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ÖZET
Heyelanların neden olduğu afetler toplumsal, ekonomik ve çevresel olarak büyük kayıplara
yol açabilmektedir. Kayıpların azaltılması; etkin bir planlamayla, sistematik risk analizi ve
heyelan riskinin iyi şekilde yönetimiyle gerçekleştirilebilir. Toplam risk; tehlikenin
büyüklüğü ve kapladığı alan, risk altındaki elemanların sayısı ve büyüklüğü ve bunların
hasara karşı olası hasar görebilirliğinden (kırılganlığı) oluşmaktadır. Heyelan riski
değerlendirmelerinde özellikle toplam risk hesaplamasında çok az yayımlanmış çalışma
vardır. Bunun nedeni riskin belirlenmesindeki ana faktörlerden tehlike, hasar görebilirlik ve
sonuç haritalarının oluşturulmasındaki zorluklardır.
Bu projenin temel amacı heyelan riskinin belirlenmesi için önemli bileşenlerden biri olan
hasar görebilirlik tahmini yapmaktır. Bu amaçla coğrafi bilgi teknolojileri ve uzaktan algılama
teknolojisine dayalı bir metodoloji geliştirilecektir.
Proje kapsamında, Bartın iline ait Kumluca su toplama havzasında yer alan Hepler köyünde
heyelanın kaplayacağı alanın belirlenmesi amacıyla benzetimler yapılacaktır. Böylelikle
heyelan altında kalabilecek risk altındaki elemanlar belirlenerek potansiyel kayıplar hesap
edilecektir. Heyelanın üstündeki binalar, tarım arazilerinin miktarı, yol bölümleri gibi risk
altındaki elemanlar yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ile belirlenecektir. Bu proje
kapsamında yerel ölçekte risk altındaki elemanların belirlenebilmesi için yüksek çözünürlüklü
uydu görüntüleri alınması planlanmaktadır. Proje sonunda yapılan analizler sonrasında elde
edilen risk altındaki elementler belirlendikten sonra hasar görebilirlik dereceleri nitel olarak
sınıflandırılacak, bu sonuçlar daha önce gerçekleştirilen tehlike analizleri ile birleştirilecek ve
lokal ölçekte heyelan riski haritası oluşturulacaktır
Anahtar Kelimeler: Heyelan, hasar görebilirlik, Bartın Kumluca Havzası, coğrafi bilgi
sistemleri ve uzaktan algılama
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ABSTRACT

Hazards due to mass movements may pose human suffering, economical losses, and
environmental degradation. These losses can be reduced by effective planning, systematic
assessment and management of landslide risk. Total risk due to a natural hazard is defined by
the product of the magnitude and intensity of the natural hazard, the number and size of
elements at risk, and their vulnerability in terms of possible losses or degree of damage and
destruction. In its simplest form risk is defined by multiplication of hazard and potential
losses (consequences). There are a few published works on landslide risk assessment due to
problems related to hazard and consequence mapping which are the main factors of risk
assessment. The main reasons are difficulties in hazard, vulnerability and consequence
mapping for a given region.

The aim of this project is to determine one of the main element of landslide risk which is
vulnarability related to element at risk. For this reasona methodology will be developed based
on remote sensing and geographic information technologies.

In the project the proposed methodological approach will be developed for Hepler village in
Kumluca basin in Bartın. Simulations will be used for prediction of landslide runout zone. In
this way, elements at risk in the predicted runout zone will be evaluated and potential losses
will be estimated. In order to determine elements at risk in local sacle high resolution satellite
images and geographic information systems will be utilized. For that reason based on this
project it is planned to buy high resolution remote sensing images. The local scale risk map
will be obtained by combining hazard maps, which is obtained by previous studies, with
elements at risk maps by using geographic information technologies.

Keywords: Landslide, vulnerability, Bartın Kumluca watershed, geographic information
systems and remote sensing
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1. Giriş
Bu projenin temel amacı heyelan riskinin belirlenmesi için önemli bileşenlerden biri olan
hasar görebilirlik tahmini yapmaktır. Bu amaçla coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve uzaktan
algılama (UA) teknolojisine dayalı bir metodoloji geliştirilmiştir. Riskin önemli bir bileşeni
olan risk altındaki elemanların hasar görebilirliği heyelanın olma zamanına, çalışılan ölçeğe
ve heyelanın niteliğine bağlıdır. Büyük harita ölçeğinde hasar görebilirlik tahmini için risk
altındaki elemanlar binalar, yollar, ekili dikili alanlar, küçük ve orta ölçekte bu elemanlar
yerleşim yerleri, orman alanları vb. gibi daha bölgesel elemanları içermektedir. Ayrıca her
hasar görebilirlik tahmini için her ölçekte heyelanın kaplayacağı alanın, şiddetinin ve
zamanının tahmin edilmesi gerekmektedir. Hasar görebilirlik haritalarının oluşturulmasındaki
zorluklar nedeni ile literatürde bu konularda çok az yayımlanmış çalışma vardır. Proje
kapsamında, Bartın iline ait Kumluca su toplama havzası içinde bulunan Hepler köyünde
heyelanın kaplayacağı alanın belirlenmesi amacıyla simülasyonlar yapılmış ve heyelan altında
kalabilecek risk altındaki elemanlar belirlenerek potansiyel kayıplar hesap edilmiştir.
Heyelanın üstündeki (yavaş heyelanlar) ya da yayılma alanındaki (hızlı heyelanlar) binalar,
tarım arazilerinin miktarı, yol bölümleri gibi risk altındaki elemanlar yüksek geliştirilen
algoritma ile çözünürlüklü uydu görüntüsü kullanılarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu proje
kapsamında yerel ölçekte risk altındaki elemanların belirlenebilmesi için yüksek çözünürlüklü
Quickbird uydu görüntüsü alınmıştır.
2. Yöntem
Bu proje kapsamında, riskin temel bileşenlerinden biri olan sonuç bileşeninin belirlenmesi
için bir yöntem geliştirilmiştir (Şekil 1). Arzu Erener’in doktora çalışması kapsamında iki
farklı ölçek için geliştirilen risk değerlendirmesi metodolojisinin son iki basamağını oluşturan
sonuç ve risk analizleri, yerel ölçek için bu proje kapsamında incelenmiştir. Yöntemin veri
toplama, tehlike analizi adımları doktora tezi kapsamında ayrıntılı şekilde çalışıldığı ve proje
teklifi risk tayini odaklı olduğundan detayları bu çalışma kapsamında verilmemiştir.
Sonuç analizleri, risk altındaki elemanların (RAE) belirlenmesini ve bu risk altındaki
elemanların hasar görebilirlikleri belirlenmesini kapsamaktadır. RAE’larının yerel ölçekte
elde edilebilmesi için detaylı bir veri toplama prosedürü gerekmektedir. Bu nedenle
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REA’ların belirlenmesi için yerel ölçekte yapılan arazi ölçümleri yanında yüksek
çözünürlüklü uydu görüntülerinin kullanımı da tercih edilebilir. Yerel ölçekte, RAE’ların
zaman ve mekânda değişim gösteren duyarlılıklarını belirlemek için farklı yaklaşımlar
geliştirilebilir. Bu çalışmada da, yerel ölçekteki risk altındaki elemanların hasar
görebilirlikleri tahmini için tehlike olasılık matrisi yaklaşımı (Yücemen, 2002; Düzgün, 2008)
çalışmaya adapte edilmiştir. RAE’ların mekânsal duyarlılıkları için Flo 2D simülasyonu
sonucu elde edilen yayılım hızı kullanılmıştır.
Ölçek

Risk Analizi

Heyalan Sonuç
Analizleri

Tehlike Analizleri

Veri Toplama

Bölgesel

Yerel

• Jeoloji
• Eğim geometrisi
• Direnç parametreleri
• Tetikleyici faktörler
• v.s.

• Heyelanı etkileyen faktörler
• Heyelanı tetikleyen faktörler
• Heyelan dökümü

Duyarlılık Analizleri

• Harita ölçeği
• Harita birimi
• Haritalama metodu
• Heyelan tipi v.s.

Tetikleyici Analizleri

• Yağış
• Deprem
• İnsan etkisi v.s.

