
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 

Ocak 2017 / Ankara 

 

 

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİNDE 
UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 

KULLANILABİLİRLİĞİ: MERİÇ NEHRİNDE 
UYGULANMASI 

 

Uzman Yardımcısı  

Mesut YILMAZ 

 



İçerik 

Ülkemiz taşkın çalışmalarında uzaktan algılama sistemlerinin kullanılması 

maksadıyla yapılan çalışmalar; 

• Uzaktan algılama sistemlerinin araştırılması 

• Dünyada uzaktan algılama sistemlerinin taşkın çalışmalarında 

kullanımı 

• Uygulama: Uydu görüntüleri kullanılarak Meriç Nehri taşkınlarının 

tespiti 

Tez Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

 



Uzaktan Algılama 

Uzaktan Algılama Tanımı ve Avantajları 

 
Uzaktan algılama dünyamız yüzeyindeki objelere ait bilgilerin fiziksel temas 
olmadan bir aygıtla toplanması bilimidir. 

 
 

Uzaysal Gözlemin Avantajları; 
 
• Geniş alanları görüntüleyebilme 
• Dünyanın her yeri için veri elde 

edilebilme 
• Hızlı veri aktarımı 
• Bölgeyi belli aralıklarla sürekli 

gözlemleyebilme 
• Elektromanyetik spektrumun 

görünmeyen bölümünde gözlem 
yapabilme 

• Çok ölçekli gözlem (Multiscale 
Observation) 

 



Uzaktan Algılama 

Artvin taşkını esnasında rasat uydusu tarafından 02 Eylül 2015 tarihinde 
alınmış görüntü 

 

 

 
 



Uzaktan Algılama 

• Enerji Kaynağı ve Aydınlatma(A) 

• Işınım ve Atmosfer(B) 

• Hedef ile Etkileşim(C) 

• Enerjinin Algılayıcı Tarafından 
Kayıt Edilmesi(D) 

• Verinin İletimi, Alınması ve 
İşlenmesi(E) 

• Yorumlama ve Analiz(F) 

• Uygulama(G) 
 

Uzaktan Algılama Çalışma Prensibi 
 



Uzaktan Algılayıcıların Sınıflandırılması 

Pasif Algılayıcılar 

 

Pasif algılayıcılar güneş enerjisini veya yeryüzünden yayılan termal enerjiyi 
kullanırlar. Optik uydular pasif algılayıcılara örnek olarak gösterilebilir. 
 

 



Uzaktan Algılayıcıların Sınıflandırılması 

Aktif Algılayıcılar 

 

Aktif algılayıcılar enerjilerini kendileri üretirler. Aktif algılayıcılar yeryüzüne enerji 
göndererek veri elde ederler. Aktif algılayıcılara örnek olarak radar ve lidar 
sistemleri gösterilebilir. 

 

 



Uzaktan Algılamada Çözünürlük 

Uzaktan Algılamada; spektral, radyometrik, konumsal ve zamansal olmak 
üzere dört farklı çözünürlük mevcuttur. 

• Spektral çözünürlük; algılayıcının kaydedebildiği farklı dalgaboyu aralıklarının 
sayısı bir diğer değişle algılayıcıda bulunan spektral bant sayısı ile ifade edilir. 



Uzaktan Algılamada Çözünürlük 

• Radyometrik Çözünürlük; 

görüntüleme sisteminin 

elektromanyetik enerjideki 

küçük değişimleri 

algılayabilme yeteneğidir.   

 



Uzaktan Algılamada Çözünürlük 

• Konumsal Çözünürlük; görüntünün en küçük elemanı olan pikselin 
yeryüzünde kapladığı alanı ifade etmektedir. 



Uzaktan Algılamada Çözünürlük 

• Zamansal 
çözünürlük; aynı 
algılayıcının bir 
bölgeden art arda 
iki görüntü alması 
için geçen süreye 
denir. 

Uydu Zamansal Çözünürlük Revisit Time (Tekrar Görüntüleme) 

Göktürk-2     2.5 gün 

Rasat    4 gün 

Landsat 1-2-3 18 gün   

Landsat 4-5-7-8 16 gün   

Spot 26 gün   

IRS 1C/D 24 gün   

İkonos 24 gün  3 gün 

Quickbird   1-3.5 gün 

Cartosat-1   < 5 gün 

Cartosat-2    < 4 gün 

GeoEye-1   < 3gün 

WorldView-1   enleme göre 1.7-5.9 gün 

WorldView-2   enleme göre 1.1-3.7 gün 

WorldView-3    1 gün 

Pléiades 1A & 1B    1 gün 

Sentinel-1   Enleme bağlı 1-3 gün 

Sentinel-2   5 gün (2 uydu) 



Uzaktan Algılama Platformları genel olarak yer bazlı, hava bazlı ve uzay bazlı 
platformlar olmak üzere 3 sınıfta incelenebilir.  

Uzaktan Algılama Platformları 



Uzaktan Algılama Platformları 

 
• Yer gözlem uyduları alçak yörüngeli 

uydulardır.  

• Yeryüzünden 400 km ile 1000 km arası 
yükseklikte bulunurlar.  

• Uyduların yeryüzüne olan yakınlığı 
arttıkça çözünürlükleri genel olarak 
artmaktadır.  

• Uydular havasal algılayıcılara göre yüksek 
spektral çözünürlüğe sahiptirler.  

• Uyduların konumsal çözünürlükleri 
havasal algılayıcılara göre düşüktür. 

