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Özet 
İçinde yaşadığımız “Bilgisayar ve Uzay Çağı”’nın en önemli iki yeniliği internet ve 
uzaktan algılama olarak kabul edilebilir. Hemen her şey gibi uzaktan algılama verilerinin 
de, özellikle görüntü formatındaki verilerin, küresel ölçekte yaygın kullanımını sağlaması 
nedeniyle, internet ayrıca ön plana çıkmaktadır. 
 
Bilimsel ve uygulamalı sayısız alanda kullanılan ve büyük yararlar sağlayan uzaktan 
algılamanın önemini tam olarak kavramamız, konunun sadece teknik yönleri hakkında 
değil, tarihsel gelişimi hakkında da bilgi sahibi olmamızı gerektirmektedir. Bu bağlantıyı 
önemseyen kimi batılı üniversitelerde uzaktan algılamanın tarihçesi ayrı ders olarak 
okutulmaktadır. 
 
Uzaktan algılama (Remote Sensing) kavramı ilk kez 1960 yılında, Evelyn L. Pruitt 
tarafından kullanılmıştır. Uzaktan algılama tarihçesi için başlangıç noktası, dikkate 
alacağımız uzaktan algılama tanımına göre değişecektir.  
 
Havadan uzaktan algılama 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında, fotoğrafın ve 
uçağın keşfi ile, uzaktan algılama kavramının kullanımından çok önce,  ortaya çıkmıştır. 
Uçağın keşfinden önce kısa bir süre balonlar, uçurtmalar ve hatta göğüslerinde otomatik 
kameralar taşıyan güvercinler hava fotoğrafı çekiminde kullanılmıştır. Hava fotoğrafları 
başlangıçta askeri amaçlar ve haritacılık işlerinde değerlendirilmiştir. I. ve özellikle II. 
Dünya Savaşlarında uçak ve hava fotoğrafı çekimi alanında sağlanan teknolojik 
gelişmeler, fotoğrafların kullanım alanlarının sayısını da genişletmiştir. Bu kullanım 
alanlarından önemli biri de jeolojidir. 1941 yılında A.J. Eardley tarafından yayımlanmış 
“Interpretation of aerial photographs”, fotojeoloji içerikli ilk kitap olarak kabul 
edilmektedir.  
 
Uzaydan uzaktan algılamanın ortaya çıkması, fotoğrafın keşfinden ve havadan uzaktan 
algılamadan sonra, doğal olarak insanoğlunun uzaya da adım atması ile olanaklı hale 
gelmiştir. 
 
Bilindiği gibi yerbilimi çalışmalarında havadan uzaktan algılamanın kullanılması 
fotojeoloji disiplinini, uzaydan uzaktan algılama da jeolojik uzaktan algılama disiplinini 
ortaya çıkarmıştır. Günümüzdeki gelişmeler ve olanaklar, fotojeolojiyi artık jeolojik 
uzaktan algılama kapsamında bir alt başlık konumuna getirmiştir diyebiliriz.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(*):2009’da,  62. Jeoloji Kurultayında sunulmuş, özet yayımlanmış, bildiri yayımlanmamıştır. Bu makale 

söz konusu bildiri verilerinin gözden geçirilmesi ve güncel bilgilerin değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. 
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Uzaya açılmanın ilk adımı Sovyet Rusya’nın 1957’de fırlattığı Sputnik1 uydusu ile 
atılmıştır. Bu adımla sahnelenen ve liderliğini A.B.D.’nin yürüttüğü uzay çalışmaları,  
1972 yılında Landsat 1 uydusu ile özel anlamda Yer gözlem amaçlı uzaydan uzaktan 
algılama dönemini başlatmıştır. Bugün ABD ve Rusya’nın dışında, başka birçok ülkenin 
Yer gözlem uydusu bulunmaktadır. Küçük katkılarla da olsa, 2003 yılında fırlattığı Bilsat 
ve 2011 yılında fırlattığı Rasat uydularıyla ile Türkiye de bu ülkeler listesine katılmıştır.  
 
Landsat 1’in fırlatılmasının üzerinden henüz tam 40 yıl bile geçmemişken, Yer gözlem 
amaçlı uzaktan algılama alanında baş döndürücü gelişmeler olmuştur. Örneğin Landsat 
1’in 80 m ile başlattığı görüntü çözünürlüğü, günümüzde 0,5 m’ye yükseltilmiştir ve bir 
iki yıl gibi yakın gelecekte de 0,25 m’ye kadar yükseltilecektir. Uzaydan uzaktan 
algılamayı bir sistem olarak düşünürsek, önemli gelişmeler bu sistemin algılama 
platformları, algılayıcı gereçleri, algılar (görüntüler), algıların yere iletilmesini sağlayan 
alt sistem, alıcı yer istasyonları ve algıları değerlendirme uzmanları olarak sıralanan 
bütün ögeleri için geçerli bir olgudur. 
 
 
Anahtar Kelimeler: : uzaktan algılama, tarihçe, Sputnik 1, Landsat 1, havadan uzaktan 
algılama, hava fotoğrafı, fotojeoloji, yer gözlem uyduları, uzaydan uzaktan algılama, 
görüntü, jeolojik uzaktan algılama. 
 
 

Yaşadığımız Çağ 
 
İçinde yaşadığımız çağı   “Bilgisayar ve Uzay Çağı” olarak adlandırmak doğru olur. Bu 
çağın getirdiği en önemli iki yenilik bilgisayar (daha özel anlamda internet) ve uzaktan 
algılama olarak kabul edilebilir. İnternet, hemen her şey gibi uzaktan algılamanın da 
küresel ölçekte yaygın kullanımını sağladığından, ayrıca ön plana çıkmaktadır. Çağı 
sembolize eder nitelikteki görüntülerden iki örnek Şekil 1 ve 2’de görülmektedir. 
 

1957’de Sputnik 1 adı verilen insansız ve basit uydu ile uzaya ilk çıkışını yapmış olan 
insanoğlu bu yönde çok hızlı adımlar atmış; uzaydan mavi gezegenimizin bütününü 
seyretmiş ve uzaya açılmanın bir sembolü sayılacak “Mavi Gezegen” fotoğrafları 
kaydetmiştir. Artık Dünya düz mü, yuvarlak mı; “Dünya sarı öküzün boynuzları üzerinde 
mi duruyor?”…  gibi ve batıl inançlar çok gerilerde kalmış; uzayın fethi ile birlikte deyim 
yerinde ise, bilimsel anlamda “Dünya insanoğlunun avucunun içindedir”, diyebileceğimiz 
bir çağa girilmiştir (Şekil 1 ve 2). 
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Şekil 1 (solda)- Apollo 11 astronotları tarafından 17 Temmuz 1969’da 158.000 km 
uzaktan çekilmiş bir Dünya fotoğrafı  (boston.com). 
 
Şekil 2 (sağda)- Rusya’nın Ocak 2011’de fırlatılmış meteoroloji uydusu Electro-L 
tarafından, ekvator üzerinde 36000 km yüksekten kaydedilmiş “romantik”  bir 
görüntü. Bu görüntünün bir tür fotoğraf olduğunu,  ressam tarafından çizilmiş hayali 
bir tablo olmadığını özellikle vurgulamak gerekir (telegraph.co.uk). 
 

Jeolojide Görsellerin Önemi 
 
Genelde görsel araçların, özelde de fotoğraf ve görüntünün somut varlıklarla uğraşan 
diğer bilim dalları için olduğu gibi, jeoloji için de özel ve önemli bir yeri bulunmaktadır. 
Görseller öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrenilen bilgilerin daha uzun süreler hafızalarda 
saklanmasını sağlayan önemli araçlardır. Jeolojide inceleme nesnelerinin esası doğada 
olduğundan ve bunların çoğunu laboratuara getirme olanağı bulunmadığından, fotoğraf 
veya görüntüler daha bir önem kazanmaktadır. Ayrıca Dünya’nın uzak köşelerinde 
bulunan ve eğitim için önemli özellikler taşıyan nadir Yer yapılarının öğretimde 
kullanılmasının yolu da nitelikli fotoğraf ve görüntülerdir. Uzaktan algılama bu 
gereksinime katkı sağlayan çok önemli bir disiplindir.  
 
