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ÖNSÖZ 
 
Do�u Karadeniz Bölümü ülkemizde toprak hareketlerinin, iklim ve topografya 

nitelikleri nedeniyle en fazla görüldü�ü bölgelerin ba�ında yer almaktadır. Bu 

ba�lamda ara�tırma sahamızın da bir turizm alanı olması ve do�al faktörlerin 

olumsuz etkileri insan faaliyetleri üzerinde kendisini fazlasıyla hissettirmektedir. 

Uzungöl havzasında meydana gelen; heyelanlar,çı�lar,erozyon  ve bunların olu�um 

nedenleri bölgenin Jeomorfolojik geli�im süreci,Jeomorfolojik yakla�ımlar, Co�rafi 

bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama ve istatistik modelleme tekniklerinin 

yardımıyla yörenin fiziki özelliklerinin ortaya konularak ara�tırılması 

gerçekle�tirilmi�tir. 

 
Tez çalı�mamın her a�amasında büyük bir samimiyetle bana  yardımcı olan ve 

kendisiyle çalı�maktan herzaman  gurur duydu�um  saygı de�er hocam 

Prof.dr.Hakan Yi�itba�ıo�lu’na  çok te�ekkür ederim. Arazi çalı�malarım süresince 

yardımlarından dolayı Dr.Warren Eastwood ile Dr.Anne Matter’a te�ekkürü bir 

borç bilirim. De�erli arkada�ım Yalçın Öztürk’e yardımlarından dolayı te�ekkür 
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G�R�� 
 
 

1.1 Problem Durumu 
 
Ülkemizde özellikle turistik faaliyetler açısından gittikçe büyüyen bir üne sahip olan 

Uzungöl ve Su toplama havzasında  gerek do�al faktörler gerekse be�eri faktörler 

nedeniyle meydana gelen  heyelanlar ,çı�lar,erozyon gibi insan faaliyetleri üzerinde 

büyük olumsuz etkilere sahip birçok problem  meydana gelmektedir.Gerçektende 

ara�tırma sahasının hem ülke içerisinde hemde ülke dı�ında büyüyen ünü dikkate 

alındı�ında bu yörenin uzun süreçte bu problemlere, gerçek ve rasyonel çözümler 

bulunması gerekti�i bir gerçektir. 

 

Çalı�ma alanının co�rafi niteliklerinin belirlenmesi ve bu veriler ı�ı�ında co�rafi 

dü�üncenin temel prensiplerinden nedensellik ilkesi do�rultusunda uzungöl 

havzasında meydana gelen çevresel de�i�imlerin insan üzerindeki olumsuz etkilerini 

en aza indirmek için alınması gereken önlemler nelerdir ve alternatif çözüm yolları 

nasıl olu�turulmalıdır? �eklindeki sorular ara�tırmanın temelini olu�turmaktadır. 

Ayrıca havzanın geli�im sürecinin sorgulanması ve elde edilecek veriler ı�ı�ında 

istatistiksel modeller olu�turulması ve ileriye yönelik çıkarımlar yapılması açısından 

büyük önem ta�ımaktadır. 

 

1.2 Ara�tırmanın Amacı 

Uzungöl havzasında meydana gelen; heyelanlar, çı�lar, erozyon ve bunların olu�um 

nedenleri bölgenin Jeomorfolojik geli�im süreci: Jeomorfolojik yakla�ımlar , Co�rafi 

bilgi sistemleri istatistik modelleme teknikleri ve Uzaktak Algılama teknikleri 
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yardımıyla yörenin fiziki özelliklerinin ortaya konularak ara�tırılması 

hedeflenmektedir. 

 

1.3 Ara�tırmanın Önemi 

Do�u Karadeniz Bölümü ülkemizde toprak hareketlerinin, iklim ve topografya 

nitelikleri nedeniyle en fazla görüldü�ü bölgelerin ba�ında yer almaktadır. Bu 

ba�lamda ara�tırma sahamızın da bir turizm alanı olması ve do�al faktörlerin 

olumsuz etkileri insan faaliyetleri üzerinde kendisini fazlasıyla hissettirmektedir. 

Ara�tırma sahasının fiziki �artları Jeomorfolojik teknikler yardımıyla ortaya 

konulduktan sonra co�rafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama  yöntemleriyle 

yapılacak analizlerle, yörede gelecekte meydana gelebilecek heyelan yada çı� gibi 

insan faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapabilecek olayların etkisinin en aza 

indirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ayrıca alternatif çözümler bulunması 

açısından yapılan bu çalı�ma büyük önem ta�ımaktadır. 

 

1.4 Ara�tırmanın Yöntemi 

 

Ön hazırlık niteli�i ta�ıyan, ara�tırma alanı ile ilgili basılı kaynakların incelenmesi ve 

Harita Genel Komutanlı�ının yayınlamı� oldu�u Trabzon G44-C1,G44-C1 ve C3 

topografya haritaları ile MTA Genel Müdürlü�ünün 1/100 000 lik Giresun G41-42-

43 paftalarından jeoloji raporları,devlete ait kurulu�larından Afet ��leri Genel 

Müdürlü�ü,Devlet �statistik Enstitüsü ve bazı kurulu�lardan alınan verilerden 

yararlanılanılan kaynakların bir kısmını olu�turur.Ayrıca yöreyi do�rudan yada 

dolaylı ilgilendiren doktora tezleri,yüksek lisans tezleri ve uluslararası makaleler de 

yararlanılan kaynaklar arasındadır. 
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Yapılan bu ön hazırlıktan sonra yerinde gözlem a�aması yani arazi çalı�ması 2005 

yılı Temmuz ayı içerisinde danı�manım Prof. Dr Hakan Y���TBA�IO�LU ve 

Dr.Warren EASTWOOD (Birmingham University-UK),Dr.Anne MATTER 

(Plymouth University-UK) ile gerçekle�tirilmi�tir. Ara�tırmanın en önemli kısmını 

olu�turan bu a�amada do�al çevre özellikleri mü�ehade edilmi�, araziye çıkmadan 

önce CBS ortamında hazırlanmı� olan haritalar ve di�er verilerinde do�rulu�u birebir 

kar�ıla�tırılmı�,elde bulunan veriler ve gözlem sayesinde , yöre ile ilgili uydu 

foto�raflarından da yararlanılarak  jeomorfolojik hatlar kısmen saptanmaya çalı�ılıp 

çıkarımlar yapılmı�tır. Arazi çalı�masının ardından bu dönem itibariyle elde edilen 

yeni veriler ı�ı�ında ön hazırlık safhasında yapılmı� olan haritaların yeniden gözden 

geçirilip revize edilmesi ve konu ile ilgili CBS  ve Uzaktan Algılama teknikleri 

yardımıyla yeni haritalar yapılması planlanmı�tır. 
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2. ARA�TIRMA ALANININ YER� VE SINIRLARI 

Karadeniz Bölgesi’nin Do�u Karadeniz Bölümünde yer alan ara�tırma alanı Trabzon 

il merkezine 96 km, Çaykara’dan 20 km uzaklıkta ve Rize il merkezine olan uzaklı�ı 

ise 42 km’dir. Uzungöl havzası oldukça dik yamaçlara sahip, haldizan deresinin 

açmı� oldu�u uzun bir vadi görünümüne sahiptir.Lokasyon haritası �ekil 1 de sahanın 

dijital alan modeli ile birlikte gösterilmi�tir. 

 
�ekil 1: Ara�tırma sahasının Dijital Alan Modeli ile birlikte lokasyonu 
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3. DO�AL ORTAM KO�ULLARI 

 

3.1 Ara�tırma alanının Jeolojik özellikleri 

Ara�tırma sahasının en ya�lı kayaçları Mezozoik dönemine ait olmakla birlikte 

Tersiyer dönemli olu�umlarda fazlasıyla çevrede göze çarpmaktadır. Jura-Alt 

Kretase ya�lı Andezit,Bazalt-lav ve proklastları Uzungöl’ün yakın çevresinde geni� 

bir yayılım alanına sahiptir [Ye�ilyurt,2002]. Volkanik örtü içine Kretase ya�lı killi 

kireçta�ı,�eyl,kum ta�ı ve marn gibi tortul kütlelerde ara tabakalar Uzungölün yakın 

çevresinde gözlenmi�tir. 

 

Do�u Karadeniz kıyıda�larında Mezozoik , Liyas transgresyonu ile ba�lamı� ve 

Kretase sonlarına kadar volkanik fasiyes devam etmi�tir.Volkanik fasiyesteki bu 

geli�im tüm Tersiyer boyunca da süregelmi�tir [Ketin,1983]. Asıl itibariyle Do�u 

Karadeniz Bölümü, Eosen sonu ile Oligosende �iddetli tektonik hareketlere maruz 

kalmı�tır. bu tektonik hareketlerden sonra ba�layan a�ınma, muhtemelen Neojen 

bölgeyi peneplen haline getirmi�tir. Neojen sonunda ise bölge bütünüyle 

yükselmi�tir [Ardel,1963]. 

 

Ara�tırma sahasının uzun dönemler süresince aktif  magmatizma etkisi altında 

kaldı�ını bölgedeki volkanik kayaçlardan ve volkanik aktivitenin duraksadı�ı 

dönemlerde de tortul örtülerden anlamak çokta zor olmamaktadır. Ayrıca, ara�tırma 

sahasının sahip oldugu yükselti itibariyle volkanik kayaçlarda fiziksel parçalanmanın 

�iddeti, kırıklı, delikli parçalar halinde mostra vermektedir. 
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Yörede en yaygın kayaç türlerinden biride Granittir, özellikle yükseklerde Kaçkar 

Graniti olarak tanımlanan kayaçlar geni� yer kaplamaktadır. 

 
 

 
 
�ekil 2:Uzungöl havzasının Jeoloji haritası. 

