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ÖZET
Tez kapsamında uzaktan algılama sistemlerinin taşkın çalışmalarında
sağlayacağı faydalar araştırılmıştır. Taşkınların kayıt altına alınmasında, sayısal
yükseklik modellerinin oluşturulmasında, batimetri haritası üretiminde vb.
konularda uzaktan algılama sistemlerinin kullanımı incelenmiştir.
İnsansız hava araçlarının uzaktan algılama çalışmalarında kullanımı hızla
artmaktadır. Tez kapsamında insansız hava araçları ile taşkın konusunda yapılan
çalışmalar incelenmiştir. Taşkın kaydı tutma açısından uydu ve İHA teknolojisi
karşılaştırılmıştır. Her iki sistemin olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konulmuş ve
önerilerde bulunulmuştur.
Tez kapsamında Meriç nehrinde yaşanan taşkınlar uydu görüntüleri ile
tespit edilmiştir. Kullanılan uydular Landsat 5, Landsat 8, Rasat ve Sentinel 1
uydularıdır.

Landsat,

earthexplorer.usgs.gov,

Sentinel,

Rasat

uydu

scihub.copernicus.eu,

görüntüleri

sırasıyla

www.gezgin.gov.tr

adreslerinden indirilmiştir.
Landsat 5 TM uydu görüntüleri ile Mart 2006 ve 16 Şubat 2010 tarihinde
gerçekleşen taşkınlar, Landsat 8 OLİ uydu görüntüsü ve Rasat uydu görüntüsü ile
02 Şubat 2015 taşkını görüntülenmiştir. Taşkın suyunun belirginleştirilmesi için
görüntü işleme yapılmıştır.
Radar uyduları kötü hava şartlarından neredeyse hiç etkilenmemektedir. 02
Şubat 2015 taşkını ile ilgili Landsat 8 OLİ ve Sentinel 1 uydu görüntüleri
karşılaştırılmıştır. Landsat 8 OLİ uydusu ile taşkını görüntülemek için 1,5 ay
bulutların dağılması beklenmişken Sentinel 1 uydusu ile alınan her görüntü taşkını
görüntüleyebilmiştir.
16 Şubat 2010 taşkını üzerinde klasik taşkın alanı belirleme ve uzaktan
algılama ile taşkın alanı belirleme yöntemleri uygulanmıştır. Uygulama
sonucunda klasik yöntem ile taşkın alanı belirlemenin hatalara sebep olduğu
gözlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan Algılama, Uydu, Meriç, Taşkın, İHA, Rasat,
Sentinel, Landsat, Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi, Taşkın Tehlike Haritası
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ABSTRACT
Within the scope of dissertation, the benefits of remote sensing systems for
flood operations have been researched. The use of remote sensing systems has
been examined in some subjects such as the recording floods, formation of digital
elevation models, production of bathymetry map, etc.
The use of unmanned aerial vehicles on remote sensing studies has been
increased rapidly. Studies with unmanned aerial vehicles on flood have been
examined within the context of dissertation. Satellite and UAV technologies have
been compared in respect to keep flood records. Pros and cons of both systems
have been put forward and suggestions have been made.
Within the scope of the dissertation, images of the floods occured by
Meriç River have been determined. Landsat 5, Landsat 8, Sentinel 1 and Rasat
satellites have been applied. Images of the Landsat, Sentinel and Rasat satellites
have

been

downloaded

from

the

websites

“earthexplorer.usgs.gov”,

“scihub.copernicus.eu” and “www.gezgin.gov.tr”respectively.
The images of floods happened in March in 2006 and on 16th of February
in 2010 via Landsat 5 TM Satellite and the images of the flood occurred on 2nd of
February in 2015 via Landsat 8 OLI and Rasat Satellites have been taken. In order
to make the flood explicit, image processing techniques have been implemented.
Radar Satellites are hardly ever affected by the bad weather conditions.
Landsat 8 OLI and Sentinel 1 Satellites’ images related to the flood occured on
2nd of February in 2015 have been compared. While it has been waited for 1,5
months for clear weather to view the flood via Landsat 8 OLI, every single image
obtained by Sentinel 1 Satellite has monitorized flood successfully.
The flood area detection techniques have been carried out on the flood
happened on 16th of february in 2010 through classic flood area detection and
flood area detection with remote sensing. As a result of the application, it has been
observed that detecting flood area through classic method has been caused
mistakes.
Key Words: Remote Sensing, Satallite, Meriç, Flood, UAV, Rasat, Sentinel,
Landsat,
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BÖLÜM 1
1. GİRİŞ
Taşkın olayları dünyada yaşanan en önemli afetler arasında yer almakta olup
ülkemizde de can ve mal kaybı açısından tüm afetler arasında ikinci, meteorolojik
afetler arasında da birinci sırada yer almaktadır.
Taşkınlar her ne kadar doğal afetler olsa da, etkilerinin bu derece büyük
olmasının temel sebebi insan faaliyetleridir. Şekil 1’de görüldüğü gibi taşkın
alanlarındaki yerleşimler, dere yataklarına müdahaleler, gelişen kentleşme ve
sanayileşme faaliyetleri sebebiyle yüzey akışındaki artışlar bunlardan bazılarıdır.
İnsan faaliyetlerinin dışında, son yıllarda taşkınlardaki artışın bir diğer sebebinin de
iklim değişikliği olduğu ve iklim değişikliği etkileriyle kısa sürelerde birim alana
düşen

yağış miktarında artış olacağı

öngörülmektedir. Bunlar

bir arada

değerlendirildiğinde, taşkınların hem sayısında hem de meydana getirebileceği
hasarlarda artış olacağı beklenmektedir. Bu sebeple, taşkın yönetiminin önemi her
geçen gün artmaktadır.
Taşkın yönetimi çalışmalarında tarihi taşkın kayıtları önemli bir yere sahiptir.
Tarihi taşkınlar, taşkın riski altında olan yerlerin tespiti maksadıyla kullanılmaktadır.
Risk altında olan bölgelerde taşkın zararlarını asgari düzeye indirecek önlemler
alınmaktadır. Taşkın kayıtları ülkemizde geleneksel yöntemlerle tutulmaktadır.
Ayrıca ülkemizde tutulan taşkın kayıtlarının neredeyse tamamı noktasaldır. Gelişen
teknoloji ile taşkın kaydı uzaktan algılama yöntemleriyle de tutulabilmektedir.
Uzaktan algılama yöntemleri ile tutulan taşkın kaydı taşkının yayıldığı alanı
bütünüyle gösterebilmektedir. Ayrıca taşkın alanını bütünüyle gösterecek şekilde
tutulan taşkın kaydı ile hidrolik modeller kalibre edilebilir ve debi hesabı yapılabilir.
Taşkın kaydı tutmanın yanında birçok taşkın çalışmasında uzaktan algılama
sistemleri kullanılabilmektedir. Tez kapsamında uzaktan algılama sistemlerinin
taşkın çalışmalarında sağlayacağı faydalar araştırılmıştır.

1/ 84

Şekil 1: Meriç Nehri Taşkını
(Doğan, 2015)

2/ 84

BÖLÜM 2
2. TAŞKIN
2.1. Tanımlar
Taşkın: Bir akarsuyun çeşitli sebeplerle yatağından taşması veya şehir
kanalizasyon şebekelerinden kaynaklananlar hariç olmak üzere normal şartlar altında
kuru olan bir alanın geçici olarak sularla kaplanması olayını ifade eder.
Taşkın riski ön değerlendirmesi: Mevcut veriler ile geçmişte yaşanmış ve
gelecekte yaşanması muhtemel taşkınlar dikkate alınarak yapılan hızlı bir tarama ile
meydana gelebilecek taşkın riskinin tayini ve risk değerlendirmesini ihtiva eden
işlemler bütününü ifade eder.
Taşkın tehlike haritası: İlgili debiye göre taşkın halinde su altında kalacak
coğrafi alanı, su seviyesini veya derinliğini, su hızını veya ilgili debiyi gösteren
haritayı ifade eder.
Taşkın risk haritası: İlgili debiye göre taşkının olumsuz etkilerinin,
taşkından etkilenmesi muhtemel nüfusun, ekonomik faaliyetin/faaliyetlerin cinsinin,
kirliliğe sebep olabilecek tesislerin ve etkilenmesi muhtemel korunan alanların
gösterildiği haritayı ifade eder.
Taşkın yönetim planı: Taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarına dayanan,
taşkın riski altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedefleri ve bu
hedeflere ulaşılması için alınması gereken önlemleri içeren yönetim planını ifade
eder (Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi
Hakkında Yönetmelik, 2016).

2.2. Dünyada Taşkın
EM-DAT-(Emergency Events Database) verilerine göre son 30 yılda
ortalama olarak yıllık 100 milyon kişi taşkınlardan etkilenmiştir. Yine EM-DAT
verilerine göre 1950-1960 yıllar arasında taşkınların verdiği hasar ortalama yıllık 5
milyar $ civarındayken, 1990-2000 yıllar arasında taşkınların verdiği hasar ortalama
yıllık 220 milyar $ seviyelerine ulaşmıştır (Jha, 2012). Büyük bir artış göstermiş olan
ekonomik kayıplardaki artış sebebini, taşkın şiddetinin ve sıklığının artması olarak
yorumlayan iklim uzmanlarına göre bu çarpıcı değişikliğin temel sebebi küresel
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ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğidir (IPCC, 2007). Şekil 2’de yıllara göre
taşkınların meydana getirdiği ekonomik kayıplar grafik olarak gösterilmiştir.
Taşkın frekans ve şiddetindeki artışla beraber ekonomik kayıpların aksine
aşağıda görüldüğü gibi taşkınlardan kaynaklı ölümlerde küresel ölçekte azalma
meydana gelmiştir (Şekil 3).

