JEOUZAL-2014

3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu
13-14 Mart 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Sempozyum Kurulları
Onursal Başkan
Prof.Dr. İsrafil KURTCEPHE (Akdeniz Üniversitesi Rektörü)

Bilim Kurulu
Prof.Dr. Can AYDAY (Anadolu Üniversitesi)
Prof.Dr. Hulusi KARGI (Pamukkale Üniversitesi)
Prof.Dr. Kaan Şevki KAVAK (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof.Dr. Nuretdin KAYMAKÇI (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. M. Lütfi SÜZEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Okan TÜYSÜZ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Hakan. A. NEFESLİOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Doç.Dr. N. Kemal SÖNMEZ (Akdeniz Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Onur KÖSE (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Yrd.Doç. Dr. B. Taner SAN (Akdeniz Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Levent TEZCAN (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Kadim TAŞDEMİR (Uluslararası Antalya Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Ümit Deniz ULUŞAR (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Deniz GERÇEK (Kocaeli Üniversitesi)
Dr. Engin. Ö. SÜMER (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)

i
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014

Düzenleme Kurulu
Yrd.Doç. Dr. B. Taner SAN (Kurul Başkanı)
Prof.Dr. Mehmet ALTUNSOY (Akdeniz Üniversitesi)
Prof.Dr. Kaan Şevki KAVAK (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof.Dr. M. Lütfi SÜZEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Erdal KOŞUN (Akdeniz Üniversitesi)
Doç.Dr. M. Gürhan YALÇIN (Akdeniz Üniversitesi)
Doç.Dr. N. Kemal SÖNMEZ (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Şule GÜRBOĞA (Akdeniz Üniversitesi)

Sekreterya
Halil BÖLÜK (Akdeniz Üniversitesi)

Sempozyum İnternet Siteleri:

http://jeouzal2014.akdeniz.edu.tr/
http://jeouzal.com

ii
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014

Destekleyenler

Satlab Geosolutions Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.
Telefon : +90 (0 312) 474 0 474 +46 (0 708) 745222 Faks : (0 312)
474 0 424
E-Posta: info@satlab.com.tr http://www.satlab.com.tr/
Başarsoft Bilgi Teknoljileri A.Ş.
Tel : +90 312 473 70 80 Faks: +90 312 473 91 80
E-Posta : basar@basarsoft.com.tr http://www.basarsoft.com.tr/
JeoDijital Bilişim Teknoloji Mad. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: +90 312 2875378 Fax: +90 312 2875376
E-Posta: info@jeodijital.com http://www.jeodijital.com

NİK İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
Tel: 0212 - 347 38 15 (Pbx) Faks: 0212 - 288 76 02
E-Posta: mail@nik.com.tr http://www.nik.com.tr/

Geomatics Harita Müh. ve Müş. Ltd. Şti.
Telefon : 0 (312) 238 22 55 (pbx) Faks : 0 (312) 238 22 85
E-Posta: info@gpsturk.net http://www.geomaticsgroup.com/
ARCASOY Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti.
Tel: +90.312.468-4988 Faks: +90.312.428-3416
E-Posta: info@arcasoy.com

http://www.arcasoy.com

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama
Merkezi
Tel:+90 242 310 6016

Fax: +90 242 310 6054

E-Posta : akuzal@akdeniz.edu.tr http://akuzal.akdeniz.edu.tr/tr

iii
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014

ÖNSÖZ
Uzay ve uydu teknolojilerinin gelişimi ile birlikte yaşadığımız dünya hakkında
edindiğimiz bilgiler artmakta ve mevcut bilgiler sürekli değişim göstermektedir.
Bu gelişime paralel olarak uzaktan algılama, yerbilimlerinin tüm alanlarında da
etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İlk olarak hava fotografları ile başlamış olan
uzaktan algılama çalışmaları, çok bantlı uydu görüntülerinin kullanımı ile devam
etmiş ve günümüzde ise hiperspektral uydu verileri, RADAR ve LİDAR
verilerinin de kullanımı ile oldukça çeşitlilik ve etkinlik kazanmıştır. Bu
gelişmelere paralel olarak jeolojide de etkin bir şekilde kullanılan uzaktan
algılama teknikleri, artık yerbilimcilerin vazgeçilmez araçlarından birisi haline
gelmiştir.
Jeolojik Uzaktan Algılama (JEOUZAL) Sempozyumu, uzaktan algılamanın
jeolojik uygulamaları olan litolojik ve mineralojik haritalama, sel, heyelan ve
deprem gibi doğal afet çalışmaları, kıyı çalışmaları, doğal kaynak aramalar ı,
değişim tespiti, yapısal jeoloji ve hidrojeoloji ile uzaktan algılamanın yer bilimleri
uygulamaları için geliştirilen algoritma ve yöntemlere ilişkin çalışmaların bir
arada tartışılması ve paylaşılması açısından önemlidir. Bilgi paylaştıkça çoğalır
ilkesinden yola çıkarak; JEOUZAL, jeolojik uzaktan algılama alanında faaliyet
gösteren akademisyenleri, sektör ve kurum temsilcilerini, yerbilimcileri ve
ilgilileri bilimsel bir platformda bir araya getirilmeyi ve bilgi paylaşımını
amaçlamaktadır.
İlki 2008 yılında, Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)'nde düzenlenmiş olan Jeolojik
Uzaktan Algılama (JEOUZAL) Sempozyumu'na 3'ü çağrılı, 21 sözlü ve 9 poster
olmak üzere 33 bildiri sunumu yapılmıştır. 2010 yılında ikincisi Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Ankara’da düzenlenmiş JEOUZAL’da
toplam 23 bildiri sunulmuştur. JEOUZAL‘ın son halkası 13-14 Mart 2014
tarihinde Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum
programı içerisinde 33 sözlü, 8 poster bildiri sunumu yapılmıştır. Sempozyum
öncesinde ve süresince değerli katılımcı ve destekçilerimize sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız.

Yrd. Doç. Dr. B. Taner SAN
Düzenleme Kurulu Adına
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MARS GEZEGENİNİN JEOLOJİSİ HAKKINDA ÖĞRENDİKLERİMİZ
Y. Tatar
Emekli öğretim üyesi (KTÜ, FÜ, AİBÜ) (tatar5838@gmail.com)
ANAHTAR KELİMELER: Mars, robotlar, görüntüler, jeoloji, su
ÖZET:
1957 yılında Sputnik 1 uydusu ile başlatılan “Uzay Çağında”, gelişen uzay teknolojisi ile
erişilebilir uzaklıkta olması, ayrıca kimi özellikleri ile Dünya’ya benzerliği ve çok düşük de
olsa yaşanılabilir olma olasılığı Mars’ı başta ABD olmak üzere, ileri teknoloji ve güçlü
ekonomi sahibi kimi ülkelerin ilgi odağı bir gezegen haline getirmiştir. Araştırmalar Mars’ta
yaşanılabilirlik konusundaki düşük ümitleri tamamen boşa çıkarsa bile, elde edilen ve
edilecek olan jeolojik bulgular Güneş Sisteminin ve Yerkürenin evrimi hakkında yeni ipuçları
ortaya koyacak, Mars’ta bulunabilecek olası önemli minerallere erişim sağlayacak, kurulacak
uzay üsleri uzay çalışmalarının daha ileri düzeylere taşınmasını kolaylaştıracaktır.
Asırlar öncesinde üzerinde teleskoplarla gözlem ve incelemeler yapılabilen Mars gezegeni,
1960’lı yılların başlarından itibaren gönderilen insansız özel uzay araçları ve bunların
taşıdıkları görüntüleme ve analiz gereçleri ile yakından, çok yakından ve kısmen gereçlerle
yüzeyde özel temas kurularak incelenmeye başlanmıştır.
Yarım asrı aşan bu dönemin veri yığınları değerlendirilerek Mars hakkında, özellikle de
Mars’ın jeolojisi hakkında önemli bir bilgi birikimi yaratılmış; başta İngilizce olmak üzere batı
dillerinde pek çok yayın yapılmıştır. Zengin yayın birikimi dışında kimi batılı üniversiteler
programlarına Mars’la ilgili dersler koyarak konuya verdikleri önemin büyüklüğünü
göstermişlerdir. Buna karşın, internet taramaları Türkiye’de yerbilimleri çevresinde Mars’la
ilgili söz konusu gelişmelerin pek de fazla ilgi görmediğini ortaya koymaktadır. Yayın
taramasına dayalı bu çalışma ile hem Mars gezegeninin jeolojisi hakkında görsel destekli
özet bilgi sunulması,

hem de konunun meslektaşlarımızın dikkatlerine getirilmesi

amaçlanmıştır.
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WHAT WE HAVE LEARNED ABOUT THE GEOLOGY OF MARS
Y. Tatar
Emekli öğretim üyesi (KTÜ, FÜ, AİBÜ) (tatar5838@gmail.com)
KEY WORDS: Mars, robots, images, geology, water.
ABSTRACT:
In the “Space Age” which started by launching Sputnik 1 in 1957, Mars became one of the
most interesting and attracting space objects for countries with high technology and strong
economy, particularly for the USA. The fascination of this Planet was due to some similarities
and relatively short distance between Mars and Earth, and to the expectation, although very
poor, establishing human-colonies on the planet. If even the expectation, that Mars could be
hospitable for humans would fail completely, Mars studies and the geological results thereof
will help us gain new clues for better understanding how our Solar System and our Earth
were formed; for reaching out to potential important Mineral deposits on Mars, and for
simplifying space exploration works by constructing research bases on the Planet.
Centuries ago Mars was observed and studied by only conventional telescopes. Since the
early 1960’s unmanned space vehicles and special imaging and analysing instruments as
their payload sent to the Planet made it possible to investigate and to image Mars closely,
very closely and by touching.
Within the period from the beginning of 1960’s to the present a large amount of data and
knowledge accumulated, and countless publications, mostly in English, were made about
Mars. Furthermore certain western universities included courses about Mars in their
curriculum as a sign on their strong interest on the Planet. On the other side surfing in
internet revealed the scarcity of publications on Mars in Turkish language and also little
concern of the Turkish earth scientists on the subject.
By this article we intent to present a summary on the geology of Mars supported by selected
images, and to bring the subject to the attention of the Turkish earth scientists.
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LANDSAT 8 UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN YERBİLİMLERİNDE KULLANILMA OLANAKLARI
C. Aydaya, N. Yamanb, L. Sabahb, S. Sarıdölb
a
b

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir (cayday@cvm.com.tr)

CVM Coğrafi Veri Modelleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Eskişehir
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ANAHTAR KELİMELER: Landsat 8, Uzaktan Algılama, Yerbilimleri
ÖZET:
Landsat projesi, yaklaşık 40 yıllık bir sürede uydu görüntüleri konusunda çalışanlara hizmet
vermektedir. İlk Landsat uydusunun 1972 yılında devreye girmesinden günümüze kadar bu
çalışmalar sürmektedir. Landsat 8 bu projenin en yeni ürünüdür. 11 Şubat 2013 tarihinde
yörüngeye oturtulmuştur. Landsat 8 görüntü göndermeye 30 Mayıs 2013 tarihinde
başlamıştır.
40 yıllık bir sürede belli aralıklarla devre dışı kalan Landsat Projesi diğer özel ve farklı
ülkelerin uyduları ile yarışta olduğunu bu son Landsat 8 uydusu ile göstermiştir. Bundan
önceki uydu verilerine göre Landsat 8 uydu verisinde farklı özellikler ön plana çıkmaktadır.
Bu farklılıklar band sayısında, radyometrik ayırım gücünde ve algılayıcı sistemde
gerçekleşmiştir. Landsat 8’de eski uydulardan farklı olarak 3 yeni bant bulunmaktadır. Bu
bantlar “derin mavi” bantı, “Kısa Dalga Infrared” bandı ve “QAB-Quality Assessment Band”
olarak

adlandırılmıştır.

Landsat

8

dünya

etrafında

bir

dönüşünü

99

dakikada

tamamlamaktadır. Uydu 16 günde ayni noktadan geçmektedir. Yörünge yüksekliği 705
km.dir. Bir tam görüntü 170X183 km.lik bir alanı kapsamaktadır.
Yerbilimlerinde uydu verileri kullanımı 1972 yılında ilk Landsat uydusunun atılması ile
başlamıştır. Bu konularda 40 yıl uydu verilerinden elde edilen görüntüler üzerinde sayısız
çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Landsat 8’in veri toplama sisteminde
yapılan yenilikler bu konudaki çalışmaları da olumlu yönde etkilemektedir. Landsat 8 uydu
verisinde bu konudaki en önemli gelişme mavi banta ek, bir mavi band daha konulmuş
olmasıdır. Bu band kullanılarak doğal göllerde ve baraj rezervuarlarında silt kontrolü daha
ayrıntılı olarak yapılacaktır. Yine Landsat 8’in Bant6 ve Bant7’ sinin spectral açıklığı eski
Landsat uydu verilere göre daraltılmıştır. Bu bantlar jeolojide çok kullanılan ve kaya, toprak
farklılığını ortaya çıkartan bantlardır. Eski Landsat verilerinde bulunan ısıya duyarlı spectral
bant aralığının Landsat 8 de iki ayrı bant olarak ortaya çıkartılması yerbilimlerinde jeotermal
araştırmalarında daha çok kullanılmasına neden olacaktır. Landsat 8 öncesi verilerin 8 bit
olması ve Landsat 8 de bu değerin 16 bit’e yükseltilmesi de uydu verileri kullanılarak yapılan
jeolojik sınıflandırmaların doğruluğuna önemli katkı sağlayacaktır.
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NEW OPPORTUNITIES OF USING LANDSAT 8 SATELLITE IMAGES IN THE EARTH
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KEY WORDS: Landsat 8, Remote Sensing, Earth Sciences
ABSTRACT:
The products of Landsat Project has been used for nearly 40 years for the remote sensing
workers. These works started when the first satellite was sent and its still being used.
Landsat 8, which is the newest product of this project, was placed into orbit on February 11,
2013 and began sending images on 30 May 2013.
Landsat Project has demonstrated the competition with the other private or national satellites
in this category even interrupted at regular intervals over 40 years with this new Landsat 8
satellite. According to data from the preceding satellite, its clear that Landsat 8 satellite data
has different features. These differences are in the number of bands, in the radiometric
resolution and the sensor system. Unlike the old satellite, there are three new bands in the
Landsat 8. These are called "Deep Blue" band, "Short Wave Infrared" band and "Band QABQuality Assessment". Landsat 8 completes a turn around the world in 99 minutes. Satellite
passes through the same point in 16 days. Its orbit altitute is 705 km. A full satellite image
covers an area of 170X183 km.
The use of satellite data in earth sciences begun in 1972 with the launched of the first
Landsat satellite to the orbit. Countless studies has been made for over 40 years about
earth sciences on the images obtained from satellite data and are continuing to be made.
Innovations in data collection systems of Landsat 8 is also positively affected the works on
this issue. The most important developments in this area is, in addition to the blue band, an
extra blue band is added. This band will be used for the suspended sediment control for the
natural lakes and dam reservoirs in more detail. Again, spectral intervals of Bant6 and Bant7
have been narrowed according to the old Landsat satellite data. These bands are widely
used in geology for rock, soil discrimination. One heat sensitive thermal band in the old
Landsat satellites have been replaced with two separate bands in the Landsat 8 will lead to
greater use of geothermal research. The other development of Landsat 8 is, 8 bits of the
older data have been upgraded to 16 bits in the new project will contribute to the accuracy of
the geological classification.
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İSTANBUL BOĞAZI İLE REZVE DERESİ (İĞNEADA) ARASINDA KIYI MORFOLOJİSİNİN
GELİŞİMİNİ DENETLEYEN JEOLOJİK FAKTÖRLER
O. Tüysüza, Ufuk Tarıb
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b
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ANAHTAR KELİMELER:
ÖZET:
İğneada ile İstanbul Boğazı arasında Karadeniz kıyı şeridinin jeolojik ve morfolojik özellikleri
saha çalışmaları ve uzaktan algılama yöntemleri ile incelenmiş, kıyı şeridi morfolojik açıdan
farklı sınıflara ayrılmıştır.
Güneybatı Karadeniz şelfini oluşturan Trakya Yarımadası’nın temelini ileri derecede
metamorfik-migmatitik amfibolit ve gnayslar ile bunlar içerisine sokulmuş Permiyen
granitlerinden oluşan bir çekirdek ve bunları diskordan olarak örten düşük dereceli
metamorfik Triyas çökellerini içeren Istranca masifi oluşturur. Üst Kretase’de Istranca masifi
üzerinde yaygın bir magmatik etkinlik gelişmiş, masifin metamorfik birimleri iç kesimlerde
granitlerle kesilmiş, Karadeniz kıyısında ise lav ve piroklastiklerle örtülmüştür. Masif Üst
Kretase sonunda yükselerek aşınma alanı haline gelmiştir. Orta Eosen’de güneyde Trakya
havzasının açılması ile yaşıt olarak başlayan yeni transgresyon Trakya Yarımadası’nın
çoğunu kaplamış, bu dönemde de bir kısmı su üzerinde kalan masif Oligosen sonunda
bütünüyle yükselerek hem Trakya hem de Batı Karadeniz havzalarına kırıntılı sağlamıştır.
Istranca masifi Miyosen ve Pliyosen’de iki önemli aşınma evresi geçirmiştir. Erken
Miyosen’deki aşınma döneminin ardından güney alanlarda Erken Miyosen sonu-Orta
Miyosen’de yer yer denizel girdiler de içeren gölsel ve karasal, kuzeyde ise tümüyle karasal
çökeller gelişmiştir Pliyosen’de Istranca masifi bir kez daha yükselip aşındırılarak kuzey ve
güneye karasal kırıntılı sağlamış, böylece Trakya Yarımadası’nın kuzey kesimi büyük oranda
bugünkü yapısını kazanmıştır. Pliyosen sonrası kıyı morfolojisinin evriminde ise östatik deniz
seviyesi değişimleri ve bunun bir sonucu olan Karadeniz ile Akdeniz arasındaki bağlantı
önemli bir rol oynamıştır.
Güneybatı Karadeniz kıyılarının şekillenmesinde deniz seviyesi değişimleri ve tektonik
etkilerin yanısıra litoloji türü son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bölgede KD-GB ve KBGD yönlü süreksizlik düzlemleri aşınmada kılavuz görevi üstlenmişlerdir. Diğer yandan
volkanitler ve metamorfitler gibi dayanımlı kayalardan oluşan kıyılar falezli, girintili-çıkıntılı
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yüksek kıyı tipleri geliştirirken Tersiyer çökelleri gibi kolay aşınan birimler önünde alçak ve
geniş kumlu plajlar oluşmuştur. Günümüzde bilhassa kumlu plajlarda rüzgar erozyonu ve
kumul ilerlemesi ciddi boyutlardadır.
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KEY WORDS:
ABSTRACT:
Geological and morphological characteristics of southwestern Black Sea coast between
İğneada and Bosphorus are investigated by using field geology and remote sensing methods
and the coastal area subdivided into different morphological sectors.
At the base of the Thrace Peninsula forming the SW Black Sea shelf is a high-grade
metamorphic-migmatitic association intruded by Permian granitoides, and unconformably
overlying low-grade Triassic metasedimentary association. This metamorphic terrane is
known as Strandja Massif.
During the Late Cretaceous, northern parts of the Strandja Massif is covered by lava and
pyroclastics and associating submarine sediments and intruded by magmatic arc granitoides.
The Massif emerged at the end of the Late Cretaceous and remained as an erosional area
until the Middle Eocene, when a new transgression covered the whole Thrace Peninsula.
This marine environment deepened coeval with the opening of the Thrace Basin in the south
and 8 km-thick Eocene-Oligocene sediments deposited within this basin.
The Strandja Massif emerged at the end of the Oligocene and provided clastic material to the
SW Black Sea shelf in the North and to the Thrace Basin in the South.
Two important erosional periods shaped present morphology of the Strandja Massif during
the Miocene and Pliocene. Following the Early Miocene erosional period, lacustrine and
fluvial sediments with some marine incursions were deposited in the Thrace Basin during the
late Early and Middle Miocene. During the Pliocene, the Strandja Massif uplifted again and
provide siliciclastic material to its north and south.
Post-Pliocene morphology of the region was mainly controlled by eustatic sea level changes
and resulting Black Sea-Mediterranean connections.
In addition to tectonic events and sea-level changes, lithology is another important factor
shaping the morphology of the SW Black Sea coast. NW- and NE-trending discontinuities
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were the main driving mechanism of erosion. Resistant rocks such as limestones, volcanites
and metamorphites caused development of cliffs and rough coastal features, while flat
beaches developed on the easily erodable Tertiary silicilastic sediments. Aeolian erosion and
dunes are youngest agents shaping the morphology.
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UZAKTAN DOĞRULTU-EĞİM HESAPLAMA: HAKKÂRİ’DEN BİR ÖRNEK UYGULAMA
N. Kaymakçı
ODTU Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06800 Ankara
ANAHTAR KELİMELER: doğrultu-eğim, Google Earth, üç nokta problemi, uzaktan
algılama, Hakkâri-Derecik
ÖZET:
Tabakaların, fayların ve her hangi bir jeolojik düzlemin doğrultu ve eğimleri ile çizgiselliklerin
yönelim ve dalımlarının belirlenmesi yapısal jeolojinin en önemli faaliyet alanlarından birisidir
ve bu veriler her türlü yapının üç boyutlu geometrisinin ortaya konulması yanında her hangi
bir bölgenin jeolojik evriminin ortaya konulması açısından hayati öneme sahiptir.

Bu tip

veriler arazide pusula ve içindeki inklinometre yardımıyla, yer altında ise kuyu verileri
yanında değişik jeofizik görüntüleme teknikleri sayesinde elde edilirler. Paralaks farkları
sayesinde, stereografik hava fotoğrafları uzaktan doğrultu ve eğim belirleme için en yaygın
olarak kullanılagelen araçların başında gelir. Artık günümüzde ise uydu görüntüleri ve sayısal
arazi modellerinin yaygınlaşması sayesinde bu tip hesaplamalar çok daha hassas ve hızlı bir
şekilde yapılmaktadır.
Bu sunumun amacı Google Earth görüntüleri üzerinden, özellikle arazi çalışmalarının zor
olduğu alanlarda, geliştirmiş olduğumuz basit doğrultu ve eğim hesaplama tekniğini konuya
ilgi duyan araştırıcılara anlatmak ve Hakkâri-Şemdinli-Derecik bölgesinde yaptığımız bir
uygulamayı paylaşmaktır. Kullanılan yöntem klasik üç nokta problemi yöntemi olup topografik
bilgi içeren her türlü görüntü için uygundur.
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CALCULATION OF STRIKE-DIP REMOTELY: EXAMPLE FROM HAKKARI
N. Kaymakci
METU Department of Geological Engineering, 06800 Ankara
KEY WORDS: strike-dip, Google Earth, tri-point problem, Remote Sensing, HakkâriDerecik
ÖZET:
Determination of strike and dip of bedding, fault or any geological plane as well as trend and
plunge of any lineament is one of the main concerns of structural geology and are very vital
in order to reconstruct 3D geometry of structures and geological evolution of an area. Such
types of orientation information are obtained in the field by the help of geological compass
and built-in inclinometer. Subsurface geometries are determined by the help of well data and
various geophysical imaging techniques. Parallax differences on stereographic aerial photo
pairs are well-established classical tools for orientation determinations. Various satellite
imagery associated with topographic information became the easy, fast, and high precision
tools for orientation determination.
In this contribution a newly developed simple and fast orientation determination technique,
especially for areas with limited access, using Google Earth imagery will be presented and
results of an example study from Hakkari-Yüksekova-Derecik region will be shared. The
used technique is classical tri-point problem technique and is suitable for any kinds of
imagery with topographical information.
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JEOLOJİK UYGULAMALAR İÇİN HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLERDEN ETKİLEŞİMLİ
BİLGİ EDİNİMİ
K. Taşdemir
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ANAHTAR KELİMELER: Hiperspektral görüntüler, etkileşimli öbek analizi, veri
görsellemesi, öz-örgütlemeli ağlar, CONNvis.
ÖZET:
Büyük boyutlu veriler, özellikle hiperspektral görüntüler, verideki sınıfların doğru bulunması
için veri karakteristiklerini ayrıntılı temsil edebilme potansiyellerinden dolayı, giderek
yaygınlaşmaktadır.