Görsellerin önemi örneğin “Görmek inanmaktır” (bir özdeyiş)  ve “Bir resim on bin 
sözcüğe bedeldir” (Çin Atasözü) gibi özlü sözlerle de vurgulanan bir gerçektir. Üstelik bu 
özlü sözlerin ortaya çıktığı dönemlerde ne Landsat, ne Quickbird, ne Geoeye gibi 
uzaktan algılama uydularının hiç biri ortada yoktu. 
 
Fotoğraf ya da görüntüler yerden kaydedilebilir (yer fotoğrafları), havadan uçaklardan 
kaydedilebilir (hava fotoğrafları) veya atmosfer dışından uzaydan kaydedilebilir (uzay 
fotoğrafları ve görüntüleri). Şekil 3-6’da bunların örnekleri verilmiştir.   
 
Fotoğraf dar anlamda elektromanyetik spektrumun gözle algılanan ışık ışınları kanalı 
vasıtasıyla elde edilen görüntü kaydıdır.  Spektrumun ışık ışınları dışında kalan kısımları 
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ile yapılan kayıtlar için genel anlamda görüntü (İng. image, imagery) kavramı 
kullanılmaktadır. Günlük dilde bazen görüntü yerine de fotoğraf sözcüğünün 
kullanıldığına rastlanılmaktadır. Aslında geniş anlamda fotoğrafın da bir tür görüntü 
olduğunu söyleyebiliriz. 
 
 

  
 
Şekil 3 (solda)- Afrika’da Afar bölgesinde, bölgenin tektonik özelliğinin yarattığı büyük 
yer yarıklarından biri (der Spiegel 2006). 
 
Şekil 4 (sağda)- Alt Miyosen - Alt Pliyosen yaşlı kumtaşı, şeyl, marn ve konglomeradan 
oluşan Gürün formasyonu içinde koyu renkli bazaltik siller (foto: Y. Tatar 1987). 

 

  
 
Şekil 5 (solda)-  Karapınar ilçesi 8 km kadar doğu-güneydoğusunda Meke Gölü (a) ve 
çevresine ait stereoskopik çift.  Bir maar ortasında oluşmuş küçük volkan konisi ve 
üstünde krater çukurluğu.  (b)’de ve (c)’de ovaya yayılmış yine küçük lav akıntıları, 
(d)’de bölgede yaygın olan irili ufaklı obruklardan küçük bir örnek görülmektedir (Tatar 

Y., 1978).   

 

Şekil 6 (sağda)-  Paris’te Eyfel Kule’si ve çevresini gösteren yüksek çözünürlüklü (0.50 
m), 2011 kaydı Worldview 2 görüntüsünden kırpılmış, küçültülmüş küçük bir bölüm. 
Kule, tepeden bakış nedeniyle basık çıkmıştır;  sağ alt tarafında nokta şekilli küçük 
karartılar insanlar olmalıdır (satimagingcorp.com). 
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Bu yazıda kullanılan görüntülerin çoğu, yazı boyutunun fazla büyümemesi için hem 

kırpılmış, hem küçültülmüştür. Orijinal boyutlarda ve renklerde incelenmeleri elbette 

daha yararlı olmaktadır. İlgilenenlerin internet ortamında görüntülerin veya 

benzerlerinin orijinallerine ulaşmaları olanaklıdır. 

 
Tarihçenin Önemi 
 
Genel anlamda ve uzaktan algılama bağlamında tarihçenin önemi aşağıdaki 
paragraflarda kısaca ifade edilmeye çalışılmıştır. 
 
1. Meraklı, hırslı ve azimli insanların uygarlığın gelişmesine nasıl ve ne büyük katkılar 
sağladıklarını tarihçelere bakarak öğrenebiliyor ve gelecekteki gelişmeler için bundan 
enerji ve ivme kazanıyoruz. Bu genel değerlendirme elbette uzaktan algılamanın 
tarihçesi bakımından da geçerlidir. 
 
2. Pek çok konuda olduğu gibi, uzaktan algılama konusunda da ne kadar zaman içinde, 
nasıl ve hangi adımlarla, nereden nereye gelindiğinin bilinmesi önem taşımakta, bu 
bilgilerle sürecin ürünlerine daha gerçekçi değerler yüklenmektedir. 
 
3. Daha açık bir ifadeyle, bilimsel ve uygulamalı sayısız alanda kullanılan ve büyük 
yararlar sağlayan uzaktan algılamanın önemini tam olarak kavramamız, konunun sadece 
teknik yönleri hakkında değil, tarihsel gelişimi hakkında da bilgi sahibi olmamızı 
gerektirmektedir. Konunun burada ele alınmayan teknik yönleri için özel kaynaklara 
başvurulabilir (örneğin Albert 2009, ccrs.nrcan.gc.ca 1998, esa.int 2004, geo.mtu.edu, 

Gupta 2003, Levin 1999, Liew 2001, Lillesand 2008, Sesören 1998, Short 2010, Prost 

2001, Rencz&Rverson-eds.-1999, Tatar&Tatar 2006). Tarihçe konusunda 
başvurulabilecek temel kaynaklardan birkaç örnek de şunlardır: Estes 2005, gis.usu.edu, 

Kostka 2007, neogeo.kent.edu, observe.arc.nasa.gov, Schüttemeyer 2007, Short 2010, 

Wunderle 2004.  
 
Teknik bilgilerle tarihçe arasında yukarıda özetlenmeye çalışılan bağlantıyı önemseyen 

kimi batılı üniversitelerde uzaktan algılama tarihçesi ayrı ders olarak okutulmaktadır. 

Örneğin Graz Üniversitesi, Coğrafya ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü (Kostka 2007), Bern 

Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü (Wunderle 2004), Bamberg Otto Friedrich Üniversitesi 

Coğrafya Kürsüsü, (Schüttemeyer 2007) gibi. 

 
 

Uzaktan Algılama Tarihçesinin Başlangıcı 
 
Doğrudan uzaktan algılama (İng. remote sensing) kavramı ilk kez 1960 yılında Evelyn L. 
Pruitt tarafından, balondan ilk hava fotoğrafı çekiminden tam 102 yıl sonra kullanılmıştır 
(jan.ucc.nau.edu). Uzaktan algılamanın tarihçesinde başlangıç noktası, dikkate 
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alacağımız uzaktan algılama tanımına göre değişecektir. Uzaktan algılamanın aşağıdaki 
gibi tanımları bulunmaktadır. 
 
1. Geniş anlamda uzaktan algılama, uzakta bulunan somut varlıklar hakkında, onlarla 
fiziksel bağlantı kurmaksızın veri kaydedilmesi ve bu verilerin incelenmesi yoluyla söz 
konusu varlıklar hakkında bilgi üretilmesi tekniği ve bilimidir.  
 
Bu geniş tanım aslında uzaktan jeofiziksel kayıt ve inceleme işlemlerini ve hava 
fotoğrafları üretim ve değerlendirilmesini de kapsamaktadır. 1600’lü yılların 
başlangıcında Galileo’nin dürbünü ile yaptığı gözlemler de geniş anlamda uzaktan 
algılama demektir. Hatta Asırlar öncesinde kullanılan çatalla su arama yöntemi de işin 
mantığı açısından bir çeşit uzaktan algılama anlamı taşımaktadır. Ancak jeofizik 
yöntemlerde elektromanyetik enerjiden farklı olarak manyetik, gravimetrik, elektrik 
enerjileri gibi enerji kaynaklarından yararlanıldığı için, bu yöntemler çoğu yazarlar ve 
araştırmacılar tarafından uzaktan algılama tanımı dışında tutulurlar. 1990 yılından beri, 
Dünya etrafında 600 km yüksekteki yörüngesinde dönen, günümüzün süper uzay 
dürbünü Hubble teleskopu ile yapılan çalışmalar da, uzaktan algılama etkinlikleridir. 
Hubble teleskopunun sağladığı veriler Evren ve Evren’in oluşumu hakkındaki bilgilerimizi 
büyük ölçüde zenginleştirmiş ve derinlik kazandırmıştır. 
 
