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GĠRĠġ 

Uzaktan Algılama(Remote Sensing_Fernerkundung)  tekniği veya uydu verileri, yeryüzünden 

salınan veya yansıyan elektromanyetik enerjinin, uzayın belirli derinliklerindeki 

yörüngelerine yerleştirilmiş özel uydular kullanılarak bunların algılayıcı veya sensör'ler le 

algılanmaları ve elde edilen verilerin bilgisayar ortamında yorumlanması temeline dayanır. Bu 

çağdaş teknik ile, daha kısa zamanda ve gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edilirken, 

yeryüzüne ait tüm doğal ve kültürel elemanların sağlıklı bir şekilde ortaya konulması 

kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Antik çağın ilk ayak izlerinden günümüze doğru yol alırsak, açıklıkla görürüz ki bu mavi 

gezegenin insanları tarım toplumu, sanayii toplumu ve bilgi toplumu süreçlerini 

yaşamışlardır. İçinde yaşadığımız  çağı  dinamik sorunların işlerliğine göre, atom çağı, çevre 

sorunları ve bağlamda da doğal kaynakları koruma çağı, bilinç çağı, bilgisayar çağı, foton 

çağı, uzay çağı vb. isimlerle simgelersek bunların hiç birine bir öncelik veremediğimizi 

görürüz.    

Göçebelikten yerleşik düzene geçen, enerji üretim sistemlerini kuran ve bugünde bilgi 

toplumu şeklinde bilinç çağını yaşayan Anadolu Türk insanının temel işlevi, doğal kaynaklar 

olan suyunun, madeninin, biyolojik çeşitliliği ile arazi varlığının yani toprağının 

sürdürülebilirlik (Sustainability) yönünden doğru uyarlamaları ile kullanım modellerini ortaya 

koyabilmesidir. Unutulmamalıdır ki çevremizde gördüğümüz ekolojik dengeler, doğadaki 

yaşamsal bütünlüğü sergiler. 

Bizlerin burada konuşacağı ve tartışacağı uzay çağı içeriğinde, yeryüzü doğal ve kültürel  

kaynaklarının yeryüzü araştırma uyduları kullanılarak, bunlardan elde edilen görüntülerin 

bilgisayar ortamında işlenmesi ve elde edilen verilerin, Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS_CBS) 

bağlamında yeryüzü doğal ve kültürel varlıkların tasarım ve korunmasına koşut olarak havza 

ve bölge planlanması ile yerel yönetim işlerliklerine süreklilik ve sürdürebilirlik anlayış ve 

kavramlarını akılcı ve sağlıklı bir şekilde olarak ortaya koyabilmektir.  

Uzaktan algılama tekniği veya uydu verileri, yansıyan  güneş ışınları, termal enerji veya radar 

özellikli elektromanyetik enerjinin gerek uzay boşluğunda ve gerekse yeryüzünde 

konuşlandırılan özel algılayıcı düzenekler işlerliğinde yansıyan enerjinin sayısal olarak 

algılanıp yeryüzündeki gözlem platformlarına gönderilmesi ve bunların radyometrik ve 

geometrik düzeltmeleri yapıldıktan sonra bilgisayar ortamında ayrımlı renklere veya gri-renk 

tonlamasındaki (siyah-beyaz) parlaklık seviyelerine göre fotoğrafa benzeyecek şekilde 

görüntüye dönüştürülmesi ve yorumlanması temeline dayanır. Uzaktan algılama veya uydu 

verileri tekniği ile çok kısa zaman sürecinde ve çok geniş yeryüzü alanları hakkında her çeşitli 

veriler elde edilebilinir. 
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Yeryüzü Alıcı_Gözlem Platformu 

Dünyamızın en önemli doğal kaynağı olan toprakların, toprak taksonomik birimlerinin ortaya 

konulması ve doğal sınırlarının çizimi, arazi kullanım şekilleri ve bu bağlamda her türlü arazi 

kullanım tasarımı, ayrımlı tarımsal alanların sınırları, yüz ölçümleri, ürün rekoltesi, jeoloji ve 

jeomorfoloji, otoyol, demiryolu, sulama, baraj, boru hattı (pipeline) koridor seçimleri, petrol 

ve madencilik, fay hatlarının belirlenmesi, haritacılık ve yeryüzü coğrafyası, meteoroloji, 

yeşil doku deseni, havza etütleri, sanayi alan seçimi, kent yönetimi ve yeni yerleşim alanların 

tasarımı, pestisid ve insektisid‟ten kaynaklanan bitkisel zararların saptanması, toprak ve su 

kirliliği vb. çevresel kirlilik, okyanus, deniz, göl, akarsular ve kar üzerinde araştırmalar, 

jeotermal alanlar,  doğal ve hızlandırılmış toprak aşınımı, ormancılık, orman yangınları, 

doğal, tarihsel ve arkeolojik sit alanları, topoğrafik, askeri amaçlı etütler, doğal ve kültürel 

kaynakların ortaya konulması, ekosistemdeki değişimler ile kıyı alanları ve su derinliklerinin 

belirlenmesi vb geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. 

Yeryüzü doğal ve kültürel kaynakların, veya  biyojeofiziksel yapılanmanın tanımı 1858 

yıllarında 80 m yükseklikte uçurulan ve fotoğraf makinesi için platform olarak kullanılan bir 

balondan Paris‟li bir fotoğrafçı tarafından yaşama geçirilmiştir. Uçağın 1903 yılında  Wilbur 

Wright tarafından gökyüzünde uçurulmasına koşut olarak 1909 yılında da hava fotoğraflarının 

çekimi ile algılayıcı platformu olarak uçak kullanılmış, 1957 yılında da Sputnik'in uzay 

boşluğuna yerleştirilmesi ile uzay çağı yolu açılmış ve 1960 yıllarında da optik-mekanik 

yapılı çok bantlı algılama sistemi (Multispectral Scanning System- MSS) in geliştirilmesi ile 

artık uzaktan algılamanın işlerliği yoğunluk kazanarak bugünlere gelinmiştir. 

Uydular, uzay derinliklerine  yerleştirildiklerinden, bunlar yeryüzüne ait geniş alanların  

güncel olarak gözlenmesine olanak verirler. Uzaktan algılama uyduları dünyanın etrafında ve 

kutba yakın yörüngede, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda önceden belirlenen yörüngelerde 

belirli bir hız ve yükseklikte dönerler  
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Uydularla Yeryüzünün Algılanması. 

Bunlar doğrudan ve otomatik olarak programlanırlar ve yeryüzündeki belirli kontrol 

istasyonları tarafından yönlendirilir. Yer istasyonlarına uydulardan yeryüzüne ait sürekli bilgi 

akışı sağlanır. Uydulardan elde edilen veriler  hava gözlem platformları olarak kullanılan 

uçaklara nazaran çok daha ekonomiktir ve zaman süreci olarak ta çok kısa bir zaman 

gerektirir. 

Uzaktan algılama çok bantlı algılama sistemi olan elektromanyetik alanlar ile ışık dağılımına 

ait spektral, mekansal (spatial)  ve zamana bağlı, zamansal (temporal) ayrımlılıkların 

ölçülmesi şeklinde tanımlanır.  

Uzay boşluğuna yerleştirilen Uydular yönlendirilmelerine  göre 1. İnsanlı uydular (Apollo, 

Soyuz, Skylab vb) 2. Otomatik uydular (Landsat, Spot, Meteosat, Seasat, IRS, NOAA ,  

(National Oceanographic and Atmospheric Administration), Avhrr, Radarsat, İkonos, ERS, 

JERS, KVR-1000, DK-1, TK-350, SPIN-2, Orbview-3, Eros-A1 vb.) şeklinde tanımlanırlar 

ve bunlar ayrımlı amaçlar için kullanılırlar. Uydular,  yeryüzünde konuşlandırılmış uydu 

fırlatma istasyonları veya uydu füzeleri tarafından yeryüzünden  800-1500 km 

yüksekliğindeki uydu yörüngelerine, kutupsal-güneş uyumlu veya ekvatoral-yer uyumlu 

şekilde yerleştirilirler. İnsanlığa hizmet veren kimi otomatik uydular, kullanımları temel 

alınarak aşağıdaki şekliyle gruplandırılırlar. 

 Yeryüzü kaynaklarını araştırma uyduları 

 Denizcilik ( Navigasyon) uyduları 

 Meteorolojik uydular 

 Telekomünikasyon uyduları 

 Okyanus araştırma uyduları 

 Astronomi uyduları. 

 Askeri uydular vb. 

Uzay teknolojisinin işlerliğinde olan uzaktan algılama veya  uyduların sayısal görüntülerinden 

yararlanarak yeryüzü doğal öğelerden  toprak, hidroloji, biyolojik çeşitlilik, jeoloji, maden vb. 

doğal kaynakların araştırılması, NASA (National Aeronautics and Space Administration- 
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Amerikan Ulusal Havacılık  ve Uzay Dairesi)  tarafından 1972‟de yeryüzü kaynakları 

teknolojik  uydusu ERTS-1  (Landsat-1) ve 1975 te de Landsat-2, ve bunu izleyen 1978 

yıllarda Landsat-3,  16 Temmuz 1982 de Landsat-4,  1 Mart 1984' de Landsat-5, 1999'da 

Landsat-7, ve sonra Landsat-8; Fransa, Belçika ve İsveç ortak yapımı Spot-1 (Systeme 

Polyvalend d'observation de la Terre) 1986, Spot-2 1990, Spot-3 1993, Spot-4 1998 , Spot-5 

2002, ve daha sonra Spot-6,-7; 17 Temmuz 1997 de Avrupa uzaktan algılama uydusu olan 

ERS-1, ve daha sonra ERS-2(European Remote Sensing Satellite), 1997‟de ise Amerikan-

Hint ortak yapımı IRS ile giderek yoğunluk kazanırken, 1995 de Radarsat, 1999 yılında 

Ikonos, devreye sokulmuştur.  

Landsat serilerinden Landsat-1 ve Landsat- 2 bu gün için  görevini tamamlamış ve sonuçta 

devre dışı bırakılmışken, Landsat-3 kısmen devre dışıdır. Landsat 1,2,3 yaklaşık bir ton 

civarındadır ve bu 4 spektral bant ve 80 m. ayrımla görüntü özelliği içermektedirler ve bunlar 

MSS (Multispectral Scanner- çok bantlı tarayıcı) ile algılayıcıya sahiptirler. .  Landsat 4, 5,7 

ise 7 ayrımlı spektral bantla veri algılaması yapar ve 30 m yer ayırma özelliği nedeniyle 

MSS'e ilave olarak TM (Thematic Mapper-konumlu haritalayıcı) algılayıcılara sahiptirler.  

Uzaktan algılama işlevinin temeli, yeryüzünde dağılım gösteren elemanlarla, bunların 

çevrelerine yönelik bilgilerin hiçbir fiziksel ilişkiye girmeden, belirli uzaklıklardan algılanan 

sayısal görüntülerin ölçülmesi, sayısallaştırılması ve yorumlanması ilkesine dayanır. Uzaktan 

algılamanın temel kuralı, uzay boşluğundaki algılayıcının görüntü alanına giren yeryüzündeki 

ayrımlı cisimlerin yüzeyinden yansıyan veya yüzeyinden salınan termal enerjinin uydularca 

algılanıp kayıt edilmesidir. Her bağımsız cisim yapısal özelliklerine göre elektromanyetik 

enerjiyi yansıtır veya biyolojik sıfırın    (-273
0
C) üzerindeki sıcaklıklarda termal-ısıl 

elektromanyetik enerji yayarlar.  

Güneşten gelen bir radyasyon opak (saydam olmayan) bir cisim üzerine düştüğünde , madde 

tarafından soğurulur ve radyasyonun büyük bir bölümü sıcaklığa dönüştürülür.  Cisimlerin 

ayrımlı özelliklerinden yararlanılarak bunların elektromanyetik enerjiyi ayrımlı  yansıtma 

veya yayma konumlarına göre her bir cisim hakkında istenilen bilgiler elde edilebilir. Uzaktan 

algılayıcılar elektromanyetik tayfın değişik dilimlerinde (0.3-15m ), her cismin özgün 

özelliklerine göre yansıyan elektromanyetik enerjiyi ayrımlı dalga boylarında kayıt ederler. 

Buradaki temel ilke, uzay boşluğunun belirli yörüngelerine yerleştirilmiş uydularla, doğal ve 

yapay yeryüzü elemanlarının tanınmaları ve  dağılım alanlarının ortaya konulmasıdır. Bu 

amaca ulaşmak için, pasif sistem olarak dünyamızın sonsuz enerji kaynağı olan ve duragan  

ışık hızı içeren, doğrusal ışık yayan güneş veya aktif sistem olarak radar   (Radio Detecting 

and Ranging_Radyo Dalgaları İle Meydana Çıkarma ve Yerini Saptama_Mesafe Tayini) 

kullanılır.  
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Yansıyan Elektromanyetik Enerjinin Algılanması 

 

Aktif sistem olarak tanımlanan ve elektro-optik sistemli radar algılamalarında kullanılan 

enerji (radar dalga boyları 0.83-133 cm) radarın kendisi tarafından oluşturulur ve bunlar 

devamlı bulut, karanlık veya sisli alanlar ile buzdağları, buzullar, okyanus yüzey koşulları ile 

fay (çatlak-kırık), kıvrım vb. özelliklerde görüntüleme olanağı sağlarlar. Oysaki pasif 

sistemde (optik dalga boyları 0.3-15 μm), gerekli olan enerji dış bir enerji kaynağı olan ve 

sürekli elektromanyetik enerji yayan güneş gibi doğal bir enerji kaynağına gereksinim duyulur 

ve sonuçta sadece gün ışığında işlevini sürdürürler. Yeryüzünde gördüğümüz tüm cisimler 

elektromanyetik dalga şeklindeki enerjiyi yansıtırlar, yayarlar (dağıtırlar), soğururlar veya 

geçirirler. Ancak bu enerjinin değişik şekilde dağılım özelliği ışığın dalga boyuna bağlıdır. 

Işığın yoğun bir bölümü cisimler tarafından absorbe edilirse o cisimler insan gözüne siyah 

olarak, yansıtılırsa ise beyaz olarak görülürler.  
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Doğal Enerji Kaynağı Güneş Ve Uydu İlişkileri 

Görünür bölgedeki mavi, yeşil, kırmızı dalga boylarındaki ışınlar yeryüzü elemanları 

tarafından bir bölümü yansıtılırken bir bölümü ise kullanılmak üzere absorbe (emilir) edilir. 