 

Uzay Bazlı Platformlar; 
 



• Landsat 

Yer Gözlem Uyduları 

İlk yer gözlem uydusu 
olan Landsat-1 1972 
yılında NASA 
tarafından fırlatılmıştır. 
Landsat uydularının 
sonuncusu Landsat-8 
uydusu 2013 yılında 
yörüngeye 
yerleştirilmiştir.  



Yer Gözlem Uyduları 

Her spektral bant uydulara farklı amaçlar için yerleştirilmektedir.  



Yer Gözlem Uyduları 

Landsat TM bant görüntüleri 
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Yer Gözlem Uyduları 

•  Spot 

İlk döndürülebilir optik 
mekanizmaya sahip olan Spot-1 
uydusu 1986 yılında Fransa 
tarafından fırlatılmıştır. Spot 
uydularının son uydusu olan 
Spot-7 2014 yılında fırlatılmıştır. 
Yeryüzünden yüksekliği 822 km 
civarındadır. Bir yeri nadirde 
görüntüleme sıklığı 26 gündür. 
 



Nadir-Dışı Görüntü Alımı 

Yer Gözlem Uyduları 

Spot uyduları ile başlayan döndürülebilir optik mekanizma teknolojisi uyduların bir 
bölgeden ardı ardına görüntü alması için geçen süreyi azaltmıştır. Uydunun optik 
mekanizmayı döndürerek aldığı görüntülere nadir dışı (off-nadir) görüntü alımı denir.  



•  Aster 

Yer Gözlem Uyduları 

Aster uydusu 1999 yılında NASA tarafından fırlatılmıştır. Aster uydusunda 14 spektral 
bant mevcuttur. Ek olarak geriye bakış (backward-looking) yakın kızılötesi bant 
eklenmiştir. Geriye bakış yakın kızılötesi bant sayesinde stereo görüntü elde 
edilebilmektedir. Elde edilen stereo görüntülerin işlenmesi ile sayısal yükseklik 
modelleri üretilmektedir. 



• İkonos 

Yer Gözlem Uyduları 

İlk ticari uydu olan İkonos uydusu DigitalGlobe 
tarafından 1999 yılında fırlatılmıştır. Yörünge 
yüksekliği yeryüzünden yaklaşık 681 km’dir. 
Konumsal çözünürlüğü pankromatik bantta 1 m, 
çoklu bantta 4 m’ dir. 

• Worldview-4 

 11 Kasım 2016 tarihinde DigitalGlobe 
tarafından fırlatılan Worldview-4 uydusu 
yüksek çözünürlüklü uydulardandır. Konumsal 
çözünürlüğü pankromatik bantta 0.30 m, çoklu 
bantta 1.20 m’ dir. Bugün itibariyle Worldview-
4 uydusunun sahip olduğu konumsal 
çözünürlüğün üstünde konumsal çözünürlüğe 
sahip uydu bulunmamaktadır. Yörünge 
yüksekliği 617 km’dir. 
 



•  Sentinel 

Yer Gözlem Uyduları 

Sentinel Avrupa Uzay Ajansı tarafından 
geliştirilen bir programın adıdır. 
Sentinel’in Türkçesi “gözcü”dür. 
Sentinel programı çerçevesinde her 
birisinde 2 uydu bulunan 7 farklı uydu 
serisi fırlatılacaktır. Program 
kapsamında 4 uydu fırlatılmış olup 10 
uydu yakın gelecekte fırlatılacaktır. 
 
• Sentinel-1A 3 Nisan 2014 tarihinde, Sentinel-1B 25 Nisan 2016 tarihinde 

yörüngeye yerleştirilen radar uydularıdır.  
• Sentinel-2 serisi yüksek çözünürlüklü optik uydulardır. Sentinel-2 serinin ilk 

uydusu olan sentinel-2A 23 Haziran 2015 tarihinde fırlatılmıştır. Sentinel-2B 
uydusunun Nisan 2017’de fırlatılması planlanmaktadır.  

• Sentinel-3 serisi uyduları Global izlemeler için tasarlanmıştır. Sentinel-3 
serisinin ilk uydusu olan Sentinel-3A uydusu 16 Şubat 2016 tarihinde 
fırlatılmıştır. Sentinel-3B uydusunun 2017 yılı içerisinde fırlatılması 
planlanmaktadır. 

•  Diğer 4 Sentinel uydu serisi tasarım aşamasındadır.  



•  Sentinel 

Yer Gözlem Uyduları 

Sentinel 2A uydusu tarafından alınmış 10 metre konumsal çözünürlüğe sahip Edirne şehir 
merkezi görüntüsü 



•  Rasat 

Yer Gözlem Uyduları 

• Rasat uydusu tasarımı ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen ilk yer gözlem uydusudur.  

• 17 Ağustos 2011 tarihinde yörüngeye yerleştirilmiştir.  

• Yeryüzünden 686 km yüksekte bulunmaktadır.  

• Pankromatik bantta 7.5 metre, çoklu bantta 15 metre konumsal çözünürlüğe sahiptir.  

• Kırmızı, yeşil, mavi ve pankromatik olmak üzere dört adet spektral bant içermektedir.   

• Zamansal çözünürlüğü 4 gündür.  

• Şerit genişliği 30 kilometredir. 



•  Göktürk-2 

Yer Gözlem Uyduları 

• Göktürk-2 uydusu yüksek çözünürlüklü görüntü elde etmek için Türkiye tarafından 
geliştirilen ilk keşif uydusudur.  

• 18 Aralık 2012 tarihinde yörüngeye yerleştirilmiştir.  

• Yörünge yüksekliği yaklaşık olarak 686 km’dir.  

• Göktürk-2 pankromatik bantta 2.5 m, çoklu bantta 5.0 m konumsal çözünürlüğe sahiptir. 