Yüksek riskli
alanın belirlenmesi

Eğim stabilitesi için
Jeoteknik Analizler

Detaylı analizler
için tehlike
değerinin bölgesel
ölçekli çalışmadan
çekilmesi

• Olası eğim
duyarlılık analizleri
• Eğim
duraysızlığının
zamana bağlı
modellenmesi

• Hasargörebilirlik Analizleri
• Risk Altındaki Elemanlar

Yayılım Alanının Belirlenmesi
 Hız
 Yayılım mesafesi
 Risk Altındaki Elemanlar
 Hasar Görebilirlik Analizi

Hesaplanan Riskin haritalanması ve risk bölgelerinin
Belirlenmesi

Heyelan riskinin hesaplanması ve
değerlendirilmesi

Şekil 1.Heyelan riskinin belirlenmesi için geliştirilen metodoloji (Proje kapsamında Yerel ölçek için sonuç
analizi ve risk basamakları (kırmızı basamaklar) detaylandırılmıştır).
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Taşınmazların zamansal olarak sabit oldukları düşünülürse, taşınmazların hasar görebilirlik
hesabında sadece mekânsal hasar görebilirlik dikkate alınmıştır. Fakat insan canı hasar
görebilirliği için insanların evde bulunmaları göz önüne alındığından mekânsal hasar
görebilirliğin yanında zamansal hasar görebilirlik de dikkate alınmalıdır. Çünkü insanların
evde bulunmaları zamansal olarak değişimler gösterebilir. Yerel ölçekte her evde kaç kişinin
yaşadığı ve mevsimsel (yazın ve kışın) olarak evde bulunan kişi sayısındaki değişim bilgisi
toplanarak bu ölçekte hasar görebilirlik hesapları yapılabilir. Yerel ölçek için sonuç haritaları,
geliştirilen yaklaşım doğrultusunda, risk altındaki elemanların parasal değeri ile elde edilen
hasar görebilirliği çarpımı ile elde edilmektedir. Proje sonunda yerel ölçek için geliştirilen
yöntemin son basamağı olarak sayısal risk haritaları, proje araştırıcılarının önceden elde
ettikleri tehlike değerleri ile proje kapsamında elde edilen yerel ölçekteki sonuç haritaları
birleştirilerek oluşturulmuştur. Bu proje kapsamında ArcGIS 9.2, Matlab 7 ve PCI Geomatica
9.0 yazılımları kullanılmıştır.
3. Çalışma Alanının Özellikleri
Arzu Erener’in doktora tezi kapsamında, daha önceden oluşturulmuş olan duyarlılık
haritalarından en duyarlı bölgede bir alan seçilerek bu alandaki heyelanın olma olasılığı
belirlenmiştir (Şekil 2). Şekil 2’de görüldüğü gibi Kumluca havzasında yer alan Hepler
köyünün büyük bir bölümü yüksek riskli görülmektedir, yüksek riskin yanında alan ayrıca
orta riskte içermektedir bu nedenden dolayı Hepler çalışma alanı olarak belirlenmiştir (Şekil
3).

Şekil 2. Mekansal regrasyon sonucu elde edilen duyarlılık modelinden oluşan tehlike haritasının analizi sonucu
yüksek riskli bölgelerin belirlenmesi. Bölgesel ölçekte elde edilen tehlike haritasında (sağda) 1: az, 2:orta,
3:yüksek riski simgelemektedir.
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Kumluca havzasında yer alan Hepler (Şekil 3) bir tepenin kenarına konumlanmış Özbaşı
köyünün bir mahallesidir. Özbaşı köyünün tüm mahalleleri engebeli bir topoğrafyaya
sahipken, özellikle bu engebeli topoğrafya Hepler Mahallesinde daha da artmaktadır. Bölge
şiddetli yağışlara maruz kalmaktadır. Bu nedenle bölge yoğun ve şiddetli heyelanlara karşı
duyarlıdır (Ercanoğlu ve Gökceoğlu, 2002). Bölgedeki çoğu ev yamaçlarda yapılanmış, tek ya
da iki katlıdır. Yazın ve kışın değişim göstermekle birlikte, nüfus yaklaşık 250 civarındadır.
Hepler mahallesi yaklaşık 0.5 km2 alan kaplamakta ve Kumluca’nın 8 km güney doğusunda
yer almaktadır. Çalışma alanının üç boyutlu Quyickbird uydu görüntüsü Şekil 3’de
verilmektedir.

Şekil 3. Çalışma alanına ait üç boyutlu Quickbird uydu görüntü
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Alanın ortalama deniz seviyesinden yüksekliği, 2399 m ila 525 m. arasında değişmektedir
(Şekil 4). Eğim açısı ise 00 ila 640 arasında değişmekte iken hakim eğim açısı

240

civarındadır (Şekil 4).

Şekil 4. Çalışma alanına ait yükseklik(üst) ve eğim (alt) haritaları

Bitki örtüsü ve arazi kullanımı çoğunlukla ormanlık, çayırlık ve pirinç ekim alanlarından
oluşmaktadır. Bartın ili Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan raporlardan elde edilen
bilgilere göre yerleşim alanını eski bir heyelan kütlesi üzerine kurulmuştur. Ayrıca alanın
tamamı Ulus formasyonu adı verilen Üst Kretase yaşlı filiş serisinden oluşmaktadır. Filiş
formasyonu, kalın kum taşı seviyeleri ile başlamakta ve üste doğru kumlu, killi şist, killi
marn, kiltaşı ardalanması şeklinde devam etmektedir. Tabaka kalınlıkları üst kısımlara doğru
incelmektedir. Serinin üst seviyesini oluşturan kil tabakasının kalınlığı 30 cm’ye varmaktadır.
Bu serinin üzerini ise, oldukça kalın bir ayrışma zonu örtmektedir. Filiş formasyonu kışın
karların erimesi ve baharda aşırı yağışlardan doygun hale gelmektedir. Alana ait afet
aporlarına göre, bölgede mevsimsel yağışlar ortalamanın üzeri olmakta ve kar yağışları ise
ortalama 1.5 m.yi bulmaktadır. Karlar yavaşça erimekte ve sonuç olarak zeminin toprak
örtüsü yüzey suyuna doygunlaşarak kaygan bir yüzey oluşturmaktadır. Yüzeyin suya doygun
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hale gelmesi ile birlikte, heyelan ve toprak akmaları oluşmaktadır (Heyelan Raporu, 1975,
1985, 1987, 1993, 1995, 2000).
Hepler mahallesinde 1967, 1985 Mart, 1998 Mayıs ve 2000 Haziran tarihlerinde çok büyük
heyelan felaketleri olmuştur. 1985 ve 1998 yıllarında gerçekleşen heyelanlar akma şeklinde
olduğu rapor edilmiştir. Fakat diğer yıllarda meydana gelmiş heyelanların türü hakkında bilgi
bulunmamaktadır. 1985, 1998 ve 2000 yıllarında meydana gelen heyelanlardan dolayı sırası
ile 10,15 ve 12 ev taşınmıştır.
4. Materyal ve Metot
Bu çalışmada kullanılan materyaller uydu görüntüsü ve dökümantasyon olamak üzere farklı
kaynaklardan elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan materyaller sırası ile Tablo 1 ve Tablo
2’de özetlenmiştir.
Bu çalışmada risk altındaki elemanların belirlenmesi için Matlab ortamında bir algoritma
geliştirilmiş ve bina ve ana yolların bu algoritmayla otomatik olarak belirlenmesi
sağlanmıştır. Bu amaçla Tübitak 1002 projesi dahilinde çalışma alanına ait 10 Nisan 2003
tarihinde çekilmiş olan yüksek çözünürlüğe sahip Quickbird uydu görüntüsü alınmıştır (Tablo
1). Alınan görüntü 2.44 m. mekansal çözünürlüğe sahip R,G,B, NIR bantlarından ve 0.6 m.
mekansal çözünürlüğe sahip Pan bandından oluşmaktadır. Görüntü 11 bit spektral
çözünürlüğe sahiptir ve WGS84 datumunda, UTM 36 kuzey yarımküre projeksyonundadır.
Tablo 1. Uydu görüntüsü verisi
Veri
Kaynağı

NIK
İnşaat
A.Ş.