Sağlıklı bitkiler mavi ve  kırmızı dalga boylarındaki ışığı absorbe ederek yaşamları için 

kullanırken, yeşil dalga boyunu yansıtır ve sonuçta bitkiler yeşil olarak görülürler. Temelde 

elektromanyetik enerji elektrik ve manyetik enerjinin birlikte olduğu konumlarda vardır ve 

buda elektromanyetik radyasyon (EMR) şeklinde birlikte hareket ederler ve saniyede yayılma 

hızı (c)  300 000 km/sn bir hızla olur. Elektromanyetik enerji elektrik ve manyetizmanın 

birlikte olduğu konumlarda söz konusudur. Elektromanyetik radyasyonun salınımı sürecinde 

en yüksek tepesi amplitud (genişlik), iki tepe arasındaki uzunluğa dalga boyu (λ), bir saniyede 

oluşturulan dalga sayısı ise frekans (v) ve buda Hertz (Hz) olarak isimlendirilir  

 

 

Elektromanyetik Dalgalar 

Işık temelde bir enerjidir ve güneşten elektromanyetik dalgalar şeklinde yayılır ve yeryüzüne 

ulaşır. Işık yansıdığından aynı şekilde polarizasyon özelliği gösterir. Yani polarize olan 

titreşimler her yöne doğru olmayıp bir düzlem içinde yönlenirler.  Bu ışık beyaz olarak 

görünür ve temelde bu mavi, yeşil ve kırmızı ışığın birleşmesinden oluşur. 

Elektromanyetik spektrum (tayf) uzaktan algılama becerisine göre: 

1. Optik dalgaboyları 0.3 -15 μm arasında spektral bir alan oluştururlar ve bunlarda : 

1.1. Yansıma dalga boyları bölgeleri, 0.3-3.0 μm 
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1.2. Yayılma dalga boyları bölgeleri, 3.0-15 μm 

2. Mikrodalga boyları 

2.1. Pasif mikrodalga  1mm-1m 

2.2. Aktif mikrodalga (radar) 

2.2.1. SHV (Super high frequency-süper yüksek frekanslı) 1 cm-10 cm 

2.2.2. UHV (Ultra high frequency-son derece yüksek frekans) 10 cm-1 m 

Elektromanyetik tayfta, 0.3-15 μm optik dalga boyu içeren bölgede çoklu tarayıcı 

(MSS_Multi Spectral Scanner_Çoklu bandlı tarayıcısı, TM_Thematic Mapper_Konumlu 

Haritalayıcı) sistemler işlevini sürdürürken, 0.83-133 cm optik dalga boyunda ise  radar dalga 

alanı yer alır.  

Uydulara yerleştirilmiş görüntü alıcıları da ışığın spektral özelliklerine göre elektromanyetik 

spektrum mor ötesi-ültraviyole (0.3-0.4 μm), görünür bölge (0.4-0.5 m mavi, 0.5-0.6 m 

yeşil, 0.6-0.7 m kırmızı) ile yansıyan kızıl ötesi bölge (0.7-1.35 m yakın kızıl ötesi; 1.35-

3.00 m orta kızıl ötesi; 3-15m uzak kızıl ötesi veya termal-ısıl bölge)  şeklinde ayrımlı 

dalga boyları gösterirler ve uydulardaki algılama düzenekleri  ancak  bu dalga boylarındaki 

elektromanyetik ışınlara duyarlıdırlar ve ancak bunları  algılayabilirler. Yeryüzünün 

biyojeofiziksel elemanlarının görüntülenmesinde kullanılan uydular gündüz ve güneşli 

havalarda veri kayıt ederler ve fakat bulutlu havalarda görüntü alamazlar. Tek bir görüntü, 

ancak görüntünün alındığı  andaki özelliklerini gösterir veya tanımlar.  

Bitkilerin yıl içindeki büyüme süreci, bitkisel zararlar, yangın, sel, kaçak yapılaşma vb. 

konumlarda yıl içinde ayrımlı zamanlarda birden fazla görüntü alınmalıdır. Toprak ve jeoloji 

ile ilgili çalışmalarda ve kayaların üzerinde bitki, kar ve bulutun olmaması istenilir. Bitki 

çalışmalarında ise görüntünün alındığı zamanda bitkinin toprak yüzeyini en iyi örttüğü zaman 

olmalıdır. İnsan gözü ancak 0.4_mavi ile 0.7_kırmızı m (veya 400-700 nm) dalga boyu 

arasında kalan  görünür (visible) bölgedeki  elektromanyetik enerjiyi algılayabilme özelliği 

gösterirken, bunun alt ve üst sınırlarındaki elektromanyetik enerji verilerini 

algılayamamaktadır.  

Kızıl ötesi (infrared) veriler insan gözü tarafından algılanamaz ve fakat bir çok amaçlar için 

bu kızıl ötesi verilere gereksinim duyulur ve bilhassa bitki çeşit ve yoğunluğunun ayırt 

edilmesinde kızıl ötesi ışınlar kullanılır. Görünür bölgenin aşağısında yer alan 0.3-0.4 m 

dalga boyunda yansıyan elektromanyetik dalgalar morötesi veya ultraviyole, bunun alt 

sınırında bulunanlar ise kısa dalgalı ışınlar olan   ,  ,  ,  x   vb. şeklinde isimlendirilirler ve 

bunların tamamı üst atmosferdeki ozon tabakası tarafından absorbe olur. 



Sayfa - 10 
 

 

Elektromanyetik Tayf Grafiği 

 

Elektromanyetik Enerjinin Dalga Boyu Dağılımı 

 

Gökkuşağında RGB Renklerin Görünümü 
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Kızılötesi dalgaların ötesinde bulunan mikro dalgalar 5 cm-1.25 m arasında değişen dalga 

boyu verirler ve bunlar aktif sistem olan  radar'lar yanında  uydularda da kullanılarak görüntü 

alınımları yapılmaktadır. Radarlar, nükleer enerji ile çalıştıklarından kötü hava koşullarında, 

geceleyin ve yoğun bitki örtüsü içlerinin algılanmasında kullanılır. Güneş ışınlarının 

elektromanyetik dalgaları, yeryüzündeki ayrımlı canlıların hücre yapıları, yüzeyin doğası ile 

cansız elemanların atom veya molekül yapıları tarafından ayrımlı dalga boylarında ve 

oranlarında yansıtılır, iletilir, dağıtılır- saçılabilir veya emilir_soğurulur ve soğurulduktan 

sonra yeniden yayılabilir.  

Uzay veya atmosfere yerleştirilen algılayıcılar (sensörler), yeryüzünden yansıma veya 

yayılma yoluyla geri dönen enerjiyi kaydederler. Bütün yansıtma yüzeylerinin bir yansıtma 

faktörü vardır ve en yüksek yansıtmayı yeni yağmış kar oluşturur ve bununda yansıtma 

faktörü % 98 dir. Çok nitelikli beyaz bir kağıdın faktörü % 85 civarındadır. Elektromanyetik 

dalgaların yansıma özelliği enerjinin düştüğü yüzeye ,radyasyonun dalga boyu ile 

radyasyonun geliş açısına bağlıdır. Toprak su içeriğinin yoğunlaşması, topraklarda giderek 

azalan bir yansıma verirken uydu görüntüleri üzerinde de koyu renkli alanlar oluşturur.  

Elektromanyetik enerjinin tüm yansımalarında uydu görüntüleri açık-parlak renkte ortaya 

çıkar. Benzer şekilde topraklardaki  organik madde içeriği %‟in üzerine çıkarsa  

elektromanyetik enerji yansımaları azalır. Kil dokulu topraklar, kum dokulu topraklara, 

hematit (Fe2O3) ve limonit (FeOOH) vb. demir oksit içeren topraklarda, kalsit (CaCO3) ve 

kuvars (SiO2) mineralleri içerenlere nazaran ışığı daha fazla absorbe ederler ve sonuçta daha 

az yansıma özelliği gösterirler .  

Optik algılayıcılar güneşten gelen enerjiyi kayıt ederler. Ancak güneşten yeryüzüne ulaşan 

elektromanyetik enerji atmosferden geçerken değişime uğrar. Çünkü atmosferde bulunan 

ozon (O3), oksijen (O2), sis ve bulutlar, atmosferin içerdiği buz parçaları, su buharı (HOH), 

karbon dioksit (CO2), karbon monoksit (CO), metan (CH4) vb. gazlar güneş ışınlarını çeşitli 

dalga boylarında elektromanyetik enerjiyi  soğururlar veya bunların saçılmalarına neden 

olurlar. Oksijen (O2) ve azot (N2) ise atmosferde çok yoğun olmasına rağmen güneş enerjisini 

çok az absorbe ederler. Atmosferde saçılan  bu enerji uyduların görüş alanı içerisine girerse 

uydu görüntüleri üzerinde bozulmalara neden olur ve görüntü netliği bozulur. Atmosfer 

tarafından absorbe edilen enerji atmosferin ısınmasına aktif olarak katılır.  

Gündüzleri atmosferden gelen mavi, yeşil ve kırmızı dalga boylarındaki güneş ışığı 

içerisindeki mavi dalga boyunun büyük bir bölümü gaz molekülleri tarafından saçılırken, 

yeşil ve kırmızı ışıklar yeryüzüne ulaşır ve sonuçta gökyüzü devamlı mavi renkte görünür. 

Gün batarken ise mavi ışığın tümü ve yeşil dalga boyunun büyük bir bölümü gaz molekülleri 

tarafından dağıtıldığından yeryüzüne çoğu zaman kırmızı ışık ulaşır ve çevremiz kırmızı veya 

sarımsı renklerde görüntü verir. Soğurulma ültraviyole (mor ötesi) ve kızıl ötesinde başat 

olup, görünebilir bölgede çok azdır.  

Güneş ışınlarının yeryüzüne kadar gelmesini sağlayan bölgeler atmosferik pencere veya 

atmosferik geçiş koridorları olarak isimlendirilirler ve bunlar görünen, yakın kızıl ötesi, orta 

kızıl ötesi, uzak kızıl ötesi, termal-ısın, mikro dalga ve radar bölgeleridir. Görünen, infrared 

ve termal dalga boyları uzaktan algılamada en iyi bölgeleri oluştururlar ve bunlar absorbsiyon 

bandları olarak isimlendirilir .  
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Elektromanyetik Enerjinin Dalga Boyuna Göre Atmosferik  Pencerelerden Geçişi. 

 

 

Görünür Bölgede Nm Olarak Dalga Boyları Renkleri 

Uydu algılayıcıları pankromatik veya multispektral görüntü oluştururlar. Temelde ise bunlar 

gün ışığında çalışan elektro-optik algılayıcılardır. Bunlardan pankromatik görüntü, 

elektromanyetik spektrumun geniş bir bölümünden yansıyan enerjiyi ölçebilen algılayıcılar 

tarafından elde edilir. Pankromatik algılayıcılar için bantlar, spektrumun görünen ile yakın 

kızıl ötesi bölümünü içerirler ve bunların verileri siyah-beyaz görüntü olarak oluşurlar. Bu 

görüntüler yeryüzü elemanlarının fiziksel özelliklerini (şekil, boyut,  yönlenme vb) belirlemek 

veya ölçmek, insan yapıları olan bina, ev, yol, havaalanı vb yapıların yerleşimlerini 

haritalamak, haritalardaki fiziksel yapıları güncelleştirmek, kara ve su sınırlarını, kentlerin 

büyümesi ve gelişmesi ile arazi kullanımını saptama da yoğun olarak kullanılmaktadır.  

Multispektral görüntü ise birden fazla bantla ölçülür ve örneğin bunlardan bir bölümü görünür 

kırmızı yansıyan enerjiyi ölçerken,  diğer bir grup ise yakın kırmızı ötesi enerjiyi ölçer ve 

sonuçta iki ayrı algılayıcı dizilimi aynı dalga boyunun değişik bölümlerindeki enerjiyi 

ölçebilmektedir. Bu çoklu yansıma verileri renkli görüntü yaratmak için birleştirilirler. Bu 

görüntülerde kayaların mineral içeriği, nem oranı, klorofil niceliği, baskın ağaç ve bitki 
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örtüsü, doğal yaşam ve ekosistemdeki değişimlerin ve bataklıkların belirlenmesi ile kıyı 

alanları su derinliğinin tahmini yanında toprak taksonomik birimlerinin ortaya konulmasında 

kullanılırlar. 

Yeryüzü değişimlerinin incelenmesini bağlamında iki ayrımlı zamanda algılanmış benzer 

alanı örten uydu görüntülerine gereksinim duyulur. Görüntüler koordinatlara yerleştirildikten 

(rektifiye edildikten) veya çakıştırıldıktan sonra sistem birbirine karşılık gelen pikseller( 

pikselerin sayısal dağılımları 0(siyah)-255(beyaz) dır) deki sayısal verileri karşılaştırarak 

hangilerinde değişim olduğunu ortaya koyar. Genellikle değişik olan yerler parlak renklerle 

ortaya çıkar. Bu değişiklerin türünü anlamak için arazi çalışması veya görüntülerin daha 

ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.  

Çevreciler bu tür uygulamaları orman tahribatlarını izlemek  için, kent plancıları kentlerin 

büyüme şeklini ortaya çıkarmak için kullanırlarken, tarımsal alanlarda da bitkisel ürün 

şekillenmesinin değişimleri incelenebilinir.  

Bu bağlamda yerleşim alanları dağılımı, iklim değişiklikleri, yağış durumundaki değişiklikler, 

tarımsal ve doğal bitki örtüsündeki ayrımlılıkların zaman sürecindeki değişimleri kolaylıkla 

saptanabilinir ve yorumlanabilir. 

NASA‟nın uzaya yerleştirdiği Landsat-4 ve Landsat-5‟ uydularında çok bandlı tarayıcı (Multi 

Spectral Scanner) ve tematik (konumlu) haritalayıcı (Thematic Mapper)  bulunmaktadır. Çok 

bandlı tarayıcı (MSS) nın 4 bandı ile yeryüzünün  80x80m lik en düşük alanı taranırken, 7 

adet band içeren tematik haritalayıcı (ETM, TM) ile 30x30 m birim yeryüzü, termal band ile 

ise 120x120 m birim yeryüzü algılanabilmektedir . 