Şekil 2:Yıllara göre ekonomik kayıplar
(Jha, 2012)

Ölüm Olayları
250
200
150

100

Ölüm Olayı

50
0

Şekil 3: Yıllara göre insan kayıpları
(Jha, 2012)
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2.3. Türkiye’de Taşkın
Taşkın afetlerini yalnızca meteorolojik oluşumlara bağlı olarak ifade etmek
mümkün değildir. Özellikle Türkiye gibi ekonomik gelişme faaliyetinin yoğun bir
biçimde devam ettiği ülkelerde, sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin beraberinde
getirdiği kentleşme aktivitesi, akarsu havzalarının muhtelif kesimlerindeki insan
faaliyetinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu da büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu durum
ise havza bütünündeki hidrolojik dengeyi bozmakta ve sonuçta büyük miktarda can
ve mal kaybına yol açan taşkın afetleri yaşanmaktadır. Akarsu havzaları içinde
büyüyen yerleşimler, açılan yeni yollar ve kurulan yeni tesisler ile arazi yapısı
değişmekte, elverişsiz tarım yöntemleri ile topraklar daha yoğun bir şekilde
kullanılmakta, ormanlar ve meralar tahrip edilmekte, tüm bu koşullarda taşkın
afetleri giderek daha büyük ve sık olarak görülmektedir (ÖZCAN, 2007).
Ülkemizde taşkın, depremlerden sonra en büyük ekonomik kayıplara sebep
olan doğal afettir. Mevcut veriler itibari ile taşkınlardan kaynaklanan ekonomik
kayıp her yıl yaklaşık 300 milyon TL zarara yol açmaktadır.
1975-2002 yılları arasında yaşanan toplam taşkın sayısı 487 olup, toplam can
kaybı sayısı 493 tür. 2003-2015 döneminde değerlendirilen toplam taşkın sayısı 722,
toplam can kaybı 227’dir.
Türkiye’de yıllara göre taşkın etkilerinin dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Yıllara göre taşkın etkilerinin dağılımı
(DSİ)
Yıl

Taşkın Sayısı

Can Kaybı

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOPLAM

62
29
27
21
21
44
16
10
14
12
7
8
7
24
10
26
23
14
2
9
20
4
1
2
1
4
42
27
21
23
25
24
22
10
84
110
56
69
38
118
122
1209

8
5
11
0
61
6
2
0
33
0
0
4
0
17
1
57
23
1
0
4
164
1
0
57
3
0
8
27
7
3
14
45
11
2
59
25
13
23
7
9
9
720
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Su Altında Kalan
Alan (ha)
36 714
22 536
3 317
13 850
40 966
83 016
58 413
784
2 113
29 140
2 318
679
564
3 910
9 500
7 450
15 770
690
60
1 680
201 100
11 000
1 390
7 000
8 066
43 297
510
64 200
25 750
13 855
85 810
1 050
10
3 250
44 279
202
19 685
17 569
4 455
7 985
893 933

Bazı güncel tarihi taşkınlar;
Aşağıda son yıllarda yaşanmış bazı önemli taşkınlar ile ilgili bilgiler Şekil
4’de verilmektedir.

Şekil 4: Güncel Taşkınlar
(Tez kapsamında hazırlanmıştır)



2016 Trabzon Beşikdüzü Taşkını

Meteorolojik verilere göre normal yağışın dört katı kadar yağışın beş saat
içerisinde yağması sonucunda 21 Eylül 2016 tarihinde Trabzon Beşikdüzü ilçesinde
can kaybı ve maddi hasarlara sebep olan taşkın olayı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen
taşkın ile ilgili fotoğraf Şekil 5’de verilmiştir.
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Şekil 5: Beşikdüzü taşkınında bir fotoğraf
(http://www.viratrabzon.com/, 2016)



2015 Artvin İli Hopa Taşkını

24 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen etkili yağışlar neticesinde Artvin ili
Hopa ilçesinde bazı dereler taşmış, heyelanlar oluşmuş ve bu heyelanlar sonucunda
can kaybı ve maddi hasarlar meydana gelmiştir. Aynı gün içerisinde Arhavi ve
Borçka ilçelerinde de can kaybına sebep olmayan maddi hasarlı taşkınlar
yaşanmıştır.
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Artvin taşkını esnasında rasat uydusu tarafından 02 Eylül 2015 tarihinde
alınmış görüntü Şekil 6’da ve taşkının bir bölümünü gösteren fotoğraf Şekil 7’de
verilmektedir.

Şekil 6: Rasat Uydusundan Artvin Hopa Taşkını
(Tez kapsamında www.gezgin.gov.tr adresinden indirilmiştir)

Şekil 7: Artvin Hopa taşkını
(DSİ)
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2014 Hatay İli Erzin İlçesi Sarı Çay Taşkını

Hatay ili, Erzin ilçesi İçmeler mevkiinde 24.09.2014 tarihinde 23:00 sularında
başlayan yağış sonucunda, yaklaşık 4,5 saat içerisinde Erzin Meteoroloji
istasyonundan alınan değerlere göre 71.5 mm yağış düştüğü tespit edilmiştir.
Yağışlar sonrası Erzin İlçesi İçmeler Beldesi içerisinden geçen Sarı Çayın taşması
sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve maddi hasar meydana gelmiştir (Kirmencioğlu,
2015).


2012 Samsun İli Yılanlı, Mert ve İncirli Dereleri Taşkını

Samsun’da 2012 yılı yazında oluşan taşkınlara ani sağanak yağışlar neden
olmuştur. Özellikle her iki dönemde de Samsun yöresini etkisi altına alan Alçak
Basınca bağlı olarak şiddetli sağanak yağışlar oluşmuştur. 4 Temmuz tarihlerinde
birkaç saat içerisinde m2’ye 68,4 mm, 6 Ağustos 2012 tarihinde ise 127 mm yağış
düşmüştür. Bu değerler 35 yıllık günlük ortalama yağış değerlerinin 30-60 kat
üzerinde gerçekleşmiştir. Her iki taşkının sonucunda 1111 konut, 1507 işyeri, 327
depo, 36 kamu binası ve 23 ahır ve samanlık taşkın sularından zarar görmüştür.
Taşkına bağlı olarak Samsun- Sinop karayolu 30 cm kalınlığında çamur tabakası ile
kaplanmış ve ulaşıma 3-4 saat ara verilmiştir. Yine tramvay hattı da sular altında
kalmış ve 6 saat ulaşıma kapanmıştır (Bahadır, 2014).


2010 Konya İli Bozkır İlçesi Çarşamba Çayı Taşkını

15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleşen taşkında, DSİ IV. Bölge Müdürlüğü
raporlarına göre akarsu üzerindeki 13 köprüden 5’i yıkılmış ve 8’i hasar görmüş;
Bozkır ilçe merkezinde 70 ev ve işyeri ile Dere kasabasında 50 ev taşkından olumsuz
etkilenmiştir. İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü uzmanları kanalizasyon ve içme
suyu şebekesindeki hasarı 630.237 TL olarak hesaplamıştır (Buldur & Sarı, 2012).


2009 İstanbul İli Ayamama Deresi Taşkını

8-12 Eylül 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yaşanan sel afeti, 1957 Ankara
ve 1995 İzmir sel afetlerinden sonra ülkemizde en fazla can kaybının yaşandığı sel
afeti olarak gerçekleşmiştir. Marmara Bölgesi selden ciddi ölçüde etkilenmiş ve afete
dönüşen sel olayı 32 can kaybı ile 3816 konut ve 1490 işyerinin zarar görmesine
neden olmuştur. Selden en çok zararı dere yataklarının yakınındaki fabrika, otoyol,
köprü gibi yapılarla birlikte dere yatağının yakınına kurulan yerleşim yerleri
görmüştür (Kirmencioğlu, 2015).
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2007 Elazığ İl Merkezi (şehir içi dereleri) Taşkını

4 Mayıs 2007 günü toplam iki saat süreyle yağmur ve dolu yağışının ardından
yaşanan taşkın olayında 4 kişi evlerinde mahsur kalmış ve can kaybı tehlikesi
yaşamıştır. Ayrıca en az 40 konut su baskınlarına maruz kalmış, birçok motorlu araç
sele kapılmak suretiyle sürüklenmiş ve maddi zarara uğramıştır. Kanalizasyon
sistemi de sel suları ile dolmuş ve rögarlardan yüzeye kanalizasyon suları çıkmıştır.
Bu da sağlık açısından olumsuz sonuçlar meydana getirmiş ve salgın hastalık riski
yaşanmıştır. Taşkın sonrası sel baskınlarına maruz kalan konutlarda, cadde ve
sokaklarda uzun süren temizlik çalışmaları yapılmak zorunda kalınmıştır (Dursun,
2008).


