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Hızlı nufüs artışı, teknolojinin her alandaki gelişiminin doğal 
bir sonucu olarak ortaya çıkan sanayi patlaması, paralelinde 
üretim artışı sorununu gündeme getirmekle birlikte; dünyanın 
doğal kaynaklarının gittikçe azalan bir yapı göstermesi ve 
aşırı sanayileşmenin yol açtığı çevre kirliliği, sözkonusu so-
runun gittikçe büyüyen boyutlara ulaşmasına neden ol-
maktadır. 

ÖZET 
Özellikle 1980 sonrası uzaya gön-

derilen Landsat ve SPOT uydularından 
elde edilen görüntülerin ayırma güçleri 
dünyanın büyük ölçüde gereksinim duy-
duğu orta ölçekli (1: 50.000-1:100.000) 
harita üretimine önemli olanaklar sağ-
lamıştır. 1997 ve sonrasında fırlatılacak 
uydulardaki algılayıcı sistemlerin çok 
daha yüksek ayırma gücüne sahip ol-
maları ve stereo görüntüleme ye-
teneklerini geliştirmeleri topoğrafik harita 
üretimine yeni boyutlar kazandırmaktadır. 

Bu bildiri ile, mevcut ve yakın ge-
lecekteki gelişmeler ışığında uydu gö-
rüntülerinin topoğrafik harita üretimi, öl-
çeği, sayısal yükseklik ve detay bilgisi 
elde etmede sağlayacağı olanaklar ser-
gilenmeye çalışılırken, süregelen olum-
suzluklarda gözönünde tutularak söz-
konusu gelişmelerin objektif bir 
değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. 

1. GİRİŞ 
Bilinen en eski ve doğal algılayıcı ola-

rak insan gözünü kabul ettiğimizde, geç- 

misi insanoğlunun varoluşuna dayanan 
Uzaktan Algılama konusu, bilim ve tek-
noloji olarak gerçekte son otuzbeş yılda 
büyük bir atılım göstermiştir. Daha düne 
kadar yeryüzü verilerinin elde edilmesine 
yönelik çalışmalarda en önemli bu-
luşlardan biri olarak kabul edilen uçak ve 
hava fotoğrafçılığının, oldukça sınırlı dü-
zeyde kaldığı gerçeğinin kabul edilmesi, 
insanların, gözün ve fotoğrafın tesbit ede-
bildiği alanların dışında algılama yap-
maya zorlamıştır. Bunun sonucu olarak 
uzaktan algılama gereç ve tekniklerindeki 
gelişim, doğal kaynakların incelenmesine 
yeni boyutlar kazandırmıştır. Diğer ta-
raftan çok daha geniş alanları algılama is-
teği; insanoğlunun çalışmalarını uzaya 
çevirmesini sağlamış ve 1957 yılında 
SPUTNIK-1 ile başlayan uzay çağı baş-
döndürücü bir hızla gelişerek günümüze 
ulaşmıştır. Böylece daha geniş alanların, 
uydulara yerleştirilen çok bantlı al-
gılayıcılar ile, insan gözünün göremediği 
elektromanyetik enerjinin üzerinde bu-
lunan nesnelerin yapılarının çok çabuk ve 
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ayrıntılı biçimde algılanması olanağına 
kavuşulmuştur. 

Hızlı nuîüs artışı, teknolojinin her alan-
daki gelişiminin doğal bir sonucu olarak 
ortaya çıkan sanayi patlaması, pa-
ralelinde üretim artışı sorununu gündeme 
getirmekle birlikte; dünyanın doğal kay-
naklarının gittikçe azalan bir yapı gös-
termesi ve aşırı sanayileşmenin yol açtığı 
çevre kirliliği, sözkonusu sorunun gittikçe 
büyüyen boyutlara ulaşmasına neden ol-
maktadır. Böyle bir zorlama, ardından 
yeni doğal kaynakların bulunup ortaya çı-
karılmasının yanısıra, tehdit edici özel-
liğini gün geçtikçe arttıran çevre kirliliğini 
kontrol altında tutma zorunluluklarını da 
beraberinde getirmiştir. Bu tür araştırma 
ve incelemelerin en uygun ger-
çekleştirilebilme yerinin uzay olduğunun 
anlaşılması ile, 1972 yılında LANDSAT-1 
ile başlayan ve bugün için LANDSAT-5'e 
ulaşan, 1986 yılında Spot ile başlayıp 
1991 yılında POT-2 ve 1993 yılında 
SPOT-3 olarak devam eden uzaktan al-
gılama projeleri; sadece tüm insanlığın il-
gisini çekmekle kalmayıp, bunlardan ya-
rarlanma istemlerini de kamçılayıcı bir rol 
oynamış ve oynamaktadır. 