 

A�a�ıdaki Jeo-çizgisellik haritasında (�ekil 3) ara�tırma sahasında bulunan aktifli�ini 

büyük ölçüde kaybetmi� çok uzun olmayan faylar yer almaktadır. 
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Jeo-Çizgisellik haritası: 

 
�ekil 3: Çalı�ma sahasının Jeo-Çizgisellik haritası. 
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3.2 Ara�tırma Alanının Jeomorfolojik özellikleri: 
 

Ara�tırma alanı Kuzey Anadolu Kıvrım Ku�a�ının do�usunda, Haldizan Çayı ve 

kolları tarafından derin yarılmı� bir topografyaya sahiptir.Ayrıca Haldizan deresinin 

kayna�ını aldı�ı So�anlı da�ları ile kıyı çzgisi arasındaki mesafenin de çok kısa 

olu�u (yakla�ık 30 km),akarsu e�iminin artmasına ve bunun sonucunda a�ındırma ve 

ta�ıma gücünde de artı� meydana gelmesine neden olmaktadır. [Cin,1996]. Genel 

anlamda Karadeniz Bölgesinde da�ların kıyıya paralel uzanan sırada�lar seklinde 

uzanması, akarsuların kıyıya dik akı� göstermesi ve yükseltinin kıyıdan itibaren hızlı 

bir �ekilde varlı�ı, kıyı uzanı�ına dik olan akarsuların daha �iddetli vadileri yarması 

bölgenin genel anlamda jeomorfolojik özelliklerinin temelini olu�turmaktadır. Kıyı 

ile da� sıralarının birbirine paralel olması akarsu e�imleri ve buna ba�lı olarak 

akarsu a�ındırma �iddeti bir hayli fazladır. Jeomorfolojik özellikler bakımından 

ara�tırma sahamızda en göze çarpan olu�umların ba�ında derin vadiler, sırtlar,dik 

yamaçlar,tepelik alanlar �eklinde kendini göstermektedir.Ara�tırma Sahasında yamaç 

e�imlerinin fazla olu�u,yamaçlarda fiziksel bölünmenin varlı�ı,orman sınırı üzerinde 

çayırlıkların bulunu�u ve kar örtüsünün uzun süre yerde kalması,Uzungöl havzasının 

muhtelif yerlerinden çı� gelmesine neden olmaktadır [Alkan,1996].  

 

 



25 

 

�ekil 4:Uzungöl havzasının fiziki haritası. 

A�ınmaya kar�ı direnç gösteren kayaçların bulundu�u yerlerde tepelik alanlar ortaya 

çıkmı�tır. Ara�tırma sahasının kuzeydo�usunda bulunan Haznekapı Tepesi (2004 m), 

kireçta�ından olu�an masif kütleler üzerinde yer alan Kanlıyatak Tepesi (2460 m) 

Granit sert kütleler üzerinde olu�mu�tur [ Cin ,1996]. 
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�ekil 5 :Uzungöl havzasının landsat- 7 sensöründen elde edilmi� uydu görüntüsünün 

90m aralıklı digital yukselti modeline entegre sonucu elde edilmi� 2.5 B boyutlu 

görünümü. 

 

 

Haldizan deresi ve onun kollarının a�ındırma �iddetinin çok yüksek olması sonucu, 

�ekil  6 da e�im haritasından da görüldü�ü üzere ana vadideki  yamaç e�imi yer yer 

45% ve onun üzerine çıktı�ı saptanmı�tır. Yamaçların a�ırı bir �ekilde yer yer dik 

olmasının akarsuyun a�ındırma �iddetinin yanı sıra, iklim, jeoloji ,litoloji ve 

morfolojik özelliklerinde etkisi bulunmaktadır. Ayrıca bahsedilmesi gereken bir 
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di�er konu ise Uzungöl Havzasının sahip oldu�u ana vadi tamamıyla simetrik bir 

yapıya sahip de�ildir. 

 

 

�ekil 6:Uzungöl havzasının e�im haritası. 
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�ekil 7: Uzungölün ‘Heyelan setti gölü’ karakteri kazanmasına neden olan kuzey 

yamacında i�aretle gösterilmi� Alüvyal fan. 

 

Heyelan set karakterinde olan  Uzungöl, yamaçlardaki kütlelerin akarsu yata�ını 

kapaması sonucu meydana gelmi�tir.Uzungöl’ün olu�umunu sa�layan birikinti 

konisi,klasik konilerden farklı bir karektere sahitir.Buradaki koni gölün güneyindeki 

dik yamaçlarda olu�an,bol miktardaki ayrı�ma ürününün,çok kısa yan dereler 

tarafından ta�ınarak e�im kırıklı�ı gerisinde biriktirilmesi sonucunda olu�mu�tur 

[Akkan ve di�erleri,1993]. 

 

Heyelan terimi ile ifade edilen kütle hareketleri; asıl heyelanlar,göçmeler ve toprak 

kaymaları olmak üzere gruplandırılmı�tır.Asıl heyelanlar,genellekile bol ya�ı�lı ve 

dik meyilli sahalarda,özellikle kuvvetle yarılmı� nemli ve litolojik bakımdan elveri�li 
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olan Kuzey Anadolu da�lık alanlarında meydana gelmektedir[Erinç ,2000].Ara�tırma 

sahasının en önemli unsurlarından olan Uzungöl’ün olu�umunda morfolojik 

etkenlerin yanı sıra klimatik etkenlerinde büyük rol oynadı�ı bir gerçektir. 
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4. ÇALI�MA ALANINA �L��K�N UZAKTAN ALGILAMA 

TEKN�KLER�   �LE YAPILAN ANAL�ZLER 

 

 2005 yılında yapılan saha çalı�masında dikkati çeken önemli unsurlardan biride 

Haldizan Vadisinin Aygır Gölünden itibaren Uzungöl’e kadar olan mesafede onlarca 

hem güney hem de kuzey yamaçlarda heyelan alanları ve çı� izleri  tesbit edilmi�tir. 

Ayrıca, muhtemel olması beklenen bir çok heyelan alanı ve çı� alanı bulunmaktadır. 

Kuzey ve Güney yamaçlar arasındaki morfolojik ve klimatik farkların en belirgin 

özelli�i kuzey yamaçların çok daha gür bitki örtüsüne sahip iken güney yamaçlar 

daha az bitki örtüsüne sahip oldu�u gözlenmi�tir. Güney yamaçların gür bitki 

örtüsünden yoksun olu�u erozyon riskini de beraberinde getirmektedir. 

 

Ekolojik dengenin bozulmasının en büyük sebeplerinden biriside insanın do�a 

üzerindeki olumsuz etkileridir.Bu olumsuz etkilerin bazılarını uzungöl havzasında 

net bir �ekilde görmek mümkündür.Bilindi�i üzere heyelan ve çı� olaylar teknik 

olarak do�al-morfolojik olaylardır.Ancak, Uzungöl havzasında,vadi tabanındaki  yol 

yapım çalı�maları yamaç dengesini tamimiyle bozmu� ve yeni yapay toprak 

kaymalarına sebep olmu�tur.Ayrıca, akarsuyun da sediment miktarının artı�ına neden 

olmu�tur.Yol yapım çalı�maları sırasında güney yamaçların bir bölümü yol yapım 

araçları tarafından geni�letildikçe güneye do�ru akarsu doldurulmu� ve  bunun 

sonucunda akarsu yata�ı daralarak akarsuyun hızının artmasına bu durum kuzey 

yamacı �iddetli bir �ekilde a�ındırarak yeni toprak kaymalarına sebebiyet vermi�tir. 
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�ekil 8:Yol geni�letme çalı�maları sonucunda meydana gelen toprak kayması. 

 

2005 yılında yaptı�ımız saha çalı�mamızın temelini Uzungölde ‘Glew Core’adı 

verilen yöntemle göl tabanından  sediment örnekleri alarak hem göl olu�umunun net 

bir tarihlendirmesini hemde ya�adı�ı jeomorfolojik de�i�imi yorumlayabilmek 

açısından önem ta�ımaktaydı.Ancak,amaçlanan sondaj yöntemi 2004 yılı ile 2005 

yılları arasında Uzungöl belediyesinin göl tabanını temizleme çalı�maları adı altında 

göl tabanındaki sediment çıkartılmı� ve çıkan materyal Uzungöl çevresindeki 

yaylaların yol yapımında kullanılmak üzere yolların alt tabanına dö�enerek bu 

materyalden faydalanılma yoluna gidilmi�tir.Bunun sonucunda yapılması planlanan 

sondaj çalı�ması gerçekle�ememi�tir. 

 

Göl tabanında yapılan temizleme çalı�maları yakla�ık bir yıl sürmü�tür.Çıkarılan 

metaryelin yakla�ık a�ırlı�ı 250.000 �� [Alibeyo�lu,2005;Uzungöl dergisi ,2005]. 
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4.1  Uzaktan Algılama Analizlerinde kullanılan Veri (Data): Landsat  Thematic 

Mapper - 5 

Landsat Thematic Mapper 5 ‘in sa�ladı�ı data saha analizi için uzaktan algılama 

tekniklerinde kullanılmı�tır. Lansat 5 uydusu ‘Thematic mapper’sensörüne sahip 7 

spektral bantdan olu�maktadır.Bu  7 bant; elektromanyetik spektrum da ilk üç band 

görülebilir(visible) aralıkta sonraki iki band yakın kızılötesi (NIR) sonraki thermal 

band ve en son orta kızıl ötesi alanlarına kar�ılık gelmektedir. Landsat 5 uydusunun 

sa�ladı�ı yakın kızıl ötesi band ve görülebilir aralıkta band’a sahip olu�u landsat 5 

thematic mapperin datasını bizim uygun data olarak seçmemizin temel 

nedenidir.A�a�ıda Thematic Mapper sensörünün 7 bant’ınında karaktesitik 

özellikleri tablo içerisinde sunulmu�tur. 

 

 

Tablo 1: Landsat Thematic Mapper 5 spektral band özellikleri( Dalga boyları 

Mikrometre). 

 

 

 

Landsat Thematic Mapper 5 

Band Dalga boyu Çözünürlük 

Band 1 Görülebilir (0.45 – 0.52µm)  30m 

Band 2 Görülebilir (0.52 – 0.60µm) 30m 

Band 3 Görülebilir (0.63 – 0.69µm) 30m 

Band 4 NIR (0.76 – 0.90µm) 30m 

Band 5 NIR (1.55 – 1.75µm) 30m 

Band 6 Thermal (10.40 – 12.50µm) 30m 

Band 7 MID IR (2.08 – 2.35µm) 30m 
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4.2 Metadata 

Çalı�ma sahamız için  kullandı�ımız Landsat Thematic Mapper 5 datasına ili�kin 

data sa�layıcısından (NASA) elde edilen metadata bilgileri Ekler bölümünde ayrıntılı 

olarak bulunmaktadır.  

