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ÖZ
Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) birçok bilim dalı tarafından kullanılabilen
uygulamalara sahiptir. UA yöntemleriyle elde edilen uydu görüntülerinden üretilen veriler; bitki örtüsünün
dağılışında, bitki türlerinin ayırt edilmesinde, bitki örtüsü üzerindeki tahribin yıllar içerisindeki değişimini
izlemede ve yıllar içerisindeki alansal dağılışını belirlemede araştırmacıya büyük katkılar sağlamaktadır. UA
yöntemleriyle elde edilen verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi ile ilgili kısımda ise CBS devreye girmektedir.
CBS, toprak haritalarının oluşturulmasında, bitki örtüsü sınıflamalarında, arazi kullanım haritalarının
üretilmesinde ve birçok biyocoğrafya çalışmasında katkısı olacak veri kaynaklarının bir arada kullanılabilmesi
açısından büyük bir kullanım potansiyeline sahiptir. UA yöntemleriyle elde edilen veriler, CBS ile
bağdaştırılarak yeni verilerin elde edilmesinde ve yeni haritaların oluşturulmasında büyük katkılar
sağlamaktadır. CBS ve UA‘nın biyocoğrafya’daki kullanım potansiyelini değerlendirmek ve bu potansiyeli
ortaya koymak amacıyla, Kırklareli iline bağlı Vize ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kasatura Körfezi ve çevresi
çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmada veri kaynaklarını; 1/25000 ölçekli topografya haritaları, 1/25000
ölçekli sayısal toprak haritaları, Landsat 1975 MSS, 1987 TM, 2000 ETM, Aster 2003 VNIR , 2006 yıllarına ait
IKONOS uydu görüntüleri ile arazi gözlemleri ve GPS ölçmeleri oluşturmaktadır.. Verilerin oluşturulmasında ve
analizinde ArcGIS 9.x CBS ve ERDAS 8.5 UA yazılımları kullanılmış, Spatial Analysis modülünden de
faydalanılmıştır. Gerekli veri kaynakları oluşturulduktan ve analizleri yapıldıktan sonra CBS‘nin ve UA‘nın
biyocoğrafyada kullanım potansiyeline sahip olduğu, çalışılan alanların biyocoğrafyasının yorumlanmasında
büyük katkı sağladığı ve farklı birçok kantitatif sonucun da elde edilmesinde önemli etkiye sahip olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyocoğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kasatura Körfezi, Uzaktan Algılama.

Remote Sensing (RS) and Geographical Information Systems İntegration in
Determination of Biogeographical Properties “Hydrological Basin of Kasatura
Gulf”
ABSTRACT
Remote Perception (RP) and Geographic Information Systems (GIS) contain applications which can be
used by many branches of science. The data generated from the satellite pictures taken through the RP method;
provide great contributions to the researchers for monitoring the distribution of the vegetation cover,
distinguishing between the vegetation types, monitoring the change in the destruction of the vegetation cover
through the years and determining its spatial distribution through years. On the other hand, when it comes to
processing and analyzing the data achieved through the RP method, GIS plays the role.
GIS has a great potential with regard to exploiting the data sources which contribute to the creation of soil
maps, categorizations of the vegetation cover, producing of the land usage maps and numerous biogeographical
works altogether. When integrated with the GIS, the data received through the RP method provide a significant
facility for obtaining new data and creating new maps. In order to evaluate the potential of the GIS and RP in the
field of biogeography and introduce such a potential, the Gulf of Kasatura located within the limits of the town
of Vize of the province of Kırklareli was chosen. The data sources for the research were based on 1/25000 scale
topographic maps, 1/25000 scale digital soil maps, Landsat 1975 MSS, 1987 TM, 2000 ETM, Aster 2003 VNIR,
IKONOS satellite pictures belonging to the year 2006 and the observations in the area as well as GPS
measurements. ArcGIS 9.x CBS and ERDAS 8.5 UA softwares were used for generating and analyzing the data.
Also, Spatial Analysis module was used. Aster the necessary data sources were created and the analysis was
conducted, it was understood that GIS and RPG bear a potential for use in biogeography, make great
contributions to the translation of work areas, and have a significant effect on achieving numerous quantitative
results.
Keywords: Biogepgraphy, Geographic Information Systems, Gulf of Kasatura, Remote Perception.

Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); her ölçekteki doğal ortam ile insan, zaman özellikleri ve
ilişkilerine ait bilgi toplama, depolama ve analiz çalışmalarını kapsayan ve kendine has metodolojisi
olan, bilgisayar ortamındaki coğrafya uygulamasıdır (Turoğlu, 2000). Biyocoğrafya; dünyada denizin
derinliklerinden atmosferin üst seviyelerine kadar, litosfer, atmosfer ve hidrosferin biyosfer olarak
bilinen canlı kesimini inceleyen bilim dalıdır (Efe, 2004).
Uydu verilerinin sivil kullanıma açıldığı 1970’li yıllardan bu yana yeryüzünün özelliklerinin
belirlenmesi ve araştırılması amacı ile bir birinden bağımsız olabilen pek çok bilim dalında (deniz
bilimleri, çevre bilimleri, jeoloji, jeomorfoloji, ormancılık, vd.) uydu görüntüleri ve teknolojileri
kullanılmaktadır (Doğan ve Kurter, 2000). Cisimlerin özelliklerinin arada bir temas olmadan
cisimlerin yayılan elektro manyetik enerjinin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi yolu ile
ortaya konması ve ölçülmesi olarak tanımlanan Uzaktan Algılama (UA) çalışmaları ülkemizde
dünyayla hemen hemen aynı tarihlerde kullanılmaya başlanmıştır (Doğan ve Kurter, 2000). UA
verilerinin ve diğer sayısal verilerin; değerlendirilme, yorumlama ve organizasyon çalışmalarında tüm
verilerin düzenlenmesi, doğruluklarının ve güvenilirliklerinin sorgulanabilmesi için Coğrafi Bilgi
Sistemlerine (CBS) gereksinim vardır. CBS coğrafi verilerin tüm formlarının güvenli biçimde
saklanması, güncellenmesi, değerlendirilmesi, analizi, görüntülenmesi v.b. konularda araştırmacıya
avantajlar sunmaktadır (Arslan 1993’e atfen Kurter ve Kaya, 2000; Doğan vd., 2000).
Herhangi bir bölgeye ait farklı specktral özelliklerin farklı bantlara kayıt ediliyor olması ve
cisimlerden ayrı ayrı fakat aynı koşullar altında yayılan enerjinin algılanması ile çok kanallı renkli
görüntülerin oluşturulabilmesi özellikleri biyocoğrafya çalışmalarında bitki örtüsü türlerinin ayırt
edilmesinde, bu türlerin dağılışlarının belirlenmesinde ve arazi kullanım özelliklerinin ortaya
konmasında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu avantajların yanı sıra aynı bölgeye ait farklı zaman
aralıklarıyla elde edilen uydu görüntülerinin karşılaştırılması sonucu dinamik olan problemlerin
incelenmesi ve zaman içerisindeki değişimin belirlenmesi mümkün olabilmektedir.
Bu amaçla, çalışma sahası olarak Kırklareli iline bağlı Vize ilçesi sınırları içinde yer alan
“Kasatura Körfezi ve Çevresi” seçilmiştir (Şekil 1). Bunun nedeni, TÜBİTAK öğrenci projesi olarak
alınan aynı bölgenin jeoekoloji çalışmasında, biyocoğrafya özelliklerinin bir katman olarak analize
katılması hedeflenmiştir.

Materyal ve Metod
Biyocoğrafya çalışmalarında büyük katkısı olacak uydu görüntülerinin geometrik düzeltmeleri
için Harita Genel Komutanlığı (HGK) tarafından üretilen 1:25000 ölçekli topografik haritalar referans
olarak kullanılmıştır. Belirli özellikleri göz önünde bulundurularak farklı uydulara ve zamanlara ait
uydu görüntüleri elde edilmiştir. 1975 Mss, 1987 Tm, 2000 Etm Landsat, 2003 Aster (VNIR) ve 2006
yıllarına ait IKONOS uydu görüntüleri ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden (KHGM) elde
edilen 1/25000 ölçekli sayısal veriler çalışmanın veri altyapısını oluşturmaktadırlar. Bu uydu
görüntüleri ve sayısal verilerin; değerlendirilme, görüntüleme, gerekli analizlerinin yapılması ve
görüntülerin işlenmesi için ArcGIS 9.2 ve ERDAS 8.5 yazılımları kullanılmıştır.
Bitki örtüsü türlerinin belirlenmesinde farklı zamanlara ait uydu görüntülerine farklı bant
kombinasyonları uygulanmış ve böylece dinamik olan değişiklikler belirlenmeye çalışılmıştır. Farklı
zamanlara ait Landsat uydu verilerinin 3., 4. ve 7. bant kombinasyonları kullanılarak kontrolsüz
sınıflandırma (unsupervised) yapılmıştır. Bu sınıflama bitki türlerin ayırt edilmesi ve belirlenmesinde
yeterli olmuştur. Ayrıca spektral çözünürlüğü daha yüksek olan 2003 Aster (VNIR) ve 2006 IKONOS
uydu görüntüleri uygulama ve sonuçların karşılaştırılmasında ve değerlendirilmesinde kullanılmıştır.
Özellikle 1m spektral çözünürlüğe sahip olan IKONOS uydu görüntüsü bitki örtüsü ile ilgili dinamik
değişikliklerin belirlenmesinde büyük katkı sağlamıştır.
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Şekil 1: Çalışma alanının Lokasyonu.