Yalnız,

varolan

öbekleme

yöntemleri,

bu

verilerde

etkin

olamayabileceğinden, özellikle jeolojik uygulamalarda, bilimsel keşiflere yol açabilecek
hassas ayrıntıları ve nadir sınıfları gözden kaçırabilir. Bu verilerin büyük boyutuna rağmen,
asıl veri manifoldunun daha küçük boyutlarda temsil edilebilme hipotezine dayanarak, büyük
boyutlu verilerin küçük boyutlarda gösterimi üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu gösterim
sayesinde uygulamaya yönelik sınıfların kullanıcı tarafından etkileşimli bulunabilmesi için
verinin özelliklerinin küçük boyutlarda görsellenebilmesini sağlanır. Bilgilendirici görsellemeye
dayalı etkileşimli sınıflandırma sayesinde otomatik yöntemlerle bulunamayan ayrıntılar tespit
edilebilir, çünkü otomatik yöntemler her ne kadar başarılı sonuçlar üretebilse de farklı
örüntülerin

ve

özniteliklerin

tanınmasında

insanların

üstün

kabiliyetlerine

henüz

ulaşamamıştır. Etkileşimli sınıflandırma için veri özelliklerinin gösterimi araştırmalarında, bir
yapay sinir ağı yöntemi olan öz-örgütlemeli ağlar (SOM) (Kohonen, 1997), iki avantajından
dolayı öne çıkar: i) uyarlamalı vektör nicemlemesi yaklaşımıyla, nicemleme prototiplerinin
veri uzayında en uygun yerleşiminin sağlanması; ii) bu prototiplerin küçük boyutlu (genellikle
2) ızgara düzleminde benzerliklerine göre sıralanması. Bu özellikler sayesinde büyük boyutlu
verinin yapısı, boyut indirgemeden, iki boyutlu bir düzlemde gösterilebilir ve etkileşimli SOM
görsellenmesiyle (karmaşık) sınıflar bulunabilir. Bu görsellemerde hangi SOM bilgisinin
sunulduğu sınıfların tespitinde önemli olduğundan farklı bilgiler değişik görselleme araçlarıyla
önceki çalışmalarda kullanılmıştır. Sınıfların detaylı bulunmasında ve sınıf sınırlarının etkin
tespitinde, veri topolojisini SOM ızgarası üzerinde prototiplerle eşleştiren CONNvis yaklaşımı
(Taşdemir

ve

Merényi,

2008),

küçük

boyutlu

uzaktan

algı

görüntülerinin

farklı

uygulamalarında başarıyla kullanılmıştır (Taşdemir ve Merényi, 2008; Merényi vd., 2008). Bu
çalışmada ise CONNvis yönteminin hiperspektral görüntülerde sınıfların bulunmasındaki
başarısı irdelenmiştir. Çalışmada, üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmış (örneğin Arvidson
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vd., 1991; Farrand, 1991; Merényi, 2000), otuzdan fazla jeolojik olarak anlamlı sınıflar
bulunmuş, Lunar Crater Volcanic Field (Nevada, USA) bölgesinin 194 bantlı hiperspektral
görüntüsü kullanılmıştır.
Görüntü analizleri göstermiştir ki CONNvis tabanlı etkileşimli sınıflandırma önceki (eğitmenli)
analizlerde Lunar Crater Volcanic Field’de tanımlanan jeolojik birimleri bulmanın yanında
bazı sınıfları jeolojik olarak anlamlı alt sınıflara bölmüştür. Ayrıca, CONNvis’le, önceki
çalışmalara ek olarak, bölgenin kapsayıcı bir sınıflandırılması yapılabilmiş, bulunan sınıflar
jeolojistler tarafından tanımlanan yüzey maddeleriyle büyük ölçüde örtüşmüş ve tüm bölge
için hem uzamsal korelasyon hem de istatiksel olarak güvenilir değerler üretilmiştir. Sonuç
olarak, CONNvis tabanlı etkileşimli sınıflandırma, hiperspektral görüntülerden jeolojik
uygulamalar için ayrıntılı bilgi edinimi ve bilimsel keşifler için faydalı bir araç olabilir.
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DETAILED INTERACTIVE CLUSTER ANALYSIS USING HYPERSPECTRAL IMAGES
FOR GEOLOGICAL APPLICATIONS
K. Taşdemir
Antalya International University, Department of Computer Engineering,
(kadim.tasdemir@antalya.edu.tr)
KEY WORDS: Hyperspectral images, interactive cluster analysis, data visualization,
self-organizing maps, CONNvis.
ABSTRACT:
High-dimensional data, and hyperspectral images in particular, have been popular due to
their potential to reveal data characteristics that can help detailed capture of clusters.
However, existing clustering algorithms may not perform well and may miss fine cluster
structure that can be scientific discoveries, especially in geological applications. There has
been much research on representing high-dimensional data in low-dimensional spaces,
which is motivated by the idea that the data may lie on a low-dimensional manifold even
through it is high dimensional. This representation can help visualization of the data structure
to guide the user for capturing the clusters interactively. Interactive clustering from an
informative visualization can achieve detailed structure identification where it is not possible
with an automated scheme. This is due to the fact that autonomous systems have not had
the outstanding capability of humans in recognition of different patterns yet. Among many
research on representation of the data structure for effective interactive clustering, selforganizing maps (SOMs) (Kohonen, 1997) stand out because they have two advantageous
properties: providing an adaptive vector quantization that results in optimal placement of
prototypes in the data space; and ordering of those prototypes on a rigid low-dimensional
lattice according to their similarities. Due to these properties, density distribution – and
therefore the structure – of a high-dimensional manifold can be mapped (and visualized) on a
low-dimensional grid without reducing the data dimensionality. This allows capture of
(potentially complicated) cluster structure in high-dimensional space through interactive
visualizations. What aspects of the SOM’s knowledge are presented by a visualization
scheme has great importance for capture of clusters. We present our scheme, CONNvis
(Taşdemir and Merényi, 2008), which achieves detailed delineation of cluster boundaries by
rendering the data topology on the SOM lattice. The CONNvis is successfully used for
interactive clustering of moderate dimensional remote sensing spectral images (Taşdemir
and Merényi, 2008; Merényi et al, 2008). This study shows that CONNvis can help analysis
of detailed cluster structure using a 194-band remote sensing spectral image of the Lunar
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Crater Volcanic Field (LCVF), Nevada, USA, which is an extensively studied site (for
example, Arvidson et al, 1991; Farrand, 1991; Merényi, 2000). In performance evaluation of
CONNvis based interactive clustering, the results from previous interactive clusterings,
where more than 30 geologically meaningful clusters are extracted, are used.
The experimental analysis has shown that interactive clustering through CONNvis found the
geological units identified in previous analyses and segmented some units into subtypes
which may be geologically meaningful. CONNvis has also provided a comprehensive
mapping of the scene with clusters that reliably match the prototypical surface materials
described by geologists. By reliably showing the spatial occurrences of those materials
verified from the type locations, extracted clusters yield trustworthy statistics for the whole
scene. This gives us confidence that CONNvis based interactive clustering can be a viable
candidate for detailed information extraction and scientific discoveries from hyperspectral
imagery.
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SPEKTROMETRE ÖLÇÜMLERİ İLE JEOLOJİK UZAKTAN ALGILAMA VE
MİNERALLERİN SPEKTRAL KARAKTER ÖZELLİKLERİ
A. Arcasoy
ARCASOY Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti (arda@arcasoy.com)
ANAHTAR KELİMELER: Spektrometre, Jeoloji, Mineral, Spektral Karakter, Uzaktan
Algılama
ÖZET:
Dünya Yer Bilimleri araştırmalarında yaklaşık 50 yıldır kullanılmakta olan “Spektrometre ile
Mineral Tayini” çalışmaları Jeolojik Uzaktan Algılama anlayışına yeni ve farklı bir boyut
getirmiştir. Yıllar içerisinde gelişme gösteren spektrometre teknolojik gelişimi ile kayaçların
tanımlanabilmesi, minerallerin isimlendirilebilmesi, ölçümlerin kısa zamanda ve yüksek
doğruluk tutarlılığında yapılabilmesi ile cihazların da taşınabilir olması sebebiyle yer bilimleri
camiasında hak ettiği yeri almıştır.
Bu çalışmada, spektrometrenin yıllar içinde geçirdiği evrim ile yer bilimleri camiasına
sunduğu servisler ve hizmetler ile kullanım alanları hakkında bilgiler aktarılmıştır. Aynı
şekilde, Jeolojik Uzaktan Algılama anlamında da ülkemizdeki Yer Bilimleri çalışanlarına
mineral tayini açısından yardımcı olacağı düşünülen bu çalışmada kayaçları oluşturan
minerallerin spektral karakterleri üzerinden tanınmalarına olanak veren yansıma özellikleri
mineral grupları baz alınarak aktarılmıştır.
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GEOLOGICAL REMOTE SENSING WITH SPECTROMETER AND SPECTRAL
CHARACTERISTICS OF THE MINERALS
A. Arcasoy
ARCASOY Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti (arda@arcasoy.com)
KEY WORDS: Spectrometer, Geology, Mineral, Spectral Character, Remote Sensing
ABSTRACT:
Using of Spectrometer in Geological Remote Sensing has brought a new perspective and
dimension in “mineral identification”. The naming of the minerals, identification of the
minerals, fast and accurate measurements together with mobility proved that the
spectrometers are widely accepted among the Earth scientists.
This study gives a brief outline including the historical information of the spectrometers and
the services provided. The diagnostic absorption features for common rock forming minerals
and their spectral characteristics are explained in this study to serve as a basic tool to Earth
Scientists in Turkey.
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SPEKTRAL KARIŞIM ANALİZLERİNDE SPEKTRAL KÜTÜPHANE VE XRD VERİLERİ
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spektral açı haritalayıcısı
ÖZET:
Jeolojik uzaktan algılama çalışmalarında önemli bir yere sahip olan hiperspektral veriler
spektral çözünürlükleri yüksek olsa da mekânsal çözünürlükleri nedeniyle incelenen alanda
heterojen pikseller algılamaktadır. Bu çalışmada, uzaktan algılanmış spektral veriyi oluşturan
mineraller ve bunların oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, çalışma alanı
olarak Çan bölgesinde yer alan açık ocak sahasına ait EO-1 Hyperion verisi kullanılmıştır.
Çalışma sahasına ait örnekler spektrometre ile ölçülmüş ve bu örneklerden karışımı
oluşturan saf mineraller katkı oranları ile birlikte tespit edilmiştir. Bu çalışmada, bu karışım
içerisindeki minerallerin varlığını ve katkı oranlarını tespit etmek amacıyla, lineer spektral
karışım analizleri gerçekleştirilmiş ve arazi örnekleri ile elde edilen sonuçlar mevcut spektral
kütüphaneler ve XRD sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Spektral kütüphane ile elde edilen
korelasyon değerleri %69 ile %97 arasında, XRD ile elde edilen korelasyon değerleri %38 ile
%97 arasında bulunmuştur. Son olarak elde edilen spektral karışım sonuçları ve orijinal
karışımlar kullanılarak spektral açı haritalayıcısı (SAM) yöntemi ile EO-1 Hyperion verisi
sınıflandırılmış ve her bir karışıma ait kural görüntüsü oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kural
görüntüleri ile bunlara ait korelasyonlar üretilmiştir. Spektral kütüphane verisi ile üretilen
verilerden oluşturulan korelasyon değerleri %59 ile %99 arasında bir tutarlılık olduğunu
göstermiştir. Bir diğer korelasyon da XRD verisi ile üretilen karışımlardan olup, korelasyon
değerleri %41 ile %99 arasında hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre spektral özellik
eğrisi verilen bir örneği oluşturan mineraller ve bunların oranlarını tespit etmenin mümkün
olduğu gösterilmiştir.

21 / 109
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014

USE OF SPECTRAL LIBRARY AND XRD DATA IN SPECTRAL MIXTURE ANALYSES
B. T. Sana and M. L. Süzenb
KEY WORDS: Spectral mixture analysis, Can, spectral library, XRD, spectral angle
mapper
ABSTRACT:
Although hyperspectral data has high spectral resolution, due to spatial resolution
heterogeneous pixels are observed in geological remote sensing studies. In this study, it was
aimed to find out the end member minerals of existing spectral data and their ratios. For this
purpose, the EO-1 Hyperion data which covers the open pit mine in Çan region was used.
The samples were analyzed for spectral signatures and the mixtures constituting from
minerals with their ratios were determined. In order to define end member minerals and their
ratios in the mixture, linear spectral mixture analyses were performed. Furthermore field
samples were compared with the existing spectral libraries and XRD results. The correlation
values from spectral library range in are between 69% and 97%, while values from XRD
results range in between 38% and 97%. Finally, EO-1 Hyperion data were classified with
calculated spectral mixtures and the original samples with spectral angle mapper (SAM)
algorithm and rule images with their correlations were produced. The correlation values of
the mixtures produced from spectral library were in between 59% and 99%. On the other
hand, the correlation values from XRD data were ranging in between 41% and 99%.
According to the obtained results, it is proven that once the spectral reflectance curve is
provided, the end members and their ratios can be calculated.
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HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLERDE SON ELEMAN TESPİT YÖNTEMLERİNİN GERİ
ÇATMA VE SINIFLANDIRMA BAŞARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
D. Gerçek, D. Çeşmeci, M.K. Güllü, A. Ertürk, S.Ertürk
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drsarperturk}@gmail.com)
ANAHTAR KELİMELER: Hiperspektral, EO-1 Hyperion, son eleman, katışım analizi
ÖZET:
Hiperspektral görüntüleme yüzlerce spektral kanaldan dar ve bitişik bantlar elde edilmesini
sağlar. Bu yüksek spektral bilgi içeriği, standart görüntülere göre daha yüksek kapasitede
sınıflandırma, hedef tespiti ve tanımlama yapmaya imkan vermektedir. Ancak, hiperspektral
alıcının farklı materyalleri ayırt etme kapasitesinin (spektral çözünürlük) düşük olduğu
durumlarda, piksel yanıtı farklı spektral imzaların katışımından oluşur. Spektral katışım
analizi (unmixing), katışımlı piksellerin, 'son eleman' (endmember) adı verilen saf spektral
imzalarının piksel içindeki bolluk oranları olarak ifade edilmesini sağlar. Son elemanlar
spektral kütüphanelerden ör. ‘USGS Spectral Library’ çekilebilir ya da görüntülerin
kendisinden çıkartılır.
Bu çalışmada son eleman çıkarım yöntemlerinin performansı, geri çatma (yeniden
oluşturma) ve sınıflandırma başarımı açısından değerlendirilmektedir. Son eleman çıkarım
yöntemleri veride saf son eleman bulunduğunu varsayan ve veride son eleman bulunduğunu
varsaymayan yöntemler olarak iki gruba ayrılabilir. Saf son eleman varsayımı yapan
yöntemler; NFNDR, PPI, VCA ve saf son eleman varsayımı yapmayan yöntemler; MVSA,
SISAL sentetik ve gerçek veri setleri (Tuz Gölü’ne ait EO-1 Hyperion) üzerinde denenmiştir.
Ayrıca son eleman çıkarım başarımını artırma amaçlı farklı pencere büyüklüklerinde uzamsal
ön işlem uygulanmıştır. Farklı yöntemlerle son elemanlar çıkartıldıktan sonra katışım analizi
(unmixing) işlemi uygulanmıştır. Piksel spektrasını oluşturan her bir son elemanın katışım
oranının doğrusal olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle, en küçük karelere dayalı doğrusal bir
katışım analizi olan Tam Kısıtlı En Küçük Kareler (Fully Constrained Least Squares-FCLS)
yöntemi kullanılmış ve bolluk haritaları üretilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, saf son eleman varsayımı yapan yöntemlerin saf son eleman
içeren sentetik veri setinde daha yüksek geri çatma başarımı gösterdiği gözlenmiştir. Aksi
biçimde, saf son eleman varsayımı yapmayan yöntemler, saf son eleman içermeyen sentetik
veri setinde daha yüksek geri çatma başarımı göstermiştir. Uzamsal önişlem son eleman
çıkarım yöntemlerinin başarımını artırmıştır. Hyperion verisinde ise saf son eleman varsayımı
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yapmayan yöntemler kullanıldığında geri çatma başarımı yüksektir. Bu durum, Hyperion
verisinde düşük çözünürlükten ötürü katışımın yüksek olması, dolayısıyla saf son eleman
bulunmamasına

bağlanmaktadır.

Ancak,

katışım

analizi

sonrası

bolluk

oranları

incelendiğinde son eleman varsayımı yapmayan yöntemlerin genel olarak düşük bolluk
oranlarına sebep olduğu, katı sınıflandırma yapıldığında ise yer doğrusu ile iyi uyuşmayan
sonuçlar çıkardığı gözlenmiştir. Bu durum, elde edilen son elemanlar ile gerçek öznitelik
imzalarının arasındaki tutarsızlıklara bağlanmaktadır. Görüntü boyutluluğunu iyi ifade
edebilen ve orijinal görüntüye çok benzer bir görüntüyü yeniden oluşturabilen (geri çatma)
son elemanlar, görüntüdeki arazi kullanımı sınıflarına ait spektral imzalarla örtüşmeyebilir.
Çünkü sınıflara ait spektral imzalar, saf son elemanların karışımından oluşabilir. Bu nedenle,
görüntü geri çatmada yüksek başarım veren son elemanlar sınıflandırma için tavsiye
edilmemektedir.
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EVALUATION OF ENDMEMBER EXTRACTION METHODS FOR HYPERSPECTRAL
IMAGES IN TERMS OF RECONSTRUCTION AND CLASSIFICATION ACCURACY
D. Gerçek, D. Çeşmeci, M.K. Güllü, A. Ertürk, S.Ertürk
Kocaeli University Laboratory of Signal and Image Processing, Department of Electronics
and Communication, ({denizger, davutcsmc, gullukemal, erturk.alp,
drsarperturk}@gmail.com)
KEY WORDS: Hyperspectral, EO-1 Hyperion, endmember, unmixing
ABSTRACT:
Hyperspectral imaging provides data acquired in hundreds of spectral channels as narrow
and contiguous bands. This high content of spectral information results in an increased
capability of classification, detection and identification for hyperspectral images with respect
to standard imaging systems. However, in the cases where the spatial resolution of the
hyperspectral sensor is not high enough to accurately distinguish different materials, the
response of a pixel vector is comprised of a mixture of different spectral signals. Unmixing is
the process of representing the mixed pixels in terms of fractional abundances of pure
spectral signals so called endmembers in the literature. Endmembers can be drawn from
spectral libraries e.g. USGS Spectral Library, or can be extracted from the images
themselves.
This study examines the endmember extraction methods’ performance in terms of data
reconstruction and classification. Endmember extraction methods can be grouped into two as
those that assume pure endmembers exist in the image, and those that don’t. Endmember
extraction methods with pure endmember assumption i.e. NFNDR, PPI, VCA, and no pure
endmember assumption i.e. MVSA, SISAL were evaluated on test image sets including
synthetically generated and real data (Hyperion from Tuz Gölü, Turkey). A spatial preprocessing with varying window sizes were also tested for improvement of endmember
extraction algorithms. After the endmembers are extracted from tested methods, unmixing is
performed. It is assumed that contribution of each endmember to pixel spectra is linear.
Therefore, a linear unmixing method based on least squares, FCLS (Fully Constrained Least
Squares) is adopted to unmix Hyperspectral images and produce abundance maps.
According to results gathered it‘s observed that methods that make pure endmember
assumption have high reconstruction accuracy in synthetic dataset that involve pure
endmembers and methods that make no pure endmember assumption have high
reconstruction accuracy in images that don't involve pure endmembers. Spatial preprocessing is observed to improve performance of endmember extraction. In Hyperion
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image, high reconstruction accuracy is obtained when methods that don’t make pure
endmember assumption are employed. This is mainly attributed to high mixture content in
Hyperion pixels due to low spatial resolution and hence lack of pure pixels in the image.
However, when Hyperion is unmixed and abundance maps are derived it's observed that
methods that don’t make pure endmember assumption produce lower abundances and when
these abundances are turned into hard classification, results barely match the ground truth.
This is mainly attributed to inconformity between endmembers and real feature signatures in
the image. Endmembers that may well represent image dimensionality and reconstruct an
image that is very similar to the original hyperspectral image may not conform to feature
signatures that belong to land use classes in the image area. This is mainly because; feature
signatures in the image area might be mixtures of several pure endmembers. Therefore,
endmembers produced using endmember extraction methods that successfully reconstruct
images are not suggested for classification purposes.
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ÖZET:
Uzaktan Algılama yöntemleri bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere parallel olarak petrol
aramacılığında çok gelişmiştir. Bu çalışmada seçilen alanda, yüzey alterasyonları, yapısal
özellikler, jeolojik sınıflama, hidrokarbon sızıntıları ve yüzey sıcaklığı uygulamaları, ASTERTerra, Landsat TM ve Cartosat uyduları ile hava fotografları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Farklı çözünürlükte ve özellikteki bu veriler ile petrol aramacılığı için önem arz eden yapısal
ve fiziksel özellikler araştırılmıştır. Genellikle alterasyon haritaları, hidrokarbon sızıntıları
haritası, yüzey yapıları ve yüzey sıcaklık haritaları, ASTER-Terra SWIR (Ortadalga Kızıl
Ötesi) bantları kullanılarak yapılmıştır. Uzaktan Algılama yöntemleri kullanılarak elde edilen
ve petrol aramacılığında kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Herhangi bir tür
hidrokarbon aramacılığı için öncelikle yapısal özelliklerin araştırılması gerekmektedir.
Kullanıcı öncelikle görüntü üzerinden çizgisel ve dairesel özellikleri belirleyerek yapısal jeoloji
ile ilgili yorumları yapmalıdır. Deniz aşırı ve karalarda derin stratigrafik yapılar üzerinde
uzaktan algılama çalışmalarının zaman zaman, petrol ve hidrokarbon içeren stratigrafik
yapının bindirme faylarından kaynaklanan süreksizlikler tarafından kontrol edilmesi sebebi ile
küçük kullanım alanları olmasına rağmen, süreksizliklerin ve çizgisel özelliklerin görüntü
üzerinde kullanılan

zenginleştirme yöntemleri ile

belirlenen doğrultu ve eğim belirleme

teknikleri ile ana yapı ile ilgili unsurlar net bir şekilde ortaya konmaktadır. PCI Geomatics
2013 yazılımı doğrultu ve eğim modülü özellikle ulaşılması güç alanlarda sıklıkla
kullanılmaktadır. Çalışmada özellikle 65 derece ve altında eğim veren yerlerde bu modülün
çok sağlıklı bir şekilde uygulanabileceği belirlenmiştir. Uzaktan algılama teknikleri ile yapılan
diğer bir uygulamada petrol aramacılığı için jeokimyasal alterasyonların belirlenmesidir.
Hidrokarbon aramacılığında değerlendirilmesi gereken en önemli kil mineralleri; smektit, illit,
muskovit ve klorittir. Bu alterasyon mineralleri, hidrokarbon göçü, hidrokarbon birikmesi,
rezervuar kalitesi ve petrofiziksel özelliklerin ortaya konulması bakımından petrol
aramacılığında yararlı olmaktadır. Uzaktan Algılama yöntemleri kullanılarak yapılan jeolojik
sınıflama haritaları ulaşılması güç alanlarda çok önem arz etmektedir.