 

4.3 Multi-band analizleri 

A�a�ıda spektral bandların birbirine oranlanması ile çalı�ma sahamız ile ilgili analiz 

yöntemleri gerçekle�tirilmi�tir.Spektral bandların birbirine oranlanması yeryüzünde 

ki belirgin farklılıkların ortaya çıkarılmasında önemli rol oynamaktadır. 

 

4.3.1 Normalle�tirilmi� Farkların Vejetasyon indeksi ( NDVI –Normalized 

difference Vejetasyon Index) 

Arazi ili�kin ye�il vejetasyon yogunlu�unun ölçülmesinde uzun süredir kullanılan 

yöntemlerin ba�ında gelmektedir.Sa�lıklı vejetasyon elektromanyetik spektrumda 

yakın-kızıl ötesi alanda oldukça güçlü yansıma de�eri vermektedir,buna kar�ılık; 

yanmı�,solmu�-cansız yada hastalıklı olarak nitelendirilebilecek vejetasyon 

elektromanyetik spektrum alanında dü�ük yansıma de�erleri verir [Vohora ve 

di�erleri,2004]. 

 

Normalle�tirilmi� farkların Vejetasyon indisinin olu�turulmasında Landsat TM 5 

datasının yakın kızıl ötesi ve orta-kızılötesi bandlarına sahip olmasından ,uzungöl 

havzasının zarar görmü� vejetasyon alanlarının belirlenmesinde kullanılmı�tır.Zarar 

görmü� vejetasyon alanları heyelan riskini tetikleyen faktörlerden 

birisidir.Normalle�tirilmi� farkların vejetasyon indisleri elektromanyetik alandaki 
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görülebilir (Kırmızı) ve yakın kızılötesi bandlarının yansıma de�erlerinin 

oranlanmasıyla elde edilir [ Vohora ve di�erleri,2004]. 

 

Landsat 5 datasının 4. Ve 3. bandları çalı�ma sahamızının normalle�tirilmi� farkların 

vejetasyon indisinin saplanmasında en uygun bandlar olarak seçilmi�tir. 

  

( 4 3)

( 4 3)

TM TM
NDVI

TM TM

+
=

−
 

 

TM4 bandı; yakın kızılötesi, 

TM3 bandı; kırmızı (Elektromanyetik spektrumda görülebilir aralıkta). 

 

NDVI de�erleri genel olarak  -1  ve  +1 de�erleri arasında ifade edilir.Buna 

göre,yüksek NDVI de�erleri (  > 0 ) çok güçlü ye�il vejetasyonu ifade etmekle 

birlikte görüntüde parlak alanlar olarak görünür. Toprak ve kayalık alanlar ise  ‘0’ 

rakamına yakın bir de�eri yansıtırlar ve su alanları ise   negatif  (‘ – ’)  de�erlerle 

ifade edilirler.A�a�ıda uzungöl havzasına yönelik yapılan NDVI analizi �ekil 9 da 

ifade edilmi�tir. 

 

Uzungöl Havzasının Normalle�tirilmi� farkların vejetasyon indeksini gösterir 

haritada i�aretler kısmında da belirtilen ‘-70’ lik de�er mavi renkle gösterilen alan su 

alanlarını ifade etmektedir. Pembe renge yakın renkli alanlar ’0.69’ de�eri ‘1’ 

de�erine en yakın olan dolayısıyla sa�lıklı vejetasyon alanlarını ifade 

etmektedir.Buna göre Uzungöl Havzasının neredeyse tamamı ilk bakı�ta NDVI 

analizinin sonucu olan sa�lıklı vetetasyon de�erlerini yansıtan ’0.69’ de�erlerinin 

vadinin tamamına yakınına hakim görülmektedir.Burada belirtilmesi gereken bir 
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konuda Landsat Thematic Mapper sensörünün sa�ladı�ı spektral bandların 

çözünürlü�ünün (30m) küçük ölçekteki heyelanları ve çı� izlerini analiz etmekte 

yeterli olmadı�ıdır.Daha detaylı sonuçların alınabilmesi için önerilen çözünürlük 

(SPOT veya IKANOS’dan)  5  veya 10 metredir.Yöntem olarak; örne�in SPOT 10 

metre pankromatik görüntüsünün  çözünürlük de�erleri LANDSAT 5 NIR de�erleri 

ile birle�tirilmek suretiyle hem yer çözünürlü�ü 10 m hemde kızıl ötesi de�erler elde 

edilebilir.Sonuç olarak elde bulunan Landsat datasından maksimum analiz sonuçları 

elde edilmeye çalı�ılmı�tır. Bu ba�lamda a�a�ıda multi-band oranlaması NDVI’in  

Uzungöl Havzasının zarar görmü� vejetasyon alanı analizinde yetersiz kaldı�ı 

dü�ünüldü�ünden a�a�ıda Normalle�tirilmi� Orta-Kızılötesi methodu da 

uygulanmı�tır. 
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�ekil 9 :Uzungöl havzasının normalle�tirilmi� farkların vejetasyon indeksini gösterir 

harita. 
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NDVI’da sa�lıklı vejetasyon yüksek de�erler gösterir ancak indeks de�erlerinden 

sa�lıklı vejetasyon alanlarıyla zarar görmü� vejetasyon alanlarını ayırt etmek çok 

zordur .Bu yüzden kesin ayrım için NDMIDIR ( Normalle�tirilmi� farkların orta-

kızılötesi)  yöntemide kullanılmı�tır. 

 

 NDVI 

Vejetasyon  0.68 

Su alanları -0.45 

Toprak-kaya alanları 0.10 

  

 

Tablo 2 : Uzungol havzasına ili�kin  NDVI görüntüsünden elde edilen pixel de�erleri 

 

Yukarıdaki �ekilde (9) vejetasyon alanlarının özellikle uzungöl havzasında 0. 69 luk 

bir de�ere sahip oldugunu görmekteyiz.  

 

4.3.2  Normalle�tirilmi� farkların orta –Kızıl ötesi (NDMIDIR-Normalized 

difference MID Infrared) 

 

Normalle�tirilmi� farkların orta –Kızıl ötesi a�a�ıda belirtilen band de�erlerinin 

birbirine oranlanması ile bulunmaktadır: 

 

( 4 7)

( 4 7)

TM TM
NDMIDIR

TM TM

−
=

+
 

TM4 bandı; yakın kızılötesi, 

TM7 bandı; Orta-Kızılötesi (MIDIR). 
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A�a�ıdaki figür  band oranlarının uzungöl havzası için uygulanmı� sonuçlarını 

vermektedir. 

 

�ekil 10: Uzungöl havzasının normalle�tirilmi� farkların orta-kızılötesi haritası.  
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Normalle�tirilmi� farkların orta-kızılötesi görüntüsü vejetasyon alanlarını NDVI’a 

göre çok daha keskin bir �ekilde ayrı�tırdı�ı görülmektedir.Yine NDMIDIR 

görüntüsü lejant de�erleri de aynı �ekilde NDVI lejantında oldu�u gibi 

yorumlanmaktadır.Ancak burada �unu belirtmek gerekir ki,NDMIDIR  zarar görmü�  

vejetasyon alanlarının sınırlarını kesin bir �ekilde ayırt edebilmektedir.Yukarıdaki 

figürde daire alanı içerisindeki alan zarar görmü� vejetasyon alanını göstermektedir, 

daire içerisindeki pixel de�erlerinden aldı�ımız de�er ‘-0.2’civarında bir de�er 

olması ve genel olarak sa�lıklı bir vejetasyon alanının +1 de�erini veya bu de�ere 

yakla�ık de�erler olması gerekirken ‘-0.2’ lik bir de�er vermesi bu alanın 

muhtemelen zarar görmü� vejetasyon alanı olarak yorumlamamıza neden 

olmaktadır.Dolayısıyla, zarargörmü� daire içerisindeki vejetasyon alanı muhtemelen 

heyelan riskini tetikleyebicek bir karaktere sahip alanlardan birisidir. 
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5. CO�RAF� B�LG� S�STEMLER� VE JEO-�STAT�ST�K 

YARDIMIYLA ARAZ�N�N MORFOLOJ�K ANAL�Z� 

 

5.1 Kullanılan datanın güvenilirli�i ve teknik özellikleri (SRTM-Shuttle 

RADAR Topography Mission)   

Shuttle Radar Topography mission (SRTM) radar veri set’ leri ,2000 yılının �ubat 

ayında NASA (National Aeronautics and Space Administration) ve NIMA’nın 

(National Imagery and Mapping Agency) ortakla�a yürüttü�ü bir projenin ürünüdür. 

2000 yılında gercekle�tirilen bu projenin  hedefi yüksek çözünürlükte topografik 

haritalar üretmek için yeryüzünün neredeyse tamamına yakınından radar 

interferometri ile dijital yükseklik modeli (DEM-Digital Elevation Model) elde 

edilmesi ve yakla�ık olarak  yer yüzünün  80 %  inin kapsanmasıydı. [NASA,2002]. 

Sırasıyla SRTM-1 ,2 ve SRTM-3 veri setleri SRTM ile elde edilmi�tir.Bu veri 

setlerinin ilk ikisinde bazı veri olmayan alanlar bulunmaktadır ancak SRTM-3 veri 

setlerinde bu problem kısmen giderilmi�tir.Nasa’nın yakla�ık olarak 10 gün 

içerisinde yeryüzünün neredeyse tamamına yakınının dijital yükseklik modelinin 

elde edildi�i bu projede iki çe�it data bulunmaktadır.Bunlar;  

 

1. Yatay çözünürlü�ü ; 3 yay-saniye (90m)  olan ve yeryüzünün tamamına 

yakınını kapsayan data. 

2. Yatay çözünürlü�ü; 1 yay-saniye (30m) olan ve sadece Amerika Birle�ik 

Devletlerini kapsayan data [NASA,2002]. 

 



41 

Kullandı�ımız SRTM datası 90 metre x  ve y –yatay çözünürlü�e sahip 40  derece 

kuzey ve 40 derece do�u koordinatları arasında kalan bölge çalı�ma sahamıza 

kar�ılık gelmektedir. 

Kullandı�ımız SRTM-3 data setinde bir miktar bo�uklar(data bulunmayan alan) 

bulunmaktaydı ‘En yakın kom�u’ (Nearest Neighbour) interpolasyon methodu ile  

data olmayan bölgeler doldurulmu�tur.A�a�ıda En yakın Kom�u interpolasyon 

metodu kısmen açıklanmı�tır. 