Veri

Quickbird

Alınma
Tarihi

Bantlar

Spectral
Aralık
(nm)

Red

630-690

Green

520-600

Blue

450-520

Near IR

760-900

Panchromatic

450-900

Mekansal
Çözünürlük(m)

10.04.2003

2.44

60 cm

(B&W)
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Radyometrik
Çözünürlük

Koordinat Sistemi

11 bit

WGS_1984_UTM_Zone_36N

Tablo 2. Meteoroloji verisi
Veri Kaynağı

Veri

Veri Tipi

Türkiye Meteoroloji
İşleri, Ankara

Bartın istasyonuna ait yağış verisi

17-23 Mayıs 1998,
saatlik veri

Geçmişte birçok heyelana neden olmuş olan 1998 yağışının gelecekte de aynı etkiyi
yaratacağı düşünülerek, 1998 yılında gerçekleşmiş olan yağışın benzetişimi proje dahilinde
gerçekleştirilmiştir. Benzetişimin asıl amacı taşınmazlar ve insan canı için yapılacak olan
mekânsal hasar görebilirlik hesaplarına girdi olacak heyelan kayma hızını tahmin etmektir.
Flo 2D’de benzetişime başlayabilmek için saatlik yağışlardan hidroloji bilgisinin elde
edilmesi ve topoğrafik veri tabanının oluşturulması gibi iki ana basamağın gerçekleştirilmiş
olması gerekmektedir. Hidrolojinin oluşturulması için, Bartın istasyonundan 7 günlük (1998,
Mayıs 17-23) saatlik veri elde edilmiştir.
4.1 Arazi Çalışmaları
Yamacın detaylı bir topoğrafyasının elde edilmesi için, 6-8 Haziran 2009 tarihleri arasında
detaylı bir arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda ±0.5m (95% güven aralığında)
doğruluğa sahip Ashtech Kinematic GPS (Global Konumlama Sistemi) kullanılmış ve yüzey
topoğrafyasını oluşturmak için tüm alana ait X,Y,Z verileri toplanmıştır. Zemin durumunun
GPS ile veri toplamaya müsait olmadığı yoğun bitki örtüsünün bulunduğu ya da dik
yamaçların olduğu bölgelerde TruPulse 200 Laser Range Finder kullanılmıştır. Lazerin +/- 1
ft (+/- 30 cm) mesafede ve +/- 0.25 derece eğim açısında doğruluğu vardır. Veri noktaları
tüm alanda homojen dağılımlı olarak toplanmıştır. Toplanan topoğrafik noktalar ArcGIS 9.1
yazılımı ile analiz edilerek DÜA (Düzensiz Üçgenler Ağı, Triangular Irregular Network)
yaklaşımında 1 m hücre çözünürlüğünde SYM (sayısal yükseklik modeli, digital elevation
model) elde edilmiştir (Şekil 4).
Arazi çalışmaları sırasında yamaç topografyası için nokta toplamanın yanında, yamacın
aktivitesi ve arazide yer alan binaların hasar görebilirliği hakkında da bilgi toplanmıştır.
Arazide gözlenen ve GPS ile ölçümleri belirlenen çatlak ve açılmalar, çalışma alanına ait
Quickbird uydu görüntüsü üzerine haritalanmıştır (Şekil 5).
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Şekil 5. 6-8 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan arazi çalışmaları sırasında arazide gözlenen açılma ve çatlaklar
projede kullanılan Quickbird uydu görüntüsü üzerinde gösterilmektedir.

Şekil

5’te

gösterildiği

gibi,

bölgenin

kuzey

kısımlarında

gerilme

ve

çatlakları

gözlemlenmektedir. Ayrıca yamacın tepesinde ana heyelan aynasına ait sınırlar ve çatlaklar
gözlemlenmiştir. Arazide gözlenen çatlaklar genellikle 30-40 cm derinliğindedir ve yerel
halkla yapılan görüşmeler çerçevesinde yüzeyde görülen bu deformasyonlar 2008 ve 2009
yıllarında oluşmaya başlamıştır. Yüzeyde gözlenen bu çatlaklar yamacın hala aktif olduğunu
ve yavaş ilerlediğini göstermektedir. Yamaçtaki bu hareket, alanda bulunan evlere potansiyel
bir tehlike oluşturmaktadır. Şekil 6a’da alanda görülen bir çatlak gösterilmektedir. Şekil 6b ve
Şekil 6c’ de yamacın en üstünde bulunan ana heyelan aynası ve bu aynanın ana gövdesi
görülmektedir. Ana heyelan aynası yaklaşık 1.8 m yüksekliğe ve 20 m genişliğe sahiptir.
Evlerin iç ve dış duvarlarında gözlemlenen bazı deformasyonlar da (Şekil 6d, Şekil 6e) arazi
çalışmaları sırasında gözlemlenmiştir. Şekil 6d’de görüldüğü gibi heyelanın aktivitesinden
dolayı binaya ait dış kolon eğilmiştir. Ayrıca Şekil 6e’de de binaya ait merdivenin binanın ana
gövdesinden ayrıldığı görülmektedir. Yerel halk, evlerde bu tür deformasyonların sıklıkla
olduğunu ve bu tür deformasyonlardan dolayı da çoğu evin boşaltıldığını ifade etmektedirler.
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Şekil 6.Arazi çalışması sırasında alınan bazı görüntüler. a. Arazide görünen çatlaklardan biri b. Arazi eğiminin
en başında görülen heyelan aynası c. Ana heyelan aynası ve gövdesi d. Heyelan aktivitesinden dolayı bina
kolonunda gerçekleşen deformasyon e. Bina yüzeyinde gözlenen kırıklar

Arazi çalışmaları sırasında her evde yaşayan nüfus hakkında da bilgi toplanmıştır. Yerel
halkla yapılan görüşmelerde nüfusun yazın arttığı ve kışın azaldığı belirlenmiştir. Sonuç
olarak her evdeki yaklaşık nüfus değişimi bilgisi toplanmış ve risk değerlendirmesi çalışması
için bu bilgiler veri tabanına ilave edilmiştir.
5. Heyelan Sonuç Analizleri
Sonuç analizleri mekansal etki, hasargörebilirlik, taşınmaz ve insan canı için risk altındaki
elemanların belirlenmesini içermektedir. Mekansal olasılık için, heyelan yayılım mesafesinin
etkisi dikkate alınmıştır. Yayılım mesafesi Flo 2D yazılımı ile modellenmiştir. Her bir RAE
için hasargörebilirlikler bu benzetişim sonucu elde edilen yayılım hızı dikkate alınarak tahmin
edilmiştir. RAE’ların mekansal dağılımı ise yüksek çözünürlüklü QuikBird uydu görüntüsü
kullanılarak sonuç analizleri için elde edilmiştir.
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5.1.Mekansal Etki Olasılığı
Heyelana maruz kalan alanların tahmini için iki boyutlu Flo2D benzetişim modeli
kullanılmıştır. Flo2D ile bir benzetişim yapmanın ana amacı heyelan hızını elde etmektir.
Böylelikle RAE’ların hasargörebilirlikleri, maruz kaldıkları heyelan hızına bağlı olarak
tahmin edilmiştir. Bu yaklaşıma göre hızlı kayan bir heyelana maruz kalan RAE, yavaş kayan
bir heyelana göre daha korunmasızdır.
O’Brein tarafından geliştirilen Flo2D modeli çamur akmaları, çökelti, mucur akıntılarının
benzetişiminde kullanılmaktadır (Obrien ve diğ., 1993; O’Brien 1999). Bu çalışmada 1998
yılının Mayıs ayında Hepler köyünde meydana gelen şiddetli yağışların benzetişimi yapılması
amaçlanmıştır. Mayıs 1998’in ilk iki haftasında az şiddetli fakat sürekli yağışlar Hepler
mahallesindeki dik yamacı doygun hale getirmiştir. Şekil 7’ de görüldüğü gibi değeri 45.5
mm olan az şiddette fakat sürekli yağışlar 1 Mayıs ile 19 Mayıs arası görülmüştür. Mayısın 20
ile 23 ‘ü arası yağış şiddetini artırmış ve bunun sonunda da bu üç gün içinde 166.5 mm
yağışın olduğu görülmüştür. Bu yağışlar sonunda Hepler mahallesinde kaymalar, akmalar
olmuş ve bu olayların sonunda birçok hayvan telef olmuş ve 25 ev daha güvenli bir yere nakil
edilmiştir (Heyelan Raporu, 2000).

Şekil 7. 1998 Mayıs ayına ait Bartın istasyonuna ait günlük yağış verisi

Heyelan yayılım alanını belirlemek amaçlı Bartın meteoroloji istasyonunun 1998 yılına ait 7
günlük saatlik yağış verisi elde edilmiştir. Bu yağışa ait bir dağılım oluşturmak amaçlı, 7
günlük saatlik yağış değerleri kullanılarak göreceli yağuş birikimi hesaplanmıştır (Şekil 8).
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Bu hesaplanan değerler daha sonra benzetişim modeline girdi olarak kullanılacak hidroğraf
oluşturmak amaçlı kullanılmıştır. Farklı bir deyişle, alanda her bir hücredeki akım (Q m3/s)
elde edilen yağış dağılımı kullanılarak tahmin edilmiştir.

