylece kontrollü sınıflandırma yapabilmek için uydu görüntüleri
zenginleştirilerek hazır hale getirilmiştir.
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Kontrollü sınıflandırma
Sınıflandırma işlemleri QGIS 3.22 yazılımında yapılmıştır. Elde edilen band
kombinasyoları ile indeksler yardımı ile Burdur havzasındaki Yeşil, Mavi, Sarı ve
Gri altyapıları belirlemek amacıyla “pixel tabanlı kontrollü sınıflandırma’’
(supervised

classification-eğitimli

sınıflandırma)

yapılmıştır.

Kontrollü

sınıflandırma, kullanıcı tarafından, alana ilişkin bilgiler doğrultusunda özellik,
sınıf ve arazi örtüsü gibi örnekler belirlemesiyle uygulanan bir yöntemdir.
Kullanıcı, belirlediği sınıflara bağlı olarak görüntü üzerinde alanlar seçmektedir.
Bu çalışma kapsamında ise 4 adet sınıf belirlenmiştir. Bunlar; gri, sarı, yeşil,
mavi altyapılar olarak tanımlanmıştır.

Sınıflara ait toplamda 316 farklı

noktadan örnek sınıflar alınmıştır (Çizelge3.3.).
Çizelge 3.3. Arazide alınan bilgi sınıfları (örnek sınıflar)
Sınıf
No
1
2
3
4
Toplam

Altyapılar

Eğitim Veri Sayısı

Test Veri Sayısı

Gri
Sarı
Yeşil
Mavi
Toplam

76
129
103
8
316

76
129
103
8
316

Örnek sınıflar

belirlendikten

sonra ise bu

bölgelerin spektral

ayırt

edilebilirliğine bakılır. Örnek sınıflardaki piksellerin (hücrelerin) özniteliklere
bakılarak, karşılaştırma yöntemi ile tüm görüntü, istenilen sınıflara ayrılır
(Karabacak ve Yılmaz, 2012).
Doğrulama analizi
Doğrulama analizinde toplam nokta (test veri sayısı) sayısı 316’dır. Bunların 76
tanesi gri altyapı, 129 tanesi sarı altyapı, 103 tanesi yeşil altyapı, 8 tanesi ise
mavi altyapıyı temsil etmektedir. QGIS programında SCP- postprocessingaccuracy ile analiz gerçekleştirilmiştir.
Yapılan işlemlerin doğruluğunu test etmek amacıyla, piksel değerlerinin
referans olarak kabul edilen haritalar veya araziye ait yer gerçekleri ile
istatistiksel olarak karşılaştırılması yapılmakta ve hata ölçüsünü belirlemek için
hata matrisi kullanılmaktadır. Daha açık bir ifade ile anlatmak gerekirse; sınıf
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verileri ile sınıflandırma sonuçları arasındaki bağlantının ortaya konulabilmesi
için hata matrisinden faydalanılmaktadır. Çalışmada yapılan analizin hata
matrisinin bir kısmı aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir (Çizelge3.4.).
Çizelge 3.4. Hata matrisi tablosu
Hata Matrisi (Error Matrix)
Sınıflar
Örnekler
Gri
Sarı
Yeşil
Mavi
Toplam

Gri

Sarı

Yeşil

Mavi

Toplam

36
3
3
1
43

0
61
5
0
66

1
3
53
0
57

0
0
0
4
4

37
67
61
5
170

Hata matrisinde sınıflar ve örnekler çaprazında, satırlar örnekleri gösterirken
sütunlar ise sınıfları göstermektedir. Detaylı açıklamak gerekirse mavi
altyapılardan toplam 5 örnek alınmış ve bunlardan 4 tanesi mavi, 1 tanesi gri
altyapı olarak tanımlanmış ve en alt satırda ise mavi altyapı olarak tanımlanan
toplam piksel sayısı yer almaktadır.
Hata matrislerinden elde edilen sınıflar arası doğrulukların belirlenmesinde,
Kappa (K) katsayısı kullanılmaktadır (Perişan, 2021).

r : Hata matrisindeki satırların sayısı
xii : Satır ve sütündaki gözlemlerin sayısı
xti : Satırdaki toplam gözlem
xit : Sütündaki toplam gözlem
N : Matriste içerilen toplam gözlem sayısı
Kappa için en ideal değerin 1 olması beklenir. Değerin κ :1 olması doğruluk
analizinin hatasız olmasını ifade eder. Kappa değerinin κ: 0 olması ise tamamen
uyumsuz bir socunun çıkmasını anlatmaktadır. Elde edilen κ değerlerini
yorumlamak için Landis ve Koch şu tabloyu sunmuşlardır (Perişan, 2021).
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Çizelge 3.5. Kappa değerleri ve açıklaması
κ değeri