 
5.2 En yakın kom�u interpolasyon methodu (Nearest Neighbor interpolation 
method) 
 

�ekil 11: Uzungöl havzasının Dijital yükselti modelinin Interpolasyon öncesi  
görünümü. 
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Uzungöl havzası SRTM datası,kare icerisinde ki bo�luklar verinin olmadı�ı alanları 

göstermektedir. 

 

 
�ekil 12:En yakın kom�u interpolasyon methodu; [TU Delft photogrammetry ders 

notu,2008]. 
 
 
�ekil 12 de ifade edilen, B(x,y) ; transformasyonu yapılan görüntü pixel 

koordinatı,ve  A(round(u),round(v)) orjinal  görüntü pixel koordinatı.Basit bir 

açıklama ile,datadaki bo�luk alanlarının  bilinmeyen pixel koordinatları kendilerine 

en yakın olan görüntü pixel koordinatları ile interpole edilmi�tir (�ekil 13).  
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�ekil 13 :Uzungöl Dijital yükselti modelinin Interpolasyon sonrası görünümü. 

 

 5.3 Çalı�ma sahasının heyelan riskinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) 

yakla�ımıyla de�erlendirilmesi 

Uzungöl havzasının digital yükseklik modelinden elde edilen veri ile bölgedeki yer 

alan yanaçların dengesizlik analizi bulanık matık yöntemi kullanılarak bölüm 5.7 de 

detaylı olarak de�erlendirilmi�tir.  

 

5.4 Hangi e�imli yamaç zamanla dengesiz  hale gelecek? 

Genel olarak bu tarz soruların cevapları do�ada kesin de�ildir,ancak bu tarz sorulara 

cevap verebilmek için uygulanan yöntemlerin ba�ında Fuzzy Logic,(bulanık mantık) 

olarak adlandırılan yakla�ım gelmektedir.Bu alanda kullanılan bir di�er önemli 
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metod ise Probabilistik yakla�ımdır.Bu iki metod çalı�ma sahasının yamaç 

analizlerinde  uygulanmı�tır. 

 

 

 

5.5 Arazi E�im de�erlendirmesinde Probabilistik yakla�ım 

Bu yakla�ıma göre raster e�im görüntüsündeki her cell belirlenen e�ik (Threshold) 

de�erine göre de�erlendirilmektedir.Açıkça e�ik de�eri arazi gözlemlerine 

dayandırılması  gereken bir durumdur,çalı�ma sahamızda 2005 yılında yaptı�ımız 

arazi çalı�masına göre e�im analizlerinde 12�  e�im e�ik olarak seçilmi�tir.Buna 

göre,probabilistik yakla�ımda ,olasılık hesaplamalarından,e�im analizi açısından 

sadece iki sonuç çıkmaktadır; belirtilen e�ik de�eri göze alınarak arazideki yamaçlar 

ya dengeli (stable) yada dengesiz (unstable) olarak de�erlendirilmektedir.  

Özellikle insan etkisinin yo�un oldu�u (Ör.yol yapım çalı�maları’nın heyelan riskini 

artırması) alanlarda yamaçlar dengesiz hale gelmekte ve heyelana neden 

olabilmektedir.Burada ele alınan e�im analizi çalı�masında temel olarak raster e�im 

haritasından elde edilen istatistiki verilerden yamaçların ne derecede dengesiz hale 

gelebilece�i olasılık teorilerine göre açıklanmı�tır.Dikkat edilmesi gereken bir nokta 

da ,e�im analizi ve heyelan risk analizi, yaparken heyelanı tetikleyen tek bir faktör 

olmaması birden fazla parametrenin yamaçdaki heyelan riskini artırıcı neden olması, 

e�im analizini sofistike bir hale sokmaktadır.Yukarıda bahsi gecen heyelan-

tetikleyici faktörler arasında; alana dü�en ya�ı� miktarı,bölgenin jeolojik 

yapısı,tektonik etkenler,insan etkisi,alanın vejetasyon yapısı,arazi kullanımı, plan 

e�rili�i (Plan curvature), profil e�rili�i (Profile cuvature) büyük rol oynamaktadır 

[Çevik ve di�erleri,2003;Dai ve di�erleri, 2005;Ercano�lu ve di�erleri, 2001 ]. 
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Dolayısıyla herhangi bir yamaç için yüksek e�im açısına,örne�in  60�  ye sahip 

olması o yamacın dengesiz hale gelece�i anlamını kesinlikle ta�ımamaktadır. 

Ancak yukarıda bahsi geçen arazide e�im dereceleri sınıflandırmasında   12�  lik bir 

e�im açısı görüntü analizlerinde e�ik de�eri olarak alınmı�tır. Buradan herhangi bir 

yamaca ili�kin yalnızca iki hipotez ortaya koyabilmekteyiz.Buna göre; 

 

Hipotez 1:    > 12�  lik bir e�im açısını gecen bir alan ‘dengesiz’ yamaç 

sınıflandırması içinde yer alır. 

Hipotez 2:    <12�  lik bir e�im açısından küçük olan degerler ‘dengeli’ yamaç 

sınıflandırması içerisinde yer almaktadır. 

 

A�a�ıdaki figürde uzungöl havzasında  Hipotez 1  ve   Hipotez 2 alansal olarak 

sınıflandırılmı�tır.Buna göre;  

 

0 =  0 12−� �

 

1=  12 90−� �

 

Buradan  Hipotez 2 ‘ye göre uzungöl vadisi a�a�ıdaki figürdende anla�ılaca�ı üzere 

12 90−� �

 lik e�im açıları arasında kalması vadide ki yamaçların neredeyse tamamına 

yakını dengesiz yamaç  sınıfında yer aldı�ıdır.Dikkat edilmesi gereken ve daha önce 

de bahsedildi�i üzere bu sınıflandırmada yukarıda bahsi geçen parametreler dikkate 

alınmamı�tır. 
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�ekil 14 : uzungöl havzasında e�im derecesi 12�  den büyük olan ve 12�den küçük 

olan alanların sınıflandırılması. 

 

 

�ekil 15 : uzungöl havzasının e�im haritasından elde edilen, 12�  den daha büyük 

e�im olasılı�ını gösteren frekans da�ılımı. 
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5.6  Olasılık sınıflandırması 

Yukarıda açıklanan yalnızca e�ik de�erleri kullanılarak yapılmı� sınıflandırma 

uygulanan teknik itibariyle sert sınıflandırma (Hard classification)  grubuna 

girmektedir.Olasılık sınıflandırmasında ise çalı�ma sahısına uyguladı�ımız di�er bir 

yöntem olan  ve daha ayrıntılı sonuçlar veren  yumu�ak sınıflandırmadır. (soft 

classification). Olasılık sınıflandırmasında,raster e�im haritasında her pixelin12�  lik 

e�im açısını geçip geçmedi�ine dair uygulanan bir yontemdir.Bu yöntemin 

uygulanmasında IDRISI programının Probability Classification modulü’nden 

yararlanılmı�tır. 

 

5.6.1 Her pixelin 12�veya 40�  lik e�im açısını   geçme olasılı�ı 

Olasılık sınıflandırmasının  uygulanabilmesindeki amaç ‘dengesiz’ olarak ifade 

edilebilecek yamaçların e�im haritasına göre pixel bazında 12�  veya 40� yi geçme 

olasılı�ının hesaplanmasıdır.  

 

�ekil 16 :  Uzungöl havzasının e�im açılarını gösterir raster görüntüden elde edilen  

her pixelin 12� (Sa�daki görüntü) veya 40�  lik (Soldaki görüntü) e�im açısını   geçme 

olasılı�ını gösterir haritalar. 
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Yukarıdaki haritalarda ifade edilen de�erler her bir pixel için daha önce belirtilen 

e�ik de�erini  geçme olasılı�ını ifade etmektedir.Örne�in,�ekil 16, sa�daki görüntüde 

e�ik 12�  ve 0.22 de�eri  22 % lik bir ihtimalle 12�  e�im açısını gecti�ini sonuc 

olarakta yamacın ‘dengesiz’ oldu�u ve geri kalan 78 %  lik oranın ise ‘dengeli’ 

oldu�u sonucuna varmaktayız. 

Soldaki görüntü de ise e�ik daha dik e�imli alanları göstermek amacıyla 40�  olarak 

seçilmistir.Yine burada ifade edilen (lejand de�erleri) de�erlerde yukarıda açıklanan 

�ekliyle yorumlanmaktadır ancak burada e�ik 40� lik e�im açısıdır. 

 

 

 

�ekil 17 : uzungöl havzasının pixel bazındaki olasılık de�erlerinin gösterildi�i e�im 

haritasından elde edilen  dik  e�im olasılı�ını gösteren frekans da�ılımı. 
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5.7 Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) ile Uzungöl Havzasının Heyelan risk 

de�erlendirmesi 

Bu bölümde  uzungöl havzasının e�im açıları bulanık mantık yakla�ımıyla ele 

alınmı�tır.Burada bilinen e�im açıları bir gruba üyelik derecelerini sınıflandırmak 

için kullanılmı�tır.Bulanık mantı�ın e�im açıları üzerinde uygulanması detaylı olarak 

a�a�ıda açıklanmı�tır. 

 

5.7.1 Bulanık kümeler-sınıflar  (fuzzy sets) 

Bulanık sınıflar keskin sınırları olmayan sınıflardır ve bir alana üye olanlarla üye 

olmayanların arasındaki geçi�ler o sınıfa üyeliklerinin derecelendirmesi ile ifade 

edilirler.[Zadeh,1965].Bir bulanık sınıf 0.0 ve 1.0 arasındaki bulanık üyelik 

derecesine göre karekterize edilir.Buna göre 0.0 bir sınıfa tam üye olmayanı ifade 

ederken 1.0 bir sınıfa tam üyeli�i ifade etmektedir.0.0 ile 1.0 arasındaki de�erler ise 

bir sınıfa üyelik derecesini ifade eder. 

 

Daha açık bir ifade ile,örne�in,dik açıya sahip bir e�imli alanı de�erlendirirken e�im 

yüzdesi 12% ile ifade edilen yamaç, üyelik derecesi ‘0’ olarak tanımlanabilir.70% lik 

bir e�im yüzdesine sahip bir alan da üyelik derecesi ‘1’ olarak tanımlanabilir.O 

halde,12 % ve  70 %  arasındaki bütün de�erler bulanık küme üyelik derecesini ifade 

eder. 
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�ekil 18 : Uzungöl havzasının dik ve e�imli alanlarının bulanık mantık yakla�ımıyla 

hazırlanan hangi e�imli alanların tam olarak gerçe�i yansıtıp yansıtmadı�ını 

gösterir haritası. 