• Yakın kızıl ötesi, kırmızı, yeşil, mavi ve pankromatik olmak üzere beş adet spektral banta 
sahiptir. 

• Bir bölgede ardışık iki görüntü alabilmesi için geçmesi gereken süre yaklaşık olarak 2.5 
gündür. 

 



•  Göktürk-1 

Yer Gözlem Uyduları 

• Bazı olumsuzluklar nedeniyle fırlatılması 
gecikmiş bir uydumuzdur.  

• 05 Aralık 2016 tarihinde fırlatılmıştır. 
• Göktürk-1 uydusu pankromatik bantta 0.50 m, 

çoklu bantta 2.0 m konumsal çözünürlüğe 
sahiptir. 

  

•  Göktürk-3 

 
• Göktürk-3 SAR (Sentetik Açıklıklı Radar) uydusudur.  
• Askeri amaçlı kullanılmasının yanında birçok sivil çalışmada da kullanılabilecek bir uydudur. 
• Göktürk-3 ile yüksek hassasiyetli sayısal yükseklik modellerinin oluşturulabilmesi ve 

topoğrafik harita üretimi hedeflenmektedir.  
• 2019 yılında fırlatılması planlanmaktadır.  



• Hava bazlı platformlar sıcak hava balonu, zeplin, insansız hava aracı, helikopter ve uçak 
olarak sınıflandırılabilir.  

Havasal Algılayıcılar 

•  Uçak 

 • Uçaklar kontrol edilebilir platformlardır. Bir diğer deyişle görüntü alma zamanını ve 
konumsal çözünürlüğü belirleyebiliriz.  

• Uydu görüntülerine göre daha yüksek konumsal çözünürlüğe sahiptir.  
• Global diyebileceğimiz büyük ölçekli çalışmalarda uçak ile görüntü alımı uydu ile görüntü 

alımına göre maliyetlidir.  
• Uçaklar genel olarak ortofoto üretimi ve büyük ölçekli afetleri görüntülemede 

kullanılmaktadırlar. 

 



•  İnsansız Hava Aracı (İHA) 

Havasal Algılayıcılar 

İHA’ lar son 5 yıldır harita işleri ve afet görüntüleme dahil olmak üzere birçok sektörde (tarım, 
kargo, ormancılık, arkeoloji, güvenlik, şehir planlama vb.) yaygın olarak kullanılmaktadır.  
 

İHA’lar genel olarak 4 gruba ayrılmaktadır: 
 
• Hobi amaçlı İHA’lar 
• Orta büyüklükte askeri ve ticari İHA’lar 
• Büyük İHA’lar 
• Gizli Savaş İHA’ları 
 

İnsansız hava araçları ile görüntü alımının; 

 

• Maliyet açısından uygunluğu, 

• Çok yüksek çözünürlükte(milimetre mertebesinde) veri elde edilebilmesi, 

• Uçuş serbestisinin uçağa göre daha geniş olması  

gibi avantajları bulunmaktadır. 
 



•  İnsansız Hava Aracı (İHA) 

Havasal Algılayıcılar 

       Hobi amaçlı İHA Orta büyüklükte askeri ve ticari İHA 



•  İnsansız Hava Aracı (İHA) 

Havasal Algılayıcılar 

Büyük İHA Gizli Savaş İHA 



•  SONAR 

UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 

TAŞKINLARDA KULLANIMI 

• Sonar ses dalgalarını kullanarak cisimler hakkında konumsal bilgi edinmemizi sağlayan 
teknolojidir 

• Yarasalar ve yunuslar sonar sistemini kullanılırlar.  

Taşkın çalışmalarında kullanımı; 
• Sonar nehir yatağının 

topoğrafyasını(batimetri) 
çıkarmak için kullanılmaktadır.  

• Nehir yatağı insanın 
giremeyeceği kadar derin ve akış 
hızı yüksek ise sonar’ın monte 
edildiği bir tekne veya uzaktan 
kumandalı küçük tekneler 
batimetri çıkarmak için 
kullanılmaktadır. 

 



•  LİDAR 

UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

• Lidar ile arazi haritası çıkarma 1970’lerde 
başlamıştır.  

• Lidar mesafe ölçmek için lazer ışınlarını 
kullanmaktadır.  

• Lidar’ın gece gündüz çalışması, ormanlık 
arazilerde sayısal arazi modelini yüksek 
doğruluklu çıkarabilmesi ve 10-15 cm 
doğruluklu yükseklik modelleri sunabilmesi 
en büyük avantajlarındandır. 

Taşkın çalışmalarında kullanımı; 

• Lidar taşkın çalışmalarında taşkın yatağının sayısal yükseklik modelinin yüksek doğruluklu 
üretilmesinde kullanılır.  

• Bu işlem için kullanılan dalga boyu yakın kızılötesi (1040-1060 nanometre)’ dir.  

• Taşkın esnasında yapılan lidar tarama ile suyun nerelere kadar ulaştığı tespit edilebilir.  



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

2010 yılında Kanada’nın Yeni İskoçya ilinin Annapolis Royal bölgesinde yapılan LİDAR ile taşkın 
risk haritaları yapımı çalışmasında taşkın yatağının yüksek hassasiyetli sayısal yükseklik modeli 
(sym) üretilmiş ve üretilen sym hidrolik modelde kullanılarak taşkın riski altında kalması 
muhtemel yerler tespit edilmiştir. 