2. Dar anlamda uzaktan algılama, elektromanyetik enerjiden yararlanılarak, havadan 
veya uzaydan Yer ve Yer kaynakları hakkında veri kaydetme ve bu verileri inceleyerek 
Yer ve Yer kaynakları hakkında bilgi üretme disiplinidir.  Bu tanım altında havadan 
uzaktan algılama ve uzaydan uzaktan algılama alt tanımları kullanılabilir. Genelde 
olduğu gibi, bu yazıda da uzaktan algılama kavramıyla kastedilen kısaca uzaydan 
elektromanyetik uzaktan algılamadır. 
 
3. Uzaktan algılama en dar anlamda elektromanyetik enerji kullanılarak uzaydan insanlı 
ve/veya insansız uydulardan Yer’e ve Yer kaynaklarına ait veri kaydedilmesi ve bu 
verilerin incelenmesi yoluyla Yer ve Yer kaynaklarına dair bilgi üretilmesidir. Bu tanım bir 
anlamda 2. tanımdaki uzaydan uzaktan algılama kavramının daha açıklık kazandırılmış 
biçimidir. Bütün dünyada uzaktan algılama için bu tanım benimsenmiştir.  Bu tanımla 
Yer gözlem amaçlı uzaktan algılama (Earth Observatory Remote Sensing)  
kastedilmekte, meteorolojik uzaktan ise algılama tanımın dışında tutulmaktadır. Jeolojik 
uzaktan algılama, Yer gözlem amaçlı uzaktan algılama içinde bir alt disiplindir.  
 
Gelişen teknoloji Yer dışında Ay, Mars vd. gezegenler hakkında da uzaktan algılamadan 
yararlanılmasını sağlamaktadır. Önceden değinildiği gibi, jeolojik çalışmalarda havadan 
uzaktan algılamanın kullanılması fotojeoloji disiplinini, uzaydan uzaktan algılama da 
jeolojik uzaktan algılama disiplinini ortaya çıkarmıştır. Günümüzdeki olanak ve koşullar 
fotojeolojiyi artık jeolojik uzaktan algılama kapsamında bir alt başlık konumuna 
getirmiştir diyebiliriz. 
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Fotoğrafçılığın Kısa Tarihçesi 
 

Havadan uzaktan algılama için fotoğrafçılığın ve havacılığın ortaya çıkması gerekmiştir. 
Fotoğrafçılık 1800’lü yılların ikinci çeyreğinden itibaren keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. Bu 
gelişmedeki başlıca kilometre taşları aşağıda özetlenmiştir  (geog.ucsb.edu). 
 
1. Daha önceki yıllarda ve hatta asırlardaki kimi keşiflere dayalı olarak,1825 yılında 
Fransız Joseph Nicephore Niepce kurşun-kalay alaşımından yapılı parlatılmış bir levha 
(pewter) üzerine Judea bitümü adı verilen bir petrol türevi sürmüş ve gün ışığında bunu 
8 saat pozlayarak görüntü (fotoğraf) elde etmiştir.  
 
2. Niepce’nin 1833’te ölümünden sonra Paris’te Louis Daguerre fotoğrafçılık yöntemini 
geliştirmeye devam etmiş; üretilen fotoğrafın nasıl tespit edilebileceğini keşfetmiştir.  
 
3. Aynı yıllarda (1832) Brezilya’lı Hercule Florence da benzer bir tespit yöntemi 
geliştirmiş ve ilk  kez fotoğraf kavramını kullanmıştır.  
 
4. 1839’da Daguerre parlatılmış gümüş levha, cıva buharı ve sodyum thiosulfat 
kullanarak  tesbit edilmiş ve kalıcılaştırılmış fotoğraf üretmiştir. 
 
5. 1830’larda stereoskop bulunmuştur. 
 
6. 1840’ta Fox Talbot pozitif fotoğrafların çoğaltılmasına yarayan negatifler üretmeyi 
başarmıştır. Şekil 7’de Talbot’un 1935-39 arasında kullandığı kameralar görülmektedir 
(edinphoto.org.uk). Bu kameraları günümüzdeki kameralarla (Şekil 8) karşılaştırırsak, 
gelişmenin boyutlarını kolayca görebiliriz.  
 
7. İlk renkli fotoğraf da 1861 yılında İskoç fizikçi James Clerk Maxwell tarafından 
üretilmiştir. Ancak baskısı yapılabilen renkli fotoğraf üretimi 1907’den sonra 
gerçekleşmiştir. 
 
8. Sonraki yıllarda yöntemlerin ve teknolojinin geliştirilmesiyle modern fotoğrafçılık 
ortaya çıkmıştır. 
 
9. Sayısal fotoğrafçılığın temeli ise 1969’da William Boyle ve George E. Smith 
tarafından Bell laboratuarlarında CCD çipi (charge-coupled device) üretimi ile atılmıştır. 
1973’te Fairchild Semiconductor Şirketi 100 satıra 100 sütunluk, büyük görüntü 
oluşturabilen CCD çipini piyasaya çıkarmıştır. 1975’te CCD mozaik kalıplı görüntü 
algılayıcısı geliştirilmiştir. 1986’da ise Kodak Firmasının uzmanları ilk mega piksel 
algılayıcıları üretmişlerdir (geog.ucsb.edu). 
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Şekil 7 (solda)- Talbot’un 1835-1839 arasında kullandığı kameralar  
 (edinphoto.org.uk).  

Şekil 8 (sağda)- Sağda karşılaştırma amacıyla konulmuş, günlük yaşamda yaygın 
olarak kullanılan kameralardan bir örnek görülmektedir. 
 

Havadan Fotoğraf Çekimi 
 
Fotoğrafın keşfinden sonra hava fotoğrafı çekilebilmesi için havacılığın da ortaya çıkması 
gerekirdi. Ancak meraklı bazı insanlar bunu beklemeden güvercinlerden ve yere bağlı 
balonlardan yararlanarak bu alandaki ilk adımları atmışlardır. Konuya ilişkin tarihsel 
gelişmeler aşağıdaki paragraflarda kısaca özetlenmiştir. 
 

1. Fotoğrafın keşfinden hemen sonra heveslenilen ilk kullanım alanlarından biri 
yukarıdan yani havadan şehirlerin, ormanların, askeri alanların vd. fotoğraflarının 
çekilmesi olmuştur.  
 
2. Bilindiği gibi havacılığın ilk adımı olan Balon’un tarihçesi 1783’te Fransız  Mongolfier 
Kardeşler’le başlamıştır. 
 
3. Motorlu uçağın tarihçesi ise 1903’te ABD’li Wright Kardeşler’e dayanmaktadır. 
 
4. Yukarıda da belirtildiği gibi havadan yer fotoğrafı çekmek için başlangıçta basit 
otomatik kameralar uçurtmalara veya güvercin göğüslerine bağlanarak kullanılmıştır. 
Daha sonra balonlar ve yeni keşfedilen uçaklar devreye girmiştir. 1897 yılında ünlü 
Alfred Nobel rokete bağlı bir kamerayla da ilk hava fotoğrafını çekmiştir. 
 