Şekil 8. Bartın istasyonuna ait yağış dağılımı Mayıs 17-23, 1998

Uygulanan iki boyutlu benzetişim modeli süreklilik denklemi ve hareket denklemini
içermektedir. Denklemlerin kullanımı için sonsuz fark modeli kullanılmıştır. Denklemlerin
uygulanabilmesi için, sonlu elemanlı farklar modeli kullanılmıştır. Algoritma hakkında fazla
detay ve uygulaması Flo2D kullanıcı kılavuzunda bulunmaktadır (Flo2D kullanım kılavuzu,
2004). Flo2D benzetiş iminin iki önemli basamağı vardır. İlk basamağı sayısal yükseklik
modelinin elde edilmesi ikinci basamak ise yağışı akım hidroğrafının oluşturulmasıdır.
Bunlara ek olarak, kanal geometrisi, çalışma alanı sınırları (koordinatları), arazi kullanımı ve
ayrıca manning pürüzlülük (n değeri) alan pürüzlülük değeri gerekmektedir (GDS yardım
dosyası, 2004). Sonuç olarak akım benzetişimi için, topoğrafyayı eşit kare hücrelere
böldükten sonra, her bir hücreye konum, yükseklik, pürüzlülük faktörü ve alan ve akım
genişliği faktörleri atanmıştır.
Her bir hücre elemanı ve zamansal adım için, her bir dört hücre üzerindeki akım hesaplanmış
ve toplanmıştır. Sonuç hacim değişimi eşit

olarak var olan akım alanına dağıtılmıştır

(O’Brein ve diğ., 1993). Hücre sistemi üzerinde akım hidroğrafı farklı benzetişimler için
çalıştıkça, her bir su ve akıntı hacmi için, kütle değişimi elde edilmiştir. Her bir zamansal
basamakta, model sudaki ve tortu konsantrasyonundaki değişimi hesaplamaktadır.
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Bu çalışmada heyelan özelliği olarak çamur akıntısı davranışı tortu konsantrasyonu olarak
dikkate alınmıştır. Flo 2D yazılımı, SYM’ni bir grid sistemi ile çakıştıracak Hücre Geliştirme
Sistemi (HGS) yazılımı içermektedir. Bu yazılım yükseklik değerlerini hücre elemanlarına
atamaktadır. HGS topoğrafik veriyi sonsuz hücre elemanını tanımlayan bir formata
dönüştürmektedir. Flo2D hücre sistemini ve modelini oluşturmak için, bazı adımlar
tamamlanmalıdır. Bunlardan ilki HGS’ye girdi olacak 1 m. çözünürlüğe sahip SYM verisi
Ascii hücre dosya formatına dönüştürülmesidir. İkinci olarak ta bir hücre sistemi
oluşturmaktır (Bertolo and Wieczorek, 2005). Üçüncü olarak alana ait kanal geometrisi elde
etmektir. Bu çalışma için kanal geometrisi arazi çalışmalarından, uzaktan algılama
görüntüsünün gözlemsel analizinden tahmin edilmiştir. Daha sonra, heyelan sınırı sisteme
girilmiş ve benzetişim alanı (hesap ortamı) bu sınıra göre Flo2D modeli için elde edilmiştir.
Yükseklik verisi enterpole edilmiş ve Flo2D hücre elemanlarının her birine yükseklik değeri
atanmıştır. Çalışma alanı için Manning pürüzlülük değeri mevcut olmadığından O’Brien
(1999) tarafından yapılan bazı genel kabuller kullanılmıştır. Bu kabuller Tablo 3’de
verilmektedir. Arazi çalışmaları sırasında alanın yoğun ot, çimen ve bitki örtüsü ile kaplı
olduğu belirlendiğinden dolayı, fiziksel yüzey tipine göre Manning pürüzlülük değeri 0.32
olarak alınmıştır.
Tablo 3. Akış için Manning’in pürüzlü yüzey değerleri. COE, 1997 den referans alınarak hazırlanmıştır.

Yüzey
Yoğun çayır
Yoğun çimen ve bitki
Fundalık , orman ve otlak
Ortalama çim örtüsü
Pürüzlü yüzeyde zayıf çim örtüsü
Bozkır
Seyrek bitki örtüsü
Otlak alan
0% örtü
20 % örtü
Sürülmüş tarla
Nadasa bırakılmış alan
İşlenmiş toprak
Sabanla işlenmiş toprak
Sürülmemiş tortusuz toprak
Sürülmemiş toprak (20 - 40% tortu örtüsü)
Sürülmemiş toprak (60 - 100% tortu örtüsü)
Tortulu açık alan
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n-değeri
0.17 - 0.80
0.17 - 0.48
0.30 - 0.40
0.20 - 0.40
0.20 - 0.30
0.10 - 0.20
0.05 - 0.13
0.09 - 0.34
0.05 - 0.25
0.008 - 0.012
0.06 - 0.22
0.06 - 0.16
0.04 - 0.10
0.07 - 0.17
0.17 - 0.47
0.10 - 0.20

Asfalt yada beton üstündeki hareketli kum
(0.25" to 1.0")
Ekilmemiş alan
Tortusuz açık alan
Asfalt, Beton

0.10 - 0.15
0.08 - 0.12
0.04 - 0.10
0.02 - 0.05

Dış akım noktaları belirlendikten sonra, hidroğraf kullanılarak Flo2D benzetişimi yapılmıştır.
Her bir hücre elemanı için akım derinliği ve hızı tahmin edilmiştir. Bu değerler potansiyel
sekiz hücre elemanının akımı yönünde her bir zaman basamağı için tahmin edilmiştir.
Flo2D’nin hız ve derinlik değerleri sonuçları Mapper yazılımna atılarak, sonuç grafik olarak
görüntülenmiştir. Hızdaki mekansal değişim kontur haritası olarak (Şekil 9) ve akım
derinliğinin en büyük değerleri, sonuçların değerlendirilmesi açısından haritalanmıştır.

Şekil 9.Benzetişim sonrası elde edilen heyelan yayılımı hızı (m/s)

Analiz edilen her bir hücre için, hız haritalanmıştır (Şekil 10). Benzetişimi yapılan heyelanın
hız haritası, hacim konsantrasyonu ile değişmekte ve değerler 0.01 ve 1.55m/s arasında yer
almaktadır. Hız değerlerinin çalışma alanındaki mekansal dağılımı ve aynı zamanda çalışma
alanında bulunan evlerin dağılımı Şekil 10’da gösterilmektedir. Yayılım hızı daha sonraki
mekansal hasar görebilirlik analizleri için kullanılmıştır.

Benzetişim sonrası elde edilen

yayılım hızları 0 ve 1 arasına normalize edilerek olasılık değerlerinin birer göstergesi olarak
kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Yayılım hızı değerleri, taşınmazlar ve yaşam riski için
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mekansal duyarlılığın belirlenmesi için kullanılmıştır. Yayılım hızlarından taşınmazlar ve
insan yaşamı için mekansal etki olasılığına, benimsenen bir yaklaşımla geçilmiştir. Bu
yaklaşıma göre, yüksek hıza sahip yayılım alanında bulunan binalar, daha yavaş hıza sahip
yayılım alanında bulunan binalara göre, heyelana karşı daha fazla duyarlıdır. Bu yaklaşım
raporun 5.3 bölümünde daha detaylı anlatıldığı gibi, her bir yayılım alanı hızı sınıfı içine
düşen bina yoğunluğu yüzdesi hesaplanarak mekansal etki olasılığı elde edilmiştir. Elde
edilen bu olasılık değeri 5.3 bölümünde anlatıldığı gibi, taşınmaz ve insan yaşamı için
duyarlılık hesabı için kullanılmıştır.

Şekil 10. Heyelan yayılım hızının çalışma alanına ait 3D görüntü üzerindeki mekansal dağılımı

5.2.Uzaktan Algılama ile Risk Altındaki Elemanların Belirlenmesi
Yerel ölçekte, binalar ve binaların durumu, her evde yaşayan insan sayısı, mevsimsel ve
günlük evde yaşayan insan sayısındaki değişimler daha detaylı şekilde incelenebilmektedir.
Bu nedenle arazi çalışması sırasında, binalar ve durumu, insan sayısı ve yol durumu hakkında
mümkün olduğunca detaylı bilgi toplanmıştır. Bu çalışma kapsamında bina ve ana yollar
geliştirilen algoritma ile otomatik olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünden risk
analizlerinde kullanılmak üzere belirlenmiştir. Önerilen metod ana hatları ile dört basamaktan
oluşmaktadır: İlki, bitki örtüsü ve gölge alanların maskelenmesi ile insan yapımı objelerin
elde edilmesidir. İkinci olarak ise inceltme (tining) analizi ile ana yollar belirlenmektedir, ana
yolların belirlenmesi yanında, uzun ince hatalar temel bileşenler analizi ile ve küçük
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parçaların morfolojik operasyonla belirlenip ana görüntüden ayrılması şeklinde elde
edilmektedir. Sonuç olarak bitki, gölge ve yol elemanları maskelenerek görüntü
sınıflandırılmıştır. Geliştirilen algoritmanın ana basamakları Şekil 11’de verilmektedir.