•  LİDAR 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

Yeşil lidar olarak adlandırılan yeşil ışın dalga boyuna sahip(500-600 nanometre) lidarlar ile 
nehir yatağı batimetri haritası çıkarılmaktadır. Fakat burada önemli olan nokta suyun berrak 
olmasıdır. Çamurlu sularda yapılan ölçümlerin doğruluğu düşmektedir.  
 
2015 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Colorado ve Snake nehirlerinde yapılan Sığ 
Nehir Batimetrisi için Yüksek Çözünürlüklü Havasal LİDAR Performans Değerlendirmesi 
çalışmasında yeşil lidar ile batimetri haritası, yakın kızılötesi lidar ile su yüzeyi ortaya 
çıkarılmıştır. İki verinin birleştirilmesi ile su yüksekliği tespit edilmiştir. 
 

•  LİDAR 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

Optik uydular son yıllarda taşkın tespit etmede yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Artan uydu 
sayısı meydana gelen taşkının gözlenme ihtimalini artırmıştır. Burada önemli olan taşkının 
büyüklüğü, uydunun konumsal çözünürlüğü ve uydunun taşkın esnasında taşkın bölgesinden 
geçip geçmemesidir.  

•  OPTİK UYDULAR 

Amerika Birleşik Devletlerinde 11 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen ve 1200 kişinin helikopter ve 
botlarla kurtarıldığı, binlerce insanın tahliye edildiği, binlerce evin zarar gördüğü büyük bir 
taşkını birçok uydu görüntülemiştir.  

 

Bazı optik uyduların taşkın anında çektiği görüntüleri aşağıda verilmektedir. 

 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

•  OPTİK UYDULAR 

13.03.2016 tarihinde Worlview-2 uydu görüntüsünden elde edilmiş taşkın alanı  
 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

22.03.2016 tarihinde Worlview-3 uydu 
görüntüsünden elde edilmiş taşkın 
alanı  

•  OPTİK UYDULAR 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

2015 yılında Quanlong Feng 
tarafından yapılan “Çin’in Yuyao 
kentinde görüntü sınıflandırma ile 
taşkın haritalaması” çalışmasında 
taşkın altında kalmış bölgeleri 
ortaya çıkarmak için orta 
çözünürlüklü uydu görüntülerine 
görüntü sınıflandırma metotları 
uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 
taşkına maruz kalan alanlar 
otomatik olarak belirlenmiştir. 

•  OPTİK UYDULAR 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

• Optik uydular bulutlu hava şartlarında yeryüzünü görüntüleyemezler.  

• Genelde taşkın esnasında hava şartları uygun olmadığı için küçük çaplı taşkınlar (3-4 saat 
içinde olup biten ve büyük hasarlar bırakmayan taşkınlar) optik uydularla 
görüntülenemezler.  

• 11 Mart 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşen taşkında olduğu gibi 
büyük taşkınlar büyük hasarlar bıraktığı ve suyun çekilmesi günlerce sürebildiği için 
taşkının görüntülenebilme olasılığı yüksektir. 

•  OPTİK UYDULAR 

• Radar uyduları 1 cm ve 1 metre aralığında olan mikrodalga sinyallerle çalışmaktadır.  

• Radarda kullanılan dalga boylarının büyük olması sebebiyle radar uyduları kötü hava 
şartlarından neredeyse hiç etkilenmemektedir.  

• Taşkın esnasında hava şartlarının çoğunlukla kötü olması sebebiyle radar sistemleri 
taşkınların tespitinde büyük avantaj sağlamaktadır.  

 

Bazı Radar uydularının Amerika Birleşik Devletlerinde 11 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen 
taşkın anında çektiği görüntüler aşağıda verilmektedir. 

 

•  RADAR UYDULARI 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

•  RADAR UYDULARI 

13.03.2016 tarihinde TerraSAR-X uydu görüntüsünden elde edilmiş taşkın alanı  



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

19.03.2016 tarihinde RadarSAT-2 uydu görüntüsünden elde edilmiş taşkın alanı  
  

•  RADAR UYDULARI 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

• HAVASAL ALGILAYICILAR 

• Havasal araçlarla taşkın tespit etme genel 
olarak İHA’larla yapılmaktadır. 

• İHA’nın uydu bazlı taşkın görüntülemeye 
göre avantajları şunlardır; 

1. Uydunun taşkın anında taşkın alanını 
görüntüleyememe durumu var iken İHA ile 
çok kötü hava şartları haricinde istediğimiz 
zaman görüntü alabiliriz. 

2. Ücretsiz olan uydular şehrin karmaşık 
durumunu ortaya koyacak kadar yüksek 
çözünürlüğe sahip değil iken İHA ile 
çözünürlüğü milimetre düzeyine kadar 
yükseltebiliriz. 

• Yüksek çözünürlüklü uydular şehrin karmaşık yapısını ortaya koyabilir fakat zamansal 
çözünürlükleri çok düşüktür ve nadir-dışı (off-nadir) görüntü alımı fiyatları yüksektir. 

 
• İHA’nın avantajları göz önüne alındığında İHA ile taşkın görüntüleme en uygun yöntem 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

2015 yılında Çin’in Yuyao ilinde yapılan İnsansız Hava Aracı ile Şehir Taşkını Haritalama 
çalışmasında taşkın anı İHA ile görüntülenmiş ve bazı görüntü sınıflandırma metotları 
kullanılarak taşkının yayıldığı bölgeler otomatik olarak belirlenmiştir.  
 
Çalışmada kullanılan İHA 4.5 kg taşıma kapasitesine, 1.5 saat uçuş süresine, 2.5 metre kanat 
genişliğine sahiptir. Uçuş 350 metre yükseklikte yapılmış olup konumsal çözünürlüğü 0.2 
metredir. Uydular ile kıyaslandığında konumsal çözünürlüğü oldukça yüksektir.  