2006 Batman İli İluh Deresi Taşkını

Batman’da 31 Ekim-1 Kasım 2006 tarihinde yaşanan taşkında toplam 39
mahallenin 22’si farklı ölçüde etkilenmiş, 10 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi
yaralanmıştır. Hayvan kayıplarının maddi değeri yaklaşık 2 milyon TL, bina, ahır ve
işyeri zararı yaklaşık 2.5 milyon TL’dir (Sunkar & Tonbul, 2011).
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2.4. Taşkın Kaydı
Tarihi taşkınlar taşkın çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Taşkın Riski
Ön Değerlendirmesi aşamasında çalışılması gereken riskli yerler tespit edilirken
kullanılan yöntemlerden birisi de tarihi taşkınlardır. Ayrıca Taşkın Tehlike Haritaları
oluşturulurken kullanılan hidrolik modellerin kalibre edilmesinde yayılım alanları ile
birlikte kayıt altına alınmış tarihi taşkınlar kullanılmaktadır.
Geleneksel yöntemlerle taşkın kaydı genelde noktasal olarak veya taşkından
sonra arazide kalan taşkın izlerinden oluşturulmaktadır. Bu şekilde tutulan taşkın
kaydı riskli bölgeyi tam olarak temsil etmemekte ve hidrolik model kalibrasyonunda
kullanılamamaktadır.
Son yirmi yıldır uydu teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte uydu görüntüleri
yardımıyla taşkınlar tespit edilebilmektedir. Uydu görüntüsü ile taşkın kaydı
tutmanın, uydunun taşkın anında taşkın bölgesinden geçmemesi ve uydunun
konumsal çözünürlüğünün düşük olması gibi kısıtlı tarafları bulunmaktadır.
Taşkın anında görüntü alınması ve konumsal çözünürlüğün isteğe bağlı
ayarlanabilir olması sebebiyle kontrol edilebilir platformlar taşkın kaydı tutmada
kullanılmaktadır. Kontrol edilebilir platformları Uçak ve İnsansız Hava Aracı (İHA)
olarak ikiye ayırabiliriz. Uçak ile görüntü alımının maliyeti yüksek olup küçük
alanlarda gerçekleşen taşkınları görüntülemek için uygun değildir. İHA ile görüntü
alımının maliyeti düşüktür ve her türlü taşkını görüntüleyebilecek donanıma sahiptir.
Bu avantajlarından dolayı İHA’lar son 5 yıldır taşkın kaydı tutma konusunda yaygın
olarak kullanılmaktadır.
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BÖLÜM 3
3. UZAKTAN ALGILAMA
İlk yer gözlem uydusu olan Landsat-1 uydusu 1972 yılında ABD tarafından
fırlatılmıştır. Bunu takiben 1984 yılına kadar Landsat 2-3-4-5 uyduları yörüngeye
yerleştirilmiştir. 1986 yılında Fransa Spot-1 uydusunu fırlatmıştır. 1999 yılında ilk
ticari yüksek çözünürlüklü uydu olan İkonos uydusu fırlatılmıştır. Bu tarihten sonraki
gelişmeler baş döndürücü hızda gerçekleşmiştir. Bazı önemli uydular: Landsat, Spot,
İkonos, Worlview, Sentinel, NOAA, IRS , ASTER, Quickbird, Orbview, Kompsat,
GeoEye, Pleiades.

3.1. Uzaktan Algılama Tanımı ve Avantajları
Uzaktan algılama dünyamız yüzeyindeki objelere ait bilgilerin fiziksel temas
olmadan bir aygıtla toplanması bilimidir (Lillesand & Kiefer, 1979).
Uzaktan algılama ile yeryüzündeki cisimler hakkında bilgi elde etme,
elektromanyetik enerji ile yeryüzündeki cisimlerin etkileşimin incelenmesi ile
gerçekleştirilir.
Uzaysal Gözlemin Avantajları;
-

Geniş alanları görüntüleyebilme

-

Dünyanın her yeri için veri elde edilebilme

-

Hızlı veri aktarımı

-

Bölgeyi belli aralıklarla sürekli gözlemleyebilme

-

Elektromanyetik

spektrumun

görünmeyen

yapabilme
-

Çok ölçekli gözlem (Multiscale Observation)
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bölümünde

gözlem

3.2. Uzaktan Algılama Çalışma Prensibi
Uzaktan algılama çalışma prensibi Şekil 8’de gösterilmektedir.

Şekil 8: Uzaktan Algılama Çalışma Prensibi

Enerji Kaynağı ve Aydınlatma(A): Hedefe bir kaynak tarafından enerji
gönderilmesi gerekmektedir. Bu kaynak hedefi aydınlatır veya hedefe
elektromanyetik enerji gönderir. Optik uydular için enerji kaynağı güneştir,
ancak

radar

uyduları

kendi

enerji

kaynaklarını

üzerlerinde

taşır

ve

elektromanyetik enerji üreterek hedefe yollarlar
Işınım ve Atmosfer(B): Enerji kaynağından çıkarak, hedefe doğru yol alırken
atmosfer ortamından geçer ve bu yol boyunca bazı etkileşimlere maruz kalır.
Hedef ile Etkileşim(C): Atmosfer ortamından geçen elektromanyetik dalga,
hedefe ulaştığında hem ışınım hem de hedef özelliklerine bağlı olarak farklı
etkileşimler oluşur.
Enerjinin Algılayıcı Tarafından Kayıt Edilmesi(D): Algılayıcı hedef
tarafından yayılan enerjiyi algılar ve buna ilişkin veriyi kaydeder.
Verinin İletimi, Alınması ve İşlenmesi(E): Hedeften toplanan enerji miktarına
ait veri algılayıcı tarafından kayıt edildikten sonra, görüntüye dönüştürülmek ve
işlenmek üzere bir uydu yer istasyonuna gönderilir.
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Yorumlama ve Analiz(F): Görüntü görsel, dijital ve elektronik işleme
teknikleri ile zenginleştirilir, analiz edilir ve nicel sonuçlar elde edilecek veriye
sahip olunur.
Uygulama(G): İşlenmiş veriden bilgiler çıkarılır ve birtakım sonuçlara varılır.
Bu sonuçlar başka veri kaynakları ile birleştirilerek kullanılır ( Canada Center
for Remote Sensing).

3.3. Uzaktan Algılayıcıların Sınıflandırılması
Uzaktan algılayıcılar; güneş enerjisini veya yeryüzünden yayılan termal
enerjiyi kullananlar pasif algılayıcılar ve kendi enerjisini üretenler aktif algılayıcılar
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Örnek vermek gerekirse: Flaşsız bir kamera
pasif algılayıcı, flaşlı bir kamera aktif algılayıcıdır.

3.3.1. Pasif Algılayıcalar
Pasif algılayıcılar güneş enerjisini veya yeryüzünden yayılan termal enerjiyi
kullanırlar. Pasif algılayıcılar yeryüzünden gelen enerjiyi toplayarak görüntü elde
ederler. Optik uydular pasif algılayıcılara örnek olarak gösterilebilir. Pasif
algılayıcıların çalışma prensibi Şekil 9’da gösterilmiştir.

Şekil 9: Pasif algılayıcı çalışma prensibi
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3.3.2. Aktif Algılayıcalar
Aktif algılayıcılar kendi enerjisini kendileri üretirler. Aktif algılayıcılar
yeryüzüne enerji gönderirler. Yeryüzündeki maddeler yapılarına göre gelen enerjiyi
yansıtırlar. Yansıyan enerjiyi aktif algılayıcılar toplayarak görüntü elde ederler. Aktif
algılayıcılara örnek olarak radar ve lidar sistemleri gösterilebilir. Aktif algılayıcıların
çalışma prensibi Şekil 10’da gösterilmiştir.

Şekil 10: Aktif algılayıcı çalışma prensibi
(Principles of remote sensing, 2009)
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3.4. Uzaktan Algılamada Çözünürlük
Uzaktan Algılamada; spektral, radyometrik, konumsal ve zamansal olmak
üzere dört farklı çözünürlük mevcuttur. Şekil 12: Spektral Bantlar
Bazı uyduların spektral, radyometrik, konumsal ve zamansal çözünürlükleri
Şekil 11’de verilmiştir.

Şekil 11: Bazı Uyduların Çözünürlükleri
(Türker, 2016)
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3.4.1. Spektral Çözünürlük
Spektral

çözünürlük,

algılayıcının

kaydedebildiği

farklı

dalgaboyu

aralıklarının sayısı bir diğer değişle algılayıcıda bulunan spektral bant sayısı ile ifade
edilir. Spektral çözünürlük arttıkça, her spektral bant’ın algıladığı dalgaboyu aralığı
genel olarak küçülürken algılayıcının sahip olduğu spektral bant sayısı artar.
Pankromatik bant ve Multispektral bant aralıkları örneği Şekil 12’de
gösterilmiştir.

Şekil 12: Spektral Bantlar
( Canada Center for Remote Sensing)
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3.4.2. Radyometrik Çözünürlük
Radyometrik çözünürlük, görüntüleme sisteminin elektromanyetik enerjideki
küçük değişimleri algılayabilme yeteneğidir. Algılayıcının radyometrik çözünürlüğü
arttıkça yansıyan veya yayılan enerjiyideki küçük farkları algılama hassasiyeti artar (
Canada Center for Remote Sensing).
Radyometrik çözünürlük karşılaştırma örneği Şekil 13’de verilmiştir.

Şekil 13: 1 bit ve 8 bit görüntü karşılaştırması
(Tez kapsamında 8 bitlik görüntü earthexplorer.usgs.gov adresinden indirilmiş olup 1 bitlik görüntü 8
bitlik görüntüden üretilmiştir)
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3.4.3. Konumsal Çözünürlük
Konumsal çözünürlük, görüntünün en küçük elemanı olan pikselin
yeryüzünde kapladığı alanı ifade etmektedir. Konumsal çözünürlük arttıkça
görüntülenen detay artmaktadır.
Konumsal çözünürlük karşılaştırması örneği Şekil 14’de gösterilmiştir.