5. Bilinen ilk hava fotoğrafı 1858’de Nadar adıyla da anılan Fransız Gaspar Felix 
Tournachon tarafından çekilmiştir (Şekil 9 ve 10). Nadar hava fotoğraflarının haritalama 
ve yer inceleme çalışmalarında kullanılabileceğine dair fikrinin patentini 1855’te almış, 
ancak başarılı fotoğraf çekimi için teknik hazırlıkları ve denemeleri 3 yıl sürmüştür. Yere 
bağlı bir balondan çekilmiş hava fotoğrafı örneği Şekil 11’de görülmektedir. 
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İlk hava fotoğrafı örnekleri:  
Şekil 9 (solda) - Nadar’ın 1862’de çizilmiş bir karikatürü.   
Şekil 10 (ortada) - Nadar’ın 1866’da balondan çektiği bir Paris hava fotoğrafı.   
Şekil 11 (sağda) - James Wallace Black tarafından bağlı bir balondan çekilmiş 
Boston hava  fotoğrafı  (her üçü de rst.gsfc.nasa.gov’dan alınmıştır).    

 
6. 1903’te Julius Neubrunner güvercinin taşıyabileceği bir otomatik kamera üretmiştir. 
Yine 1903’te Bavyera’da orduda hem hava fotoğrafı çekmek hem haber götürüp 
getirmek için “güvercin birimi” oluşturulmuştur.  Balonların çok daha kolay vurulup 
patlatılmasına karşın, güvercinlerin vurulmasının daha zor oluşu bir üstünlük olarak 
kabul ediliyordu. Şekil12-14 bu konuda seçilmiş birkaç örnektir 
(employees.oneonta.edu). 
 
7. Rokete bağlı bir kamera ile başarılı ilk hava fotoğrafı çekimi 1897’de İsveçli ünlü 
Alfred Nobel tarafından gerçekleştirilmiştir. 1906’da Alman Alfred Maul roketle hava 
fotoğrafı çekme tekniğini geliştirmiş ve 780m yüksekten çekim yapmıştır 
(papainternational.org; Şekil 15 -17). 
 
8. Uçaktan ilk hava fotoğrafı 1909 yılında Wilbur Wright tarafından İtalya Hükümeti 
için çekilmiştir (papainternational.org, Schüttemeyer 2007, aeroflight.co.uk; Şekil 18 ve 
19’a da bkz.). 
 

Hava Fotoğraflarının Kullanım Alanları ve Fotojeoloji 
 
Hava fotoğrafları başlangıçta askeri amaçlar ve haritacılık işlerinde kullanılmıştır. I. ve 
özellikle II. Dünya Savaşında uçak ve hava fotoğrafı çekimi alanında sağlanan teknolojik 
gelişmeler, fotoğrafların kullanım alanlarını da genişletmiştir. Tarım ve ormancılık gibi, 
jeoloji de bu alanlardan önemli biridir. Yukarıda da değinildiği gibi bu kullanım kısaca bir 
arazinin jeolojik özelliklerini ortaya koymak ve haritalamak için hava fotoğraflarından 
yararlanılmayı sağlayan disiplini, yani fotojeolojiyi, ortaya çıkarmıştır. 
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Şekil 12 (solda)- 1903’te Neubrunner’in güvercine bağlı otomatik kamerası. 
Şekil 13 (ortada) ve Şekil 14 (sağda)-  Aynı yıllarda fotoğrafçı güvercinlerin 
çektiği resim örnekleri (papainternational.org ve employees.oneonta.edu). 

 

 
Şekil 15 (solda)- A. Nobel’in çektiği İsveç’ten bir köy manzarası hava fotoğrafı. 
Şekil 16 (ortada)- A. Maul’un roketten çektiği bir Almanya manzarası. 
Şekil 17 (sağda)- A. Maul’un roket fırlatma hazırlığı (her üçü için 

papainternational.org). 

 
Şekil 18 (solda)- 1903 yılında Wright Kardeşler’in ilk uçak denemesi. Bu tarihten 
sonra sistemli olarak hava fotoğrafları çekimi başlamıştır. Özellikle I. Dünya 
Savaşı yıllarında askeri amaçlarla bu konuda önemli gelişmeler sağlanmıştır 
(Schüttemeyer, 2007). 
Şekil 19 (sağda)- I. Dünya Savaşında İngiltere’nin kaydettiği bir hava fotoğrafı-
1914 (aeroflight.co.uk). 
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1935’lerde Hollanda Shell Şirketi  Yeni Gine’de geniş bir alanda petrol arama çalışmaları 
yapmak için hava fotoğraflarından yararlanmıştır. A.J. Eardley  tarafından yazılmış ve 
1941 yılında yayımlanmış “Interpretation of aerial photographs” (Edwards Brothers, 

203pp.) ve H.T.U. Smith tarafından  yazılarak 1943 yılında  yayımlanmış “Aerial 
photographs and their applications” (Appleton-Centure-Crofts Inc, 372pp.) başlıklı 
kitaplar fotojeoloji alanında yazılmış ilk kitaplar olarak kabul edilmektedir (Tatar Y. 

1978).  Türkçe’de ilk düzenli fotojeoloji ders kitabı Y.Tatar (1978) imzasıyla  Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nde yayımlanmıştır. 
 

Roket Tarihçesinin Başlangıcı 
 
Yapay uyduların fırlatılması ve bir gezegen etrafında yörüngeye yerleştirilmesi 
yönündeki gelişmelerin temelinde roket teknolojisi fikri yatmaktadır. Bilindiği gibi roket 
tepki ilkesine dayanır. Şişirilmiş bir balonla yapılan deney roket ilkesini anlamak için 
yapılan en  basit deneydir. Balonun ağız kısmı hafif açıldığında, ağız kısımdan gaz 
boşalırken, içerdeki gazın ters yöndeki basıncı ile balon ağzın ters yönünde uçar. 
 
İlk roket 1232’de Çin İmparatorluğunda fırlatılmıştır. Avrupa’da kayda geçen ilk roket 
fırlatılışı 1555’te Almanya’da gerçekleşmiştir. 1807’de İngilizler Bolonya Savaşında roketi 
ilk kez silah olarak kullanmışlardır (wikipedia.org). Yukarıda belirtildiği gibi roketler 20. 
Yüzyılın tam başlarında havadan yer fotoğrafı çekimi için de kullanılmıştır (Şekil 16). Aynı 
yüzyılın ortalarına doğru atmosfer dışından ilk yer fotoğrafının çekiminde de roket 
kullanılmıştır (Şekil 22). 
 

Uzaya İlk Adım ve Uzaydan İlk Fotoğraf 
 
Uzaydan uzaktan algılamanın ortaya çıkması yapay uyduların ve görüntü teknolojisinin 
keşfine ve geliştirilmesine dayanmaktadır. İnsanlık uzaya ilk adımını Sovyet Rusya’nın 
04.10.1957’de fırlattığı insansız Sputnik 1 uydusu ile atmıştır (Şekil 20). Kanımızca bu 
tarih “Bilgisayar ve Uzay Çağı’nın” başlangıcı sayılmalıdır. ABD tarafından1981’den 
itibaren devreye sokulan Uzay Mekiği bu gelişmelerin ileri bir aşamasını 
simgelemektedir (Şekil 21).  
 