 

Buna göre,dengesiz yamaç olarak ifade eti�imiz yamaçlarda heyelan riskini en kesin 

olarak ve yamaçlardaki dengesizli�i dereceli olarak tanımlanmasındaki en etkin 

yöntemlerden birisi bulanık mantık yakla�ımıdır.Yukarıdaki �ekilde 18’de 0-1 

arasındaki renk sıkalasa dengesiz yamaçların ne derecede dengesiz oldu�unu ifade 

etmektedir,buna göre siyah ve mavi arasındaki renklere kar�ılık gelen alanlar (0.0 -

0.06 ile ifade edilen) dengesiz yamaçların en az oldu�u ve neredeyse  dengesiz 

yamaç bulunmayan alanlar olarak tanımlanabilir.Bunun tam tersi ise Pembe renkle 

ifade edilen alanlar (1.0 rakamı ile ifade edilen alanlar) en güçlü  bulanık üyelik 

sınıfına dahil olmakla dengesiz yamaçların bulunma ihtimalinin çok yüksek 
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oldu�unu ifade etmektedir.0-1 (siyah-pembe) skalasındaki ara renklerde yine yamaç 

dengesizli�inin derecesini vermektedir. 

 

5.8 Morfometrik arazi parametreleri ile arazinin jeomorfolojik analizi 

Morfometrik arazi parametreleri yüzey morfolojisinin tanımlanmasında,arazi 

e�imi,bakı,arazi e�rili�i (curvature) tanımlanmasında yardımcı olur. Detaylı bir 

�ekilde a�a�ıda açıklanan Morfometrik parametreler SRTM datasından elde edilen 

dijital yükseklik modelinin filitrelenmesiyle türetilmi�tir.Bu bölümde bazı bilimsel 

terimler türkçe kar�ılıklarının ifade karma�ıklı�ına yol açmaması  için oldu�u �ekli 

ile belirtilmi�tir.Bu bölümde öncelikli olarak morfometrik arazi parametrelerinin 

matematiksel alt yapısına ve bazı tanınmlamalara yer verilmi� ve uzungöl dijital 

yükseklik modelinden yararlanılarak, DEM ‘den üretilen parametrelerle arazinin  

jeomorfolojik analizi  gercekle�tirilmi�tir. 

 

5.8.1 Morfometrik arazi parametreleri 

Hengl ve di�erlerine göre Morfometrik arazi parametreleri a�a�ıdaki �ekli ile 

sınıflandırılmı�tır: 

1.Yükseklik de�i�im derecesi; E�im, 

2.Arazinin oriantasyon derecesi;Bakı,en yüksek yoku�a�a�ı e�im, 

3.E�rili�i derecesi; yatay veya tegetsel (tangential) e�rilik,dikey yada ortalam 

e�rilik. [Hengl ve di�erleri,2003]. 

   

Genel olarak,e�im  x ve y yönündeki yüksekli�in de�i�im oranını vermektedir,bakı 

ise merkez pixelin oriyantasyonunu göstermektedir. Plan Curvature (PLANC) bir 

yükselti e�risine te�et olan e�riliktir.Dikey yada profil e�rili�i  (PROFC) akı� 
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çizgisine te�et olan e�riliktir.Mean curvature (MEANC) normal bölge e�rili�inin 

aritmatik ortalamasıdır.Genelde negatif MEANC de�erleri  ortalama-konkav arazi 

�ekilleri anlanıma gelmekte ve pozitif de�erler ise ortalama-konveks arazi �ekilleri 

anlamına gelmektedir. [Hengl ve di�erleri,2003]. 

 

Evens-Young methoduna (1978) göre arazi derecelendirilmesi (Terrain gradients) 

a�a�ıdaki gibi türetilmi�tir [Pennock ve di�eleri,1987]. 
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�u ana kadar ara�tılılmı� olan cell (hücre) ve  ‘p’ de  pixel boyutu.  

Matematiksel alt yapısı yukarıda açıklanan arazi parametreleri genel olarak 5 tane 

DEM gradient dan türetilmektedir ve en cok kullanılanları : E�im (SLOPE),Bakı 

(ASPECT),Plan curvature (PLANC),Profile curvature (PROFC) ve mean curvature 

(MEANC).Bu parametreler ileriki bölümde de de�inilece�i üzere morfolojik 

birimlerin DEM den türetilmesinde kullanılacaklardır.  
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�ekil 19 : Uzungul havzasınını dijital yükseklik modelinden elde edilen PLANC. 
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�ekil 20 : Uzungul havzasınını e�im modeli . 

 

Uzungol DEM’in Z (yükselti de�erleri) 2D olan  raster formatındaki e�im haritasına 

3D kazandırmı�tır. 

 

 5.8.1.1 Vektörel datanın �ekil karma�ıklık indeksi (shape complexity index-

SCI) 

�ekil karma�ıklık indeksi arazideki morfolojik birimlerin karma�ıklı�ını açıklamak 

için kullanılan yöntemlerden birisidir.Genel olarak Shape complexity index dijital 

yükseklik arazi modelindeki geometrik �ekillerin (Ör.Polygon) tanımlanmasında 

önemli bir yere sahiptir.  

Diger önemli özelliklerinden biriside arazide bulunan sırtların,zirvelerin,vadilerin 

tanımlanmasında yardımcı olur.Örne�in, zirveler oval �ekilli polygonlar olarak 

tanımlanırken vadiler ve sırtlar daha çok ayrık bir �ekilde boylamsal olarak 
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tanımlanmaktadır. [Hengl ve di�erleri,2003].�ekil 22 de yukarıda açıklaması yapılan 

�ekil karma�ıklık indeksinin Uzungöl havzasına uygulanmasıyla elde edilen 

haritadan yukarıda bahsi geçen geometrik �ekilllerden bazı morfometrik birimlerin 

yorumlanabilmesi daha kolay hale gelmi�tir.  

SCI,polygon cevresinin çalı�ma sahasının sınırına  oranlanması ile ilde edilmektedir. 

;
2

P
SCI

r

A
r

π

π

=

=

 

  

P ; polygon cevresi, A;polygonun alanı ve  r  ise aynı yüzey alanının yarı çapı.[Avelo 

ve  Mclees,1998]. 

 

�ekil 21 : shape complexity index kar�ıla�tırması,mükemmel oval �ekil (sol) ve farklı 

karma�ıklık seviyesi (sa�daki �ekil). 
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�ekil 22 : Uzungol havzasının �ekil Karma�ıklık �ndeksi 

 

Lejand da belirtilen rakamlar ne kadar 1 rakamına yakla�ırsa bir polygon okadar 

basit ve kompak olur ,rakamlar 1 den itibaren yükseldikçe  daha dar ve uzun 

polygonları tanımlamaktadır. 

 

Unutulmaması gereken önemli bir nokta ise SCI arazinin engebeli�i ile dogrudan bir 

ili�kisi yoktur.Yukarıda ki uzungöl havzasının SCI haritasındada boylamsal 

poligonlar uzun vadileri açık bir �ekilde yansıtmaktadır. 
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5.8.2 Hidrolojik arazi parametreleri 

Hidroloji veya akı� birikimi tabanlı arazi parametreleri genel anlamda  grid yüzeyi 

üzerindeki meteryal akı�ını,akı� yo�unlu�unu,potansiyel akı� birikimini veya 

erozyon potansiyelinin tahmin edilmesinde kulanılmaktadır. 

 

5.8.2.1 Varsayımsal su birikimi ve akı� analizi   

Bir çok raster CBS uygulamalarında akı� birikim (flow accumulation)  algoritmaları 

raster görüntüsünde bir noktadan akı�ın diger bir noktaya akı�ı ve akı�ın ba�ladı�ı bir 

cell’den en yakınındaki en dü�ük de�erli cell ‘e dogru gerçekle�mektedir.     

Varsayımsal olarak kare cell’lere bölünmü� bir arazinin  (düzlem olarak ele 

alındı�ında) ya�ı�a ma�ruz kaldı�ını dü�ünürsek,bir cell’in deger olarak bir 

üstündeki cell sayısını bulabilir ve di�er cell’lerin ne kadar ba�langıçtaki cell ‘e 

(digerlerine göre izafi olarak dü�ük de�erli olana)  su katkısı sa�ladı�ını 

bulabiliriz.A�a�ıda figür ‘a’ açıklanan duruma bir örnektir. 

 
 
 

 
 
�ekil 23 : a; grid yüzeyinde varsayımsal akı� sistemati�ine bir örnek;en yuksek 

pozisyondaki Celler en alt pozisyondaki cell’in su birikiminde katkı sa�lamaktadır. 

b;ana de�erlere sahip e� yükselti e�risi uzunlu�u ve dikey yönler(L1,L2) 3x3 lük 

çercevede.(�ekil ‘DTM in Iwis’’den alınmı�tır.) 
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Önemli bir di�er nokta ise arazi �ekli akı� yönünün tayin edilmesinde çok önemli bir 

role sahipdir.Buna göre,zirveler ve sırtlar akı�ın daha fazla oldu�u ve az birikimin 

oldu�u alanlar olarak tanımlanabilir.Oysa tam tersi olarak ,depresyon alanları yüksek 

birikimin oldu�u alanlar olarak tanımlanmaktadır.Sonuç olarak lokal e�im ve di�er 

katkı sa�layan parametreler varsayımsal su birikiminin nitelenmesinde 

kullanılmaktadır. 

 

5.8.2.2 Topografik Nemlilik indeksi (Topographic Moisture index); 

Topografik nemlilik indeksi ve e�im en önemli arazi parametrelerindendir 

[Korup,2005]. Dü�ük e�im açısına sahip bir pixel kendisinden daha dik e�im açılı bir 

pixelden daha fazla su toplamaktadır. Ayrıca, her pixelin bir kom�u pixelle 

ba�lantılıdır ve bu kom�u-biti�ik pixel de�erleri arazinin akı� sistemati�inin 

yorumlanmasında kulnılmaktadır.Bu ba�lamda,arazinin su toplama e�ilimini 

açıklamak için nemlilik indeksi kullanılır.(Compound topographic index – CTI veya 

Topographic Moisture index).  