Şekil 14: Konumsal çözünürlük karşılaştırması (Edirne şehir merkezi)
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3.4.4. Zamansal Çözünürlük
Zamansal çözünürlük, aynı algılayıcının bir bölgeden art arda iki görüntü
alması için geçen süreye denir. Zamansal çözünürlük arttıkça görüntüleme sıklığı
artar. Bazı uyduların zamansal çözünürlüğü Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Bazı uyduların zamansal çözünürlüğü
(http://www.satimagingcorp.com, 2016)
(Tez kapsamında www.satimagingcorp.com adresindeki veriler derlenerek oluşturulmuştur)

Uydu
Göktürk-2
Rasat
Landsat 1-2-3
Landsat 4-5-7-8
Spot
IRS 1C/D
İkonos
Quickbird
Cartosat-1
Cartosat-2
GeoEye-1
WorldView-1
WorldView-2
WorldView-3
Pléiades 1A & 1B
Sentinel-1
Sentinel-2

Zamansal Çözünürlük

18 gün
16 gün
26 gün
24 gün
24 gün

Revisit Time (Tekrar
Görüntüleme)
 2.5 gün
 4 gün

 3 gün
1-3.5 gün
< 5 gün
< 4 gün
< 3gün
enleme göre 1.7-5.9 gün
enleme göre 1.1-3.7 gün
 1 gün
 1 gün
Enleme bağlı 1-3 gün
5 gün (2 uydu)
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3.5. Uzaktan Algılama Platformları
Uzaktan Algılama Platformları genel olarak yer bazlı, hava bazlı ve uzay
bazlı platformlar olmak üzere 3 sınıfta incelenebilir. Çalışma kapsamında hava bazlı
ve uzay bazlı platformlar incelenmiştir. Şekil 15’de uzaktan algılama platformları
gösterilmiştir.

Şekil 15: Uzaktan Algılama Platformları
(Türker, 2016)

3.5.1. Uzay Bazlı Platformlar
Yer gözlem uyduları alçak yörüngeli uydulardır. Yeryüzünden 400 km ile
1000 km arası yükseklikte bulunmaktadırlar. Uyduların yeryüzüne olan yakınlığı
arttıkça konumsal çözünürlükleri genel olarak artmaktadır. Uydular, havasal
algılayıcılara göre yüksek spektral çözünürlüğe sahiptirler. Fakat konumsal
çözünürlükleri havasal algılayıcılara göre düşüktür.
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Bazı Yer Gözlem Uyduları
Landsat
İlk yer gözlem uydusu olan Landsat-1 1972 yılında NASA tarafından
fırlatılmıştır. Landsat uydularının sonuncusu Landsat-8 uydusu 2013 yılında
yörüngeye yerleştirilmiştir. Landsat uydularının özellikleri Tablo 3: Landsat
Uyduları ÖzellikleriTablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Landsat Uyduları Özellikleri
Uydu

Landsat 4*

Fırlatılma
(Görev Bitiş)
23.07.1972
(06.01.1978)
22.01.1975
(25.02.1982)
05.03.1978
(31.03.1983)
16.07.1982

Landsat 5

01.03.1984

Landsat 6

05.10.1993

Landsat 1
Landsat 2
Landsat 3

Sensör
RBV
MSS
RBV
MSS
RBV
MSS
MSS
TM
RBV
MSS
…

Çözünürlük
(m)
80
80
80
80
30
80
80
30
80
30
…

Yükseklik
(km)
917

Tekrar
(gün)
18

Radyom.
çöz.(bit)
6

917

18

6

917

18

6

705

16

8

705

16

8

…

…

15(Pan)
30(MS)
15(Pan)
30(MS)
100(Termal)

705

16

8

705

16

12

(yörüngeye
yerleştirilemedi)

Landsat 7

15.04.1999

ETM+

Landsat 8

11.02.2013

OLI
TIRS

*TM data aktarımı Ağustos 1993 ‘de kaybedilmiştir
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Her spektral bant uydulara farklı amaçlar için yerleştirilmektedir. Landsat
Thematik Mapper (TM) sensörününde bulunan spektral bantlar Şekil 16’da, spektral
bantların kullanım alanları Tablo 4’de verilmektedir.
Tablo 4: Landsat TM Spektral Bant Özellikleri
(Campbell ve Wynne, 2011)

Bant

Çözünürlük

1

30 m

2

30 m

3

30 m

4

30 m

5

30 m

6

120 m

7

30 m

TM Sensörünün Özet Karakteristikleri
Spektral Tanımlama
Bazı Uygulamalar*
Temiz suya nüfus etme;
batimetri; kıyı suları haritası;
Mavi-Yeşil
klorofil emilimi; iğne yapraklı
(0.45-0.52 µm)
ve yaprak döken bitkilerin
ayrımı
Sağlıklı bitkilerden yansıyan
Yeşil
yeşil radyasyonu kaydeder;
(0.52-060 µm)
bitki canlılığını değerlendirme;
bulanık su yansıması
Kırmızı
Bitki türü ayırımında önemli
(0.63-0.69 µm)
olan klorofil emilimi
Bitki hücre yapısını gösterme;
biyokütle; bitki canlılığı; su
Yakın Kızılötesi
tarafından tamamen emildiği
(0.76-0.90 µm)
için kıyı şeridi çizmeyi
kolaylaştırır
Bitki nem içeriğini gösterme;
Orta Kızılötesi
toprak nemi haritası; karı
(1.55-1.75 µm)
buluttan ayırt etme; ince
bulutlara nüfus etme
Bitki stres analizi; toprak nemi
ayırımı; termal haritalama;
Uzak Kızılötesi(termal)
göreceli sıcaklık
(10.4-12.5 µm)
parlaklığı(relative brightness
teperature); toprak nemi; bitki
sıcaklık stresi
Kaya tipi ayrımı; hidrotermal
haritalama için bölge
Orta Kızılötesi
değişimi(alteratin zones for
(2.08-2.35 µm)
hydrothermal mapping);
hidroksil iyonu emilimi

*Burada bazı uygulamalar listelenmiştir. Uygulamalar tablodakilerle sınırlı değildir.
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Şekil 16: Landsat TM spektral bant görüntüleri
(Uydu görüntüsü tez kapsamında earthexplorer.usgs.gov adresinden indirilmiştir)

Spot
İlk döndürülebilir optik mekanizmaya sahip olan Spot-1 uydusu 1986 yılında
Fransa tarafından fırlatılmıştır. Spot uydularının son uydusu olan Spot-7 2014 yılında
yörüngeye yerleştirilmiştir. Yeryüzünden yüksekliği 822 km civarındadır. Bir yeri
nadirde görüntüleme sıklığı 26 gündür. Spot uydularının özellikleri Tablo 5’de
verilmiştir.
Tablo 5: Spot Uyduları Özellikleri
(Tez kapsamında oluşturulmuştur)

Uydu
Spot 1

Fırlatılma Tarihi
21.02.1986

Spot 2

21.01.1990

Spot 3

25.09.1993

Spot 4

23.03.1998

Spektral Bantlar
Pan(10 m)
Yeşil(20 m)
Kırmızı(20 m)
Yakın Kızılötesi(20 m)
Pan(10 m)
Yeşil(20 m)
Kırmızı(20 m)
Yakın Kızılötesi(20 m)
Pan(10 m)
Yeşil(20 m)
Kırmızı(20 m)
Yakın Kızılötesi(20 m)
Pan(10 m)
Yeşil(20 m)
Kırmızı(20 m)
Yakın Kızılötesi(20 m)
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Bitki Örtüsü Spektral Bantları
---

---

---

Mavi(1000 m)
Kırmızı(1000 m)
Yakın Kızılötesi(1000 m)
Orta Kızılötesi(1000 m)

Spot 5

03.05.2002

Spot 6

09.09.2012

Spot 7

30.06.2014

Orta Kızılötesi(20 m)
2 Pan(5 m)
Yeşil(10 m)
Kırmızı(10 m)
Yakın Kızılötesi(10 m)
Orta Kızılötesi(20 m)
Pan(1.5 m)
Mavi(6 m)
Yeşil(6 m)
Kırmızı(6 m)
Yakın Kızılötesi(6 m)

Mavi(1000 m)
Kırmızı(1000 m)
Yakın Kızılötesi(1000 m)
Orta Kızılötesi(1000 m)

Pan(1.5 m)
Mavi(6 m)
Yeşil(6 m)
Kırmızı(6 m)
Yakın Kızılötesi(6 m)

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 off-nadir (nadir dışı)
görüntü alımı denir. Nadir dışı görüntü alımı Şekil 17’de verilmektedir.

Şekil 17: Nadir-dışı Görüntü Alımı
(Türker, 2016)
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Aster
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. Aster spektal bant özellikleri Tablo 6’da
gösterilmiştir.
Tablo 6: Aster Spektral Bant Özellikleri
(Tez kapsamında oluşturulmuştur)

Spektral Bantlar
B1(Nadir)
B2(Nadir)
B3(Nadir)
B3(Geriye Bakış)
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

Spektral Aralık
(µm)
0.52-0.60
0.63-0.69
0.76-0.86
0.76-0.86
1.600-1.700
2.145-2.185
2.185-2.225
2.235-2.285
2.295-2.365
2.360-2.430
8.125-8.475
8.475-8.825
8.925-9.275
10.25-10.95
10.95-11.65

Konumsal
Çöz.(m)
15
15
15
15
30
30
30
30
30
30
90
90
90
90
90

Şerit Genişliği
(km)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Radyometrik
Çöz(bit)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12

İkonos
İlk ticari uydu olan İkonos uydusu DigitalGlobe tarafından 1999 yılında
fırlatılmıştır. Yeryüzünden yaklaşık 681 km yüksekte dönmektedir. İkonos uydusu
spektral bant özellikleri Tablo 7’de gösterilmektedir.
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Tablo 7: İkonos Spektral Bant Özellikleri
(Türker, 2016)

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. Örnek Woldview-3 uydu
görüntüsü Şekil 18’de gösterilmiştir.