Farklı kaya ve
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formasyonların yüzeyde farklı reflektans veya yansıma değerleri vardır, bu değerlerde jeolojik
haritalamada kullanılmaktadır. Hidrokarbon sızıntı alanlarının belirlenmesi, kaynak kaya
hakkında (organik kökenli), hidrokarbonun göçü hakkında (organik olgunluk) ve hidrokarbon
birikmesi ile ilgili çok önemli bilgileri vermektedir. Öncel çalışmalar hidrokarbonların 1.73 µm
ve 2.31 µm dalga boylarında çok hassas olduklarını göstermiştir. Hidrokarbon aramacılığında
kullanılan diğer bir yöntemde termal anomali haritalarının belirlenerek özellikle deniz aşırı
alanlarda suya oranla değişik yansıma değerleri veren petrolün incelenmesidir. Karalarda
yapılabilen termal anomali haritaları ile de hidrokarbon göçü ile ilgili ön bilgiler edinilebilir.
Petrol aramacılığı teknikleri uzaktan algılama gibi yeni yöntemlerin kullanılması ile birlikte
yeni bir boyut kazanmıştır. Uzaktan algılama özellikle ulaşılması güç alanlarda petrol
aramacılığı için çok faydalı bir yöntemdir. Özellikle yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerin ve
hava fotoğrafarının yapısal özellikleri belilemede başarısı nedeni ile petrol aramacılığında
uzaktan algılama yöntemleri birçok firma tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.
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ABSTRACT:
Remote Sensing methods for oil exploration has been developed for many years due to the
new computer technologies. In this study selected area is being applied with different remote
sensing methods such as surface structural features, geological classification map, alteration
maps, hydrocarbon seepages and surface temperature maps. The satellites and products
that have been used in this study are; ASTER-Terra, Landsat TM and Cartosat satellite data
with Aerial Orthophotos. Physical and structural properties related to petroleum exploration
had been considered with these satellites and products which give different resolutiona and
properties. Generally alteration maps, hydrocarbon seepage map, surface structure map and
surface temperature map were carried out by using ASTER-SWIR (Shortwave Infrared
Bands) bands. There are many number of investigation methods of oil exploration with
remote sensing. The approaches that can

be considered for any type of hydrocarbon

exploration starts with structural approach. The interpreter will do the mapping of lineaments
and circular features on the imagery. Although the fact that, in many modern exploration
plays, remote sensing techniques have little application because the play is either offshore
or involves a deep stratigraphic section that is separated from the surface by one or more
unconformities of thrust faults. Enhancement methods can be used to identify dip-strike
which might be related to main structures. PCI Geomatics 2013 software dip-strike module is
useful method to identify dip-strike in poorly accessible areas. Especially this module can be
applied to any field especially the dip value which is lower than 65 degree. Second
application is geochemical alteration zones for hydrocarbon exploration. The most useful clay
minerals can be used for oil exploration are kaolinite, smectite, illite, muscovite and chloride.
These clay minerals can be a good indicators for determining tectonic and sedimentation
process, hydrocarbon generation, migration and accumulation, reservoir quality, oil
emplacement history and petrophysical properties. Geological classification with remote
sensing is very important for geological mapping in poorly accessible areas in oil and gas
exploration. Different rock and formation types for any surface outcrops have different

29 / 109
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014

reflectance values that can be creatable classification map. The hydrocarbon seepages
determination is the key for oil explorations. Near-surface indications of migrating
hydrocarbons provide the petroleum systems analyst critical information about source
(organic matter type), maturation (organic maturity), migration (migration pathway
delineation), and in selected geologic settings, specific prospect hydrocarbon charge. The
previous studies have shown that spectral signatures of hydrocarbons are characterized by
absorption features at 1.73 µm and 2.31 µm. For oil exploration fields, thermal anomaly map
has been used for offshore oil seepages because of different thermal characteristics than
water surface. For onshore platforms thermal anomaly maps can be used to determine
hydrocarbon migrations. Oil exploration technique has gained new dimension since the
beginning of new technologies such as remote sensing. Remote Sensing is a powerful tool
for oil exploration especially poorly reach areas. Especially very successfull usage of high
resolution satellite and orthophotos for strcuctural geology, the remote sensing techniques
have been used petroleum exploration activities by many companies.
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İNTERFEROMETRİK SAR YÖNTEMİ İLE MADEN ALANLARINDA MEYDANA GELEN
ÇÖKMELERİN BELİRLENMESİ
F. Balık Şanlı a ve S. Abdikan b
a
b

Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü (fbalik@yildiz.edu.tr)
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ANAHTAR KELİMELER: InSAR, PSI, Tasman, Yüzey hareketi, ERS, ENVISAT, Zaman
serileri
ÖZET:
Yer altı taşkömürü madenciliği Türkiye de 19. yy. ortalarında başlamış olup halen aktif bir
şekilde

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından sadece Zonguldak Taşkömürü

Havzasında

gerçekleştirilmektedir.

bulunmaktadır,

bunlar

sırasıyla

Havzada
Kozlu,

toplam

Karadon,

beş

adet

Üzülmez,

işletme

Armutçuk

müessesesi
ve

Amasra

müesseseleridir. Sadece Amasra Bartın il sınırları içinde olup diğerleri Zonguldak il sınırları
içinde yeralmaktadır. Bu çalışmada sadece Kozlu müessesesinin yer aldığı yaklaşık 40
km2’lik bir bölge ele alınmıştır. Bölgenin en önemli sorunu sürekli ve yoğun kömür çıkarımı
yapılmasına rağmen uzun süreli ve sık deformasyon ölçümlerinin yapılamamış olmasıdır.
Kömür faaliyetleri nedeniyle pek çok yapı ve çevre hasar görmüştür. Bununla birlikte yasal
olmayan yollardan yürütülen kömür madenciliği de görülmektedir. Devam eden kömür
madenciliği bölgede ciddi sayıda insan hayatını tehdit etmektedir. Bu amaçla uzun zaman
aralıklarında meydana gelen küçük deformasyon hareketlerinin gözlenmesi araştırılmıştır.
Bu çalışmada klasik jeodezik ölçüm yöntemlerinden farklı olarak yapay açıklıklı radar
görüntüleri ile Interferometrik SAR (InSAR) yöntemi kullanılmıştır. Avrupa Uzay Ajansı’na
(European Space Agency-ESA) ait ERS ve ENVISAT uydularının arşiv görüntüleri ESA Cat1 projesi no: 6543 kapsamında alınmış ve analiz edilmiştir. Toplam 21 adet ERS 1/2 (19932001) ile 25 adet ENVISAT (2003-2010) uydu görüntüleri işlenmiştir. Her iki uyduya ait
görüntüler C-banta sahip olup düşey-düşey (VV) polarizasyonda

ve alçalan yörüngede

alınmışlardır. Yeraltı madenciliğinden dolayı uzun bir zaman diliminde yeryüzünde meydana
gelen küçük yerdeğiştirmelerin belirlenmesi amacıyla sabit saçıcılar yöntemi (Persistent
Scatterers Interferometry: PSI) ele alınmıştır. Görüntüler açık kaynaklı yazılım olan Stanford
Methodfor Persistent Scatterers (StaMPS) yazılımı ile işlenmiştir. PSI analizinde ERS ve
ENVISAT görüntüleri kendi aralarında işlenmiştir. Her bir çerçeveden birer master görüntüsü
seçilerek diğer görüntüler master görüntü ile eşleştirilmiştir ve 20 interferogramı ERS
görüntülerinden, 24 interferogram da ENVISAT görüntülerinden üretilerek işleme alınmıştır.
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ERS görüntülerinden 1114 PS noktası

ile 7,5 yıllık çökme miktarı ve ENVISAT

görüntülerinden 1827 PS noktası ile de 6 yıllık çökme miktarı elde edilmiştir. Her iki zaman
diliminde de yaklaşık maksimum çökme miktarı bakış doğrultusu boyunca ~ 7-8 mm/yıl
(düşeyde ~ 8-9 mm/yıl) olarak gözlenmiştir. Çalışma alanında yarıçapı 2 km olan bir alan
çevrilerek içine düşen PS noktalarının zaman serileri ve alan için ortalama deformasyon
değerleri üretilmiştir.
Kömür madenciliğinden dolayı oluşan deformasyonun, mekanda zamansal olarak gelişimi
ERS ve ENVISAT uydu görüntüleri kullanılarak gösterilmiştir ve InSAR yöntemi ile etkin bir
şekilde ortaya çıkarılmıştır.
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MONITORING COAL MINING SUBSIDENCE USING INTERFEROMETRIK SAR METHOD
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KEY WORDS: InSAR, PSI, Subsidence, Surface deformation, ERS, ENVISAT, Time
series
ABSTRACT:
Underground hard coal mining activities has been started in the mid of 19.th century in
Turkey. It is still continuing only in the Zonguldak Hardcoal Basin under the control of Turkish
Coal Enterprises. In the basin there are five mining areas namely; Kozlu, Karadon, Üzülmez,
Armutçuk and Amasra. Among the all only Amasra mining is located in Bartın province and
the rest are located in Zonguldak province. In this study only Kozlu mining area which is
approximately 40 km2 was under focus. The main problem in the area is that although
having constant and dense mining activities, there is not any frequent ground deformation
measurements in long time period. Many buildings and environment were damaged due to
mining. In addition to that in the area there are also illegal mining activities. These all mining
activities are treating a big amount of human life. For this purpose, small displacement rates
which were occurred in a long time period were investigated.
In this study, apart from conventional geodetic measurements we used Synthetic Aperture
Radar (SAR) images Interferometric SAR (InSAR) technique. We gathered ERS and
ENVISAT images from European Space Agency (ESA) under the circumstances of ESA Cat1 project no: 6543. In total 21 ERS 1/2 (1993-2001) images and 25 ENVISAT (2003-2010)
were processed. Both C-band ERS and ENVISAT images were acquired in descending
mode with vertical-vertical (VV) polarization. For the monitoring of small deformations due to
underground coal mining in long time period Persistent Scatterers Interferometry (PSI)
method was used. For this purpose free source Stanford Method for Persistent Scatterers
(StaMPS) software was chosen. ERS and ENVISAT images were processed separately, and
for each processing one image was chosen as the master image and other images were
registered to these master images. After processing 20 interferograms from ERS and 24
interferograms from ENVISAT images were produced. In the results 1114 PS points from 7.5
years of ERS images and 1827 PS points from 6 years of ENVISAT images were extracted.
In both time span maximum deformation rate was monitored approximately ~ 7-8 mm/y in
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line of sight (LOS) direction (~ 8-9 mm/y in vertical). In the study region a 2 km radius area
was chosen and time series of PS points and mean of PS points were monitored.
Deformations due to coal mining activities were investigated using ERS and ENVISAT
images and evolution of deformation in space and time was monitored efficiently using
InSAR method.
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ÖZET:
Dünyanın birçok yerinde; Japonya, İtalya, Kaliforniya ve Houston gibi, çeşitli nedenlerle
oluşmuş olan zemin çökmesi çevreye zarar veren bir doğa olayıdır. Doğal yollarla oluştuğu
gibi (karstik yapıların oluşumu sonrası ya da zemin sıkışması sonucu oluşan zemin
çökmeleri), insan kaynaklı da meydana gelmektedir. İnsan kaynaklı olan zemin çökmelerine
bir örnek de yeraltındaki akışkanların (su, petrol vb.) sağımı sonucu oluşan çökmeler
gösterilebilir. Texas’ın Harris ilinde yapılan güncel çalışmalar, bu bölgede oluşan yeryüzü
deformasyonunun dört farklı mekanizma tarafından kontrol edildiğini ortaya koymaktadır;
bunlar tuz tektoniği, zemin sıkışması, faylanma ve sıvı sağımıdır (su ve petrol gibi). Bu
çalışmanın yapılma amacı Harris ilinin kuzeybatısında oluşan yeryüzü deformasyonun
büyüklüğünü ölçmek ve sıvı sağımının bu çökme üzerindeki etkilerini bulmaktır. Bu amaca
ulaşmak için üç farklı uzaktan algılama tekniği uygulanmıştır; GPS, LiDAR ve InSAR. HarrisGalveston Zemin Çökmesi Merkezi’nden (Haris-Galveston Subsidence District-HGSD)
sağlanan yirmi farklı GPS istasyonu verisi National Geodetic Survey (NGS)’in Online
Kullanıcı Konumlandırma Servisi (Online Positioning User Service-OPUS) kullanılarak
işlenmiştir. Bu GPS istasyonlarından iki tanesi Devamlı Çalışan Referans İstasyonu
(Continuously Operating Reference Stations-CORS), geriye kalan on sekiz tanesi de Seyyar
Ölçüm Alan (Port-A-Measure-PAM) GPS istasyonudur. Kullanılan 2001 ve 2008 yılına ait
LiDAR verileri Dijital Yükseklik Modeli (DEM) haline getirilmiş ve bölgesel istatistik metodu
uygulanarak bölgedeki çökme miktarı belirlenmiştir. Son olarak yirmi beş adet ERS1/2 verileri
Sürekli Saçılım İnterferometrisi (Persistent Scatterer Interferometry-PSI) yöntemi kullanılarak
işlenmiş ve yer çökmesi oranı bu yöntemle de ölçülmeye çalışılmıştır. Yeraltı suyu yıllık
değişim miktarı ve hidrokarbon yıllık üretimi miktarı, 261 su kuyusu ve 658 hidrokarbon
kuyusundan alınan verilerden hesaplanmıştır. Uzaktan algılama yöntemleri sonucu elde
edilen veriler ile hesaplanan veriler karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan uzaktan
algılama teknikleri çalışma alanındaki zemin çökmesinin 0,3’ten 4,5 cm’e kadar yıllık değişim
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gösterdiğini ortaya koymaktadır. Zemin çökmesinin yüksek olduğu bölgelerde yeraltı suyunun
4 metreye kadar azalmış olduğu bu çalışmada sonucunda bulunmuştur. Aynı zamanda,
yapılan çalışmalar hidrokarbon üretiminin yüksek olduğu (~70 million m3/y) bölgelerde de
zemin çökmesi hızlı bir şekilde geliştiğini göstermektedir. Dolayısıyla, yeraltı akışkanlarının
seviye değişimi ile zemin çökmesinin ilişkili olduğunu ortaya koyulmuştur. Bu yüzden, hem
yeraltı suyu hem de hidrokarbon sağımı Kuzeybatı Harris bölgesinde zemin çökmesine
neden olan iki önemli faktör olarak değerlendirilmektedir.
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ABSTRACT:
Subsidence has been affecting many cities around the world, such as Nagoya (Japan),
Venice (Italy), San Joaquin Valley and Long Beach (California), and Houston (Texas). This
phenomenon can be caused by natural processes and/or human activities, including but not
limited to carbonate dissolution, extraction of material from mines, soil compaction, and fluid
withdrawal. Recent studies on Harris County, Texas suggested that surface deformation is
driven by four major mechanisms: faulting, soil compaction, salt tectonics, and fluid
withdrawal (groundwater withdrawal and hydrocarbon extraction). The objective of this study
was to assess the land deformation rate in the northwest Harris and detect the effect of fluid
withdrawal on subsidence. To achieve this goal, data from three complimentary remote
sensing techniques Global Positioning System (GPS), Light Detection and Ranging (LiDAR),
and Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) were used. The data of twenty (20)
GPS stations acquired from Harris-Galveston Subsidence District (HGCSD) were processed
using Online Positioning User Service (OPUS) of National Geodetic Survey (NGS). Two (2)
of these GPS stations are Continuously Operating Reference Stations (CORS), and eighteen
(18) are Port-A-Measure (PAM) sites. The zonal statistic method was applied on 2001 and
2008 Digital Elevation Models (DEMs) generated using LiDAR data. The Persistent Scatterer
Interferometry (PSI) was performed using twenty five (25) ERS1/2 data. The rates of change
in groundwater level and hydrocarbon production were calculated using data from 261 water
wells and 658 hydrocarbon wells. Furthermore, the rates of change in groundwater level and
hydrocarbon production were compared to the results of remote sensing techniques. The
results of this study revealed the rates of subsidence ranging from 0.3 to 4.5 cm/y for GPS,
LiDAR, and InSAR. The level of groundwater drops with a rate of 4 m/y close to the area
where subsidence is the highest. Also, the hydrocarbon withdrawals are highest (~70 million
m3/y) in areas sinking more rapidly. This study found strong correlation between fluid
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withdrawals and subsidence. Therefore, both groundwater and hydrocarbon withdrawal in
northwest Harris are considered to be the major drivers of the subsidence deformation.
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LANDSAT TM VERİSİ KULLANARAK VOLKANİK KAYAÇLARDA HİDROTERMAL
ALTERASYON HARİTALAMASI
E. Yetkin
ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan algılama, alterasyon haritalaması, spektral
kütüphane, Kapadokya Volkanik Provensi.
ÖZET:
Hidrotermal sıvıların kayaçlarda neden olduğu alterasyon, bu değişim sonucu oluşan
alterasyon mineralleri aracılığıyla belirlenir. Volkanik kayaçlarda görülen belli başlı alterasyon
tipleri potassik, fillik (serizitik), propilitik, arjillik, gelişmiş arjillik ve silisleşmedir. Uzaktan
algılama ile alterasyon haritalamasında, alterasyonların oluşturduğu minerallerin ayırt
edilmesi esastır.
Bu çalışmada Landsat TM 5 uydusunun görüntüleri kullanılmıştır. Gerekli düzeltmeler
uygulandıktan sonra genel alterasyon haritalamasında renk kompozisyonu, bant oranlaması,
temel bileşenler analizi ve multilineer regresyon gibi literature dayalı yöntemler uygulanmıştır.
‘United States Geological Survey’ (USGS) spektral kütüphane datası kullanılarak ayrıntılı
mineral haritalaması yapılmıştır. Landsat TM’in bant aralıklarına göre seçilen minerallerin
spektrumları detaylı bir şekilde incelenmiş ve buna uygun bant oranları seçilmiştir. Filtreleme
sonucu elde edilen mineral haritaları daha sonra alansal dağılım açısından incelenmiştir.
Bu çalışmada uygulanan mineral ayıklama yöntemi ile elde edilen mineral haritaları
jeokronolojiye paralel olarak göstermiştir ki, en genç volkanik kompleks olan Hasandağ
kompleksi alterasyon açısından en bakir alandır. Bunun yanında Keçiboyduran ve Melendiz
kompleksleri merkezde kil ağırlıklı, eteklere doğru oksitçe zengin bir alterasyon zonlanması
gösterir. Bölgede önceki çalışmalardan tespit edilmiş gömülü fay doğrultuları boyunca
gözlenen alterasyon da yöntemin, bozunma kaynağı ile ilgili yorumlara da katkı
sağlayabileceğinin göstergesidir.
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HYDROTHERMAL ALTERATION MAPPING IN VOLCANIC ROCKS BY USING LANDSAT
TM
E. Yetkin
KEY WORDS: Remote sensing, alteration mapping, spectral library, Cappadocian
Volcanic Province.
ÖZET:
The role of remote sensing in alteration mapping is the differentiation of the minerals that are
unique for different alteration types. Certain alteration minerals are used to identify the
hydrothermally altered rocks. Potassic, phyllic (sericitic), propylitic, argillic and silicification
are main alteration types observed in volcanic rocks.
Landsat TM 5 images are selected to be used in this study. Conventional methods of color
composite, band rationing, principal component analysis and multi-linear regression analysis
are used to map general alteration trend in the area.
United States Geological Survey (USGS) spectral library data is used for detailed mineral
mapping. For the filtering technique spectral reflectances of selected minerals are analyzed
according to the TM band intervals and appropriate band ratios are selected. TM bands
1,2,3,4,5 and 7 are used. Outputs of mineral maps are further investigated for zonal
distribution.
Mineral separation method through filtering resulted in mineral maps revealing that the
youngest volcanic complex Hasandağ is poorly altered. Older Keçiboyduran, Melendiz and
Tepeköy volcanic complexes are found to be highly altered with the pattern of clay alteration
dominant in the center and increasing oxidation towards flanks. Method also provides
information about the alteration source where as the alteration along the previously mapped
buried faults is found as a proof of this.
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ÇORUM VE YÖRESİNDE BÖLGESEL ÖLÇEKTEKİ YAPISAL ÇİZGİSELLİKLER VE
DAİRESEL YAPILARLA HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ ASTER
GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ORTAYA ÇIKARILMASI
K. Ş. Kavak
Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 58140 Sivas
ANAHTAR KELİMELER: ASTER, Bayat volkanitleri, Çankırı-Çorum Havzası, çizgisellik
analizi, dairesel yapı, hidrotermal alterasyon, sayısal görüntü işleme
ÖZET:
Çankırı Havzası, Üst Kretase‐Erken Eosen arasında kıtalararası bir sıkışma rejiminin sonucu
olarak gelişen ve Türkiye’ de çok iyi bilinen Tersiyer havzalarından birisi ve en büyüğüdür.
Söz konusu rejim,
Miyosen’den itibaren orojenik çökmelere bağlı olarak açılma rejimine dönüşmüştür. Bölgede,
geniş alanlarda Sakarya ve Ankara‐Erzincan Kenet Zonu ve Kırşehir Masifine ait farklı kaya
türleri yüzeylemektedir. Geç Paleosen‐Erken Eosen yaşlı Bayat volkanikleri, yine geniş
alanlarda yüzeylemiş ve alt ve üst olarak iki ayrı seviyeye ayrılmışlardır. Alt seviyeler
genellikle kumtaşı, çakıltaşı ve tüflerden oluşurken üst seviyeler ise genellikle volkanik ara
katkılı marnlardan oluşur. Üst seviyeler ise genellikle volkanik kayaçlarla ardalanmalı
marnlardan oluşmaktadır. Bu volkaniklerin kaynak kaya ve bileşimi ise sırasıyla magma
kökenli toleyitik olivin‐basaltlar, hornblend‐biyotit andezitler, hornblend‐andezit lavları ve
bazaltlar son olarak da kıtasal kabuktan türeyen andezitik kayaçlardır.
Diğer taraftan aktif Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) bölgenin kuzey kesminde yay şekilli bir
segment olarak yer alır ve neotektonik dönemde yaklaşık 13 milyon yıl önce oluşmuştur. İyi
bilindiği üzere ASTER algılayıcısının VNIR, SWIR ve TIR bant aralıkları jeolojik
uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İnceleme alanını kapsayan 7 ASTER
görüntüsü üzerinde litolojik ayrımlanma, dairesel yapılar ve çizgisellik analizlerini temel alan
görüntü işleme ve görsel yorumlama çalışmaları özellikle maden arama çalışmaları için
önemli sonuçlar verebilir. Bu çalışmada temel bileşen analizi, dekorelasyon gerilimi ve yönsel
filtreleme gibi ayrıntılı spektral ve yersel zenginleştirme işlemleri efektif olarak kullanılmıştır.
Ek olarak yansıma verilerine altlık sağlayan ve bölgenin 3 boyutlu görünümünü ortaya
çıkaran ASTER DEM verileri, bölge için jeolojik ve jeomorfolojik yorumlama kolaylığı
getirmiştir. 14 bantlı ASTER görüntüleri, bölgedeki kayaçlarda çoğunlukla karbonat ve silisli
mineral içeriğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılmıştır.
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DETERMINATION OF REGIONALLY SCALED STRUCTURAL LINEAMENTS, CIRCULAR
FEATURES AND ALTERATION ZONES USING ASTER IMAGERY AROUND ÇORUM
AND SURROUNDINGS
K. Ş. Kavak
Cumhuriyet University, Dept. of Geology, 58140 Sivas
KEY WORDS: ASTER, Bayat volcanics, Çankırı-Çorum basin, circular features, digital
image processing, hydrothermal alteration, lineament analysis
ABSTRACT:
The Çankırı Basin is one of the big and best known Tertiary Basins in Turkey and was
developed between Late Cretaceous and Early Eocene time as a result of intercontinental
compressional regime. This regime was shifted to extensional regime due to orogenic
collapses from Miocene. Various lithologies represented with Sakarya and Ankara‐Erzincan
Suture Zones, and Kırşehir Massif was outcropped in a wide region. Late Paleocene‐Early
Eocene Bayat volcanics were outcropped in wide regions and these volcanics can be
separated to two different levels as bottom and top. Bottom levels are generally composed of
mainly sandstone, conglomerate and tuff. Top series are generally composed of marl
interbedded volcanic rocks. Source rocks and composition of these volcanics can be
classified respectively magma sourced tholeiitic olivine basalts, hornblende‐biotite andesites,
hornblende‐andesite lavas, basalts and andesitic rocks derived from continental crust.
On the other hand, active North Anatolian Fault Zone (NAFZ) is located as an arc‐shaped
segment in northern parts of the region and formed during Neotectonic period (13 Ma). As it
is well known, three different band intervals of ASTER sensor (VNIR, SWIR and TIR) have
been used effectively in geological applications. Lithological discrimination, circular features
and lineament analysis based image processing studies and visual interpretation results can
be very useful particularly in mineral exploration studies. In this study, spectral and spatial
enhancement methods such as principal component analysis, decorrelation technique and
directional filtering were used effectively. Additionally, 3D presentations were created using
ASTER DEM data. 14 bands ASTER data was also used to determine mainly carbonates,
clay and siliceous mineral contents in the study area.
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ÇOKLU SPEKTRAL GÖRÜNTÜLERİN ALANSAL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜNTÜ
BİRLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLMESİ
D. Ünlüsoy, M. L. Süzen
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Çankaya-Ankara
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ANAHTAR KELİMELER : Uzaktan algılama, Görüntü birleştirme, Yoğunluk-renk tonudoygunluk dönüşümü, Brovey dönüşümü, Dalgacık dönüşümü, Temel bileşenler analizi
dönüşümü
ÖZET:
Bu çalışmada dört değişik görüntü birleştirme tekniği yüksek spektral, düşük alansal
çözünürlüklü uydu görüntüleri ile yüksek alansal ve düşük spektral uydu görüntülerine
uygulanmıştır. Çalışmanın temel amacı, spektral özellikleri olabildiğince koruyarak alansal
çözünürlüğü yüksek görüntülerin elde edilmesidir. Kullanılan teknikler yoğunluk-renk tonudoygunluk (IHS) dönüşüm temelli görüntü birleştirme, temel bileşenler analizi (PCA) temelli
görüntü birleştirme, Brovey dönüşümü (BT) temelli görüntü birleştirme ve dalgacık
dönüşümlü (WT) görüntü birleştirme olarak seçilmiştir. Çalışmada ASTER uydusundan
alınan ve Çankırı yöresine ait görüntüler kullanılmıştır.
Görüntü birleştirme işleminin yapılıp, sonuçlarının sunulması ve karşılaştırılması için
MATLAB platformu üzerinde bir arayüz geliştirilmiştir. Farklı tekniklerle elde edilen yüksek
çözünürlüklü görüntüler, orijinal görüntüler ve birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Öznel
değerlendirme için termal kızılötesine (TIR) özgü mafik (MI) ve sülfat (SI) indisleri ve kısa
dalga kızılötesi (SWIR) kanallarına özgü hidroksil ‘a’ indisi (OHIa) gibi spektral indisler
kullanılmıştır.
Görüntü birleştirme uygulamalarından elde edilen sonuçlara göre, IHS temelli görüntü
birleştirme