Landsat-4 Ve Landsat-5 Uydularının Alıcı Özellikleri (MSS) 

Band No Dalga Boyu ve Rengi 

Algılanabilen Yeryüzü 

Boyutu 

1 0.50-0.60 m yeşil 80x80 m 

2 0.60-0.70 m kırmızı 80x80 m 

3 0.70-0.80 m kırmızı-yakın kızıl ötesi 80x80 m 

4 0.80-1.10 m yakın kızıl ötesi 80x80 m 

 

Landsat-4 Ve Landsat-5 Uydularının Alıcı Özellikleri (TM) 

Band No Dalga boyu ve rengi 
Algılanabilen 

yeryüzü boyutu 
Kullanıldığı alanlar 

1 0.45-0.52 m mavi 30x30 m 
Su yüzeyleri, toprağın bitkiden 

ayrılması 

2 0.52-0.60 m yeşil 30x30 m Bitki, sediment 

3 0.63-0.69 m kırmızı 30x30 m Flora-biomas ayrımı 

4 
0.76-0.90 m yakın kızıl 

ötesi 
30x30 m 

Bitki dokusu çeşitliliği ve su 

yüzeylerinin belirlenmesi 

5 1.55-1.75 m emissive 30x30 m 
Bitki ve toprak nemi, bulutun 

kardan ayrılması 

6 10.40-12.50 m termal 120x120 m Isı,nem,hidroloji 
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7 2.08-2.35 m emissive 30x30 m 
Kaya çeşitleri, hidrotermal 

kaynaklar 

 

Landsat uyduları, güneşe uyumlu, uzunluğu 4 m, genişliği 2 m, ağırlığı 2200 kg' dır ve her 

gün 14 kez dünya çevresini dönerken, 185x185 km. genişliğindeki yeryüzü alanını algılar. Bu 

uydu üzerinde 1. Veri toplama anteni, 2. Çok bandlı tarayıcı (MSS), 3. Döner ışınlı kamera ile 

üç kanallı televizyon tipi kamera, 4. İki adet veri toplama sistem alıcısı, 5. İki adet video band 

kaydedici ile 6. Thematic haritalayıcı (TM) vardır. Bu uydu teknolojisi ile bir görüntü 25 

saniyede tamamlanır ve normal bir görüntü 2340 tarama satırı , her satırda yaklaşık 3240 

piksel yada her kanal 7.581.000 piksel içerirken, görüntüler de paralel kenar şekli gösterirler.  

Sayısal (digital) uydu görüntüleri raster (koordinatları bilinen) verilerdir ve bunlar sayısız 

küçük ünite_birimlerden veya piksellerden ( resim elemanları) oluşurlar. Pankromatik    (tek 

bantlı) raster verileri tek renkli olduklarından renk parlaklık seviyelerine göre gri renk 

tonlarını veya siyah-beyaz sınır arası renkleri verirler. Multispektral (çok bandlı) verilerde ise 

üç değişik spektral band'a karşılık gelen her bir piksel'de  kırmızı, yeşil ve mavi renklerin 

kombinasyonları söz konusudur ve bunlar renkli fotoğraflara benzerler . Temelde raster 

gösterimdeki bir tek nokta, bir grid hücresi ile simgelenir. Bu gridler aynı boyutta olup, 

ayrımlı renklerde veya birbirlerini izleyen herhangi bir rengin tonları şeklinde de olabilir. 

Raster görünümündeki duyarlılıklar, piksel boyutuna göre çözünürlük (resolution) gücü ile 

ölçülür. Uydu görüntülerinin standart ölçekleri 1/250.000, 1/100.000, 1/50.000‟ dir. 

 

Görüntülerle İlgili Her Bir Resim Elemanındaki (Piksel) Sayısal Veriler. 

Uzayın belirli derinliklerine yerleştirilmiş yeryüzü araştırma uyduları, yeryüzünden yansıyan  

elektromanyetik enerjiyi ayrımlı  dalga boylarına ayırarak detektörleri aracılığı ile ve hızlı 

bir şekilde sayısal şekle dönüştürür. Sayısal şekle dönüştürülen ve yer yüzüne ait görüntüler 

uydu sinyalleri ile yer  istasyonlarına gönderilir ve yer istasyonlarınca bu görüntülerin  

radyometrik ve uyduların yüksekliğinden ve dünyanın şeklinden dolayı uydu görüntülerinde 
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kimi geometrik hatalar oluştuğundan  geometrik (coğrafik)  düzeltmeleri yapılarak manyetik 

bandlar olan CD’ ler üzerine sayısal olarak kayıt edilirler ve bunlar, bilgisayar ortamında 

belirli işlemlerinden sonra, görüntü şekline getirilir, yorumlanır ve sonuçta yeryüzü 

elemanları nitel ve nicel olarak belirlenirler.  

 

Uzaktan Algılamadaki Aşamalar 

Bu bağlamda yansıma değerlerinin sayısal olarak ölçülmesi ve bu verilerden yararlanılarak 

oluşturulan görüntüler şekil, büyüklük, renk,  genel görünüm vb. özellikleri ile bizlere doğru 

olarak yansır. Algılanan yeryüzü parçasına ait tanımlanabilen en küçük görüntü birimi veya 

resim elemanı, piksel (pixel) olarak isimlendirilir. Uydular yer yüzeyi hakkında veri alırken, 

yeryüzündeki ayrımlı elemanlar_ögeler, kare, dikdörtgen, üçgen, hegzagonal biçiminde ve 

piksel veya resim elemanı olarak tanımlanan grid kutucukları şeklinde tanımlanırlar ve 

bunların her biri sayısal görüntü (raster data) olarak belirlenir.  Temelde pikseller benzer 

coğrafi özelliklerin çekilmiş bir fotoğrafıdır .  
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Ayrımlı Elemanları Tanımlayan  Ayrımlı Renklerde Ve Bu Bağlamda Da Ayrımlı Sayılardaki 

Pikseller. 

 

Bunlar bir matriksin satır, yani uyduların izlediği yol (path) ve uydu görüntülerinde görüntü 

sırası (row) koordinatları şeklinde ve sistematik dizilmiş konumudurlar.  

 

Uyduların İzlediği Yol (Path) Ve Uydu Görüntülerinde Görüntü Sırası (Row). 

Piksel boyutu küçüldükçe yeryüzünden algılanan ayrıntı artmaktadır. Piksellerin algılama 

boyutları ayrımlı uydulara ve bunların yeryüzü yüksekliklerine göre, 120X120, 80x80, 30x30, 

20x20, 10x10, 1x1, 0.5x0.5 m . veya daha küçük olabilirler. Uydu görüntülerinin standart 

ölçekleri 1/250.000, 1/100.000, 1/50.000‟ dir. 
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Yeryüzü araştırma uyduları biyojeofiziksel özelliklerin ortaya çıkarılması yanında 

meteorolojik amaçlı geniş kullanım özellikleri de gösterirler ve bu bağlamda da dünya 

üzerindeki kar ve buzul alanların belirlenmesi ve bunların yeşil dokuya olan  fiziksel 

etkilerinin saptanması yanında, soğuk hava koridorları yoluyla don olayının zararlı olabilecek  

alanları kolaylıkla ortaya çıkarılabilinir. 

Yeryüzü doğal elemanlarından  en önemlisi olan  topraklar, içerdikleri su veya toprak nemi, 

organik madde niceliği, felsit (Açık renkli) ve mafit (Koyu renkli) mineral bileşimi, demir ve 

mangan oksitler, suda çözünebilir tuzlar, karbonatlar ile bunların doğrudan etkili oldukları  

toprak dokusu, toprak yapısı, toprak rengi, toprağın vertik (çatlama) özelliği, mikroorganizma 

yoğunluğu, toprak yüzey pürüzlülüğü veya mikrotopogafya, toprağın pullukla işlenmesi  vb. 

özellikleri yanında, arazinin jeolojik yapısı, topografik konumu, rölyef  vb. bağımlı olarak 

elektromanyetik enerji karşısında ayrımlı yansıma, absorbe, iletme ve dağıtma özellikleri 

verirler.  

 

Toprak,su ve Bitki’nin Spektral Yansıma Özellikleri 

Bu bağlamda görünür bölgedeki toprağın spektral verileri toprağın rengine bağlıdır ve bu 

bağlamda organik madde ile toprak nemi, toprak renginin koyulaşmasına ve sonuçta toprak 

yansımasının düşmesine neden olur. Suların yüzeylerindeki askıdaki maddeler ,siltasyon 

(milleşme) ,bulanıklık, tanin ,klorofil, organik veya inorganik maddeler, alg vb. özellikleri 

sulardan elektromanyetik enerjinin yansımalarında etken bir rol oynarlar ve bu bağlamda bu 

kirleticilerin yoğunlaşması yansımalar üzerinde doğrudan etkili olur. Benzer şekilde bitki 

örtüsü (yeşil doku) çeşitliliği , yoğunluğu, toprağı örtme dereceleri ve yaşı ve bu bağlamda 

bitkilerin gelişim basamakları, hücre yapısı ile iğne veya geniş yapraklı oluşu ve yaprak 

konumu, pigmentler, klorofil, bitki dokusundaki su içeriği vb. özellikleri ayrımlı 

elektromanyetik dalgalar şeklinde yansıma oluştururlar ve uydu görüntülerinin görünür bölge 

dışında  kızıl ötesi dalga boyunda veri içermesi, bitki deseni ve çeşitlerinin  ayırımında 

kullanımını sağlarlar. Temelde absorpsiyon işlevi, en çok mor ötesi ve kızıl ötesi 

elektromanyetik tayflarda olmaktadır. 
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Ayrımlı Bandlarda Değişik Bitkilerin Yansıma Verileri 

 

Batı Anadolu Bölgesi Ağustos-2000 Landsat 7 - ETM 453 Uydu Görüntüsü 
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İzmir Körfezini, Tarımsal Alanları, Jeolojik Yapılanmayı Ve Kent Yerleşimini Gösterir 

Ağustos-2000   Landsat 5 - TM 721 Uydu Görüntüsü 

 

İzmir Körfezinin Mayıs-2001  Landsat 7 - ETM 453 Uydu Görüntüsü 

 

 

İzmir İli Gediz Deltası Tarımsal Arazilerinin Nisan -2000 Landsat 7 - ETM 453 Uydu 

Görüntüsü (Kırmızı Renkli  Parseller Buğday Ekili Alanları, Mavi Renkler İse Çıplak Toprak 

Yüzeyini Göstermektedir). 



Sayfa - 20 
 

 

Büyük Menderes Deltası  Kuzey, Güney Lagünleri İle Tuzlu Ve Tarımsal  Alanların  1995 

Landsat 5 - TM 721 Uydu Görüntüsü 

 

 

Söke (Aydın) Ovasındaki Tarımsal Arazilerde Gözlenen  Ayrımlı Toprak Taksonomik 

Birimlerini Gösteren 1995 Landsat  - TM 721 Uydu Görüntüsü 

 

Türkiyedeki Kimi Havzaların Meteosat Uydusundan Genel Görünümü. 



Sayfa - 21 
 

 

Eğitimli (Supervised) Sınıflandırma Yöntemi İle Oluşturulan Söke (Aydın) İlçesi Pamuk 

Haritası Ve Sınıflandırma Dışı Bırakılan, Zenginleştirilmiş Uydu Görüntüsü Şeklinde Didim 

(Aydın) İlçesi Arazileri. 

 

Sarayköy İlçesinin 2007 Ağustos Ayına Ait Zenginleştirilmiş Uydu Görüntülerinde Pamuk 

Verim Sınıfları Ve Verim Grup Histogramları 

Avrupa Birliği ülkelerinde, geçmiş dönemlerde yapılan bir çok arazi çalışmaları küçük 

alanlarda olsa bile klasik yöntemler (doğrudan yer çalışmaları ile arazi gözlemleri) 

kullanılarak araziye ait verilerin ne kadar güç toplandığı bilinmektedir.  Son çeyrek yüzyılda 

geniş bir kullanım alanı bulan ve uzaktan algılamanın içeriğinde tanımlanan uydu görüntüleri 

ve hava fotoğrafları kullanılarak yapılan arazi çalışmaları, yeryüzüne ait verilerin ne kadar 

hızlı, kolay ve ucuz toplanabildiğini ortaya koymuştur. Bunun akılcı gerekçeleri de şöyle 

açıklanabilir; 

 Kullanılan algılayıcı düzeneğe bağlı olarak 16 gün (Landsat uydusu-ABD) veya 26 

gün (SPOT uydusu-Fransa)‟de bir araziye ait güncel verilerin toplanabileceğini, 

 Bilgisel değerlendirmelerde insan faktörünün daha az olmasından dolayı hata 

paylarının düşeceğini,  

 Bir çerçevede geniş alanlara ait verilerin toplanabileceğini (Landsat 180x180km, 

SPOT 60x60km),  
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 Veri toplanmasının insan gözünün göremediği dalga boyları sayesinde tam 

yapılabileceğini 

 Verilerin sayısal (dijital) olmasından dolayı sorgulamaların da bilgisayar ortamında 

hızlı bir şekilde yapılacağını göstermektedir, 

CORINE (Coordination of Information on the Environment_ Çevre Bilgilendirme Eşgüdümü) 

temel ilkesine göre tanımlanması gerekli olan yeryüzü doğal ve     kültürel kaynaklar 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir 

 Ana Grup Alt Gup Seri 

Yapay Yüzeyler 

Kentsel Yapılar 
Sürekli Kentsel Yapı 

Sürekli Olmayan Kentsel Yapı 

Endüstri Ticari ve Taşıma Birimleri 

Endüstri yada Ticari Bilimler 

Karayolu ve Tren Yolu Ağları ile Ortak Alanlar   

Limanlar 

Havaalanları 

Meden Çöplük ve Altyapı Tesisleri 

Maden Tesisleri 

Çöp Alanları 

Altyapı Tesisleri 

Yapay Tarımsal Olmayan Yeşil 

Alanlar 

Yeşil Kent Alanları 

Spor ve Dinlence Alanları 

Tarımsal Alanlar 

İşlenebilir Alanlar 

Sulama yapılamayan fakat işlenebilen alanlar 

Sulama Yapılan Alanlar 

Pirinç tarlaları 

Çok Yıllık Bitki Örtüsü 

Bağ 

Meyve Ağaçları ve Çilek Plantasyonları 

Zeytin Alanları 

Mer'a Mer'a 

Çok Kültürel  Tarım Alanları 

Çok Yıllık Bitkilerle Birlikteki Yıllık Alanları 

Karmaşık Ürün Deseni 

Doğal Bitki Örtüsü ile Örtülü Tarım Alanları 

Orman Üretimi Yapılan Ağaçlık Alanlar 

Ana Grup Alt Gup Seri 

Orman ve Yarı 

Doğal Alanlar 

Ormanlar 

Geniş Yapraklı Ormanlar 

Koniferler 

Karışık Orman Alanları 

Funda ve Otlaklar 

Doğal Otlaklar 

Fundalık ve Çalılık Araziler 

Sclerophyllous vejetasyonları 

Koruluk Alanlar 

Az yada Hiç Bitki Örtüsü İçemeyen 

Açık Alanlar 

Kıyı Kumsal ve Kumullar 

Çıplak Kayalık Alanlar 

Seyrek Bitki Örtülü Alanlar 

Yanmış Alanlar 

Buzul ve Sürekli Kar Altında Bulunan Alanlar 

Sulak Alanlar Kara İçi Sulak Alanlar  Karasal Marşlar 
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Turbalık Alanlar 

Kısal Sulak Alanlar 

Tuzlu Marşlar 

Tuzlalar 

Taşkın Düzlükleri 

Su Yüzeyleri 

Kara İçi Sular 
Su Alanları 

Su Yüzeyleri 

Deniz Suları 

Kıyı Lagünleri 

Haliç 

Deniz ve Okyanuslar 
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Yeryüzü Kaynaklarının AraĢtırılmasında Uydu görüntülerinin Kullanımı 

Bizlere Ne Yarar Sağlar? 