• İNSANSIZ HAVA ARACI 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

Çalışmada kullanılan İHA 

• İNSANSIZ HAVA ARACI 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

Sınıflandırma sonucunda tespit edilen taşkın alanı 

• İNSANSIZ HAVA ARACI 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

2013 yılında Isola Ismaila Ajibola ve Shattri bin Mansor tarafından Malezya’ da taşkın 
tehlikesi altında olan bir bölgede yapılan çalışmada, taşkın tehlike haritaları oluşturulurken 
çalıştırılan hidrolik modelde kullanılan sayısal yüzey modeli İHA görüntüleriyle yüksek 
hassasiyette elde edilmiştir.  

• İNSANSIZ HAVA ARACI 



UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 
TAŞKINLARDA KULLANIMI 

2013 yılında Insu. Lee vd. tarafından yapılan çalışmada, Güney Kore’de 2012 yılında taşkına 
maruz kalan bir bölgede İHA yardımıyla yüksek çözünürlüklü görüntüler alınmıştır. İHA 300 
metre yükseklikten görüntü almıştır. Çalışmada kullanılan İHA’nın taşıyabileceği yük 
kapasitesi 7 kg’dır.  
 
 
  

• İNSANSIZ HAVA ARACI 

İkinci bir aşama olarak taşkın 
bölgesiyle ilgili, kurumlardan 
ve yerel halktan taşkının 
yayıldığı alanlara ilişkin bilgiler 
alınmıştır. Bu bilgiler İHA ile 
alınan görüntülere işlenerek 
taşkının yayıldığı alan ve 
etkilediği maddi varlıklar 
tespit edilmiştir.  



Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

• Meriç taşkınlarının geniş alanları 
etkilemesi ve taşkın suyunun uzun 
süreler çekilmemesi sebebiyle Meriç 
nehrinde meydana gelen taşkınların 
birçoğu uydular tarafından 
görüntülenebilmektedir. Bu çalışmada 
ücretsiz uyduların taşkın zamanlarında 
aldığı görüntüler incelenmiştir. 

• Meriç Taşkınları 

 

• Çalışma kapsamında incelen bir 
çalışmada Meriç nehri taşkınlarının 
sebepleri olarak iklimsel nedenler, 
coğrafi nedenler, baraj işletmesi ve 
taşkın yönetimi kaynaklı nedenler 
gösterilmektedir. 

 



Kullanılan yazılımlar ve uydular; 
 
• Erdas görüntü işleme programı, Qgis ve Arcgis programları görüntü işleme aşamalarında 

kullanılmıştır.  
• Ücretsiz olan Landsat, Rasat ve Sentinel uydularının Meriç nehri taşkınları esnasında aldığı 

görüntüler elde edilmiştir. 
 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

Görüntü İşleme İşlem Adımları; 
 
• Spektral Bantların Birleştirilmesi 
• Taşkın Alanı Görüntüsünün İyileştirilmesi 
• Görüntülerin Mozaiklenmesi 
• Çalışma Alanının Çıkarılması 
• Radyometrik Düzeltmelerin Yapılması 
 
 



Spektral Bant Kombinasyonu; Çalışma kapsamında yapılan bant kombinasyonları sonucunda 
SWIR, NIR, RGB bant kombinasyonlarının taşkını görsel olarak netleştirdiği sonucuna varılmıştır. 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

RGB bant (5,4,3) bant 



Taşkını tespit etmedeki doğruluğu artırmak için formüller geliştirilmiştir. Aşağıda taşkın için 
geliştirilen bazı formüller verilmektedir.  

 

Normalize Edilmiş Su İndeksi Farkı (Normalized Difference Water İndex)(NDWI) 

  

NDWI= 
𝑁𝐼𝑅−𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑁𝐼𝑅+𝑆𝑊𝐼𝑅
              (Sürekli suların tespiti için) 

  

NDWI= 
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁−𝑁𝐼𝑅

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁+𝑁𝐼𝑅
            (Taşkın gibi su değişimleri için) 

  

Yine 1981’de Philipson ve Hafker tarafından yapılan Landsat MSS bant ile taşkın alanlarının 
gösterimi konulu çalışmada taşkın alanı: 

  
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁(𝑡𝑎ş𝑘ı𝑛𝑠ı𝑧) − 𝑁𝐼𝑅(𝑡𝑎ş𝑘ı𝑛𝑙ı)

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁(𝑡𝑎ş𝑘ı𝑛𝑠ı𝑧)
 

  

formülü ile hesaplanmıştır. 

 

• 2000 yılında Frazier ve Page tarafından yapılan çalışmada Landsat TM band 5(SWIR)’in su 
kütlelerini etkili bir şekilde gösterdiği ispatlanmıştır.  