tekniği

alansal

çözünürlüğün

arttırılmasında

en

yüksek

performansı

göstermektedir. Ancak bu teknik diğer tekniklere göre spektral bilgide daha fazla kayba
neden olmaktadır. WT alansal çözünülürlüğün arttırılmasında IHS’den, spektral bilginin
korunmasında ise PCA ve BT’ye denk gelmektedir.
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IMAGE FUSION FOR IMPROVING SPATIAL RESOLUTION OF MULTISPECTRAL
SATELLITE IMAGES
D. Ünlüsoy, M. L. Süzen
KEY WORDS: Remote sensing, Image fusion, IHS transformation, Brovey
transformation, Wavelet transformation, PCA.
ABSTRACT:
In this study, four different image fusion techniques have been applied to high spectral and
low spatial resolution satellite images with high spatial and low spectral resolution images to
obtain fused images with increased spatial resolution, while preserving spectral information
as much as possible. These techniques are intensity-hue-saturation (IHS) transform,
principle component analysis (PCA), Brovey transform (BT), and Wavelet transform (WT)
image fusion. Images used in the study belong to Çankırı region, and are obtained from
ASTER satellite.
MATLAB is used to build a GUI to apply and to present the results of the image fusion
algorithms. Subjective and objective evaluations of the fused images have been performed to
evaluate the success of the approaches. For visual evaluation, sulphate index (SI) and mafic
index (MI) specific to thermal infrared (TIR) and hydroxyl index “a” (OHIa) specific to
shortwave infrared (SWIR) bands are used.
The results indicate that IHS provides the highest performance in increasing lower spatial
resolutions of TIR and SWIR bands of the ASTER images to higher spatial resolution of
visible near infrared (VNIR) bands, however losing some spectral information. WT performs
next to IHS transformation for improving spatial resolution and its preservation of spectral
information is on par with PCA and BT methods.
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ÖZET:
20 Nisan 2010 yılında Meksika körfezinde meydana gelen patlamadaki

BP Deepwater

Horizon petrol sızıntısı, ABD petrolcülük tarihindeki en büyük petrol sızıntısıdır. Sizinti
Meksika Korfezi kiyi seridini 1600 km boyunca petrolle kaplamis ve kazadan 1 yil sonra bile
yaklasik 500 kmlik kiyi seridi katran kumelenmelerinden etkilenmeye devam etmistir. Bu
yuzden bu kaza da petrol endüstrisindeki diğer kazalar gibi, uzaktan algılama yöntemleriyle
kıyısal alanlardaki sinoptik petrol takibinin önemini artırmıştır. Yakin tarihli calismalarin da
gosterdigi gibi hiperspektral uzaktan algilama teknikleri okyanus veya deniz uzerindeki petrol
sizintilarinini derecelenmesi ve siniflandirilmasi konusunda buyuk bir potansiyele sahiptir.
Hiperspektral uzaktan algılama yontemi daha dar bant aralığı ve çok sayıda banda sahip
elektromanyetik radyasyon kullanımı sagladigi icin her cismin kendine ozgu belirli bir spektral
yansima egrisine ulasilabilmektedir. Bu yöntemle cisimlerin yansıma-dalgaboyu eğrileri
olarak da bilinen spektraları, içerdiği soğurma (absorbsiyon) değerlerine göre veri uzerindeki
belirli bir cismin belirlenebilmektedir. Bu çalışmada hiperspektral uzaktan algilama
uygulamalari kullanilarak Meksika Korfezi kiyi seridindeki petrol sizintisina ek olarak karasal
petrol sizintilarini tayin etmek amac edinilmistir. Calismanin ikinci amaci ise tayin edilen petrol
sizintilarinin kantitatif olarak siniflandirilmasi ve haritalanmasidir. Bu calismada Amerika
Birlesik Devletleri’ne bagli Louisiana eyaletindeki Barataria Koyu’nda bulunan Jimmy ve
Wilkinson Koyu uzerinden AVIRIS (Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer)
goruntuleme spektrometresi kullanilarak elde edilen goruntuler kullanilmistir. Alcak irtifa
Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) sensoru 224 farkli spektral banda
sahip olup her bandin spektral genisligi 10 nm’dir ve bu genislik 380-2500 nm’lik

alani

kapsamaya olanak saglar. Yuksek cozunurluklu goruntuleme spektrometre goruntulerine ek
olarak farkli derecelerdeki petrol sizintilarini iceren saha verileri ve literaturdeki in-situ
olcumler bulgulari dogrulamak icin kullanilmistir. Atmosferde meydana gelen sacilim
etkilerinin en aza indirilmesi amaci ile FLAASH programi kullanilarak atmosferik duzeltme
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islemi gerceklestirilmistir. Görüntü zenginleştirme amaçlı olarak en az parazit bölümlemesi
(MNF), görüntü elemanı saflık ölçütü (PPI) ve n-boyutlu görselleştirme (n-dimensional
visualization) gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Uygulanan goruntu zengislestirme
yontemleri sonucu elde edilen son uyeler daha sonra son uye haritalama algoritmalarinda
((Spectral Information Divergence (SID) and Mixture Tuned Matched Filtering (MTMF))
klasifikasyon haritalari elde etmek icin input parametre olarak kullanilmistir. Bu iki algoritmaya
ek olarak petrol sizintisi tayini ve haritalamasinda Multiple Endmember Spectral Mixture
Analysis (MESMA) teknigide kullanilmistir. Bu teknik SID ve MTMF uygulamarindan farkli
olarak her bir piksel icin birden fazla son uyeyi deneme teknigini kullanmaktadir.
Siniflandirma sonuclarina gore MESMA spektral cesitlilik acisindan her piksele birden fazla
son uye kullanarak; Meksika Korfezine ait hipersepktral goruntulerdeki petrol sizintilarini,
petrol sizintilarindan etkilenen ve etkilenmeyen bitki ortusunu siniflamada daha iyi sonuclar
vermistir. Bu siniflandirma haritalarinin dogruluk derecesi analizleri in situ verilerle
karsilastirarak hesaplanmis ve MESMA teknigi SID ve MTMF’den cok daha guvenilir ve
dogru sonuclar vermistir (Toplam dogruluk 70-85%, ve Kappa Katsayisi 0.7-0.8).
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ABSTRACT:
The Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico between April and July 2010
demonstrated the importance of synoptic oil-spill monitoring in coastal environments via
remote-sensing methods. The spill oiled more than 1000 miles (1600 km) of shoreline along
the Gulf of Mexico and even a year later, more than 500 miles (800 km) of shoreline was
impacted by tar balls and/or light oiling. Recent studies have indicated the potential for using
remote sensing to characterize oil contamination on the ocean's surface by using
hyperspectral images. The spectral reflectance of a given pixel is characteristic of the mixture
of component materials on the ground; each component has its unique spectral signature.
Therefore, hyperspectral remote sensing provides highly accurate information about
materials based upon their spectral signatures. This study focuses on terrestrial oil-spill
detection and thickness estimation based on hyperspectral images acquired along the
coastline of the Gulf of Mexico. We use AVIRIS (Airborne Visible/Infrared Imaging
Spectrometer) imaging spectrometer data collected over Bay Jimmy and Wilkinson Bay
within Barataria Bay, Louisiana, USA during September 2010. Low altitude Airborne
Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) sensor has 224 different spectral bands with
a spectral bandwidth of approximately 10 nm which allows covering the entire range between
380-2500 nm. Field-based observations of the degree of oil accumulation along the coastline
were also employed, as well as in situ measurements from the literature. As part of our
proposed spectroscopic approach, we operate on atmospherically- and geometricallycorrected hyperspectral AVIRIS data to extract image-derived endmembers via Minimum
Noise Fraction transform, Pixel Purity Index-generation, and n-dimensional visualization.
Extracted endmembers are then used as input to endmember-mapping algorithms Spectral
Information Divergence (SID) and Mixture Tuned Matched Filtering (MTMF) to yield
fractional-abundance images and crisp classification images. We also employ Multiple
Endmember Spectral Mixture Analysis (MESMA) for oil detection and mapping in order to
enable the number and types of endmembers to vary on a per-pixel basis, in contast to
simple Spectral Mixture Analysis (SMA). MESMA thus better allows accounting for spectral
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variability of oil (e.g., due to varying oil thicknesses, states of degradation, and the presence
of different oil types, etc.) and other materials, including soils and salt marsh vegetation of
varying types, which may or may not be affected by the oil spill. The classification results of
MESMA algorithm performed much better than the SID and MTMF in detection of oiled
vegetation along the coastline of the Bay Jimmy, Bay Chene Fleur, and Wilkinson Bay and in
adjacent marshland area, with overall accuracies of 70-85%, and with Kappa coefficients of
0.7-0.8.
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ÖZET:
Heyelanlar, hem dünyada hem de Türkiye’de deprem veya sel gibi en az diğer doğal afetler
kadar önem kazanmıştır. Türkiye’deki heyelan sayısı ve bu heyelanlardan etkilenen yapıların
sayısı göz önünde bulundurulduğunda, hem heyelan konusunun hem de bu konudaki
çalışmaların önemi daha fazla öne çıkmaktadır. Heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi ve
heyelan riski taşıyan alanların belirlenmesi karar destek sistemleri kapsamında üretilecek
afet planlamaları için önem teşkil etmektedir. Bir heyelan duyarlılık haritasının doğruluğu
güvenilir bir veri setinin oluşturulmasına ve bunun için gerekli stratejilerin geliştirilmesine
bağlıdır. Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında, farklı veri kaynaklarından
yararlanılarak farklı mekânsal çözünürlüğe sahip olan veri setlerinin heyelan duyarlılık
haritalarının doğruluğuna etkisinin araştırılmasını kapsamaktadır. Bu çerçevede, Karadeniz
bölgesindeki Bartın ili’nin Ulus ilçesi sınırları içerisine düşen 1:25.000 ölçekli bir pafta için
heyelan duyarlılık çalışması yapılmıştır. İlçe dik yamaçlar, şiddetli yağışlar, zayıf zemin ve
kaya birimleri ile karakterize edilmektedir. Bu araştırma kapsamında, temel altlık olarak
Maden Tetkik ve Araştırma Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan heyelan envanter
haritası kullanılmıştır. Analizlerin tamamı aktif heyelanlara istinaden gerçekleştirilmiştir.
Çalışma alanı için kullanılan kaynakların (SRTM ve topoğrafik harita) çözünürlüklerine bağlı
olarak 90 m x 90 m ve 25 m x 25 m ebatlarına sahip hücrelerdeki bilgileri içeren iki farklı veri
seti üretilmiştir. Heyelan verisi MTA tarafından üretilen farklı çözünürlüklere ait envanter
haritalarından sayısallaştırılarak, oluşturulan veri setlerine bağımlı değişken olarak dahil
edilmiştir. İki veri setinde ortak kaynaktan alınan tek açıklayıcı değişken normalize edilmiş
bitki örtüsü farklılık indeksi (NDVI) katmanıdır ve Landsat uydu görüntüsünün analizinden
üretilmiştir. Ölçek etkisinin araştırılması kapsamında kullanılan diğer açıklayıcı değişkenler
(örneğin, yükseklik, eğim, bakı, eğrilik, plan eğriliği, profil eğrilik, vb.) ise SRTM (90 m x 90 m)
uydu görüntüsü ve 1:25000 ölçekli topoğrafik haritadan (25 m x 25 m) üretilmiş sayısal
yükseklik modellerinden çıkartılmıştır. Böylelikle, toplamda dokuz açıklayıcı değişken CBS
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ortamında üretilip birleştirilmiş ve düzenlenmiştir. Açıklayıcı değişkenler ile heyelan envanter
bilgileri, CBS ortamında bu iki veri setindeki her bir hücreye işlenmiştir. Öncel veri
değerlendirmesi olarak, açıklayıcı değişkenlerin tamamının eş-doğrusallığı kontrol edilmiş ve
eş-doğrusal olduğu bulanan değişkenler takip eden analizlere dahil edilmeyerek çıkarılmıştır.
Farklı mekânsal çözünürlüğe sahip (25 m ve 90 m) iki farklı veri setinin heyelan duyarlılık
analizi sonuçları üzerindeki etkisi, heyelan olma olasılığının meydana gelmeme olasılığına
oranı olan frekans oranı analizi ile ortaya konulmuştur. Bu analiz, envanter haritası
çözünürlüğünün sonuçlara etkisini incelemek için ayrıca yapılmıştır. Bunun için veri
setlerinden biri seçilmiş ve farklı çözünürlükteki iki envanter haritası kullanılmıştır. Ortaya
çıkan sonuçlar heyelan duyarlılık endeksi olarak haritalanmış ve sınıflandırılmıştır. Kullanılan
bu yöntemin sonuçları, başarı oranı eğrisinin (SRC) altında kalan alan ve heyelanların konum
bilgileriyle karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Elde edilen bulgular neticesince çalışma alanı için
en uygun ölçeğe sahip heyelan duyarlılık haritası önerilmiştir.
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ABSTRACT:
The importance of landslides has been recognized throughout the globe as well as in Turkey
amongst other natural disasters such as earthquakes or floods. When the number of
landslides and number of structures affected from these landslides in Turkey are to be
considered, the importance of the landslide subject and studies on this subject becomes
more prominent. Production of landslide susceptibility maps and identification of areas with
landslide risk is significant for disaster planning to be formed within the context of decision
making systems. The accuracy of a landslide susceptibility map depends on generation of a
reliable dataset and development of necessary strategies for the database. This study covers
the investigation of the effect of data sets with different spatial resolution developed from
different data sources on the accuracy of landslide susceptibility maps within a GIS
(Geographical Information Systems) environment. In this context, landslide susceptibility
assessment of a 1/25.000 scaled quantile located in the Ulus district of the Bartın province in
the Black Sea region was performed. The district is characterized by steep slopes, heavy
precipitation as well as weak soil and rock units. The landslide inventory map produced by
MTA (General Directorate of Mineral Research and Exploration) was used as a base map of
this study. All the analyses were conducted for landslides which were classified as active.
Two different datasets having 90 m x 90 m and 25 m x 25 m cell sizes were generated based
on resolutions of sources used for the study area (i.e., SRTM and topographic map,
respectively). The landslide data was included to the database as a dependent variable after
digitizing the landslide inventory maps of MTA having different resolutions. The only
explanatory variable from the same source for these two databases is the Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI) layer which is produced from Landsat satellite image.
The other explanatory variables (e.g. elevation, slope, aspect, curvature, plan curvature, etc.)
used during investigation of the scale effect were generated from Digital Elevation Models
produced from the SRTM (90 m x 90 m) satellite image and 1/25.000 scale topographical
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map (25 m x 25 m). Therefore, a total of nine explanatory variables were produced,
combined and edited within a GIS environment. Information of explanatory variables and
landslide inventory was included to each cell of both databases within the GIS environment.
As a preliminary assessment, co-linearity of all explanatory variables was checked and the
variables (layers) which were found to be co-linear were excluded from further analysis. The
effect of two different data set having different spatial resolutions (25 m and 90 m) on the
results of landslide susceptibility analysis is presented as frequency ratio analysis which is
the ratio of landslide occurrence probability to non-occurrence probability. This analysis is
exclusively performed in order to investigate the effect of the scale of the inventory map on
the results. For this purpose, one of the databases was selected and inventory maps with
two different resolutions were utilized. The results were mapped and classified as landslide
susceptibility index. Results of this method were validated by the area under the success rate
curve (SRC) and spatial location of landslides. In light of the findings, a landslide
susceptibility map with the most appropriate scale was proposed for the study area.
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ÖZET:
Heyelan

olaylarının

mekansal,

zamansal

ve

alansal

olabilirliklerinin

göz

önünde

bulundurulması ile oluşturulan heyelan olası tehlike haritaları; heyelan olaylarının yaratacağı
doğrudan ve dolaylı zararların önüne geçilmesinde etkin şekilde kullanılan heyelan risk
haritalarının

önemli

aşamalarından

birisini

oluşturmaktadır.

Heyelan

olası

tehlike

değerlendirmelerinde heyelan olaylarının mekansal olabilirlikleri, heyelan duyarlılık haritaları
ile ortaya konabilmektedir. Heyelanların zamansal olabilirliliği ise genel olarak heyelan
olaylarını tetikleyici faktörlerin tekrarlanma aralıklarından kestirilebilmektedir. Heyelan olası
tehlikesinin büyüklüğü ise geçmişe yönelik farklı tarihlerde çekilmiş hava fotoğrafı ve/veya
uydu görüntülerinin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan çok zamanlı ve olay envanter
haritaları üzerinde yapılacak istatistiksel değerlendirmeler sonucu belirlenebilmektedir.
Mersin ili kuzeyinde yer alan Gözne yerleşkesi çevresinde, yaklaşık 400 km2 lik bir alanda
tarihsel kayıtlara bakıldığında, 1968 ve 2001 yıllarında aşırı yağışların tetiklemesi sonucu
oluşan heyelanlar nedeniyle toplam 196 konut çeşitli derecede hasar görmüştür. Bu
çalışmada

bölgede

meydana

gelebilecek

heyelan

olaylarının

etki

ve

zararlarının

azaltılmasına katkı sağlaması amacıyla niceliksel yaklaşımlar kullanılarak heyelan olası
tehlike haritalarının yapılması amaçlanmıştır.
Çalışmada ilk olarak, bölgedeki heyelanların mekansal dağılımı ve farklı zamanlarda
tetiklenen heyelan büyüklüklerinin belirlenmesi amacıyla çok zamanlı heyelan envanter
haritası tamamlanmıştır. Bu bağlamda 1955, 1969, 1978, 1990 ve 2000 yıllarına ait hava
fotoğrafları ayrıntılı olarak incelenmiştir. 1955 tarihli hava fotoğrafları üzerinde yapılan
çalışmalar sonucunda, çalışma alanının yaklaşık % 7’sinin heyelanlardan etkilendiği ve derin
yarılmış vadi yamaçlarında maksimum 3.3 km2’ye ulaştığı belirlenmiştir. 1968 yılında bölgeyi
etkileyen aşırı yağışlara bağlı olarak gelişen heyelanlar 1969 tarihli hava fotoğraflarından
haritalanabilmiştir. İlgili tarihte alanı toplam 5.14 km2 olan 48 adet heyelan haritalanmıştır.
Bölgeye ait çekilmiş en son hava fotoğrafının 2000 yılında alınmış olmasından dolayı, 2001
yılı

ve

sonrasına

ait

heyelanlar

arazi

çalışmaları

ve

yöre

halkı

ile

yapılan
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değerlendirmelerden

elde

edilmiştir.