1. SAYISALDIRLAR. 

Uydu görüntüleri sayısal(dijital) olarak elde edilir. Bu demektir ki çok az bir ön hazırlıkla 

görüntü kullanıma hazır şekle getirilir ve sayısal olması nedeniyle  işlenen, zenginleştirilen ve 

yönlendirilen uydu görüntüsü, diğer kaynaklardan alınan verilerde gözden kaçabilen 

ayrıntıları ortaya çıkarabilir. 

2. HIZLIDIRLAR. 

Bir arazi ekibi, daha ekipmanlarını hazırlarken veya bir pilot uçuş öncesi hazırlıklarını 

yaparken, uzaktan algılama uyduları geniş bir ormanı veya büyük bir kenti görüntüleyebilir 

3. UCUZDURLAR. 

Geniş alanlar için kullanılan uydu görüntüleri, hava fotoğraflarından veya doğrudan arazi 

çalışmalarından daha ucuzdur.  

4. GLOBAL-KÜRESELDĠRLER. 

Uydular politik ve coğrafik sınırlarla sınırlandırılamazlar. Kutup yörüngesindeki ticari 

uydular Dünyanın her bölgesini görüntülerler. 

5. GÜNCELDĠRLER. 

Günümüzün hızla değişen çevresel dünyasında, doğal kaynakların kullanımını planlamak için 

güncel verilere gereksinim duyulur. Haritalar genellikle aylar hatta yıllarca önce hazırlanmış 

olduklarından kullanım anında kullanım dışı olarak kabul edilirler. Oysaki uydu görüntüleri 

güncel olarak elde edildiklerinden bunların hemen kullanım şansları vardır.  

6. AYRINTILIDIRLAR. 

Uzaktan algılama uydularının elde ettiği görüntüler, yeryüzü örtüsü, taşıt yolları veya belli 

başlı yapılar vb. yüzlerce veya binlerce km` lik alana yayılmış ayrıntıları tanımlayabilir. 

7. DOĞRULUK DERECESĠ YÜKSEKTĠR.      

Uydu teknolojisi geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı ve güvenirliği( %98 ) yüksektir. 

 

Uzaktan algılama yöntemiyle elde edilen görüntüler, veri dönüşümünü sağlayan donanım ve 

yazılımlar kullanılarak ayrımlı yeryüzü elemanları veri bankalarında depolanırlar ve bunlar 

kullanım ve planlama amacıyla kişi, kuruluş veya kurumlara sunulurken, yeryüzü öğeleri de 

birbirleriyle birleştirilir, grafike edilir ve zamansal değişimleri somut olarak ortaya konulur. 

Uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi (GIS) ile entegre olduğundan ve bu bağlamda yer 

verileri uydu verileri ile örtüştürülerek analiz edildiğinden, veri oluşturmalarında çabukluk, 

güncellik, doğruluk, bütünlük ve süreklilik söz konusudur. 

Başka bir anlatımla, coğrafi bilgi sistemi, uzaktan algılama tekniğiyle sayısallaştırılan yeryüzü 

elemanlarının belirlenmesi ve yorumlanmasına yönelik veri tabanı oluşturan ve bu verilerin 
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dönüşümünü sağlayan bir konfigürasyon (yapılandırma) tekniği veya güçlü bir araç olarak da 

tanımlanabilir. Uzaktan algılama tekniği ile yeryüzünün doğal ve kültürel  kaynakları; 

 Yeryüzü doğal ve kültürel  öğeleri etüt edilir, 

 Her bir öğenin sınırları belirlenerek haritalanır, 

 BiyoJeofiziksel yapıdaki değişimlere koşut olarak sürekli güncelleştirilebilinir. 

 Yeryüzünün her bir doğal ve kültürel kaynaklarına ait veri bankaları oluşturulur, 

 Veri bankalarındaki bilgiler planlamacı ve uygulayıcılara sunulur. 

1.2. Uzaktan Algılamada Çözünürlük 

Uzaktan algılama sisteminde görüntü alma ve görüntü özelliklerinin oluşturulmasında en 

önemli etmen çözünürlüktür. Çalışma konusuna bağlı olarak alınacak görüntülerin zamanı, ve 

çözünürlük özellikleri çok iyi belirlenmelidir. Veri döngüsü içerisinde çözünürlük, üç ayrımlı 

grup altında  açıklanır. 

1. Spatial (yerel) çözünürlük 

2. Spektral ( ışığın dağılım  aralığı) çözünürlük 

3. Temporal (zamansal) çözünürlük 

1.2.1. Spatial (yerel) Çözünürlük:  

Uydu görüntülerinde çözünürlük yükseldikçe görüntülenen band veya tarama genişliği (swat) 

daralmakta ve daha küçük alan görüntülenebilmektedir . Örneğin Landsat için 30 x 30m 

çözünürlük ile 185 km band genişliği algılanabilirken, spot uydusunda 20 x 20m çözünürlük 

ile 60 km, ve IKONOS ile 4 m çözünürlük ile 11 km genişliğinde bir ban d 

görüntülenebilmektedir. Görüntünün çözünürlüğü alınan görüntü çerçevesini küçültür ve buna 

bağlı olarak alan çalışmaları maliyeti artar. Büyük alan çalışmalarında ayrıntı gerekmiyorsa 

yüksek çözünürlük'e pek gereksinim duyulmaz.  Bir kamera düzeneğinin yeryüzünde 

gözetleyebildiği en küçük alan (piksel), spatial ya da yerel çözünürlüğü belirler ve bu alanıda 

görüntü sütunu (image colum) ile görüntü satırı (image row) çevreler. Çözünürlüğün yüksek 

olması, aynı görüntü çerçevesi içerinde daha çok piksel ve daha çok veri anlamına gelir. 

 

Uyduların Yersel Çözünürlüklerine Bağlı Olarak Algılayabildikleri Koridor Genişlikleri  
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Görüntüde Çözünürlüğü Oluşturan Piksel Boyutları 

1.2.2.  Spektral (ıĢığın dağılım aralığı)  çözünürlük: 

Yeryüzünden yansıyan enerji, algılama düzeneklerinin yetenekleriyle sınırlı olarak 

algılanabilirler. Yansıyan enerji, kamera düzenekleri içindeki filtreler veya merceklerle 

(lensler) ayrı ayrı kaydedilir ve her bir dalga boyu aralığı band olarak isimlendirilir. Uydular 

yada uçağa yerleştirilmiş fotoğraf makineleri (kameralar) ayrımlı dalga boylarını 

algılayabilmektedirler. Örneğin, Spot uydusu algılama düzeneği, 0.45 – 0.52 (mavi band), 

0.52 – 0.60 (yeşil band), 0.63 – 0.69 (kırmızı band), 0.76  –  0.90 (yakın kızılötesi-IR band), 

0.45 – 0.90 (PAN band) aralıklarında spektral ve 8 bit radyometrik çözünürlüğe sahip iken, 

IKONOS-2, 0.45-0.53, 0.52-0.61, 0.64-0.72, 0.77-0.88 spektral ve 11 bit radyometrik 

çözünürlüğe sahiptir. 

 

 

Yansıyan Enerjinin, Ayrımlı Dalga Boyları Şeklinde Algılanmasını Sağlayan Kamera 

Düzeneği 
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Uydularda, Kamera Yeteneğine Bağlı Olarak Yansıyan Enerjinin Bandlar Şeklinde Dilimlere 

Ayrılarak Algılaması 

İnsan gözünün görebildiği dalga boyu aralığı (visible) 0,4 –0,7µm‟dir ve bu da 3 bölgeye 

ayrılır. Mavi, yeşil ve kırmızı rengi veren dalga boylarının üzerinde “Infrared (IR)” bölge 

bulunursa da   insan gözü bunları göremez. Bitkiler yeşil ışığı ve kızıl ötesi enerjiyi yüksek 

düzeyde yansıtırlar, mavi ve sarı rengi veren dalga boyundaki enerjiyi ise fotosentezde 

kullanırlar. Ancak  insan gözü kızıl ötesi enerjiyi göremez ve bitkileri yeşil olarak görür. 

1.2.3. Temporal (zamansal) Çözünürlük: 

Bir uydunun yeryüzündeki aynı noktayı algılayabilme sıklığıdır . Bunu ayarlamak uydunun 

yörüngesindeki hızı ya da yeryüzünden uzaklığı (yeryüzünden uzaklaştıkça hızlanır) ile 

mümkün olmaktadır. Doğa olaylarının ve tarımsal işlevlerin sürekli izlenmesi gerektiği 

konumlarda oldukça önem kazanan bu çözünürlük özelliği uydu teknolojisinin gelişimine 

bağlı olarak hızla yükselmektedir. Örneğin Landsat 7 uydusunun temporal çözünürlüğe 16 

gündür. Bir spot uydusu başlangıçta 26 gün temporal (zamansal) çözünürlük içerirken   uydu 

sayısının artırılması ve oblik (eğimli) çekim özellikleri kazandırılması vb. sonucu 1 güne 

kadar düşürülmüştür. 

 

Zamansal Çözünürlük Yükseltilmesine Yönelik Uydu Yörüngelerinde Yapılan Uyarlama 
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SONUÇ 

Uzaktan algılama tekniği veya uydu verileri, doğal ve yapay yeryüzü elemanlarının uzaydan 

incelenmelerini tanımlar. Bu tekniğin temel kuralı, algılayıcının görüntü alanına giren ve 

ayrımlı yansıma özelliği içeren nesnelerin, yeryüzünden yansıyan veya salınan 

elektromanyetik enerjinin uydularca algılanıp ayrımlı dalga boylarında  görüntülenmesi veya 

bir zemin üzerine kayıt edilmesidir. Uydu görüntüleri, sayısaldır, hızlıdır, doğruluk dereceleri 

yüksektir, ucuzdur, evrenseldir, günceldir ve yeryüzüne ait tüm ayrıntıları içerir. 
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Yeryüzü doğal kaynakları, toprak, su, biyolojik çeşitlilik, maden ve hava olarak tanımlanır. 

Temelde, biyojeofiziksel konumundaki  yeryüzünün sürekli ve sürdürülebilir  bir şekilde 

kullanımı ve korunması amacıyla tasarımı ve yönetimi için, doğal ve kültürel kaynakların  

yerel, havza veya bölgesel ve ileri aşamalarda da  ülkesel veya evrensel bazda  ayrımlı 

sınırları  tanımlayıp, kullanım amacına bağlı olarak değişik haritalar  üretebilmektir.  

Bu amaca ulaşmak için çağımız teknolojik gelişmelerin ve bu bağlamda da uzaktan algılama 

(Remote Sensing_Fernerkundung) tekniği veya uydu verilerinin yoğun uygulama alanı 

bulması, yeryüzü kaynaklarının araştırılmasında sınır tanımaz bir ivme ve devinim verirler. 

Uzaktan algılama tekniği ile çok geniş alanlar hakkında ve çok kısa zaman sürecinde çeşitli 

bilgiler kazanılır. Bu teknik yardımı ile, doğal ve kültürel kaynakların nitel ve nicel 

özelliklerinin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. 

Yeryüzü doğal ve kültürel kaynakların araştırılmasında kullanılan Yeryüzü kaynakları 

teknolojisi uyduları  (ERTS-Earth Resources Technology Satellite) veya yeryüzü gözlem 

uyduları (EOSAT-Earth Observation Satellite),yeryüzünden yaklaşık 800-1500 km 

yüksekliğindeki uydu yörüngelerine yerleştirilmişlerdir ve bunlar 350-2000 kg arasında 

ağırlık gösterirler. Landsat-5 uydusu yeryüzünden 705 km yükseklikteki yörüngesinde döner 

ve bunun ekvator ile olan yörünge açısı 98.1 derecedir. Ekvatora göre 81 derece kuzey ve 81 

derece güney enlemleri arasında kalan yeryüzünü tarar ve dünya çevresindeki yörünge turu 

98.9 dakikada tamamlarken, Ekvatoru yerel saatle 09.45 de geçer ve aynı nokta üzerine 16 

günde tekrar gelir.  

Yeryüzü doğal kaynakların ve bu bağlamda biyojeofiziksel yapılanmanın tanımı gerçek ve 

akılcı bir anlamda 1858 yıllarında 80m yükseklikteki ve platform olarak kullanılan bir 

balondan Paris‟li bir fotoğrafçı tarafından yaşama geçirilmiş, uçağın 1903 yılında Wright 

kardeşler tarafından atmosfer derinliklerinde uçurulmasından sonra, platform olarak uçak 

kullanılmış, 1957 yılında da Sputnik_1 uzay boşluğuna fırlatılmış ve sonuçta uzay çağının ve 

bu bağlamda da uzay yolları açılmış ve uzaktan algılama uydularla işlerlik kazanmıştır. 1960 

yıllarında da optik-mekanik yapılı çok bantlı algılayıcılar (Multispectral Scanning Systems 

_MSS)‟ın devreye sokulması ile 1972 de NASA tarafından Yeryüzü Kaynakları Teknolojik 

uydusu _ERTS ve 1986 da da SPOT-1 uydusunun aynı amaçlarla işlerlik kazanmasıyla 

Yeryüzü Kaynakları araştırma uyduları yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1961 yılında 

Yuri Gagarin Vostok_1 ile uzaya giden  ilk insandır ve bunun Dünya atmosferine girmeden 

önce Dünya etrafındaki bir turunu 1 saat 48 dakikada tamamlamıştır. 

. Uzay boşluğuna yerleştirilen uydular yönlendirilmelerine göre;  

• İnsanlı uydular (Apollo, Soyuz, Skylab vb.) 