Şekil 18: 50 cm konumsal çözünürlüklü Worldview-3 uydu görüntüsü
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Sentinel
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. 13 spektral banta
sahiptir. Konumsal çözünürlük 4 bant için 10 m, 6 bant için 20 m, 3 bant için 60
m’dir. Sentinel-2 serinin ilk uydusu olan sentinel-2A 23 Haziran 2015 tarihinde
fırlatılmıştır. Sentinel-2B uydusunun Nisan 2017’de fırlatılması planlanmaktadır.
Sentinel 2A uydu görüntüsü Şekil 19’da verilmiştir.

Şekil 19: Sentinel 2A uydusundan 10 m konumsal çözünürlüklü Edirne ili görüntüsü
(Tez kapsamında scihub.copernicus.eu adresinden indirilmiştir)

Sentinel-3 serisi uyduları global izlemeler için tasarlanmıştır. 300 m
konumsal çözünürlüklü 21 spektral banta sahiptir. Sentinel-3 serisinin ilk uydusu
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olan Sentinel-3A uydusu 16 Şubat 2016 tarihinde fırlatılmıştır. Sentinel-3B
uydusunun 2017 yılı içerisinde fırlatılması planlanmaktadır.
Diğer 4 Sentinel uydu serisi tasarım aşamasındadır. (https://sentinel.esa.int/,
2016)
Rasat
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
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-2 örnek uydu görüntüsü Şekil 20’ de
gösterilmektedir.
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Şekil 20: Göktürk-2 Örnek Görüntü
(http://blog.gezgin.gov.tr/, 2016)

Göktürk-1
Göktürk-1 uydusu bazı olumsuzluklar nedeniyle fırlatılması gecikmiş bir
uydumuzdur. 05 Aralık 2016 tarihinde yörüngeye yerleştirilmiştir. Göktürk-1 uydusu
pankromatik bantta 0.50 m, çoklu bantta 2.0 m konumsal çözünürlüğe sahiptir.
Göktürk-1 uydusuna ait fotoğraf Şekil 21’de verilmiştir.

Şekil 21: Göktürk-1 Fotoğrafı
(http://www.yerliteknoloji.net/, 2016)
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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.

3.5.2. Havasal Algılayıcılar
Hava bazlı platformlar sıcak hava balonu, zeplin, insansız hava aracı,
helikopter ve uçak olarak sınıflandırılabilir. Çalışma kapsamında uçak ve insansız
hava aracı incelenmiştir.
Uçak
Uçaklar kontrol edilebilir platformlardır. Bir diğer deyişle görüntü alma
zamanını ve konumsal çözünürlüğü belirleyebiliriz. Uçak ile görüntü alımı belli bir
bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmaktadır. Uydu görüntülerine göre daha
yüksek konumsal çözünürlüğe sahiptir. Global diyebileceğimiz büyük ölçekli
çalışmalarda uçakla görüntü alma maliyeti uydu ile görüntü alma maliyetinden
yüksektir. Uçaklar genel olarak ortofoto üretimi ve büyük ölçekli afetleri
görüntülemede kullanılmaktadırlar. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait kameralı
uçak Şekil 22’de gösterilmektedir.

Şekil 22:Tapu Kadastro G.M.’ne ait Kameralı Uçak
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İnsansız Hava Aracı (İHA)
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.
İnsansız hava araçları kendi içinde birçok gruba ayrılmaktadır. Aşağıda
İHA’lar genel olarak 4 gruba ayrılmış ve gruplar hakkında kısa bilgiler verilmiştir.
Hobi amaçlı İHA’lar kolaylıkla satın alınabilir; genel olarak birkaç bin dolardır.
Kullanabilmek için düzenli eğitime ve altyapıya ihtiyaç duyulmamaktadır. Uçuş
süresi yaklaşık 15 dakikadır. Bu süre içerisinde birkaç kilometrelik uçuş yapabilir.
Hobi amaçlı İHA örneği Şekil 23’de gösterilmiştir.

Şekil 23: Hobi amaçlı İHA örneği

33/ 84

Orta büyüklükte askeri ve ticari İHA’lar pahalı ve kullanım için altyapıya ihtiyaç
duyulduğundan dolayı genellikle kişisel olarak kullanılamaz. Uçuş süresi birkaç
saattir. Bu süre içerisinde 100 kilometrelik uçuş yapabilir. Orta büyüklükte askeri ve
ticari İHA örneği Şekil 24’de gösterilmiştir.

Şekil 24: Orta büyüklükte askeri ve ticari İHA örneği
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Büyük İHA’ların birçoğu askeri amaçlıdır. Yeterli askeri altyapıya ihtiyaç duyulduğu
için genellikle büyük askeri birlikler dışında kullanılamaz. Uçuş süresi 24 saat
civarındadır. Bu süre içerisinde 1000 kilometrelik uçuş yapabilir. Büyük İHA örneği
Şekil 25’de verilmiştir.

Şekil 25: Büyük İHA örneği
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Gizli Savaş İHA’ları tespit edilmesinin zor olması ve yabancılar tarafından sistemine
müdahale edilememesi gibi yüksek komplike teknolojiye sahiptir. Uçuş süresi
İHA’nın boyutuna bağlı olarak 5-24 saat arasında değişmektedir. Gizli savaş
İHA’ları örneği Şekil 26’da gösterilmektedir.

Şekil 26: Gizli savaş İHA örneği
(Sayler, 2015)

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.
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BÖLÜM 4
4. UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN TAŞKINLARDA
KULLANIMI
4.1. Sonar
Sonar ses dalgalarını kullanarak cisimler hakkında konumsal bilgi
edinmemizi sağlayan teknolojidir. Yarasalar ve yunuslar sonar sistemini kullanırlar.
RADAR sistemi ile benzer bir teknolojidir. Radarda olduğu gibi sonarda da sinyal
gönderilir, gönderilen sinyal cisimlerden yansır, yansıyan sinyal alıcı tarafından
kaydedilir. Radarda mikrodalga enerji kullanılırken sonarda ses dalgaları
kullanılmaktadır.
Taşkın çalışmalarında sonar nehir yatağının batimetri haritasını üretmek 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. Sonar ile yapılan ölçümlerde kullanılan bot
Şekil 27’de gösterilmiştir.

Şekil 27: Sonar ile batimetri ölçümü
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4.2. Lidar
Lidar ile arazi haritası çıkarma 1970’lerde başlamıştır. Lidar’ın çalışma
prensibi de Sonar ve Radar gibidir. 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. Lidar sistemi bileşenleri Şekil
28’de verilmiştir.

Şekil 28: Lidar bileşenleri

Lidar taşkın çalışmalarında taşkın yatağının sayısal yükseklik modelinin
yüksek doğruluklu bir şekilde üretilmesinde kullanılır. Bu işlem için kullanılan dalga
boyu yakın kızılötesi (1040-1060 nanomotre)’ dir. Ayrıca taşkın esnasında yapılan
lidar tarama ile suyun nerelere kadar ulaştığı da tespit edilebilir.
2010 yılında yapılan “Flood Risk Mapping Using LiDAR for Annapolis
Royal, Nova Scotia, Canada” çalışmasında taşkın yatağının yüksek hassasiyetli
sayısal yükseklik modeli(SYM) üretilmiş ve üretilen SYM hidrolik modelde
kullanılarak taşkın riski altında kalması muhtemel yerler tespit edilmiştir (Webster,
2010). Lidar ile üretilen SYM ve batimetri haritasının birleşimi Şekil 29’da
gösterilmiştir.
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Şekil 29: Lidar ile üretilmiş SYM ve batimetri haritası birleşimi
(Webster, 2010)

Bunların yanında 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.
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2015 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Colorada ve Snake
nehirlerinde yapılan “Performance Assessment of High Resolution Airborne Full
Waveform LiDAR for Shallow River Bathymetry” çalışmasında yeşil lidar ile
batimetri haritası, yakın kızılötesi lidar ile su yüzeyi ortaya çıkarılmıştır. İki verinin
birleştirilmesi ile su yüksekliği tespit edilmiştir (Pan, 2015). Çalışma kapsamında
tespit edilen su yükseklikleri Şekil 30’da gösterilmiştir.

Şekil 30: (Pan, 2015) çalışmasından örnek görüntü
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4.3. Optik Uydular
Optik uydular son yıllarda taşkın tespit etmede yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır. Artan uydu sayısı meydana gelen taşkının gözlenme ihtimalini
artırmıştır. Burada önemli olan taşkın büyüklüğü, uydunun konumsal çözünürlüğü ve
uydunun taşkın esnasında taşkın bölgesinden geçip geçmemesidir.
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 uyduların taşkın anında çektiği görüntüler Şekil 31, Şekil 32 ve Şekil
33’te verilmektedir.

Şekil 31: 13.03.2016 tarihli worldview-2 taşkın görüntüsü
(www.disasterscharter.org, 2016)
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Şekil 32: 22.03.2016 tarihli Worlview-3 taşkın görüntüsü
(www.disasterscharter.org, 2016)
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Şekil 33: 15.03.2016 tarihli Resurs-P taşkın görüntüsü
(www.disasterscharter.org, 2016)

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) 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.
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2015 yılında Quanlong Feng ve vd. tarafından yapılan “Flood Mapping Based
on Multiple Endmember Spectral Mixture Analysis and Random Forest Classifier—
The Case of Yuyao, China” isimli çalışmada Çin’ in Yuyao kentinde taşkın altında
kalmış bölgeleri ortaya çıkarmak için orta çözünürlüklü uydu görüntülerine multiple
endmember spectral analysis (MESMA) ve Random Forest classifier metotları
uygulanarak sınıflandırma yapılmıştır. Çalışma sonucunda taşkına maruz kalan
alanlar otomatik olarak belirlenmiştir. Taşkın alanları Şekil 34’te gösterilmektedir.