Şekil 11
PAN

MS

Keskinleştirme
Keskinleştirilmiş Görüntü

Ortalama Değişim Bölütlemesi

Bitki ve Gölge Belirleme

Bölütlenmiş/Etiketlenmiş
İnsan yapımı Bölütler
Gölge / Bitki Maskesi

Morfolojik Operasyonla Ana Yol
Belirleme
Her bir bölüt için için
- bölütlerdeki boşlukları doldurma
- kapanma açılma
- iskelet için inceltme
- son noktaların belirlenip çıkarımı
- inceltilmiş bölütün uzunluğu > yol için eşik değeri
Bölütü at
bitir
Ana yoldan temizlenmiş insan
yapımı bölütler

PCA
Yol eşiğinden küçük uzun ince hatalardan
arınma

Alansal olarak küçük hatalardan
morfolojik filtrelerlearınma

Orijinal görüntü ile çakıştırma

Maskelenmiş (gölge, bitki, ana
yol) görüntünün sınıflandırılması

Şekil 11. Geliştirilen yöntemin akış şeması
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Aday Binalar

Algoritma dört farklı alt alanda uygulanmıştır. Tüm Hepler köyü sınırları içinde belirlenmiş
olan alt çalışma alanları Şekil 12’de verilmektedir.

Şekil 12. Algoritmanın uygulandığı alt çalışma alanları kırmızı dikdörtgenlerle gösterilmekte ve her bir alt
çalışma alanı numaralandırılmıştır.

İlk olarak Quickbirde ait düşük çözünürlüğe sahip çok bantlı (MS) görüntüler ve yüksek
çözünürlüklü pankromatik görüntü (PAN) PCI Geomatika’nın PANSHARP algoritması ile
birşeltirilerek keskinleştirilmiş görüntü oluşturulmuştur (Zhang, 2002). Keskinleştirilmiş
yakın kızıl ötesi (NIR) ve kırmızı (R) bantları kullanılarak denklem 1’de verilen
Normalleştirilmiş Farklar Bitki İndeksi (NFBİ) hesaplanmıştır.
NFBİ=NIR-R/NIR+R

(1)

Denklem 1’e göre elde edilen değerlerden, yüksek indeks değerleri bitki örtüsü içeren
bölgeleri vermekte ve düşük değerler ise insan yapımı yerleri göstermektedir. İndeks
görüntüsünün iki sınıfı olacağından, Otsu metoduna göre en uygun eşik değeri belirlenmiştir
(Otsu, 1979). Otsu metodu sınıflar arasındaki dağılımı büyütmek, sınıf içindeki dağılımı
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azaltma prensibine dayanmaktadır. Gölge alanları yok etmek için kromatiklik yoğunluğu
kullanılmış ve en iyi performans YIQ renk uzayında elde edilmiştir (Tsai, 2006). Bu nedenle
RGB uzayı YIQ uzayına dönüştürülmüştür. YIQ uzayı ana renk sistemidir. Y parametresi
kabaca parlaklığa denk gelmektedir ve bu nedenle Y’deki değişim renk tonundaki değişime
neden olmaktadır. I ve Q parametreleri ise taşıyıcı sinyalleri kodlamak amaçlı kullanılan tonlu
geçiş metoduna göre isimlendirilmişlerdir. Buna göre kabaca I parametresi maviden mora ve
ordan kırmızıya (I değeri arttıkça) değişimi temsil etmekte ve Q parametresi ise yeşil
tonlarına benzemektedir (Information on the YIQ color space, 2009). Gölge alanlar Q’nun I’ ya
oranında yüksek değerlere sahip olacaktır. Yine Otsu metoduna dayalı olarak uygun bir eşik
değeri belirlenmiştir. Şekil 13’de 1 ve 2 numaralı alt çalışma alanı için ve Şekil 14’da ise 3
ve 4 numaralı alt çalışma alanı için algoritmadan elde edilmiş bitki örtüsü ve gölge
gösterilmektedir.

Şekil 13. Belirlenmiş olan bitki örtüsü (yeşil) ve gölge alanlar (mavi) 1 ve 2 numaralı alt çalışma alanları üzerine
çakıştırılmıştır. a. Çalışma alanı, b. Çalışma alanı üzerine oturtulmuş bitki örtüsü, c. Çalışma alanı üzerine
oturtulmuş gölge alanlar
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Şekil 14. Belirlenmiş olan bitki örtüsü (yeşil) ve gölge alanları (mavi) 3 ve 4 numaralı alt çalışma alanları
üzerine çakıştırılmıştır. a. Çalışma alanı, b. Çalışma alanı üzerine oturtulmuş bitki örtüsü, c. Çalışma alanı
üzerine oturtulmuş gölge alanlar

Çalışma alanında elde edilen bitki örtüsü ve gölge maskelenerek geriye insan yapımı alan
kalmıştır. Daha sonra ise görüntü ortalama değişim bölütlemesi algoritması ile ayrıştırılmıştır
(Comaniciu ve Meer, 2002). Görüntü bölütlemesi (segmentation) gri veya renkli görüntülerde
birbirine yakın olan hücre değerlerinin homojenleştirilerek bir araya getirilmesi işlemidir.
Bölütleme işleminde R*G*B uzayı L*U*V uzayına dönüştürülmektedir. Burada L kabaca
parlaklığa ya da aydınlanmaya denk gelmektedir. U yeşilden kırmızıya geçişi gösterirken, V
mavi ve mor tonlarına benzemektedir (Information on the CIE LUV color space, 2009). LUV
ortalama değişimine dayalı görüntü bölütleme işlemi tam olarak L*U*V uzayında dağılımın
yerel maksimum değerlerinin bulunmasının gerçekleştirildiği sırada başlamaktadır.
Yerel maksimum değerleri (dağılımın modları) bulunduktan sonra her maksimum noktasının
bulunması sırasında üzerinden geçilen noktalar o modun “çekim bölgelerini” oluşturmaktadır.
Bu bölgeri ise daha sonra algoritma tarafından otomatik olarak görüntünün parçalara
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ayrılması sırasında kullanılmaktadır. Dolayısıyla ortalama değişim algoritması iki basamaklı
bir

iterasyondur

diyebiliriz.

İlk

basamak

mK(x)

ortalama

değişim

vektörünün

hesaplanmasıdır. Burada hesaplanan ortalamA değişim vektörü her zaman öznitelik uzayında
varolan dağılımın en çok artan yönünü göstermektedir. İkinci basamak ise K(x) çekirdeğinin
mK(x) kadar ötelenmesidir. Burda çekirdeğin merkezi, yine çekirdeğin içine düşen noktaların
yoğun olduğu bölgeye doğru kaydırılmaktadır. Bu iterasyonun tahmini yapılan dağılımın
gradyantının sıfır olduğu herhangi bir noktada duracağı ispatlanmıştır (Comaniciu ve Meer,
2002). Sonuçta elde edilen ortalama değişim bölütlenmesi görüntüsü bina çatıları ile beraber
önceki maskeleme analizlerinden kalma bazı yan etkilerin getirdiği gereksiz parçaları
içermektedir (Şekil 15).
Yol, bina çatıları ile yüksek oranda korelasyon göstermektedir. Benzer olarak çıplak toprak
bina çatıları ile de benzerlik göstermektedir. Ana yol parçalarını elde etmek için bu projede
bir metodoloji geliştirilmiştir. Bu metodoloji, ana yolların binalardan uzun ve ince olması
yaklaşımına dayanır.

Şekil 15. Orijinal görüntünün alt alanlar için bölütleme sonrası çıktısı

İdeal olarak yol parçalarının bina yapılarından uzunluk ve genişlik olarak daha uzun ve ince
olmaları beklenmektedir. Bu motivasyonla, tüm parçaların her biri analiz edilerek, uzunluk,
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ölçüm değeri olarak dikkate alınarak, şekil karakteri değerlendirilmiştir. Bu işlemde ilk adım
olarak her bir parça küçük objelerden kaynaklanan boşlukların tamamlanması için
doldurulmuştur. Daha sonra kapatma açma morfolojik operasyonları uygulanmıştır. Bu
öncelikli analizlerden sonra bir hücre genişliğinde parçaların iskeletini oluşturmak için
inceltme (thinning) algoritması uygulanmıştır. Böylelikle her bir parçanın iskeleti elde
edilmiştir. İskeletin ucundaki gereksiz çıkıntılar istenmeyen hataları ortadan kaldırmak için
çıkarılmıştır. Sonuç olarak algoritma her bir parça için tekbir hücre genişliğinde parçalar elde
etmiştir. İskeletin uzunluğu parçanın hücre sayısına eşittir. Parçaların uzunluk dağılımı
parçaların yol ya da bina olma kriterini belirlemektedir. Ana yol parçalarını ortadan kaldırmak
için bir eşik değeri belirlenmiştir. Bu eşik değeri parçaların uzunluk dağılımından otomatik
olarak elde edilmiştir. Her bir alt çalışma alanı için elde edilen ana yollar Şekil 16’da
verilmektedir.