 

CTI,e�im ve su toplama havzalarının birbirine oranlanması ile bulunmaktadır. 

[Hengl ve di�erleri,2003]. 

 

( )
tan

Af
CTI In

β
=           Af  su toplama havzası, β   ise e�im açısını ifade etmektedir.  

CTI’in pixeller için yüksek olması ve e�imim açısının dü�ükü�ü CTI in öncelikli 

olarak birikim sürecine i�aret etti�i anlamı ta�ır.A�agidaki figür uzungöl havazasının 

hesaplanan Nemlilik indeksini ifade etmektedir. 
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A�a�ıdaki Uzungöl havzasının topografik nemlilik indeksini gösterir haritada 

endü�ük de�erli mavi renkle gösterilen alanlar ile en yüksek de�erli pembe renkle 

ifade edilen alanlar arazinin potansiyel su birikim e�ilimini ifade etmektedir. 

Topografik nemlilik indeksinin yüksek de�erleri göreceli olarak daha düz alanları 

ifade ederken dü�ük de�erler daha dik alanları ifade eder.Buna göre;pembe renkle 

ifade edilen alanlar potansiyel su birikiminin en fazla meydana gelebilece�i alanlar 

olarak ifade edilirken mavi renge kar�ılık gelen alanlar ise potansiyel su birkiminin 

en az olabilece�i alanlar olarak ifade edilebilir. 

 

Sonuç olarak; mavi renge kar�ılık gelen alanların ço�unlukla uzungöl vadisini 

olu�turan e�im de�erlerinin yüksek oldu�u, kuzey ve güney yamaçlar oldu�u dikkati 

çekmektedir.A�a�ıdaki �ekil (24) özellikle toprak erozyonu ile topografyanın 

nemlili�i arasındaki do�ru orantı dü�ünüldü�ünde  erozyon riskinin ara�tırma 

sahasının hangi alanlarında daha çok etikili oldu�unun belirtilmesi açısından da 

önem ta�ımaktadır.  
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�ekil 24:Uzungol havzasının Topografik Nemlilik indeksi (CTI) 

 
5.8.2.3 Akarsu Güç �ndeksi (Stream Power index-SPI) 

Arazinin a�ındırıılma etkisinin hesaplanabilmesi için akarsu güç indeksi (Stream 

Power index) kullanılmaktadır  [Moore ve di�erleri,1993]. 

 

 

            

Af  su toplama havzası, β   ise e�im açısını ifade etmektedir. 
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�ekil 25 : Uzungöl havzasının Stream power index ini gösterir harita. 

 

Yukarıda akarsu güç indeksinin uzungöl havzasına uygulandı�ı  haritada renk 

skalasında bulunan pembe renk  ile ifade edilen alanlar özellikle uzungöl 

havzasındaki ana akarsu ve kolları tarafından a�ınmaya en uygun alanlar olarak ifade 

edilebilir.  Arazinin a�ındırılma etkisinin hesaplanmasını sa�layan SPI,lejand 

de�erlerinin yüksekli�i oranında arazinin   a�ınmanın derecesini ifade etmektedir.  
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5.8.2.4 Sediment Transport �ndeksi (Sediment transport index-STI);  

STI’i de arazinin a�ındırılma etkisinin hesaplanabilmesinde kullanılan bir yöntemdir 

[Moore ve di�erleri ,1993]. 

sin
( )0.6.( )1.3
22.13 0.0896

Af
STI

β
=  

 
Af  su toplama havzası, β   ise e�im açısını ifade etmektedir. 

 
 
 

 
 

 
�ekil 26 :Uzungol havzasının Sediment transport indeksini gösterir harita. 

 
Arazinin a�ındırılma etkisinin hesaplanabilmesinde kullanılan di�er bir yöntem ise 

sediment transport indeksidir.�ekil 26 da ,Uzungöl havzasının sediment transport 

indeksini gösterir haritada; lejand kısmında ifade edilen renk skalasından yüksek 

de�erli renklerle ifade edilen alanlar potansiyel erozyon alanlarını ifade 
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etmektedir.Yukarıdaki haritada,sediment ta�ınımının yüksek de�erlerle ifade edildi�i 

alanlar erozyon riskinin de izafi olarak o derecede yüksek oldu�unu ifade etmektedir.  

 

5.8.3 Klimatik Arazi Parametreleri 

Klimatik arazi parametreleri morfometrik ve hidrolojik parametreler ile 

kıyaslandı�ında çok daha fazla komplekstir.Genel olarak klimatik arazi 

parametrelerinin hesaplanmasında da birçok degi�ken parametreye ihtiyaç duyması  

klimatik arazi parametrelerinin daha sofistike olmasına neden olmaktadır. 

Dolayısıyla GIS uygulamarında da (özellikle raster tabanlı-bizim çalı�mamız da 

oldu�u gibi) büyük zorluklara neden olmaktadır.Bu sebepten dolayı,çalı�mamız da 

yalnızca kilmatik arazi parametresi olarak E�im �nsolasyonuna (Slope  insolation –

SINS) yer verilmi�tir.  

 

5.8.3.1 E�im �nsolasyonu (Slope Insolation-SINS): 

Bu parametre  araziye gelen potansiyel solar radyasyonunun ifade edilmesinde 

kullanılmaktadır.Di�er bir deyi�le, bir araziye özgü olarak slope insolation solar 

radyasyon enerjisinin yüzde olarak ifade edilmesidir.E�im insolasyonu güne�in 

pozisyonuna,azimut ve horizondan  güne� açısına güçlü bir �ekilde 

ba�lıdır.Ayrıca,hesaplama sonucu rölyef karartması ile kıyaslanabilir [Horn,1981]. 

A�a�ıda belirtildi�i �ekliyle 1. Ve 2. Türevlerin alınmasıyla SINS hesaplanabilir 

[Shary ve di�erleri,2002]. 
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G; birincil türev ve H; ikincil türev, 90 aα = −�  ,  
 
a;Güne�in dikey açısı (0-90) β ;Güne� azimut kuzey yönlü ve (0-360 ) 

 

Standart kartografik pozisyonda ı�ık kayna�ı güneyden gelir   ve 180β = �

dir.Horizondan güne� enerjisi ise 45α = �  dir. 

 
 
 
 
�ekil 27  : �nsolasyon açıları; (a) güne�in dikey dü�en açısı,ve Güne� azimut ( )β  
[ shary ve di�erleri (2002)’nden alınmı�tır]. 

 
E�im insolasyonu yüzeydeki nemlili�in yada kuraklı�ın morfometrik ön ara�tırması 

açısından ve çalı�ma sahasındaki e�imli alanlardaki termal rejimin analiz 

edilebilmesi açısından büyük önem ta�ımaktadır [Shary ve di�erleri ,2002]. 
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�ekil 28: Uzungol havzasının e�im insolasyon haritası, lejand %, Güne� açısı 

45,Azimut 180. 

 

Uzungöl Havzasının insolasyon haritasında açıkça renk sıkalasından pembe renkle 

ifade edilen alanların güne� enerjisini en yüksek oranla aldı�ını ve mavi  renkle ile 

ifade edilen alanların ise neredeyse %lik oranla hiç güne� enerzisi almadı�ı sonucunu 

çıkarmaktayız.Ayrıca,burada dikkat çeken di�er bir  nokta ise mavi yani hiç güne� 

enejisi almayan alanların Uzungöl havzasında ço�unlukla kuzeye bakan yamaçlara 

denk gelmesidir.  
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5.9 Arazi Parametreleri kullanımıyla Uzungöl havzasındaki Morfometrik 

birimlerin Analizi 

Bu bölümde yukarıda detaylı bir �ekilde açıklanan arazi parametrelerinin 

(SLOPE,PLANC ve SCI ) kullanımıyla Uzungöl havzasındaki jeomorfolojik 

birimlerin otomatik ve yarı-otomatik olarak türetilmesi gerçekle�tirilmi�tir. 

 

Ayrıca,burada önemle üzerinde durulan bir di�er nokta ise jeomorfolojik birimlerden 

özellikle çukur alanlar ile vadi taban sınıflarının otomatik sınıflandırmada üst üste 

gelmesi.Bu durum göründü�ünden çok daha büyük karma�ıklı�a yol açabilece�inden 

burada Fuzzy k-means  metodu uygulanmı�tır. 

 
5.9.1 Fuzzy Sınıflandırması 

Fuzzy sınıflandırmasında temel olarak uygulanan method, birimlerin ‘0’ ile ‘1’ 

arasında derecelendirilmesinden yani di�er bir ifade ile o birime ait üyelik 

derecesinden  ibarettir,örne�in bir jeomorfolojik birim e�er 0 rakamına  yakınsa bu 

jeomorfolojik birimimin tam olarak  ifade edilen jeomorfolojik birim sınıfında olma 

ihtimali çok dü�ük demektir.Bunun tam tersi ise e�er bir jeomorfolojik birim 1 

rakamına yakınla�ıyorsa o halde kasdedilen jeomorfolojik birim sınıfında olma 

ihtimali çok yüksek demektir. 

 

Yapılan sınıflandırmada  uzungöl havzası için  6 jeomorfolojik birim belirlenmi�tir. 

Bunlar ,küçük ve büyük tüm kanal ve kanalcıklar,(channels),çukur alanlar (Pit), 

düzlük  alanlar (Planar), Sırtlar (Ridge), zirve ve geçitler. 
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�ekil 29 :Uzungöl havzasının arazi parametreleri (SLOPE,PLANC ve SCI ) 

kullanımıyla uzungol havzasındaki jeomorfolojik birimleri gösterir 3D harita. 

 
 
A�a�ıda herbir morfolojik birim; tüm kanal ve kanalcıklar,(channels),çukur alanlar 

(Pit),düzlük alanlar, Sırtlar (Ridge), Geçitler (Pass),ayrı olarak Fuzzy üyelik 

dereceleri (Fuzzy membership degrees) haritalanmı�tır. 

 

yukarıda haritalanmı� morfolojik birimlerinin herbirinin fuzzy üyelik dereceleri ‘0’ 

ile ‘1’ arasında renk skalası ile ifade edilmi�tir.Buna göre daha öncede açıklandı�ı 

üzere de�erlerin ‘0’ a yakla�ması o morfolojik birimin belirtilen sınıfa üyelik 

derecesinin en dü�ük seviyede oldu�u sonucunu do�urur.Bunun tam tersi ‘1’ 

de�erine yakla�ılması tam üyeli�i ifade eder.Dolayısıyla,a�a�ıda fuzzy üyelik 
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derecelerini yansıtan haritaların hepsinin teknik açıklaması daha önce açıklanan 

�ekliyledir. 