Açıklama

<0
0.01 — 0.20
0.21 — 0.40
0.41 — 0.60

Şansa bağlı olabilecek uyumdan daha kötü uyum olması
Önemsiz düzeyde uyum olması
Zayıf düzeyde uyum olması
Orta düzeyde uyum olması

0.61 — 0.80
0.81 — 1.00

İyi düzeyde uyum olması
Çok iyi düzeyde uyum olması

Mavi, yeşil, sarı ve gri altyapı şeklinde oluşan sınıflandırma ile görüntüler
vektörel veri formatına dönüştürülerek alansal hesaplamalar yapılarak harita
şeklinde sunulacak, böylece Burdur Kapalı Havzası’ndaki mavi, yeşil, sarı ve gri
altyapı sistemleri ortaya konulmuş olacaktır.
3.3.4 Altyapı sistemlerinin peyzaj düzeyinde analizi
Tez

çalışmasında

çalışma

alanındaki

altyapı

sistemlerinin

tespiti

ve

sınıflandırılması amacıyla uydu görüntüleri kullanılmıştır. Uydu görüntülerinin
işlenmesi ve doğruluk analizinin gerçekleştirilmesinin ardından aşağıdaki
niteliklere göre 4 sınıf altında analiz yapılmıştır.
1.Gri Altyapı: Kentsel doku (sürekli ve kesikli şehir yapısı), endüstri, ticari ve
ulaşım birimleri, maden çıkarım sahaları, inşaat sahaları, boşaltım alanları gibi
inşaa edilmiş alanlar ve kullanılamayan çıplak kayalık alanlar gri altyapı olarak
nitelendirilmiştir.
2.Yeşil Altyapılar: Orman alanları, yeşil şehir alanları, çalı veya otsu bitkiler,
bitki değişim alanları, seyrek bitki alanları gibi alanlar yeşil altyapı olarak
değerlendirilmektedir.

Ayrıca

orman

toprağı

da

orman

alanı

olarak

değerlendirildi.
3.Sarı Altyapı: Ekilebilir araziler, kalıcı mahsuller, meralar ve heterojen tarım
alanları sarı altyapı olarak değerlendirilmiştir.
4.Mavi Altyapı: Karasal bataklıklar, denize yakın ıslak alanlar, karasal iç sular,
deniz suları mavi altyapıların içinde değerlendirilmektedir ancak çalışma alanı
kapalı havza olduğu için deniz sularını içermemektedir.
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI
4.1. Çalışma alanın topoğrafik analizi
Bu bölümde çalışma alanına ilişkin topoğrafik özelliklere (eğim, bakı, yükseklik)
yer verilmektedir.
4.1.1. Eğim analizi
Çalışma alanının, Çizelge 4.1 de görüldüğü gibi, eğim aralığı 7 sınıf altında ele
alınmıştır. Alansal dağılım ise yüzde olarak hesaplanmıştır.
Çizelge 4.1. Eğim grupları
No
1
2
3
4
5
6
7

Eğim sınıfları (derecesi) %
<=0
0-2
2-5
5-10
10-20
20-50
50<

Alansal dağılım %
6.35
8.47
18.63
16.47
20.84
26.41
2.82

Belirlenen eğim sınıflarına göre yapılan grafikte (Şekil 4.1), çalışma alanında en
çok bulunan eğim sınıfı %26.41 değer ile % 20-50 derece eğim aralığına sahip
alanlardır. Devamına ise %20.84 değer ile % 10-20 derece eğime sahip alanlar
mevcuttur. Çalışma alanının %50.07’si eğimin fazla olduğu alanlardan
oluşmaktadır.
50<

Düz alanlar

2,82

20-50

26,41

10-20

20,84

5-10

16,47

2-5

18,63

0-2

8,47

Düz alanlar
0,00

2-5
5-10
10-20
20-50

6,35
5,00

0-2

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
Şekil 4.1. Eğim grafiği
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50<

Şekil 4.2. deki eğim haritası oluşturulmuştur. Şekil 4.2.’ ye göre; alanın
kuzeydoğu, doğu, güney, güneydoğu, batı, güneybatı ve batıdan orta kesimlerine
doğru gidildiğinde yüksek eğimli alanlar görülmekteyken, kuzeybatı, güney ve
kuzeydoğunun iç kısımlarında %10’dan daha az eğimli alanlar görülmektedir.
Eğimin 0 veya 0’dan az olduğu bölgeler ise su yüzeyleri ve yakın çevresi olarak
görülmektedir.