Şekil 16. Algoritma sonucu elde edilen çizgisel objeler

Şekil 16’de görüldüğü gibi yol algoritması 1. ve 3. alt alanda iyi çalışmaktadır. 2. alanda ana
yollar çok belirgin olmadığından kısa ince objeleri bulunmuştur. 4. alanda ise ana yollar
yanında yola bitişik olan bitkisiz toprak yüzeyleri de bulmuştur. Bu alanların da yola ilave
olarak bulunması bina bulmak odaklı bu çalışma için bir avantajdır fakat amaç sadece ana
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yolları çıkarmak olsaydı bir hata olarak görülebilirdi ve bu hata kaynağıda bölütleme
sonucuna bağlı olarak bu alanların aynı sınıfa atanması durumundandır.
Ana yolların görüntüden çıkarılmasından sonra dahi yol parçalarına bağlı bazı hatalar hala
mevcuttur. Bu hatalar uygulanan eşik değerinden küçük olan ve bina uzunluğuyla göreceli
olarak karşılaştırılabilecek olan parçalardır. Buna göre iki farklı hata vardır. Bunlardan ilki
oldukça küçük olan alanlardır diğeri ise bina olmayacak kadar ince fakat ana yol bulmak için
uygulanan eşik değerinden kısa olan parçalardır. Hangi parçanın bina hangi parçanın hata
olduğunu belirlemek için her bir parçaya temel bileşenler analizi (PCA) uygulanmıştır.
Buradaki amaç ana bileşen bazında her bir parçanın boyutunu belirlemektir. En olarak binaya
göre daha ince boyutta olan hataların birinci ana bileşende büyük değişim göstereceği ve
ikinci ana bileşende ise az değişim göstereceği varsayılmıştır. Bu nedenle, birinci ve ikinci
ana bileşene ait eigen değerleri arasındaki oran eigen vektörleri boyunca değişim
gösterecektir. Yüksek oranlar ince parçaları gösterecektir, düşük oranlar ise daha geniş ve
bina olabilecek parçaları gösterecektir. Daha sonra, oranların dağılımına bağlı olarak otomatik
olarak belirlenecek olan eşik değerine göre, elde edilen parçaların bina ya da hata olduğu
değerlendirilmiştir.

İkinci tip oldukça küçük fakat ince olmayan hatalar ise, alan

büyüklüklerine göre ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Buna göre bina olmayacak kadar
küçük alan büyüklüğü empirik olarak belirlenmiş ve bu değer eşik değeri olarak
uygulanmıştır. Şekil 17 algoritma sonunda her bir alt çalışma alanı için elde edilmiş aday bina
alanlarını vermektedir.
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Şekil 17. Algoritma sonunda elde edilen aday binalar yer gerçeği verisi ile çakıştırılmıştır.

Elde edilen binalar yer kontrol verisiyle çakıştırılarak algoritmanın başarısı görsel olarak
değerlendirilmiştir. Buna göre algoritma en başarılı olarak 1. alanda çalışmıştır. 1. alanda var
6 binanın tümü elde edilmiştir. 2. alanda ise daha yoğun sayıda bina vardır. Bu binalardan üçü
algoritma tarafından bulunamamıştır. 3. ve 4. alanlarda ise var olan tüm binaların bulunduğu
görülmektedir. Fakat bu 3. ve 4. alanlarda bazı boş toprak parçaları da algoritma tarafından
bina olarak bulunmuştur. Bu durum daha az oranda da olsa 1 ve 2’de de görülmektedir ve bir
hata olarak değerlendirilebilir. Bu hataya rağmen kırsal alana uygulanmış algoritma oldukça
iyi sonuç vermektedir. Çünkü şehir alanlarına göre daha küçük boyutta olan köy evlerinin
elde edilmesi özellikle binalardan ayrıştırılması zor olan toprak alanların çokluğu nedeni ile
daha karmaşık ve zordur. Bu nedenle algoritma kısa sürede otomatik olarak olası aday
binaları bulması bakımından oldukça iyi bir performans göstermektedir.
Binaların yanında Hepler mahallesine ait ana yolda hasar görebilirlik analizlerinde
kullanılmak üzere algoritma ile yollar otomatik olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre
binalar için uygulanan algoritmanın bir bölümü bu kez çizgisel objelerin maskelenmesi için
değil belirlenmesi için kullanılmıştır. Çalışma alanında iki çeşit yol vardır. Bunlardan ilki
köye ait ana yol diğeri ise patika yollardır. Patika yollar evleri ana köy yoluna bağlamaktadır
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ve uydu görüntüsünde oldukça ince olduğundan dolayı çokta net şekilde görülememektedir.
Bu nedenle uydu görüntüsünden Şekil 18’de gösterilen ana köy yolu belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu yol yaklaşık olarak 2 km uzunluğunda ve 10 m genişliğindedir.
Bu kısımda algoritmanın çizgisel objeleri belirleme bölümü, temel bileşenler analizi
algoritması ile koşturularak ana köy yolu belirlenmiştir. Buna göre ilk olarak gölge ve bitki
örtüsü görüntüden çıkarıldıktan sonra, görüntü ortalama değişim ile bölütlenip etiketlenmiş ve
her bir parça için zayıflatma algoritması uygulanarak ana yol belirlenmeye çalışılmıştır.
Anayolun bulunamayan parçaları uzun ince objelerin belirlenmesi için yapılan temel
bileşenler analizi algoritması ile tamamlanmaya çalışılmıştır.

Şekil 18. Çalışma alanına ait ana köy yolu

Uygulanan algoritmanın her bir basamağı Şekil 19’da verilmektedir. Şekil 19’da görüldüğü
gibi çizgisel ana obje (Şekil 19_2) ve temel bileşenler analizi (Şekil 19_3) sonucu birbirini
bütünlemektedir (Şekil 19_4). Bu nedenle iki sonuç ana köy yolunu elde etmek için
çakıştırılmıştır. Ana köy yolunu daha belirgin kılmak için açma kapama gibi morfolojik
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filtreler uygulanmış (Şekil 19_5) ve sonuç olarak geliştirilen algoritma tarafından otomatik
olarak ana köy yolu belirlenmiştir (Şekil 19_6).

.
Şekil 19. Ana köy yolu belirlemek için uygulanan her bir basamağın çıktısı, 1: Bitki ve gölge alanların
belirlenmesi, yeşil alanlar gölge ve bitki, kırmızı alanlar insan yapımı objeler (bina ve yol), 2: Elde edilen ana
çizgisel obje 3: Temel bileşenler analizi algoritması sonrası elde edilen uzun ince objeler 4: Ana köy yolunun
elde edilmesi için ana çizgisel objenin ve bulunan uzun ince objenin çakıştırılması 5: Bütünleşmiş objeye
morfolojik filtre uygulanması (imfill, imopen, erode, close) 6: Algoritma sonucu elde edilen ana köy yolunun
uydu görüntüsü üzerinde gösterimi

5.2.1. Doğruluk Analizi
Önerilen yöntemin doğruluğunu test etmek için, elde edilen bina ve yol objeleri Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) ortamında görüntüden sayısallaştırılarak elde edilmiş yer kontrol verisi ile
karşılaştırılmıştır. Yer kontrol verisi her bir bina ve yolun sınır bilgisini içermektedir ve
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algoritma sonucu elde edilen sonuç görüntüsü ile karşılaştırılmıştır. Algoritmanın daha hızlı
koşması için dört farklı alt bölgede uygulanan algoritma sonrası elde edilen binalar bir alanda
birleştirilmiştir. Elde edilen binaların ve yolun doğruluğu ayrı olarak değerlendirilmiştir.
Doğrulukların değerlendirilmesi için dört ölçü değeri (Doğru Pozitif - DP, Doğru Negatif DN, Yanlış Pozitif - YP ve Yanlış Negatif - YN) hesaplanmıştır (Shufelt ve McKeown,
1993). Doğru Pozitif (DP), hem yöntemden hem de yer kontrol verisinden bina olarak elde
edilen alanlardır. Doğru Negatif (DN), hem yöntem sonucunda hem de yer kontrol verisinden
arka plan olarak belirlenen yani bina olmayan geri kalan alan olarak belirlenen alanlardır.
Yanlış Pozitif (YP), yalnız önerilen yöntem sonucunda bina olarak belirlenen alanları temsil
ederken, Yanlış Negatif (YN), yalnız yer kontrol verisinden bina olarak belirlenen alanları
temsil etmektedir. Bu değerler kullanılarak, doğruluk ayrılma katsayısı, kaçırma katsayısı ,
bina belirleme yüzdesi ve kalite yüzdesi hesabı ile değerlendirilmiştir. Buna göre binalar için,
ayrılma katsayısı (AK), yanlışlıkla bina olarak bulunan alanların oranıdır (YP/DP)ve fazladan
bina alanı olarak belirlenen alanların, doğru bir şekilde bina alanı olarak belirlenen alanlara
bölünmesiyle elde edilir. Kaçırma katsayısı (KK), kaçırılan bina alanları oranını göstermekte
olup gerçekte bina olduğu halde yaklaşımda bina olarak belirlenmeyen alanların, doğru bir
şekilde bina alanı olarak belirlenen alanlara oranıdır (YN/ DP). Bina belirleme yüzdesi
(BBY), doğru bulunan binaların yüzdesini göstermekte ((100 * DP / (DP+YN)) ve kalite
yüzdesi

(KY) yaklaşımın performansının toplam ölçümünü göstermektedir (100 * DP /

(DP+YP+YN)).