 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 



Tez kapsamında 1981 yılında yapılan çalışma farklı bantlar kullanılarak tekrarlanmıştır ve  

 

 
𝐵𝐿𝑈𝐸(𝑡𝑎ş𝑘ı𝑛𝑠ı𝑧)−𝑆𝑊𝐼𝑅(𝑡𝑎ş𝑘ı𝑛𝑙ı)

𝐵𝐿𝑈𝐸(𝑡𝑎ş𝑘ı𝑛𝑠ı𝑧)
(B1 ve B5) 

  

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁(𝑡𝑎ş𝑘ı𝑛𝑠ı𝑧)−𝑆𝑊𝐼𝑅(𝑡𝑎ş𝑘ı𝑛𝑙ı)

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁(𝑡𝑎ş𝑘ı𝑛𝑠ı𝑧)
(B2 ve B5) 

  

 

formüllerinin taşkın sınırlarını daha net ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Ayrıca SWIR bant 
kullanılarak elde edilen sonucun görüntü sınıflandırmada doğruluğu artıracağı tahmin 
edilmektedir. Sonucu etkileyen durum NIR yerine SWIR ın kullanılmasıdır. SWIR bant ilk 
olarak 1982 yılında fırlatılan Landsat 4 uydusunda bulunmaktadır. 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 



a) Green ve SWIR 
bantları ile yapılan 
işlemde taşkın 
görünümü  

b) Green ve NIR bantları 
ile yapılan işlemde 
taşkın görünümü  

 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 



SWIR bantta taşkın görünümü 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 



NDWI(Taşkın alanı belirleme) sonucu oluşan görüntü  

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 



Uydulardan tespit edilen bazı Meriç taşkınları 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

• Mart 2006 taşkını 13 Nisan 2006 
tarihinde Landsat 5 uydusu 
tarafından görüntülenmiştir. 
 

• Taşkını görsel olarak belirgin hale 
getirmek için 5, 4, 2 spektral 
bantları kullanılmıştır.  
 

• Görüntü taşkından uzun süre 
sonra alındığı için bazı bölgelerde 
taşkın suyunun çekildiği 
görülmektedir.  



• 16 Şubat 2010 taşkını 19 
Şubat 2010 tarihinde Landsat 
5 uydusu tarafından 
görüntülenmiştir.  
 

• Görüntüde taşkını görsel 
olarak iyileştirmek için 5,4,1 
bantları kullanılmıştır.  
 

• Ayrıca taşkından sonra 
nehrin olağan durumunu 
göstermek için 29 Temmuz 
2010 tarihli Landsat 5 uydu 
görüntüsü işlenmiştir.  

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

     a)16 Şubat 2010 taşkını                   b)Nehir olağan durumu 

16 Şubat 2010 taşkını debi değerleri 16 Şubat Saat 10:00 itibarı ile Arda nehri 702 m3/s, Tunca 
Nehri 144 m3/s ve Meriç Nehri Swilengrad istasyonunda 844 m3/s, Edirne Merkezde üç nehrin 
birleşiminde 1618 m3/s, Ergene Nehrinde 1071 m3/s ve İpsala’da 2521 m3/s olarak tespit 
edilmiştir.  



Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

• 16 Şubat 2010 taşkınının 
kapladığı alanı tespit 
edebilmek için 19 Şubat 
2010, 29 Temmuz 2010 
tarihlerinde alınmış uydu 
görüntüleri üzerinde 
görüntü sınıflandırma 
işlemleri yapılmıştır. 



Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

16 Şubat 2010 taşkınının kapladığı alanı ile taşkın izi kotundan yola çıkılarak 
üretilen taşkın alanı karşılaştırması 



Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

02 Şubat 2015 taşkını 1-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 5 Şubat 2015 tarihinde tespit 
edilen debi değerleri aşağıda verilmektedir.  



• 02 Şubat 2015 taşkını 21 Mart 
2015 tarihinde Landsat 8 
tarafından alınmıştır.  
 

• Taşkını görsel olarak iyileştirmek 
için 6, 5, 2 bantları kullanılmıştır. 
 

• Görüntü alımı esnasında bulutlar 
dikkat çekmektedir. Bulutlar optik 
uyduların kısıtlarındandır. 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 



• 02 Şubat 2015 taşkını 02 Şubat 2015 tarihinde Rasat uydumuz tarafından görüntülenmiştir. 
Rasat uydusunun spektral bantları sadece kırmızı, yeşil, mavi ve pan olduğu için Landsat uydu 
görüntüsünde yaptığımız gibi bant kombinasyonu ile görüntü iyileştirilememiştir. Görüntünün 
taşkın gününde alınmış olması önem arz etmektedir. Rasat uydu görüntüsünde de bulut 
faktörü açıkça görülmektedir.  

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 



 02 Şubat 2015 Taşkını Sentinel 1 Uydusu tarafından görüntülenmiştir. 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

30 Ocak 2015 05 Şubat 2015 10 Şubat 2015 



Sentinel 1 Uydusu tarafından 29 Temmuz 2015 
tarihinde alınmış görüntü(Nehir olağan durumu) 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

Edirne şehir merkezi 

Genel bakış 



Sol üst: 30 Ocak 2015, 
 
Sağ üst: 05 Şubat 2015, 
 
Alt: 10 Şubat 2015 
Edirne şehir merkezi 
görüntüleridir. 

Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 



Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

17 Şubat 2015 22 Şubat 2015 

01 Mart 2015 06 Mart 2015 



Meriç Nehri Taşkınlarının Uzaktan 

Algılama İle Tespit Edilmesi 

• 05 Şubat 2015 tarihli 
Sentinel 1 uydu 
görüntüsü üzerinde 
kontrollü görüntü 
sınıflandırma metodu 
uygulanarak taşkın 
alanını gösteren 
tematik harita 
oluşturulmuştur.  
 

• Görüntü 
sınıflandırma sonucu 
oluşan taşkın 
katmanında bulunan 
noise(gürültü) 
piksellerden 
kurtulmak için 
sınıflandırılmış 
görüntüye majority 
filter uygulanmıştır.  02 Şubat taşkın görüntü sınıflandırması sonucu oluşan taşkın alanı  



Değerlendirme ve Öneriler 

• Tarihi taşkınlar, taşkın çalışmalarında büyük öneme sahiptir. Tarihi taşkınlar ile taşkın riski 
altında kalan alanlar tespit edilir ve gerekli tedbirler alınır. 