5.9.1.1 Uzungöl havzasındaki  tüm kanal ve kanalcıkların(Channels)  Fuzzy 
üyelik dereceleri 
 

 
�ekil 30. 
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5.9.1.2 Uzungöl havzasındaki  tüm zirvelerin (Peak)   Fuzzy üyelik dereceleri 
 

 
�ekil 31. 

 

5.9.1.3 Uzungöl havzasındaki  tüm sırtların (Ridge)   Fuzzy üyelik dereceleri 
 
 

 
�ekil 32. 
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5.9.1.4 Uzungöl havzasındaki  tüm geçitlerin (Pass) Fuzzy üyelik dereceleri 
 
 

 
�ekil 33. 

 
 
5.9.1.5 Uzungöl havzasındaki  tüm küçük ve büyük düzlüklerin (Planar)   Fuzzy 
üyelik dereceleri 
 

�ekil 34. 
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SONUÇ 

 

Uzungöl havzasının ekolojik de�i�iminin temel sebeplerinden en güçlü olanı insanın 

do�aya kar�ı olan olumsuz etkisidir. Özellikle heyelan ve çı� riskini azaltmaya 

yönelik yapılabilecek çalı�maların ba�ında yol yapım çalı�malarının yamaçların 

geni�letilerek yol geni�letme yönteminin seçilmemesi büyük önem 

ta�ımaktadır.Özellikle zaten gür bitki örtüsünden yoksun güney yamaçlarda 

ormancılık faaliyeti adı altında a�aç kesimin durdurulması gerekmektedir.Aksi halde 

yakın gelecekte güney yamaçlar erozyon tehlikesiyle kar�ıla�ıla�ılma olasılı�ı çok 

yüksektir. Sediment Transport �ndeksi ve Akarsu güç indeksinin sonuçlarına göre 

Uzungöl havzasının  potansiyel erozyon riskinin  yüksekli�i haritalarla ifade 

edilmi�tir.Do�al erozyon sürecine insan etkisinin de negatif etkisi ile birlikte uzungöl 

havzasının gelecek yıllarda erozyon tehlikesi en üst seviyede kendisini göstermesi 

muhtemeldir.Dolayısıyla,Uzungöl Havzası için insanın do�a üzerindeki negatif 

etkisini minimum düzeye dü�ürülmesi gerekmektedir.  

 

Burada de�inilmesi gereken ancak çalı�manın daha çok e�im analizi ve heyelan riski 

ili�kisi üzerinde durulmasından dolayı izafi olarak ara�tırma kapsamı dı�ı tutulan 

di�er  önemli bir nokta ise gerçekle�tirilen arazi çalı�maları esnasında Karadeniz 

Bölgesinde görmeye alı�kın olmadı�ımız Gully olu�umlarına rastlanmasıdır.Gully 

olu�umları daha çok toprak erozyonun yo�un oldu�u ve vejetasyondan yoksun olan 

alanlara özgü bir olu�umdur.Do�u Karadeniz Bölümünde Gully olu�umlarına 

rastlanması ancak toprak erozyonunun bazı alanlarda ne derecede etkili oldu�u 

sonucunu vermektedir.Vejetasyon alanlarının kaybı,yamaçlardaki a�ınma sonucu 
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olu�an sedimentlerin küçük akarsularla ta�ınması ve yarıntı erozyonu olarak 

adlandırılan Gullylerin  Do�u Karadeniz Bölümünde de olu�abilce�ini de 

göstermektedir.  

 

Sonuç olarak , olasılık teorileri yardımıyla arazinin raster e�im görüntülerinden 

Uzungöl vadisinin yamaçlarının neredeyse tamamı 40% ve üstü bir e�ime sahip 

olu�u  ve di�er heyelan- tetikleyici parametrelerde göze alındı�ında çalı�ma sahası 

dengesiz yamaç sınıfına girmekte ve insan faktörünün de dikkate alınması ile bu 

durum heyelan riskinin deneysel olarak yüksek oldu�u sonucunu vermektedir. 

 

ÖNER�LER 

Ülkemizde özellikle turistik faaliyetler açısından gittikçe büyüyen bir üne sahip olan 

Uzungöl ve Su toplama havzasında  gerek do�al faktörler gerekse be�eri faktörler 

nedeniyle meydana gelen  heyelanlar , çı�lar, erozyon gibi insan faaliyetleri üzerinde 

büyük olumsuz etkilere sahip birçok problem  meydana gelmektedir.Gerçektende 

ara�tırma sahasının hem ülke içerisinde hemde ülke dı�ında büyüyen ünü dikkate 

alındı�ında bu yörenin uzun süreçte bu problemlere, gerçek ve rasyonel çözümler 

bulunması gerekti�i bir gerçektir. 

 

Uzungöl havzasında,vadi tabanındaki  yol yapım çalı�maları yamaç dengesini 

tamimiyle bozmu� ve yeni yapay toprak kaymalarına sebep olmu�tur.Ayrıca, 

akarsuyun da sediment miktarının artı�ına neden olmu�tur.Yol yapım çalı�maları 

sırasında güney yamaçların bir bölümü yol yapım araçları tarafından geni�letildikçe 

güneye do�ru akarsu doldurulmu� ve  bunun sonucunda akarsu yata�ı daralarak 

akarsuyun hızının artmasına bu durum kuzey yamacı �iddetli bir �ekilde a�ındırarak 
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yeni toprak kaymalarına sebebiyet vermi�tir.Sonuç olarak,yamaç dengesinin 

bozulması sonucu, ara�tırma sahasında bir çok yapay heyelan meydana geldi�i bir 

getçektir.dolayısıyla  özellikle dengesiz yamaçlarda yol geni�letme çalı�malarının 

yapılmaması �iddetle önerilmektedir. 

 

Çalı�ma sahasında uzaktan algılama ve cbs yöntemleri ile ilgili gelece�e yönelik 

yapılabilecek ara�tırma önerileri 

 

Uzungöl havzasına ili�kin hem Uzaktan Algılama hemde Co�rafi Bilgi Sistemeleri 

metodları  yo�un olarak kullanılarak  araziye ili�kin  morfolojik analizler bu yüksek 

lisans çalı�masında gerçekle�tirilmeye çalı�ılmı�tır. Bundan sonra ki uzungöl 

havzasında muhtemel yapılabilecek bilimsel ara�tırma önerilerini �u �ekilde 

sıralayabiliriz: 

1. Çevresel de�i�imlerin sistematik olarak zaman içerisinde ne ölçüde 

de�i�ti�ini ortaya çıkarabilmek için bölgeye ili�kin en eski tarihli  hava 

foto�rafları ile günümüze kadar elde edilmi� hava foto�raflarından 

yararlanarak ,çevresel de�i�imin teknik düzeyde tanımlanmasına ili�kin 

çalı�ma bilimsel açıdan önem ta�ıyabilir. 

2. Bölgenin heyelan riskinin çok yüksek oldu�unu bu çalı�mamızdada 

vurgulamakla beraber çok daha detaylı heyelanı tetikleyici faktörlerin 

belirlenip bulanık mantıkla (Fuzzy logic) daha sofistike ve güvenilirli�i daha 

yüksek heyelan risk çalı�ması gerçekle�tirilebilir.  

3. Elde edilecek SAR (Synthetic Aparture Radar) görüntüleriyle bölgedeki 

heyelanlar üzerinde deformasyon analizi yapılabilir. 
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4. Bölgeye ili�kin elde edilecek en eski ve yeni tarihli  hava foto�raflarından 

(Stereo çift) arazinin dijital yükseklik modelleri olu�turularak iki farklı tarihli 

volüm analizi ile arazinin yıllar içerisinde ne kadar erozyon ile toprak 

kaybına u�radı�ı saptanabilir.  

 

Abstract 

 
The Northeastern part of Anatolia  is one of the most active regions in Turkey from 

morphological point of view.The aim of this  Master of Science thesis  is to find out 

the impact of  human on ecology of  the Uzungol basin.Within this thesis work,GIS 

and Remote Sensing  techniques are used in order to analyze the  topograph of 

uzungöl basin.  

 

Key words :Uzungöl,CBS,Uzaktan algılama,DEM, SRTM,NDVI 
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TEZ ÖZET� 

Türkiyede ve yurtdı�ında turistik faaliyetleri açısından gittikçe ünü artan bir yerle�im 

olan Uzungöl ve çevresinin Uzaktan Algılama ve Co�rafi Bilgi Sistemleri 

teknikleriyle fiziki co�rafya bakı� açısıyla morfolojik analizler 

gerçekle�tirilmi�tir.Yapılan morfolojik analizler özetle a�a�ıda belirtilmi�tir. 

 

1. Uzungöl, Haldizan Vadisindeki kuzey ve güney yamaçların dengesizlik 

analizleri SRTM datası kullanılarak ve olasılık teorileriyle açıklanmaya 

çalı�ılmı�tır.Sonuç olarak,çalı�ma sahasında bulunan yamaç e�imlerinin yer 

yer  88% lere ula�ması ,bolgenin heyelan riski açısından yalnızca tek faktöre 

ba�lı olsa dahi yüksek oldu�unu ortaya koymu�tur. 

  

2. Landsat Thematic Mapper 5 sensöründen elde edilen bölgeye il�kin uydu 

görüntüsünün spektral bandlarından  zarar görmü� vejetasyon analizi 

yapılarak kısmen toprak erozyonuna açık alanlar saptanmaya 

çalı�ılmı�tır.Elde bulunan Landsat datasının konumsal çözünürlü�ü çalı�ma 

sahasındaki heyelan alanlarını ve çı� izlerini analiz imkanı vermedi�i için 

uydu foto�raflarının band  özelliklerinden yararlanılarak yalnızca vejetasyon 

analizi gerçekle�tirilmi�tir.    

 
 

3. SRTM datasının filitrelenmesi ve detaylı olarak açıklanan çe�itli metodlar ile 

çalı�ma sahasının morfometrik parametreleri çıkarılmı� ve bu parametreler 

yardımıyla bölgenin Jeomorfolojik  birimleri sadece dijital yükseklik verisi 

kullanılarak türetilmesi gerçekle�tirilmi�tir.Elde edilen sonuçlar bölgenin 

morfolojisinin çok daha iyi anla�ılma imkanı sunmu�tur.   