Bazı araştırmacılar uzaya açılmanın başlangıç tarihi olarak 24 Ekim 1946’yı kabul 
etmektedirler. Bu tarihte, yani Sputnik 1’den 11 yıl önce, New Mexico Çölü’nden 
fırlatılmış V-2 roketine bağlı bir kamera ile 65mil (105 km) yüksekten ki atmosfer 
kalınlığını 100 km varsayarsak, atmosfer dışından ilk Yer fotoğrafı da çekilmiştir 
(airspacemag.com). 07 Mart 1947’de yine aynı yerden aynı roketle, bu kez 101 mil (165 
km) yüksekten Kaliforniya Körfezi çevresinin fotoğraf çekilmiştir (Şekil 22). Ancak 
konuya atmosfer dışında Dünya etrafında bir yörüngeye yerleştirilen ve bir süre 
yörüngede kalan uzay aracı açısından bakıldığında, bunun öncüsü elbette ki Sputnik 
1’dir.   
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Şekil 20 (solda)-  Sputnik I: Sovyet Rusya’nın  04.10.1957  tarihinde atmosfer dışına 
fırlatıp, Dünya etrafında yörüngeye yerleştirdiği yapay uydu insanoğlunun uzaya 
attığı ilk adımdır. 2 mm kalınlıkta alüminyum AMG6T (alüminyum, magnezyum, 
titanyum) alaşımdan yapılı, 585 mm çaplı içi boş küre şekilli, ağırlığı 83.6 kg, 4 
antenli.  Dünya etrafında yüksekliği 223-950 km arasında değişen eliptik bir 
yörüngede 22 gün çalışmış; 04.01.1958’de Dünya’ya düşmüştür 
(history.spacebusiness.com ve wikipedia.org). 
Şekil 21 (sağda)- Uzay Mekiği Discovery 14 günlük uçuşu sırasında (reuters.com). 
 

 

 
 

 
Şekil 22 (solda)- Kaliforniya Körfezi çevresinin bir V-2 roketine yerleştirilmiş 
kamera ile 1947’de 101 mil (165 km) yüksekten çekilmiş ilk uzay fotoğrafı 
(airspacemag.com). 
 
Şekil 23 (sağda)-  Dünya yörüngesindeki yapay uyduların çokluğunu simgeleyen 
tasarlanmış resim. Binlerce uydunun ve on binlerce uydu parçasının Dünya 
etrafını doldurması “uzay çöplüğü” olarak nitelendirmektedir (natural-

environment.com). 
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LANDSAT 1’den (1972) Beri Uzaktan Algılama İle İlgili Gelişmeler 
 
Sputnik 1 ile uzaya atılan ilk adım, o dönemin iki süper gücü olan ABD ve Sovyet Rusya 
arasında uzay yarışını da başlatmıştır. Önceleri ABD ve Sovyet Rusya arasında 
meteoroloji, telekomünikasyon, Yer gözlem ve diğer amaçlarla süren uzay yarışmasına 
daha sonra Batı Avrupa ülkeleri (ESA), Hindistan ve başka birçok ülke katılmıştır.  O 
zamandan bu yana çeşitli ülkelerin değişik amaçlarla uzaya fırlatılıp Dünya etrafında 
yörüngeye sokulan ve halen çalışma halinde olan uydular, çalışma ömürlerini doldurup 
işlevsiz kaldıkları halde yörüngelerinde dönmeye devam eden uydular, bunların 
kimilerinden kopan metal parçaları Dünya etrafında, deyim yerindeyse adeta bir çöplük 
oluşturmuş durumdadırlar (Şekil 23). 
 
ABD’nin 1972’de fırlatıp yörüngeye yerleştirdiği LANDSAT 1 uydusu Yer gözlem amaçlı 
ilk uydu olarak kabul edilmektedir (Tatar Y., 1979). Bu yazıda LANDSAT1’den (1972) 
başlanarak, o zamandan günümüze kadar ortaya çıkan önemli Yer gözlem amaçlı 
uydular ve bunlara dayalı başlıca gelişmeler, tarihsel sıra gözetilerek özetlenmeye 
çalışılmıştır. Çeşitli internet kaynaklarından yararlanılarak hazırlanan konuyla ilgili özet 
bilgiler Tablo 1-7’de sunulmuştur. 

1. Kısa süre içinde kullanılan uydu sayısı hızla artmış, uydu teknolojisi gelişmiştir. ABD 

dışında şimdi birçok başka ülke uzaktan algılama uydusuna sahiptir. Türkiye’nin de 

uzaktan algılama verileri sağlayan küçük bir katılımı bulunmaktadır (Bilsat 2003 , Rasat 

2011).  

 

  
 

 
Şekil 24 (sağda)- Landsat 1, 1972.  Ağırlık 816 kg (rst.gsfc.nasa.gov). 
Şekil 25 (ortada)- Quickbird 2,  2001. Ağırlık 950 kg (spaceandtech.com). 

Şekil 26 (solda)- Radarsat 2, 2004. Ağırlık 2300 kg (space.skyrocket.de). 
 

2011 Ekim ayı internet taramasına göre Landsat1’den günümüze, kullanılabilir 
çözünürlüklerle yer gözlem amaçlı kayıt yapan uydu sayısı, bir bölümü görev süresini 
doldurmuş olmakla birlikte, 70’in üzerindedir (Tablo 1-7).  Uyduların dış yapısı hakkında 
genel bir fikir vermek üzere Şekil 24-26’da birkaç örnek görülmektedir. 
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Tablo 1-Önemli Yer Gözlem Uyduları 1 
 

Uydu Yıl Ülke Kanal sayısı Maks.Çöznlk (m) 

SALYUT 1971-91 
Sovyet 
Rusya 

İlk Uzay istasyonu 

LANDSAT 1 1972 ABD 7 80-30 

LANDSAT 2 1975 ABD 7 30 

LANDSAT 3 1978 ABD 7 33 

UZAY MEKİĞİ 1981+ ABD 5 10 

LANDSAT 4 1982 ABD 7 30 

LANDSAT 5 1984 ABD 7 30 

RESURS  01 1 1985 Rusya/CIS 10 33 

SPOT 1 1986 Fransa 4 10 

IRS 1A 1988 Hindistan 8 36 

RESURS 01 2 1988 Rusya/CIS 8 33 

RESURS F 1988 Rusya/CIS 5 4 
 

 
Tablo 2-Önemli Yer Gözlem Uyduları 2 

 

Uydu Yıl Ülke Kanal sayısı Maks.Çöznlk (m) 

Buran-Mekik 1988 Rusya, ABD mekik kopyası, insansız ilk uçuş 
2002, hangar kazası sonu vazgeçilmiştir 

SPOT 2 1990 Fransa 4 10 

ALMAZ 1 1991 Rusya/CIS 1 10 

ERS 1 1991 ESA 2 30 

IRS 1B 1991 Hindistan 8 36 

JERS 1 1992 Japonya 4 18 

SPOT 3 1993 Fransa 4 10 

RESURS F3 Rusya Rusya 1 2 

IRS 1E 1993 Hindistan,              kalkışta kaybedilmiştir 

IRS P2 1994 Hindistan 4 32 

RESURS 01 3 1994 Rusya/CIS 5 33 

ERS 2 1995 ESA 2 30 
 

Landsat 1’den (1972) bu yana, uydu sahibi ülkelerin ve uyduların sayısı o kadar hızla 
artmıştır ki, bunların ismen izlenmesi bile zaman alıcı bir konu haline gelmiştir. Tablo 1-
6’da esas amacı karasal alanların uzaktan algılanması olan ve ürünlerinden gerçekten de 
bu çalışmalarda yararlanılan 70 kadar uydu listelenmiştir.  
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    Tablo 3-Önemli Yer Gözlem Uyduları 3 
 

Uydu Yıl Ülke Kanal sayısı Maks.Çöznlk (m) 

IRS 1C 1995 Hindistan 7 5.8 

RADARSAT 1 1995 Kanada 1 8 

IRS P3 1996 Hindistan 18 5.2 

PİRODA/MİR 1996 Rusya/CIS 11 6 

ADEOS 1 1996 Japonya 7 8 

IRS 1D 1997 Hindistan 6 24 

ORBVİEW 2 1997 ABD 8 1000 

SPOT 4 1998 Fransa 4 10 

SPİN 2 1998 Rusya 2 2 

RESURS 01 4 1998 Rusya/CIS 9 35 

KOMPSAT 1 1999 Kore-G 1 6.6 

LANDSAT  7* 1999 ABD 9 15 
 

Tablo 4- Önemli Yer Gözlem Uyduları 4 
 

Uydu Yıl Ülke Kanal sayısı Maks.Çöznlk (m) 