 

• Ülkemizde taşkın kayıtları genellikle noktasal olarak tutulmaktadır. Bazı durumlarda taşkın 
sonrasında bir ekip araziye çıkarak taşkın izlerinden taşkının yayılım alanını tespit 
etmektedir. Bu şekilde yapılan çalışmalar tam olarak taşkın yayılımını ifade etmemektedir. 
Taşkın yayılım alanlarının tespitindeki doğruluğu artırmak için uzaktan algılama 
sistemlerinin kullanılması faydalı olacaktır.  
 

• Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi aşamasında hidrolik modelin çalıştırılacağı, taşkın 
açısından riskli alanlar tespit edilmektedir. Tarihi taşkınlar Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi 
metotlarından birisidir. Taşkın, yayıldığı alan ile birlikte kayıt altına alınabilmişse riskli yerler 
doğru bir şekilde tespit edilmiş olur. Böylece riskli alanların çalışılması sağlanmış olur. 
Taşkın çalışmalarının daha verimli hale gelmesi için ülkemizde de taşkınların, yayıldığı 
alanlar ile birlikte kayıt altına alınması gerekmektedir.  
 

• Taşkın Tehlike Haritalarının hazırlanmasında hidrolik model çalıştırılarak taşkın simule 
edilmektedir. Modele girilen birçok parametre kabullere göre tespit edilmektedir. 
Bunlardan en önemlisi pürüzlülük katsayısıdır. Bölgede yaşanmış bir taşkın sınırları ile 
birlikte kayıt altına alınmışsa, hidrolik model tarihi taşkınla kalibre edilebilmektedir. Kalibre 
edilen model daha doğru sonuçlar vermektedir.  
 



• Yayılım alanları ile birlikte kayıt altına alınan taşkınlar, yaşanan taşkın debisini gösteren 
taşkın tehlike haritasını temsil eder.  

 

• Taşkınları sınırları ile birlikte kayıt altına almanın en kolay ve doğru yolu uzaktan algılama 
yöntemleridir.  

 

• Uzaktan algılama sistemleri genel olarak uydu ve havasal araçlar olarak ikiye ayrılmaktadır.  

 

• Dünyada birçok ülkede uydu görüntüleri taşkın sınırlarını tespit etmede kullanılmaktadır. 
Ülkemizde de taşkınları uydular aracılığı ile tespit etmek için çalışmalar yapılmalıdır. Bu 
konuda görevli kurumlar uydu yöneticileri ile irtibata geçip taşkın anında taşkın 
bölgesinden görüntü alınması konusunda anlaşmalar yapması faydalı olacaktır.  

 

• Yer gözlem uydularını optik uydular ve radar uyduları olarak iki gruba ayırabiliriz. Optik 
uydular hava şartlarından etkilenmesine rağmen radar uyduları hava şartlarından 
neredeyse hiç etkilenmemektedir. Hava şartlarından etkilenmemesi radar uydularını taşkın 
belirlemede kullanışlı hale getirmektedir. Bu sebeple taşkın kayıtları oluşturulurken 
mümkün olduğu kadar radar uydularından faydalanılmaya çalışılmalıdır.  

 

 

Değerlendirme ve Öneriler 



• Yüksek konumsal çözünürlüklü uydular taşkını görüntüleyebilecek bir noktadan geçse bile 
uydunun kamerasının taşkın alanına çevrilip görüntü alınması gerekmektedir. Bu işlemin 
yapılabilmesi için uyduyu kontrol edenlerin bölgede taşkın olduğundan haberdar olması 
gerekmektedir.  

 

• Uydulara görüntü alımı isteğinde bulunabilmek için oluşturulmuş platformlar (gruplar) 
bulunmaktadır. Bu gruplara taşkın ile ilgili bilgi verildiğinde uydular talep edilen bölgenin 
görüntüsünü almaktadır. Ülkemiz taşkınlarını kayıt altına almak için bu tip platformlarla 
irtibata geçilmelidir.  

 

• Rasat uydusu görüntü alımı Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Taşkın anında irtibata geçildiğinde uydu taşkın alanına 
yönlendirilebilmektedir (TEKE, 2016). Taşkın kaydı tutmakla görevli kurumlar taşkın anında 
görüntü alınması için Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsüne taşkın bilgisini 
vermelidir.  

 

• Göktürk-2 uydusu görüntü alımı Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Taşkın anında Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçildiğinde 
şartlar uygun ise uydu taşkın alanına yönlendirilebilmektedir (Hvkk, 2016). Taşkın kaydı 
tutmakla görevli kurumlar taşkın anında görüntü alınması için Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ 
na taşkın bilgisini vermelidir.  

 

Değerlendirme ve Öneriler 



• Göktürk-1 uydusu 0.5 metre konumsal çözünürlüğe sahiptir. Göktürk-1 uydusunun 
konumsal çözünürlüğü, küçük alanları etkileyen taşkınları tespit etmede yeterli olacaktır. 
Göktürk-1 uydusunun yöneticileri ile taşkın görüntüsü alma konusunda anlaşmalar 
yapılmalıdır.  

 

• Göktürk-3 uydusu radar uydusu olarak tasarlanmaktadır. Radar uyduları her türlü hava 
şartlarında yeryüzünü görüntüleyebileceği için taşkın açısından kullanışlı olacaktır. Göktürk-
3 uydusu fırlatıldığında, uydu yöneticileri ile taşkın görüntüsü alma konusunda anlaşmalar 
yapılmalıdır.  

 

• Uydularda karşılaşılan düşük konumsal çözünürlük, maliyet ve uydunun taşkın anında 
taşkın alanını görüntüleyecek bir konumda bulunmaması gibi zorlukları aşmak için İHA ile 
taşkın kaydı tutmak en uygun yöntemdir.  