 

 Summary of the Thesis 

Uzungol and its cathcment area is one of the developing touristic places in Turkey 

and abroad.With this thesis work, related to the study area  morphological analysiz 

has been done by means of  using remote sensing and geographical information 

system techniques from pysical geograhical point of view. 
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Morphological analysiz ,which has been done in this research ,briefly explained as 

the following: 

 

1. The slope instabilities of northern and soutern slopes of  Haldizan valley are 

described by theory of probability using SRTM data.As a result of this slope 

instability analysiz, some slope  gradients  are exceeded  88%.Therefore,even 

though  there is a single parameter , we can say that this may lead to 

landslides. 

  

2.  Landsat 5 data has used for vegetation analysiz with respect to the 

characteristic properties of spectral bands.With the obtained results, soil 

erosion areas have tried to be analysed. 

  

3. For the morphological analysiz, SRTM data  was filtered and the necessery 

surface parameters were obtained.Then,these surface parameters were used  

in order to be able to  generate jeomorphological units.In summary,with the 

resulted visual geomorphological units, Uzungöl and its catchment area are  

identified for further geomorphological analysiz with the help of Remote 

sensing and GIS methods. 
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EKLER: 

 

1. Yararlanılan Topografya Haritaları: 

Harita Genel Komutanlı�ının yayınlamı� oldu�u Trabzon G44-C1,G44-C1 ve C3  

paftaları 

2. Yararlanılan Jeoloji Haritaları: 

MTA Genel Müdürlü�ünün 1/100 000 lik Giresun G41-42-43 paftalarından ve 

jeoloji raporları. 

 

3. SRTM datası : ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3 

 

Co�rafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemlerinin uygulandı�ı yörenin 

2004 tarihli  Hava Foto�rafları. 

 

4. Arazi çalı�masında kullanılan Landsat Thematic Mapper 5 datasını 

Metadatası: 

 

NDF_REVISION=0.00; 
PRODUCT_NUMBER=01498111602480012; 
DATA_FILE_INTERLEAVING=BSQ; 
TAPE_SPANNING_FLAG=1/1; 
START_LINE_NUMBER=1; 
START_DATA_FILE=1; 
BLOCKING_FACTOR=1; 
MAP_PROJECTION_NAME=SPACE_OBLIQUE_MERC; 
USGS_PROJECTION_NUMBER=22; 
USGS_MAP_ZONE=62; 
USGS_PROJECTION_PARAMETERS=6378137.000000000000000,6356752.314140000400000,5.0
00000000000000,172.000000000000000,0.000000000000000,0.000000000000000,0.0000000000000
00,0.000000000000000,0.000000000000000,0.000000000000000,0.000000000000000,0.0000000000
00000,1.000000000000000,0.000000000000000,0.000000000000000; 
HORIZONTAL_DATUM=WGS84; 
EARTH_ELLIPSOID_SEMI-MAJOR_AXIS=6378137.000; 
EARTH_ELLIPSOID_SEMI-MINOR_AXIS=6356752.314; 
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EARTH_ELLIPSOID_ORIGIN_OFFSET=0.000,0.000,0.000; 
EARTH_ELLIPSOID_ROTATION_OFFSET=0.000000,0.000000,0.000000; 
PRODUCT_SIZE=FULL_SCENE; 
RESAMPLING=CC; 
PROCESSING_DATE/TIME=112498/04465900; 
PROCESSING_SOFTWARE=NLAPS_3_5_4E; 
DATA_SET_TYPE=EDC_TM; 
PIXEL_FORMAT=BYTE; 
PIXEL_ORDER=NOT_INVERTED; 
BITS_PER_PIXEL=8; 
PIXELS_PER_LINE=6843; 
LINES_PER_DATA_FILE=6417; 
DATA_ORIENTATION=UPPER_LEFT/RIGHT; 
NUMBER_OF_DATA_FILES=7; 
LINES_PER_VOLUME=44919; 
RECORD_SIZE=6843; 
UPPER_LEFT_CORNER=0400800.4619E,0411717.7898N,15493948.488,488785.064; 
UPPER_RIGHT_CORNER=0422444.6621E,0405707.9683N,15504440.498,683499.591; 
LOWER_RIGHT_CORNER=0415847.6406E,0392022.0185N,15687031.614,673660.840; 
LOWER_LEFT_CORNER=0394509.6743E,0394003.3465N,15676539.604,478946.312; 
REFERENCE_POINT=SCENE_CENTER; 
REFERENCE_POSITION=0410411.8211E,0401903.2990N,15590490.050,581222.954,3422.00,320
9.00; 
REFERENCE_OFFSET=-314.04,-2.20; 
ORIENTATION=273.084347; 
WRS=172/032.0; 
ACQUISITION_DATE/TIME=081687/07222571; 
SATELLITE=LANDSAT_5; 
SATELLITE_INSTRUMENT=TM; 
PIXEL_SPACING=28.5000,28.5000; 
PIXEL_SPACING_UNITS=METERS; 
PROCESSING_LEVEL=08; 
SUN_ELEVATION=54.05; 
SUN_AZIMUTH=128.03; 
NUMBER_OF_BANDS_IN_VOLUME=7; 
BAND1_NAME=TM_BAND_1; 
BAND1_WAVELENGTHS=0.45,0.52; 
BAND1_RADIOMETRIC_GAINS/BIAS=0.6024314,-1.5200000; 
BAND2_NAME=TM_BAND_2; 
BAND2_WAVELENGTHS=0.52,0.60; 
BAND2_RADIOMETRIC_GAINS/BIAS=1.1750981,-2.8399999; 
BAND3_NAME=TM_BAND_3; 
BAND3_WAVELENGTHS=0.63,0.69; 
BAND3_RADIOMETRIC_GAINS/BIAS=0.8057647,-1.1700000; 
BAND4_NAME=TM_BAND_4; 
BAND4_WAVELENGTHS=0.76,0.90; 
BAND4_RADIOMETRIC_GAINS/BIAS=0.8145490,-1.5100000; 
BAND5_NAME=TM_BAND_5; 
BAND5_WAVELENGTHS=1.55,1.75; 
BAND5_RADIOMETRIC_GAINS/BIAS=0.1080784,-0.3700000; 
BAND6_NAME=TM_BAND_6; 
BAND6_WAVELENGTHS=10.40,12.50; 
BAND6_RADIOMETRIC_GAINS/BIAS=0.0551582,1.2377996; 
BAND7_NAME=TM_BAND_7; 
BAND7_WAVELENGTHS=2.08,2.35; 
BAND7_RADIOMETRIC_GAINS/BIAS=0.0569804,-0.1500000; 

 



TEZ ÖZET� :  Altunda�, Do�an,� Holosende Uzungöl ve su toplama havzasında olu�an 

çevresel de�i�imler,Yüksek Lisans Tezi, Danı�man:Prof.Dr.Hakan Yi�itba�ıo�lu,81 s. 

 

Türkiyede ve yurtdı�ında turistik faaliyetleri açısından gittikçe ünü artan bir yerle�im olan 

Uzungöl ve çevresinin Uzaktan Algılama ve Co�rafi Bilgi Sistemleri teknikleriyle fiziki 

co�rafya bakı� açısıyla morfolojik analizler gerçekle�tirilmi�tir.Yapılan morfolojik analizler 

özetle a�a�ıda belirtilmi�tir. 

1. Uzungöl, Haldizan Vadisindeki kuzey ve güney yamaçların dengesizlik analizleri 

SRTM datası kullanılarak ve olasılık teorileriyle açıklanmaya çalı�ılmı�tır.Sonuç 

olarak,çalı�ma sahasında bulunan yamaç e�imlerinin yer yer  88% lere ula�ması 

bölgenin heyelan riski açısından yalnızca tek faktöre ba�lı olsa dahi yüksek oldu�unu 

ortaya koymu�tur. 

  

2. Landsat Thematic Mapper 5 sensöründen elde edilen bölgeye il�kin uydu 

görüntüsünün spektral bandlarından  zarar görmü� vejetasyon analizi yapılarak 

kısmen toprak erozyonuna açık alanlar saptanmaya çalı�ılmı�tır.Elde bulunan Landsat 

datasının konumsal çözünürlü�ü çalı�ma sahasındaki heyelan alanlarını ve çı� izlerini 

analiz imkanı vermedi�i için uydu foto�raflarının band  özelliklerinden yararlanılarak 

yalnızca vejetasyon analizi gerçekle�tirilmi�tir.    

 

3. SRTM datasının filitrelenmesi ve detaylı olarak açıklanan çe�itli metodlar ile çalı�ma 

sahasının morfometrik parametreleri çıkarılmı� ve bu parametreler yardımıyla 

bölgenin Jeomorfolojik  birimleri sadece dijital yükseklik verisi kullanılarak türetilmesi 

gerçekle�tirilmi�tir.Elde edilen sonuçlar bölgenin morfolojisinin çok daha iyi 

anla�ılma imkanı sunmu�tur.   

 

 

 

 

 



SUMMARY OF THESIS : Altunda�, Do�an , Environmental changes in Holocene period 

in Uzungöl and its catchment area, Master’s Thesis, supervisor :Prof.Dr.Hakan 

Yi�itba�ıo�lu 81 p. 

 

Uzungol and its cathcment area is one of the developing touristic places in Turkey and 

abroad.With this thesis work, related to the study area  morphological analysiz has been done 

by means of  using remote sensing and geographical information system techniques from 

pysical geograhical point of view. 

Morphological analysiz ,which has been done in this research ,briefly explained as the 

following: 

1. The slope instabilities of northern and soutern slopes of  Haldizan valley are described 

by theory of probability using SRTM data .As a result of this slope instability analysiz, 

some slope  gradients  are exceeded  88%.Therefore,even though  there is a single 

parameter , we can say that this may lead to landslides. 

  

2.  Landsat 5 data have used for vegetation analysiz with respect to the characteristic 

properties of spectral bands.With the obtained results, soil erosion areas have tried to 

be analysed. 

  

3. For the morphological analysiz, SRTM data  was filtered and the necessery surface 

parameters were obtained.Then,these surface parameters were used  in order to be able 

to generate jeomorphological units.In summary,with the resulted visual 

geomorphological units, Uzungöl and its catchment area are  identified for further 

geomorphological analysiz with the help of Remote sensing and GIS methods. 
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