• Otomatik uydular (Landsat, Spot, Meteosat, Seaset, IRS, NOAA (National 

Oceanographic and Atmospheric Administration), ikonos, Orbview 3, Jers, vb) 

şeklinde tanımlanırlar ve bunlar ayrımlı amaçlar için kullanılırlar.  

Uydular, yeryüzünde konumlandırılmış uydu fırlatma istasyonları veya uydu füzeleri 

tarafından yeryüzünden 800 – 1500 km. Yüksekliğindeki uydu yörüngelerine kutupsal – 

güneş uyumlu veya ekvatoral-yer uyumlu şeklinde yerleştirilirler. 
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Dünyayı belirli uzaklıklardan gözlemleyebilmek için gerekli algılama aletlerini taşıyacak 

araçlara gereksinim vardır. Algılama aletlerini taşıyan bu araçlar PLATFORM olarak 

adlandırılırlar. Bu platformlar;  

• Hava Platformları: Atmosfer içerisinde algılama yapmak için kullanılır. 

•  Yer Platformları: Yerde kullanılan hareketli, hareketsiz platformlardır. Daha çok 

araştırma amaçlı olarak kullanılır. 

•  Uzay Platformları: Uzaydan algılama yapmak için kullanılır. 

 

 

Yeryüzü araştırmalarında, yansıyan elektromanyetik enerjiyi yer platformlarında saptamaya 

yarayan ve uydularla uyumlu çalışan «El Spektroradyometre» kullanılırken,uçakla yapılan 

hava fotoğrafları çekimlerinde ise hava platformları kullanılır. Uçakla çekimler, Düşey çekim, 
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Eğik çekim ve %60 Ön bindirmeli çekim olarak tanımlanırlar. Uçakla yapılan çekimlerde elde 

edilen hava fotoğraflarının fotoğraf merkezleri karşılıklı olarak çakıştırılarak üçüncü 

boyut_yükseklik oluşturulur ve aynalı stereoskop ile stereoskopik görüntü çıplak gözle 

incelenir.    

 

 

 

Uçakla %60 Ön Bindirmeli Çekimle Stereoskopik Görüntü Oluşturulması 
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Hava Fotoğrafı 

 

 

Ayrımlı Uyduların Uzay Boşluğundaki Yörüngeleri 
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Uydularla Yeryüzünün Algılanması 

                        

Yeryüzünün Uydularla Algılanması        Türkiye Ve Çevresinin Uydudan Görünümü 
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UZAKTAN ALGILAMADA KULLANILAN EN ÖNEMLĠ VE YAYGIN 

YERYÜZÜ GÖZLEM UYDULARI; 

• Landsat,  

• Spot,  

• ERS-1, 

• RapidEye 

• GeoEye-1 

• Pléiades 

• Envisat 

• Ikonos, 

• J-Ers 1  

• WorldView-1,2,3 

• Radarsat,  

• IRS-1C,  

• QuickBird-2,  

• Aster,  

• Bilsat Türk 

• Rasat Türk 

• Göktürk-2 Türk  

• Meteosat,  

• NOAA  

• GPS  vb.dirler 

Landsat Uydusu 

İlk uzaktan algılama uydusu olan Landsat  serisinden 7 ayrımlı uydu değişik zaman 

süreçlerinde (1972, 1975,1978, 1982, 1984, 1999,) ABD, NASA (National Aeronautics and 

Space Administration-Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)  tarafından uzaydaki 

yörüngelerine yerleştirilmişlerdir. Bu uydular ortalama 950 kg. ağırlığında, kutuplardan geçen 

dairesel bir yörünge üzerinde ve yeryüzünden yaklaşık 920 km. uzaklıktaki bir yörüngeye 

oturtulmuştur. Bu uydulardan Landsat_5 uydusu kutuplardan geçen dairesel bir yörünge 

üzerinde ve yeryüzünden yaklaşık 705 km uzaklıkta dünya‟nın çevresinde hareket eder ve 

Ekvatoru yerel saatle  09.45 de geçer ve 16 günde aynı noktaya tekrar gelir. Bir gün içerisinde 

kendi yörüngesinde 14 kez hareket eder ve 185x185 km. alanı en küçük 30X30 m resim 

elemanı ayrımı ile tarar. Landsat_4 uydusu, çok bantlı tarama sistemi (MSS_Multi Spectral 

Scanner), ve Konumlu Haritalayıcı (TM_Thematic Mapper) özelliği içerir. Landsat_7 uydusu, 
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10 m.lik çözünürlüğe  (TM), 5 m.lik ise pankromatik (Pan)  tarayıcı yanında, stereo ( 

bindirmeli) görüntüleme  özelliği gösterir. Landsat_8 uydusu Dünyadan 708 km. yükseklikte 

ve Dünya etrafında günde 14 defa döner. Nasa‟ya ait Atlas V roketiyle Vandenberg 

(California) hava üstünden fırlatılmıştır. Görevi buzullar, ormanlar, ve kıyı şeritlerinin 

uzaydan incelenmesidir. 

 

NASA Houston Uzay Merkezi_USA (Ünal Altınbaş_2005) 

 

Landsat Uydu Yörüngeleri 
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Landsat_4,5 ve 7 Uydularının Yeryüzünü Görüntülemedeki İzlediği Yol  ve Sütunlar 

 

 

Landsat Uydusu 
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Landsat 1,2,3 Uydusu 

 

 

Landsat_4 ve 5 Uydusu 
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Spot Uydusu 

Spot (Systeme Polyvalend d‟Observation de la Terre_ Yeryüzünü Çok Yönlü Gözetleme 

Uydusu) uydusu Fransa, Belçika, İsveç ortak yapımıdır ve ilk kez 1986 yılında Spot 1, 1990 

Spot 2, 1993 Spot 3, 1998 Spot 4, 2002 Spot 5 uzaydaki yörüngelerine yerleştirilmişlerdir. 

Spot uyduları, 60kmX60km ve 60kmX80km lik alanlar için 20 ve 10 m çözünürlüklerde 

görüntüleri alma olanağına sahiptirler. Bilhassa üç boyutlu görüntüleri topografik 

çalışmalarında kullanılır. Spot 6 ve Spot 7 uyduları  ise Spot 4 ve Spot 5 uydularının benzer 

hizmetini vermektedirler ve 60X60 km. çerçeveli, 2 m.lik yersel çözünürlüklü Pan ile 8 m. 

yersel çözünürlükte 4 adet multispektral band (çoklu dalga boylu tayf) içermektedirler. 

Spot-2 uydusu 117 km„lik band şeklindeki alanları 3 km lik alanlar şeklinde ve bindirmeli 

olarak algıladığından sonuçta  stereoskopik bir görüntü verir. Spot-1 ve Spot-2 uydularının 

görüntüleme boyutu 60 x 60, 60 x 85 km‟ dir ve bunlarda iki adet algılama düzenekleri  

vardır. Bunların algılayıcıları yüksek ayırma gücü içeren  iki ayrımlı görünür bölge algılama 

(HRV 1, HRV 2-High Resolution Visible_Yüksek çözünürlüklü görünürlük) özellikleri 

şeklindedir. Spot görüntüleri 6000 pikselden oluşmuştur. 

Spot uydusu algılayıcı özelliği 

Band No Dalga Boyu Algı Boyutu Kullanımı 

1 0.50-0.59μm 20X20 m. Toprak,bitki 

2 0.61-0.68μm 20X20 m. Bitki 

3 0.79-0.89μm 20X20 m. Bitki 

4 0.51-0.73μm 10X10 m. Görünür  

(Pankromatik_tek band_siyah-beyaz) 

Spot uydusu  çok bandlı olarak üç bandtan veri algılamaktadır. 

Spot XS1 1.Band (yeşil) 0.50-0.59μm 20X20 m 

Spot XS2 2.Band (kırmızı) 0.61-0.68μm 20X20 m 

Spot XS3 3.Band(yakın kızıl ötesi) 0.79-0.89μm 20X20 m 

Spot P Tek bant( siyah-beyaz) 0.51-0.73μm 10X10 m 

Spot uydusunun iki algılayıcı paneli vardır. Her panel diğerinden bağımsız olup 60X60 km'lik 

alanı algılar. 22 Temmuz 1990 tarihinde uzay boşluğundaki yörüngesine yerleştirilen ve Spot-

1' in tüm özelliklerini içeren Spot-2 uydusunun aynı noktadan geçiş aralığı ise 13 güne 

düşürülmüştür.  

 

Spot Uydusu 
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Spot Uydusu 

ERS-1 Uydusu 

ERS-I uydusu, Avrupa Uzaktan Algılama (European Remote Sensing) Uydusu olup, 1991 

yılında yörüngesine yerleştirilmiştir. En önemli özelliği bulutlu, yağmurlu, karlı, ve güneşli 

vb.atmosferik koşullardan etkilenmeden, algılama yapma özelliği içermesidir. ERS 

uydularının temel görevleri; okyanus-atmosfer ilişkileri, kıyı hareketleri, su kirliliği ve 

buzulları gözlemek ve bunlar ile ilgili sürekli bilgileri yeryüzüne aktarmaktır. 

ERS-1 uydusunun yörünge yüksekliği ortalama 785 yüksekliğindedir. Gerçek algılamayı iki 

ayrı radarın oluşturduğu bir setten oluşur ve uçuşun büyük bir bölümü 35 günlük 

tekrarlamalarla SAR (Synthetic Aperture Radar_Sentetik Açıklıklı Radar) ‟ın yeryüzünün her 

bölümünü gözleyebilmesine olanak verir. 

1995 yılında da ERS-2 uydusu, ozon yoğunluğunu ölçmek için uzayda ki yörüngesine 

yerleştirilmiştir. 

 

ERS-1 Uydusu 
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RapidEye Uydusu 

RapidEye uydusu üzerinde bulunan Red-Edge Bandı, ticari olarak ilk kez bir uydu üzerinde 

bulunan bir band aralığıdır. Bu band aralığı, klorofil içeriği içindeki değişimlere karşı 

duyarlıdır. Yapılan çalışmalar bu bandın vejetasyon sağlığının izlenmesi, biokütle içindeki 

protein ve nitrojen içeriğinin ölçülmesi ve ürün ayırımının daha rahat yapılabilmesine olanak 

sağlamaktadır.  

 

 

 

 



Sayfa - 42 
 

GeoEye-1 Uydusu 

6 Eylül 2008‟de Kaliforniya‟daki Vandenberg Hava üssünden fırlatılan GeoEye-1 uydusu şu 

ana kadar kullanılan en yüksek teknoloji ile üretilmiş dünyadaki en yüksek çözünürlüklü ticari 

uzaktan algılama uydu görüntülerini sunmaktadır.  

Uydu 41 cm çözünürlüklü panchromatic (siyah ve beyaz) ve 1.65 metre çokbantlı 

çözünürlükte görüntüler algılayabilmektedir. GeoEye-1 uydusu 680 km yükseklikte 26,000 

km/saat hızla ilerleyerek dünyayı 98 dakikada bir, güneş eş zamanlı bir yörüngede dönmekte 

ve dünyanın çevresini günde 14 defa dolaşmaktadır .  

Sağlanan görüntüler 11 bitlik radyometrik çözünürlüğe sahiptir ve farklı eğimlerde çekim 

yapma kapasitesinde olan bu uydu istenildiğinde stereo görüntüde oluşturabilmektedir. Hızlı 

ve güncel arazi bilgi verileri sağlayabilmektedir.  

  

 

Pensilvanya’nın Doğusunda Bulunan Kutztown Üniversitesi Kampüsü GeoEye-1 Uydu 

Görüntüsü (Inta-Spaceturk, 2010) 
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Pléiades Uydusu 

Pléiades, 1986 yılından beri başarılı bir biçimde çalışan Spot serisi alçak yörünge gözlem 

uydularının devamı şeklinde dizayn edilmiş bir CNES (Fransız uluslararası uzay ajansı) 

programıdır.  

Pléiades-HR uyduları, Fransız-İtalyan Orfeo sisteminin yüksek çözünürlüklü optik 

görüntüleme bileşeni olup bu sistem İtalya içinde COSMO-Skymed radar bileşenlerini 

sağlamaktadır. 

Görüntüler, 20km.lik çerçeve genişliğinde 70cm. yersel çözünürlüğe sahiptir. Fakat 

görüntüler 50cm. piksel çözünürlüğünde teslim edilmektedir. Yüksek derecedeki çeviklik 

özelliği daha fazla alanda görüntü çekimine olanak sağlamaktadır. Uydu üzerindeki saklama 

kapasitesi 600 gigabite yükseltilmiştir ve veri indirme hızı saniyede 450 megabittir. 

 

Pléiades 1A-1B Uydusu 

Envisat Uydusu 

Avrupa′nın en güçlü yer gözlem uydusudur. ESA (European Space Agency) tarafından 

yönetilmektedir. Mart 2002 yılında fırlatılan ve yörüngesine yerleştirilen  Envisat uydusu, 

atmosfer, okyanus, arazi ve buz ölçümleri için kullanılan kutupsal yörüngeli gelişmiş bir 

gözlem uydusudur. Bu uydudan alınan veriler, yer bilimleri araştırmalarına koşut olarak, 

iklimsel ve çevresel değişimlerin izlenmesine olanak verir.  

 

Envisat Uydusu 
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Ikonos Uydusu 

Ikonos uydusu , duyarlığı en yüksek uydular olarak tanımlanırlar. Ikonos-1 uydusu 1999 

yılında uzay boşluğuna yerleştirilme aşamasında  başarısızlık oluştu ve İkonos-2 uydusu ayni 

yıl pankromatik ( 0.45-0.90 μm )ve multispektral (mavi 0.45-0.53 μm ,yeşil 0.52-0.62 μm, 

kırmızı 0.64-0.72 μm)  algılamalar yapmak üzere yörüngesine yerleştirildi. Bu uydu, 681 km 

yükseklikteki bir yörüngeden, 11 km boyutlarında çerçeve algılama yeteneğine sahiptir. 

Duyarlılık derecesi 1x1 m  civarında ve askeri amaçlar için tercih nedeni olabilmektedir. 

 

Ikonos Uydusu 

J-ERS 1 Uydusu 

J-ERS 1 uydusu, Japon yeryüzü kaynakları araştırma uydusu ( Japanese Earth Resources 

Satellite) dur ve arazi incelemelerinde, ormancılık, balıkçılık, çevre koruma, afetsel korumalar 

ve kıyı izleme amaçlı kullanılır ve 1992 yılında 568 km yüksekliğindeki  yörüngesine 

yerleştirilmiş ve 1999 yılında ise hizmet dışı kalmıştır. Bu uydu, 44 günlük dönüş süresini 

tamamlar ve yüksek performanslı, SAR ( Synthetic Aperture Radar_Yapay Açıklıklı Radar) 

ve Optik Sensör‟leri yardımiyle, gece gündüz hava koşullarında, ve 7 band içerecek şekilde 

gözlem yapmış ve kayaların, taşların, ve minerallerin belirlenmesinde stereoskopik gözlem 

yapabilme yeteneği de içermekteydi.   