Jeolojik

olarak

bölgede

heyelanların

büyük

çoğunluğunun Mersin Ofiyolit melanjı içerisinde geliştiği belirlenmiştir.
Çok zamanlı heyelan envanteri kullanılarak heyelan duyarlılık değerlendirmeleri mantıksal
regresyon yöntemi kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri tabanında oluşturulmuştur. Mantıksal
regresyon analizlerinde bağımsız değişken olarak jeoloji ve jeomorfometrik haritalar
kullanılmıştır. Duyarlılık modellerinin doğrulukları başarı-tahmin ve alıcı işletim karakteristiği
eğrileri ile sınanmış olup heyelanların % 85’inin yüksek duyarlı alanlarda yer aldığı
belirlenmiştir. Bölgede heyelanlar aşırı yağışlara bağlı olarak tetiklendiğinden Mersin ili
meteroloji istasyonundan elde edilen 1929 -2012 yıllarına ait günlük toplam yağış değerleri
göz önünde bulundurularak yağış frekans analizleri gerçekleştirilmiştir.Yapılan uyum iyiliği
testleri sonucunda, 1968 ve 2001 yılı heyelanlarında etkili olan yağış değerlerinin, sürekli
olasılık yoğunluk fonksiyonlarından Genelleştirilmiş Aşırı Değer dağılımına uyduğu ve
tekrarlanma aralığının yaklaşık olarak 50 yıl olduğu hesaplanmıştır. Buradan, poisson
dağılımı ile farklı zaman dilimlerine ait aşılma olasılıkları ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Heyelanların alansal olabilirlikleri, kümülatif olmayan frekans dağılımlarından üssel dağılım
ilişkisi temel alınarak farklı alansal büyüklükler için aşılma olasılıkları hesaplanmıştır. Son
olarak değişik alansal büyüklüğe sahip heyelan olasılıkları ile belirli zaman aralıklarına ait
yağışların aşılma olasılıkları göz önünde bulundurularak bölgede heyelan zararlarını
azaltmaya yardımcı olabilecek heyelan olası tehlike haritaları üretilmiştir.
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LANDSLIDE HAZARD ASSESSMENT OF THE GÖZNE (MERSİN) REGION
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(tolgamazman@gmail.com, tolgacan@cu.edu.tr)
KEY WORDS: Multi-Temporal Landslide Inventory, Landslide Hazard, Probability
Density Function, Rainfall Frequency Analysis
ABSTRACT:
The size, spatial and temporal probability of landslides should be addressed during the
preparation of the landslide hazard maps. Landslide hazard assessments are essential for
the risk management strategies for rational response in reducing their direct and indirect
losses. The spatial probabilities of landslides are carried out by susceptibility analyses while
temporal probabilities are generally evaluated by recurrence intervals of the landslide
triggering factors. The magnitude of the hazard level can be estimated by statistical
assessments of the multi-temporal or event landslide inventory maps using either aerial
photographs or satellite images for different time intervals. The historical landslide archive
records revealed that 196 residences were severely damaged by landslides triggered by
excessive rainfall in 1968 and 2001 around Gözne settlement (~400 km2) located at the
north of Mersin city. The aim of this study is to develop landslide hazards maps of the region
using quantitative approaches to assist reducing the adverse effect of future landslide
events.
In order determine the distribution of landslides both spatially and temporarily, multi-temporal
landslide inventory maps were initially prepared by investigation of aerial photographs taken
in 1955, 1969, 1978, 1990 and 2000. The investigation of the 1955 aerial photograph set
showed that the landslides covering 7 % of the study area were mostly located along the
deeply incised valleys with size up to 3.3km2. The landslides triggered by rainfall in 1968
were identified from aerial photographs taken in 1969 and 48 landslides delimited
encompassing 5.14 km2. As the latest aerial photographs were taken in 2000, the landslides
later than 2001 were completed by field studies and interviewing with local people.
Geologically the majority of the landslides were distributed in the Mersin Ophiolitic melange
unit.
GIS based landslide susceptibility maps were accomplished considering the multi temporal
landslide inventory maps using logistic regression method. Geological and geomorphometric
thematic maps were used as independent variable in logistic regression analyses. The
validation of the susceptibility maps, evaluated by success-prediction and ROC curves,
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showed that almost 85% of the landslides were located in high susceptible zones. The
rainfall frequency analyses were performed from long term daily data of Mersin
meteorological station for the years between 1929 to 2012. The 1968 and 2001 landslide
triggering rainfall thresholds were evaluated by rainfall frequency analyses. According to the
goodness of fit tests it has seen that the best fitting probability density function was
Generalize Extreme Value distribution with return period of 50 years. Using the obtained
return period the exceedance probabilities for different time intervals were calculated by
Poisson distribution model. The probability of landslide extends were obtained from power
law relationship between noncumulative frequency and landslide size. Finally, landslide
hazard maps for different landslide sizes, that will occur having exceedance probabilities
different time periods were produced to be assist for landslide mitigation studies of the
region.
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ÖZET:
Etkileri en yıkıcı olan doğal afetlerin başında gelen erozyonun konumsal olarak miktarı,
zamansal değişimi, koşulları ve potansiyel etkileri gibi özelliklerinin belirlenmesinde ve
tahmin edilmesinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) son yıllarda etkin bir
şekilde kullanılmaya başlamıştır. 1980 yılından sonra geliştirilmeye başlanan erozyon
modellerinden biri olan RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) kısıtlı veri setiyle
önemli değişkenlerin istatistiksel olarak aralarındaki ilişkiden yararlanarak tahmin eden
deneysel bir modeldir. Bu özelliği nedeniyle RUSLE hem birbirinden farklı yapıdaki alanlarda
diğer yöntemlere göre daha kolay uygulanabilmekte hem de CBS ortamına daha kolay
entegre olabilmektedir.
Deneysel modeller erozyonu, varsayılan önemli değişkenler arasındaki istatistiksel olarak
anlamlı ilişkileri kullanarak tanımlarlar. Deneysel modeller arazi gözlemleri, ölçümler,
deneyler ve istatistik teknikleri yoluyla toprak kaybına yol açan önemli faktörlerin
tanımlanmasına dayanır.
Gün geçtikçe erozyonun oluşturduğu tehdidin giderek arttığı gerçeği göz önüne alındığında
sorunlu alanlardaki erozyonun mevcut yapısının tespiti toprak koruma eylemlerinin daha
etkin yürütülmesini sağlayacaktır.
Seyhan Yukarı Havzası, Doğu Akdeniz Bölgesinde, Adana ilinin kuzey kesiminde UTM
(Universe Transverse Mercator) koordinat sistemine göre, 36. zonda yer almaktadır. Özellikle
sınırları içerisinde barındırdığı bitki türlerinin çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan
Seyhan Havzası, Toros Dağlarının yamaçlarından, Akdeniz’e kadar verimli tarım
topraklarının bulunduğu alana, doğuda Ceyhan Havzası, batıda Berdan Nehri, kuzeyde
Kayseri sınırları içinde bulunan Develi’ye kadar uzanmakta ve yaklaşık 20 000 km2’lik bir
alanı kapsamaktadır.
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Bu çalışmada, nihai amaç Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknolojilerinin
rolünü ortaya koymak amacıyla Seyhan havzasında RUSLE deneysel erozyon modelleri
kullanılarak yıllık toprak kaybını ve erozyon duyarlılık sahalarının sınıfları belirlenmiştir. Bu
sonuçlara göre tüm alandaki ortalama erozyon 21,24 ton/ha/yıl, standart sapma ile 49,68 ve
toplam erozyon miktarı da 9287522 ton olarak tahmin edilmiştir. Elde edilen erozyon sonuç
görüntüsü literatürdeki benzer çalışmalar göz önüne alınarak erozyon şiddet sınıflarına
ayrılmıştır. Buna göre alan; çok düşük, düşük, orta, şiddetli, çok şiddetli ve aşırı derecede
şiddetli olacak şekilde altı sınıfta gruplandırılmıştır. Yapılan bu sınıflamaya göre Seyhan
Havzası’nın %60,1’inde çok düşük, %10,1’sinde ise düşük oranda erozyon görülmektedir.
Diğer erozyon sınıflarının alansal oranı ise sırasıyla %17,2 ile orta, %6,9 ile şiddetli, %4,1 ile
çok şiddetli ve %1,7 ile aşırı derecede şiddetli şeklinde tahmin edilmiştir.
Bu çalışmada Türkiye'de erozyon sorunu yaşanan alanların başında gelen Seyhan Yukarı
Havzası'nda uzaktan algılama ve CBS yardımıyla uygulanan RUSLE erozyon modeli ile
havza sınırları dahilinde süre gelen erozyonun miktarı konumsal olarak tespit edilmiştir.
Böylelikle RUSLE yönteminin uzaktan algılama ve CBS ortamında uygulanabilirliği ortaya
konulmuştur. Bu çalışma elde edilen başarı oranında bölgedeki fiziksel planlama
çalışmalarına katkı sağlayacağı gibi benzer çalışmalar için de iyi bir örnek teşkil edecektir.
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ABSTRACT:
Remote sensing and geographic information systems (GIS) recently have been started to
use for estimating amount, temporal change, conditions and potential impacts of erosion
which is one of the most destructive disasters in the world. RUSLE (Revised Universal Soil
Loss Equation) is one of the erosion modelling techniques which were started to develop
since 1980. RUSLE is an empirical model that estimates erosion amount from the statistical
relationship of various variables even availability of limited data. Because of these
advantages RUSLE can easily either applied to different type of areas or integrate to GIS.
Empirical models describe erosion using statistically significant relationship between relevant
variables. These models based on definition of important factors that lead to loss of soil
through field observations, measurements and experiments and statistical techniques.
The determination of erosion structure in problematic areas will provide more efficient soil
protection actions under the consideration of increase of the impacts of erosion by the time.
Upper Seyhan Basin, in the eastern Mediterranean region, in the northern part of the
province of Adana is located according to the 36 zone UTM (Universe Transverse Mercator)
coordinate system. Seyhan River Basin which are quite rich inherent diversity of plant
species is located from the slopes of the Taurus Mountains to the Mediterranean in the area
of productive agricultural land in the east of Ceyhan Basin, in the west Berdan River, in the
north extending to boundaries of Develi located within the boundaries of Kayseri and covers
an area of approximately 20 000 km2.
The aim of this study is determined annual soil loss and erosion sustainability areas in
Seyhan Basin using empirical model via GIS and Remote Sensing (RS). Input factors were
determined for both erosion models and maps were created at 250 m resolution with GIS
and RS. According to RUSLE erosion model outputs, annual average soil loss for the
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Seyhan River Basin was 21.24 t/ha/year, standard deviation was 49.68 and total erosion
amount of the basin was 9287522 t/year.
The result of erosion map is divided into erosion risk groups to take into account similar
literature studies. According to these studies, risk groups were classified very low, low,
medium, high, very high and extremely high. The result of this model in Seyhan River was
estimated 60.1% very low and 10.1% low. The area of 17.2% ,6.9%, 4.1%, 1.7% were
estimated medium, high, very high and extremely high erosion risk groups, respectively.
Upper Seyhan Basin is one of the top list areas which are under impact of high rate of
erosion. In this basin the amount of erosion was spatially estimated using RUSLE with the
integration of remote sensing and GIS. Thus, Remote Sensing and applicability of the
method has been demonstrated. The outputs of this study contribute to physical planning
activities for this region and meanwhile this study will provide a good example for similar
structured regions.
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ANAHTAR KELİMELER: Erozyon, RUSLE, Arazi Örtüsü Faktörü, Uzaktan Algılama.
ÖZET:
Erozyona bağlı toprak kayıplarının önlenmesi, hem kullanılabilir durumdaki arazilerin
kaybedilmemesi hem de çölleşme sürecinin durdurulması anlamında özel bir öneme sahiptir.
Yenilenmiş Evrensel Toprak Kaybı Eşitliği (RUSLE) söz konusu toprak kayıplarının
belirlenebilmesi ve bu sayede ilgili önlemlerin alınabilmesi amacıyla geliştirilmiş, sıkça
başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. RUSLE değerini belirleyen faktörler arasında arazi
örtüsü faktörü (C), eşitliğin sonucuna yönelik olarak neden olduğu etki nedeniyle en belirleyici
öneme sahip değişken olarak tanımlanmaktadır. C faktörünün belirlenmesi için yaygın olarak
kullanılan üç farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki arazi çalışmalarına ve deneylere
bağlı olarak C faktörünün hesaplanması seçeneğiyken, arazi verisinin sağlanamadığı pek
çok durumda kullanılan ikinci yaklaşım ise uzaktan algılama yöntemlerine bağlı olarak
hesaplanan normalize fark bitki indisi (NDVI) kullanımına dayanmaktadır. Yöntemlerden her
ikisiyle de veri üretilemediği durumlarda ise yapılmış önceki çalışmaların verileri
kullanılmaktadır. Ancak NDVI ile üretilen verinin C faktörünün tanımında belirtilen içeriği tam
olarak karşılamıyor olması, literatür verisinin ise benzer koşullar için çok farklı değerler
önerebiliyor olması her iki yöntemin de çok dikkatli kullanılması gerektiğini ortaya
koymaktadır. Bu çalışmada, arazi çalışmalarının yapılamadığı koşullarda C faktörünün
belirlenebilmesi amacıyla, yeni bir yöntem önerilmektedir. Bu kapsamda, uzaktan algılama
yöntemleri ve arazide yapılmış deneylere dayalı önceki çalışmaların sonuçlarından
yararlanılarak C faktörü tahmin edilmiştir.
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ABSTRACT:
Prevention of soil loss due to erosion has a particular importance in the sense of protecting
the arable lands and controlling the desertification process. Revised Universal Soil Loss
Equation (RUSLE), developed to identify the soil loss and potential precautions, is one of the
most widely used models. Among the factors used to calculate RUSLE value, covermanagement factor (C) is the most influential factor due to its effect on result. There are
three different commonly used approaches to determine C factor. The first one is calculation
of C factor based on the field works and experiments. The second frequently preferred
approach is production of C factor based on normalized vegetation index (NDVI) by using
remote sensing techniques, when there is lack of field data. The C values are taken from
previous studies as the third approach, where data cannot be provided from neither of the
previous cases. However, regarding to these approaches it is seen that the data produced by
NDVI could not cover the content of C parameter completely and the suggested literature
values for the similar conditions shows high variety. Therefore, it is obvious that both of the
alternatives should be used with great care. In this study, an approach is proposed with the
aim of estimating the C factor under ungauged conditions. In the scope of the study, C factor
is estimated by using remote sensing techniques and previous studies based on
experimental studies conducted on field.

62 / 109
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014
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ÖZET:
Arazi örtüsünün uydu görüntülerinden elde edilmesi uzaktan algılamada önemli çalışma
konularından biridir ve bu verilere planlama çalışmaları, kentsel alan kullanımlarının
belirlenmesi, haritaların güncellenmesi gibi birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen
teknoloji ile birlikte uzaktan algılama verileri, analiz ve yöntemleri mevcut arazi örtüsünün
hızlı ve verimli bir şekilde belirlenmesinde etkin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın
amaçları, Landsat 8 uydu görüntülerinden En Büyük Olasılık Sınıflandırma tekniği
kullanılarak arazi örtüsü sınıflarının belirlenmesi ve uydu görüntüsüne ilave bant olarak
eklenecek olan Sayısal Yükseklik Modeli (SYM), Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi
(NFBÖİ) ve eğim verilerinin sınıflandırma doğruluğu üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.
Çalışma alanı, Antalya il sınırları içerisinde yer almakta olup Seydişehir ilçe sınırının
güneyinden başlayarak Akdeniz'de sona eren ve yaklaşık 2393.7km2 büyüklüğündeki
Manavgat

Çayı

yağış

toplama

havzasını

kapsamaktadır.

Çalışma

alanının

deniz

seviyesinden yüksekliği güneyde Akdeniz kıyılarından başlayarak kuzeye doğru 0 ile 2553m
arasında değişmektedir. Araştırma alanı içerisinde, Manavgat, Akseki ve İbradı ilçeleri ile
bunlara bağlı belde ve köyler yer almaktadır. Arazi örtüsünün belirlenmesinde, 11 Eylül 2013
tarihli Landsat 8 uydu görüntüleri ve ASTER SYM verileri kullanılmıştır.
Çalışmada, Landsat 8 çok bantlı renkli görüntüleri (ilk 7 bandı: kıyı aerosol, mavi, yeşil,
kırmızı, yakın kızıl ötesi, kısa dalga kızıl ötesi1 ve kısa dalga kızıl ötesi2) ile pankromatik
görüntü (bant 8) kaynaştırılarak 15m çözünürlüklü renkli görüntü (7 bantlı) elde edilmiştir.
Elde edilen görüntünün kırmızı ve yakın kızıl ötesi bantları kullanılarak NFBÖİ
oluşturulmuştur. Diğer taraftan ASTER SYM verileri kullanılarak eğim verisi elde edilmiştir.
Bu veriler kullanılarak beş tane veri seti hazırlanmıştır. Birinci veri seti yalnızca kaynaştırılmış
Landsat 8 görüntüsünün orijinal bantlarını (7 bant) içermektedir. İkinci, üçüncü ve dördüncü
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veri setleri kaynaştırılmış Landsat 8 görüntüsünün 7 bandına ek olarak sırasıyla ASTER
SYM, NFBÖİ ve Eğim verilerini içermektedir. Son olarak beşinci veri seti ise tüm bantları
içermektedir. Veri setlerinin kontrollü sınıflandırmasının yapılabilmesi için, alan özellikleri göz
önüne alınarak; şehir, sulu tarım, kuru tarım, orman, fundalık / seyrek orman, su, çıplak alan
ve kayalık alan olmak üzere sekiz adet arazi örtüsü sınıfı belirlenmiştir. Daha sonra her bir
sınıftan yaklaşık 1000 adet öğrenme pikseli toplanmıştır ve öğrenme alanlarının spektral
ayrılabilirlik değerleri Jeffries-Matusita metodu ile hesaplanmıştır. Bu değerler incelendiğinde
en yüksek spektral ayrışma değerlerinin beşinci veri setinde elde edildiği görülmektedir.
Çalışmada, sınıflandırma işlemi için En Büyük Olasılık sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır.
Sınıflandırma sonuçlarının doğruluğunu kontrol etmek için doğruluk analizi yapılmıştır. Bu
amaçla, çalışma alanı üzerinde her bir sınıftan 50 adet olmak üzere 400 adet referans
noktası belirlenmiş ve hata matrisleri oluşturularak doğruluklar hesaplanmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre en düşük sınıflandırma doğruluğu %69.00 genel doğruluk ve 0.6497 kappa
değeri ile yalnızca orijinal bantların kullanıldığı birinci veri setinde elde edilmiştir. Öte yandan,
en yüksek sınıflandırma doğruluğu ise %87.75 genel doğruluk ve 0.8538 kappa değeri ile
tüm bantların kullanıldığı beşinci veri setinde elde edilmiştir. Her bir ek bandın sınıflandırma
doğruluğuna katkıları incelendiğinde, en fazla artışı SYM verisinin sağladığı, bunu eğim ve
NFBÖİ verilerinin izlediği görülmüştür.
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ABSTRACT:
Land-cover detection from satellite imagery is one of the important study area in remote
sensing and these data are needed in the areas such as planning studies, urban land use
detection, map updating. With recent technological developments, the remote sensing data,
analysis and techniques have been used effectively for rapid and efficient existing land cover
detection. The aims of this study are to detect land cover classes from Landsat 8 imagery
using Maximum Likelihood Classification technique and to investigate the effect of additional
bands namely Digital Elevation Model (DEM), Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI) and slope data on classification accuracy. The study area is located in Antalya
province borders and covers the Manavgat river drainage basin that is about 2393.7 km2
starting from the southern part of the Seydişehir province border to Mediterranean Sea. The
elevation range of the study area is between 0-2553m. The study area covers Manavgat,
Akseki and Ibradi provinces and their towns and villages. For land cover detection, Landsat 8
satellite images that are acquired on September 11, 2013 and ASTER DEM data were used.
In this study, the Landsat 8 multispectral colour images (the first seven bands: coastal
aerosol, blue, green, red, near infrared, short wave infrared1, short wave infrared2) were
fused with panchromatic image (band 8) and 15m spatial resolution colour image (7 bands)
was obtained. NDVI was generated using the red and near infrared bands of this pansharpened image. On the other hand, a slope map was generated from ASTER DEM. Using
these data five datasets were prepared. The first data set includes the original bands of the
pan-sharpened Landsat 8 image (7 bands). The second, third and fourth data sets contain
ASTER DEM, NDVI, and slope data, respectively in addition to original bands of the pansharpened Landsat 8 image. Lastly, the fifth data set includes all bands. For performing
supervised classification eight land cover types, which are urban, irrigated farming, dry
farming, forest, scrub, water, bare land, rock, were determined by considering the properties
65 / 109
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014

of the area. Then, about 1000 training pixels were collected for each class and the spectral
separability values of the training areas were computed using Jeffries-Matusita method.
When these values were analysed, it can be seen that the highest spectral separability
values were obtained for the fifth data set. In the study, Maximum Likelihood Classification
technique was used for the classification process.
To evaluate the classification results, accuracy assessment was performed. For this purpose,
totally 400 reference pixels (50 pixels for each class) were collected and error matrices were
generated. According to the obtained results, the lowest classification accuracy was obtained
when the first data set, which includes only the original bands, was used with the overall
accuracy value of 69.00% and the kappa value of 0.6497. On the other hand, the highest
classification accuracy was obtained for the fifth data set that includes all of the bands with
the overall accuracy value of 87.75% and the kappa value of 0.8538. When the contribution
of the each additional band to the classification accuracy is examined, it was observed that
the DEM provides the highest increase; the slope and NDVI data follow it.
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KORUMA KUŞAKLARINDAKİ DURUMUN LANDSAT 8 UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN
BELİRLENMESİ
M. Kaynarcaa ve D. Koç-Sanb
a

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar
Bulvarı, Kepez, Antalya, Türkiye (mustafakaynarca@msn.com)
b

Akdeniz Üniversitesi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü, 07058 Antalya, Türkiye
(dkocsan@akdeniz.edu.tr)

ANAHTAR KELİMELER: Landsat 8, Görüntü Sınıflandırma, Karacaören İçme suyu
Havzası, Koruma Kuşakları
ÖZET:
Nüfus artışına paralel olarak hızlı ve plansız kentleşme, endüstriyel gelişme, yoğun tarım
faaliyetleri ve yanlış arazi kullanım kararları kullanılabilir su kaynaklarının azalmasına sebep
olmaktadır. Su kaynaklarının korunması, bu kaynakları tehdit eden sorunların belirlenmesi ve
bu tehditlerin ortadan kaldırılması içme suyu havza planlaması ve yönetimi açısından
oldukça önemlidir. Güncel arazi kullanım verilerinin elde edilmesi tehdit unsurlarının ortaya
koyulmasını sağlamada faydalı olabilir ancak çoğu zaman bu veriler güncel değildir. Uzaktan
algılama verileri, yöntem ve teknikleri güncel arazi örtüsü/kullanımı verilerinin elde
edilmesinde verimli olarak kullanılabilir. Bu çalışmanın amaçları, Antalya kenti için en önemli
yüzeysel