Uzaktan algılama alanındaki hızlı ge-
lişim, bu teknolojiye ayak uydurma ve sağ-
ladığı olanaklardan etkin bir şekilde ya-
rarlanma gerekliliğini de gündeme 
getirmektedir. Kullanım alanlarının geniş 
bir yelpaze içinde yer alması, son derece 
pahalı sistemlerden oluşması, bilgi ve veri 
iletişimsizliklerinin ortadan kaldırılması, 
zaman ve para israfına engel olunması ve 
ülke çapında değişik projelerde bu yeni 
teknolojiden yararlanma olanaklarının 
araştırılması ve çok yönlü kullanımda ge-
rekli koordinasyonların sağlanması bugün 
için gelişmekte olan ülkelerin karşı kar-
şıya bulunduğu sorunlar olarak ağırlığını 
korumaktadır. 

Bu bildiride uydu görüntüleri tarihsel 
gelişim çizgisi içinde irdelenerek, mevcut 
durumun   yanısıra   özellikle   yakın   ge- 

lecekteki gelişmelerin de ışığmda to-
poğrafik uygulamalar yönünden hangi dü-
zeyde kullanılabileceği konusu açık-
lanmaya çalışılacaktır. 

2- UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEKİ TA-
RİHSEL GELİŞİM 

Uzaktan algılamaya yöneük uydular 
aracılığı ile elde edilen görüntüler ilk aşa-
mada meteorolojik uygulamalar alanında 
yoğun bir ilgi odağı oluşturmuşsa da, 
daha sonraları bu ilgi, yeryüzü doğal kay-
naklarının araştırılması yönünde ağır-
lığını hissettirmeye başlamıştır. Konuya 
topoğrafik uygulamalar perspektifinde ba-
kıldığında ise, bu alandaki çalışmaların, 
1970'li yılların başından itibaren yer aldığı 
gözlenmektedir. Yakın bir geçmişe sahip 
olmakla birlikte teknolojideki hızlı gelişim, 
topoğrafik uygulamalar açısından uydu 
görüntülerini üç kuşak altında inceleme 
zorunluluğunu gündeme getirmektedir. 

a. Birinci   kuşak   uydu   görüntüleri 
(1970-1982 evresi), 

b. İkinci kuşak uydu görüntüleri (1982- 
1997 evresi), 

c. Üçüncü   kuşak   uydu   görüntüleri 
(1997 ve sonrası), 

şeklinde bir sınıflandırma başlığı al-
tında toplanabilmektedir. Şimdi burada 
sözkonusu evreler kısaca açıklanacaktır. 

a» Birinci Kuşak Uydu Görüntüler! 
(1970-1982 evresi) 

Bu evreye giren uydular arasında en 
önemlileri olarak LANDSAT-1,2 ve 3, 
Uzay Laboratuvarı (Skylab) ve Soyuz sa-
yılabilir. Gerçekte bu uyduların temel he-
defi, üzerindeki algılayıcılar aracılığıyla 
elde edilen görüntülerle, yeryüzünün 
küçük ve orta ölçekli haritalarını üret-
mektir. Yeryüzünün bu ölçeklerdeki ha-
ritalara duyduğu yüksek düzeydeki ge-
reksinimin yanısıra, güncelleştirme 
isteklerinin de yoğunlaşması, sözkonusu 
hedefin   seçilmesinde  etkin   bir  rol   oy- 
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namıştır. Ancak bu evrede elde edilen gö-
rüntülerden sadece, 1:250.000 ve 
1:500.000 gibi küçük ölçekli haritaların 
üretimi gerçekleştirilmiş bu da oldukça sı-
nırlı düzeyde yapılabilmiştir. 