 

J-ERS 1 Uydusu 
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Worldview-1 Uydusu 

Worldview-1 uydusu 2007 Eylül ayında yörüngesine yerleştirilmiş ve uydular içeriğinde hızlı 

uydudur. Yüksek kapasite özelliği yanında 50cm. yersel çözünürlüklü 

pankromatik(siyah/beyaz) görüntüler sağlayabilmektedir. WorldView-1, ortalama 1.7 günde 

ayni noktayı tekrar algılayabilmekte ve sonuç olarakta günlük 750.000 km2‟lik alanı 

görüntüleyebilme (50cm. çözünürlük) özelliği içerirler. Uydu ayrıca yüksek geometrik 

doğruluk özelliğine sahip olması yanında hızlı ve stereo çekim özellikleri de içermektedir. 

 

WorldView-1 Uydusu 

WorldView-2 Uydusu 

WorldView-2 uydusu, 2009 yılı Ekim ayında yörüngesine yerleştirilmiş ve  dünyanın 8 

spektral banda sahip ilk yüksek çözünürlüklü yeryüzü gözlem uydusudur. WorldView-2 

uydusu, 770km.  yükseklikte konumlandırılmış ve 0.46m. yersel çözünürlüklü pankromatik, 

1.84m. yersel çözünürlükte de multispektral görüntü verebilmektedir. Bu uydu ortalama 1.1 

günlük süreçte ayni noktayı yeniden algılayabilmekte ve bir günde 975,000 km2‟lik bir alanı 

algılayabilme   özelliği gösterir. 

WorldView-3 Uydusu 

DigitalGlobe‟un yeni uydusu olan WorldView-3 uydusu , 13 Ağustos 2014 tarihinde 

fırlatılmış ve yörüngesine oturtulmuş 4.nesil bir uydudur. 0.31metre pankromatik çözünürlüğü 

yanında sekiz bandlı multispektral görüntüleme özelliği gösterirler. Ayrıca SWIR kanalları da 

mevcuttur. WorldView-3 Uluslararası Okyanus ve Atmosferik Yönetimi (NOAA) tarafından 

sekiz band  ve kısa dalga kızıl ötesi (SWIR) görüntü çekim hizmeti vermektedir.  

WorldView-3’ün yeni ve geliĢmiĢ uygulamaları; 

• Arazi sınıflandırmaları 

• Afet ön hazırlıkları 

• Değişimlerin saptanması 

• Petrol ve gaz 

• Madencilik 

• Çevresel izleme 

• Kıyı alan araştırmaları. 
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WorldView-3 Uydusu 

Radarsat Uydusu 

Radar (Radio detecting and ranging satellite _Radyo dalgaları ile saptama ve mesafe tayini) 

olarak tanımlanır. Radarsat Uydusu, 1995 yılında Radarsat 1, ve 2003 yılında ise Radarsat 2 

olarak  uzaydaki yörüngelerine yerleştirilmiş ve Kanada‟ya ait bir uzaktan algılama 

uydusudur ve gece gündüz ayırımı yapmaksızın her türlü yağmurlu, karlı, güneşli, bulutlu vb. 

atmosferik koşullarda algılama yapma yeteneğine sahiptirler ve bunlar kutup bölgelerinin 

ısınma etkilerini, buzulların izlenmesi ve yeryüzü şekillerinin ayırt edilmesinde sağlıklı veriler 

elde  eden çok yönlü bir uydudur. 80 saniye içerisinde 50-500 km. arasında değişen alanları 

seri şekilde görüntüleyebilir ve bu bağlamda kutup bölgeleri haftalık aralıklarla sürekli olarak 

algılanır.  

 

Radarsat Uydusu 
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Radar Görüntüleri 

IRS-1C Uydusu 

IRS-1C uydusu, Hindistan (Indian Remote Sensing)‟a aittir ve 28 Aralıkta 1995 yılında 

uzaydaki kutupsal yörüngesine yerleştirilmiş ve ocak 1996 yılında da ilk görüntülerini almaya 

başlamıştır. Bu uydu güneşe uyumlu, dairesel,  kutuplara yakın bir yörüngede ve 817 km. lik 

yükseklikte , günde 14 defa yeryüzü etrafında dönmekte ve Dünya çevresindeki dönümünü 

101.35 dakika da tamamlamaktadır. Yeryüzü üzerindeki aynı noktadan 24 günde bir geçer ve 

23 m çözünürlüğe sahiptir. Benzer şekilde bu uydu, 188 m. çözünürlüklü WIFS isimli bir 

tarayıcı  ve iki bantlı ( 0.62-0.68 μm kırmızı, 0.77-0.86 μm yakın kızıl ötesi_, ve 5.8 m. 

çözünürlüklü bir PAN algılayıcı (siyah-beyaz) taşımaktadır.  

 

IRS-1C Uydusu 

QuickBird-2 Uydusu 

2001 yılında A.B.D. Kaliforniya Vandenberg hava kuvvetleri üssünden Boing Delta 11 

aracıyla 450 km. yükseklikteki uzay yörüngesine yerleştirilmiştir. QuickBird-2 uydusu ile 

Pankromatik(gri renk tonlaması_renksiz) band için 0.61 m., multispekral (renkli) bandlar için 

ise 2.5m.‟lik  çözünürlüğünde görüntüler elde edilirken ve bu uydu yardımıyla bir görüntü 

(17km. x 17km.) yaklaşık 4 saniyelik kısa bir zaman sürecinde algılayabilmektedir.  
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QuickBird-2 Uydusu 

Aster Uydusu_Aster Modülü 

Aster (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer_Gelişmiş uydu 

bağlantılı ısı salınımı ve yansımanın ışınsal ölçümü) Terra uydusu, üzerinde bir modül olarak 

işlem görür ve Amerika-japon bilim grubu sorumluluğunda Japonya da üretilmiş ve 1999 

yılında uzay boşluğuna yerleştirilmiştir. Dünyadaki her noktayı 1-2 günde algılayabilecek 

kapasite içerir. Bu bağlamda gezegen yüzeyinin her gün kaçta kaçının bulutlarla kaplı 

olduğunu ölçer. Aster uydusu 60X60 km.lik yeryüzünü tararken, yüksek çözünürlüklü (15m.-

90m. yer ayırma gücü) ve 14 bandtan oluşan görüntüler verirler ve bunlar, arazi yüzey 

sıcaklığı,yansıma/parlaklık değişim oranı ve yükseklik haritaları oluşturmada kullanılırlar. 

 

Aster Uydusu 

Bilsat Türk  Uydusu 

Bilsat Uydusu, Tübitak tarafından teknoloji transferi ile üretilmiş ve 2003 yılında Rusya‟dan, 

686 km. yüksekliğindeki uzay  yörüngesine yerleştirilmişti. 129 kg. ağırlığında , 4 bandlı 
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kameralı ve her 12 saatte ayni bölge üzerinden geçmekte idi. 12m._pankromatik ve 26 m._çok 

bandlı (renkli)  çözünürlüklere sahipti. 15 yıl uzayda kalması planlanmış iken, 2006 yılında  

pil hücrelerinden iki tanesi  ömrünü tamamladığından devre dışı kalmıştır.    

 

Bilsat Türk Uydusu Fırlatma Roketi 

Rasat Türk Uydusu 

Rasat Türk uydusu , Tübitak adına  17 ağustos 2011 de kutupsal yörüngeli olarak Rusya‟dan 

fırlatıldı ve 700 km. yüksekliğindeki yörüngesine yerleştirildi. 93 kg ağırlığında, ve dünya 

turunu 98.8 dakikada tamamlamaktadır.  Dünyanın her yerinden görüntü alabilmekte ve 

bunun en küçük görüntü alabilme alanı pankromatik (siyah-beyaz bantlar) 7.5X7.5 m., Renkli 

(RGB_ çok bantlı) bantlarda ise 15X15m.dir.Ankara‟da ana ve Andoya(Norveç)‟da ise geçici 

yer istasyonları bulunmaktadır.  

 

Türk Uydusu Rasat 

Göktürk-2 Türk Uydusu 

Göktürk-2, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp geliştirilen ve TAI (Turkish Aerospace 

Industry_Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) ile entegrasyonu gerçekleştirilen keşif uydusu. 18 

Aralık 2012 tarihinde Çin deki Jiuquan Fırlatma Üssü nden uzaya fırlatılmıştır. 409 kg 

ağırlığındaki uydu 2,5 m çözünürlüğe sahiptir. TÜBİTAK UZAY mühendisliğinde ve tüm 
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görev bilgisayarının yazılımı ile görev bilgisayarı tamamen Türkiye de üretildi. Türkiye 

Cumhuriyeti tarihi boyunca bu amaç için üretilen ilk uydudur. 

Göktürk-2 Uydusu Özellikleri 

 

 

Göktürk-2 Türk Uydusu 

Meteosat Uydusu 

Meteosat uyduları yeryüzünden 30 000-38 000 km uzaklıkta uzay boşluğuna yerleştirilmiş ve 

dünyanın hızına eşit bir hızla dönmektedirler. İlk meteosat uydusu 1977 yılında yörüngesine 

yerleştirilmiştir. Bulut hareketleri, bulut tipleri, bulut yerleri ve yönleri vb. işlevleri atmosferik 

hareketlere yöneliktir. Yer hareketine uyumlu olarak hareket ederler ve sonuçta yeryüzüne 

yönelik hava değişimlerini günde birkaç kez algılarlar. Dünya çevresinde görev yapan ikisi 

ABD , bir tanesi Rusya‟ya, bir tanesi Japonya ve bir tanesi de Avrupa Uzay Ajansı 

(ESA_European Space Agency) na ait olmak üzere beş adet meteosat uydusu bulunmaktadır. 

Bu uydular, görünür bölge, yakın kızıl ötesi ve termal dalga boyunda algılama yaparlar. Bu 

uydularla 0.5-0.9 μm dalga boyunda yüksek uzaysal çözünürlükte görüntü elde edilir.10.5-

12.5 μm kızılötesi kanaldır ve gece gündüz görüntü alımı, bulut tepesi, deniz yüzeyi 

sıcaklığını ölçer. 5.7-7.1 μm yüksek su buharı kanalıdır ve yüksek troposfer seviyesindeki su 
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buharlarını saptar.   Yer ayırma güçleri 1x1 km.ve yeryüzünün 3000 kilometrekarelik bir 

alanını bir görüntüde algılayabilirler. 

NOAA Uydusu 

Benzer şekilde NOAA uyduları da kutup yörüngeli ve yeryüzünden 1450 km. yükseklikteki 

yörüngededirler ve ayni  yörünge üzerinden iki defa geçerler ve kar kalınlıkları, kardan yüzey 

akışa geçecek su içeriğinin belirlenmesinde işlevini sürdürürler. 

NOAA adı ile bilinen meteoroloji uyduları, ABD‟nin National Oceanographic and 

Atmospheric Administration_ Birleşik Devletler Ulusal Atmosferik ve Okyanus Dairesi 

(NOAA)  tarafından üretilip işletilmektedir. Şu anda işlevsel olarak olan NOAA-15, NOAA-

18 ve NOAA-19 olmak üzere 3 adet NOAA uydusu bulunmaktadır. 

 

NOAA Uydusu Görüntüsü 

 

Meteosat Uyduları 
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Meteosat Uydusun İle Görüntü Alınımı 

 

Meteosat Uyduları İle Bulut Hareketlerinin İzlenmesi 

Uzay boĢluğunda GPS uyduları 

GPS_Global positioning System_Küresel konumlama sistemi_ uyduları altı ayrımlı 

yörüngede ve her bir yörüngede dört adet olmak üzere yirmi dört uydudan oluşmaktadır. 

Bunlar yaklaşık yeryüzünden 20 000 km. yükseklikteki uzay boşluğundaki yörüngelerine 

yerleştirilmişlerdir. Her bir GPS uydusu 24 saatte dünya çevresini iki defa dolaşmaktadır. 

Bunlar yeryüzündeki nokta koordinatları (enlem ve boylam olarak.örneğin, Göcek 

limanı_Fethiye, 36
0
 45

/
 12

//
 N, 28

0
 56

/
 43

//
 E), denizden yüksekliği, hareket eden bir cismin  

hareket hızını, bir noktadan bir başka noktaya olan hareket rotasını, zamanı belirlemeyi vb. 

amaçlara hizmet verirler. 
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Uzay Boşluğunda GPS Uyduları 

Son söz  olarak diyebiliriz ki; uydu teknolojisi şu aşamada insanlığın hizmetine sunulmuş en 

iyi yeryüzü algılama tekniğidir ve giderekte çok ayrımlı kullanım alanları bulmaktadır. Çünkü 

bu teknik ile yeryüzü doğal ve kültürel elemanları gözlemlenir, sınırları belirlenerek 

haritalanır, ortaya konulan bilgilerden gidilerek veri bankaları oluşturulur ve mevcut bilgiler 

de uygulayıcı, kullanıcı ve planlamacılara çok kısa zaman sürecinde aktarılma olanakları 

verebilmektedir. 
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UYDU GÖRÜNTÜSÜ NASIL OLUR? 

Bir görüntü (image) bir kamera ile film üzerine alınmış bir fotoğraf değildir. Hemen hemen 

bütün ticari anlamda uzaktan algılama uyduları , görüntüleri (images) algılayıcıları (sensors) 

sayesinde sayısal (dijital) olarak elde ederler. Bu algılayıcılar (sensörler), günümüzde yeni 

popüler olan dijital kameralarla aynı prensiplerde çalışmaktadırlar. 

Aynı dijital kamerada olduğu gibi, bir uydu algılayıcısı da filme sahip değildir. Onun yerine 

algılayıcı yeryüzünden ve onun üstündeki objelerden yansıyan elektromanyetik enerjinin 

miktarını ölçen binlerce  küçük alıcılardan (detectors) oluşmuştur.  

Bunlar, spektral (bantsal) ölçümler olarak adlandırılırlar. Her spektral yansıma değeri bir 

dijital sayı (numara) olarak kaydedilir. Bu sayılar Dünya'ya geri gönderilerek bilgisayarlar 

tarafından renklere ve gri-renk tonlamasındaki parlaklık seviyelerine göre fotografa 

benzeyecek şekilde görüntüye dönüştürülürler. 