Şekil 4.2. Eğim haritası
4.1.2. Bakı analizi
Çalışma alanının bakı analizi Arcmapde yapılmıştır. Bakı sınıfı toplamda 10
sınıfa ayrılmıştır fakat kuzey yönünü gösteren iki sınıf olduğu için 2.ve 10.
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Sınıflar birleştirilerek tek bir sınıf olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle
toplamda 9 adet bakı sınıfı oluşmuştur. Kuzey yönü 0° olarak kabul edilerek saat
yönünde 360° derecelik tam açıya göre, 4 ana yön 4 ara yön olmak üzere 8 sınıf
ve hiçbir yönü olmayan açılar (-1 ile 0 aralığında bulunan) dahil olmak üzere
toplam 9 sınıf oluşturulmuştur (Çizelge 4.2.).
Çizelge 4.2. Bakı sınıflarının açı dereci ve yönleri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Açı Derecesi
-1-0.0001
0-22.5
22.5-67.5
67.5-112.5
112.5-157.5
157.5-202.5
202.5-247.5
247.5-292.5
292.5-337.5
337.5-360

Yönler
Düz alanlar
Kuzey
Kuzeydoğu
Doğu
Güneydoğu
Güney
Güneybatı
Batı
Kuzeybatı
Kuzey

Çizelge 4.2.’ye göre oluşturulan bakı haritası (Şekil 4.3.) aşağıda görülmektedir.
Gri renk ile ifade edilen bölgelerin bakısı “düz” olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar
çoğunlukla su yüzeylerinde görülmektedir.

32

Şekil 4.3. Bakı haritası
Bakı

sınıflarının

alansal

dağılımları

analiz

edilerek

aşağıdaki

grafik

oluşturulmuştur. Grafiğe göre çalışma alanının bakıları neredeyse eşit olarak
dağılım göstermektedir. Güneydoğu yönü %13,64 değer ile alanda en fazla yer
kaplayan bakı yönüdür. Alanda en az bulunan bakı ise, %1,44 ile düz alanlardan
sonra %10,84’lük alanı kapsayan kuzey yönüdür (Şekil 4.4.).
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Kuzeybatı

13,51

Batı

12,17

Güneybatı

11,99

Güney

Kuzey

12,71

Güneydoğu

13,64

Doğu

11,98

Kuzeydoğu

5,00

10,00

Güneydoğu

Batı

1,44
0,00

Doğu

Güneybatı

10,84

Düz Alanlar

Kuzeydoğu

Güney

11,72

Kuzey

Düz Alanlar

15,00

Kuzeybatı

Şekil 4.4. Bakı grafiği
4.1.3. Yükseklik analizi
Çalışma alanında 850m’den küçük ve eşit olan yükseklik değerleri en alt sınıf
olarak belirtilmiş ve 50 m’de bir 1000 m yüksekliğe kadar 4 sınıfa ayrılmıştır.
1000m’den 2600m’ ye kadar ise 200m’de bir arttırılan yükseklik sınıfları ve
2600m’yükseklikten büyük yüksekliklerde dahil olmak üzere toplamda 13 adet
yükseklik sınıfı belirlenmiştir (Çizelge 4.3.).
Çizelge 4.3. Yükseklik sınıfları ve alandaki dağılım yüzdeleri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Yükseklik Sınıfları
<=850
850-900
900-950
950-1000
1000-1200
1200-1400
1400-1600
1600-1800
1800-2000
2000-2200
2200-2400
2400-2600
2600<

Yüzde
7,42
7,72
7,75
6,39
27,46
23,18
11,86
5,54
1,96
0,58
0,10
0,03
0,01
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Belirlenen yükseklik sınıflarına göre üretilen yükseklik haritasına göre
850m’den küçük olan bölgeler çoğunlukla göller ve çevresini göstermektedir
(Şekil 4.5.). Göllerin yakın çevrelerinden havza sınırlarına doğru yükseklik
değerlerinin arttığı görülmektedir.

Şekil 4.5. Yükseklik haritası

35

Alanın yükseklik sınıflarının dağılım grafiğine göre %27.46 değerinde olan
1000-1200 m yüksekliğinde bulunan alanlar çoğunluktadır ve havzada en
yüksek noktalar 2600 m yi neredeyse geçmemektedir (Şekil 4.6.).

2600<
2400-2600
2200-2400
2000-2200
1800-2000
1600-1800
1400-1600
1200-1400
1000-1200
950-1000
900-950
850-900
<=850

0,01
0,03
0,10
0,58
1,96

<=850
850-900
900-950
950-1000

5,54

1000-1200

11,86
23,18
27,46
6,39
7,75
7,72
7,42
0,00

5,00

10,00

1200-1400
1400-1600
1600-1800
1800-2000

15,00

20,00

Şekil 4.6. Yükseklik grafiği

36

25,00

30,00

2000-2200

4.2. Çalışma alanının iklim analizi
Çalışma alanının rüzgâr hızını gösteren harita aşağıda görülmektedir (Şekil
4.7.). Haritaya göre rüzgâr hızının iç kesimlerde 1.9 m/sn hızda olduğu
görülmektedir.