IKONOS 1 1999 ABD Kalkışta kaybedilmiştir 

IKONOS 2* 1999 ABD 5 0.8 

CBERS 1 1999 Çin-Brezilya 11 20 
TERRA (EOS AM 1) 1999 ABD-Japonya 14, 36 15 

EO 1 2000 ABD 228 10 

EROS A 2000 İsrail 1 1.9 

QUİCKBİRD 1 2000 ABD Kalkışta kaybedilmiştir 

QUİCKBİRD 2* 2001 ABD 5 0.61 

PROBA 1 2001 ESA 200+ 5 

ENVİSAT 1 2002 ESA 24 30 

SPOT 5A* 2002 Fransa 6 2.5 
ADEOS 2 2002 Japonya 34 250 

 

Her uydunun adı anahtar sözcük olarak kullanılıp internete girildiğinde, bu uydu 
hakkında pek çok bilgi kaynağına ulaşılabilmektedir. Tablolarda, birkaç istisna dışında, 
özellikle algılayıcı çözünürlüğü 1 m veya daha yüksek olan uydular (*) ile işaretlenmiştir.  
Verilen maksimum çözünürlük esas olarak pankromatik kanallarda (siya-beyaz) ulaşılan 
çözünürlüklerdir. Uyduların yörüngede çalışma ömürleri birbirinden farklı olmakla 
birlikte genelde 3-10 yıl gibi bir aralık geçerlidir. Tablo 7’de yakın gelecekte sisteme 
katılacak yüksek çözünürlüklü önemli birkaç uydu listelenmiştir. Bunlar arasında Geoeye 
2 ile ulaşılabilecek 0.25 m çözünürlük ilgili çevrelerin heyecanla bekledikleri en yüksek 
yer çözünürlüğü olacaktır. 
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Tablo 5-Önemli Yer Gözlem Uyduları 5 
 

Uydu Yıl Ülke Kanal sayısı Maks.Çöznlk (m) 

ORBVİEW 3* 2003 ABD 5 1 

BİLSAT 2003 Türkiye 13 13 

IRS P6 2003 Hindistan 11 5.8 

CBERS 2 2003 Çin-
Brezilya 

11 20 

ALOS 2004 Japonya 25 2.5 

RADARSAT 2* 2004 Kanada 1 3 

FORMOSAT 2 2004 Tayvan 6 2 

SPOT 5 2004 Fransa 6 2.5 

CARTOSAT 1 (IRS P5) 2005 Hindistan 2 2.5 

MONİTOR E1 2005 Rusya 4 8 

KOMPSAT 2* 2006 Kore-G 5 1 

RESURS DK 2006 İsrail 1 0.70 

 
Tablo 6-Önemli Yer Gözlem Uyduları 6 

 

Uydu Yıl Ülke Kanal sayısı Maks.Çöznlk (m) 

EROS B* 2006 İsrail 1 0.70 

CARTOSAT 2 (IRS 
2A) 

2007 Hindistan 1 2.5 

WORLDVİEW 1* 2007 ABD 6 0.50 

TERRASAR X 2007 Almanya 1 1 

COSMO SKYMED 1 2007 İtalya 1 1 

COSMO SKYMED 2 2007 İtalya 1 1 

COSMO SKYMED 3 2008 İtalya 1 1 

GEOEYE 1 2008 ABD 5 0.41 

RAPIDEYE 2008 Almanya 5 5 

WORLDVİEW 2* 2009 ABD 9 0.50 

CARTOSAT 2B* 2010 Hindistan 1 0.8 

COSMO SKYMED 4 2010 İtalya 1 1 

RASAT 2011 Türkiye 4 7.5 
 

2. Dünyaya geri dönmeyen uydular dışında, 1981 yılından itibaren uzaya gidip-dönen 

insanlı Uzay Mekiği serisi sisteme girmiştir (Şekil 21 ve 27). Uzay çalışmalarında  çok 

önemli bir devrim sayılan Uzay Mekiği serüveninde ilk uçuş Columbia ile 12.04.1981 

yapılmış ve 54.5 saat sürmüştür. Atlantis’le 08-21 Temmuz 2011 tarihleri arasında 

yapılan 13 günlük 135. uçuş ile, yeni bir programa geçmek amacıyla  mekik dosyası 

kapatılmıştır (nasa.gov).   
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Tablo 7- Yakın Gelecekteki Önemli Yer Gözlem Uyduları  

Uydu Yıl Ülke Kanal sayısı Maks.Çöznlk (m) 

CBERS 3 2012 Çin-Brezilya 12 5 

GEOEYE 2 2012 ABD 5 0.25 

LANDSAT LDCM 2012 ABD 11 15 

CBERS 4 2014 Çin-Brezilya 12 5 

CARTOSAT 3 2015 Hindistan 5 0.30 
 

Uzay mekiklerinin yörünge yüksekliği 300 km civarında,  mürettabatı uçuşlara göre  2-10 
kişi arasında değişmektedir. 30 yıllık sürede değişik uçuşlarda adları Columbia, 
Challenger, Discovery, Atlantis ve Endeavour olan mekikler kullanılmıştır. Bu arada iki 
önemli kaza yaşanmıştır. 1986’da Challenger fırlatıldıktan kısa bir süre sonra, 2003’te de 
Columbia uçuş dönüşü atmosfere girişte parçalanmıştır. 
 
NASA’nın Mekik yerine tasarladığı ve üzerinde çalıştığı yeni uzay aracı Crew Exploration 
Vehicle (CEV) adını alacaktır. Aracın değişik modelleri üretilecek ve bunlar sadece Uzay 
Mekiğinin yerini almakla kalmayacak, Ay’a ve Mars’a gidiş-gelişler için de kullanılacaktır 
(education.jsc.nasa.gov). 
 

  
Şekil 27 (solda)- Uzay Mekiği  Discovery kalkışa hazır durumda. 1- Mekik; 2 ve 3 
kalkış roketleri, 4 harici tank. Şekil 21’e de bkz. (wikipedia.org). 
Şekil 28 (sağda)- Uluslar arası Uzay İstasyonu’nun 2011’deki durumu.Uzay 
Mekiği Endeavour’dan çekilmiş bir fotoğraf. Orijinali renkli (wikipedia.org). 

 

3. Yapımına 1998’de başlanmış ve henüz tam olarak bitmemiş olan Uluslararası Uzay 
İstasyonu’ndan (ISS) da hem otomatik algılayıcılarla, hem özellikle astronotların 
kullandıkları yüksek çözünürlüklü çok özel kameralarla kayıtların yapıldığı bir uzaktan 
algılama platformu olarak yararlanılmaktadır (Şekil 28).  
 

4. Görüntü çözünürlüğü konusunda çok büyük gelişmeler olmuştur. Çözünürlüğe bağlı 
olarak kullanılabilir görüntü ölçekleri de büyük değerlere ulaşmıştır. 1972’de Landsat 
1’de 80m ile başlayan çözünürlük 1999’da Ikonos2’de 0.81m’ye, 2001’de 
Quickbird2’de 0.61m’ye,  2008’de Geoeye1’de (Orbview5) 0.41m’ye yükseltilmiştir. 
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2012’de fırlatılması öngörülen Geoeye2’de 0.25m’ye yükseltilmesi beklenmektedir 
(spacenews.com).  Tüm Dünya mozaiği olan Google Earth ve Wikimapia gibi sitelerde 
kimi bölgelerde 2 cm’lik çizgi ölçek  10 m’ye karşılık gelmekte, yani görüntü, netliğin bir 
miktar azalması pahasına 1/500 ölçeğine kadar büyütülebilmektedir (Şekil 33, 34). Çoğu 
wikimapia.org’dan seçilerek alınmış bazı görüntü örnekleri Şekil 29-32’de verilmiştir. 