su

kaynaklarından

biri

olan

Karacaören

içme

suyu

havzasının

arazi

kullanımının/örtüsünün Landsat 8 uydu görüntülerinden belirlenmesi ve arazi kullanımlarının
koruma kuşaklarındaki dağılımlarının ortaya koyularak içme suyu kaynağını tehdit eden
unsurların tespit edilmesidir. Çalışma alanı olarak belirlenen Karacaören içme suyu havzası
yaklaşık 6500 km2'lik bir alanı kapsamaktadır ve kuzeyde Eğridir Gölü ve Sultan Dağı,
güneyde ise Gebiz yerleşimi ile sınırlıdır.
Çalışmada arazi kullanımının/örtüsünün belirlenmesinde, Nisan 2013 tarihli Landsat 8 uydu
görüntüleri ve SRTM Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) kullanılmıştır. Öncelikle, Landsat 8 çok
bantlı renkli görüntüleri (mavi, yeşil, kırmızı, yakın kızıl ötesi, kısa dalga kızıl ötesi1 ve kısa
dalga kızıl ötesi2) ile pankromatik görüntü (bant 8) zenginleştirilerek 15m çözünürlüklü çok
bantlı görüntü elde edilmiştir. Sonra, bu görüntünün kırmızı ve yakın kızıl ötesi bantları
kullanılarak Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NFBÖİ) oluşturulmuştur. Daha sonra,
zenginleştirilmiş Landsat 8 uydu görüntüleri, NFBÖİ ve SYM verileri kullanılarak dört veri seti
hazırlanmıştır. Veri seti 1 yalnızca zenginleştirilmiş Landsat 8 uydu görüntüsünün
bantlarından oluşmaktadır. Veri seti 2 ve 3 zenginleştirilmiş Landsat 8 uydu görüntüsünün
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bantlarına ek olarak sırasıyla NFBÖİ ve SYM bantlarını içermektedir. Veri Seti 4 ise tüm
bantları içermektedir. Veri setlerinin kontrollü sınıflandırmasının yapılabilmesi için, uydu
görüntüsü incelenerek orman, su, sulu tarım, kuru tarım-yerleşim, fundalık/makilik, kayalık,
çıplak alan ve karla kaplı alan olmak üzere sekiz sınıf belirlenmiştir. Her bir sınıftan yaklaşık
2000 adet öğrenme pikseli toplanmıştır. Veri setlerinin spektral ayrılabilirlik değerleri JeffriesMatusita metodu ile hesaplanmıştır. Elde edilen değerler incelendiğinde en yüksek spektral
ayrılabilirlik değerlerinin Veri Seti 4 için elde edildiği görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada
en büyük olasılık sınıflandırma tekniği zenginleştirilmiş Landsat 8 uydu görüntüleri, SYM ve
NFBÖİ verilerini içeren dördüncü veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra,
Karacaören barajının mutlak, kısa ve orta dereceli içme suyu koruma kuşakları tampon
analizi kullanılarak mevzuata göre oluşturulmuştur. Uzun koruma kuşağı/havza sınırı da
SRTM SYM'den elde edilmiştir.
Sınıflandırma sonucunun doğruluğunu kontrol etmek amacıyla her bir sınıftan 40 adet olmak
üzere 320 adet referans noktası belirlenmiş ve hata matrisi oluşturulmuştur. Çalışmada,
sınıflandırma doğruluğu %78.13 olarak hesaplanmıştır. İçme suyu koruma kuşaklarındaki
alan dağılımları incelenmiş ve içme suyu için tehdit oluşturan arazi kullanımı sınıflarının (sulu
tarım, kuru tarım ve yerleşim) mutlak, kısa ve orta koruma kuşaklarındaki dağılımları
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre mutlak koruma kuşağında 13.53 km2, kısa
koruma kuşağında 21.84 km2 ve orta koruma kuşağında 24.92 km2 olmak üzere toplam
60.29 km2'lik sulu tarım, kuru tarım ve yerleşim alanlarının bulunduğu tespit edilmiştir.
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ABSTRACT:
In parallel with the population growth, rapid and unplanned urbanization, industrial
development, intensive agricultural activities and wrong land-use decisions lead to a
reduction in available water resources. Protection of water resources, determination of the
problems that threats these resources and elimination of these threats are very important for
drinking water basin planning and management. Obtaining current land use data may be
useful to put forward the threat elements, but most of the time these data are not up to date.
The remote sensing data, methods and techniques can be utilized efficiently to obtain current
land use/cover data. The objectives of this study are to detect land use/cover of the
Karacaören drinking water basin, which is one of the most important surface water resources
of the Antalya province, from Landsat 8 satellite imagery and to determine the elements that
threat the drinking water resource by providing the distribution of land use classes over the
protection zones. Karacaören drinking water basin that is defined as study area covers
approximately 6500 km2 and limited with Eğridir Lake and Sultan Mountains in the north and
Gebiz settlement in the south.
In this study, Landsat 8 satellite images that are acquired in April 2013 and SRTM Digital
Elevation Model (DEM) were used for land use/cover detection. Initially, Landsat 8 multiband color images (blue, green, red, near infrared, short wave infrared1 and short wave
infrared2) and panchromatic image (band 8) were fused and 15m resolution multispectral
image was obtained. Then, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was generated
using the red and near-infrared bands of the pan-sharpened Landsat 8 satellite images.
Afterwards, four data sets were created using pan-sharpened Landsat 8 satellite imagery,
DEM and NDVI. The Data Set 1 consists of only the original bands of pan-sharpened
Landsat 8 satellite image. The Data Sets 2 and 3 include DEM and NDVI images,
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respectively, in addition to the bands of Landsat 8 satellite image. On the other hand, Data
Set 4 contains all of the bands. For performing supervised classification using these data
sets, eight classes, which are forest, water, irrigated farming, dry farming-urban, scrubland,
rock, bare land and snow, were determined by analyzing the satellite imagery. Nearly 2,000
training pixels per class were collected. The spectral separability values of the data sets were
calculated by performing the Jeffries - Matusita technique. When the found values analyzed,
it can be seen that the highest spectral separability values obtained for Data Set 4.
Therefore, in this study, maximum likelihood classification was carried out using fourth data
set that includes Landsat 8 satellite imagery, DEM and NDVI. Then, absolute, short-and
medium drinking water protection zones of Karacaören dam were generated using buffer
analysis according to the regulation. The long protection zone/watershed boundary was
obtained from SRTM DEM.
In order to check the accuracy of classification result 320 reference points (40 reference
points for each class) were determined and the error matrix was generated. In the study, the
classification accuracy was calculated as 78.13%. The land use classes on drinking water
protection zones were examined and the distribution of the land use classes that threat the
drinking water (irrigated farming, dry farming and urban) on the absolute, short and medium
protection zones was computed. According to the obtained results, it was investigated that in
the absolute protection zone there are 13.53 km2, in the short protection zone there are
21.84 km2, and in the medium protection zone there are 24.92 km2 (totally 60.29 km2)
irrigated farming, dry farming and urban areas.
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UYDU TABANLI YAĞIŞ ALGORİTMALARININ TOPOĞRAFİK OLARAK KARMAŞIK
BÖLGELERDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE HATALARININ DÜZELTİLMESİ
Y. Derin ve K. K. Yılmaz
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ANAHTAR KELİMELER: Uydu tabanlı yağış algoritmaları, hata düzeltme, hidroloji,
hidrolojik modelleme, Filyos Havzası
ÖZET:
Yağışın alansal ve zamansal dağılımının güvenilir şekilde ölçümü havza su yönetimi ve
taşkın erken uyarı sistemlerinin önemli bir parçası olan hidrolojik modelleme çalışmaları için
bir ön koşuldur. Karmaşık topografya üzerinde meydana gelen yüksek değişkenli yağışın
yağış ölçerler ile temsil edilmesindeki zorluklar uydu tabanlı algoritmaları havza bazında
hidrolojik çalışmalar için çekici duruma getirmiştir. Uydu tabanlı yağış ölçümleri küresel ve
yüksek çözünürlüklü olmasına rağmen, bu ürünler belirli hatalar içerir ve dolayısıyla daha
doğru yağış ürünleri kullanılarak bir hata düzeltme prosedürü geliştirilmesi gereklidir. Bu
çalışmada üç farklı uydu tabanlı yağış tahmin algoritması, Tropical Rainfall Measuring
Mission Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA), NOAA/Climate Prediction Center
Morphing Method (CMORPH) and EUMETSAT’s Multi-Sensor Precipitation Estimate (MPE),
topografik olarak karmaşık özellik gösteren Filyos Havzası üzerinde sık bir yağış ölçer ağı ile
değerlendirilmektedir. Değerlendirme nicel, kategorik ve grafik göstergeler kullanılarak birden
fazla zaman ve mekan ölçeklerinde gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre,
uydu tabanlı yağış ürünleri, orografik yağışa sahip bölgelerdeki yağışı olduğundan az, iç
kısımlardaki kurak bölgelerde ise olduğundan fazla göstermekle birlikte mevsimsel olarak da
farklılıklar göstermektedir. Ayrıca, uydu tabanlı yağış algoritmaları için "fizyografik benzerlik"
prensibine dayalı bir hata düzeltme algoritması önerilmektedir. Önerilen hata düzeltme
algoritması

uzaklık-bazlı algoritmalara kıyasla daha iyi performans sergilemektedir.

Karmaşık topoğrafyanın hakim olduğu bölgeler için uydu tabanlı yağış algoritmalarının
hidrolojik modellere girdi olarak kullanılabilirliği konusundaki tartışmayla sunuma son
verilecektir.
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KEY WORDS: satellite-based rainfall algortihms, bias correction, hydrology, hydrologic
modeling, Filyos Basin
ABSTRACT:
Reliable quantification of spatio-temporal distribution of rainfall is a pre-requisite for any
hydrological modeling study such as basin-scale water management and flood early warning
systems. Difficulties in representation of high rainfall variability over complex topography
using rain gauges make satellite-based rainfall retrieval algorithms potentially attractive for
basin scale hydrologic. Even though satellite-based rainfall measurements are quasi-global
and high resolution, these products has limitations that necessitate a bias adjustment
procedure using more accurate rainfall products. This study evaluates three different
satellite-based rainfall retrieval algorithms, namely, Tropical Rainfall Measuring Mission
Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA), NOAA/Climate Prediction Center Morphing
Method (CMORPH) and EUMETSAT’s Multi-Sensor Precipitation Estimate (MPE) using a
relatively dense rain gauge network within topographically complex Filyos Basin. The
evaluation is performed at multiple time and space scales using quantitative, categorical and
graphical measures. Our results indicated that satellite-based products significantly
underestimated the rainfall in regions characterized by orographic rainfall and overestimated
the rainfall in the drier regions with seasonal dependency. Further, we propose a bias
adjustment algorithm for the satellite-based rainfall products based on the “physiographic
similarity” concept. The performance of the proposed bias adjustment algorithm is than
compared to distance-based bias correction algorithms, and found to perform better. We will
conclude with a discussion of the utility of satellite-based rainfall algorithms as input to
hydrologic models in topographically complex regions.
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Yorumlama Yöntemi, potansiyel bina deprem tehlikesi
ÖZET:
Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY); yazılımın kaynak kodunun incelenmesine ve
değiştirilmesine olanak sağlayan, hızlı, güvenilir ve ücretsiz bir yazılım modelidir. AKKY’nin
esneklik, performans, lisans maliyetlerinden tasarruf, belirli bir firmaya bağımlı olmama ve
açık standartlara uygunluk gibi pek çok avantajı bulunmaktadır. Eğer teknik açıdan yeterli
olanaklara sahip olunursa, hem zaman hem de parasal açıdan büyük kazançlar ve başarılar
elde edilebilir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yazılım konusunda bu yöne doğru bir
gidiş gözlenmektedir. İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere’de yaklaşık 10 yıl önce başlayan ve
hızla gelişen bu yazılım modeli son yıllarda Türkiye’de de önem kazanmaya başlamıştır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), bir taraftan çok sayıda konumsal veriye gereksinim duyan bir
yöntem, diğer taraftan ise bu sistem için kullanılan yazılımların çok pahalı olması, bu konuda
çalışanları açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmelerine neden olmaktadır.
Bu çalışma, 1999 Marmara Depreminden sonra sıkça gündeme gelen binaların depreme
dayanım tehlikesini belirlemeye yöneliktir. Çalışmada, Hızlı Görsel Yorumlama Yöntemi
(HG2Y) kullanılmıştır. HG2Y kısa sürede binaların bu konuda envanterini yapmaya, binaların
depreme dayanım potansiyelini ortaya koymaya yarayan bir yöntemdir. Bu çalışmalarda
kullanılan arayüzün açık kaynak kod ile hazırlanan bir yazılım ile yapıldığı gösterilecektir.
Yine sahada toplanan verilerin hesaplamaların sahada yapılması ve verilerin sahadan
anında sunucuya gönderilme işlemleri gerçekleşmiştir. Sahadan kısa süre içinde toplanan
veriler

açık

kaynak

kodlu

bir

yazılım

ile

değerlendirilerek

analiz

edilmekte

ve

yorumlanmaktadır.
Bu çalışmada hazırlanan açık kaynak kodlu arayüz yazılımı ve diğer konularla ilgili açık
kaynak kodlu yazılımların maliyetleri çok yüksek olan yabancı yazılım lisans ücretlerini
ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Bu tür çalışmaların artması ülke ekonomisine büyük
katkılar sağlayacaktır. Bunun yanında, bu konularda yabancı yazılım firmalarına olan dışa
bağımlılık azalacaktır.
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ABSTRACT:
Open Source Software (OSS) is a fast, reliable and free software model that enables
examination and modification of the source code of software. OSS has many advantages,
such as compliance with open standards, flexibility, performance, savings on license costs,
not being dependent on a particular firm. If you have technically adequate facilities, both time
and success can be achieved huge gains in monetary terms. As in the whole world, a
transition for using ordinary type to open source softwares has been observed in our country.
Spain, Italy, France and England began about 10 years ago and rapidly evolving open
source software model that has gained importance in recent years in Turkey.
Geographic Information Systems (GIS), is an application tool that needs a large number of
spatial data, on the other hand, the software used for this system to be very expensive, this
issue is caused by their employees in making the transition towards open source software.
This study is to determine buildings potential seismic hazards which is often on the agenda
after the 1999 Marmara Earthquake. The Rapid Visual Screening Method (RVS) was used in
this study. RVS is an appropriate method to demonstrate the potential earthquake resistance
of buildings as quick as possible. The software interface used in this study is carried out by
an open source software. However, data collected from field to field calculations and
processed data were sent immediately to the server. In the end, the result of the
interpretation and evaluation of the collected data is obtained in a short time with an open
source software.
Prepared interface by open source code in this study and the other open source softwares in
these fields is thought to eliminate the high foreign software license fees. Such studies will
contribute to increase the economy of the country. In addition, the dependence on foreign
software companies on these issues will be reduced.

74 / 109
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014

ONLINE DESTEK VEKTOR REGRESYON ANALIZLERI ILE TAHMIN MODELLERI
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ÖZET:
Online destek vektor regresyon analizleri bugune kadar arazi birimlerirnin tahmini, kaya
derinliği değişkenligi, yagis miktari tahminleri, uzaktan algilama ve cografi bilgi sistemleri gibi
degisik alanlarda uygulanmistir.
Online destek vektor regresyon analizleri destek vektor makinasinin regresyon analizleri
uzerinde kullanilmasi dahilinde gerceklestirilir. Aralarindaki fark, destek vektor makinasi; veri
siniflamada kullanilan bir yontem iken, destek vektor regresyon; zaman serilerinde verileri
bagimsiz degisken (girdi) olarak kabul ederek, regresyon analizleri kapsaminda bagimli
degiskeni (cikti) belirler.
Online destek vektor regresyon (OL-SVR) ise destek vektor regresyon verilerini belirlenmis
zaman araliklari ile makinaya ogreten bir yontemdir. Tahmin modellerinin gercek zaman
verileri ile guncellestirilmesi modelin dogrulugu bakimindan idealdir. Boylece makina egitimi
her defasinda bastan baslamayacak, veriler onceden belirlenmis araliklarla ilave edilerek ve
ya cikarilarak, model otomatik bir duzende sisteme adapte edilmis olacaktir.
Bu calismanin amaci online destek vektor regresyon analizlierinin zaman tahminleri yaptigini
gostermek ve online destek vektor regresyon sonuclarinin dogrulugunu bugun kullanilan
offline (yigin) destek vektor regresyon sonuclari ile karsilastirmaktir. Deneyler, tum Londra yol
agi uzerinden, 10 farkli bolgedeki baglanti uzerinde uygulanmistir. Calisma sirasinda, daha iyi
bir modelin olusturulmasi icin, verilerin trafikteki yogunluga gore kendi icersinde de
siniflandirilmasi onem teskil etmektedir.
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ABSTRACT
Online support vector regression (OL-SVR) has been applied in diverse fields such as land
cover estimation, rock depth variability, rainfall prediction, various remote sensing and
geographical information system applications.
Support Vector Regression (SVR) is a variation of a more well known technique called
Support Vector machine (SVM). The difference between two methods is where SVM just
does the job of classification of the data, SVR models the time series data such that the
historical time data is used as an input (independent variable) for regression to determine
output (dependent variable).
Online support vector regression (OL-SVR) brings in the concept of incremental learning,
which is ideally suited to the problem of updating a forecast model in real time. This means
that instead of training the system from the start every time, as happens in batch SVR, we
are only required to incrementally add or remove data into the system, and the model
automatically adapts to the new conditions.
The objective of this study is to demonstrate the usability of online SVR for prediction model
and show that the accuracy of results of online SVR are comparable to batch SVR. The
experiments are carried out over 10 links strategically selected from London network to
represent the whole road network of the capital. It was important to segregate the data into
various peak times to better model the trends in the underlying data.
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ÖZET:
SST (Sea-Surface Temperature) Deniz Yüzeyi Sıcaklığı hava ve deniz yüzeyleri arasındaki
ısı değişiminin tahmin edilmesinde kullanılan önemli bir jeofiziksel parametredir. Özellikle
küresel iklim modelleri için gerekli olan dünyanın ısı dengesinin ortaya konması, atmosferik
ve okyanus sirkülasyonlar ve anomalilerin durumunu ortaya koymak açısından SST büyük
önem taşımaktadır.
Van Gölü Ülkemizde su seviyesi ve iklim parametreleri konusunda en çok izlenen ve çeşitli
bilimsel çalışmalara konu olan alanlardan birisidir. Su yüzeyi ve sınırlarında yıldan yıla
önemli değişimler gözlenen Van Gölü, ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde önemli tektonik
ve kapalı bir havzadır. Özellikle son yaşanan deprem yerbilimcilerinin ve diğer disiplinlerin
dikkatini Van Gölü çevresine çekmiştir. Su yüzeyi sıcaklık değişimi tektonik açıdan bir
parametre olarak kullanılabilir. Bu çalışmada AVHHR uydu verileri kullanılarak uzaktan
algılama yöntemiyle Van Depremi (23 Eylül 2011) öncesi

göl yüzeyindeki su sıcaklık

değişimleri incelenmiş ve bölgenin depremselliği ile ilişkili bir tartışma zemini oluşturulmuştur.
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ABSTRACT:
Sea surface temperature (SST) is an important parameter which could be derived from
space via satellites, Such as AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), and
used in oceanography and meteorology due to its major influence on the exchange
processes at the air-sea interface.
Lake Van is as an enclosed tectonic basin on the Eastern region of Anatolia and mostly
investigated in terms of water level, boundary and climatic parameters. Present work
investigated long term SST variation using AVHRR data of Lake Van including quake years
which other scientists also interested in.
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ÖZET:
Yerbilimlerinde uzaktan algılama tekniklerinin kullanılmasıyla birlikte yoğun olarak aktif kırık
sistemleri ile magmatik sokulumların ve aktif genç volkanların bulunduğu kuşaklarda yer alan
jeotermal alanların tespiti konusundaki çalışmalar da gün geçtikçe artmaktadır.
Bu çalışmada, Landsat TM ve ASTER uydu görüntüleri yardımıyla Denizli-Kızıldere
sahasının

jeotermal

potansiyel

alanlarının

belirlenmesi

amaçlanmıştır.

Bu

amaç

doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada, 1/100.000 ölçekli topoğrafik harita, 08.08.1984
tarihli Landsat TM ve 10.08.2005 tarihli ASTER gündüz, 21.06.2005 tarihli ASTER gece uydu
görüntüsü ile ASD Arazi Spektrometre verileri kullanılmıştır. Yararlanılan uydu görüntülerinin
geometrik ve radyometrik düzeltmeleri yapılarak amaca yönelik çalışmalar uygulanmıştır.
Jeotermal alanın ısı yayılımını tespit etmek amacıyla Landsat TM ve ASTER uydu
görüntülerinin termal bandlarından yararlanılarak yüzey sıcaklıkları hesaplanmıştır. Bölgenin
jeotermal alterasyon alanları ASTER uydu görüntüleri yardımıyla farklı band oranlama
teknikleri uygulanarak belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
Çalışma sahasındaki alterasyon alanlarından toplanan örneklerden ASD Arazi Spektrometre
yardımıyla spektral veriler elde edilmiştir. Bu sonuçlar uydu görüntüleri yardımıyla tespit
edilen mineral alterasyon alanları ile karşılaştılmıştır.
Sonuç olarak uzaktan algılama teknikleri ile saptanan mineral alterasyon alanları ve yüzey
sıcaklık verileri kullanılarak jeotermal alanların tespit edilebilirliği değerlendirilmiştir. Uzaktan
algılama teknikleri ile tespit edilen jeotermal alterasyon alanları arazi verileri ile birlikte
değerlendirildiğinde, sahada belirlenen alterasyon alanları ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.
Landsat ve ASTER gündüz ve gece uydu verilerinden elde edilen yüzey sıcaklık verilerinin
arazi çalışmalarında saptanan sıcak su ve buhar çıkış noktaları ile birebir çakıştığı ve sıcaklık
değerlerinin 35uydu görüntülerinin kullanılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
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ABSTRACT:
With the use of remote sensing techniques in earth sciences, studies related with the
detection of geothermal fields along the belts in which active faults systems, magmatic
intrusions and active young volcanoes are located increase every day.
In this study, it was aimed at determining geothermally potential fields of Balıkesir / Hisaralan
by means of Landsat TM and ASTER satellite data. So, 1/100 000 scale topographical map,
daytime images of Landsat TM (08.08.1984) and ASTER (10.08.2005), nighttime image of
ASTER (21.06.2005) and ASD Field Spectrometry data were used in this project. Satellite
data used were both geometrically and radiometrically corrected and studies related with the
purpose of the project were applied. In order to detect the heat distribution of the geothermal
field, the surface temperature map was estimated using thermal bands of daytime Landsat
TM and both daytime and nighttime ASTER satellite images. Geothermal alteration areas of
the region were detected by applying different band rationing techniques using ASTER data
and the resultant maps generated were then compared with each other. Rock samples were
taken from the study area to obtain their spectral graphics by means of ASD Field
Spectrometer. These results were then compared with mineral alteration areas which were
detected on satellite images by remote sensing techniques.
As a result, the detectability of geothermal fields were assessed using mineral alteration
fields using remote sensing techniques of which were determined by remote sensing
techniques. It was seen that, geothermal alteration fields which had been detected by remote
sensing techniques were compatible with field observations. It was also detected that surface
temperature data obtained by both day and night time images of Landsat and ASTER
satellites totally matched with hot spring and steam outflow locations and temperatures
values ranged between 35satellite data would be suitable in such geothermal resource investigations.
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ÖZET:
Sunulan bu çalışma uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak hidrotermal alterasyon türlerini
belirlenme, haritalanma ve doğrulama analizleri ile yüzey sıcaklık anomali haritalarının
oluşturulması çalışmalarının denetleştirilmesi doğrultusunda alanının jeotermal potansiyelinin
değerlendirilmesini kapsamaktadır. Çalışma alanı, yakın civarında sıcaklıkları 63°C ile 89°C
arasında değişen çok sayıda termal su ve buhar çıkışının gözlemlendiği İzmir ili'nin
kuzeyinde yer alan Bergama, Dikili, Çandarlı ve Altınova ilçelerini kapsamaktadır. Ege
Bölgesi'nin kuzeyinde bulunan inceleme alanı açılma rejiminin hakim olduğu tektonik olarak
çok aktif olan bir bölgede yer almaktadır. Çalışma kapsamında görünür yakın kızıl ötesi dalga
boyu aralığında 3, kısa dalga kızılötesi dalga boyu aralığında 6 ve termal kızıl ötesi dalga
boyu aralığında 5 bandı bulunan ASTER uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Bu çalışma,
ASTER uydu görüntülerinin analizinden elde edilen mineral alterasyon zonları ve jeotermal
anomaliler ile sıcak su kaynaklarının, jeolojik birimlerin ve çizgiselliklerin denetleştirilmesini
ve elde edilen bulgular neticesinde bölge için göreceli bir yüzey sıcaklığı ve mineral
alterasyon haritasıyla birlikte bir jeotermal anomali haritası üretmeyi amaçlamaktadır.
Jeotermal potansiyel değerlendirilmesi kapsamında yapılan alterasyon minerallerini belirleme
çalışmalarında; formasyon sıcaklıkları hakkında bilgi sağlamalarından dolayı, amaç,
alterasyon minerallerinin tayinidir. Yapılan yüzey sıcaklığı anomali analizi ile haritalanan
alterasyon tipleri birlikte değerlendirilmiştir. Yüksek bir spektral çözünürlüğe sahip
olmamasına rağmen, görünür yakın kızıl ötesi dalga boyunda görüntü alabilme kapasitesinin
yanı sıra özellikle, jeolojik araştırmalarda sıkça kullanılan kısa dalga kızıl ötesi ve termal kızıl
ötesi dalga boylarında görüntü imkânı tanımasından dolayı bu çalışma kapsamındaki
haritaların elde edilmesinde ASTER uydu görüntüleri tercih edilmiştir. Analizlerden önce,
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ASTER görüntüleri üzerinde “Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü Indeksi (NDVI)” kullanılarak
bitki örtüsü ve ayrıca su kütlesi maskelemesi uygulanmıştır
Çalışmanın ilk aşmasında, bölgenin uydu görüntüsünün işlenmesi öncesi beklenen
alterasyon türlerinin ve minerallerinin belirlenmesinde ve belirlenecek alterasyon zonlarının
mekânsal dağılımının doğrulanmasında JICA (1987) tarafından üretilen alterasyon haritası
temel alınmıştır. Bu harita arazi ve laboratuvar çalışmaları ile araziden alınan numuneler
üzerinde yapılan X ışınları kırınım (XRD) analizleri ile oluşturulmuştur. Bu çalışmada
belirlenmiş alterasyon türleri; silika mineral tipi, alunit mineral tipi, kaolinit-pirofillit ve alüminokil

tipi

olarak

sınıflandırılmış

ve

haritalanmıştır.