Veri dağıtımındaki devamlılığın ak-
saması, ayrıntıları tanımlamada uzaysal 
ayırma gücünün yetersizliği, kıy-
metlendirilen detaylar için planimetrik; 
nokta yüksekliği ve eşyükselti eğrisi çizimi 
için ise yükseklik doğruluğunun düşük ol-
ması, stereoskopik görüntü elde etme ola-
nağının yeterli bulunmaması gibi ne-
denlerle harita yapımında beklenen atılım 
sağlanamamıştır. Doğal olarak bu so-
runlar, topoğrafik ve tematik harita yapımı 
için en büyük ölçeği belirlemekte ve or-
taya çıkacak ürünün türü ve kalitesi üze-
rinde büyük bir etkiye sahip bu-
lunmaktadir. 

b, İkinci Kuşak Uydu Görüntüleri 
(1982-1997 evresi) 

Bu evre içerisinde sayılabilecek baş-
lıca uydular olarak LANDSAT - 4 ve 5, 
SPOT-1, 2 ve 3, Uzay Mekiği, Soyuz, Sal-
yut, Cosmos ve ERS-1 sıralanabilir. Özel-
likle 1:50.000 ile 1:100.000 ölçekli ha-
ritaların seri bir şekilde üretimini ve 
güncelleştirilmesini hedefleyen bu uy-
dulara ait görüntülerde bir öncekilere kı-
yasla büyük gelişmeler gözlenmektedir. 
Bu gelişmelere ait genel özellikleri şu şe-
kilde sıralayabiliriz. 

(1) Stereoskopik görüntü elde etme 
olanağı, 

(2) Hava kamera filmlerindeki yüksek 
hassasiyetli gelişim, 

(3) Çapraz tarama (across track) yön 
temine kıyasla daha fazla doğruluk 
sağlayacağı düşünülen boyuna ta 
rama (push broom) yöntemlerinin 
gelişimi, 

(4) Elde edilen görüntülerin ortofoto 
hassasiyetinde kullanıma olanak 
vermesi, 

(5) Uydu ömrünün ortalama 5 yıldan 

10 yıla çıkartılması, 
(6) Ayırma gücünün 5-10 m. olarak be 

lirlenmesi, 
(7) Daha alçak yörüngelerden daha iyi 

ayırma güçlü görüntüler elde etme 
olanağının araştırılması (700-800 
km.), 

(8) Otomatik sayısal yükseklik modeli 
elde etme olanağı. 

İkinci kuşak uyduların tarayıcılarından 
elde edilen görüntülerin standart ölçekleri 
1:250.000, 1:100.000 ve 1:50.000 dir. Ta-
rama alanı ve piksel boyutları bu öl-
çeklerin en uygun şekli ile ta-
nımlamalarına olanak sağlayacak 
niteliktedir. Şu anda piksel boyutlarındaki 
küçülme nedeniyle uzaysa! ayırma gücü 
son derece artmış olup 10 m. ve hatta 
daha küçük boyuttaki insan yapısı ci-
simleri belirlemek mümkündür. 

3. UZAKTAN ALGILAMA SİS-
TEMLERİNDE YAKİN GELECEKTE 
BEKLENEN GELİŞMELER 

A.B.D. hükümeti, aldığı bir karar ge-
reği 1980'li yılların casus uydularında kul-
lanılan yüksek ayırma güçlü al-
gılayıcıların 1997 yılı ve sonrasında 
fırlatılacak uydu platformlarında yer al-
masını ve bunlardan elde edilecek gö-
rüntülerin ticari amaçlı kullanımını serbest 
bırakmıştır. Bu çerçevede yer alan uy-
duların başında CRSS (Commercial Re-
mote Sensing Satellite) ve Eyeglass gel-
mektedir. Ayrıca Kanada'nın fırlatacağı 
Worldview adlı uydu da aynı kapsam içe-
risinde yer almaktadır. Sözkonusu uy-
duları fırlatacak firma temsilcileri şimdiden 
pazar paylarını belirlemek amacıyla, özel-
likle gelişmekte olan ülkelerdeki muhtemel 
kullanıcı kuruluşlar nezdinde yoğun te-
maslar sürdürmektedirler. 

Bu uydularda vurgulanan başlıca ge-
lişmeler aşağıda ana başlıklar altında sı-
ralanmıştır. 

a. Yapım maliyetlerinin düşmesi ve 
fırlatma kapasitelerinin artırılması, 
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b. Aynı yörünge ve gözlem koşulları 
altında stereo görüş elde edilmesi, 

c. Anlık pozlama tekniğinin kul 
lanılması, 

d. Kaliteli ürün çeşidi ve Coğrafi Bilgi 
Sistemi ile bütünleşecek sayısal ve 
rilerin elde edilmesi, 

e. Pankromatik mod için 1 m. renkli 
mod için ise 3 m. ayırma gücüne 
erişilmesi, 

f. Yer istasyonuna sahip ülkelerin uy 
duya komuta etme olanağına ka 
vuşması, 

g. Arşivleme maliyetlerinin dü 
şürülmesi. 