Yükseklik

arttıkça

rüzgârın

arttığı

yine

haritadan

yorumlanabilmektedir. Havzadaki en yüksek rüzgâr hızı 3.1 m/s’ye çıkmaktadır.

Şekil 4.7. Rüzgâr hızı haritası
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Havzanın minimum sıcaklık haritasına (Şekil 4.8.) bakıldığında, ortalama
minimum sıcaklık 5-7 derece aralığındadır. Yükselti arttıkça sıcaklık
değerlerinin düştüğü haritada gözlemlenmektedir. Kuzeybatı yönünden batıya
doğru bakıldığında sıcaklık değerlerinin 5 derecelerden 8 derecelere doğru
artarak dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır.

Şekil 4.8. Minimum sıcaklık haritası
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Havzada minimum sıcaklık -1 ile 8 derece aralığında değişmektedir. 0 derecenin
altında sıcaklıklara neredeyse hiç rastlanılmamıştır (Şekil 4.9.). Aşağıdaki
grafikte sayısal olarak verilere ulaşılmaktadır.

0,34
3,57
4,80
11,14
18,65
18,70
17,70

yüzde

11,16
6,31
3,43
3,05
0,88
0,23
0,04
0,00

5,00

10,00

15,00

8°
7°
6.5°
6°
5.5°
5°
4.5°
4°
3.5°
3°
2°
1°
0°
-1°

20,00

Şekil 4.9. Minimum sıcaklık grafiği
Havzadaki maksimum sıcaklık değerleri haritalandığında aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir (Şekil 4.10.). 10-20 derece aralığında sınıflandırma yapılmıştır.
Havzada en yüksek dereceler pembeden beyaza doğru gösterilen bölgelerdir.
Buna göre kuzeybatı, kuzeydoğu ve iç kesimlerden güneye doğru bakıldığında
maksimum sıcaklık değerlerinin en fazla olduğu bölgeler görülmektedir.
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Şekil 4.10. Maksimum sıcaklık haritası
Maksimum sıcaklık grafiğine bakıldığında, alanda %15.88 ve %15.44 alanı
kapsayan sıcaklıklar 19-19.5 derece olduğu görülmektedir (Şekil 4.11.).

0,32

8,90

yüzde

0,31
0,02
0,00

4,82
5,36

1,95

2,00

4,00

6,00

6,44

9,04
8,10

8,00

10,32

10,00

12,00

13,10

14,00

Şekil 4.11. Maksimum sıcaklık grafiği
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15,88
15,44

16,00

18,00

20°
19.5°
19°
18.5°
18°
17.5°
17°
16.5°
16°
15.5°
15°

Burdur Havzası’nın yıllık ortalama sıcaklık değerlerine bakıldığında 4-13.5
derece arasında bulunduğu ortaya konulmuştur(Şekil 4.12.).

Şekil 4.12. Yıllık ortalama sıcaklık haritası
Aşağıdaki grafik incelendiğinde 12.5 derece sıcaklığın görüldüğü alansal dağılım
%17.41 ile en fazladır (Şekil 4.13.).
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15,83
17,41
13,88
15,30
12,41
8,42
yüzde

7,02
4,12
2,70

1,41
1,32
0,18
0,01
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

13.5
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
6
4

Şekil 4.13. Yıllık ortalama sıcaklık grafiği
Havzanın aylık yağış miktarı haritası aşağıda verilmiştir (Şekil 4.14.). Haritaya
göre 40-58 mm arasında yağış düşmektedir. Mavi renkten beyaza doğru yağış
miktarı nispeten azalmaktadır. Aylık yağışın havzada, neredeyse her bölgeye
eşit yağış bıraktığı haritadan gözlemlenebilir.
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Şekil 4.14. Aylık yağış haritası
Alansal olarak %17.62 değerle havzaya en çok 44mm yağış düştüğü
saptanmıştır (Şekil 4.15.).

0,49
1,34

3,86
3,39
4,72

yüzde

7,28

8,64
10,91

7,23

0,03
0,00

6,01

5,00

10,00

14,75
13,68

15,00

Şekil 4.15. Aylık yağış grafiği
43

17,62

20,00

58 mm
56 mm
54 mm
52 mm
50 mm
49 mm
48 mm
47 mm
46 mm
45 mm
44 mm
43 mm
42 mm
41 mm

Havzanın yıllık yağış miktarı haritası ve grafiği aşağıda verilmektedir. 450-700
mm aralığında sınıflandırma yapılarak havzaya düşen yıllık yağış alansal olarak
da ifade edilmektedir (Şekil 4.16.).