ASTER

mineral

haritalarının

oluşturulmasında, beklenen hidrotermal alterasyon minerallerinin spektral imzaları göz
önünde bulundurularak belirlenen farklı bant oranlarından, çeşitli kompozit görüntülerden,
Crosta tekniğinden ve spektral haritalama yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu çalışmayla
alandaki alterasyon türleri temel alterasyon minerali haritası ile denetleştirilerek mekânsal
olarak detaylandırılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında uygulanan termal analizler ise,
arazide alınan sürekli yüzey sıcaklığı ölçümler ile gece ve gündüz görüntülerinin işlenmesini
kapsamaktadır. Maskelenmiş uydu görüntülerinin işlenmesi esnasında ilk olarak, termal uydu
görüntülerinde karşılaşılan, güneşin farklı yüzey malzemelerini farklı hızlarda ısıtmasından
(veya gece saatlerindeki soğumalardan) kaynaklı albedo (beyazlık derecesi) etkisinin
giderilmesi için gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, 1/25.000 ölçekli topoğrafik
haritadan elde edilen Sayısal Yükseklik Modelinden faydalanılarak gölgeli rölyef haritası
üretilmiştir. Ayrıca gündüz görüntüsünün görünür yakın kızıl ötesi dalga boyunda yer alan ilk
üç bandı için atmosferik düzeltme işlemi yapılarak, yansıma görüntüleri elde edilmiştir. Bu
yansıma görüntüleri ve gölgeli rölyef (eğim faktörü) görüntüsü kullanılarak albedo görüntüsü
oluşturulmuş ve sadeleştirilmiş ısı enerjisi yaklaşımı kullanılarak gece ve gündüz yüzey
sıcaklığı görüntüleri düzeltilmiştir. Ayrıca, ısıl atalet etkisinin ortadan kaldırılması için 24
saatlik sürekli sıcaklık ölçümlerinden faydalanılmıştır. Analizlerin sonucunda elde edilen
göreceli yüzey sıcaklık haritası ve alterasyon mineral haritası bilinen jeotermal kaynaklar, fay
ve çizgisellik dağılımı, jeolojik formlar ve birimler ile uyumu Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
ortamında denetleştirilerek bölgenin jeotermal potansiyeli üzerine yorumlarda bulunulmuştur.
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ABSTRACT:
This study encompasses the detection, mapping and validation of hydrothermal alteration
types and minerals, surface temperature anomaly mapping utilizing remote sensing methods
in order to assess the geothermal potential of the Dikili region. The study area covers
Bergama, Dikili, Çandarlı and Altınova districts located at the northern part of İzmir Province
where fumaroles and numerous thermal water outflows with temperatures between 63°C and
89°C are present. The study area is located at the northern part of Aegean Region. It is a
tectonically very active area under the control of the extensional regime. ASTER (Advanced
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) satellite images which includes 3
bands at visible near infra-red bandwidth, 6 bands at short wave infra-red wavelength and 5
bands at thermal infra-red wavelength range was used for the alteration mapping of the study
area. The purpose of this study is to correlate the geothermal anomalies with thermal
springs, geological units and lineaments and to prepare a relative surface temperature map
and the alteration zones to determine the geothermal anomalies utilizing the ASTER image
of the area. Within the context of geothermal potential assessment, the studies in order to
detect and identify the alteration minerals are performed since these alteration minerals
provide information on formation temperatures. Even though the ASTER sensor does not
have a very high spectral resolution, its ability to acquire images at short wave infra-red and
thermal infra-red wavelength regions along with the visible near infra-red range, makes it
capable of mapping the minerals.
In this study, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and water body masking was
applied on the ASTER image. In the first part of the study an alteration map of the region
produced by JICA was used to obtain information on the expected alteration types and
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minerals prior to image processing and for the validation of the spatial distribution of the
identified alteration zones. This map was generated by using field and laboratory studies
including X-Ray Diffraction (XRD) analysis performed on the samples collected from the field.
Alteration types detected by JICA was classified and mapped as; silica mineral type, alunite
mineral type, kaolinite-pyrophillite and alumino-clay type. Band ratios, various image
composite images, Crosta technique and spectral mapping methods were performed by
considering the spectral signatures of the expected hydrothermal alteration minerals in the
study area. The alteration map generated by the assessment of the produced mineral maps,
was correlated by the validation map of the area, therefore, a spatially more detailed
alteration map was obtained.
In the second part of the study, the performed analysis consists of processing the day-night
image pair as well as the continuous temperature measurements collected from the field.
Firstly, the necessary corrections required to remove the albedo effect which occurs due to
differential heating of different materials (or cool down during night-time) were performed. For
this purpose, the Digital Elevation Model produced from the 1/25.000 scaled topographical
maps was used to generate a shaded-relief map. Furthermore, the reflection images for the
first three bands of the daytime image at visible near infra-red wave length were generated
by applying atmospheric correction. These reflection images along with shaded-relief (slope
factor) image were used to create an albedo image and finally the day-night image pair was
corrected by utilizing all these images according to simplified heat energy approach. Further,
24 hour in-situ continuous temperature measurements were utilized in order to remove the
thermal inertia effect. Finally, the relative surface temperature map and alteration mineral
map developed were correlated with the known geothermal manifestations, distributions of
faults and lineaments and geological forms and units within a GIS environment.
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RASAT GÖRÜNTÜLERİNİN ORTHOREKTİFİKASYONUNDA FARKLI REFERANS VE
DEM VERİLERİ İLE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
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ANAHTAR KELİMELER: RASAT, orthorektifikasyon, Landsat 8, SRTM
ÖZET:
RASAT, TÜBİTAK UZAY’ın BİLSAT uydusundan sonra tasarladığı ikinci uzaktan algılama
uydusudur. 27 Agustos 2011 tarihinde Rusya’dan fırlatılan RASAT, işlevini başarıyla
sürdürmektedir. 4 günlük zamansal çözünürlük ile pankromatik (7,5 m) ve multispektral
(kırmızı, mavi, yeşil) bantlarda görüntü sağlayan RASAT, süpergeç (pushbroom) kameraya
sahiptir. RASAT görüntülerinin, son kullanıcıya ulaşmadan evvel bir projeksiyon sistemine
göre düzeltilmesi gerekmektedir, bu düzeltme işlemine orthorektifikasyon denilmektedir.
RASAT görüntüleri indirildikten sonra farklı görüntü seviyeleri üretilmektedir. Seviye 3
görüntü, referans görüntüden yer kontrol noktalarının toplanmasıyla ve yükseklik verisinin
eklendiği orthorektifiye edilmiş görüntüdür. Yakın bir zamanda RASAT görüntülerinin haritatabanlı web portal üzerinden sunulması planlanmaktadır. Böylelikle son kullanıcılara
istedikleri seviyede görüntü temin etmeleri sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada, 30x30 km2’lik
bir RASAT görüntüsünün farklı referans görüntülerinden (Google Earth ve Landsat8) 50, 25
ve 12 adet yer kontrol noktası toplanarak farklı yükseklik verileriyle (SRTM ve ASTER)
yapılan orthorektfikasyon sonuçları karşılaştırılacaktır. Elde edilen sonuçların analizi ve
değerlendirilmesiyle RASAT görüntülerinin düzeltilmesi için uygulanacak en uygun
orthorektifikasyon yöntemi bulunacaktır.
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COMPARISON OF ORTHORECTIFICATION METHODS FOR RASAT IMAGES
R. Küpçüa,b,, M. Tekea, A. Çabukb
KEY WORDS: RASAT, orthorectification, Landsat 8, SRTM
ABSTRACT:
RASAT is the second remote sensing satellite to be built in Turkey after BİLSAT by the
TÜBİTAK Space Technologies Research Institute (UZAY). RASAT was launched on August
27, 2011 from Russia and still continues its mission successfully. The RASAT satellite
produces 7,5-meter black-and-white (panchromatic) and 15-meter multispectral (red, blue,
green) imagery from a push-broom camera with 4 days temporal resolution. The data
obtained from RASAT must be corrected to a map projection before it reaches the end user;
this correction is called orthorectification. After RASAT images are downloaded, different
image levels are produced. Level 3 imagery is the orthorectified imagery produced by
collecting ground control points (GCPs) from reference images and adding digital elevation
model (DEM). In the near future, it is planned to present those RASAT imageries from a
map-based web portal, which will allow users to download any level of imagery they require.
In this study, 30x30 km2 RASAT test images are orthorectified by using different reference
images (Google Earth and Landsat 8) and different DEMs (SRTM and ASTER) with 50, 25,
12 ground control points are selected. Results are analysed and compared to determine
optimal parameters for orthorectification.
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ANAHTAR KELİMELER: Toprak aşınımı, Uzaktan algılama, Aşınım modeli, 3B yüzey
modelleme, İnterferometrik SAR, Yersel fotogrametri
ÖZET:
Türkiye'de

arazi kayıplarının yaşanmasına neden olan en önemli problemlerin başında

toprak aşınımı (erozyon) gelmektedir. Arazi kayıpları bir yandan tarımsal üretimi etkileyerek
ekonomiye zarar verirken diğer yandan çevresel etkileriyle de küresel ısınmaya kadar
uzanan hasarlara neden olmaktadır. Bu nedenle aşınımın modellenerek aşınım riski taşıyan
alanların tespit edilmesi gerekli önlemlerin planlanmasında önem arz etmektedir. Bugüne
kadar aşınım modellemesine ilişkin pek çok yöntem önerilmiş, nicel ve nitel olarak aşınımı
tanımlayabilecek farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bunların arasında en çok kullanılan
yöntemlerden biri de “Yenilenmiş Evrensel Toprak Kaybı Eşitliği” (Revised Universal Soil
Loss Equation-RUSLE) yöntemidir. Bu yöntem toprak kayıplarında etkin olan beş faktörü
kullanarak aşınımın tespit edilmesi için bir denklem sağlamaktadır. Bu beş etmen; Yağış
Etmeni (R-Faktörü), Toprak Etmeni (K-Faktörü), Eğim ve Yamaç Uzunluğu Etmeni (LSFaktörü), Vegetasyon/Bitki Örtüsü Etmeni (C-Faktörü) ve Toprak Koruma Etmeni (PFaktörü)’dür. Son zamanlarda teknolojideki gelişmelerle birlikte hızlı ve doğru ölçümler
sağlayan uzaktan algılama yöntemleri ve coğrafi bilgi sistemleri ile entegre kullanımı bu
faktörlerin belirlenmesinde ve daha gerçekçi modeller elde edilmesinde etkili olmuştur. Uydu
görüntüleriyle aşınım sahasına ait arazi kullanımı ve bitki örtüsü çeşitleri belirlenmekte,
tarihsel

görüntülerle

oluşan

değişikliklerin

toprak

kayıpları

üzerindeki

etkileri

incelenebilmekte, coğrafi bilgi sistemleri analiz araçlarıyla da toprak yapısının ve çok yıllık
yağış rejimlerinin modellenmesi kısa sürelerde mümkün olabilmektedir. LS-Faktörünün
belirlenmesi ise sayısal arazi modelleri üzerinden yapılmakta, çoğunlukla da düşük
çözünürlüklü uydu görüntülerinden elde edilen yüzey modelleri kullanılmaktadır. Ancak,
modellerin doğrulanması ve geliştirilmesi için aşınımın nicel ölçümü gerekmektedir. Bununla
beraber, literatürde aşınımın hassas olarak nicel ölçümüne yönelik çalışmalar çok sınırlıdır.
Çalışmamızın uzun vadeli amacı, çeşitli uzaktan algılama yöntemleri ile elde edilen verilerin
kaynaştırılması ile aşınımın hassas olarak ölçümü ve aşınım modelleri ile gerçek aşınımın
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karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmada ise öncelikle, yüzey aşınımı (sheet erosion) tipinde aşınım
olan bir yamaçta LS-Faktörü yersel fotogrametri yöntemiyle elde edilen bir sayısal yükseklik
modeli üzerinden belirlenmiştir. Yersel fotogrametri yöntemi hava fotoğraflarından doğru bir
şekilde ölçülemeyen yüksek eğimlerin ölçümünde etkili bir yöntemdir ve basit, doğru ve hızlı
bir şekilde veri elde etmeyi sağlaması bakımından diğer yüzey ölçüm yöntemlerine göre
avantaj sağlamaktadır. Çalışma alanı olarak Ankara İli, Ayaş İlçesi, Karakoyun Köyü
yakınlarında yamaç bir bölge seçilmiştir. Sahanın görüntüleri Canon 350D DSLR fotoğraf
makinesiyle kaydedilmiş ve çekim yapılan noktalarda ve bazı yer kontrol noktalarında GPS
ile koordinat ölçümü yapılmıştır. Daha sonra fotogrametri yazılımıyla fotoğrafların
değerlendirilmesi sonucunda sahaya ait üç boyutlu arazi modeli elde edilmiştir. Bir CBS
programı yardımıyla, çalışma alanı için tespit edilen RUSLE metoduna ait tüm faktörler
birleştirilerek aşınım risk haritası çıkarılmıştır. Bir yıl sonra da aynı çalışma tekrarlanacak ve
aşınım kestirimi yapılacaktır. Ayrıca, aynı alanda oyuntu aşınımı (gully erosion) olan bir yerde
de eski ve yeni görüntüler karşılaştırılarak aşınım alanı ölçülmüştür. Çalışmada yapılacak bir
sonraki adım toprak aşınımının neden olduğu yüzey kayıplarının tarihsel ve güncel hava
fotoğrafları, güncel yersel görüntüler ve son on beş yıla ait interferometrik SAR çiftleri
yardımıyla tespit edilerek daha hassas bir ölçüm yapılması ve aşınım modeli ile
entegrasyonu olacaktır.
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QUANTITATIVE MONITORING OF SOIL EROSION USING REMOTE SENSING
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KEY WORDS: Soil erosion, Remote sensing, Erosion model, 3D surface modeling,
Interferometric SAR, Terrestrial photogrammetry
ABSTRACT:
In Turkey, soil erosion is the most important problem which causes land degradation. On
one hand, it damages the economy by affecting the agricultural production: on the other
hand, it causes damages to the environment whose effects can even contribute to global
warming. Because of that, detecting the areas under the erosion risk by modeling erosion is
important for making planning necessary precautions. Thus far, many techniques have been
suggested and different approaches have been developed to determine erosion
quantitatively or qualitatively. Among them, one of the most frequently used ones is “Revised
Universal Soil Loss Equation” (RUSLE) method. This method provides an equation using five
factors affecting soil losses for determination of erosion. These five factors are rainfall
erosivity (R-Factor), soil erodibility (K-Factor), slop length and steepness (LS-Factor), land
cover and management (C-Factor) and land support practice (P-Factor). With the recent
developments on the technologies, remote sensing techniques, which provide fast and
accurate measurements, and their integrated use with geographical information systems
have been effective on assessing of RUSLE factors and building more realistic models. Land
usage and vegetation types are identified by the use of satellite images, effects of the
changes are investigated on land degradation by the help of historical images, and with
geographical information analysis tools, soil structure and rainfall regimes can be modeled in
a short time. Identifying the LS-Factor is achieved on digital terrain models and mostly terrain
models constructed from satellite images having low resolution are used. However, erosion
needs to be measured quantitatively to develop and validate the models. Nevertheless,
studies for accurate quantitative measurements of erosion are limited in the literature.
The long term aim of our study is to measure the erosion accurately and to compare erosion
models with actual erosion amount by integrating the data obtained from the various remote
sensing methods. In this study, LS-Factor was detected on a digital elevation model formed
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by terrestrial photogrammetry techniques at a hillside having sheet erosion. Terrestrial
photogrammetry is an efficient method to measure high slopes which cannot be measured
from areal images, and it is advantageous over other methods with its ability to provide data
simply, accurately and fast. A hillside area was chosen as the study area near Karakoyun
settlement of Ayaş county in Ankara province. The images of the area were recorded using
Canon 350 DSLR camera and coordinates of camera stations and coordinates of some
ground control points were measured with GPS. After that, a three dimensional terrain model
was created at the result of the processing of images in phorogrammetry software. Then, by
integrating all the RUSLE factors determined in the area by the help of a GIS software,
erosion risk map of the area is obtained. One year later, the same study will be repeated and
erosion will be estimated. Besides, erosion extent was measured by comparing old and new
images in a field with gully erosion at the same area. Next step of this study will be taking
more accurate measurements of land degradation caused by soil erosion by using historical
and recent areal images, recent terrestrial images and interferometric SAR pairs of last
fifteen years and their integration with an erosion model.
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ÖZET:
Orman yangınları dünyada genel bir çevre problemi teşkil etmekle birlikte günümüzde
sayıları giderek artmaktadır. Literatürde birçok çalışma, yangın riskini farklı yöntemler
kullanarak incelemektedir. Bu çalışmada yöntem olarak,

yangın risk modeli oluşturma

seçilmiştir.
Çalışmanın esas amacı New Forest bölgesinin yangın risk alanlarının belirlenmesidir. Bu
amaca ulaşmak için Uzaktan Algılama ve CBS sistemleri entegre şekilde kullanılmıştır.
Yangın risk modeli için uzaysal ağırlıklı endeks modeli tercih edilmiştir. Modele entegre
edilen ana değişkenler: Bitki örtüsü, yükseklik, eğim, bakı ve yollara yakınlıktır. Orman
yangınına etki eden değişkenler, farklı CBS katmanlarında ayrı ayrı incelenmiştir. Çalışma
alanının yeryüzü kullanım sınıfları, Landsat TM görüntüsü üzerinde kontrollü sınıflandırma
analizi yapılarak belirlenmiştir. Yangın risk faktörlerine, yangına etmen olma derecelerine
göre ağırlıklar atanmış, CBS’de Ağırlıklı Katman Analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanının
yangın risk haritası oluşturulmuş ve alan 4 farklı sınıfa ayrılmıştır: Çok yüksek riskli, yüksek
riskli, orta riskli ve düşük riskli.
Sonuçlar New Forest ormanının yangın risk alanlarını göstermektedir. Bunun yanında
uygulanan modele ek değişkenler ilave edilmiştir. NewForest ormanının 2 mil uzağında
bulunan Petrol Rafinerisi de çalışmaya risk faktörü olarak eklenmiştir. Modele tüm
değişkenlerin eklenmesi ile birlikte, çalışma bölgesinin yangın risk haritası oluşturulmuş ve
yangın önleme planı geliştirmek isteyen uzmanlar için avantaj sağlanmıştır.
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ABSTRACT:
Forest fire is a common environmental problem and today it has increased significantly in all
over the world. Applied forest fire risk assessments have shown that it is crucial to examine
the risk factors of fire in order to develop fire prevention strategies. Many studies have
examined the risk of fire through different methodologies. Due to the fact that forest fire risk
assessment is one of the main emergencies in many studies, the aim of this study is to apply
a forest fire risk model to constitute efficient information for forest resource management.
The main objective of this study is to determine the forest fire risk areas of the New Forest,
Hampshire. In order to reach its goal, study used an integrated approach which combines
remote sensing and Geographic Information Systems (GIS) techniques for assessing the
forest fire risk in New Forest. A spatially weighted index model is prefered for the forest fire
risk model. The main factors integrated in the model are: Vegetation, elevation, slope,
aspect, and proximity to roads. Factors contributing forest fire are examined seperately on
different GIS layers. Remote sensing techniques are used for determining the vegetation
types of the study area. Land cover map of the study area is generated from supervised
classification of the Landsat TM imagery. At last weights are assigned upon the differently
sourced factors and weighted overlay analysis is generated by using GIS. A fire risk map of
the study area is obtained. Output map of the forest fire risk model has divided the study
area into 4 classes which show very high risk, high risk, moderate risk and low risk areas.
Results have shown the risky areas of New Forest. Also additional factors are added to the
model. Due to the fact that an oil refinery is located only two miles away from the forest, oil
refinery risk factor is also added to the study. When all factors are integrated in the model,
fire risk map of the study area has provided advantage for experts to develop plans for fire
prevention.
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ÖZET:
Günümüzde yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri bir çok alanda baz harita (altlık) olarak
kullanılmaktadır. 0.5 metreye kadar çözünürlüğü bulunan bu yüksek çözünürlüklü uydu
görüntüleri üzerinde ortorektifikasyon işlemi yapmadan doğru mesafe, pozisyon, açı ve alan
ölçümü yapmak mümkün değildir. Hassas mühendislik işlemlerinde hata payını mümkün
olduğunca aza indirgemek için gerekli olan bu işlemler sırasında sıkça rastlanılan problemler
ve çözümleri belirli başlıklar altında toplanabilir. Bu başlıklar girdi verisi olarak kullanılan yer
kontrol noktaları, sayısal yükselti modeli (DEM) ve geoit yüksekliği hesabı gibi ana başlıklar
altında toplanabilir.
Yer kontrol noktaları alınırken oluşabilecek problemler alınacak bazı basit önlemlerle
giderilebilir. Sipariş görüntülerde yer işaret noktaları tüm işlemleri kolaylaştırırken arşivden
alınan bir görüntü için kontrol noktası seçiminde görüntü üzerinde kolayca ayırt edilebilen ve
arazi koşullarında ulaşımı kolay olacak noktaların seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken
bir takım hususlar vardır. Sipariş görüntülerde de yer kontrol noktası olarak işaretlenebilecek
lokasyonların ulaşımı hem kolay olmalı hem de silinme ihtimali göz önüne alınmalı ve kolay
görülebilecek yerlerde olmamalıdır. Zamanlama olarak sipariş tarihine yakın olması da doğal
aşınmalara karşı alınabilecek basit bir önlemdir. Tüm koşullar uygun olduğu halde ölçümler
sırasında bu hususlara uyulmazsa tutarsızlıklar ortorektifikasyon işlemleri sonuçlarında
yüksek hata payları oluşmasına sebep olacaktır. Çekilen uydu görüntüleri wgs84 datumu
kullanılarak oluşturulduğu için yapılan tüm işlemlerde bu datumu kullanmak ancak final ürünü
oluştururken istenilen projeksiyon sistemi ve datuma dönüştürmek ayrı kişiler tarafından
yapılan bu işlemlerde komplikasyonları engelleyecektir. İlk olarak girilen yer kontrol noktaları
arasındaki uyum kontrol edilmelidir. Geoit yüksekliği yalnızca bilgisayar ortamında
ortorektifikasyon işlemleri yapan operatör tarafından dikkate alınmalıdır. Kullanılan GPS
cihazının jalon yüksekliği ölçümler sırasında otomatik olarak düşülmelidir. Arşiv görüntüler
için alınacak yer kontrol noktaları her durakta en az 2 adet olmalıdır. Arşivden görüntü
seçerken görüntünün mümkün olduğunca off-nadir olmamasına dikkat edilmelidir. Araziye
93 / 109
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014
çıkmadan ortorektifikasyon yapılabilir ancak bunun için kullanılabilecek haritalar doğru
kaydedilip yüksekliğinin deniz seviyesine göre ölçülü olduğu hatırlanmalıdır. Bu haritalar
üzerinde oluşturulacak sayısal yükselti modeli için izlenmesi gereken yollar arasında birincil
olarak dikkat edilmesi gereken konu yükselti çizgilerinin doğru yazılıp yazılmadığıdır.
Öncelikle 0 veya alanda mümkün olmayan yükseklik değerlerine sahip yükseklikler kontrol
edilmelidir. Yükselti çizgileri kıvrım noktalarından noktalara dönüştürülür. Bu noktalardan
enterpolasyon yapılır. Oluşturulan DEM üzerinde ani renk değişimleri kontrol edilir veya
rölyef oluşturularak gölgelere dikkat edilir. Oluşturulacak rölyefte güneş açısı düşük tutularak
veya kabartıyı abartarak ani ve doğal olmayan yükseklik farkları daha da ön plana çıkarılır.
Bunun gibi birçok konuda dikkat edilmesi gereken konular, izlenebilecek adımlar, muhtemel
olarak karşılaşılan problemler ve çözümleri bu sunumda dile getirilecektir.
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ORTHO-RECTIFICATION AND FREQUENTLY ENCOUNTERED PROBLEMS AND
SOLUTIONS
S. Satıcı
Arcasoy Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti.(selim@arcasoy.com)
KEY WORDS: Ortho-rectification, problems and solutions, coordinate systems, the steps
that must be followed, Digital Elevation Model (DEM), remote sensing , GIS
ABSTRACT:
Today, high-resolution satellite images are used as base maps. With a resolution of 0.5
meters, high-resolution satellite images cannot be used right away for measurements of
positioning, angle and area without ortho-rectification processes. This process is necessary
to reduce the margin of error in precision engineering as much as possible. Frequently
encountered problems and their solutions can be grouped under specific titles. These titles
are the input data for ortho-rectification such as; ground control points, digital elevation
model (DEM) and geoid height calculations.
Problems occurring during measurement of ground control points can be prevented with
simple precautions. Landmarks can facilitate all processes on ordered images to be acquired
whereas, there are a number of issues on images which are from the archive selection of
ground control points must be detectable and easy to locate on field. For ordered images
marked ground control points should be easy to reach. The possibility of deletions of the
landmarks should be considered and should also be in place that can be seen easily on the
satellite image. Timing of putting the landmarks must be close to the acquisition date to
prevent natural weathering. Not complying with these matters during the measurements will
cause inconsistencies, which will lead to the formation of high margin of errors in results.
WGS84 datum is used during the creation of the image. Data collection can be made by
several operators. Having them all using the same reference system is highly suggested to
prevent further complications in this process. Final products can be resampled into desired
reference systems. First verifications can be done by checking the harmony of entered
ground control points. Only the operator of the ortho-rectification process should consider the
geoid height corrections. The height of the pole of the GPS device must be deducted
automatically by the operator during GCP measurements. At each stop at least 2 points must
be measured for ortho-rectification of archive images. When choosing from the archives an
image should not be off-nadir as much as possible. Ortho-rectification can be done without a
fieldtrip with maps recorded correctly. Elevation level on such maps is as mean sea level.
The first step on working such maps is to check the digitized contour values. Firstly, the
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height value of 0 or impossible high height values in the specified area should be checked.
Polylines and lines should be converted to point. Interpolation is done from these points.
Generated DEM should be controlled on sudden color changes. Exaggerating height values
and/or relief shading created keeping the sun angle low makes the detection of unnatural
hills much easier. Many issues that need to be considered, the steps to be followed, the
problems encountered and possible solutions will be addressed in this presentation.
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GÖLLER YÖRESİNDEKİ GÖLLERİN BİÇİMSEL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ
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ANAHTAR KELİMELER: Biçimsel değişim belirleme, Göller Yöresi, Jeomorfoloji,
Landsat, Uzaktan algılama
ÖZET:
Göller Yöresi Türkiye'nin güneybatısında yer alır ve Antalya, Isparta, Burdur, Konya ve
Afyonkarahisar illerini kapsar. Doğal göller çevre, ekoloji ve doğal güzellikleri yanı sıra
ekonomi için büyük önem taşımaktadır.Aktüalizm prensibi dikkate alındığında, göllerde
meydana gelen biçimsel değişimin belirlenmesi gelecekteki durumlarını öngörmek için önemli
bir veridir. Dünyada benzer bölgelerde ki göllerin biçimleri kentleşme, sanayileşme, önemli
iklim değişiklikleri, biyolojik faaliyetler ve jeolojik olaylardan oldukça etkilenmiştir. Bu nedenle,
göllerin morfolojik izlenmesi sürekli olmalı ve tüm önlenebilir olumsuz faktörler ortadan
kaldırılmalıdır. Bunlara göre çalışmanın amacı Göller Yöresinin doğal göllerinde son 30 yılda
meydana gelen biçimsel değişimlerin uzaktan algılama ile belirlenmesi ve bu değişimlerin
sebeplerinin bulunmasıdır.
Araştırma ile göller yöresindeki göller için izleme yöntemi ve durum sınıflandırılması
önerilmiştir. Göllerde meydana gelen biçimsel değişimleri belirlemek için Landsat uydu
görüntüleri oldukça verimlidir. Göllerdeki biçimsel değişimler ile etkenlerin ilişkileri araştırılmış
ve sonuçta her bir gölün durumu, kritik, durağan ve olumlu olarak sınıflandırılmıştır. Göl alanı
ve çevresindeki litoloji, jeomorfolojik özellikler, sedimantasyon, insan etkisi (kentleşme, tarım,
sanayi faaliyetleri, vb), su özellikleri (kimyasal, enerji, miktar, vb) ve iklimsel özellikler, bu
değişikliklerin başlıca etkenleridir.
Araştırmanın sonuçlarına göre göllerin biçimsel değişiklikleri uyarı vermektedir. Özellikle
insan etkisi göllerde kritik biçimsel değişimlere neden olmuştur. Gelecek nesillerin ve
çevrenin korunması için, elde edilen sonuçların dikkate alınması ve takibin devam etmesi
gerektiğine inanılmaktadır.
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MORPHOLOGICAL CHANGE DETECTION OF THE LAKES DISTRICT LAKES (TURKEY)
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ABSTRACT:
Lakes District is located in southwest Turkey and covers the Antalya, Isparta, Burdur, Konya
and Afyonkarahisar provinces. Natural lakes have big importance for environment, ecology
and natural beauty as well as the economy. Considering Actualism principle, determining
morphological changes of lakes is an important data to predict their future states. The
morphology of lakes at similar regions around the world were quiet affected by urbanization,
industrialization, significant climate changes, biological activities and geologic events.
Therefore, morphological monitoring of lakes should be continuous and all the preventable
negative factors must be eliminated. According to these, the aim of this study is determining
morphological changes occurred in last 30 years in natural lakes of Lakes District with
remote sensing and identifying reasons of this morphological changes.
Whit this investigation, monitoring method for lakes in the lake district and classification of
situation have been proposed. Landsat satellite images were found to be quite efficient to
determine morphological changes that occurred in the lakes. Morphological changes in lakes
relationship with their factors were investigated and consequently the status of each lake are
classified as critical, stable and positive. Lake area and surrounding lithology,
geomorphological characteristics, sedimentation, human impact (urbanization, agriculture,
industrial activities, etc.), water properties (chemical, energy, quantity, etc.) and climatic
characteristics are major factors of this changes.
According to results morphological changes of the lakes are giving alert. Especially human
impact were cause critical morphological changes on the lakes. For future generations and
protecting environment, it is believed that the obtained results should taken into
consideration and monitoring should continue.
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TÜRKİYE JEOLOJİ VERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ VE JEOLOJİ VERİ
TEMASININ HAZIRLANMASI
A. Kısa ve G. Baysal
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Dairesi
Başkanlığı Eskişehir yolu 2179. Sk. No:5 06410 Söğütözü-ANKARA
ANAHTAR KELIMELER: Jeoloji, Veri Teması, INSPIRE
ÖZET:
Avrupa Birliği Mekânsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) Direktifine bağlı olarak yayınlanan
Uygulama Kurallarından Jeoloji Veri Tanımlama Dokümanları temel alınarak, Türkiye’de
jeoloji veri temasına ilişkin ulusal standartların oluşturulması ve ülkemizde yetkili kurumlar
tarafından üretilen, Bakanlığımız (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) birimleri tarafından ihtiyaç
duyulan jeoloji (jeoloji, jeofizik, hidrojeoloji) verilerinin bu ulusal standartlara göre hazırlandı.
Proje kapsamında, verilerin INSPIRE Standartlarına dönüştürülmesinde; INSPIRE Jeoloji
Veri Tanımlama Dokümanında yer alan jeoloji, hidrojeoloji ve jeofizik uygulama şemaları
çalışıldı, Jeoloji, Hidrojeoloji ve Jeofizik Uygulama Şemalarına ilişkin tanımlar, özellik
katalogları ve kod listeleri için yine INSPIRE’ın Jeoloji Veri Tanımlama Dokümanında yer
alan açıklamalar temel alındı.
Öncelikle Türkiye’de Jeoloji verisi üreten kurumlar/birimlerde (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve İller Bankası A.Ş, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ve Maden Tetkik Arama (MTA),