Şekil 34: Görüntü sınıflandırma sonucu oluşan taşkın alanları
(Feng vd., 2015)
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4.4. Radar Uyduları
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.
Radar sistemleri aynı zamanda ani taşkın tahminlerinde kullanılmaktadır.
Bölüm 4.3’te bahsedilen 11.03.2016 tarihli taşkının radar uydu görüntüleri
Şekil 35, Şekil 36 ve Şekil 37’de verilmektedir.

Şekil 35: 13.03.2016 tarihli TerraSAR-X taşkın görüntüsü
(www.disasterscharter.org, 2016)
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Şekil 36: 19.03.2016 tarihli RadarSAT-2 taşkın görüntüsü
(www.disasterscharter.org, 2016)
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Şekil 37: 21.03.2016 tarihli ALOS-2 taşkın görüntüsü
(www.disasterscharter.org, 2016)
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4.5. Havasal Algılayıcılar
Havasal araçlarla taşkın tespit etme genel olarak İHA’larla yapılmaktadır.
Çünkü uçak ile görüntü alımı küçük alanlarda maliyet açısından uygun değildir.
Büyük taşkınlar uçak yerine uydu görüntüleri ile tespit edilmektedir. Bu açıdan
bakılırsa uçak ile taşkın görüntüleme için taşkın bölgesinin önem arz eden bir bölge
olması ve İHA ile ölçüm yapılamayacak kadar büyük bir arazi olması gerekmektedir.
Uydu bazlı taşkın görüntülemenin İHA ile taşkın görüntülemeye göre
uydunun taşkın anında taşkın bölgesini görüntüleyememe durumu ve ücretsiz olan
uyduların şehrin karmaşık durumunu ortaya koyacak kadar yüksek çözünürlüğe sahip
olmaması gibi dezavantajları bulunmaktadır. Yüksek çözünürlüklü uydular şehrin
karmaşık yapısını ortaya koyabilir fakat zamansal çözünürlüklerinin çok düşük
olması ve nadir-dışı (off-nadir) görüntü alımı fiyatlarının yüksek olması
dezavantajdır.
Tüm bunlar göz önüne alındığında İHA ile taşkın görüntüleme en ideal
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
İHA ile taşkın görüntüleme konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmalardan bazıları aşağıda verilmektedir.
2015 yılında Quanlong Feng vd. tarafından yapılan “Urban Flood Mapping
Based on Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing and Random Forest
Classifier—A Case of Yuyao, China” isimli çalışmada 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 alınan
görüntülerin konumsal çözünürlüğü 0.2 metredir. Uydular ile kıyaslandığında
konumsal çözünürlüğü oldukça yüksektir.
Yapılan çalışmada alınan görüntüler Şekil 38’de, çalışmada kullanılan İHA
Şekil 39’da gösterilmektedir.
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Şekil 38: Yuyao, Çin taşkın anı İHA görüntüsü
(Feng, 2015)

Şekil 39: Yuyao, Çin taşkınında kullanılan İHA
(Feng, 2015)
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Yapılan çalışmada görüntü sınıflandırma sonucunda elde edilen taşkın
alanları Şekil 40’da, taşkın alanının sayısallaştırılması sonucunda elde edilen taşkın
alanı Şekil 41’de gösterilmiştir.

Şekil 40: Yuyao, Çin taşkını otomatik sınıflandırma sonucu
(Feng, 2015)

Şekil 41: Yuyao, Çin taşkını bir bölümünün sayısallaştırılması
(Feng, 2015)
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Isola Ismaila Ajibola ve Shattri bin Mansor(2013) tarafından yapılan “UAVBased Imaging for Environmental Sustainability - Flash Floods Control Perspective”
isimli çalışmada Malezya’da taşkın tehlikesi altında olan bir bölgenin İHA ile 30 cm
konumsal çözünürlüğe sahip görüntüleri alınarak ortofotolar oluşturulmuştur.
Oluşturulan ortofotolardan sayısal yüzey modeli üretilmiştir. Sayısal yüzey
modelinden, taşkın yayılım alanlarını belirlemede kullanılan bakı haritası, eğim
haritası ve eşyükselti eğrisi oluşturulmuştur.
Yapılan çalışmadan şu sonuca ulaşmak mümkündür; Taşkın tehlike haritaları
oluşturulurken hidrolik modelde kullanılan sayısal yüzey modeli İHA görüntüleriyle
yüksek hassasiyette elde edilebilmektedir.
Çalışma kapsamında üretilem mozaik ortofoto Şekil 42’de verilmektedir.

Şekil 42: Çalışma alanı mozaik ortofotosu
(Ajibola ve Mansor, 2013)
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Insu. Lee vd.(2013) tarafından yapılan “Applicability Analysis Of Ultra-Light
Uav For Flooding Site Survey İn South Korea” isimli çalışmada 2012 yılında taşkın
yaşanan bir bölgede İHA yardımıyla yüksek çözünürlüklü görüntüler alınmıştır. İHA
300

metre

yükseklikten

görüntü

almıştır.

Çalışmada

kullanılan

İHA’nın

taşıyabileceği yük kapasitesi 7 kg’dır.
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. Çalışmada üretilen ortofoto ve taşkın sınırları Şekil 43’de gösterilmiştir.

Şekil 43: Araştırma sonucu İHA görüntüsü üzerine işlenen taşkın sınırı
(Lee vd., 2013)

Çalışma yöneticilere, taşkın önleme ve zarar azaltma konusunda karar
verirken yardımcı olmuştur. Ayrıca görsellik ve olaya büyük ölçekte bakma imkanı
sunmuştur.
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BÖLÜM 5
5. MERİÇ NEHRİ TAŞKINLARININ UZAKTAN ALGILAMA
İLE TESPİT EDİLMESİ
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.

5.1. Meriç Taşkınları
Erdal ve Topgül tarafından yapılan çalışmada Meriç nehri taşkınlarının
sebepleri olarak iklimsel ve coğrafi nedenler, baraj işletmesi ve taşkın yönetimi
kaynaklı nedenler gösterilmektedir.
Meriç nehrinde meydana gelen taşkınlar büyük zararlara sebep olmaktadır.
Meydana gelen zararların tespiti için taşkın alanlarının doğru bir şekilde belirlenmesi
gerekmektedir. Doğru bir şekilde belirlenen taşkın yayılım alanı ile taşkın tehlikesi
altında kalan alanlar yüksek doğrulukta ortaya konduğu için tedbir alma aşamasında
daha doğru kararlar verilebilir.

5.2. Kullanılan Yazılımlar ve Uydular
Çalışma kapsamında verileri işleyebilmek, değerlendirebilmek için Erdas,
Qgis ve Arcgis yazılımları kullanılmıştır.
Günümüzde konumsal çözünürlüğü düşük birçok uydudan görüntüler ücretsiz
olarak indirilebilmektedir. Tez kapsamından Meriç Nehri taşkınlarının yaşandığı
tarihlerde uyduların aldığı görüntüler incelenmiştir. Çalışmada Landsat ve Rasat
optik uydu görüntülerinden ve radar uydusu olan Sentinel-1 uydusunun
görüntülerinden faydalanılmıştır.

5.3. Görüntü İşleme İşlem Adımları
Görüntülerin görsel olarak iyileştirilmesi taşkın sınırlarının daha net tespit
edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca tespit edilmek istenen maddeyi en iyi yansıtan
spektral bant araştırılmalıdır. Tez kapsamında yapılan uygulamada taşkını en iyi
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yansıtan spektral bantlar araştırılmıştır. Uygulama işlem adımları aşağıda
verilmektedir.

5.3.1. Spektral Bantların Birleştirilmesi
Uydularda bulunan spektral bantların kaydettiği görüntüler erdas yazılımı ile
birleştirilerek çok bantlı görüntüler oluşturulmuştur. İşlem Raster – Resolution –
Spectral – Layer Stack komutu ile gerçekleştirilmiştir. Spekral bantları birleştiren
komutun ekran görüntüsü Şekil 44’de gösterilmektedir.

Şekil 44: Spektral bant birleşimi

5.3.2. Taşkın Alanı Görüntüsünün İyileştirilmesi
Her spektral bant yeryüzünden yansıyan enerjinin farklı dalga boylarını
kaydeder. Bu sebeple görüntüler birbirinden farklıdır. Taşkını net olarak ortaya
koyabilmek için Landsat 5 TM ve Landsat 8 OLI uydularının bantları kombinasyonlu
şekilde denenmiştir. Yapılan incelemede kırmızı renk bölümüne SWIR, yeşil renk
bölümüne NIR ve mavi renk bölümüne RGB bantlarından birisi seçildiğinde taşkının
belirginleştiği sonucuna varılmıştır. RGB bant ve 5,4,3 bantlarının taşkın alanını
gösterimi Şekil 45’de karşılaştırılmıştır.
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Şekil 45: RGB bant ve 5,4,3 bantlarının karşılaştırılması
(Tez kapsamında earthexplorer.usgs.gov adresinden indirilerek hazırlanmıştır)

Ayrıca

taşkını

tespit

etmedeki

doğruluğu

artırmak

için

formüller

geliştirilmiştir. Aşağıda taşkın için geliştirilen bazı formüller verilmektedir.
Normalized Difference Water İndex(NDWI)
𝑁𝐼𝑅−𝑆𝑊𝐼𝑅

NDWI= 𝑁𝐼𝑅+𝑆𝑊𝐼𝑅
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁−𝑁𝐼𝑅

NDWI= 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁+𝑁𝐼𝑅

(Sürekli suların tespiti için)

(Taşkın gibi su değişimleri için)

Philipson ve Hafker(1981) tarafından yapılan Landsat MSS bant ile taşkın
alanlarının gösterimi konulu çalışmada taşkın alanı:

Taşkın pikselleri =

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁(𝑡𝑎ş𝑘𝚤𝑛𝑠𝚤𝑧)−𝑁𝐼𝑅(𝑡𝑎ş𝑘𝚤𝑛𝑙𝚤)
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁(𝑡𝑎ş𝑘𝚤𝑛𝑠𝚤𝑧)

formülü ile tespit edilmiştir.