Şekil 4.16. Yıllık yağış haritası
Havzaya yıllık en çok %27.68 ve %24.39’luk alansal dağılımla 510-530 mm
arasında yağış düşmektedir (Şekil 4.17.).
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0,37

5,36

11,01
11,66

yüzde

19,49

24,39

0,03
0,01
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

27,68

30,00

700 mm
650 mm
600 mm
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Şekil 4.17. Yıllık yağış grafiği
Nem haritası incelendiğinde yağış haritalarıyla doğru orantılı olarak yayılış
gösterdiği söylenebilir (Şekil 4.18.). En düşük ne oranı 0.45 değerinden başlayıp
en yüksek değere 0.90’a kadar çıkmaktadır (Şekil 4.19.). Buna göre en çok nem
yine en çok yağış alan bölgelerde olduğu görülmektedir. Pembe ve beyaza doğru
geçiş olan bölgelerde nem değeri en fazladır.

Şekil 4.18. Nem haritası
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Şekil 4.19. Nem grafiği
Havzadaki güneş radyasyon haritası aşağıda verilmiştir (Şekil 4.20.).

Şekil 4.20. Güneş radyasyon haritası
46

45,00

4.3. Çalışma alanında kentsel ve kırsal altyapıların analizi
Çalışma alanının daha iyi analiz edilmesi için spektral indeksler ve bant
kombinasyonlarından faydalanılmıştır. Bu bölümde, üretilen indeks haritaları
detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
NDVI’ın yakın kızılötesi bant (NIR) ve yakın kızılötesi bantların toplam ve
farklarının oranı olduğuna materyal ve yöntem kısmında değinilmektedir. Bu
kapsamda üretilen NDVI haritası Şekil 4.21.’ de görülmektedir. Harita, -1 ve +1
değerleri aralığında toplam 7 sınıfa ayrılarak oluşturulmuştur. -1’den 0’a kadar
olan değerler kırmızı renk ile ifade edilmektedir. Kırmızı renk ile gösterilen
bölgelerde bitki örtüsüne rastlanılmamaktadır. 0-0.3 aralığında değere sahip
turuncu ve gri renkte bulunan yerler ise çıplak toprak veya bitki örtüsünün az
olduğu yerleri ifade etmektedir. 0.3 ve 1 aralığında bulunan yerler ise bitki
örtüsünü temsil etmektedir ve yeşil rengin koyulaşması ise bitki yoğunluğunun
ve

bitki

örtüsünün

klorofil

seviyesinin

artmasını

ifade

etmektedir.