Alıcıların (detectors) duyarlılığına bağlı olarak algılayıcılar (sensors) yansıyan enerjiyi; 

görünen (visible), yakın-kızıl ötesi (near infrared), kısa dalga-kızılötesi (short-wave infrared), 

termal kızılötesi (thermal infrared) ve mikrodalga radar, bölümlerinde ölçülebilir. 

 

Şekil 1 ERTS Uydu Görüntüsü. (a) San Francisco Körfezi, (b) San Francisco Uluslararası 

Havalimanı, (c) Görüntünün sayısal değerleri 
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Şekil 2 Uydularda, kamera yeteneğine bağlı olarak yansıyan enerjinin bandlar şeklinde 

dilimlere ayrılarak algılaması. 

 Çekim anında eş 

zamanlı olarak 

pankromatik, renkli 

ve kızılötesi 

görüntülerin de elde 

edilmesi ile geniş bir 

ürün yelpazesine 

sahip olunacaktır. 

Aynı bölgeye ait 

farklı özellikli bu 

görüntüler, çok 

çeşitli çalışma alanlarında değişik kullanıcıların hizmetine de sunulabilmektedir. 

Kıymetlendirme sırasında aynı 

bölgeye ait değişik bantlardaki 

görüntülerin dönüşümlü olarak 

kullanılması ile birlikte, birinde 

görünmeyen detayların değer 

bantlarda görülmesi mümkün 

olmaktadır.  
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Magnetik veya optik alanda depolanan uydu görüntüleri, toplama ve arşivleme işlerinin 

yapısından dolayı, sayısal görüntüler olarak nitelendirilir. Foto görüntülerini analistin ele 

alması ve değerlendirmesi çok kolaydır, fakat sayısal görüntüler çok daha değişik yollarla 

işlenirler.  

GÖRÜNTÜ ĠġLEME 

Ön ĠĢleme (Görüntü Resterasyonu): Bu operasyonlar ana veri analiz işlemleri önceinde 

verideki bozuklukların giderilmesi için uygulanır. 

Görüntü iyileĢtirme: Bu işlemler görsel yorumlama ve analiz amacı ile kullanılacak verinin 

iyileştirmesi için uygulanır.  

Görüntü dönüĢümü: Bu operasyonlar çoğunlukla çok bandlı spektral verinin birlikte 

işlenmesi ile ilgilidir. 

Görüntü Bozuklukları 

Görüntü önişleme aşamalarının ilki olan ön işleme aşamasında, uzaktan algılama 

grüntülerinde gözlemlenebilecek bozukluklar (hatalar) şunlardır. 

Radyometrik bozuklukların radyometrik düzeltmelerle giderilmesi gerekir. Bunlar iki temel 

nedenden kaynaklanır ve bunların düzeltilmeleri gerekir  

 Sensörlerden kaynaklanan hataların düzeltilmesi 

o Kayıp satır 

o De-striping 

o Bit hatası 

 Çevresel etkilerden kaynaklanan hataların düzeltilmesi 

o Atmosferik etkilerin giderilmesi 

o Güneş aydınlatma açısı etkisinin giderilmesi 
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RADYOMETRĠK DÜZELTMELER 

Sensör kaynaklı hataların düzeltilmesi 

Kayıp Satır (Missing Line): Görüntü elde edilmesi sırasında meydana gelen ve kayıp veya 

hatalı tarama verisi elde edilememesine neden olan sistematik hatalar sonucunda oluşur. 

 

Şekil 3 Eksik Görüntüleme (Missing Line) 
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De-striping: Algılayıcının bandları arasındai algılama farklarından oluşur.  

Sorun, sorunlu alana ait tüm banlardaki algılama değerlerinin göreceli karşılaştırması ile 

düzeltilir. 

 

 

Bit Hatası: Çevresine göre belirgin yüksek veya düşük parlaklık değerine sahip hücrelerin 

yol açtığı hatadır. 

Çevre hücre değerlerinin ortalamasının hatalı hücreye atanması ile düzelir. 
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GEOMETRĠK DÜZELTMELER 

SĠSTEMATĠK HATALARIN GĠDERĠLMESĠ 

Sistematik hataların kaynakları: 

 Çarpık tarama (Scan Skew) 

 Dünya dönüşü 

 Panaromik bozulma 

 Ayna – tarama hızı(Mirror – Scan Velocity Variance) 

 Platform hızı 

 Perspektif 

  

YERYÜZÜ 
DÖNÜŞÜ 

DENİZDEN YÜKSEKLİĞİN 
DEĞİŞİMİ 

 

UYDU HIZI EĞİKLİK ROTA SAPMASI 

ÇAPRAZ-İZ 
TARAYICI 

A
Y
N
A
 

NOMİNAL 

GERÇEK 

AYNA HIZI DEĞİŞİMİ 



Sayfa - 61 
 

 

Şekil 4 Uydu Görüntüsünün Rektifiye Edilmesi 
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Şekil 5 Rektifiye Edilmiş SPOT-2 Uydu Görüntüsü 

 

Ortofoto ya da diğer bir deyişle foto-harita, perspektif resimlerdeki resim eğikliği ve arazideki 

yükseklik farkları nedeniyle oluşan görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu elde edilmiş, 

harita gibi belli bir ölçeği olan fotoğrafik görüntüdür.  
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Ortorektifikasyonun temel amacı Dünya yüzeyinin 

topoğrafik farklılıkları nedeniyle uydu ve hava 

fotoğraflarında oluşan kaymaların giderilmesidir. 

Sonuç; üzerinde arazinin coğrafi konumunun, 

uzunlukların, açıların ve alanların, doğrudan 

ölçülebildiği planimetrik olarak doğru olan bir 

ortogörüntüdür. 

Bir sayısal yükseklik modeli (SYM), dünya yüzeyinin 

bir kısmının üç boyutlu bir yüzey üzerinde sayısal bir 

temsilidir. 

 SYM‟nin ortorektifikasyon işlemindeki rolü; 

topoğrafyanın yükseklik farklarından kaynaklanan 

yer değiştirmelerini ortadan kaldırarak görüntünün, 

ortogonal bir projeksiyona dönüştürülmesidir.  
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GÖRÜNTÜ ZENGĠNLEġTĠRME 

Görüntüler pek ço histogram işlemleri ve filtreleme metodları ile zenginleştirilebilir. 

Histogram 

Histogram bir görüntüdeki yansıma değerlerinin grafik gösterimidir. Grafikte, yansıma 

değerleri (genellikle 0-255) x-ekseni üzerinde ve bu değerlerin görüntüde tekrar etme sıklığı 

ise y-ekseninde görülmektedir.  

 

Şekil 6 Zenginleştirilmiş Görüntü Landsat-7 ETM, 1-7-2, İZMİR 
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MEKANSAL FĠLTRELEME  

Mekansal Frekans: Bir görüntüdeki tonlama değişkenliğinin keskinliğini gösterir. 

 Düşük mekansal frekans: “düz” görüntü alanlar (tarım alanları, su kütleleri gibi) 

 Yüksek mekansal frekans: “keskin” görüntü alanları (bina sınırları, yol kesişimleri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdan Aşağı Ortalama Alma Şeklinde Filtreleme 
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Sayfa - 70 
 

Yüksek Geçirgen Filtre 

 Görüntünün yüksek frekanslı ayrıntılarını içeren kısımlarının belirgineştirilmesi için 

kullanılır. 

 Daha genel olan düşük frekanslı öğelerin belirginliğini azaltır. 

 Kontrastı artırır 

 Kenarların belirginliğini artırır. 
 

 



Sayfa - 71 
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Bitki Ġndeksi (VI) 

 Yakın kızılötesi (NIR) bandının Kırmızı (R) banda oranı bitki indeksi olarak 

kullanılmaktadır. 

 Çoğu bitki NIR bandında yüksek yansıma, kızmızı band da yüksek emilim değerlerine 

sahiptir. 

 Her iki banddaki yansıma değerlerinin yakın olması durumunda bitki indeksi değeri 

1‟e yaklaşır (Örn. Bulutlar). 

 Çoğu bitki için bu değer 1‟den büyüktür. 

 

VI = NIR/ R 

 

Şekil 7 Göcek (Quickbird) 

NormalleĢtirilmiĢ fark bitki indeksi (NDVI) 

 -1 ve +1 arasında değer alır 

 Artı değerler bitki varlığının yüksek olduğunun götergesidir. 

 Eksi değerler genellikle çıplak toprak, su ve bulut alanlarında bulunmaktadır. 
 

NDVI = (NIR – R)/(NIR + R) 
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 Bergama Yöresi Rapideye Uydu Görüntüsü 

 

Bergama Yöresi Rapideye Uydu Görüntüsü Sınıflandırma Haritası 
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 Bergama-İzmir 2005-2010 Yılları  Arası Pamuk Ekili Alan Değişimi 
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Uzaktan algılanmış görüntülerin sınıflandırılması amacıyla günümüze kadar birçok 

sınıflandırma yöntemi geliştirilmiş ve uygulamalarda kullanılmıştır. Söz konusu yöntemlerden 

en çok benzerlik (EÇB) yöntemi matematiksel olarak ifadesi kolay ve hızlı problem çözme 

yeteneği nedeniyle kullanımı yaygın bir kontrollü sınıflandırma yöntemidir. EÇB yöntemi 

sınıflandırmada kullanılan eğitim veri setini oluşturan piksellerin normal dağılımda olduğu 

kabulünü yapmaktadır. Bu nedenle karmaşık yapıdaki verilerin ve spektral ayrımın zor olduğu 

görüntülerin sınıflandırılması problemlerinde yöntemin sınıflandırma performansı olumsuz 

olarak etkilenebilmektedir.  

 Son dönemde bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve değişik yapıdaki verilerin 

yüksek doğrulukla sınıflandırılmasına yönelik bulanık mantık, karar ağaçları ve destek vektör 

makineleri gibi parametrik olmayan sınıflandırma yaklaşımları ile uydu görüntülerinin 

sınıflandırılması konusunda yoğun çalışmalar yürütülmektedir . Söz konusu ileri sınıflandırma 

algoritmalarının yanında son yıllarda sürü zekası ve biyolojik bağışıklık sistemlerinden 

esinlenerek oluşturulan algoritmalar da uydu görüntülerinin sınıflandırılmasında başarıyla 

kullanılmaktadır. Bunlar arasında yapay sinir ağlarının uzaktan algılanmış görüntülerde 

olduğu gibi karmaşık yapıdaki verilerin sınıflandırılmasındaki etkinliği birçok çalışma ile 

ortaya koyulmuştur. 

 Yapay bağışıklık sistemi tabanlı kontrollü sınıflandırma yöntemi biyolojik bağışıklık 

sisteminin çalışma prensibinden esinlenerek geliştirilmiş bir öğrenme algoritmasıdır. Bu 

sınıflandırıcılar antijen/antikor bağlayıcısı diğer bir ifadeyle antijenik gösterim olarak bilinen 

fikri kullanırlar. Klonal büyüme ve çekim olgunlaşması düşünceleri yapay bağışıklık 

sistemleri içerisinde hafıza hücrelerinin oluşturulmasında kullanılırlar. Bu hafıza hücreleri test 

veri setinin sınıflandırılmasında kullanılan eğitim veri setini temsil etmektedir. 

 

OBJE TABANLI SINIFLANDIRMA 

Günümüz uzaktan algılama teknolojilerinde kullanılan piksel tabanlı yaklaşımların yanında, 

nesne tabanlı yaklaşımlar da kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek çözünürlüklü verinin, zengin 

bilgi içeriği, piksel tabanlı yaklaşımlarda tam olarak yansıtılamamaktadır.  

Bahsedilen klasik yöntemlerin yapısından dolayı, bu durum, yeni ve nesne tabanlı görüntü 

analizi yapabilen yazılımların kullanımını gerektirir. Bu tür yazılımlarda kullanılan 

algoritmalar, sınıflandırmaların düzenlenmesi konusunda segmentleri daha uygun hale 

getirmek için, spektral bilginin yanında yapısal veya dokusal ek bilgilerle daha uygun 

çözümler sunar.  

Nesne-tabanlı yaklaşım, yapıyı, dokuları ve spektral bilgileri birlikte dikkate alır. Bu 

yaklaşımda sınıflandırma aşaması, komşu piksellerin gruplandırılmasının, sınıflandırmanın 

sonraki basamağında ele alınabilir anlamlı bölgelere dönüştürülmesi ile başlar. Bu tür 

segmentasyon ve topoloji oluşumu, çözünürlüğe ve çıkarılması düşünülen nesnelerin ölçeğine 

göre ayarlanmalıdır. 

eCognition yazılımı görüntü yorumlamayı hızlandırmak, geliştirmek ve otomatikleştirmek, 

bununla birlikte çevrenin izlenmesi, kaynak gelişimi, altyapı yönetimi ve küresel güvenlik 

konularında coğrafi veri elde edilmesi için tasarlanmıştır. eCognition yazılımı raster 
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görüntüler, LIDAR, CBS vektörler, radar ve hatta hiperspektral veri gibi çeşitli coğrafi 

verilerle çalışabilme olanağı sunmaktadır (eCognition, 2010)  

Elde edilen sonuç ürünlerin vektör yapıya çevrilme kolaylıklarından dolayı CBS 

uygulamalarına altlık oluşturma açısından oldukça fazla kolaylıklar sağlamaktadır. 

Segmentasyon aşaması eCognition yazılımında ele alınan ilk uygulama aşamasıdır. Bu 

aşamada görüntü üzerinde bulunan her bir piksel görüntü üzerinde bir nesneye hiyerarşik 

olarak bağlıdır.  

Segmentasyon aşamasında bunun için kullanılan değişkenler; ölçek, renk, biçim, yumuşaklık 

ve bütünlük değişkenleridir. Bu değişkenlerin dahil olduğu bir fonksiyon yardımıyla 

pikselden segmente ve buradan da daha büyük segmentlere doğru bir zincir yapı kurulur. 

 

 Görüntünün Hiyerarşik Yapısı 

 

Yazılım çoklu çözünürlük (multiresolution), quadtree, satranç tahtası (chessboard) veya 

özelleştirilmiş segmentasyon algoritmaları içermektedir. 

 Sınıflandırmada ise örnek tabanlı en yakın komşu yöntemi (nearest neighbor), bulanık mantık 

üyelik (fuzzy logic) fonksiyonu veya özel bağlam odaklı analiz yöntemlerini kullanmaktadır.  