 

  
 
Şekil 29 (solda)- Karapınar İlçesi 10 km kadar güneybatısında Küçükmedet Volkanı 
ve kuzeybatı kenarındaki maar (wikimapia.org). Ayrıntı için Tatar 1978’e bkz. 
Şekil 30 (sağda)- Wyoming eyaletinde, petrol üretimi de yapılan Circle Ridge kapalı 
antiklinali (wikimapia.org).  

 

Çözünürlüğün yükseltilmesi aşağıdaki gelişmelerle sağlanabilmiştir. Niteliğin hızla 
artmasında uydu teknolojisindeki gelişmeler kadar, hatta ondan da fazla algılayıcı 
teknolojisindeki gelişmeler etkili olmuştur. Bu yazı kapsamında algılayıcı teknolojileriyle 
ilgili ayrıntıya girilmesi öngörülmemiştir. Bu konuda özel yayınlara bakılabilir (örneğin 
Albert 2009, ccrs.nrcan.gc.ca 1998, esa.int 2004, geo.mtu.edu, Liew 2001, Sesören 1998, 

Short 2010, Prost 2001, Rencz&Rverson-eds. 1999, Tatar&Tatar 2006). 
 

� Yörünge yüksekliği yaklaşık 1000 km’lerden 350-400 km’lere kadar 

düşürülmüştür.  

� Optik çok kanallı algılayıcıların (multispektral scanner) ve sayısal kameraların 

yapısında kullanılan teknoloji CCD (Charge-Coupled Device) ve CMOS (Complemantary 

Metal-Oxide-Semiconductor)  çipleriyle geliştirilmiştir.  

� Algılayıcı radarlarda yapay diyafram (synthetic aperture radar-SAR) geliştirilerek 

çözünürlük yükseltilmiştir (Şekil 41).  

� Uzay Mekiği ve Uzay İstasyonu gibi uydularda çalışan astronotların kullandıkları 

sayısal görüntüleme kameralarında kullanılan elektronik ve optik teknolojisi de önemli 

ölçüde geliştirilerek, kaydedilen fotoğraf ve görüntülerde çözünürlük yükseltilmiştir. 
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Şekil 31- Kuzey Namibya’da (21.14S 14.56N) Brandberg granit masifinin (sol üst) 
kırmızı nokta ile işaretlenmiş kısmından bir görüntü (wikimapia.org). Sol üst 
köşedeki görüntü bir Landsat 7 ETM+ görüntüsüdür. Masifin çapı yaklaşık 27 km, 
yaşı 120 milyon yıl kadardır (lpi.usra.edu). Masifin etrafını çepeçevre saran koyu 
renkli halkadaki bu kayaçlar büyük olasılıkla kontak metamorfizmaya uğramıştır.  

 

 
 
Şekil 32- Fırat Nehri’nin Erzincan Ovası çıkışı – kırmızı nokta (Geoeye, 

wikimapia.org). Sol altta  80 m çözünürlüklü  Landsat 1 (1972) görüntüsü. 40 
yıldan az bir süre içinde erişilen gelişmenin boyutu burada net olarak 
görülmektedir. 
 

5. Görüntülerde renk öğesi gelişmiş, yapay renkliler (falsecolor) yanında doğal renkli 
görünümde ürünler ortaya çıkmış, netlik de artmıştır. Değişik kanal kombinasyonları ile 
üretilen yapay renkli kimi görüntülerde yerin jeolojik özellikleri çok daha belirgin olarak 
ortaya çıkarılmıştır (Şekil 35-39). 
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Şekil 33 (solda)- Güney Mısır’da (27.04N 33.3W) kristalin bir arazi parçasının 
1/1000 ölçeğine büyütülmüş görüntüsü (Geoeye; wikimapia.org). 
Şekil 34 (sağda)-  Güney Namibya’da (27.8S 17.0E) kıvrımlı bir arazi parçasının 
1/1000 ölçeğine büyütülmüş görüntüsü (Geoeye; wikimapia.org). 

 

  
Şekil 35 (solda)- Toroslarda yaygın olan kireçtaşları üzerinde karstik aşınma 
yüzeyleri de sık görülür. Bu örnek Bolkar Dağlarından küçük bir  alanı  gösteren, 
doğal renge yakın renkteki bir örnektir (wikimapia.org). 

Şekil 36 (sağda)- Utah’ta San Rafael Yükselimi (domu). Yaklaşık 100 km kadar 
eksen uzunluğu ve oldukça büyük genişliği olan bu yapının Landsat 1 tarafından 
kaydedilmiş bir görüntüsü Tatar 1979’da bulunmaktadır. Kaynağında 
çözünürlüğü çok yüksek olduğundan 1/500 ölçeğine kadar büyütülebilmektedir 
(wikimapia.org). 
 

6. Mono görüntüler yanında, Landsat 1’den itibaren denenen stereoskopik görüntü 
sağlama olanakları giderek geliştirilmiştir. Günümüzde çeşitli yer gözlem amaçlı uzaktan 
algılama uydularında bu olanaktan yararlanılmaktadır (Şekil 40). 
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Şekil 37- Harrat Khaybar volkanik bölgesinden bir görüntü; Medine’nin yaklaşık 
137 km kuzeydoğusu. 5 milyon yıl önce başlamış olan etkinliğin sonuncusu MS 
600-700 yılları arasında gerçekleşmiştir. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan 400 
mm mercekli Kodak 760C sayısal kamera ile 31 Mart 2008’de çekilmiş astronot  
fotoğrafı (earthobservatory.nasa.gov). Bu yazı için bir miktar küçültülmüş olan 
görüntüdeki netliğe dikkat ediniz. 
 

  
 
Şekil 38 (solda)- Sivas’ın yaklaşık 45 km doğusunda Celalli  bucağı  yakınında 
Bozbel Antiklinali (39.59N 37.77E).   Bakış kuzey,  15 m çözünürlüklü Landsat 7 
verilerinden kanal kombinasyonu ile üretilmiştir  (zulu.ssc.nasa.gov).  
Şekil 39 (sağda)- Malaspina Buzulu, Alaska’nın en büyük buzulu. 3880 km2’lik bir 
alan kaplar. Bu görüntü Landsat 7 kayıtlarından üretilmiştir 
 (earthasart.gsfc.nasa.gov). 
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Şekil 40- Filipinler, Pinatubo 
Yanardağı, stereoradar 
görüntüsünün bir bölümü. 
Uzay Mekiği 1994 (sol)  ve 
1995 (sağ) kaydı  
 (visibleearth.nasa.gov). 

 
 
 

 

7.  Yer özellikleri hakkında daha farklı ve yararlı bilgiler taşıyan nitelikli radar 
görüntüleri; birden fazla radar kayıt kanallarından sağlanan veriler birleştirilerek, arazi 
özelliklerini daha ayrıntılı gösteren görüntüler üretilmiştir (Şekil 40, 41). Yapay 
diyaframlı sivil görüntüleme radarı ilk olarak 1978’de Seasat uydusunda kullanılmıştır 
(southport.jpl.nasa.gov). Daha sonra 1981’den itibaren Uzay Mekiği serisinin, ayrıca 
Jers, Ers 1, Envisat ve başka bir çok uzaktan algılama uydusunun algılayıcıları arasında 
radar sistemleri de yer almıştır. Kanada’nın Radarsat 1 ve Radarsat 2 uyduları özel 
olarak radar sistemi ile çalışan uydulardır (eaton.math.rpi.edu). 
 

8. Radar polarimetri ve özellikle cm boyutlarındaki yer değişikliklerinin belirlenebildiği 
radar interferometri teknikleri geliştirilmiştir. 
 
Radar polarimetri radar sinyallerinin bir arazi yüzeyine çarptırılıp dağıtılarak 
yansıtıldığında polarizasyon özelliklerinin yüzeyin kimi özelliklerine, örneğin nemlilik 
durumuna, pürüzlülük-engebe durumuna bağlı şekilde değişim göstermesine 
dayanmaktadır. Polarizasyon özellikleri değişmiş olan bu geri dönen sinyaller 
kaydedilerek hedef arazi alanlarının özelliklerinin belirlenmesinde ve arazi 
sınıflamasında kullanılan görüntüler üretilmektedir (cv.tu-berlin.de; Şekil 42). 
 