55/ 84

2000 yılında Frazier ve Page tarafından yapılan çalışmada Landsat TM band
5(SWIR)’in su kütlelerini etkili bir şekilde gösterdiği ispatlanmıştır. (Wynne, 2011)
Tez kapsamında 1981 yılında yapılan çalışma farklı bantlar kullanılarak
tekrarlanmıştır ve

Taşkın pikselleri =

𝐵𝐿𝑈𝐸(𝑡𝑎ş𝑘𝚤𝑛𝑠𝚤𝑧)−𝑆𝑊𝐼𝑅(𝑡𝑎ş𝑘𝚤𝑛𝑙𝚤)

Taşkın pikselleri =

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁(𝑡𝑎ş𝑘𝚤𝑛𝑠𝚤𝑧)−𝑆𝑊𝐼𝑅(𝑡𝑎ş𝑘𝚤𝑛𝑙𝚤)

𝐵𝐿𝑈𝐸(𝑡𝑎ş𝑘𝚤𝑛𝑠𝚤𝑧)

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁(𝑡𝑎ş𝑘𝚤𝑛𝑠𝚤𝑧)

(B1 ve B5)

(B2 ve B5)

formüllerinin taşkın alanlarını daha belirgin şekilde 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. 1981 yılında henüz SWIR bant ile görüntü alan Landsat uyduları
fırlatılmamıştır. SWIR bant ilk olarak 1982 yılında fırlatılan Landsat 4 uydusunda
bulunmaktadır. Oluşturulan görüntüler Şekil 46, Şekil 47 ve Şekil 48’de
verilmektedir.

Şekil 46: (a) Bant 2 ve 5 de taşkın görünümü (b) Bant 2 ve 4 de taşkın görünümü
(Soldaki görüntü tez kapsamında belirlenen bantlara göre, sağdaki görüntü formüldeki bantlara göre
oluşturulmuştur)
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Şekil 47: Bant 5(SWIR)’ de taşkın görünümü
(Uydu görüntüsü tez kapsamında earthexplorer.usgs.gov adresinden indirilmiştir)
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Şekil 48: NDWI(Taşkın alanı belirleme) sonucu oluşan görüntü
(Tez kapsamında hazırlanmıştır)
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5.3.3. Çalışma Alanının Çıkarılması
Landsat ve Sentinel görüntüleri çok geniş alanları kapsamaktadır. Görüntüde
taşkın açısından incelenmeyecek detaylardan kurtulmak ve veri boyutunu küçültmek
için görüntüler Qgis yardımıyla kırpılmıştır. İşlem adımları şöyledir; öncelikle
çalışılmak istenen alan için shape file oluşturulmuştur. Ardından Raster – Extraction
– Kırpıcı komutu çalıştırılmıştır. Kırpıcı komutu içerisinde maske olarak oluşturulan
shape file kullanılarak görüntü kırpılmıştır. Qgis ile görüntü kırpma komutu Şekil
49’da verilmektedir.

Şekil 49: Landsat görüntüsünün Qgis ile kırpılması

5.3.4. Görüntülerin Mozaiklenmesi
Çalışma alanı bazen iki veya daha fazla görüntüyü içerebilmektedir. Bu
durumda

bindirmeli

olarak

çekilen

görüntüler

mozaiklenmektedir.

Tezde

mozaikleme işlemi Erdas yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. İşlem, Raster – Geomtry Mosaic – MosaicPro komutu ile gerçekleştirilmiştir. Erdas ile görüntü mozaikleme
komutu Şekil 50’de gösterilmektedir.
Tezde çalışma alanını içeren iki landsat görüntüsü, dört rasat görüntüsü
mozaiklenmiştir.
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Şekil 50: Görüntülerin Mozaiklenmesi

5.3.5. Radyometrik Düzeltmelerin Yapılması
Orijinal uydu görüntüsünde piksel gri değerleri bir yerde kümelenmiş olabilir.
Bu kümelenme sonucunda görüntü karanlık veya beyaz olarak görülebilir.
Görüntüyü görsel olarak iyileştirebilmek için kontrast germe işlemi uygulanmaktadır.
Bu işlem ile gri değerler mümkün olduğu kadar birbirinden uzaklaşmakta ve nesneler
daha iyi ayırt edilebilir duruma gelmektedir. İşlem Erdas yazılımda Multispektral –
Adjust radiomety komutu ile gerçekleştirilmiştir. Radyometrik düzeltme ekranı Şekil
51’ de verilmektedir.

Şekil 51: Histogram eşitleme
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5.4. Uydu Görüntüleri ile Meriç Taşkınları
Tez kapsamında görüntüleri ücretsiz olarak elde edilebilen Rasat, Landsat ve
Sentinel uydularının Meriç nehri taşkınları esnasında görüntü alıp almadığı
araştırılmıştır. Taşkın esnasında görüntü aldığı tespit edilen uydulardan görüntüler
indirilmiş ve incelenmiştir. Tespit edilen bazı taşkın görüntüleri aşağıda
verilmektedir.
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.

verilmektedir.
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Görüntü

Şekil

52’de

Şekil 52: Mart 2006 taşkını
(Uydu görüntüsü tez kapsamında earthexplorer.usgs.gov adresinden indirilip işlenmiştir)
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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. (DSİ)
16 Şubat 2010 taşkını 19 Şubat 2010 tarihinde Landsat 5 uydusu tarafından
görüntülenmiştir. Görüntü taşkından 3 gün sonra alınmasına rağmen taşkın net bir
biçimde görülebilmektedir. 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. Görüntüde aynı
bölgelerin farklı renklere sahip olmasının sebebi görüntülerin farklı mevsimlerde
alınmış olmasıdır. Görüntüler Şekil 53’te verilmektedir.

Şekil 53: (a) 16 Şubat 2010 taşkını (b)Meriç nehri olağan durumu
(Uydu görüntüleri tez kapsamında earthexplorer.usgs.gov adresinden indirilip işlenmiştir)
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16 Şubat 2010 taşkınının yayıldığı alanı tematik haritaya dönüştürmek için 19
Şubat 2010, 29 Temmuz 2010 tarihlerinde alınmış uydu görüntülerinin beşinci bandı
olan SWIR bant kullanılarak görüntü sınıflandırma işlemleri yapılmıştır. SWIR
bandın kullanılma sebebi söz konusu spektral bandın suda neredeyse hiç yansıma
vermemesidir. İşlemler sonucunda oluşan görüntü Şekil 54’te verilmektedir.

Şekil 54: Sınıflandırma sonucu taşkın yayılımı görüntüsü
(Görüntü sınıflandırma tez kapsamında yapılmıştır)
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Klasik taşkın yayılım alanı bulma yöntemlerinden birisi de suyun aynı kotta
bulunan tüm yerlere dağılması ilkesine dayanır. Bu yöntem genel olarak şu şekilde
gerçekleştirilir. Arazide taşkın izi bulunur, bulunan taşkın izinin kotu tespit edilir.
Tespit edilen kot ile aynı kota sahip bölgelere de su ulaşmıştır varsayımı ile taşkın
sınırları tahmini olarak hesaplanmaktadır. Yöntem yaklaşık sonuçlar vermekle
birlikte suyun akışını etkileyen sanat yapılarını, binaları vs dikkate almadığı için
hidrolik model kalibrasyonlarında doğruluğu düşürmektedir. Örnek olarak 16 Şubat
2010 taşkınının 19 Şubat 2010 tarihli Landsat uydu görüntüsünden taşkının ulaştığı
son nokta tespit edilmiş ve tespit edilen noktanın kotu 25000’lik sayısal yükseklik
modelinden elde edilmiştir. Taşkının ulaştığı son noktanın kot değerinin altında kota
sahip heryere taşkın suyu ulaşır mantığı ile baz alınan kotun altında kota sahip
alanlar sayısal yükseklik modelinden çıkarılmıştır. Aşağıda verilen görüntüde
anlaşılacağı üzere gerçek taşkın alanı ile sayısal yükseklik modeline göre üretilen
tahmini taşkın alanı arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Klasik taşkın alanı
belirleme ve uydu görüntüsü ile tespit edilen taşkın alanı karşılaştırması Şekil 55’te
gösterilmektedir.