 

• İHA’ ların uçuş yüksekliği istenilen konumsal çözünürlüğe göre ayarlanabilmektedir. Bu 
özelliği İHA’ lara küçük çaplı taşkınları kayıt altına alabilme imkanı sunmaktadır. Taşkın 
kaydı tutmakla görevli kurumlar taşkın esnasında İHA’ lar ile görüntü alarak taşkın kaydı 
tutma konusunda çalışmalar yapmalıdır.  

 

Değerlendirme ve Öneriler 



• Tezde incelenen Çin’in Yuyao bölgesinde meydana gelen taşkının yayılım alanının İHA ile 
belirlenmesi çalışmasında 20 santimetre konumsal çözünürlüğe sahip görüntüler elde 
edilmiştir. Uçuş yüksekliği 350 metredir. Yapılan çalışmada görüldüğü gibi 20 santimetre 
konumsal çözünürlük taşkın kaydı tutmak için oldukça yeterlidir.  

 

• İHA’lara hem acil müdahale imkanını sağlayacak video kayıt yapabilen kamera, hemde 
taşkınları sınırları ile kayıt altına almamızı sağlayacak fotoğraf çeken kamera monte 
edilebilmektedir. Tek bir uçuşta acil müdahale ve görüntü alma işlemi gerçekleştirilebilir. 
Ülkemizde de taşkın olaylarında acil müdahale için kullanılan İHA’ lara her iki kamera 
sistemi monte edilip hem acil müdahale hem de yayılım alanı ile birlikte taşkın kaydı tutma 
işlemi gerçekleştirilmelidir.  

 

• Ticari amaçlı İHA’ ların uçuş süresi 1.5 saati geçmemektedir. Bu süre geniş alanlara yayılan 
taşkınları tespit etmede yeterli olmayabilir. Bu nedenle taşkın sınırları 4-6 saat arası uçuş 
yapabilen İHA’lar ile tespit edilmelidir. Taşkın çalışmalarında, uzun süre uçuş yapabilen 
İHA’lar kullanılmalıdır.  

 

 
 

Değerlendirme ve Öneriler 



• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İnsansız Hava Aracı Sistemleri 
Talimatı” Madde 17 1. Fıkra C bendine göre İHA’ları şehir merkezlerinde kullanabilmek için 
uçuştan 5 gün önce uçuş izni başvusu yapılmalıdır. Taşkının ne zaman olacağı tahmin 
edilemeyeceği için bu hüküm kapsamında taşkın görüntüsü almak mümkün değildir. 

 

• Devlet İnsansız Hava Araçları yani Devletin askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman 
yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçları “İnsansız Hava Aracı 
Sistemleri Talimatı” kapsamının dışında tutulmuştur. 

 

• Yine aynı talimatın Madde 17 6. Fıkrasında arama, kurtarma ve afet gibi öngörülemeyen 
acil durumlarda, Genel Müdürlük ile telefon koordinasyonu kurularak da gerekli Uçuş İzni 
verilebilir ibaresi bulunmaktadır. 

 

• Taşkın anında görüntü alabilmek için, kullanılacak İHA’nın Devlet İnsansız Hava Aracı olarak 
tanımlanması veya ilgili Talimatın 17. Maddesinin 6.Fıkrasına göre hareket edilmesi 
gerekmektedir. 

 

• İHA’lar taşkın çalışmalarında ihtiyaç duyulan güncel halihazır haritaların üretiminde 
kullanılabilir.  

 
 

Değerlendirme ve Öneriler 



• Taşkın çalışmalarının daha verimli hale gelmesi için taşkınların, yayıldığı alanlar ile birlikte 
kayıt altına alınması gerekmektedir.  

• Taşkınları uydular aracılığı ile tespit etmek için çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda görevli 
kurumlar, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uyduları için Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Rasat uydusu 
için Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile anlaşmalar yapmalıdır. Taşkın 
gerçekleştiğinde taşkın görüntüsünün alınabilmesi için yukarıda adı geçen uyduların 
yöneticilerine taşkın bilgisi verilmelidir.  

• Radar uydularının kötü hava şartlarından neredeyse hiç etkilenmemesi sebebiyle taşkın 
kayıtları oluşturulurken mümkün olduğu kadar radar uydularından faydalanılmaya 
çalışılmalıdır.  

• Ülkemizde meydana gelen taşkını kayıt altına almak için uluslararası düzeyde oluşturulmuş 
olan uydu platformlarına taşkın anında bilgi verilmelidir.  

• Taşkın kaydı tutmakla görevli kurumlar taşkın esnasında İHA’ lar ile görüntü alarak taşkın kaydı 
tutma konusunda çalışmalar yapmalıdır.  

• Taşkın olaylarında acil müdahale için kullanılan İHA’ lara video kayıt yapabilen kamera ve 
fotoğraf çekebilen kamera olmak üzere her iki kamera sistemi monte edilip hem acil müdahale 
hem de yayılım alanı ile birlikte taşkın kaydı tutma işlemi gerçekleştirilmelidir.  

• Taşkın çalışmalarında, uzun süre uçuş yapabilen İHA’lar kullanılması büyük çaplı taşkınları 
görüntüleme konusunda avantaj sağlayacaktır.  

• İHA’lar taşkın çalışmalarında ihtiyaç duyulan güncel halihazır haritaların üretiminde 
kullanılabilir.  

Sonuç 



ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 

Ocak 2017 / Ankara 

SAYGILARIMLA 
ARZ EDERİM 