Örneklendirmek gerekirse, otsu bitkiler daha az klorofil seviyesine sahipken
çalılar ve ağaçlar daha çok klorofil seviyesine sahiptir.
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Şekil 4.21. NDVI haritası
Çalışma kapsamında yapılan NDVI analizindeki mekansal dağılıma bakıldığında
bitki örtüsüne sahip olmayan alanlar %3.45 değerinde çıkarken, 0 ile 0.3
aralığında toplam %54.84 oranıyla çıplak toprak veya bitki örtüsünün çok az
olduğu alanları kaplamaktadır. Alanın %41.7’lik bölgesini ise bitki örtüsü
kaplamaktadır (Şekil 4.22.).
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Şekil 4.22. NDVI grafiği
QGIS programında hazırlanan NDWI haritası aşağıda görülmektedir(Şekil 4.23).
Haritada su yüzeyleri koyu mavi renk ile ifade edilmiştir. Gri alanlar ise
kabartma haritası kullanılarak vurgulanmış ve yerleşim alanları, tarım alanları,
orman alanları gibi alanlardan oluşmaktadır. NDWI değeri -1 ile +1 aralığında
hesaplanmaktadır. Değer +1 e yaklaştıkça su yüzeyleri artar.
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Şekil 4.23. NDWI haritası
NDWI değerlerlerinin yüzey analizleri ArcGis programında yapılarak aşağıdaki
grafik oluşturulmuştur. Grafiğe göre Burdur Havzası’nda %3.42’lik alanı su
yüzeyleri oluşturmaktadır (Şekil 4.24.).
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Şekil 4.24. NDWI grafiği
SAVI indeksinin haritası aşağıda verilmiştir (Şekil 4.25.). Haritadaki 0 değerinin
altında bulunan mavi alanlar su yüzeylerini göstermektedir. 0-0.5 aralığında
kalan yerler ise çıplak toprak alanlarını ve çok seyrek bitki ile kaplı alanları
ifade etmektedir. 0.5-1.0 aralığında kalan yeşil renk ile ifade edilen yerler ise
bitki örtüsünü ifade etmektedir.
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Şekil 4.25. SAVI haritası
SAVI indeksi analizi ArcMap yazılımında hesaplanarak elde edilmiş ve aşağıdaki
grafikte havzadaki yüzdesel dağılımı verilmiştir (Şekil 4.26).Grafiğe göre toprak
veya kayalık alanlar ve seyrek bitki örtüsü alanları %66.05 sahiptir. Su yüzeyleri
%4.24 iken bitki örtüsü alanı %29.71 olarak çıkmıştır.
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Şekil 4.26. SAVI grafiği
Kontrollü sınıflandırma sonucuna göre oluşturulan tematik harita aşağıda
görülmektedir. Havzanın kuzey ve kuzeybatı yönüne bakıldığında sarı
altyapıların yoğun olduğu görülmektedir. Aynı durum güney ve güneybatı
yönleri içinde söylenebilir. İç kesimlerde yeşil altyapının neredeyse eşit dağılım
gösterdiği söylenebilir. Harita incelendiğinde gri altyapıların büyük bir oranının
su yüzeyleri çevresinde olduğu dikkat çekmektedir (Şekil 4.27).
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Şekil 4.27. Altyapı haritası
Kontrollü sınıflandırma sonucunda ortaya konulan altyapıların havzadaki
yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir (Şekil 4.28.).Grafiğe göre
havzada sarı altyapı %44.13 değer ile en çok alana sahiptir. Yeşil altyapılar ise
%33.23 oranında dağılım gösterirken gri altyapılar %19.25 ve mavi altyapılar
%3.39’luk değere sahiptirler.
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Şekil 4.28. Altyapı grafiği
Sınıflandırma sonucu elde edilmiş hata matrisi ortaya çıkan altyapıların
doğruluğu, kullanıcı doğruluğu, doğruluk analizi ve kappa değeri Çizelge 4.4.’ da
verilmiştir.
Çizelge 4.4. Hata matrisi ve doğruluk analizi sonuçları
Hata Matrisi ve Doğruluk Analizleri
Sınıflar

Gri

Sarı

Yeşil

Mavi

Toplam

Gri Altyapı

36

0

1

0

37

Sarı Altyapı

3

61

3

0

67

Yeşil Altyapı

3

5

53

0

61

Mavi Altyapı

1

0

0

4

5

Toplam

43

66

57

4

170

Üretim Doğruluk (%)

81,32

93,66

92,05

100,0

Kullanıcı Doğruluk(%)

97,30

91,05

86,89

80,00

Genel Doğruluk(%)

90,49

Kappa

0,86

Örnekler

Doğruluk analizi sonucu genel doğruluk değer %90’ın üzerindedir. Kappa değeri
0,86 değerinde çıkmıştır ve bu ise çok iyi düzeyde uyum olması anlamına
gelmektedir. Üretim doğruluk oranında gri altyapılar düşük oranda çıkmaktadır.
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Hata matrisine göre gri altyapılar sarı ve yeşil altyapılarla karışmaktadır. Mavi
altyapılarda ise üretim doğruluk oranı %100 çıkarken kullanıcı doğruluk
oranı%80 çıkmıştır.
Doğruluk analizi sonuçlarına göre çalışmanın %90,49 oranda doğru olduğu
kanıtlanmaktadır.
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Ekosistemlerin sürdürülebilirliği bakımından ekolojik planlama yaklaşımı ile
kentsel ve kırsal alanlar stratejik olarak planlanmaktadır. Alan kullanım planları
için arazi örtüsü üzerinde yapılan çalışmalara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu tür
çalışmaları mekansal olarak ifade etmek için ve hızlı, doğruluğu yüksek ve
düşük maliyetli olduğu için, çoğunlukla UA ve CBS teknolojileri tercih
edilmektedir. Bu çalışma kapsamında da UA ve CBS teknolojileri kullanılarak
raster veriler vektör verilere dönüştürülmüş ve sayısallaştırılmıştır. Böylece
daha hızlı ve doğruluk oranı yüksek sonuçlar elde edilmiştir.
Doğal ekosistemin fonksiyonu ve değerinin korunarak insana fayda sağlayan bir
ağ sistemi olarak ele alınan yeşil altyapılar çekirdek alan, tampon bölge ve
koridorlarla sağlanmaktadır (Çetinkaya, 2014; Aydınlı ve Erdem Kaya, 2020;
Parlak ve Ati̇k, 2020; Tuna, 2021). Bu açıdan ele alındığında yeryüzüne bütünsel
bir