9. Radar interferometrinin kısa özeti ise şöyle ifade edilebilir: Yapay diyaframlı radarlar 
(SAR) her hava koşulunda gece ve gündüz yeryüzünün yüksek çözünürlüklü 
görüntülerini kaydederler. Bu görüntüler yüzey özellikleri hakkında değerli bilgiler taşır. 
Aynı bölgeye ait iki veya daha fazla radar görüntüsü birleştirilerek çok yüksek doğruluklu 
(cm ölçütlerinde) ve yüksek çözünürlüklü sayısal yükseklik haritaları ve yüzey değişimi 
haritaları hazırlanabilir. Bu tekniğe radar interferometri veya kısaca INSAR 
denilmektedir. Radar interferometri tekniği uydulara taşınarak deprem, yanardağ 
etkinlikleri, buzul hareketleri, kütle hareketleri, zemin alçalma ve yükselme hareketleri 
gibi konuların araştırılmasında başarıyla kullanılmaktadır (radar.jpl.nasa.gov). Uzaydan 
interferometrik radar kayıtları ilk defa 1991’de ESA’nın ERS 1 uydusundan sağlanmıştır 
(esa.int). 
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Şekil 41 (solda)- Afrika’da Rwanda-Kongo-Uganda sınırında diri yanardağları 
gösteren radar görüntüsünden bir bölüm. 1994.10.03 tarihli Uzay Mekiği 
kaydında (SIR-C/X-SAR) L kanala kırmızı, C kanala yeşil ve mavi renkler verilerek 
üretilmiştir. Resim eni yaklaşık 70 km (visibleearth.nasa.gov).  
Şekil 42 (sağda)-  Radar polarimetri uygulaması: Bir buzul bölgesinde buz türü 
sınıflaması. Mavi- Yeni oluşan ince buz / yumuşak ilk yıl buzu; oranj, yeşil, siyah- 
Kabarık ilk yıl buzu / moloz; pembe, pastel yeşil- Sıkılaşmış ilk yıl buzu; gri beyaz- 
Bir yıldan daha eski buzlar (ccrs.nrcan.gc.ca).  

 

10. 200’ü aşan kanal sayılarıyla hiperspektral uzaktan algılama yöntemi geliştirilmiştir 
(Şekil 43-45). 

JPL’nin  (NASA Jet Propulsion Laboratory) ürettiği AIS (Airborne Imaging Spectrometer) 
ilk kez 1982’de denenmiş, AVIRIS (Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer) ise 
1987’den beri kullanılmaktadır (Şekil 44). Hiperspektral uzaktan algılamada kullanılan bu 
algılayıcının 4 spektrometresi ve toplam 224 kanalı bulunmaktadır (rst.gsfc.nasa.gov). 
Hiperspektral uzaktan algılama piksel ya da piksel grubu boyutunda yansıma 
spektrumları sağlayarak, arazinin mineralojik-kimyasal yapısının belirlenmesine önemli 
katkı getirmektedir. Hiperspektral görüntüleme spektrometreleri örneğin ABD’nin EO 1 
uydusunda 2000’de (220 kanal), ESA’nın Proba 1 uydusunda 2001’de (63kanal) 
kullanılmıştır. Günümüzde değişik uydularda kullanılmaktadır. 2009’da Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na da yüklenmiştir (vector1media.com). 
 

11. Sayısal görüntü işleme tekniği gelişmiş, uydu verilerinden bilgi üretimi kolaylaşmış ve 
üretilen-üretilebilen bilgi miktarı oransal olarak da artmıştır. Verilerden sayısal ortamda, 
arazi özelliklerinin daha iyi algılanmasını sağlayacak üç boyutlu arazi modelleri, 
perspektif görüntüler ve flythrough’lar üretme yöntemleri ortaya çıkarılmıştır (Şekil 46, 
47). 

Yukarılarda özetlenmeye çalışılan tüm gelişmeler görüntülerden Yer hakkında elde 
edilebilecek bilgi oranını arttırma ve niteliğini yükseltme amacı taşımaktadır ve bu amaç 
adım adım gerçekleşmektedir. 
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Şekil 43 (solda)-  Multispektral – hiperspektral karşılaştırması. Multispektral sistemde 
aynı yer pikselinden gelen kanal kayıtları kesintili spektral grafik oluştururlar – şeklin sol 
tarafı; buna karşılık sayısı 200’ü aşan hiperspekral kayıtta kayıtlar kesintisiz spektral bir 
grafik meydana getirir- şeklin sağ tarafı. Bu grafiklerin analiziyle yer biriminin kimyasal 
yapısı hakkında bilgi sağlanır (rst.gsfc.nasa.gov). 

Şekil 44 (sağda)- AVIRIS hiperspektral kayıt sisteminin şematik açıklaması. Burada 1-4 
numaralı yer birimlerinin  (piksellerin) her birinden gelen 224 kanal kaydı ile 
oluşturulan örnek olarak 1-Bitki, 2-Su, 3- Arazi, 4-Atmosfer grafikleri görülmektedir 
(rst.gsfc.nasa.gov). 

 

 

 
Şekil 45- Nevada’da bir bakır madeni minerali olan kuprit aramalarında hiperspektral 
görüntülerin (AVIRIS) kullanılması. Solda yaklaşık doğal renkli görüntü.  Ortada 
vibrasyonel absorpsiyon ve sağda elektronik absorpsiyon kayıtlardan sağlanan verilerle 
arazinin mineral bileşimini yansıtan hiperspektral sınıflama görüntüleri görülmektedir.  
Renklerin her biri değişik minerallerin ve değişik arazi yapılarının tanımlanmasında 
kullanılmaktadır, ancak konunun ayrıntısı burada ele alınmamıştır (rst.gsfc.nasa.gov). 
 

Bir iki yıl içinde sağlanacak 0.25 m çözünürlüklü ve yüksek nitelikli uydu görüntüleri ile 
Yer’in jeolojisi ve Yer kaynakları hakkında bugünküne göre daha ayrıntılı bilgilere masa 
başında ve bilgisayar ekranı karşısında ulaşma olanağımız olacaktır. 
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Şekil 46 (solda)- İran-Zagros bölgesi. Kapalı antiklinaller ve tuz domları. 10.08.2001 tarihli 
Aster kayıtlarından, düşey boyut iki katı artırılarak hazırlanmış yükseklik modeli üzerine, 
yine Aster 3-2-1 kanal bileşimiyle üretilmiş renkli görüntü giydirilerek elde edilmiştir 
(rst.gsfc.nasa.gov, asterweb.jpl.nasa.gov). 
Şekil 47 (sağda)-  Toroslarda Aladağlar. ASTER ve 2008 Uzay Mekiği-SRTM verileri 
kullanılarak üretilmiş  perspektif görüntünün küçük bir bölümü. Oklar Ecemiş fay hattını 
işaret etmektedir (taurus-gebirge.de). 
 

Elbette bu gelişmeler sadece jeoloji alanında değil, uydu görüntülerinin kullanıldığı tüm 
alanlarda yararlı olacaktır. Orta ve yükseköğretim kurumlarında hemen her dalda 
öğrencilere uzaktan algılama ile ilgili temel bilgiler verilmesi bu bakımdan önemli 
görünmektedir. 
 
Yazıyı, tüm Yeryüzü mozaiğini internette esnek ölçekli olarak ve ücretsiz sunan, 
görüntüleri de sık sık güncelleyen Google Earth ve Wikimapia gibi sitelerin bu 
faaliyetlerinin kesilmemesi ve sürekli güncellenmesi dileği ile kapatmak sanırım herkesin 
katılacağı bir dilek olacaktır. 
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