Bu gelişmelere karşın aşağıdaki so-
runların varlığının süre geldiği gerçeği de 
gözardı edilmemelidir. 

- Band sayısının  1-3 ile sınırlı ol 
duğu, 

- Ancak 1: 25.000 ölçekli harita üre 
timi veya revizyonuna olanak sağladığı, 

- Görüntülerin   15x15   km   lik  veya 
12x12 km lik bir alanı kapsadığı, 

- Aynı   gözleme   noktasına,   düşey 
görüş  koşullarında  gelme  süresinin  40 
güne ulaştığı, 

- Meterolojik olaylardan  (bulut,  sis, 
pus vs.) etkilenmenin devam ettiği, 

- Birbirlerinin etki alanına giren yer is 
tasyonlarında önceliklerin  kime ait ola 
cağı. 

4. MEVCUT VE YAKIN GE-
LECEKTEKİ DURUMUN TOPÖĞRAFİK 
UYGULAMALAR AÇISINDAN DE-
ĞERLENDİRİLMESİ 

Şu anda topoğrafik uygulamalara en 
yatkın görüntüler SPOT ve LANDSAT uy-
dularından elde edilmektedir. Özellikle 
1: 50.000 ölçekli topoğrafik haritaların üre-
timinde ve otomatik korelasyon tekniği ile 
sayısal yükseklik modellerinin elde edil-
mesinde SPOT uydu görüntülerinin üs-
tünlüğü devam etmektedir. Harita Genel 
Komutanlığı'nca da 1989 yılından bu 
yana   1:50.000   ölçekli   topoğrafik   ha- 

ritaların revizyonunda SPOT stereo gö-
rüntüleri, analitik kıymetlendirme aletleri 
yardımıyla başarılı bir şekilde kul-
lanılmaktadır. Ancak burada bilinmesi ge-
reken en önemli konu; sözkonusu gö-
rüntülerin, anılan ölçekteki topoğrafik 
harita içeriğinde yer alan detay bilgisinin 
çoğunu elde etmenin olanaksızlığıdır. 
Bölgesel detaylardan genelde suyla kaplı 
alanlar, tarım alanları ve orman alanları 
duyarlı olarak yorumlanabilir ve doğrusal 
nitelikli detaylar kolayca görülebilirken, yo-
rumlamaya konu detayın küçüklüğü, ye-
tersiz kontrast farklılığı ve yorumlayıcının 
deneyim eksikliği gibi durumlarda, elde 
edilmesi beklenen detay zenginliği önemli 
ölçüde azalmaktadır. 

Kıymetlendirme için gerekli stereo gö-
rüntülerin elde edilmesinde ise, başta me-
terolojik koşullar (bulut, sis, pus vb.), B/H 
oranı yetersizliği, iki gözlem tarihi ara-
sındaki fark gibi olumsuzluklar kul-
lanıcıların istedikleri zaman ait veri bul-
masında başlıca sorunlar alarak kendini 
göstermektedir. 

Konuya bakış açısını, yakın gelecekte 
fırlatılacak uydulara ait görüntülere çe-
virdiğimizde mevcut duruma ait sorunların 
bazısının tamamen ortadan kalktığını, ba-
zısının daha iyileştiğini bazılarının da 
halen devam ettiğini görmekteyiz. Ge-
lişmenin en çarpıcı yönünü ayırma gü-
cünün siyah-beyaz görüntülerde 1 m. 
renkli görüntülerde ise 3 m. olması oluş-
turmaktadır. Bu da 1: 25.000 ölçekli to-
poğrafik harita üretimine yeterli olacak bir 
konum ve yükseklik duyarlığına karşılık 
gelmektedir. 

Gelişmelerin diğer önemli yönü de, 
aynı yörünge üzerinde 5-10 saniye ara-
lıkla stereo görüntü elde edilmesi ola-
nağından kaynaklanmaktadır. Böylece 
SPOT stereo uydu görüntülerinin veri elde 
edimindeki önemli bir olumsuzluk etkisi ta-
mamen ortadan kalkmış bulunmaktadır. 
Ayrıca bu olanak otomatik sayısal yük-
seklik modeli elde edilmesine anlamlı ve 
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