Yolların

doğruluk

analizi

içinde

aynı

kriterler

hesaplanarak

değerlendirilmiştir. Buna göre hesaplanan doğruluk bileşenleri Tablo 4’ de verilmiştir.
Tablo 4. Doğruluk analizi parametreleri

Bina
Yol

DP
215960
15634

Önerilen Yöntemin Doğruluk Analizi
Hücre Sayısı
DN
YP
AK
KK
176653
13241
0.06
0.04
77523
7516
0.48
0.35

%
BBY
95.85
74.28

KY
90.53
54.73

Doğruluk değerlendirmesi sonucu yapılan analizler göstermiştir ki bina ya da yol belirleme
yüzdesi (BBY) bina ve yollar için sırası ile %95 ve %74 bulunmuştur. Kalite yüzdesi bina ve
yol için ise sırası ile %90 ve %54 olarak hesaplanmıştır.
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5.3.

Hasar Görebilirlik Analizi

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden elde edilen risk altındaki elemanlar (binalar ve
yol) daha sonraki risk çalışması kullanılmak üzere hasar görebilirlik bakımından
değerlendirilmelidir. Bina ve yollar için hasar görebilirlik hasar olasılık matrisi yaklaşımı ile
tahmin edilebilir (Yücemen, 2002; Düzgün, 2008). Bu yaklaşım deprem mühendisliğinde
verilen deprem şiddeti için binadaki zararın değerlendirilmesi için kullanılmaktadır (Ko Ko ve
diğ., 2004). Bu çalışmada binaların yanında yollar için de hasar olasılık matrisi yaklaşımı
kullanılmaktadır. Bina ve yollarda olabilecek hasar, hasarın derecesine göre dört ana guruba
ayrılmıştır. Buna göre hasar durumu (HD), hiç hasardan tamamen yıkılmaya göre dört
dereceden oluşmaktadır (1:Hiç, 2:Hafif, 3: Orta ve 4: Tamamen Yıkım). Her bir hasar
derecesi hasar durumu araliği (HDA) 0, 0-10, 20-40 and 50-100 olarak belirlenmiştir
(Düzgün, 2008). Merkez hasar oranı (MHO) her bir HDA’nın ortalama değeridir. Hasar
Durum Olasılık (HDO) değeri verilen bir zamansal durum için hasarın durumunu belirleme
olasılığı (yıl içinde mevsimsel, gün içinde zamansal) olarak tanımlanır. Taşınmazlar (bina, yol
gibi) tüm zaman boyunca tehlikeye maruzdur. Bu nedenle taşınmazlar için yapılan hasar
görebilirlik değerlendirmesinde zamansal olasılık dikkate alınmamıştır. HDO bina ve yollar
için mekansal olasılık değerlendirilerek belirlenmiştir. Mekansal olasılık modellenen
heyelanın hızı ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Benzetişim sonrası elde edilen yayılım
hızlarının 0 ve 1 arasına normalize edilmesi ile oluşturulan olasılık değerleri daha sonra, hız
haritası HD dereceleri dikkate alınarak ve doğal kırıklar metodu kullanılarak dört sınıfa
ayrılmıştır. Taşınmazlardan bina ve yol ayrı ayrı sınıflandırılmış ve yayılma hızı haritası ile
çkıştırılarak, her bir yayılım hızı sınıfı içine düşen her bir taşınmazın alan oranı
hesaplanmıştır. HDO değeri her bir yayılım hızı sınıfı içine düşen risk altındaki elemanların
alansal oranını vermektedir (Tablo 5,Tablo 6).
Tablo 5. Bina için Hasar Olasılık Matrisi
HD

HDA (%) MHO HDO

Hiç

0

0

0.23

Hafif

0-10

0.05

0.52

Orta

20-40

0.3

0.12

Yıkım

50-100

0.75

0.11
15.00

OHO (%)
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Tablo 6. Yol için Hasar Olasılık Matrisi
HD

HDA (%) MHO HDO

Hiç

0

0

0.71

Hafif

0-10

0.05

0.11

Orta

20-40

0.3

0.19

Yıkım

50-100

0.75

0.00
6.08

OHO (%)

Ortalama hasar oranı (OHO), denklem 2’ de gösterildiği gibi her bir hasar durumu için MHO
ve HDO değerlerinin çarpımı sonrası toplamı ile elde edilmektedir.
4

OHO= ∑ MHO j xHDO j

(2)

j =1

Burda j= 1 ile 4 arasında değişen hasar durumunun derecesi 1:Hiç, 2:Hafif, 3: Orta ve 4:
Tamamen Yıkım
Taşınmazların yanında hasar olasılık matrisi yaklaşımı kullanılarak insan canı kaybı için de
sayısal risk haritası oluşturulmuştur. Hasar olasılık matrisi hesabında insanların bina kullanım
süreleri dikkate alınmıştır. Taşınmazların tersine insanların heyelana maruz kalma olasılıkları
zamansal olarak değişim göstermektedir. Bu nedenle mekansal hasar görebilirliğin yanında,
heyelana zamansal hasar görebilirlik de dikkate alınmalıdır. Sonuç analizleri için gündüz ve
gece yanında kış ve yaz mevsimleride dikkate alınmıştır.
Çalışma alanı, yerel halkın hayatını tarımcılıkla kazandığı, küçük bir köydür. İnsanların
binada bulunma zamanları gece ve gündüz zamanları, yaz ve kış mevsimlerinde değişimler
göstermektedir. Kış mevsimi (ölü sezon, binada daha çok vakit geçirilen nüfusun az olduğu
sezon) zamanları yılın yedi ayı olarak (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan) ve
yaz mevsimi de geri kalan yılın beş ayı (aktif sezon, binada daha az vakit geçirilen nüfusun
fazla olduğu sezon) olarak düşünülebilir (Düzgün, 2008). Ölü sezon (ÖSO) ve aktif sezon
olasılığı (ASO) sırası ile 0.58 (7/12) ve 0.42 (5/12) olarak değişmektedir. Yerel halkla yapılan
söyleşiler sonrası görülmüştür ki, ölü sezanda köyden çoğu nüfus başka şehirlerde
yaşamaktadır. Aktif sezonda ise bu kişiler tarım, çiftçilik ya da tatil için geri dönmektedir.
Bunun yanında aktif sezonda farklı şehirlerde yaşayan akrabalar da köye yaz tatillerini
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geçirmek amaçlı gelmektedir. Sonuç olarak bir evde yaşayan insan sayısı yaklaşık olarak ölü
ve aktif sezonlar için 3 ve 10 olarak değişmektedir.
Gündüz vaktinde (GV) insanların tarlalarında çalıştığı ve gece vaktinde (GV) evde oldukları
düşünülmektedir. Sonuç olarak, gece meydana gelen bir heyelanın insan canına etkisi gündüz
vaktinde meydana gelen heyelandan daha fazladır. Bu nedenle analizlerde, günlük ve
mevsimsel evde bulunma değişimleri dikkate alınmalıdır. Zamansal olasılığın yanında, her bir
evin mekansal olasılığı da, benzetişim sonucu elde edilmiş heyelan hızına bağlı olarak, hasar
görebilirlik analizleri sırasında dikkate alınmalıdır.
Buna göre insan canı için yapılan heyelana karşı hasar görebilirlik analizlerinde HDO hesabı
için zamansal olasılıkla beraber mekansal olasılıkta dikkate alınmıştır. HDO hesabı için
yapılan varsayımlar aşağıda özetlenmiştir.
Aktif sezonda bir evde bulunan ortalama insan sayısı 10 olarak düşünülmektedir ve bu sayı
ölü sezanda 4 e düşmektedir. Aktif sezonda gün içinde, hane halkının %80’inin tarlada
çalıştığı ve geri kalanının evde bulunduğu varsayılmaktadır. Aktif sezonda gece ise bir kişi
harici tüm hane halkını evde bulunduğu düşünülmektedir. Ölü sezanda gün içinde ise
insanların üçte ikisinin dışarıda tarlada olduğu ve üçte birinin ise evde olduğu
düşünülmektedir. Gece ise tümünün evde bulunduğu düşünülmektedir.
İnsan canı hasar görebilirliği hesabı için oluşturulan hasar olasılık matrisi hiç, yaralanma ve
ölüm olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. HDA oranları ise Düzgün, (2008)’in varsayımını
dikkate alarak 0, 10-80 ve 80-100 olarak tanımlanmaktadır. Buna göre binaların mekansal
olasılığı için hasar derecesine göre daha önce dörde ayrılan yayılım hızı haritasında 2. ve 3.
sınıflar birleştirilerek üç sınıfa düşürülmüştür. Bahsedilen zamansal olasılık varsayımları ve
mekansal olasılıklar dikkate alınarak her bir hasar derecesi için HDO hesaplanmıştır. Bu
değerler kendi aralarında oldukça tutarlıdırlar. Buna göre ASGV (Aktif sezon gündüz vakti )
için Ortalama hasar oranı (OHO) değeri en yüksek olası değeri almaktayken, ÖSGV (ölü
sezon gündüz vakti) için OHO değeri en düşük olası değeri almaktadır.
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Tablo 7. Can kaybı için Hasar Olasılık Matrisi
HD