Biyocoğrafya çalışmaları için önemli veri katmanlarından biri olan ve KHGM alınan sayısal
toprak verileri CBS ortamında değerlendirilerek analiz edilmiş ve haritalanmıştır. Ayrıca 1:25000
ölçekli topografik haritanın sayısallaştırılmasıyla oluşturulan Sayısal Yükselti Modeli (SYM) Landsat
Tm, Etm ve IKONOS uydu görüntülerine giydirilerek çalışma alanının 3 boyutlu görünümü elde
edilmiştir.

Bitki Örtüsü
Bitki örtüsünün alansal değişimlerini belirlemek amacıyla, Landsat 1987 TM, 2000 Etm uydu
görüntülerinin görülebilir ve kızılötesi 4.3.2 bant kombinasyonu ile 2003 yılına ait Aster (VNIR), 2006
yılına ait IKONOS uydu görüntüleri kullanılmış, son 16 yıllık süreç içerisindeki bitki örtüsünün
alansal değişimi belirlenmiştir (Şekil 2 ve 3). Landsat 1987 TM uydu görüntüsü manuel olarak CBS
ortamında ArcGIS 9.2 yazılımı kullanılarak sayısallaştırılmıştır. ERDAS 8.5 imagine yazılımı
kullanılarak geometrik düzeltmeleri yapılmış, 2003 Aster uydu verisinin (3., 2. ve 1. bantları: 0.52–
0.86 µm) bantları kullanılmıştır (Şekil 3).
UA teknikleri ile bitki örtüsüne ait bilgilerin üretilmesinde ve geçmişteki durumun
incelenmesinde Landsat uydu verisinin görülebilir (1., 2. ve 3. bantlar: 0.45-0.69 µm) ve kızılötesi (4.,
5. ve 7.bantlar: 0.75-2.35 µm) bantları kullanılmaktadır (Başayiğit vd., 2005). Bir çok çalışmada, bitki
örtüsünün diğer arazi kullanım türlerinden ayırt edilmesinde kırmızı ve yakın kızılötesi bantlar, farklı
bitki örtüsünün birbirinden ayırt edilmesinde ise görünebilir bantların kullanılabilir olduğu ortaya
konmuştur (Başayiğit vd., 2005). Bu nedenle bitki örtüsü türlerinin ayırt edilmesinde ve izleme
çalışmalarında çok bantlı verilerin kullanımı yaygınlaşmıştır.Verilen bilgiler ışığında gerek şimdiki
bitki örtüsü türlerinin belirlenmesi gerekse geçmişe dair izlemenin yapılabilmesinin mümkün olduğu,
Landsat verileri kullanılarak yapılan çalışmalarda görünebilir bölgeden seçilen bir yada iki bant ile
kızılötesi bölgeden seçilen bir yada iki bantın kullanımının uygun olduğu görülmektedir (Başayiğit
vd., 2005). Uydu verisinin tüm bantlarından olan yansımalara göre hazırlanan histogramlar
incelenerek uygun piklerin sağlandığı 3., 4. ve 7. bantlar seçilmiştir. Bu aşamadan sonra görünür
bölgeden 3. bant ve kızılötesi bölgeden 4. ve 7. bant kombinasyonundan görüntüler oluşturulmuştur
(Şekil 3). 2000 yılı Landsat Etm (4., 3. ve 2. bantları) uydu görüntüsüyle 2003 yılı Aster (VNIR-3, 2, 1
bantları) uydu görüntüsü karşılaştırıldığında özellikle Bahçeköy yerleşmesinin N-NW kesiminde bitki
örtüsünün önemli derecede tahribata uğradığı belirlenmiştir (Şekil 3). Sultanbehçedere barajının N
kesiminde yine önemli derecede bitki örtüsü tahribatı olduğu belirlenmiştir. Bu veriler ışığında 2000
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ile 2003 yılları arasındaki tahribatın nedenleri, yapılan arazi gözlemleriyle ilişkilendirilmiştir. Bunun
sonucunda bitki örtüsü tahribatının nedenlerinin, yöre halkının ekonomik faaliyetinin ormancılık
olması ve bu bölgede orman işletme şefliklerinin traşlama sistemini uygulaması olduğu belirlenmiştir.