Şekil 55: Klasik taşkın alanı belirleme ve uydu görüntüsü karşılaştırması
(Tez kapsamında oluşturulmuştur)
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02 Şubat 2015 taşkını 1-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 5 Şubat
2015 tarihinde tespit edilen debi değerleri Tablo 8’de verilmektedir.
Tablo 8: 05 Şubat 2015 Meriç Nehri taşkın debi değerleri
(DSİ)

02 Şubat 2015 taşkını 21 Mart 2015 tarihinde Landsat 8 tarafından
görüntülenmiştir. Taşkından bir buçuk ay sonra alınan bir görüntü olmasına rağmen
taşkın açıkça görülmektedir. Taşkını görsel olarak iyileştirmek için 6, 5, 2 bantları
kullanılmıştır. Görüntü alımı esnasında bulutlar dikkat çekmektedir. Bulutlar optik
uyduların kısıtlarındandır. Görüntü Şekil 56’da verilmektedir.
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Şekil 56: 02 Şubat 2015 taşkını
(Uydu görüntüsü tez kapsamında earthexplorer.usgs.gov adresinden indirilip işlenmiştir)
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02 Şubat 2015 taşkını 02 Şubat 2015 tarihinde Rasat uydumuz tarafından
görüntülenmiştir. Rasat uydusunun spektral bantları kırmızı, yeşil, mavi ve
pankromatik 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 faktörünü açıkça
görmekteyiz. Görüntü Şekil 57’de verilmektedir.

Şekil 57: 02 Şubat 2015 taşkını
(Uydu görüntüsü tez kapsamında www.gezgin.gov.tr adresinden indirilip işlenmiştir)
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02 Şubat 2015 taşkınından önce 30 Ocak 2015 tarihinde yerel saat ile
16:07’de Meriç nehri Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülenmiştir. Görüntüde
nehrin kabarmaya başladığı gözlenmektedir. Görüntü Şekil 58’de verilmektedir.

Şekil 58: 02 Şubat 2015 taşkını öncesi nehir kabarması
(Uydu görüntüsü tez kapsamında scihub.copernicus.eu adresinden indirilip işlenmiştir)
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02 Şubat 2015 taşkını 05 Şubat 2015 tarihinde yerel saat ile 04:13’de
Sentinel-1 tarafından görüntülenmiştir. Sentinel 1 uydusu radar uydusu olduğu için
görüntülerinde bulut bulunmamaktadır. Radar uydularının en büyük avantajlarından
birisi hava şartlarından neredeyse hiç etkilenmemesidir. Görüntü Şekil 59’da
verilmektedir.

Şekil 59: 02 Şubat 2015 taşkını
(Uydu görüntüsü tez kapsamında scihub.copernicus.eu adresinden indirilip işlenmiştir)
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02 Şubat 2015 taşkını 10 Şubat 2015 tarihinde yerel saat ile 04:22’de
Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülenmiştir. 05 Şubat 2015 tarihinde alınan
görüntü

ile

karşılaştırıldığında

su

altında

kalan

alanın

biraz

küçüldüğü

gözlenmektedir. Görüntü Şekil 60’da verilmektedir.

Şekil 60: 02 Şubat 2015 taşkını
(Uydu görüntüsü tez kapsamında scihub.copernicus.eu adresinden indirilip işlenmiştir)

71/ 84

Edirne şehir merkezinde taşkın gelişimini ortaya koyabilmek için Sentinel 1
uydu görüntülerinin Edirne şehir merkezi bölümleri incelenmiştir. Görüntüler Şekil
61, Şekil 62 ve Şekil 63’te verilmektedir.

Şekil 61: 30 Ocak 2015 Sentinel 1 uydu görüntüsü
(Uydu görüntüsü tez kapsamında scihub.copernicus.eu adresinden indirilip işlenmiştir)
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Şekil 62: 05 Şubat 2015 Sentinel 1 uydu görüntüsü
(Uydu görüntüsü tez kapsamında scihub.copernicus.eu adresinden indirilip işlenmiştir)

Şekil 63: 10 Şubat 2015 Sentinel 1 uydu görüntüsü
(Uydu görüntüsü tez kapsamında scihub.copernicus.eu adresinden indirilip işlenmiştir)
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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. Görüntü sınıflandırma ve majority filter uygulamasından sonra oluşan
tematik harita 15 Mayıs 2015 tarihli Landsat 8 OLİ uydu görüntüsü üzerinde
gösterilmiştir. Görüntü Şekil 64’te verilmektedir.

Şekil 64: 02 Şubat taşkın görüntü sınıflandırması sonucu oluşan taşkın alanı
(Landsat 8 OLİ uydu görüntüsü earthexplorer.usgs.gov adresinden, Sentinel 1 uydu görüntüsü
scihub.copernicus.eu adresinden tez kapsamında indirilip işlenmiştir)
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5.5. Uydu Görüntüleri ile Meriç Nehri Taşkınları Değerlendirmesi
Uygulamada Meriç nehrinde yaşanan taşkınlar uydu görüntüleri ile tespit
edilmiştir. Kullanılan uydular Landsat 5, Landsat 8, Rasat ve Sentinel 1 uydularıdır.
Landsat 5 TM uydu görüntüleri ile Mart 2006 ve 16 Şubat 2010 tarihinde
gerçekleşen taşkınlar görüntülenmiştir. Taşkın suyunun belirgin hale gelmesi için
Mart 2006 taşkın görüntüsü 5,4,2 spektral bantları ile, 16 Şubat 2010 taşkın 5,4,1
spektral bantları ile görüntülenmiştir.
Landsat 8 OLİ uydu görüntüsü ile 02 Şubat 2015 taşkını görüntülenmiştir.
Taşkın suyunun belirginleştirilmesi için 6,5,2 spektral bantları kullanılmıştır.
02 Şubat 2015 taşkını Landsat 8 OLİ uydusu ile 21 Mart 2015 tarihinde
görüntülenmiştir. Taşkın taşkın olayından 1.5 ay sonra görüntülenebilmiştir. Landsat
uydusu zamansal çözünürlüğü 16 gündür. 8 Şubat, 17 Şubat, 24 Şubat, 5 Mart, 12
Mart 2015 tarihlarinde taşkın bölgesinden görüntüler alınmıştır. Fakat görüntülerdeki
yoğun bulut varlığı taşkını görmeyi engellemektedir. Ancak 21 Mart tarihindeki
görüntüde taşkın az miktarda bulutla görüntülenebilmiştir. Aynı durum 2006 Mart
taşkını içinde geçerlidir.
Rasat uydu görüntüleri ile 02 Şubat 2015 taşkını görüntülenmiştir. Rasat
uydusunda sadece RGB ve Pan spektral bantları bulunduğu için taşkın suyunu
belirginleştirmek için spektral bant değişimi yapılamamıştır.
Sentinel 1 uyduları 1A ve 1B olmak üzere 2 radar uydusundan oluşmaktadır.
Zamansal çözünürlüğü 5 gündür. Radar uyduları kötü hava şartlarından neredeyse
hiç etkilenmemektedir. Görüntülerden anlaşılacağı üzere radar uydularında bulut
faktörü bulunmamaktadır. 02 Şubat 2015 taşkını ile ilgili Landsat 8 OLİ ve Sentinel
1 uydu görüntüleri karşılaştırıldığında Landsat 8 OLİ uydusu ile taşkını
görüntülemek için 1,5 ay bulutların dağılması beklenmiştir. Fakat Sentinel 1 uydusu
ile alınan her görüntü taşkını görüntüleyebilmiştir.
16 Şubat 2016 taşkını üzerinde klasik taşkın alanı belirleme ve uzaktan
algılama ile taşkın alanı belirleme yöntemleri uygulanmıştır. Klasik yöntem ile taşkın
alanı belirlemenin hatalara sebep olabileceği gözlenmiştir.
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BÖLÜM 6
6. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER


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
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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.


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.


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.
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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.


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.
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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.

79/ 84

BÖLÜM 7
7. SONUÇ
Çalışma kapsamında uzaktan algılama sistemlerinin taşkın çalışmalarında
kullanımları incelenmiş, uygulama bölümünde Meriç nehri taşkın sınırları uydu
görüntüleri ile tespit edilmiştir.
Meriç nehri taşması sonucu yaşanan taşkınların görüntüleri, ücretsiz olarak
görüntülerini paylaşan Rasat, Landsat ve Sentinel uydularından elde edilmiştir.
Görüntülerde taşkının net bir biçimde tespit edilmesi için elde edilen görüntülere
görüntü iyileştirme metotları uygulanmıştır. Ayrıca görüntü sınıflandırma yapılarak
nehrin olağan durumu ve taşkın anındaki durumu net bir biçimde ortaya konmuştur.
Klasik yöntemlerle tespit edilen taşkın yayılım alanının hidrolik modellerin
kalibrasyonunda doğruluğu düşürdüğü yapılan uygulama ile tespit edilmiştir.
Ücretsiz olarak görüntülerini servis eden uydular ile küçük çaplı taşkınların
sınırlarını tespit etmek mümkün değildir. Uydular ile küçük çaplı taşkınların yayılım
alanlarını belirlemek için yüksek çözünürlüklü uydulara ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat
yüksek çözünürlüklü uydular genellikle istek üzerine görüntü alırlar. Taşkın bilgisi
uydu yöneticilerine ulaşmamış ise genellikle görüntü alımı gerçekleşmez. Ayrıca
uydu ile görüntü alımını etkileyen hava şartları, uydunun taşkın anında taşkın
bölgesini görüntüleyecek konumda olmaması, taşkın anında taşkın alanı için alınmış
uydu görüntülerinin maliyeti ve ücretsiz uyduların düşük konumsal çözünürlüğe
sahip olması gibi olumsuz durumlar bulunmaktadır.
Tüm bu olumsuz durumlar dikkate alındığında dünyada taşkın kaydı tutma
konusunda kullanımı hızla artmakta olan İHA’lar uydulara alternatif olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bu çalışma sonucunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
Taşkın çalışmalarının ve yönetiminin 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
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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.
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