HDA (%)

MHO

ASGV

ASAV

ÖSGV

ÖSAV

Hiç

0

0.00

0.44

0.22

0.41

0.34

Yaralanma

10-80

45.00

0.53

0.27

0.49

0.41

Ölüm

80-100

90.00

0.10

0.51

0.03

0.25

32.87

57.64

24.74

40.95

OHO (%)

5.4.

Risk Belirlemesi

Taşınmazlar için risk hesabı yol ve binalar için yerel ölçekte elde edilmiştir. Her bir binanın
değeri bilir kişilerce binanın yapımında kullanılan malzeme, yapının durumu, yaşı, topolojisi,
büyüklüğü gibi birçok kriter değerlendirilerek yapılan arazi gezileri için her bir eve özel
olarak ayrı ayrı yapılmalıdır. Fakat arazi çalışmaları ile her bir bina için ekonomik değerin
değerlendirilmesi oldukça zaman alıcı ve zordur ve binanın ekonomik değerini belirlemeyle
ilgili de henüz yasal bir kural bulunmamaktadır. Bu nedenle Bartın Afet işleri Genel
Müdürlüğü’nden elde edilen 23600 TL bina değerleri bu risk analizinde kullanılmıştır. Yol
için ise her km için ana köy yollarına ait tutar 751100 olarak Karayolları Genel
Müdürlüğü’nden elde edilmiş ve her hücre için bu değer 15022 TL olarak hesaplanmıştır.
Risk her bir taşınmaz için (bina ve yol) ayrı olarak hesaplanmıştır. Daha sonra elde edilen
sonuçlar toplanmıştır. Risk hesabı her bir taşınmazın ekonomik değerinin tahmin edilen OHO
değeri ile çarpılmasını ve daha sonra çıkan değerin tehlikeyle çarpılması ile yapılmaktadır
(Denklem 3 ve 4). Tehlike değerleri Arzu Erener’in doktora tezi çalışmasında yapılan
analizlerden elde edilmiştir.
Risk Tas =Risk Bina +Risk Yol

(3)

Risk Tas =Hx(OHO Bina x23600)+Hx(OHO Yol x15022)
(4)
Heyelan riski için can kaybı (CK) Eşitlik 5’de gösterildiği gibi, tehlike ve hasar olasılık
matrisinden elde edilen OHO değerlerinin çarpım sonuçlarının toplamı ile bulunmaktadır.
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Risk YK = H[P AS (OHO ASGZ +OHO ASAZ )+P ÖS (OHO ÖSGZ +OHO ÖSAZ )]

(5)

Sonuç olarak, taşınmaz riski için Tablo 5 ve Tablo 6’deki hasar olasılık matrisleri dikkate
alınmış ve can kaybı için Tablo 7’teki hasar olasılık matrisinden hesaplanan değerler dikkate
alınarak, Hepler mahallesi için sırası ile yıllık taşınmaz riski ve can kaybı riski TL/hücre
olarak tahmin edilmiştir. Taşınmazlar için elde edilen yıllık risk değerinin mekansal değişimi
Şekil 20’da gösterilmektedir.

Şekil 20. Taşınmazlar için yıllık risk haritası (TL/hücre)

Elde edilen taşınmaz risk haritasına ait en düşük değer yolda görülmekte ve bu değer yaklaşık
4.1 TL/hücre olarak hesaplanmaktadır. Binalar ise en düşükle en yükseğe doğru değişen risk
değerleri almaktadır. Çalışma alanının güneyde yer alan binalar düşük risk gösterirken, köyün
kuzey ve orta kesimlerinde bulunan binalar daha yüksek risk değerleri göstermektedir. En
yüksek risk değeri 70.27 TL/hücre olarak hesaplanmıştır. Riskin standart sapması ve
ortalaması sırasıyla 21.26 ve 33.54 olarak bulunmuştur.
Can kaybı için risk haritası ise Şekil 21 ‘de gösterilmektedir. Risk hesapları için dikkate
alınan bina içindeki insan sayısının düşük olması nedeni ile can kaybı için elde edilen risk
değerleri, taşınmazlar için elde edilen riske göre daha düşük değerler almaktadır. Can kaybı
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için elde edilen risk haritasında görüldüğü gibi alanın güneyinde yer alan can kaybı riski
kuzey kısma göre daha düşüktür. Kuzey kısımdaki can kaybı ise orta riskten yüksek riske
göre değişen değerler almaktadır. En düşük risk değeri 0.028 iken en yüksek risk değeri
0.0153 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 21. Can kaybı için yıllık risk haritası (insan sayısı/hücre)

6. Sonuç
Proje kapsamında yerel ölçekte heyelan risk tayinine yönelik bir metot geliştirilmiş ve riskin
önemli bileşenlerinden biri olan hasar görebilirlik tayini için CBS ve UA tekniklerine dayalı
analizler gerçekleştirilmiştir. Hasar görebilirlik değerlendirilmesi yerel ölçekte Bartın’da
bulunan Hepler köyü için başarı ile uygulanmıştır. Uygulama sırasında CBS’ leri verinin
saklanması, görüntülenmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi yanında verideki mekansal
dağılımın gözlenmesi ve haritalama için kullanılmıştır.
Lokal ölçekte risk altındaki elemanların belirlenmesi için oldukça maliyetli olan arazi
çalışmaları

yapılmaktadır.

Risk

altındaki
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elemanların

yüksek

çözünürlüklü

uydu

görüntülerinden elde edilmesi için geliştirilen algoritma, bu elemanların otomatik olarak elde
edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle bu proje dahilinde uzaktan algılama, projeden alınan
Quickbird uydu görüntüsü kullanılarak, risk altındaki elemanların belirlenmesi için
kullanılmıştır. Gelecek çalışmalarda, oluşturulan algoritma, yeni görüntü analiz metotları
kullanılarak hataların azaltılması amacı ile daha da geliştirilebilir.
Bu çalışmada hasar görebilirlik tayininin sayısal olarak değerlendirilmesine olanak veren
yayılım alanı kullanımı literatürde sağlanan bir katkıdır. Burada hasar görebilirlik tayini için,
yayılım hızı her bir evdeki zamansal değişim gösteren insan sayısı ile birlikte
değerlendirilmiştir. Bunun yanında, bina ve yolların hasar görebilirlikleri hasar olasılık
matrisi yaklaşımı ile tahmin edilmiştir. Hasar görebilirlik tayininde dikkate alınan zamansal
etki yanında, bir sonraki çalışmalarda binanın tipi, yapısı, v.s. de dikkate alınabilir.
Risk haritası, daha önceki çalışmalardan elde edilmiş tehlike ve bu projeden elde edilmiş
sonuç haritalarının değerlendirilmesi ile her bir risk altındaki eleman için elde edilmiştir.
Sonuç olarak, her bir hücre için, yıllık TL olarak beklenen olası kayıp ve yıllık olası yaşam
kaybı elde edilmiştir. Riskin sürekli ölçekte dağılımını gösteren bu risk haritaları sayısal
olarak elde edilmiştir.
Geliştirilen metot aynı zamanda proje araştırıcılarından Arzu Erener’in doktora tezinin önemli
bir bölümünü oluşturmaktadır. Arzu Erener 17 Aralık 2009 Tarihi’nde doktora tezi
savunmasını yaparak doktora derecesini almıştır. Bu proje kapsamında geliştirilen yaklaşım
heyelan risk tayininde henüz literatürde çalışılmayan bir eksiği tamamladığından alandaki
öncü çalışma niteliğindedir ve en kısa zamanda yayımlanmak üzere bir dergiye sunulacaktır.
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