Şekil 2 : Traşlama kesim yapılmış sahalara bir örnek: Keleme Tepe ve çevresi IKONOS uydu görüntüsü.

Farklı tarih ve farklı uydu görüntülerine ait veriler bitki örtüsündeki dinamik değişikliklerin
belirlenmesi konusunda bu çalışmada çok büyük katkı sağlamıştır. Buna örnek olarak 1987 Tm
Landsat ve 2006 IKONOS uydu görüntüleri kullanılmış ve insanoğlunun doğal görünüm üzerinde
yarattığı etki açıkça ortaya konmuştur. İstanbul’a su sağlamak amacıyla 1997 yılında yapılan
Elmalıdere barajının yapım aşaması ve sonrasındaki bitki örtüsünün alansal dağılışındaki değişiklik
UA ve CBS entegrasyonuyla belirlenmiştir (Şekil 4). Özellikle 1987 Tm (3., 2. ve 1. bantları) uydu
görüntüsü incelendiğinde Elmalıdere vadisi çevresindeki bitki örtüsü oranının fazla olduğu görülürken
buna karşın aynı sahaya ait 2006 yılı IKONOS uydu görüntüsü incelendiğinde bitki örtüsündeki
azalma açıkça görülmektedir (Şekil 4).
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Şekil 3 : Farklı zamanlara ait Landsat Tm, Etm ve Aster (VNIR) uydu görüntüleri üzerinde bitki.

Şekil 4 : 1987-2006 yılları arasında Elmalıdere vadisindeki baraj yapımı sonucu meydana
gelen bitki örtüsü değişimi. (1987 Tm ve 2006 IKONOS uydu görüntüleri).
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Toprak Özellikleri
Çalışma sahasının toprak özelliklerini belirlemek, büyük toprak gruplarının dağılışlarını ortaya
koymak ve bu veriler doğrultusunda haritalama işlemleri yapmak amacıyla KGHM 1:25000 ölçekli
sayısallaştırılmış veriler temin edilmiştir. Bu işlemler ArcGIS 9.2 yazılımı kullanılarak yapılmıştır.
Araştırma sahasına ait büyük toprak grupları ve diğer toprak özelliklerine ait haritalar üretilmiş.
Çalışma sahasının genel toprak özellikleri incelendiğinde sahadaki hakim toprak türünü kireçsiz
kahverengi orman toprakları oluşturmaktadır, alüvyal topraklar ve kara kumulları bu toprak grubunu
izlemektedir.
Büyük toprak grupları ve toprak özellikleri kombinasyonu incelendiğinde araştırma alanında,
kireçsiz kahverengi orman topraklarının (N_15) %12–20 eğim değerlerine ve 50–20 cm sığ toprak
özelliklerine sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 5).

Şekil 5 : Büyük Toprak Grupları ve Toprak Özellikleri Kombinasyonu (KHGM).

Erozyon
Erozyon; karalarda hayat kaynağı olan toprağın bulunduğu yerden su ve rüzgârla harekete
geçirilerek taşınmasıdır (Mater, 2004). Canlı yaşamı ve toprak örtüsü üzerindeki aktiviteler açısından
erozyon çok önemlidir.Yapılan arazi gözlemleri ve oluşturulan veri tabanı doğrultusunda erozyon
şiddeti belirlenmiş ve erozyon şiddeti haritası üretilmiştir (Şekil 6). Oluşturulan harita incelendiğinde:
körfezin ağız kısmında erozyon riskinin en az olduğu, buna karşın güneydoğuda erozyon şiddetinin ve
riskinin fazla olduğu görülmüştür. Özellikle akarsu boylarında gully erozyonu yaygın olarak
görülmektedir (foto 1). Sultanbahçedere barajı yapıldıktan sonra bu kesimde erozyonun şiddeti
geçmişe nazaran son derece hızlı bir artış göstermiştir.Bu sahada görülen erozyon şeklide gully
erozyonudur.
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Şekil 6 : Çalışma alanının erozyon derecesi haritası.

Şekil 7 : Sultanbahçedere barajı gully erozyonu.
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Foto 1: Gully erozyonu (Elmalıdere Vadis).