yaklaşımla

tanımlanmasının

bakılırsa,
sınırlı

ağ

kaldığı

sistemlerinin

yeşil

altyapı

kavramı

gözlemlenmiş ve daha detaylı

ile

olarak

sınıflandırılan ağ sistemleri yeşil, mavi, sarı ve gri altyapılar olarak bu çalışmada
ele alınmıştır. Altyapıların mevcut durumu ve aralarındaki bağlantının
belirlenmesi ve aynı zamanda haritalanması, ekosistem hizmetleri ile
ilişkilendirildiğinde, doğal kaynakların ve değerlerinin ortaya konulmasını
sağlamaktadır. Ekosistem hizmetlerini en geniş tanımı ile ele almak gerekirse,
ekosistemlerin doğrudan veya dolaylı olarak insana fayda sağlaması olarak
tanımlanabilir(Arslan Muhacir ve Tazebay, 2017; Çoban ve Yücel, 2018; Arslan,
2019).

Bu

çalışmada

Burdur

Havzası

üzerinde

uygulanan

yöntem

doğrultusunda, havzanın kentsel ve kırsal altyapılarının mevcut durumu,
haritalar ve analizlerle ortaya konulmuştur. Altyapıların mevcut dağılımı ve
ilişkileri ile çalışma alanının fiziksel özellikleri değerlendirilirse şu bilgilere
ulaşılmaktadır. Kentsel ve kırsal peyzaj ilişkisi bağlamında Burdur Havzası’nda
alansal olarak baskın olan altyapı türü %44.13’lük değere sahip olan sarı
altyapılar olarak tespit edilmiştir. Bu değeri diğer altyapılar şöyle takip
etmektedir; %33.23’ü yeşil altyapı %19.25’i gri altyapı %3.39’u mavi altyapı
alansal dağılımı oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre alanda baskın olan
sarı altyapı türünün, hem kırsal hem de kentsel alanlar için genellikle güney,
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güneydoğu bakılarında yerleşmiş ve eğimin % 0-10 aralığında dağılım
gösterdiği alanlarda konumlandığına, ayrıca genellikle 850-950 rakım
yüksekliklerde dağılım gösterdiğine ulaşılmaktadır. Yeşil altyapıların genellikle
1000 m rakımdan sonra yoğun dağılım gösterdiği ayrıca eğimin % 10’dan fazla
olduğu alanlarda ve bakı yönünün çoğunlukla kuzey, batı ana ve ara yönlerinde
dağılımı olduğu bulunmuştur. İklim verileri ile altyapıları ilişkilendirmek
gerekirse, rüzgâr hızı haritasına bakıldığında yeşil altyapıların yoğun olduğu
bölgelerde rüzgâr hızında da yükseklik olduğu anlaşılmaktadır. Sıcaklık
haritasından edinilen veriye göre göllerde ortalama maksimum sıcaklığın 17° C
olarak bulunduğu, ayrıca sarı altyapıların yıllık ortalama sıcaklığın 11°-12,5° C
civarında olan alanlarda yaygın olarak dağılım gösterdiği gözlemlenmektedir.
Yağış haritası, yükseklik ve altyapı haritası ile çakıştırıldığında yağışın
yükseklikle doğru orantılı bir biçimde arttığı gözlemlenirken aynı zamanda yeşil
altyapının olduğu bölgelerde de yağış artışına rastlanılmaktadır. O halde
ormanların bölgesel yağış üzerinde etkisi vardır çıkarımı yapılabilir. Bu durum
ise yeşil altyapının ekosistem hizmetlerine doğrudan fayda sağladığını
göstermektedir.
Bulgularda NDWI, NDVI ve SAVI indekslerinin analizinde su yüzey oranları aynı
sırayla %3.42, %3.45, %4.24 oranlarında ve altyapı analiz sonucu olarak da
%3.39 olarak bulunmuştur. Tarım alanlarının sulanmış olması, uyduların,
sulanan tarım arazilerini su yüzeyi olarak algılanmasına neden olabilmektedir.
Bu nedenle su yüzeyi olmayan alanlarda indeks haritalarında görülmekte ve
analizlerde su yüzey oranları farklılık göstermektedir. Ancak yüzdesel değerlere
bakıldığında oranların birbirine yakın değerde olduğu anlaşılmıştır.
NDVI indeksinde %41.7’lik alan bitki örtüsü, %54.84’lük alan çıplak arazi,
toprak ve inşa edilmiş alanlarla kaplıdır. SAVI indeksinde ise arazinin %29.71
bitki örtüsü ve %66.05’i toprak, çıplak kayalık, yerleşim yerleri gibi inşa edilmiş
alanlarla kaplıdır. Altyapı analizine göre yorumlamak gerekirse, havzanın
%44.13’lük alanını tarım alanları kaplarken %33.23’lük kısmını bitki örtüsü
kaplamaktadır.%19.25’i gri altyapı yani inşa edilmiş alanlar ve verimli bir
açıdan kullanılamayan çıplak kayalıklar kaplamaktadır.
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Burdur Havzası kapalı bir havza olması nedeniyle, Dünyada ve Türkiye’de
ekolojik açıdan kritik bir konumdadır ve önemli sulak alanlara sahiptir. Havza
ekolojik açıdan değerlendirildiğinde birçok ekolojik sorunla karşılaşılmaktadır.
Burdur Havzası’ndaki en önemli ekolojik sorunlardan biri Burdur Gölü’ndeki su
seviyesinin düşmesidir (Kaya vd., 2015). Yağışın azalması ve gölü besleyen
dereler üzerine baraj ve göletlerin yapılması ile 1986’dan bu yana su seviyesi
büyük oranda düşmüştür (Peker, 2019). Bu bilgi doğrultusunda altyapı haritası
incelendiğinde, gölleri besleyen akarsu kolları üzerine baraj veya sulama
havuzları gibi inşa edildiği görülmektedir ve havzadaki mavi altyapıyı temsil
eden su yüzeyleri azalmış ve göller küçülmüş hatta bazıları kurumuş olduğu
anlaşılmaktadır. Çünkü göl çevrelerinde gri altyapı görülmektedir. Bu ise sudaki
kirletici maddeleri tutan sulak alanların tehdit altında olduğu, su kalitesinde
değişmelerin olabileceği, su kültürünü ve sudaki canlı yaşamını olumsuz
etkileyeceği sinyalini vermektedir (Aksoy vd., 2019). Göllerden bazıları ise su
özelliğini kaybetmiştir(Şener vd., 2005). Bunun sebebi göl çevresinde tarımın
yapılması ve yanlış su kullanımı gibi sebeplerle bağlantılı olabileceği
düşünülebilir.
Arazi kullanımını değerlendirmek, kayıp ve tahribi önlemek, altyapıların kalitesi
arttırmak, ekosistem açısından en önemli yere sahip yeşil altyapının birbirleri
ile olan bağlantısının arttırılması ve güçlendirilmesini sağlamak için altyapıların
mevcut durumu ve birbirleri ile olan ilişkisini geniş bir ölçekten izlemek, alan
kullanım planlarında kolaylık sağlayacaktır. Altyapı haritasından çıkarılan
sonuçlardan bir diğeri ise sarı altyapının yeşil altyapının içlerinde lekeler
halinde görülmesi ve havzada yoğun olarak bulunması, hem gıda temini
açısından fayda sağladığını ve istihdam oranının yüksek olduğunu belirtirken
hem de yeşil altyapıya zarar verebileceğini göstermektedir. Bu açıdan
bakıldığında tarım alanlarının kontrolsüz büyümesinin yeşil altyapıya zarar
verebileceği öngörülmektedir.
Bütüncül açıdan ele alındığında tüm bu alanların birbiri ile bağlantılı olduğu ve
birbirlerine fayda ve zararları olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle bir bütün
olarak