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
(AFAD), Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları (TCDD),
Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)) yer alan veri setleri ve sistemler; Öznitelik bilgileri,
Güncellenme Sıklığı, Kullanan Birimler, Kurum İçi Kullanım Alanları, Kullanan Kurumlar,
Kurum Dışı Kullanım Alanları, Dönüştürüldüğü Formatlar, Dönüştürüldüğü Koordinat
Referans Sistemleri, Sayısı, Yetkilendirme Gereksinimleri kapsamında analiz edilerek Jeoloji
Veri Teması için iş/uygulamalar, ihtiyaç duyulan veri katmanları ve özellikleri gibi
gereksinimlere göre, Jeoloji veri temasındaki sınıfların özelliklerini ifade edecek standartlar
geliştirildi.
Standartlar geliştiriliken INSPIRE Direktifinde yer almayan ancak Ülkemiz açısından önemli
olan Türkiye Diri Fayları ayrı bir “Diri Fay” özellik tipi olarak değerlendirildi. Buna ek olarak
yine Ülkemiz açısından önem arz eden Türkiye Heyelan Envanteri ve Türkiye Mağara
Envanteri ayrı özellik tipleri altında “Heyelan” özellik tipi “Mağara” özellik tiplerine ilişkin
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öznitelikler ayrı ayrı tanımlandı. MTA Genel Müdürlüğü tarafından üretilen jeolojik veriler
içerisinde “Özel Jeolojik Alanlar” ve “Tabaka” özellik tipleri altında haritalanmış volkanik
alanlar, tabaka ve yapraklanma özellikleri ayrı birer özellik tipi olarak Doğal Jeomorfolojik
Özellik ve Jeolojik Yapı Özellik tipleri altında tanımlanmıştır. Jeoloji Uygulama Şeması
içerisinde ülkemiz gereksinimlerine bağlı olarak değerlendirilen bir diğer özellik tipini “Türkiye
Jeolojik Miras Envanteri” oluşturmaktadır. Her ne kadar veri sağlayıcısı tarafından söz
konusu özellik tipine ilişkin henüz bir öznitelik tanımlanmamış olsa da bu çalışma
kapsamında Türkiye Jeolojik Miras Envanteri Jeoloji Uygulama Şeması altında Jeolojik
Koleksiyon özellik tipine katılarak değerlendirilmiştir. Ek olarak, bu çalışma kapsamında
Türkiye Malzeme Ocakları verisi de, ulusal standartlar içerisinde Jeoloji Uygulama Şeması’
na Antropojenik Jeomorfolojik özellik tipine katılan ayrı bir özellik tipi olarak dahil edilmiştir.
Jeofizik veri modeli üzerinde de ülkemiz gereksinimleri göz önünde bulundurularak
genişletme çalışması yapıldı. Bu kapsamda jeofizik ölçüm sınıfın katılan jeofizik ölçüm
tiplerini ifade eden sınıflar için ilave olarak ölçüm değerlerinin ve ölçüm detayları ile ilgili bazı
bilgilerin ifade edilebileceği öznitelik bilgileri tanımlanmıştır.
Veri analizi kapsamında analiz edilen sayısal veri setinin metaveri bilgisi 2007/2/EC sayılı
INSPIRE Direktifi ve bu Direktife bağlı olarak yayınlanan 1205/2008 sayılı Metaveri
Tüzüğünde yer alan tanımlamalara göre hazırlandı. Ancak; metaveri için hazırlanacak
veritabanının tasarımı INSPIRE Metaveri Tüzüğünün tamamını kapsayacak şekilde
oluşturuldu.
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DETERMİNATION OF GEOLOGICAL DATA STANDARDS AND PREPERATION
GEOLOGY THEME OF TURKEY
A. Kısa ve G. Baysal
KEY WORDS: Geology, Data Theme, INSPIRE
ABSTRACT:
Based on

Geological Data Definition Implementation Rules depending on published

European Union Spatial Information Infrastructure (INSPIRE) Directive , creation of national
standards

of Geological data related to the theme in Turkey and geology (geology,

geophysics, hydrogeology) data that produced by the competent authorities in our country,
and Ministry (Ministry of Environment and Urban Planning) units needed and also intended
to prepare the national standards for this data.
First of all, the framework of the National Geological Data Standard Theme will be
determined. Geological data standards and data-producing agencies in Turkey, followed by
the creation of the theme of the transformation of the data will be analyzed.
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ANAHTAR KELİMELER: Google Earth, Uzaktan algılama, GEN oyunu, internet Güncesi
ÖZET:
Google Earth 2004 yılında Keyhole Inc. (ABD) tarafından uygulamaya konmuş orjinalinde
EarthViewer 3D olarak adlandırılmış bir sanal dünya, harita ve coğrafi bilgi programıdır. 2005
yılında Google (ABD) tarafından Google Earth olarak yeniden sunulmuştur. Program halen
birçok platformda ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık on yıldır kullanımda olan yazılım
değişik seviyelerde ve farklı disiplinlerde pekçok kullanım alanı bulmuştur. Yazılımın sunduğu
ücretsiz ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, üç boyutlu arazi modeli, çizim araçları ve
kullanıcılar ve kurumlar tarafından içerikleri sağlanan onlarca katman, programı yerbilimleri
ile ilgili çalışmalar için cazip kılmaktadır.
“Google Earth’de Nerede” (GEN) Google Earth kullanılarak oynanabilen, interaktif uzaktan
algılama ve araştırma oyunudur. GEN 2007 de Brian Romans tarafından başlatılmıştır. Oyun
dünyanın değişik yerlerinden onlarca yerbilimleri ile ilgili kişinin katılımı ile halen devam
etmektedir. Bu yazının hazırlandığı tarihte 424. soru sorulmuştur. Oyunun amacı Google
Earth’den seçilerek sorulan görüntünün tam konumunu belirlemek ve sorulan yerin jeolojik
önemini açıklamaktır. Sorulan yer ve jeolojisi ile ilgili doğru bilgiyi veren ilk kişi bir sonraki
oyunu jeolojik unsur barındıran bir Google Earth görüntüsü yayınlayarak sorma hakkı
kazanmaktadır. “Schott Rule” olarak kabul edilen bir kurala göre oyuncular cevap vermeden
önce bildikleri her bir soru için en az bir saat olmak üzere beklemek zorundadırlar. Bu kuralın
uygulanması soruyu soran kişinin iradesindedir. İnternet günceleri üzerinden devam eden
oyunda oyuncular kendilerine bir günce sitesi açmakta ve sorularını güncelerinden
sunmakta, cevaplarda yine sorunun sorulduğu güncelerden verilmektedir. Cevaplanma
aralığı bir kaç saatten onlarca güne değişmektedir. Oyun yerbilimleri ile ilgilenen herkese
açıktır, herhangi bir ticari amacı yoktur ve resmi olarak Google Earth ile de bir ilişkisi
bulunmamaktadır.
En önemli katkısı uzaktan algılama konusunda önemli bir basamak olan görsel yorumlama
yeteneğini geliştirmesidir. Oyuncular dünyanın farklı lokasyonlarından gelen sorular ile çok iyi
bir görsel yorumlama ve jeoloji egzersizi yapmaktadır. Sorular çoğunlukla jeomorfoloji,
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volkanizma, tektonizma, maden yatakları gibi konularda sorulmaktadır. Görüntülerde yer alan
jeolojik yapılar, renk, bitki örtüsü, drenaj ağı ve gölgeler aranan yerin bulunmasında çok
önemli ip uçları vermektedir. Bu ip uçlarından faydalanarak doğru lokasyonu aramak için
sarfedilen çaba ile oyuncuların uzaktan algılama konusunda yetenekleri gelişmektedir.
Lokasyonu bulduktan sonra sorudaki jeolojik unsurun araştırılması, araştırma yöntemlerini
öğrenme ve dünyanın farklı yerleri hakkında jeolojik bilgi edinme konusunda oldukça faydalı
olmaktadır.
Öğrenme, araştırma, uluslararası sosyalleşme ve tanıtım konularında fayda sağlayan oyuna
ülkemizden katılım oldukça azdır ve artmalıdır. Aynı zamanda benzer bir oyunun Türkiye için
uyarlanmasının özellikle yerbilimleri öğrencileri için uzaktan algılama ve jeolojik araştırma
konularında oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT:
Google Earth is a virtual globe, map and geographical information program that was
originally called EarthViewer 3D created by Keyhole, Inc. in 2004. The product, re-released
as Google Earth in 2005 by Google (USA).The program is still used as a free product on
many platforms. The software in use for nearly ten years and has found many uses in
different disciplines at various levels. Software offers free and high resolution satellite
images, three dimensional terrain model, drawing tools and content provided by users and
institutions dozens of layers are

makes the program attractive for studies related to

geosciences.
“Where on Google Earth” (WoGE) is an interactive remote sensing and research game can
be played using the Google Earth. Where on Google Earth has been started in 2007 by
Brian Romans.

The game is still continuing with the participation of dozens person

concerned of geosciences are from different parts of the world. At the time of this writing
#424 question were asked. The goal of the game is to identify the exact location of the image
selected from GE and to explain the geological significance of the asked place. The first one
to correctly fulfill coordinates and geological content has to host the next challenge by
publishing a picture of Google Earth with a geological content. According to a rule which is
considered "Schott Rule", previous winners must wait at least one hour for each win that they
have before posting a solution. The implementation of this rule is the will of the person asking
the question. The game continue through Internet blogs. Players open blog site and host
challenges from their blogs, the answer is also given from that blogs. The response range
varies from a few hours to dozens of days. The game is open to everyone interested in
geology, its not for any commercial purpose and officially does not have a relationship with
Google Earth.

104 / 109
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014

The most important contribution is to develop the ability to visual interpretation that an
important step in remote sensing.The players are making a very good exercise for visual
interpretation and geology with the questions coming from different locations in the world.
Geological structures, colors, vegetation, drainage and shadows on images gives important
tips for finding the searching place.The players' remote sensing capabilities are being
developed by their effort to search for the right location with the tips . After finding the
location researching geological significance in the question is very useful in learning research
methods and learning geological information about the different parts of the world.

Participation to the game that benefit in the areas learning, researching, international
socialization and promotion is very low in our country and should be increased. Also similar
adaptation of the game for Turkey is considered to be quite helpful especially for
geosciences students in remote sensing and geological research topics.
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ANAHTAR KELİMELER: Jeoloji, Uzaktan Algılama, Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi,
ÖZET:
Uydu ve uzay teknolojilerinin gelişimi, pek çok disiplin için veri sağlayıcı ve üretici olarak etkin
biçimde kullanılan Uzaktan Algılama (UA)’nın doğmasına ve gelişmesine neden olmuştur.
UA sürecinde ilk aşama olan ‘veri elde etme’ uydu segmenti ile, ikinci aşama olan ‘görüntü
işleme ve analiz teknikleri’ bilgisayar donanım ve yazılım araçları teknolojisi ile doğrudan
ilişkilidir. Bu sebeple, zamanla algılayıcı teknolojisindeki ilerlemelere bağlı olarak daha
yüksek çözünürlüklü veri elde etme imkanının sağlanması gibi, bilgisayar donanım ve yazılım
araçlarındaki gelişmelere parallel olarak veriyi ele alma, işleme, analiz etme sürecinde de
pek çok önemli ilerleme yaşanmaktadır. Son yıllarda görüntü analizinde geleneksel
yöntemlerin yanı sıra farklı yaklaşımlar da kullanılmakta ve yüksek başarı elde edilmektedir.
Veri analizindeki en önemli gelişmelerden biri nesne-tabanlı yaklaşım olmuştur. Nesnetabanlı görüntü işleme ve analizinin bu üstünlüğünün sebebi, görüntünün insanın görme
algısı ve anlamlandırma mekanizmasına benzer bir mantık ve işleyiş ile ele alınmasıdır.
Nesne-tabanlı yaklaşımda ilk aşama olarak segmentasyon işlemi ile homojenlik, renk, şekil
vb. kriterlerine göre görüntüdeki piksel kümelerinin belirlenmesi ve ikinci aşama olarak
oluşan görüntü nesnelerinin, yansıtım değerleri, doku özellikleri, şekil vb. gibi farklı nesne
özelliklerine gore sınıflandırılması esastır.
Bu çalışmada, öncelikle ilk adım olan segmentasyon anlatılmış ve farklı segmentasyon
yöntemlerine değinilmiştir. Daha sonra görüntü segmentlerine dayalı analizde yansıtımın
yanı sıra kullanılan türetilmiş spektral veri, doku, şekil ve topoloji kullanımının sağladığı
faydalar ve doğruluk arttırımı konusunda bilgi verilmiştir. Nesne-tabanlı yaklaşımın pikseltabanlı sistemler ile farklarına değinilmiş, görece yeni olan bu yaklaşımın karşılaştırmalı
olarak avantajları ve limitleri ortaya konmuştur. Karşılaştırma aynı zamanda her iki
yaklaşımdaki kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma algoritmalarının işleyişi bakımından ele
alınmıştır.

106 / 109
13-14 Mart 2014, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

JEOUZAL-2014
Bir diğer önemli nokta, nesne-tabanlı yaklaşımda bulanık mantık kullanılmasıdır. Her sınıf
için tanımlayıcı olmak üzere belirlenmiş olan kriter veya mantık operatörleri ile kombinasyon
olarak tanımlanmış bir grup kriterin her biri, bir dağılım fonksiyonu ile tanımlanmaktadır.
Sınıflandırma

işleminde,

görüntü

nesnelerinin

her

sınıf

için

aldığı

üyelik

değeri

hesaplanmaktadır. Sınıf atama aşamasında görüntü nesnesinin aldığı üyelik değerleri
karşılaştırılarak en yüksek üyelik değerini veren sınıfa atama gerçekleştirilmektedir.
Çalışmada, nesne-tabanlı uygulamalarda genellikle tercih edilen çok-katmanlı veri analizi ile
ilgili bilgi verilmiş, analiz sürecindeki hiyerarşik yapılandırma gösterilerek, farklı tür, büyüklük
ve özellikteki nesnelerin sınıflandırılmasında sağladığı avantajlar ile üst-sınıf alt-sınıf ilişkisi
ve buna bağlı olarak kalıtım özelliği kullanımının getirdiği kolaylıklardan bahsedilmiştir.
Yöntem, literatürde jeoloji alanındaki kullanımına değinilerek anlatılmış, yurtiçinden ve
yurtdışından uygulama örnekleri verilmiştir.
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ABSTRACT:
The development of space and satellite technologies have arisen the branch of remote
sensing (RS), which today is effectively used for data providing and processing in many
disciplines. The initial step of RS can be defined as the ‘acquisition of data’, and the
developments in this procedure are directly related with the satellite segment of the RS
system. The second step can be defined as ‘data processing and analyses’ for which the
improvements are highly related with the developments in computer technologies. As the
result of advances in sensor technologies, today availability of high spatial resolution (under
1m.) is possible. Image processing has been improved parallel to hardware and software
technologies as well.
Recently in remote sensing, various new approaches have been used and tested in addition
to traditional methods. Relatively higher accuracies have been obtained by the use of some
of these new methods. It can be said that the most remarkable approach in data analysis
was seen in ‘object-based’ approach. The superiority of this approach may be sourced that, it
is based on a similar mechanism of human seeing and understanding procedure. The first
step of an object-based approach is image segmentation. In this step, a criterion of
homogeneity which is a composition of color, shape, compactness and smoothness
parameters is used and pixel groups are discriminated upon their similarities. As the second
step, data is handled based on –not pixels- but image objects. Working on image objects
enhances the dimensions of data processing space since derived spectral properties, shape,
texture and topology can be used in analysis in addition to reflectance.
In this study, some segmentation methods have been summarised. Then the classification
manner was introduced. Depending on produced image objects, the use of texture, shape
and topology was exemplified, the advantages were outlined. The comparison of traditional
methods and object-based method has been presented. The compared accuracies from the
literature have been given, and the limits of the approach have been shared as well. The
comparison of the classification algorithms was made separately for supervised and
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unsupervised classification methods. Another important characteristic is that the approach is
fuzzy-based. A soft classification is used, in other words each image object takes
membership values for each defined class. Classes are defined with criteria or criteria
combinations; and each combination is defined with a distribution function. In the
classification process, the assignments are done depending on the highest membership
value that an image object took. Additionally, the multi-level system of object-based image
analysis was introduced. The hierarchical structure was presented and the parent-child
relation of image objects in classification was shown.
The new method was introduced with the geological applications in the literature (both from
Turkey and international), and the potential of this approach was outlined.
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