Katman işlem algoritmaları uygulamak için eğim, bakı, kenar çıkarma veya kullanıcı tanımlı 

katman aritmetiği gibi piksel tabanlı filtreleri kullanır (eCognition, 2010).  
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Segmentasyon aşamasında, aşağıdaki parametreler olabildiğince gerçeğe yakın 

belirlenmelidir:  

 Ölçek parametresi (Scale Parameter): Bu parametre, ortalama nesne boyutunu dolaylı 

yoldan etkiler. Aslında bu parametre nesnelerin heterojenliğine izin veren maksimum 

değeri belirler. Ölçek parametresi ne kadar büyürse nesneler de o kadar büyür.  

 Renk / Biçim (Color / Shape): Bu parametrelerle renk ve biçim çatışmasının 

homojenliğinin nesne üretimi etkisi düzeltilebilir. Biçim ölçütleri ne kadar yüksek 

olursa, spektral tekdüzeliğin nesne üretimine etkisi daha az olacaktır.  

 Yumuşaklık / Bütünlük (Smoothness / Compactness): Biçim kriteri 0‟ dan büyük 

olduğunda kullanıcı, nesnelerin daha bütün (yoğun) veya daha yumuşatılmış olması 

gerektiğine karar verebilir.  
 

Ortaya çıkarılacak nesnelerin çok ölçekli sonuçları göz önüne alındığında küçük nesneler, 

anlamsal bir hiyerarşi oluşturan daha büyük nesneleri yapılandırmak için birleştirilebilir. Aynı 

şekilde büyük bir nesne, nesne analizinin iki ana yaklaşımına yönelen küçük nesnelere 

bölünebilir: Bunlar yukarıdan aşağı (top-down) ve aşağıdan yukarı (bottom-up) 

yaklaşımlarıdır.  

 

 Beş değişik ölçek parametresi kullanılarak yapılan görüntü segmentasyonu (ölçek 

parametresi : A = 10) 
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Beş Değişik Ölçek Parametresi Kullanılarak Yapılan Görüntü Segmentasyonu (Ölçek 

Parametresi : B = 20) 

 

 Beş Değişik Ölçek Parametresi Kullanılarak Yapılan Görüntü Segmentasyonu  (Ölçek 

Parametresi : C = 30) 
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Beş Değişik Ölçek Parametresi Kullanılarak Yapılan Görüntü Segmentasyonu (Ölçek 

Parametresi : D = 35) 

 

 

Beş Değişik Ölçek Parametresi Kullanılarak Yapılan Görüntü Segmentasyonu (Ölçek 

Parametresi : E = 60) 
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İzmir-Torbalı İlçesi Zeytin Dikili Alanlar 
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 Yeşil Alanların İçerisinde Artan Yapılaşma 
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 Kıyı Alanlarındaki Çarpık Yapılaşma 

 

 

 Turizm Kaynaklı Yanlış Arazi Kulanımı 
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 Jeomorfolojik Özelliklerin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi Ve Arazi Kullanımı 

 

 

Kavaklıdere Vadisi Ve Yanlış Yapılanma 
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 3D IKONOS 1 m Çözünürlüklü 

http://www.satimagingcorp.com/galleryimages/dem-high-resolution-satellite-digital-elevation-model-brazil.jpg
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Quıckbırd Uydu Görüntüsünde Zeytin Dikili Alanlardaki Taşlılık 

 

 

Orto-Foto Görüntüler Üzerinde Dikili Alanların Ve Sanayi Alanlarının Görünümü 
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Jeotermal Kaynak Sularının Etkisi Altında Kalan Alanların Quickbird Uydu Görüntüsü 

Üzerindeki Gösterimi 

 

 

Arazi Kullanım Haritası Ve Yüzde Kullanım Dağılımları 
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 Çam Ağacının Uydu Görüntüsü Üzerinde Ve Arazideki Görünümü 
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Uzaktan algılamanın temeli, yeryüzünde dağılım gösteren elemanlarla bunların çevrelerine 

yönelik bilgilerin hiçbir fiziksel ilişkiye girmeden belirli uzaklıklardan algılanan sayısal 

görüntülerin ölçülmesi, sayısallaştırılması ve yorumlanması temeline dayanır. Uzay 

boşluğundaki algılayıcının görüntü alanına giren yeryüzündeki ayrımlı cisimlerin yüzeyinden 

yansıyan veya yüzeyinden salınan termal enerjinin uydularca algılanıp kayıt edilmesidir. Bu 

amaca ulaşmak için, öncelikle uydu görüntülerinin rektifikasyonları için, öncelikle sayısal 

altlık haritalarının oluşturulması bağlamımda, 1/25 000 ölçekli ve üç boyutlu (3D_Dimension: 

Derinlik, Genişlik ve Yükseklik) topografik haritalardan (Bir sonraki sayfadaki harita) alansal 

ve noktasal koordinat verileri, denizden yükseklik, yollar, kentsel ve kırsal yerleşim alanları 

ve sınırları, akarsu, göl, baraj, kıyı alanlar, ayrıntılı yollar vb.  elemanlar belirli yazılımlarla ( 

burada microstation ve geomedia kullanılmıştır) A0 boyutlu sayısallaştırıcı_digitizer 

kullanarak bilgisayar ortamına aktarılmasıdır.  

 

Örnek Bir Topografik Harita 

Çalışma alanına ait uydu görüntüleri Path/Row (izlenen yol/görüntü sırası ) temeline göre  

temin edilmiş ve bunlar Intergraph_Image Analyst yazılımı ile açılmış ve 453 band 

kombinasyonları oluşturulmuştur. Band kombinasyonları, öncelikle contrast-gaussian yöntemi 

kullanılarak zenginleştirilmiş ve daha sonrada önceden hazırlanan altlık harita ile görüntü 

düzeltme ( yeryüzü elemanlarının uydularca algılanmaları sürecinde ortaya çıkan görüntü 

uzaması, sürüklenmesi  vb. nedenlerle her köşede tek düze bir ölçeğe sahip olamaması 

nedeniyle bir düzeltme gerekmektedir) işleminden yani  örtüştürüldükten sonra uydu 

görüntüleri kuzey yönüne yönlendirilmiş yani rektifikasyon (yönlendirilme_düzeltme) işlemi 

yapılmış ve koordinatlandırılmıştır. Çalışma alanı dışında kalan alanlar İmage Analyst 

yazılımının «extract» fonksiyonu ile kesilmiştir. 

Doğa elemanlarının sınıflandırma aşamasına geçmeden önce, sınıflandırması yapılacak 

ayrımlı elemanlar üzerinde zenginleştirme işleminin yapılması gereklidir. Zenginleştirme 

işlemi, istatistiki verilerin bu histogramda kırmızı  4.band, yeşil 5.band, ve mavi 3.bandların 
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ayrı ayrı grafikleri oluşturulur ve her band için standart sapma ve ortalama değerleri için en 

uygun dağılım sağlanacak biçimde ayarlanır. 

Frekans dağılımları değiştirilerek yapılmaktadır. Bu sayısal veriler frekansı veya 0-255 

(0:Siyah, 255:Beyaz)  arasındaki dağılımı, histogram (dağılımı gösterir grafik) olarak 

tanımlanan bir grafik üzerinde görülebilir. Verinin tek bandı için; histogramın yatay ekseni (x) 

veri dosyası değerlerinin yayılma alanını, dikey ekseni (y) ise veri değerine sahip piksellerin 

niceliğini gösterir 

 

Landsat_7’nin  4.,5. ve 3. Bandlarının Histogramı 

Zenginleştirmede yazılıma bağlı olarak verilen yöntemlerden bir tanesi seçilebilir ve bu 

yöntemlerden kimileri; Contrast/Brightness, Linear Clip, Gaussian, Logarithmic, Exponential, 

Match Cumilative Frequency‟ dir. Yaygın olarak kullanılan  yöntemlerden birisi de 

“Gaussian” (Gauss eğrisi) yöntemidir ve Ege bölgesi çalışmalarında bu yöntem  

kullanılmıştır. Araştırmada, çalışma alanındaki bitki örtüsü birkaç gruba ayrılmış, her grup 

için ayrımlı bitkiler baz alınarak, zenginleştirme yöntemi ile bütün test alanlarında her bir test 

alanı için, test alanı içindeki pikseller bilgisayara tanıtılarak histogramlar oluşturulmuştur . 

"Gaussian" zenginleştirme yöntemi, normal dağılım verisini sağlayan bir yöntemdir. Normal 

dağılım verisi, çan eğrisi ile simgelenmektedir. Çok bantlı görüntülerde her bir bant 0-255 

renkten oluşmaktadır. Siyah veya koyu renkli pikseller sıfır veya düşük verilerle, beyaz veya 

parlak pikseller ise 255‟e kadar olan yüksek verilerle simgelenirler.  

Tanıtılan piksellerin verilerine göre, bilgisayar “normal standart sapma ” verisinden oluşturur. 

Bu standart sapma verisinden büyük veya küçük verilerin, 0-255 renk aralığındaki renklerin 

düzenlenmesini belirtir. Bilgisayar ortamı çalışmalarında 453 band kombinasyonu 
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oluşturulmuş ve burada 4.band yakın kızıl ötesi_bitki, 5.band orta kızıl ötesi_bitki, 3.band ise 

kırmızı dalga boyu_bitki ve toprağı tanımlamak için kullanılmıştır. Sınıflandırmalarda 

eğitimli (supervised) olarak ve Para MD kullanılarak işlerlik kazanıldı. Uydu görüntülerinde 

zenginleştirme (kontrast değerleri ve piksellerin 0-255 arasında yayılma) işlemleri sonrası 

histogram verileri ve poligonlar oluşturuldu. Bilgisayar ortamı çalışmaları sonrası, uydu 

görüntüleri üzerinde çalışılan elemanların ortaya konulmasından sonra bu görüntüler, daha 

önce hazırlanmış sayısal altlıklar üzerindeki yol, ırmak, yerleşim alanı vb. röper_belirgin 

başlama  noktalar ile   çakıştırılarak arazi çalışmaları için Ao boyutlu plotter (harita çizim 

aygıtı) kullanılarak gerekli ve yeterli haritalar çoğaltılır ve arazi çalışmalarında belirlenmiş 

test alanlarında kontroller yapılır.  

Yine  bu çalışmalarda: 

Benzer şekilde elektromanyetik yansımayı ölçen spektroradyometre, ve  

Koordinat noktalarını belirleyen GPS (Global Positioning System_Küresel Konumlama 

Dizgesi) kullanılır. 

O an oluşturulan bu standart sapma verisinden daha küçük verilerin uygulandığı görüntüler 

yüksek kontrastlıkta (görüntüdeki açık ve koyu piksellerin arasındaki ayrımlılık), daha büyük 

verilerin uygulandığı görüntüler ise, düşük kontrastlıkta görünürler. Zenginleştirme 

(Enhanced) işlemi sonucunda toprağı yoğun örten ya da kızılötesi yansımaları yapabilen 

yüzey örtüsü, uydu görüntüsünde daha belirgin bir şekle getirilir.  

 

 Uydu Görüntülerinin Laboratuvarlarda İşlenmesi ve Yorumlanması (Ege Üniversitesi) 
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Arazi Çalışmalarında Uydu Görüntüleriyle Doğrudan Gözlem 

 

 El Spektroradyometre 
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Noktasal Koordinatların Belirlenmesinde GPS (Global Positioning System) ve Kullanımı 

 

 

 Batı Anadolu Bölgesinin Landsat_7  453 Uydu Görüntüsü 
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Ege Bölgesinin Rektifiye Olmamış (Düzeltilmemiş)  Görüntüsü 

 

 Ege Bölgesinin Rektifiye Olmuş (Düzeltilmiş) Görüntüsü 
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 Kesilmemiş Görüntü 

 

 

Kesilmiş Görüntü_Büyük Menderes Ovası 
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 Eğitimli (Supervised) Sınıflandırma Yöntemi İle Oluşturulan Söke (Aydın İlçesi Pamuk 

Haritası Ve Sınıflandırma Dışı Bırakılan, Zenginleştirilmiş Uydu Görüntüsü Şeklinde Didim 

(Aydın) İlçesi Arazileri. 

 

 Menemen Ovası Uydu Görüntüleri 
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Kırmızı: Domates Alanları, Turuncu: Pamuk Alanları 
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 Arazi Yükselti Haritası 

 

 

Arazi Kullanım Haritası 
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YEŞİL:Orman,Sarı:Mera,Lacivert:Su Yüzeyleri,Kahverengi:Boş Araziler 

 

 Büyük Menderes Deltası Kuzey ve Güney Lagünleri (Kıyı Gölleri) 

 



Sayfa - 113 
 

 

Büyük Menderes Deltası Arazi Parselleri 

 

 

 Parsel Seviyesinde Bitki Sınıflandırması 
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Büyük Menderes Ovası Toprak Taksonomik  Seri Sınıfları 

 

 

Bakırçay Havzası Toprak Taksonomik Grupları 
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 Arazi Değişiminin Gözlenmesi 

 

 

 Söke İlçesi Pamuk Ekili Alanların Yıllara Göre Değişimi 

 

      2002                  2003                  2004                  2005 
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Ege Bölgesi Pamuk Tarlaları 

 

 

Uydu Görüntüsüyle Hazırlanmış Eşyükselti Haritası 
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 Üç Boyutlu Arazi Görünümü 

 

 

 Arazi Parselleri ve Dağlık Alanlar 
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Üç Boyutlu Arazi Modeli, Önde Alluvial Fan, Arkada  Drenaj Desenleri 
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 Üç Boyutlu(3D) Arazi Görünümü 

 

 

Aşağı Bakırçay Havzası Eğim Haritası 
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Kontrollü Arazi Kullanım Haritası 

 

 

 Uydu Görüntüsüyle Hazırlanmış Arazi Eğim (%) Haritası 
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Doğal  Zeytinlik Alan Görünümü 

 

Arazi Kullanım _Thematik Harita_Bakırçay  Havzası Corine (Coordination of Information on 

Environment- Çevre Bilgilendirme Eşgüdümü ) Kullanımı 
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Akhisar Yöresi Aster (342) RGB Uydu Görüntüsü . 

 

 (a) Rektifikasyon(Düzeltme) Öncesi (b) Rektifikasyon (Düzeltme) Sonrası 

 

 

Akhisar İlçesi ve Çevresi Tütün Arazisi 
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Kontrollü Sınıflandırma Sonucu Elde Edilen Akhisar İlçesi Arazi Örtüsü Haritası 

 

 

 Akhisar Ve Çevresi Tütün (Sarı), Toprak (Mavi) Ve Yerleşim Alanı (Pembe) 
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Akhisar Ve Çevresi Arazi Kullanım Yetenek Haritası 

 

 

 Akhisar ve Çevresi Erozyon Haritası 
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Tarımsal Arazi Kullanım Haritası 

 

 

 Arazi Kullanım Sınıflaması 
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