ele

alan

altyapı

yaklaşımının

peyzaj

planlama

çalışmalarında

kullanılacağı öngörülmektedir. Alan kullanımı ve alanların sürdürülebilirliği
59

açısından yeni alanların kullanıma açılmasından önce mevcut arazilerin daha
verimli kullanılması önerilmektedir.
Çalışmanın özgün değeri olarak; tarım alanları sarı altyapı olarak ulusal
literatüre ilk kez bu çalışma ile kazandırılmaktadır. Türkiye’deki çalışmalar
incelendiğinde peyzaj düzeyindeki altyapıların kavramsal bir çatı altında ele
alındığı görülmektedir ancak bu çalışmada kullanılan yöntem altyapılarda
meydana gelen değişiklikleri zamansal olarak değerlendirmek için de
kullanılabilir ve bu sayede kazanç ve kayıplar tespit edilebilir. Ayrıca mavi, yeşil
ve gri altyapılar ise daha önceki çalışmalarda kentsel ölçekte ele alınmıştır. Bu
çalışma kapsamında kentsel ve kırsal ölçekler bir bütün olarak irdelenmektedir.
Sonuç

olarak

bu

durum

ekosistem

hizmetlerinin

sürdürülebilirliğini

destekleyen doğal altyapıların korunması ve yönetimi için yeni politikalar
geliştirilmesi gereğini doğurmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları peyzaj planlama,
peyzaj ekolojisi, peyzaj yönetimi konularında uygulamalar geliştirilmesi için yön
gösteren bir çalışmadır.
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