Arazi Kullanım Özellikleri
Arazi kulanım özelliklerinin belirlemek amacıyla kontrollü (supervised) sınıflandırma yöntemi
seçilmiştir. Bunun temel nedeni geçmişe yönelik izleme çalışmalarını yapmak amacıyla eski tarihli
uydu verilerinin sınıflandırılmasında metod uyumu sağlanması düşünülmüştür. Şimdiki arazi kullanım
türlerinin belirlenmesinde ilk olarak 2000 tarihinde alınmış Landsat Etm uydu verisi analiz edilmiş ve
sınıflandırılmıştır. Doğruluk analizi ortalaması %84 çıkmıştır (Tablo1). Sınıflama sonucu sahada yer
alan geniş yapraklı ve iğne yapraklı türler ayırt edilmiş ayrıca sahada yer alan bitki örtüsünün yıllara
göre değişimi ortaya konmuştur. Şimdiki arazi kullanımının belirlenmesinde, farklı arazi kullanım
türleri arazi çalışmaları sonucu doğrulanmış ve değerlendirilmiştir.Çalışmada şimdiki arazi kullanım
türünün belirlenmesi ve izlenmesinde çeşitli yıllara ait landsat uydu verilerinin 7., 4., 3., bantlarının
kullanılabilir olduğu saptanmıştır. Farklı yıllara ait verilerin aynı ayda alınmış olması izlemeye ilişkin
değerlendirme sonuçlarının doğruluğunu arttırmıştır. Landsat uydusunun TM,MSS ve ETM+
verilerinin aynı bantları kullanılarak arazi kullanım türlerine ait izleme çalışmalarını yapmak mümkün
olmaktadır (Lillesand, 1994). Ayrıca kontrollü sınıflamada 10 sınıflık bir ayırım ile temel arazi
kullanımı belirlenebilmekte, aynı yöntemle eski verilerin sınıflandırılması sonucu izleme yapılması
mümkün olmaktadır. Oluşturulan tematik haritalarda 30 m’lik piksellerin sayımla alan hesabı oldukça
kolay yapılabilmektedir.

Şekil 5 : Çalışma sahasının sınıflandırılmış Landsat 2000 Etm uydu görüntüsü.
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Sınıf

Tablo 1 : Sınıflandırma sonuçlarına ait doğruluk analizleri.
Üretici Doğruluğu (%)
Kullanıcı Doğruluğu (%)

Yerleşim Alanları
Suyla Kaplı Alanlar
Bitki Örtüsünden Yoksun Alanlar
Yayvan Yapraklılar
İğne Yapraklılar
Yollar
Taş Ocağı
Tahrip Edilmiş Bitki Örtüsü
Kumsal

85
95
77.7
85.7
85.3
67.9
75.6
100
100

90.5
98.6
85.9
88.3
88.5
65.3
75.8
100
100

Genel Doğruluk : % 84

Sonuç
Uydu verilerinin sivil kullanıma açıldığı 1970’li yıllardan bu yana yeryüzünün özelliklerinin
belirlenmesi ve araştırılması amacı ile bir birinden bağımsız olabilen pek çok bilim dalında (deniz
bilimleri, çevre bilimleri, jeoloji, jeomorfoloji, ormancılık, vd.) uydu görüntüleri ve teknolojileri
kullanılmaktadır (Doğan ve Kurter, 2000). Son yıllarda, dünyada ve ülkemizde çeşitli alanlarda yaygın
olarak kullanılmaya başlanan CBS ve UA uygulamalarından, biyocoğrafya çalışmaları için de
faydalanılmaktadır. Bu çalışmada, biyocoğrafyanın kapsamında olan toprak haritalarının, arazi
kullanım haritalarının, erozyon haritalarının yapılmasında CBS ve UA yöntemlerinden yararlanılmış
ve kantitatif sonuçlar elde edilmiştir. Çalışma sahasındaki bitki örtüsünün yıllara göre alansal
değişiminin izlenmesinde kullanılan Landsat (TM, MSS ve ETM+ görüntüleri 4.3.2. bantları) ve
Aster (3.2.1. bantları) uydu verileri etkili bir kaynak olmuş, 1987–2003 yılları için gerçekleşen alansal
değişimin sonuçları, bu uydu görüntülerinin karşılaştırılması ile elde edilmiştir. Landsat 2000 Etm
uydu görüntüsü üzerine kontrollü sınıflandırma uygulanmış ve sahadaki arazi kullanım özellikleri
belirlenmiştir.Kontrollü sınıflandırma sonucuna göre: Orman alanları sahada en fazla yeri
kaplamaktadır, insan faaliyetleri sonucu sahada bitki örtüsü tahrip edilmiştir.Bu durum erozif
faliyetlerin artmasına neden olmuştur, sahada toprak kaybı son derece hızlıdır.
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