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Proje durumu: Tamamlandı.

Proje kapsamı ve amacı: Fethiye - Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 2006 yılı Ikonos uydu ve
2009 yılı ortofoto görüntüleri kullanılarak, 2006 ve 2009 yılları arasındaki arazi kullanımı / arazi örtüsü
değişim tespitlerinin belirlenmesi ve değişim haritalarının çıkarılması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda temin edilen ortorektifiyesi yapılmış 2009 yılına ait 0,45 m çözünürlüklü
ortofoto ile 2006 yılına ait 1m çözünürlüklü Ikonos uydu görüntüleri üzerinden değişim tespiti
yapılabilmesi için, uydu görüntüleri üzerinde bant birleştirme, renk dengelemesi, projeksiyon
dönüşümü, rektifikasyon ve mozaik işlemleri yapılarak görüntüler projeye uygun hale getirilmiştir.
Söz konusu uydu görüntüleri üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknikleri
yardımıyla görsel yorumlama yapılarak bölgeye ait değişim haritası oluşturulmuştur.
Oluşturulan haritalarda değişimler sınıflandırılarak her bir sınıf için değişim istatistikleri çıkarılmış ve
yerleri görüntü ve koordinat bilgisi olarak da raporlanarak kolay bir şekilde bulunması sağlanmıştır.

Kullanılan Görüntüler ve Özellikleri
Çalışmada 2006 yılında çekilmiş olan 1m çözünürlüklü iki adet Ikonos Uydu görüntüsü ve 2009 yılında
fotogrametrik yöntem ile hazırlanmış olan ve 1/5000 ölçekli ortofoto haritalardan oluşan mozaik
görüntü kullanılmıştır. Farklı projeksiyon ve datumlara sahip olan görüntülerin konumsal doğruluk
için yeterli hassasiyete sahip olmadıkları tespit edildiğinden her üç görüntüde 1/25000 ölçekli
standart topografik haritalar referans alınarak polinomsal yöntemle rektifikasyon işlemine tabi
tutulmuştur. İşlem sonucunda tüm görüntülerde istenen konum doğruluğu sağlanmış ve koordinat
sistemleri UTM 6 derece, 35 dilim, European 1950 datumu olarak tanımlanmıştır.
Projede Kullanılan Yöntem ve Yapılan İşlemler
Projede değişimlerin tespit edilebilmesi için, 2006 yılı Ikonos uydu görüntüsü ve 2009 yılı Ortofoto
görüntüsü program üzerinde yan yana açılan iki pencerede görüntülenmiştir. Değişimlerin tespitinde
hata payını en aza indirmek ve daha hassas veriler oluşturmak için çalışma alanı 1/1000 lik gridlere
ayrılmış ve her bir grid içindeki alan her iki görüntüde de detaylı olarak analiz edilmiştir. Analizler
sonucu 2009 yılı görüntülerinde 2006 yılı görüntülerine göre farklılık gösteren alanlar
sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırılan alanların 2006 ve 2009 yıllarındaki arazi kullanım durumları
veritabanına işlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonrası değişim tespiti yapılan alanın büyüklüğü tespit
edilmiş ayrıca değişimlerin ve arazi kullanımlarının neler olduğu belirlenerek bu durum grafiklerle de
gösterilmiştir.

Calışma alanının grid yapısına göre bölümlendirilmesi

İki görüntü arasındaki fark ve veritabanında bunun görüntülenmesi
Veritabanı Oluşturulması
Projede Ikonos Uydu Görüntüleri ve Ortofotoların analizleri, veri tabanı tasarımı, sayısal veri üretimi
(değişim tespiti), arazim kullanım grafiklerinin oluşturulması, haritaların hazırlanması ArcGIS 9.3.1
yazılımı ile yapılmıştır.
Projede kullanılan projeksiyon sistemi UTM, European Datum 1950, 35N olarak belirlenmiştir.
Değişim sonuçlarının sayısallaştırılması için hazırlanan değişim katmanının veri tabanında 2006 ve
2009 yılı arazi kullanım detaylarının incelenmesi için;
•

2006 yılı Arazi Kullanım durumu “ilk durum”

•

2009 yılı Arazi Kullanım durumu “ son durum”

•

Hektar olarak alanların hesaplanabilmesi için “alan ”

•

Değişimlerin izlenebilmesi için “Değişim No”

•

Değişimlerin arazi kullanımlarının değerlendirilebilmesi için “Açıklama”

tabloları oluşturulmuştur.

Veritabanı tablosundan bir görüntü
Değişim Haritası Sonuçları
Proje sonucunda Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde 80251 hektar alan incelenmiş, bu
alanın 271 hektarında değişim tespit edilmiştir.

Elde edilen değişim haritaları aşağıda yer almaktadır:

Alanın 2006 ve 2009 yıllarına ait grafiksel olarak dağılımları aşağıda gösterilmektedir:

Değişim sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan tablo
aşağıdadır:

Değişimlerin sınıflandırılması ve yüzdesel olarak dağılımları:

