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ÖNSÖZ 

Uzaktan algılama, teknik anlamda, yeryüzündeki hedeflerle direkt temas etmeksizin, belirli 
uzaklıklardan ve belirli algılayıcılarla (sensörlerle) o cisimlerin fiziksel özellikleri hakkında bilgi 
elde etmek olarak tanımlanır. Yeryüzündeki hedefler denildiğinde, orman, ağaç, oto, bina, göl, 
kent, bulut vb. anlaşılabileceği gibi, sel baskını, orman yangını, hava kirliliği, erozyon, kentsel 
büyüme gibi olaylar veya afetler de anlaşılabilir. Belirli uzaklıklar ise, algılayıcıların 
yerleştirildiği platformlara (balon, iha, helikopter, uçak, uydu, vb.) göre bugün, onlarca, 
yüzlerce, binlerce ve on binlerce kilometre de olabilir. Uzaktan algılamanın bugün ulaştığı çok 
geniş uygulama alanları nedeniyle, uzaktan algılama veri ve yöntemleri çok disiplinli bir 
teknolojik yapının temel unsurları haline gelmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ise konuma 
dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması ve 
kullanıcılara sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Bu 
teknoloji de uzaktan algılama gibi çok disiplinli bir kullanıcı profili tarafından hedeflendiğinden 
farklı kullanıcılar tarafından zaman zaman farklı kavramlarla da tanımlanabilmektedir. Bu iki 
teknolojinin kombinasyonu ile uzaktan algılama verilerinin ve farklı formatlardaki diğer çeşitli 
yersel verilerin (referans verilerinin) entegrasyonu sağlanmakta, böylece verilerin 
görselleştirilmesi, analizi ve yorumlaması daha efektif ve doğru yapılabilmektedir. 

Uzaktan algılama ve CBS’nin ve bu iki teknolojinin entegrasyonunun temel alındığı UZAL-CBS 
sempozyum dizisinin ilki olan I. UZAL-CBS 2006 sempozyumu, 27-29 Kasım 2006 tarihlerinde 
Prof.Dr. Derya Maktav ve Prof.Dr. Filiz Sunar tarafından İTÜ’de düzenlenmiştir. Bu etkinliğin 
başlamasının nedeni, İTÜ’de düzenlenen bir uluslararası toplantıda bir İTÜ öğrencisinin söz 
alarak, bilimsel etkinliklerin, daha çok uluslararası nitelikte düzenlendiğini, ve de çoğunlukla 
yurt dışında düzenlendiğini, öğrencilerin ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların ise bu 
etkinliklere özellikle maddi nedenlerle yeterli biçimde katılamadığını, maalesef yabancı dil 
konusunun da ayrı bir sorun oluşturduğunu, dolayısıyla uzaktan algılama-CBS konularındaki 
gelişmelerden yeterli biçimde haberdar olamadıklarını ifade etmesi olmuştur. 

II. UZAL-CBS 2008, 13-15 Ekim 2008 tarihlerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde Prof.Dr.  
Erkan Beşdok başkanlığında, III. UZAL-CBS 2010, 11-13 Ekim 2010 tarihlerinde Gebze 
Teknik Üniversitesi’nde Prof.Dr.  Taşkın Kavzoğlu başkanlığında, IV. UZAL-CBS 2012, 16-19 
Ekim 2012 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Doç.Dr. Hüseyin Topan 
başkanlığında, V. UZAL-CBS 2014, 14-17 Ekim 2014 tarihlerinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde Prof.Dr.  Fatmagül Kılıç Gül başkanlığında, VI. UZAL-CBS 2016, 5-7 Ekim 
2016 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi’nde Prof.Dr.  Süha Berberoğlu başkanlığında ve son 
olarak da VII. UZAL-CBS 2018, 18-21 Eylül 2018 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi ve 
Anadolu Üniversitesi işbirliğinde Doç.Dr. Uğur Avdan başkanlığında düzenlenmiştir. Bu 
vesileyle, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 
düzenlenecek olan VIII. UZAL-CBS 2020 sempozyumu için Genel Müdürlüğü’müze şimdiden 
başarılar diliyorum. 

Sempozyum kapsamında davetli bildirilere yer verilmekte, en iyi öğrenci ve sözlü/poster 
bildirilerine ödüller verilmekte, seçilen bildiriler hakemli saygın dergilerde yayınlanmaktadır. 
Bilindiği gibi, ulusal sempozyumlarda sunulan Türkçe bildiriler, atama kriterlerinde ve akademik 
teşvik işlemlerinde yeterli biçimde önemsenmemesine rağmen, geçen on yıldan fazla süre 
içerisinde, gerek katılımcı sayısının ve bildiri kalitesinin, gerekse sempozyumumuza ev 
sahipliği yapmak için başvuruların sürekli artması, bizlere sempozyumlara devam etmek 
konusunda büyük bir güç vermektedir. 
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Bütün bunların dışında sempozyum kapsamında gerektiğinde güncel konuların işlendiği bir 
panel de düzenlenmekte ve daha sonra bir panel kitapçığı basılmaktadır. Bugüne kadar üç 
panel düzenlenmiş olup bu panelle birlikte dördüncü panelimizi de tamamlamış oluyoruz. 

Panel no 1: Uzaktan Algılama-CBS Eğitimi 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 28 Kasım 2006 (I. UZAL-CBS 2006) 

Moderatör: Prof.Dr.  Derya Maktav, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Panelistler: 

• Müh. Ali Fahri Özten, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
• Prof.Dr.  Ayhan Alkış, Yıldız Teknik Üniversitesi 
• Prof.Dr.  Tahsin Yomralıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
• Prof.Dr.  Kadir Erdin, İstanbul Üniversitesi 
• Doç.Dr. Taşkın Kavzoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi 
• Doç.Dr. Erkan Beşdok, Kayseri Erciyes Üniversitesi 

 

Panel no 2: Gelişen Uzaktan Algılama ve CBS Tekniklerinin Kamu ve Özel Sektördeki 
Kullanımı – Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 
Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 18 Ekim 2012 (IV. UZAL-CBS 2012) 

Moderatör: Prof.Dr.  Derya Maktav, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Panelistler: 

• Ertuğrul Candaş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
• Murat Sancak, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 
• Sedat Bakıcı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  
• Doç. Müh. Alb. Hakan Maraş, Harita Genel Komutanlığı 
• Alim Küçükpehlivan, Başar Bilgisayar Sistemleri ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

 

Panel no 3: Öğrenci Perspektifinden Uzaktan Algılama ve CBS 

 
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 15 Ekim 2014 (V. UZAL-CBS 2014) 
Moderatör: Prof.Dr.  Derya Maktav, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Panelistler (öğrenciler): 

• Ali Cam, Bülent Ecevit Üniversitesi 
• Bahar Demirkapı, Yıldız Teknik Üniversitesi 
• Fatih Çağatay Kaplan, Kayseri Erciyes Üniversitesi 
• Ferah Pırlanta Köksal, İstanbul Teknik Üniversitesi 
• Gözde Şahinkaya, Selçuk Üniversitesi 
• Ramazan Mendeş, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
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Panel no 4: Farklı Meslek Disiplinleri Perspektifinden Uzaktan Algılama-CBS 
 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi-Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir, 18-21 Eylül 2018 
(VII. UZAL-CBS 2018) 

Moderatör: Prof.Dr.  Derya Maktav, İstanbul Teknik Üniversitesi 

Panelistler: 
• Prof.Dr.  Zafer Aslan, İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü  
• Prof.Dr.  Yusuf Kurucu, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü  
• Prof.Dr.  Filiz Sunar, İTÜ, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü  
• Prof.Dr.  Hayriye Eşbah Tuncay, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü  
• Prof.Dr.  Alper Yılmaz, The Ohio State University, Department of Civil, Environmental 

and Geodetic Engineering, Department of Computer Science and Engineering (by 
courtesy)  

Bilindiği gibi panellerimizde önce ses kaydı daha sonra da deşifre işlemi yapılmaktadır. 
Maalesef konuşma dilinin akıcı formatı nedeniyle deşifre metinlerin de ayrıca editlenmesi 
gerekmektedir. Bu da oldukça uzun bir süre almaktadır. Elimden geldiğince panelistlerle de 
işbirliği yaparak metni editlemeye çalıştım, ancak gene de bazı bölümlerde maalesef cümle 
düşüklükleri vardır, iki panelistimiz bu şekilde ham olarak yayınlanmasında bir mahsur 
görmediklerini bildirmişlerdir. Panellerimize katkı veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.  

 

Prof.Dr.  Derya Maktav 

İTÜ, Ocak 2019 
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PANEL: Farklı Meslek Perspektiflerinden Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
 

19 Eylül 2018 
 

(VII. UZAL-CBS 2018, Eskişehir, 18-21 Eylül 2018) 
 
PANELİSTLER 
 
• Prof.Dr. Derya Maktav, İTÜ, Geomatik Müh. Bölümü (MODERATÖR) 
• Prof.Dr. Zafer Aslan (Meteoroloji), İstanbul Aydın Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Bölümü) 
• Prof.Dr. Yusuf Kurucu (Tarım), Ege Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 
• Prof.Dr. Filiz Sunar (Geomatik), İTÜ, Geomatik Müh. Bölümü 
• Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay (Kentsel Tasarım ve Planlama), İTÜ, Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü 
• Prof.Dr. Alper Yılmaz (Bilgisayarla Görü (Machine Learning)), Ohio State University,  
     Civil Engineering and Computer Science Engineering Department 

 
 

BİRİNCİ TUR 
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Değerli konuklar, ‘Farklı Meslek Perspektiflerinden Uzaktan 
Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’ başlıklı panelimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz, UZAL-
CBS sempozyumları kapsamında gerek duyulduğunda sempozyumlarımıza paneller de 
ekliyoruz. Bu sene de farklı mesleki bakış açılarından uzaktan algılama ve CBS'yi çok değerli 
meslektaşlarımla birlikte bir panelde değerlendireceğiz. Bu arada, parantez içerisinde 
unutmadan şunu da söyleyeyim, bilim komitesi üyeleri poster değerlendirmelerini daha sonra 
da yapabilirler, illa bu iki saat içinde yapmak zorunda değiller. Vaktimiz çok sınırlı, yaklaşık 
iki saat. On dakikamızı şimdiden kaybettik, bu da yemeğimizi on dakika geç yiyeceğiz 
anlamına geliyor. Birinci ve ikinci turlarda panelistler konuşacak, üçüncü turda ise katılımcılar 
da kendi yorumlarını yapabilirler veya sorular sorabilirler, yani soru cevap şekline 
dönüştürebiliriz. Prosedür açısından hatırlatmam gereken birkaç husus var. Şu anda hem ses, 
hem de görüntü kaydı yapılıyor, deşifre ve editleme sonrası panel kitapçığı basılacak. Deşifre 
ve editleme için özellikle ses kaydı kalitesi çok önemli, çünkü deşifre sonrası editlemeyi 
geçtiğimiz yıllarda hep ben yaptığım için çok zorlandığımı söyleyebilirim. Bir ayımı falan aldı, 
çünkü ne söylendiği tam anlaşılamıyor bazen, cümleler yarım kalıyor. Panelistler zaten 
mikrofon kullanacaklar, katılımcılar da soru sorarken lütfen mikrofonsuz konuşma 
yapmasınlar, çünkü net anlaşılmıyor veya duyulmuyor. Ayrıca, lütfen,  söz aldığınızda 
kendinizi ve kurumunuzu, yani örneğin Derya Maktav, İstanbul Teknik Üniversitesi şeklinde 
tanıtırsanız kitapçık için daha iyi olur. Panelistlere de uyarım aynı şekilde davranmaları ve önce 
çok kısa bir CV vermelerini, yani kendilerini katılımcılara bizzat tanıtmalarını rica edeceğim. 
Panelistlerle biz teknik ön hazırlıklar yapmıştık. Konuşmaları sırasında kalkarak bir sunum 
yapmayacaklar, konuşmalarını oturdukları yerden yapacaklar, ama bir iki slayt  kullanabilirler. 
Her konuşmacının yaklaşık sekiz dokuz dakika civarında süresi var.  
 
Gelelim konumuza. Farklı meslek perspektiflerinden uzaktan algılama ve CBS demiştik. İlk 
turda, meteorolojiden bir örnek veriyorum, uzaktan algılama ve CBS teknolojileri olmadan 
önce meteorolojik çalışmalar, örneğin hava tahmin raporları falan nasıl hazırlanıyordu ? Klasik 
yöntemlerle yapıldığında ne kadar personel, harcama ve zaman gerekiyordu ?  gibi konulara 
değineceğiz. İkinci turda ise, uzaktan algılama ve CBS teknolojileri ortaya çıktıktan ve 
uygulandıktan sonra farklı mesleki konulardaki çeşitli parametreler   açısından   işler    kolaylaştı 
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mı, ne kadar kolaylaştı ve ilerde neler bekleniyor ? Böylece, bu ilginç konuları iki ayrı tura 
dağıtmış olacağız.  
 
Katılımcılarımız Prof.Dr. Filiz Sunar, İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü; Prof.Dr. Alper 
Yılmaz, İnşaat ve Bilgisayar Bölümü, Ohio State Üniversitesi; Prof.Dr. Zafer Aslan, İstanbul 
Aydın Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, İTÜ 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü; Prof.Dr. Yusuf Kurucu, Ege Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki 
Besleme Bölümü. Yani gördüğünüz gibi farklı branşlardan olan ancak uzaktan algılama ve CBS 
ile ilgili yoğun çalışmaları da olan bu değerli arkadaşlarım bize görüşlerini ve yorumlarını 
sunacak. Ben vakitten de tasarruf edebilmek için, hemen Yusuf Kurucu hocamızdan 
başlıyorum. Süreniz yaklaşık sekiz dakika. Panele katıldığı için de kendisine tekrar teşekkür 
ediyorum.  
 
Prof.Dr. Yusuf Kurucu: Herhalde böyle daha iyi duyuluyor. Herkese merhabalar. Uzaktan 
algılamanın en geniş uygulama alanlarından birisi olan tarımla ilgili uzun yıllardır çalışıyorum. 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesiyim. 
Bu tür çalışmalara 1994 yılından itibaren uygulamalı olarak başladık. Konuya girişim ise 1989-
90 yıllarında Hollanda'da oldu. Uygulama alanları içerisinde çalıştım, Tarım 
Bakanlığı'ndaydım, bu konuları öğrenip döndükten sonra da GAP'ta üç yıl toprak haritalarının 
sulama için hazırlanması çalışmalarında kontrol mühendisi olarak çalıştım. Daha sonra 
üniversiteye geçtim ve orada bir uzaktan algılama-coğrafi bilgi sistemi laboratuvarı kurdum. 
Derya ve Filiz hocalarla zaman zaman bir araya geldik. Evet, İstanbul'daki diğer üniversitelerin 
çalışmalarında da onlarla birlikte olma şansımız oldu. Uzaktan algılamanın tarımdaki 
beklentileri ve yeri benim için oldukça önemli bir konuydu. Peki şu ana kadar alınan yol yeterli 
mi ? Hayır. Önceki durumlara bir bakalım. Tarımda biliyorsunuz üretim çok önemli. Gıda 
üretiyoruz biz tarımda, gıda üretmenin aksaması kadar büyük sorun yaratabilecek, kaos 
yaratabilecek başka bir şey yoktur Türkiye'de. Peki geleneksel olarak nasıl yapıyoruz, nasıl 
yönetiyoruz, tarımsal üretimi nasıl yapıyoruz ? Şöyle bir soruyla başlayayım. Büyük bir 
hipermarketin, süpermarketin anahtarını size verseler ve al bunu işlet deseler, yapacağınız ilk 
şey envanter sayımıdır, stok sayımıdır, bunu yaparsınız. Tarımda da en büyük sorun bu. Bizim 
envanter sayımımız yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği girişindeki en büyük sıkıntılardan birisi de 
tarım istatistiğinin, tarım envanterinin yetersiz olması. Yok demeyeyim ama çok yetersiz. 
Doğruluk oranı düşük olduğundan bunun arttırılması gerekiyor. Geçmişte bu durum beyanla 
yapılıyordu, yani çiftçi ben bunu ektim diye beyan ediyordu. Kayıt altına alınabilen çiftçiler 
var, alınamayan çiftçiler var. Tarım Bakanlığı’nın en büyük sorunlarından birisi de buydu. 
Dolayısıyla üretim miktarı, ekili alan, prim destek dağıtılacak çiftçilerin beyanları gerçekten 
doğru mu, o primi hak ettiler mi konularını izlemede büyük bir sorun vardı. Şu anki durumda 
evet Tarım Bakanlığı’nın bünyesinde uzaktan algılama var, Ziraat Fakülteleri de bu konuda 
destek sağlıyor. Ancak çok etkili bir işbirliğimiz yok. Tarımın şu anda hızlıca envanterinin 
çıkartılması, bunun izlenmesi, özel sektör ve kamu kurumlarına servis edilmesi gerekiyor. 
Ancak uzaktan algılama veri toplama aracı olarak tarımda beklenen yeri bulamadı, bunun 
yapılması gerekiyor. İkinci önemli konu ise tarımda uzaktan algılamanın coğrafi bilgi 
sistemiyle entegrasyonu sorunudur. Elde edilen veri, örneğin biz şimdiye kadar sınıflandırma 
yapıyoruz. Sınıflandırılmış görüntülerin parsel öz nitelik bilgisine dönüştürülmesi gerekiyor, 
aksi takdirde çiftçinin parsel düzeyinde yaptığı çalışmaları izlememiz mümkün değil. Evet, bu 
yansıda gördüğünüz bizim çalışma bölgelerimizden biri olan Aydın. Biz burada ürünleri 
okuyabiliyoruz, örneğin bunlar mısır, bunlar pamuk gibi envanter çıkartabiliyoruz. Ancak 
bunları sınıflandırdıktan sonra sadece böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunların üzerine 
kadastral parselleri attığımızda ise istediğimiz sonucu alamıyoruz, çünkü kadastral parsellerin 
içerisinde bölünmüş tarım parselleri var, farklı ürünler var. Böylece tarım istatistiğinde yine 
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istenen doğruluk düzeyine  ulaşılamıyor. Çok hızlıca geçeceğim. İzleme son derece önemli. 
Biliyorsunuz tarımsal üretimde bir sürü ilaçlar atılır, bunlar tarımda çevre ekonomisi ile ilgili 
ciddi sorunlar yaratıyor. Bunun yanında ürün rekoltesini ise hassas düzeyde bilemiyoruz. Planlı 
bir tarımsal ürün üretimi yapılamıyor. Ayrıca üretimin izlenmesi de lazım. Örneğin birkaç 
bilgiyi size şununla göstereyim. Bunların pamuk ekili alan olduğunu düşünün. Eksik çıkan 
bölgeler, çıkmayan bölgeler ve hasarlı bölgeler. Ürün deseninin birbirinden ayırt edilmesindeki 
önemli fonksiyon uydu görüntülerinde yerine getirilebiliyor. Keşke bunları bizler de Bakanlık 
düzeyinde yaygınlaştırabilsek. Evet en büyük sıkıntı, bahsettiğim gibi, tarımsal ürünü, tarım 
parsellerine öz nitelik bilgisi olarak kazandıramamaktı. Yani çiftçinin beyan ettiği ürün tarlada 
var mı yok mu veya tamamını ekmiş mi ? Bunlar tarım istatistiği açısından oldukça önemli. 
CBS ile entegrasyon burada çok önem kazanıyor. Bu parselde örneğin, bu çalışma gerçektir, bu 
üretici bir ürün ektiğini beyan etmiş ama tarla şu anda boş. Ve bizim bu entegrasyonu kurmamız 
anında en azından spot checklerle bu kontrolü yapmamız mümkün. Evet bu Tarım 
Bakanlığı’nın İzmir'de yaptırdığı bir çalışmaydı, pamuk beyanlarını kontrol ettirdi ve gördük 
ki ciddi anlamda sıkıntılar var. Bunu aşmak için CBS ve uzaktan algılama tekniğinin 
entegrasyonunu tarımda mutlaka yapmamız gerekiyor. Şu anki durumda maalesef bunun 
sağlanmış şekli yok. Ağaç envanteri ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var ve uzaktan algılamadan 
tarım sektörünün beklediği konulardan birisi de dikili alanların korunması. Dikili alanları 
koruma altına alalım diye yasa çıkardık. Biliyorsunuz zeytin yasası var, 5403 sayılı Toprak 
Koruma Kanunu’nu çıkartmışız. Fakat bunların bir sayısal envanteri yok. Peki uzaktan algılama 
tekniğinde bütün sensörlerden alınan görüntüler her türlü tarım için kullanılabilecek mi ? Hayır. 
Dolayısıyla uzaktan algılama tekniğinin tarımsal kullanımda  detaylandırılması, geliştirilmesi 
gerekiyor. Bu amaçla, örneğin ağaç doku için hangi sensörler uygun ? Belki milli uydularımızı 
bu konuda yönlendirmemize, yersel çözünürlüğünü yükseltmemize veya özellikle radyometrik 
çözünürlüğün yükseltilmesine çok ihtiyacımız var. Örneğin ağaç dikili alanların parsel 
detayında gösterilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar çoğu yerde manuel 
yapılmakta. Evet farklı sensörler var ve büyük sorunlardan birisi o. Mevcut envanteri, klasik 
yöntemlerle yapılan envanteri geliştirmemiz gerekiyor. Uzaktan algılama tekniği farklı 
sensörlerden görüntü sunuyor bize. Sınıflandırma yaparken veya ürün tanımlaması yaparken 
eğer SPOT ile çalıştıysanız, sonra LANDSAT geldiğinde sayısal değerlerin, parametrelerin 
sınırları tamamıyla değişiyor. Buna birkaç örnek göstermek istiyorum, örneğin yansıda burası 
SPOT-6’dan Manisa. Aynı alan, hiçbir değişiklik yok, bakın şöyle söyleyeyim, şununla 
göstereyim size. Şurada mısır parselleri var, aynı alanın RAPIDEYE görüntüsü. Mısır burada, 
burada mısır, burada mısır, pamuk. Ancak farklı renk tonlarında, aslında altında bildiğiniz gibi 
sayısal değerleri de farklı, dolayısıyla ürün desenine ait eşik değerleri ile ilgili olarak sensörler 
detayında bir çalışma yapılması gerekiyor. Klasik yöntemlerden daha yüksek teknolojinin 
kullanıldığı yöntemlere geçmemiz gerekli. Evet zeytin bizim için çok önemli, ama bu ara biz 
toprak haritası için de uydu görüntülerini kullanmak istiyoruz. Bu konuda 1-2 sunumuz da var 
hazırlayıp getirdiğimiz. Yüzeyin nem durumu,  posterlerden bir tanesinde de vardı, görüntüler 
toprak haritasıyla ilgili bize ciddi bilgi veriyor. Nem de yansıma değerlerine absorbans 
karakterle etki ettiği için ayırt edilebiliyor. Bu gibi değerleri kullanarak tarımda toprak 
envanterini, temel envanter olan toprak envanterini de çıkartmak istiyoruz. Uzaktan algılama 
bu konuda çok ciddi yararlar sağlayacaktır, çünkü büyük alanlarda çalışıyoruz, küçük alanlarda, 
parsellerde değil. Büyük alanlarda çalışıyoruz. O açıdan bizim yoğun bir şekilde uzaktan 
algılama tekniğini kullanmaya ihtiyacımız var, geleneksel yöntemleri artık geçmemiz 
gerekiyor. Bunun için de, hem teknolojinin kullanılacağı mekana, hem de tabii ki çok önemli 
uzmanlara ihtiyacımız var. Hocam genel perspektif tarımda böyle.  
 
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Teşekkür ediyorum sayın hocam tarım uygulamalarına yönelik 
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bilgiler için. Zamandan tasarruf etmek için hemen ikinci panelistimize geçeceğiz. Daha ziyade 
uzaktan algılama ve CBS'nin bilgisayar mühendisliğine entegrasyonunu ikinci tura bırakalım 
ve birinci turda daha ziyade bilgisayar mühendisliği konusundaki klasik çalışmalarımızdan 
bahsedelim. İkinci turda da uzaktan algılamanın ve CBS'nin bu çalışmalara ne tür katkıları 
olduğunu irdeleyelim lütfen. 
    
Prof.Dr. Alper Yılmaz: Ben birazcık böyle bir spesifik bir konuya da birazdan dalmak 
istiyorum mümkünse. İsmim Alper Yılmaz. Ohio State Üniversitesi’nde on iki yıldır 
çalışıyorum, yaklaşık on tane doktora talebem oluyor her yıl. On sekiz tane mezun ettim, şimdi 
değişik üniversitelerde ve firmalarda çalışıyorlar. Benim yaptığım her şey aslında onların 
ürünü, birlikte yapıyoruz. Çok değişik konularda çalıştım. Uzaktan algılama deyince ben 
konsepti birazcık hafifçe değiştireceğim. Uzaktan algılamanın tanımı objektlere dokunmadan 
yapılan algılama olduğundan dolayı, çok uzaktan ziyade biraz daha yakına inip ondan sonra 
direklerin üstünden, uçaklardan olan görüntülerden de bahsetmek istiyorum. Araştırma konum 
her türlü sensör datasıyla çalışmak. Bunların başında görüntüler geliyor ama görüntü haricinde 
alınan datalar da var. O datalarla da çalışıp belki gerektiği yerlerde bunları 
birleştirmek. Bunlardan en önemlisi de belki coğrafi bilgi sistemleri. Bizim alanımızda bunların 
birleştirilerek yapıldığı çalışmalar bir elin beş parmağını geçmeyecek düzeyde. Bunların da 
birleştirilmesi gerektiğini her gittiğim ortamda söylüyorum, çünkü çok büyük faydaları var. 
Elimizdeki datalar her ne kadar mükemmel bir data olmasa da, çok büyük faydaları var. Konu 
olarak da birazcık değiştireceğim. Yusuf hocamın bahsettiği tarım alanlarından ben birazcık 
akıllı şehirlere geçmek istiyorum. Normalde bizim yaptığımız şeyler, geçmişe bakarsanız, akıllı 
şehirlerde geliştirilen şeylerdi. Hep connected cities, birbirine bağlı şehirler üzerinde 
çalışılmış. Singapur da buna dahil, ancak Singapur haricinde olan çalışmalar da 
var. Barselona'nın çoğu da buna dahil. İnsanların birbirine olan veri aktarımını arttırmak, 
uzaktan algılama veya sensör datalarını kullanarak değil de, sadece komünikasyon 
kanallarını açık bulundurup değişik servislere erişimini sağlamak maksadıyla kurulmuş 
bunların çoğu ve vizyon da hep bu olmuş. Birincisi daha basit bir problem. Eğer hattı 
çekerseniz, internet hattını vesaire, değişik şeyleri, o bilgileri zaten ulaştırıyorsunuz. Ama 
maksat herkese ulaştırmak. Fakir insanlara, hatta sokakta yaşayan insanlara da bu dataların, bu 
bilgilerin bir şekilde eriştirilmesi konsepti üzerine hep çalışılmış. Yaklaşık otuz yıldır da 
çalışılıyor. Son dönemlerde akıllı şehir kavramı biraz daha değişti. Ben algoritmacıyım, sürekli 
algoritma geliştiriyorum. Bu iki boyutlu data olur görüntüler gibi, üç boyut da olur point cloud 
noktalar gibi, üç boyutlu noktalar gibi, bir boyutlu data olur. Nükleer santrallerle ilgili bir sürü 
çalışmamız var. Veya bunların hepsinin birleşimi olabilir buna ‘sensor vision’ diyoruz. Çok 
değişik alandaki bilgilerin birleştirilmesi gibi. Maalesef eskiden beri olan çalışmalarda akıllı, 
özellikle şehirlerde olan çalışmalarda, algoritma kısmı birazcık uzak bırakılmış, hep böyle işte 
veri aktarımı, verilerin herkese ulaştırılması ve herkesten verilerin merkez bir yere ulaştırılması 
şeklinde olmuş. Dolayısıyla konsept değişiyor, sürekli yeni tanımlar oluyor. Ben geçen dönem 
smart citylerle ilgili bir ders anlatmıştım. Gelecek dönemde de özellikle derin öğrenmeyle ilgili 
smart cityleri birleştiren bir ders anlatacağım. Maksadımız algoritmaları bu düzeye getirmek. 
Yani bu düzey derken, akıllı şehirleri akıllı hale getirmek, yani sadece data transfer eden değil, 
datadan yorum yapan, gerekli yönetim birimlerini de o data ile birlikte geleceğe yönelik kısa 
ve uzun vadeli iki tür şey oluyor smart citylerde, akıllı şehirlerde. Kısa ve uzun vadeli değişik 
kararlar almalarına yardım etmek ve de bu kararları da tekrar onu kullanacak olan insanlara 
eriştirmek, maksat bu. Dediğim gibi, şu ana kadar sensörlerin verileri topladığı, ilettiği, bu 
dataların analiz edildiği, birleştirildiği böyle bir çalışma maalesef henüz yok. Derslerde bile 
sadece birkaç üniversitede var. Bir tane İngiltere'de var, bir de bizim üniversitede var. Bir tane 
de Asya'da. Pek ders de yok, yani tanım da yok. Tanımlar hep böyle gelişen tanımlar. Bizim 
burada maksadımız; uzaktan algılama, uzaktan derken dediğim gibi bina yüksekliğinde, binanın 
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yüksekliğinden daha alçakta, hatta arabaların üzerinde, gerekiyorsa UAV insan hava 
aracı, İHA'ların üzerinde belli dataların toplanıp bunlardan yorumlar yapılması. Eğer buna CBS 
açısından bakarsak, CBS değişik layerlardan, tabakalardan oluşuyor. Mesela bunlardan bir 
tanesi yol networkü, road network. Daha sonra water ways, su yolları. Onun haricinde, binalar, 
yeşil alanlar vesaire değişik seviyeler var. Ve bunların zenginliği maalesef yol networkü 
mükemmel yapılmış. Türkiye'de de oldukça kuvvetli. Eskiden askeriye yapıyordu, daha sonra 
bunları firmalar yapmaya başladı. Hatta bunun open source olanları var, ‘open street map’ diye 
bir kaynak kullanıyoruz çalışmalarımızda. Bu tabakalardan birini seçmek gerekiyor, fokus 
olması gerekiyor. Türkiye'de akıllı şehirlerle ilgili ufak ufak çalışmalar başlamış. Özellikle yol 
network'lerinde, conjection trafikde eğer bir sıkışma varsa, bunları açmak için belli ışıkları 
tekrar, hani kırmızı değil de yeşil olanı daha fazla artırmak düzeyinde kameraları kullanarak, 
yani remote sensing kameraları kullanıp arabaları sayarak veya radarla arabaları sayarak değişik 
şekilde bunları halkın kullanımına sunmak maksat. Ama evet dediğim gibi fokus olması 
gerekiyor. Dolayısıyla mesela bizim Colombus'da şu anda devletin desteğiyle 50 milyon doları 
devlet, 450 milyon dolar da Amazon vesaire gibi firmalar verdi. Google onların katkısıyla 
toplam 500 milyon dolarlık bir proje başladı. Bu projedeki maksat, bir tane fokus. Sadece 
transportation, yani sadece trafik. Bütün şehri akıllı yapmak neredeyse imkansız. O kadar çok 
işte ne bileyim sewage, gider, kanallar, kanalizasyon, ondan sonra o kadar çok layer var ki 
çalışılacak, binaların titreşiminden hangi bina bölgelerde problemler var, kim, nerede daha çok 
dışarıda yaşayan insan var ? Bunların hepsini düşünürsek problem çok büyüyor. Araştırmada 
nasıl belli bir konuya fokus olmamız gerekiyorsa bu tür çalışmalarda da belli bir konuya fokus 
olup o yönde ilerlememiz gerekiyor. İkinci turda olmazsa, vaktim var mı ? Bu fokus problemini 
çözmeye çalışmamız lazım. Bizim Colombus’ta Ohio'da yaptığımız çalışmada maksat trafikte 
insanları, buna herkes araba Amerika'ya giden arkadaşlarım, meslektaşlarım görmüşlerdir. 
Amerika'da arabasız hiçbir şey yapamazsınız. Arabanız yoksa hakikaten evinize hapissiniz, 
ekmek bile alamazsınız yani o derece. Özellikle  ulaşımın çok iyi olduğu birkaç yer var, onların 
haricinde. Colombus'a gelirseniz aç kalırsınız öyle söyleyeyim. Yürüme mesafeleri 4-5, 8-9 
kilometreye kadar çıkıyor bazı yerlerde, en yakın yere bile arabayla gitmeniz gerekiyor. Bunda 
da bir şekilde acaba ulaşımı herkese götürebilir miyiz ? Hali vakti daha iyi olan bölgeler var, 
çok çok daha düşük olan bölgeler de var. Amerika'da uçurumlar var, o uçurumlar arasında hiç 
hizmetin gitmediği bölgeler de var, gettolarda yaşayan insanlar var. Amerika'nın yaklaşık yüzde 
altmışı çok kötü durumda yaşıyor, yani filmlerde gösterildiği gibi değil. Bunu düşünürsek bu 
bölgelere hizmetin gitmesi ciddi, özellikle politik açıdan da mevcut yönetimlerin yapmak 
istedikleri bir şey. Bu maksatlı transportationa ağırlık verilen Colombus'da bir çalışma. Bunun 
çok aşamaları var. Sadece transportation olmasına, yani ulaşım olmasına rağmen bir sürü 
aşaması var. Bir buçuk yıldır sadece işletim sistemi üzerinde çalışıldı. Şu anda hemen hemen 
bitmek durumunda işletim sistemini oluşturmak. Ne demek işletim sistemi ? Bir yerlerden 
datalar gelecek, o dataları analiz edeceksiniz. Sadece dataların gelmesi, analiz algoritmaları yok 
ortada. Dataların gelmesi ve o dataları kimler görebilir, nerelere gönderilmesi lazım, nereden 
nereye veri akışı olacak, bunların belirlenmesi bir buçuk yıl aldı. Buradaki maksat o modeli 
bütün şehirlere open source yapıp, hedefleri open source yapmak. Yani tüm İstanbul'dan veya 
Eskişehir'den bunu alıp, işte New York'dan da bunu alıp her yerde kullanabilmek, 
kullanılabilmesi mantığıyla geliştirilmiş bir şey. İlk seviyeyi yapmak bile çok vakit alıyor. 
Dolayısıyla ikinci seviyeye geçmek artık uzaktan algılamayla gelecek sensör datalarının ilk 
önce transferi ve bu transferden yapılacak analizlerle kısa, orta ve uzun vadeli kararların 
alınması. Onu da ikinci kısımda anlatayım. Teşekkürler.  
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Çok teşekkür ederim Alper hocamıza. Tabi uzaktan algılama deyince 
hemen uydular aklımıza geliyor, ama uzaktan algılama biliyorsunuz cisimlerle fiziksel temasta 
olmaksızın falan diye tanımlanıyor, yani benim sizi görmem de uzaktan algılama, okumak da 
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uzaktan algılama, yeter ki bir temas olmasın. Yani demek ki konuya farklı perspektiflerden de 
bakabiliyoruz. Geomatik mühendisliği veya diğer adıyla harita mühendisliği uygulamalarında 
da uzaktan algılama ve CBS'nin çok etkili olduğunu gördük geçtiğimiz dönemlerde. Ben de 
şimdi bir geomatik mühendisi olarak konuşuyorum, geçmişte çok sıkıntılar yaşadık, arazi 
çalışmalarındaki eski aletleri düşünün, şimdi örneğin bir düğmeye basıp anında uzaklık 
ölçüyorsunuz. Bunların hepsi uzaktan algılama aslında. Şimdi Filiz hocamızı bu perspektiften 
dinleyelim. Yani konuşmanın sonunda uzaktan algılanan bir takım verilere olan zorunlu ihtiyacı 
dile getirelim. İkinci turda da uzaktan algılama ve CBS entegrasyonu bunları nasıl çözdü ve 
ileriye yönelik daha da ne katkılar olabilir şeklinde değerlendirelim. 
  
Prof.Dr. Filiz Sunar: Teşekkürler Derya hocam. Herkese merhaba, adım Filiz Sunar.  
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Filiz biraz heyecanlıdır, bu nedenle panelist olmak da istemedi. Ben 
heyecanlanıyorum dedi. Ben yanındayım merak etme falan dedim ikna ettim. Bu özelliğini de 
söylemiş olayım, şimdi rahatladın mı Filiz ? 
 
Prof.Dr. Filiz Sunar: Rahatladım, rahatladım. Yok zaten bir iki dakika sonra daha da  
rahatlarım. Heyecanım sürenin kısıtlı olmasından ve hızlı konuştuğum için bazı şeyleri 
atlayabilir olabileceğimden kaynaklanıyor, yoksa konuşmayı çok severim. Ders anlatmayı da 
çok seviyorum, öğrencilerim beni bilir. Ama panel söz konusu olunca ve de kısıtlı bir zaman 
olunca biraz panik olabiliyorum. Evet bu ilk turdaki soruda sanırım diğer panelistler arasında 
en şanslı olan benim, çünkü burada çoğunlukla geomatik mühendisi, ya da harita mühendisi 
var. Mesleğimizin alanlarını biliyorlar, sorunlarını da biliyorlar. Bu yüzden ilk turdaki soru 
bana çok cazip gelmiyor. Kaldı ki diğer iki panelist de konuşmalarında daha çok ileriye yönelik 
veya şu andaki mevcut duruma değindiler. Çünkü eski eskide kaldı,  sorunlar vardı doğru ama 
şu anda gelecek özellikle geomatik mühendisliği açısından birçok yeniliklerle dolu, heyecan 
verici onları anlatmak daha hoş. Ama soru gereği paneldeki ilk turda, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, 
ne gibi sorunlarımız vardı bu yeni teknolojik gelişmelerden önce biraz ona değinmek istiyorum. 
 
Prof.Dr. Derya Maktav:  Geomatik mühendisi olanlar elini kaldırsın lütfen. Şimdi de 
olmayanlar elini kaldırsın.   
 
Prof.Dr. Filiz Sunar: Ama gelmeyenler de vardır, gelmeyenler neredesiniz, beni haklı 
çıkartmanız gerekirdi. Neyse, bu sempozyum uzaktan algılama-CBS konulu  bir sempozyum 
olduğundan ve tabii her iki konu da multidisipliner olduğu için birçok farklı disiplinleri içeriyor 
olsa da ağırlıklı olarak burada geomatik mühendislerinin olduğunu düşünüyordum. Evet neler 
yapıyoruz, öncelikle ben çok özel ve çok ilginç bir mesleğe sahip olduğumuzu düşünüyorum. 
Çünkü sanırım dünyada en güzel yerleri, en güzel alanları ofisleri olarak nitelendirebilecek çok 
az sayıda meslek grubu vardır. Bizler sadece dış mekanda değil iç mekanda da, sadece karada 
değil, denizde de ölçümler yapıyoruz. Çok ilginç ve güzel bir mesleğimiz var ve de çok eskiye 
dayanıyor, on bin sene öncesine dayanan bir haritacılık geçmişi var. Birçok farklı adlar 
almış, işte harita, jeodezi ve fotogrametri gibi. Şu anda daha çok geomatik  kullanıyor. Diğer 
ülkelerde de adı değişti, örneğin geoinformatik gibi, mekansal konum bilgi sistemleri 
gibi. Türkiye'de de bu isim bilmecesi, isim karmaşası hâlâ çözülemiyor. Farklı adlarla anılıyor,  
harita mühendisi, harita kadastro mühendisi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi gibi. Ama 
bölüm adının geomatik mühendisliği olması bence daha doğru. Çünkü modern haritalamada 
mekansal bilginin üretimi ve bunun yönetimi çok önemli ve gelişmiş teknolojiler, gelişmiş alet 
donanımları ve görselleştirme teknikleri, bilgisayar destekli tasarım teknikleriyle bunların 
üretilmesinde kullanıldığından geomatik terimi daha uygun. Yani ‘geo’ biliyorsunuz yer 
demek, ‘matik’ de bilişim, yani informatikden türetiliyor ve dolayısıyla geomatik bence 
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mesleğimizi daha doğru şekilde yansıtan bir kelime. Genel haritacılıkla birlikte jeodezik 
referans sistemleri, küresel konumlama sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama 
gibi birçok farklı konu alanlarımız var. Ve diğer bilim dallarıyla da, örneğin matematik, fizik, 
astronomi vb. alanlarla ve orada kullanılan teoremlerle de iç içe olan bir bilim dalıyız. Veri 
tabanı yönetimi, bilgisayar grafikleri,  yapay zeka ile de son zamanlarda oldukça ilişkili 
durumdayız. Ama gene geçmişi konuştuğumuzda geçmişte yapay zeka veya diğer konular 
yoktu, peki neler vardı ? Daha çok klasik olarak haritacılık, ya da sektör olarak da harita 
kadastro sektörü olarak bilinmekteydi. Ve çok basit olarak, iş tanımında geleneksel alet ve 
donanımlarla arazinin/yeryüzünün bir bölümünün veya tamamının hassas bir şekilde metrik 
düzeyde ölçülmesi ve istenilen ölçeklerde harita olarak sunulmasıydı. Hatta, harita 
mühendisleri eskiden yollarda üç ayaklı birşey üzerinden bir kameraya bakıp bir şey yapan 
insanlar olarak tanımlanıyordu. Ama bu ölçümleri yapanlar, ya da bu yersel ölçümlerin birçok 
proje veya uygulama alanı için gerekli yersel veriler olduğu tam olarak bilinmiyordu. Neden bu 
ölçümler yapılıyordu ? Harita veya plan üretmek için. Diğer bir ifade ile mekansal bilgilerin 
üretilmesini ve bunların bilgisayar platformunda değerlendirilerek bu bilginin kullanımını ve 
iletimini sağlayan araçlar haritalardır. Bazı yayınlarda geçiyor harita bir ülkenin kartvizitidir ya 
da kimliğidir diye, gerçekten doğru, harita birçok işin temelidir. Harita olmadan birçok işi 
yapamıyorsunuz, yani ilk gereksinim haritadır. Haritanın kullanılmasına, daha doğrusu üretilen 
topoğrafik veya tematik haritaların farklı uygulama alanlarında kullanılmasına yönelik birçok 
örnekler var. Zaten Yusuf hocamın bahsettiği gibi gerek tarımda, peyzajda, gerekse çevrede, 
meteorolojide birçok kullanım alanlarını biliyoruz. En başta savunma geliyor zaten. Ülke 
savunması açısından, sınır bölgelerinin belirlenmesi açısından, her türlü mühendislik 
işlerinde, en basiti tatil için gideceğiniz yeri planlarken bile haritalara ihtiyacınız var veya bir 
yere gittiğinizde, belirli bir yeri gezdiğinizde turistik haritalara ihtiyaç duyulmakta. Bir şey 
atlamamak için notlarıma bakıyorum. Tabii bunları yaparken geomatik mühendisi olarak 
yaptığımız iş geleneksel haritacılık. Eskiden kullanılan yöntemler çok değişti, yani klasik 
ölçmeden daha çok yazılım mühendisliğine doğru bir kayma var, ondan da ikinci turda 
bahsedeceğim. Burada daha çok geleneksel haritacılık, mühendislik ölçmeleri, deformasyon 
ölçmeleri, jeodezik altyapı oluşturma, taşınmaz yönetimi değerlendirmesi, büyük ölçekli harita 
üretimi, ister yersel ister fotogrametrik olarak, değişik amaçlar için orta veya küçük ölçekli 
harita üretimi, dijital yükseklik ve arazi modellerinin üretilmesi gibi temel uygulamaları 
görüyoruz. Peki burada yapılan ölçümlerdeki temel sıkıntılar neydi ? En temel sıkıntı hava 
şartlarının uygun olmaması, gerek klasik arazi ölçmesinde, gerekse de fotogrametrik 
ölçümlerde, yani hava bulutluysa ya da hava şartları kötüyse uçağı kullanamıyorsunuz, uçuş 
planınızı yapamıyorsunuz. Veya arazi şartları da kötü olabilir. Bir ormanlık alanda veya 
bataklıkta veya bir dağlık alanda  kot veya koordinat ölçmesi yapılamıyordu. Diğer yandan eski 
alet donanımlarının kullanım zorluğu veya hassasiyeti nedeniyle elde edilen doğruluklar da 
farklıydı. Tabii işin süresi ve maliyet açısından da sıkıntılar vardı. İstanbul'u düşünün, bu kadar 
büyük bir alanı klasik ölçümlerle ne kadar zamanda, kaç kişiyle, hangi alet donanımla 
yapacaktınız ? Bir de özellikle acil durum belirlemede ya da acil planlamada anlık/güncel veriye 
ihtiyaç duyulduğunda “real time” ya da “yakın real time” veriler hemen sağlanamıyordu. Ya da 
bir durum analizinde öncesi ve sonrası duruma bakılarak ileriye yönelik planlamalar yapılırken 
eskiye yönelik haritalar bulunamıyordu, ya da yeterli doğrulukta / güvenilir değildi. Dolayısıyla 
birtakım temel sorunlar esas olarak bunlardı. Ben burada keseceğim konuşmamı. Genel olarak 
yaptığımız işler ve sıkıntılar bunlardı. Ama dediğim gibi, ikinci tur beni daha çok 
heyecanlandırıyor, çünkü çok şey değişti. Daha sonra söz alacağım, teşekkürler. 
   
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Filiz’e teşekkür ediyorum. Hayriye Eşbah hocamız İTÜ Peyzaj 
Mimarlığı Bölüm başkanı. Şimdi uzaktan algılamayı, kentleşme açısından, kent bilgi sistemleri 
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açısından değerlendirelim. Örneğin İstanbul'u düşünün, müthiş bir alan, yani küçük bir 
kasabadan falan söz etmiyoruz. Buradaki değişimler acaba uzaktan algılama, uydu teknolojisi, 
hava fotoğrafları, CBS falan olmadan önce klasik yöntemlerle nasıl belirlenebiliyordu, 
izlenebiliyordu, envanterleri nasıl yapılabiliyordu ? Birinci turda bu konulara değinecek. Söz 
sizde, kendinizi tanıtarak lütfen. 
 
Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tuncay:  Teşekkür ederim. Hayriye Eşbah Tunçay. İTÜ Mimarlık 
Fakültesi öğretim üyesiyim. Peyzaj Mimarlığı Bölüm başkanıyım, hocamın  şehircilikle 
kurduğu bağlantı benim aynı zamanda İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi 
müdürü olmamdan da kaynaklanıyor herhalde. Şehir dediğimiz olay, ya da kentsel tasarım, 
kentsel planlama dediğimiz olay son derece kompleks bir etkinlik, çünkü aslında şehir 
dediğimiz şey çok kompleks. İçerisinde pek çok disiplini barındırıyor, pek çok farklı yönlerde 
kararlar almanız gerekiyor. Bu, yeri geldiğinde fiziksel bir datayı gerektirirken, yeri geldiğinde 
kararınızın temeli için sosyal bir dataya dayanmanız gerekiyor, yeri geldiğinde de ekonomik 
göstergelere bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla çok disiplinli, çok karmaşık ama bir şekilde de 
muhakkak çözülmesi gereken bir sistem, çünkü insanoğlu için bir yaşam ortamı. Aslında 
geleneksel olarak bu hizmet, yani insanın muhtemelen ilk yerleşim  yaşantısını kurmaya 
başlaması ve ilk yerleşime geçmesiyle beraber olan bir düzendi. Ve zaman içerisinde tabi 
şehirler daha büyüdükçe, insanlar daha çok yerleşik alanlarda kırdan kente göç etmeye başlayıp 
bu alanlarda yaşamaya başladıkça da iş de kompleksleşti. Genelde yöntem olarak birtakım 
yaklaşımlar var tabi. Öncelikle bu kompleks yapıyı sizin birtakım sınıflara, anlaşılabilir 
birimlere ayırmanız gerekiyor ki bunların ne olduğunu tanımlayıp bunlara uygun kararlar 
alabilin. Buna uygun tasarımlar geliştirip yönetebilin, bunu koruyabilin, ya da onarabilin. 
Dolayısıyla buna yönelik yöntemlerde Gestalt yöntemi dediğimiz, yani bu birimleri oluşturmak 
ve buna bir karar ataması yapmak zaten çok geleneksel bir düzendi. Bunu biraz daha 
iyileştirdiğimizde, yani biraz daha günümüze yaklaştığımızda artık arazinin de yeteneklerine 
göre bir sınıflama yaparak buna yaklaşmak ve bu kararları vermek daha sonrada fizyografik 
birimlere göre bunları tanımlayarak yapmak gibi birtakım evrimleşmeler oldu tabi ki bu 
planlama yöntemlerinde. Ve zaman içerisinde de tabi teknolojinin gelişmesiyle olay bugünkü 
boyutlara geldi ama onu ikinci turda adlandıracağım ben. Nelere kadar geldik ki, kısa geçmek 
gerekirse, akıllı kentler, hocam da bahsetti, ve daha bir sürü heyecan verici gelişme var, ama 
ondan birazdan bahsedeceğim. Şimdi bu yöntemler, yani bahsettiğim hangi yöntem olursa 
olsun, hatta biz bunları yaparken ben de öğrenciydim. Haritalar gelirdi, toprak haritanız var, 
işte doğal faktörlere bakmanız gerekiyor, kültürel faktörlere bakmanız gerekiyor ve her şey size 
böyle iki boyutlu bir düzlem üzerinde geliyor ama tasarlamanız gereken şey ise üç boyutlu bir 
kent. Bunun topoğrafyası var,  bakısı var, oraya koyacağınız yapısı var, mekan olarak 
oluşturulması ve insana vermesi gereken hissiyatı var, algısı var. Siz bu iki boyutlu olayda bir 
şekilde yolunuzu bulmaya çalışıyordunuz. Bunu yaparken de, dediğim gibi, her bir katmanı her 
gelen haritayı, topraktır, bakıdır, eğitimdir, topoğrafyadır, bunları bir şekilde amacınıza yönelik 
olarak, neye göre planlama, ya da tasarım yapacaksanız ona göre sınıflandırarak yolunuzu 
bulmaya çalışıyordunuz. Tabi tek bir katmanda bunu yaptığınızda size gelen herhangi bir 
haritada bir şeyin uygunluğunu belirlemede bu uygundur bu daha değildir gibi bir yaklaşımda 
birinci yaptığınızda sorun yok ama bir kent oluşturabilmek için bundan belki de otuz, kırk, elli 
tane katmanımızın olması gerekiyor ki, en sonunda elinize geçen harita destesi bu şekilde. 
Bunun içerisinde en uygunu nerelerde, her şey açısından, en optimali neredir, buna karar 
vermek, bulabilmek gerçekten ayıkla pirincin taşını gibi bir durum oluşturuyordu. Yani 
birincisi,  zaman açısından gerçekten çok zaman alan bir süreçti. İkincisi yoğun emekli bir 
süreçti. Üçüncüsü de tabi bütün bunların sonunda da doğruluğu, güvenilirliği gibi birtakım 
şeylerde her zaman bir soru işareti olarak en doğruyu bulduğunuza inandığınız şekilde 
içgüdüsel olarak ilerleyen bir süreçti. Tabi bu en çok bu tip teknolojilerin, uzaktan algılamanın, 
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coğrafi bilgisi sistemlerinin ilk etapta, ben bizzat kariyerimden gördüğüm kadarıyla, geldiğimiz 
aşamadaki katkılarından bir tanesi. Bir diğeri tabii bu kadar kompleks sistemleri anlarken, tabi 
bir arazidir sonunda burada landdir, landscapedir aslında tasarladığınız ve planladığınız şey. Ve 
bu yani böyle hani bir küçücük bir alandan da oluşabilir hemen mahallenizin meydanıdır, ya da 
koca bir İstanbul kentidir ya da New York'tur, inanılmaz büyük bir ölçektir. Marmara Bölgesi 
olabilir. Şimdi burada araziyi tanımadan, bilmeden, ne yapacağınızı orada çok çok iyi 
tariflemeden bununla ilgili sağlıklı bir planlama ve tasarım yapmanıza imkan yok. 
Dolayısıyla, yani bu teknolojiler olmasa bütün ömrünüzü alabilecek bir arazi çalışması sürecini 
aslında gerektiren bir şey. Bu teknolojiler sayesinde ne yapıyoruz, şimdi biz birtakım şeyleri 
zaten uydulardan aldığımız için, en azından nerelerde neler var bir şekilde bu bize çok önemli 
ve doğruya da gittikçe yaklaşan veriler olarak gelmeye başlıyor. Araziye çıktığınızda neye 
bakacağınıza, nereye gideceğinize, nasıl bakmanız gerektiğine yönelik korkunç önemli ön 
bilgiler alabiliyorsunuz ve tabi ki bu hala yaptığınız bir şeydir arazi çalışmaları ama. Arazi 
çalışmalarıyla elde ettiğiniz verinin farklı verilerle de desteklenmesi sizin daha doğru kararlar 
almanızı sağlıyor. Tabi zaman içerisinde kentler daha karmaşıklaştı, iş daha karmaşıklaştı ve 
genel olarak, yani bu uzmanlıklar içerisinde, bu çok disiplinli çalışma ortamı içerisinde yapılan 
işlerde bir noktada artık hani herkesin hemfikir olduğu gruplamalar oldu. Yani bir planlama, 
bir tasarım, bir yönetim, bir koruma ve onarım şeklinde gruplanmalar var yapılan çalışmalara 
baktığınızda da hani bilimsel çalışmalarda da bizim disiplinlerimizde bu yönde bir şey 
var. Tabii planlama alanında, yani bu teknolojiler ne kattığından önce genelde yaptığımız 
olaylar, bir şekilde yani riskli alanların tespit edilmesi, uygun yer seçiminin yapılabilmesi, 
nüfus hareketlerinin demografik yapıların anlaşılabilmesi, doğal unsurların tespit edilip, 
ekonomik ve sektörel kararların alınması ve bunu yaparken de tabii ki birtakım sayısal 
modellerin kullanılmasını gerektiren bir eylem birimi planlama. Tasarıma baktığımızda, tabii 
ki bir alanın erişilebilirliği, ulaşılabilirliği, çevre ilişkileri, mekansal dizinin ve bu mekansal 
dizinin nasıl tariflenip daha da geliştirileceği, yapılması gereken aktivitelerden bir tanesi ki 
bunu aslında son dönemde de yine coğrafi bilgi sistemlerindeki gelişmelerle geo dizaynı 
modellemede daha da kolay hale getirdi. Yönetim anlamında tabii hepimizin çok tanıdık olduğu 
ve sık sık duyduğumuz artık işte akıllı kentler, kent bilgi sistemleri, daha güvenli şehirler, şeffaf 
yönetimler, akıllı toplum, akıllı ekonomi gibi bu bir sürü akıllılarla başlayan isimli eylemler 
kente yönelik, kent atlaslarının oluşturulması gibi pek çok aktiviteler var ki burada da yine 
disiplinler olarak geomatikten gelen, uzaktan algılama ve CBS'den gelen pek çok tekniğe 
yönteme ve veriye ihtiyacımızın olduğu konular. Koruma ve onarım tabii ki bir izleme süreci 
de gerektiriyor. Yani planlama, çünkü, çok statik bir şey değil son derece dinamik bir süreç. Ve 
bu aslında hani planlama, tasarım, yönetim, koruma, onarım dediğim şeyde lineer bir süreç 
değil bu zaten sürekli birbirine feedback veren daha sirküler bir model. Dolayısıyla aslında 
burada izleme de son derece önemli, yani bunun en başında da olabilir sonunda da 
olabilir. Mesela işte kentleşmede, göçlerle özellikle son dönemde meydana gelen kontrolsüz 
gelişmeler zaman içinde ülkemizde de dönemsel olarak artan, kontrolsüz kentleşme, uygun 
olmayan yerlere kentlerin sıçraması, yayılması, bunların takip edilmesi, bunların doğal 
sistemler üzerinde yaptığı etkilerin takip edilmesi, gerekli önlemlerin alınması, ya da tahrip 
edilmiş alanların statülerinin belirlenip, bunların onarılması hatta işte son dönemde iklim 
değişikliğiyle ilgili pek çok karbona yönelik modellerin oluşturulması da yine disiplinler 
silsilesinde bu eylem için yapılması gereken şeylerden biri. Bunlar için kesinlikle bu 
teknolojiye, bugün toplanmamıza konu olan bilimle, uzmanlıkla ilgili hem verilere, hem de 
tekniklere ihtiyacımız var. Teşekkür ederim.  
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Ben de çok teşekkür ederim kentsel uygulamalar yönelik bu güzel 
açıklamalar için. Tam böyle ikinci tura geçeceğiz. Zafer hoca da meteoroloji konusunda 
bizi  bilgilendirecek. Hocam ben hep ne düşünürüm biliyor musunuz? Bu Titanik'i hatırlıyor 
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musunuz? 1912 yılında Kanada'da New Foundland açıklarında 2500 yolcusuyla batmıştı 
buzullara çarparak, yani bizler doğmadan önce. Adına şarkılar düzenlenen olay. Ben hep 
düşünürüm acaba uzaktan algılama olsaydı kaptan o buzullara çarpar mıydı? Herhalde 
çarpmazdı. Veya buzullar gelip de ona çarpar mıydı? Herhalde çarpmazdı. Bugün çarşı pazara 
gidiyoruz, seyahatlara gidiyoruz, on beş gün sonranın hava tahmin raporları yüzde doksan 
doğrulukta veriliyor. Ona göre gidiyoruz veya gitmiyoruz. Hatırlarım eskiyi, bir gün sonra bir 
yere gideceğimiz zaman bile yağmurlu hava diye gidersin güneşli çıkar veya tersi 
olur. Meteoroloji deyince tabi siz daha teknik derinine ineceksiniz bunun. Şimdi meteorolojide 
uzaktan algılama ve CBS öncesi ne sıkıntılar vardı buna bakalım ? İkinci turda da, uzaktan 
algılama ve CBS bize nasıl yardımcı oldu ? Söz sizin Zafer hocam. 
 
Prof.Dr. Zafer Aslan: Teşekkür ediyorum sayın hocam gerçekten çok kısaca ve önemli 
noktalara değindiniz sondan başa doğru. Ben eski İTÜ mensubuyum. Eğitimim ve doktoram 
oradan. Sonrasında Kafkas Üniversitesi Orman Fakültesi’nde üç yıl kuruculuk görevi 
yaptım. Aşağı yukarı yirmi bir yıldır da Matematik ve Bilgisayar Bölümleri’nde bilgisayar 
destekli, ama yine atmosfer bilimlerinden uzaklaşmadan, gerek eğitim, gerekse araştırma 
çalışmalarımı yürütüyorum. Bu anlamda değerli hocama ve Filiz hocama gerçekten 
müteşekkirim. Kendileriyle ilk işbirliğine 94'lü yıllarda başladık. Özellikle doktora ve master 
öğrencilerim adına inanılmaz katkıları oldu. Projelerde  proje başkanlıkları oldu kendilerinin, 
sağ olsunlar. Bu anlamda tarihsel geçmişi bana ayrılan dokuz on dakikalık süre içerisinde kısaca 
özetlemeye çalışacağım. Atmosfer bilimleri, meteoroloji güncel yaşamda hepimizi çok 
yakından etkileyen bir konu ve tabii ülke bazında global ölçekte de çok önemli boyutları var. 
Tarihsel olarak bakacak olursak, örneğin Kandilli Rasathanesi ile ortak çalışmalarımız olmuştu. 
1868'de kurulmuştu ve Balkanların en eski gözlem yeri ve şu anda yüz yirmi yılın üzerinde 
sürekli kesintisiz Osmanlı kayıtları var. Öyle başlamış şu anda da transfer edilmiş, bilgisayara 
yüklenmiş verilerimiz var ve herkese açık, isteyen arkadaşımız kullanabilecek durumda.  Bir 
önceki gün Indian Ocean Direktörü, Profesör Kang hoca, kendisi ICTP'de de Fizik Merkezi'nde 
hoca, davetli olarak 150.yıl kutlama çalışmaları programında Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret 
ettiler ve onların elinde kesintili 500 yıl, kesintisiz 250 yıllık data olduğunu vurguladı. Hoca, 
Güney Kore'li aslında, Seul Üniversitesi emekli profesörü. Ve gerçekten geçmişimizi ne kadar 
çok iyi bilebiliyorsak, ileriye yönelik o  anlamda daha iyi atılımlar ve kestirimler yapmak 
olanaklı. Hocamın verdiği Titanik örneği bunun en önemli kanıtı. Tabi meteoroloji deyince 
hemen ilk akla gelen tahmin. Ama nasıl başladı ? Atatürk, cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda 
Almanya'nın ileri gelen üniversitelerinden Freie Üniversitesi'nden üç tane profesörü İstanbul 
Teknik Üniversitesi'ne davet etmiş. Rahmetli profesör doktor Muzaffer Dalmaz hocamız 
Bölümün ilk mezunlarından. Kısa dönem, şimdiki hızlı eğitim, accelerated training programı 
dediğimiz eğitimleri başlatmışlar ve onların kullandığı manuel yöntemleri bizim ekibimize, 
hocalarımıza transfer etmişler. Sadece orada değil, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün özellikle 
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki merkezinde yoğun eğitim programları olmuş. Ben de ilk 
Atatürk Havalimanı'nda göreve başladım. İlk mezun olduğum sene elime APT sistemini 
verdiler hocam. Automatic Picture Transmission System. Gerçekten çok klasik yöntemlerin 
yanında, uyduyla kutupsal yörüngeden NOAA 5-6 o zamanki sayıları onlarla başlamak biz genç 
mühendisler için inanılmaz, elimizdeki oyuncak diyorum tabiri yerindeyse ve ama çok gelişmiş 
bir sistemdi o koşullarda. Bizim için çok önemliydi. Tabi o dönemlerde biz hava haritalarıyla, 
yüzey haritaları, sinoptik haritalarını manuel olarak hazırlıyorduk. Kırmızı, mavi ve siyah HP 
kalem çok önemliydi bizim için. Şef hocalarımız önlük giyerlerdi, çünkü buradan buraya 
boyanıyorsunuz, ışıklı masalar. Ve haritaları elle çok iyi çizmek ve onda başarılı olmak bir 
ayrıcalık sağlıyordu. Dolayısıyla bu deneyimlerden günümüzde o çok gürültülü, faks, bilgi 
transfer sistemlerinden günümüzde artık elektronik haberleşme ve uzaktan iletişim ağlarıyla 
hemen monitörlere gelen bilgilerle, eş zamanlı gelen bilgilerle, inanılmaz mesafeler kaydedildi. 
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Yine müsaadenizle vurgulamak istiyorum, İTÜ'de ilk rasat parkı sorumluluğunu bana 
vermişlerdi hocam. Kuruluş aşamasında küçük bir tepemiz vardı oraya istasyon kurulmuştu ve 
600 metrelik kabloyu kurup, sensörlerden görüntüyü ofisimizdeki monitöre getirdiğimiz günün 
heyecanını hiç unutmuyorum. Fakat daha sonra tabii batarya problemleri yaşandı, sürekli güneş 
enerji kaynak sistemleri yoktu ki destekleyelim. Tabi bugün bu tür kesintilere artık izin 
vermeyen çok gelişmiş teknoloji transfer sistemleri var. Ülkemizde hava tahmin çalışmalarının 
eğitim programları İTÜ ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde yürütülüyor, çok yeni başladı 
orada eğitim programları ve iki yerde şu anda eğitim söz konusu. Ama Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nde,  cumhuriyetle beraber barış zamanında bütün veriler ortak olmak üzere 
kullanılabiliyor, ancak savaşta gizlilik söz konusu, Genel Müdürlük bu çalışmaları doludizgin 
yürütüyor. Sadece teknik anlamda değil, insan kaynağı anlamında da önemli yatırımlar yapmak 
zorunda kaldılar son yıllarda. Tabi gözlem, analiz ve tahmin boyutu çok önemli, üç anahtar 
kelime. Dünya Meteoroloji Örgütü ile beraber koordineli olarak çalışıyorlar ve diğer başka 
merkezlerle de protokolleri var sıkı sıkıya. Örneğin İngiltere'deki Orta Vade Tahmin 
Merkezi’yle çok dirsek temasıyla çalışıyorlar. Saatlik sinoptik gözlemler iki metre yükseklikte 
yürütülen sistemler. Ama örneğin önceki yıllarda da bu tür ölçüm sistemlerimiz değişik 
meteorolojik parametrelere yönelik kayıt, haftalık ve günlük kayıt kartları değiştirmek suretiyle 
yapılan grafik ölçüm sistemleriydi veya metrik sistemlerdi. Ama bugün artık  pek çok 
meteorolojik parametreyi, rüzgar şiddeti ve yönü olsun, güneşlenme miktarları, sıcaklık, toprak 
değerleri olsun veya yağış başta olmak üzere diğer parametreler olsun, bütün bunların artık tek 
bir data loggera transfer edildiği ve oradan paylaşıma açıldığı bir sistemden 
yararlanıyoruz. Yine yukarı atmosferin de, gerek tahmin, gerekse model çalışmaları açısından 
büyük önemi var. Radiosonde dediğimiz pilot balonlarımız sekiz bölgede, İstanbul, Ankara, 
Samsun, Diyarbakır'a kadar değişen günde iki defa olmak üzere kırk kilometreye kadar 
atmosferi gözleyen sistemler. Bunlardan hiçbir zaman vazgeçilmiyor, çok kıymetli datalar olan 
basınç, nem, rüzgâr ve sıcaklık datalarını paylaşıma açabiliyor, kaydediyor otomatik 
olarak. Aslında oldukça eski bir sistem pilot balon sistemi ve halen de kesintisiz devam ediyor. 
Sinoptik denilen ve eşzamanlı yapılan kayıtlarımız var. Bu çok önemli. Uluslararası 
anlaşmalarla, bu haritalarla alçak ve yüksek basınç sistemlerinin, çok şiddetli hava olaylarının 
hareketlerini takip etmek mümkün. Şu anda Florence, Güney Carolina’da yaşanan sıkıntıları 
hepimiz basından takip ediyoruz. Ve bu anlamda da değişik basınç seviyelerindeki meteorolojik 
koşullar, çok ayrıntılarına girmiyorum, özellikle jet akım bölgeleri oldukça önem taşıyan ince 
noktalar. Yine günümüzde özellikle günde iki kez bu biraz önce bahsettiğim hava tahmin 
merkezleri ile koordineli olarak tahmin çıktıları elde ediliyor ve bunlarda hem global ölçekteki 
modeller WRF ve MM5 gibi çok yüksek seçicilikteki teorik kuramsal modeller kullanıldığı 
gibi, hem de dört kez çalıştırılıyor, yenileniyor girdi ve çıktı verileri. 00:06, 12:00 ve 
18:00 saatlerinde paylaşıma açılıyor, basınla ve diğer Türkiye genelinde paylaşımlar söz 
konusu. Tabi bu bilgilere ek olarak bir radar ağı da söz konusu. Tabii bu radarla olan 
çalışmaların kırk yıllık bir geçmişi var, tek bir radarla başlamıştı ama bugün ikinci turda 
bahsedeceğim yirmiye çıkmış bir sayısı söz konusu. Aktif sistemler olarak devreye girmiş 
durumda. Herhangi bir otomatik istasyonun, günümüzde kullanılan böyle bir sistemin maliyeti 
on bin yirmi bin dolar arası. Tabi işin ekonomik boyutu da çok önemli. Yapılan teknolojik 
yatırım ve insan kaynağı yatırımı. Tabi Türkiye'nin bir diğer ayrıcalığı daha var, topoğrafyası 
çok kompleks. Kullanılan modellerin rezolüsyonunun çok çok yüksek olması gerekiyor ve daha 
sık zaman aralıklarıyla ölçümler yapılması, model çalışmalarının devreye sokulması gerekiyor. 
Bu anlamda da son yıllarda üniversitelerimizde, araştırma merkezlerimizde, gerek yüzey 
gözlemleri, gerekse uydu verileriyle desteklenen kombin, entegre, hibrit çalışmalar söz konusu. 
Örneğin bir radiosonde balonu, pilot balonu günde iki defa fırlatılan balonun maliyeti 500 
Amerikan Doları. Dolayısıyla dışarıya bağımlılık burada da maalesef söz konusu. Yine keza 
ikinci turda belki vurgulamam daha doğru olacak ama EUMETSAT’a her yıl 800.000 
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Amerikan doları üyelik aidatı ödüyoruz. Yani bu anlamda gayri safi milli hasılaya göre de 
düzenlenen regüle edilen bir maliyet bu. Dolayısıyla bu anlamda hem insan, hem yoğun emek 
boyutu var, hem de ekonomik olarak büyük boyutları söz konusu. Umuyoruz ki bütün bu 
sistemlerin disiplinler arası harmoni içerisinde yürütülmesi çok daha sağlıklı tahmin 
çalışmalarını olanaklı kılacaktır. Diğer taraftan da işte bir dolu gibi, hortum gibi son yıllarda 
gözlemleme frekansı çok artmış olan sistemleri yeter süre önceden ihbar etmek daha olanaklı 
olacak diye de umuyoruz. İkinci dünya harbine geri dönmek istiyorum son sözlerimi 
söylemeden önce. Maalesef harbin, savaşların çok acı boyutları var, ama bir pozitif boyutu da 
bu tür ölçüm sistemlerinin gelişmesine önemli katkılar sağlamış olması. Bütün teknolojik 
gelişmeler de özellikle savaş sırasında Almanların çabalarıyla ve onlardan bize ulaşan bilgi 
birikimleriyle belki günümüze taşınmış durumda, onun da altını çizmekte yarar var diye 
düşünüyorum. Değerli hocam, ben burada müsaadenizle birinci turu kapatayım, ikinci turda da 
konuya uydu açısından bakalım. Teşekkür ederim.  
  
 

İKİNCİ TUR 
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Ben de teşekkür ediyorum Zafer hocama. Moderatör olarak ilk turda 
kısa bir özet vermek için kendime on dakika ayırmıştım ama şimdi ondan feragat ediyorum, 
zira on dakika geç başladık, sizi yemeğe geciktirmeyelim. Çünkü ben biliyorum son bölümde 
katılımcıların yoğun soruları ve yorumları da olacak. Onun için ben hemen Yusuf hocamıza 
tekrar dönüyorum. Yusuf hocamız birinci turda biraz hamle yaptı ileri doğru. Şimdi daha da 
ileri gidin bakalım şöyle, uzaktan algılamanın ve CBS’nin tarımsal uygulamalarında gelecekten 
neler bekleniyor ? Eskiden envanterlerin hazırlanmasındaki zaman, maliyet ve personel 
sorunlarından bugün sadece bir düğmeye bas sonucu al durumuna geldik. Bu işlemler daha da 
hızlanacak mı, neler olacak, neler düşünüyorsunuz ? Söz sizin Yusuf hocam. 
 
Prof.Dr. Yusuf Kurucu: Hocam iki dakika alacağım vardı ilk turda, onu alacağım şimdi. Evet 
ben biraz özeleştiri ile de başlayacağım izin verirseniz. Her disiplin için herkes kendine bir ders 
çıkarmalı diyorum burada. Türkiye, ÇKS verileriyle tarım politikasının envanterini yönetmeye 
çalışıyor. İzleme için de uzaktan algılama tekniğini çok yetersiz, minimum kullanıyor. Şu ana 
kadar yapılan çok çalışma var, literatürleri tarayabilirsiniz, taramışsınızdır da. Bütün çalışmalar 
neredeyse bireysel ve maalesef disiplinler içerisinde kalmıştır. İlk turda da söylediğim gibi, 
Türkiye'de tarım uzaktan algılama tekniğini bir türlü yeterince kullanamıyor, coğrafi bilgi 
sistemini kullanamıyor ve bu entegrasyonu kuramadığı için de elinde veri olmuyor. Veri 
kullanma kültürü olan yöneticilerimiz de çok olmadığı için veri kullanmadan, günlük 
politikalarla tarımı bir yerlere götürmeye çalışıyorlar. Geldiğimiz nokta oldukça kötü. Şimdi 
Bakanlığın da bazı konularda eleştirisini yapacağım o yüzden sorayım, Bakanlıktan gelen var 
mı ? Tarım Bakanlığı’ndan. Güzel. İl Müdürlüğü'nden gelen veya araştırma enstitüsünden gelen 
bir iki arkadaşımız var, onların posterlerini incelerken gördüm. Evet bugüne kadar bizim çok 
ihtiyacımız olan tarım sektörü olarak diğer disiplinlerle birlikte çalışmamız oldukça sınırlı. Her 
disiplin kendi içerisinde, bilmediği veya çok iyi tanımlayamadığı, hatta detaylarını kaçırdığı 
konularda çalışmaya başlıyor. Ben tarımla ilgili çalışıyorum, ama optiği de öğrenmek 
zorundayım, bilgisayarı da öğrenmek zorundayım. Şimdi bunların hepsini öğrenmek için ömür 
yetmez, dolayısıyla bunlara hiç gerek yok, bizim birlikte çalışmayı kurgulamamız gerekiyor. 
Uzaktan algılamanın teknik olarak gelişmesi, coğrafi bilgi sisteminin yeteneğinin gelişmesi 
yazılımlarla. Bizim çok veriye ulaşmamız, o veriyi döndürmemizi gerektiriyor, yani Big 
Data’ya geliyoruz. Big Data, tek başına bir disiplinin yapacağı bir iş değildir. Neden Big 
Data’dan bahsediyorum. Örneğin ortak çalışma olmadığı için TARBİL, şimdiki adıyla 
TARSEY, tarıma çok entegre olamamıştır hocalarımızla. Keşke Ziraat Fakülteleriyle daha iyi 
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işbirliği yapılabilseydi, çok değerli veriler var orada. Biz onları yönlendirirdik, onlar da bizi 
yönlendirirlerdi ve Türkiye tarım politikasına alandan aldığımız verileri mutlaka uygulamaya 
aktarabilirdik. Ancak bunlar olmayacak anlamını taşımıyor, bundan sonra bu da 
olabilir. Örneğin İzmir Ticaret Borsası, bilenleriniz vardır, 1999-2000 yıllarında Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne başvurarak bize pamuk ekili alanlar ile ilgili soru işaretleri var 
dedi. Dolayısıyla ürün rekoltesinde de soru işaretleri var. Neden? Üretim miktarıyla ve ticaretle 
yüz yüze kalan kurum, yani gerçeklerle yüz yüze kalan kurum, İzmir Ticaret Borsası, 
Türkiye'nin en büyük borsasıdır, tescil işlemlerini onlar yapar. Çünkü alandan beklediğimiz 
verimi çok verim gelecek şeklinde lanse edilmesine rağmen o kadar verimi, pamuk verimini 
alamıyoruz. Daha sonra, tabi bunu ithalatla kapatıyoruz. Eee canım, bu kadar alan var biz bunu 
üretemez miyiz veya ithalatı önceden bağlayarak daha ucuza alamaz mıyız ? Tabii ki bunlar 
mümkün, ama bunu yapamayacak bir durumdayız şu anda. Tarım Sigortaları Havuzu ile bir 
çalışma yaptık, güzel bir çalışma yaptık. Bu ara İzmir Ticaret Borsası tam on yedi yıl boyunca 
her yıl bize pamuk ekili alanlarla ilgili çalışma yaptırdı. Tüm Ege Bölgesi. İlk başladığımızda 
Bakanlık deklarasyonu 220.000 hektar civarındaydı, bizim ölçümlediğimiz ise 170.000 ha  
civarındaydı. Aradaki fark müthiş bir ürün rekoltesine tekabül ediyor, dolayısıyla pamuk 
politikası zor. Tarım Sigortaları yeni gelişen ve çok hızlı gelişen bir kurum ve çalışmalarını 
takdir ediyoruz. Onların da izleme, yani bir hasar olduğunda onu tazmin edebilmek için 
kıstaslara, ölçütlere ihtiyacı var. Türkiye büyük bir ülke, Türkiye'de benim bildiğim elli sekiz 
milyon parsel sayısallaştırıldı Tarım Bakanlığı'ndan. Bu kadastronun haricindedir, yani bir 
kadastral parselin ikiye üçe bölünmesinden kaynaklanan tarım istatistiğindeki sıkıntılardır. 
Bunların yaklaşık yirmi sekiz milyon parselinde halen tarım yapılıyor. Haydi Tarım İl 
Müdürlükleri çıksın da arabasıyla gitsin bu parsellerde hangi ürün var veya hasar tespiti yapsın 
bu mümkün değil, dolayısıyla uzaktan algılama tekniğinin GIS’e entegre bir şekilde 
kullanılmasına son derece ihtiyacı var ve bu ancak çok disiplinli çalışmalarla olabilecektir. Bu 
konuda umarım burada Bakanlığın da elemanları var, çok farklı disiplinlerden arkadaşlar da 
var. Etkileri ve yetkileri ölçüsünde kendilerini dinleyen mutlaka olacaktır, onlara 
bunu  anlatmaları lazım. Big Data önemli, çünkü tarımı izlerken bir görüntüyle 
çalışmıyorsunuz, geçmişte bunlar oldu. Yani Ağustos görüntüsünü alıp da tüm Türkiye'de şu 
kadar buğday ekili alan var denildi. Ama Ege'de buğday Mayıs ayında hasat edilir. Yani bu 
dediğim gibi çok disiplinli gelmeyen veriler ama başlangıçtır. Yol alabilmek için hatalar da 
yapılması gerekiyor. Ama bundan sonra bizim haftalık, hatta günlük görüntüye ihtiyacımız 
var. Bir yıl boyunca indirdiğimiz bu görüntüyü kronolojik olarak istiflemek, çağırmak, üzerinde 
birtakım yorumlar yapabilecek, otomasyona girebilecek mutlaka yazılımcı ve donanımcıya 
ihtiyacımız var. Tarımın izlenmesi kolay değil, tarıma veri üretmek kolay değil. Fakat tarım 
çok büyük bir alan, hepimizin görev alması ile bile bu ihtiyacı yerine getirebilecek düzeyde 
değiliz hocam. 
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Uydu verilerinin fiyatlarını da göz önüne alırsak ekonomik açıdan 
bir problem de oluşturmasına rağmen gene de klasik yöntemlere nazaran uzaktan algılama daha 
ekonomik mi olmuş oluyor ? 
 
Prof.Dr. Yusuf Kurucu: Çok daha ekonomik oluyor hocam. Yani bugün yirmi sekiz milyon 
parsel arazide dolaşılacak da önce beyan kontrolü yapılacak, sonra rekolte tahmini yapılacak 
çok zor. Zaten geleneksel yöntemle tarlaya bakıp burada şu kadar çıkar demek bile çok zor. 
Yani bu NDVI gerçekten işe yarıyor. Yani veya çok bantlı rekolteyle ilişkilendirme çalışmaları 
şu anda teoride kalıyor bunlar. Bizim yaptığımız çalışmalar da var bu konuda. Örneğin şunu 
yaptık; çok disiplinli çalışmaya geçince önümüz açıldı, ODTÜ Teknokent'ten yazılımcı 
arkadaşlarla Ege Teknopark‘ta bir firma kuruldu, adı da Agrovisio. Reklam yapmayayım ama, 
yazılımcılar çok başarılı bu konuda. Bir parselin altında kalan 11 bandı kullanarak ürün spektral 
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imzasını çıkartabiliyoruz. Böylece öz nitelik bilgisi olarak da parsele, o üründe pamuk var veya 
beyan neyse kontrolünü yaptırıp, okeylettirebiliyoruz, ya da git bunu kontrol et 
diyebiliyoruz. Ya da olması gereken, fenolojik evresi boyunca yapması gereken, her bantta bir 
yansıma değeri var. Örneğin kızılötesi ve onun üzerindeki rededge bandlarda yükselme 
görülürken, fenolojik evreye bağlı gelişirken, bu gelişmenin bir yerde kesilmesi orada bir 
anormal gelişme olduğunu gösteriyor, bu hasar da olabilir başka bir şey de olabilir. Bu tür 
verileri, hem tarım il müdürlüklerine servis etmek lazım, hem ilçe teşkilatlarına ki bunu 
yönetebilsinler, hem de Tarım Bakanlığı’nın yan kuruluşları var, bir tanesi TARSİM. Başka, 
Tarım Kredi Kooperatifleri gibi pek çok kolu var. Çalışan kurumlar var. Bunların çok ciddi bir 
şekilde bunlara ihtiyaçları vardır. Evet, drone'lar tarım alanlarında yeterli gelişme gösteremedi 
uygulamada. Drone teknolojisi gelişiyor, başta söylediğim gibi bir disiplin içerisinde kalmasın. 
Geomatikcilerden rica edeyim, fotogrametricilerden rica edeyim, lütfen diğer disiplinlerle 
birlikte çalışsınlar. Biz ürünü ve toprağı ve onun fenolojik evresini iyi biliyoruz, sizdeki 
verilerden çok şey üretebiliriz, kullanabiliriz ve bunu bizim paylaşmamız gerekiyor 
birlikte. Drone teknolojisi özellikle ağaçların veya yaprağın, yani çözünürlüğü yüksek ürüne 
ihtiyaç duyan tarımsal kullanım şeklinin drone teknolojisine ihtiyacı var. Yani bir don olayı 
olduğunda bunu uydu görüntüsünden fark edemezsiniz. Dolayısıyla, daha yüksek çözünürlüklü 
görüntülerden, parsel düzeyinde, bölgesel düzeyde, tazmin açısından da olabilir bu açı, çiftçi 
zaten zor ayakta duruyor. Yani bugün buğdayı 90 kuruşa mal edip 95 kuruşa satıyorsa çiftçi ve 
hala tarımsal üretim yapıyorsa, bize ekmek üretiyorsa, elini öpmek lazım adamın. Yani prim 
desteğinin ne kadar az  olduğunu biliyorsunuz. Zeytinle ilgili bir çalışma yaptık biz. Bunun 
içinde TÜBİTAK'tan bir destek aldık. Projeyi yaparken de Akhisar çok zeytinci bölgedir, 
Manisa'dan gelen arkadaşlar varsa bölgeyi bilirler, neredeyse Manisa'nın büyük bir bölümü bağ 
ve zeytin denizi gibidir. Projenin başlangıcında Akhisar Belediyesi "biz de destek verelim, 
bizde katılalım" dedi, çok memnun olduk, biliyorsunuz projeye kaynak bulmak öyle kolay 
değil. Büyük bir düğün salonu var, orada bir toplantı yaptık. Tamamen dolu salon, konu zeytin 
olunca herkes geldi. Güzel, biz dedik ki; "ağaçlarınızı sayıp haritalayacağız, taç genişliklerinize 
göre", acaba gerek var mı yok mu diye düşünmeye başladılar. Bu kez bir soru sordum ben 
herkese. Hem tarım ilçe var,  genç ihracatçılar birliği var falan falan. Akhisar'da kaç tane zeytin 
ağacı var ? Tahmin neydi biliyor musunuz, 5 milyonla 25 milyon arasında değişiyordu. Şimdi 
bununla siz bir zeytin ve zeytinyağı politikası üretebilir misiniz ? Hayır. Bir panelde, çok 
sevdiğimiz bir hoca şunu söyledi. TÜBİTAK panelinde biz zeytin ağaçlarını sayalım 
dediğimizde “yaa bu çok pahalı" dedi hocanın biri. Diğer hoca da dedi ki, o hoca burada şu 
anda, "yaa pahalı, ee ne yapacağız peki, çıkıp sayacağız mı ?" dedi. Türkiye'de şu anda 160, 
170 milyon zeytin var deniliyor, acaba gerçekten var mı, bunların hepsi soru işareti. Ben birkaç 
üründen bahsettim sadece. Pek çok ürün için, farklı kalitede sensörlerle, farklı özellikteki 
sensörlerle, bizim yığışımlı veriye ihtiyacımız var. Bu verinin yönetilmesine şiddetle 
ihtiyacımız var. Ve meteoroloji verilerine de bu konuda, entegre olmak üzere, hatta mikro 
bölgeler oluşturabilirsek meteorolojiyle, bunlara çok ciddi ihtiyacımız var. Bunlar GIS’in 
uzaktan algılamayla şiddetle entegre olabileceği ve acilen beklenen konular. Çok enteresan bir 
konuda çalışıyoruz şu anda. Türkiye, çam balının dünyada yüzde doksanını üretiyor, 
biliyorsunuzdur muhtemelen. Fiyata hakim miyiz yok, fındıkta olduğu gibi o da öyle. Arıcılar 
rastgele oraya buraya giderler. İzmir'de bir yönetici dedi ki "ya biz bu aracıları bir düzen 
içerisinde dolaştıralım." Fakat arılık dedikleri, yani kovanları koydukları yerdeki, bitki 
türlerinin nektarlarının ve nektar veriminin, yani çiçek açtığı zamanların bilinmesine ihtiyaç 
var. Tek başına çam yetmiyor, diğer bitkiler de öyle. Burada da farklı görüntüler aldık, şu anda 
bir doktora çalışmasını entegre ettik ona. Ne zaman, hangi bitki, nerede çiçek açıyor; görüntüyle 
de haritalayıp, bir arı rotası, arılık rotası oluşturuyoruz. Böylece, işte 0-100 metre arasındaki bir 
rota, 200-300 metre yükseklikteki bir diğer rota, daha geç çiçek açıyor yüksekte onlar. Bunlar 
tarımsal üretimi kolaylaştırmak için model ve uygulamaya aktarılabilecek yöntemler.  Bunların 
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tabii ki görüntüye, işleyecek yazılıma, görüntünün çeşidi, görüntü değiştikçe dediğim gibi 
sayısal veriler değişiyor, dolayısıyla iyi bir referans kataloğa ihtiyacımız var. Hangi bitki ne 
zaman ekilir, hangi bölgede, hangi toprak koşullarında, hangi iklim koşullarında ve bunun 
fenolojik evresi boyunca yaptığı çok bantlı yansımalara ihtiyacımız var. Bu konuda çalışmak 
bireysel olarak üniversite çalışmalarıyla olmuyor. Bizler ancak yüksek lisans, doktora çalışması 
yapıyoruz. Ve bunları izleme konusunda, özellikle ciddi ihtiyacımız var. Peki, arazi yönetimi 
ve risk yönetimi parsel düzeyinde benim söyleyebileceğim, burada verilen sürede son 
konu. Türkiye'nin arazi yönetimi oldukça, şu anda başıboş gidiyor hocam! Kentleşme, çevre 
üzeri plan içerisinde, tarım sadece bir tarımsal kullanacak alan niteliği tanımlanmıştır. Ama 
içerisinde detaylı bir plan yoktur. Bunun için de  bir envantere ihtiyacımız var hocam. Tarımsal 
kullanım planlamasına ihtiyacımız var. Artık Türkiye parsel düzeyinde çalışması gerekiyor. 
Dolayısıyla hem görüntüleme, hem de bundan veri üretme artık ölçek olarak 5000 civarında 
olması gerekiyor. Yani parsel düzeyinde olması gerekiyor ve bizler arazinin hem tarımsal 
kullanımını, hem de korunmasını parsel düzeyinde yapmamız gerekiyor. Türkiye'nin, parsel 
düzeyinde risk yönetimine de tarım sigortaları anlamında ihtiyacı var. Söylenecek çok şey var 
hocam. Meralarımızı da izlemek gerekiyor, mera yönetimi için bizler şu anda bir Merbis projesi 
yaptık. Acaba hala aynı meralar, aynı ölçüde duruyor mu ? Hayır hocam, son kırk yılda, 
meralarımızın çok büyük bir bölümünü kaybetmiş durumdayız, yüzde 30 civarında şu anda. Bu 
alanları izleyemediğimiz için, kontrol edemediğimiz için, kaybediyoruz. Bu anlamda, evet 
uzaktan algılamanın GIS’e entegre bir şekilde tarımda kullanımını sağlamak zorundayız. Bizler 
de akademisyen olarak bunları söylemekle yükümlüyüz, bunu yerine getireceğiz. Teşekkür 
ederim hocam.  Hocam izin verirseniz, ben hem size, hem de Uğur hocaya, hem de dışarıdaki 
genç arkadaşlara bu güzel organizasyon için teşekkür etmek istiyorum. Bilim kurulu olarak çok 
güzel bir ortam gördüm burada. Emeği geçen herkese teşekkür ederim hocam.  
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Ben de kişisel olarak özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü ben sizi 
davet ettiğimde söylediğiniz güzel sözleri çok iyi hatırlıyorum, Onun için de, özellikle teşekkür 
ediyorum. Sizin burada bulunmanız, bizi de aydınlattı diye düşünüyorum. Sorular gelecektir, 
yorumlar gelecektir. Geomatik, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi konularının, bilgisayar 
mühendisliği ile, yani bizim mesleğimizin de bilgisayar mühendisliği ile sıkı ilişkiler içerisinde 
olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Zaman zaman biz akademisyenlere çeşitli dergilerden, 
sempozyumlardan makaleler, bildiriler gönderilir, bizler de bilimsel hakemlik yaparız. Yakın 
zamana kadar rahat rahat değerlendiriyorduk, kendi konumuz tabii ki, fakat bu iş gittikçe 
zorlaşmaya başladı. Çünkü artık uzaktan algılama, CBS dergilerine bildiriler, o dergiye mi 
veriliyor, yoksa bilgisayar veya sistem analizi dergilerine mi, nereye verildiğini 
anlayamıyorum. Algoritma geliştirme, algoritmaların parametreleri, yazılım dilleri falan var 
hep ağırlıklı olarak. Tabi ki bizlerin değerlendirmesi de zor oluyor onları. Bazılarını geri 
gönderiyorum uzmanlık alanıma girmiyor diye. Bazılarına da çalışıyorum falan. Yani şunu 
söylemek istiyorum, bilgisayar mühendisliği, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi çok sıkı 
ilişkiler içerisinde. Bu çok güzel bir şey. Yusuf hocama aynen katılıyorum. Açılış 
konuşmasında da Alper hocanın çok güzel sunumunda da bunu gördük, yani o matris düzenini 
hatırlayın. Bu konularda şimdi Alper hocamızı dinleyelim. Ses veya görüntü kayıtta bir sorun 
yaşıyor muyuz ? Mikrofonu kullanıyoruz, beni uyarmıştınız, evetse elinizi kaldırın. Sorun yok, 
tamam.  
 
Prof.Dr. Alper Yılmaz: Teşekkürler Derya hocam. Hakikaten Yusuf hocamın da belirttiği gibi 
bu tür değişik disiplinler arasındaki sınırlar şu anda artık erimeye başladı. Ben bir örnek 
vereceğim, son üç yıldır bizim üniversiteye alınan öğretim üyelerinin hepsi farklı bölümlerde, 
iki aynı anda farklı bölümlerde, birbirinden alakasız bölümlerde öğretim üyesi. Yani mesela şu 
anda bizim Bölümümüzde hem inşaat öğretim üyesi, hem elektronik, hem de bilim, Geospaces, 
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Geospacial Sciences ile ilgili olan var. Bir tanesi political science'la, tam politikle. Çünkü bazı 
policy'lerin yapılmasında, politikaların belirlenmesinde, o mühendislik bilgisinin de olması 
gerekiyor. Çok değişik alımlar yapıldı. Özellikle son üç yıldır yaklaşık 150 fakülte 
aldık. Üniversite biraz fazla büyüdü gerçi. Ama bu çok önemli, yani farklı bilimlerin bir arada 
bulunması vizyonu değiştiriyor. Ben orijin olarak bilgisayardan geliyorum, bütün eğitimim 
bilgisayar. Şu anda ana Departmanım ise bilgisayar, çevre ve jeodezi. Ama, inşaat ve çevre ve 
jeodezi aynı zamanda bilgisayarda da öğretim üyesiyim. Bakarsanız, ben o kadar değişik 
problemlere ekspoze oldum ki, birden vizyonum değişti. Mesela coğrafi bilgi sistemleri benim 
radarımın dışında bir konuydu, remote sensing, uzaktan algılama benim radarım dışındaydı. 
Hani benim bütün şeyim, algoritma geliştirme, işte machine learning, değişik yöntemlerle 
görüntüleri analiz etme, insan hareketlerini tanıma, bunlardan değişik, tıbbi olsun veya tarım 
olsun, değişik surveillance olsun yönlerde bilgi üretmekti. Vizyon değişti, dolayısıyla özellikle 
aramızda öğrenci arkadaşlar varsa onların, Yusuf hocamın da dediği gibi, başka dallara bakması 
gerekiyor. Orada çok değişik şeyler öğrenebilirsiniz. Başka bir örnek vereyim, tekrar geleceğim 
bu konuya. Mesela şu anda benim bir öğrencim  bilgisayarda doktora yaptı ama bütün 
problemleri nükleer mühendisliği ile ilgiliydi. Şu anda kendisi Google'da çalışıyor. Biz 
bilgisayar bilimindeki, bilimlerindeki algoritmaları nükleer alanına getirdiğimiz anda onlar çok 
şaşırdılar: "Aa bunu böyle yapabilir miyiz ? Bunu böyle...". Bizim için çok normal olan 
algoritmalar, onların çok uzun süredir çözemedikleri sorunları çözmeye başladı birden. Mutlaka 
başka alanlara da bakın, tekdüze bir mühendis, çok fokus bir mühendis artık gelecek nesil için 
olmamamız gerekiyor. Programlamayı öğrenmeniz gerekiyor. Şu anda bütün öğrencilerim, ya 
gidip bilgisayardan, alttan ders alıyorlar, lisans dersi programlama, ya da gelirken 
programlamayı kendileri alıp da geliyorlar, özellikle doktora yapanlar. Çok değişik dallara 
bakmamız gerekiyor. Ben kendim birçok şey öğrendim ve eminim birçok şey de bulunduğum 
anabilim dalına verdim, coğrafi bilgi sistemleri de aslında bunlardan biri. Hani eğer, remote 
sensing, remote sensing'i çok kullanıyoruz, hocam örnekler verdi slaytlarla, çok kullanılan bir 
şey GIS. Özellikle parselleme, etiketleme zaten mesh'leri, haritaları çıkartılıyor orman 
alanlarının. Yıllardır yapılıyor, onlarca yıldır yapılıyor belki de. Bunların hepsi aslında GIS'e 
denk geliyor. Ve bizim alanımızda GIS hiç kullanılmayan, hemen hemen belki birkaç kişi hariç, 
bir bilgi, ekstra bilgi ve sorunları birden çözüveriyor. Mesela bir örnek vermek istiyorum, 
autonomous vehicle'lar (otonom araçlar) şu anda en çok araştırma konularından bir 
tanesi. Bunlar işte biraz sonra smart city'e de bağlayacağım, örnek olarak domain'i smart city 
vermiştim, çünkü Big Data orada büyük bir problem. Ne yapıyor o otomatik araçlar, etrafı işte 
remote sensing sensörleriyle, uzaktan algılama sensörleriyle birçok data üretiyorlar. Bunları da 
daha sonra analiz edip, burada araba var benim durmam lazım, işte burada bir yaya var yayaya 
yaklaşıyorsam hızlı yaklaşmamam lazım veya dönüyorum yerde bir şey var onun üzerinden 
geçmemem lazım gibi kararlar vermesi gerekiyor bu otonom araçların. Tabi bunun için nasıl 
bir yöntem yapıyoruz, şu anda bütün firmalar ve üniversiteler, işte dün de bir konusu geçmişti, 
20.000 dolarlık bir arabanın üzerine 200.000 dolarlık sensör koyuyorlar, 220 bin dolara hiç 
kimse o arabayı almaz tabii ki ve bunla araştırmalar yapıyorlar. Problem, şu anda fokusta da bir 
problem var aslında, remote sensing vs. algoritmaları kullanalım, ama nasıl kullanalım bunu da 
belirlemek gerekiyor. Normalde eğer bunu akıllı şehirlere bağdaştırırsak, bütün arabaları akıllı 
yapmaya çalışmak yerine  aslında infrastructure'ı, etraftaki binaları vesaireleri akıllı yapıp 
oradan sensör datalarını alıp, bu belki trafiği o şekilde yönetmemiz gerekiyor. Eskiden ilk ben 
başladığımda laboratuvarımızda dummy terminaller vardı. Bunlar bir yere bağlanıyor, biz o ana 
serverdan dataları alıyorduk. Daha sonra işte bilgisayarlar 286 - 386 vs. çıktı, onlarla yapmaya 
başladık belki arabaların da biraz dummy olması gerekiyor. Yani eğer bana etraf, infrastructure 
yollar vesaire binalar, gerekli bilgiyi veriyorlarsa bu datanın analiz edilip, transfer 
edilmesi otonom araçlara, onlarda yeterli ekstra bilgiyi de sağlamış olacak. Yani, bir mesaj 
tekrar, altını çiziyorum bunun, mutlaka başka dallardaki makaleleri okuyun, neler geliştiriliyor 
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ona bakın, onların faydası büyük olacak size. Biz bunu yapıyoruz. Ben fluid dynamicsde bir 
sürü makale okudum. Human vision, biological vision, normal insanlardaki ve hayvanlardaki 
vision ile ilgili bir sürü makale okudum, bunlar çok fazla değişik fikirler verdi, bunları algoritma 
haline dönüştürdük geçmiş dönemlerde. Uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri de bunlardan 
biri. Normal gelecekte olan problemlerden biri ne olacak, önemli miktarda veri akışı var ve bu 
veri akışının domain'leri çok değişik. Yani sadece bir tane sensörden data gelmiyor, çok 
bağımsız sensörlerden, complimentary sensor data diyoruz biz buna, compliment eden yani 
birbirini tamamlayan datalar var. Ayrıca bunları birleştirmenin önemi önümüzdeki dönemlerde 
gitgide artacak. Ne yapmamız gerekiyor bunları fuse edip, bunları bir şekilde kısa vadeli, orta 
vadeli, tekrar üstüne basıyorum, uzun vadeli kararlar vermek. Mesela smart city, akıllı şehir 
örneğine bakarsak hepimiz işte araba kullanıyoruz veya bir yere gidiyoruz otobüsle, trafik 
miktarına bakıyoruz. Bu kısa vadeli bir karar. Bize bunlar nereden geliyor, belli sensörlerden 
geliyor, yollara konulan radarlardan vesairelerden geliyor. Bizim şimdi Amerika'da gerçi 
problem olmaya başladı bu. Gişelerin üzerinde kameralar var, burada İstanbul’da da gerçi bir 
sürü kamera var, mobese kameralar, bir sürü kameralar koyuluyor. Bu kameraları kaldırtmaya 
başladı halk, çünkü gizlilik, yani insanın hayatıyla ilgili privacy problemleri çıkmaya 
başladı. Bir sürü kamera kalktı şu anda, tekrar koymaya çalışıyorlar. Öyle bir şey var şu 
anda. Yalnız bu datalar sonuçta size ne olarak geri dönüyor ? Siz kısa vadeli olarak 
bakıyorsunuz probleme. Trafik nerede fazla, ben nereden nereye en kısa yoldan gideceğim diye 
bakıyorsunuz. Ama bunun orta vadeli, uzun vadeli yatırımları da oluyor. Ne oluyor mesela 
burada sürekli trafik, her gün, bir yıl boyunca trafik fazla, ne yapmamız gerekiyor ? O zaman 
orada belki ekstra yollar yapılması gerekiyor, yol genişletme çalışmaları yapılması gerekiyor. 
Yolların haricinde de akıllı, özellikle şehirlerde ileriye yönelik çalışmalarda yapılan, dediğim 
gibi, kısa, orta ve uzun vadeli kararlar değişik sensör verileriyle elde ediliyor. Uydulardan 
alınan dataya bakılıyor. Orada sürekli belli dönemlerde araba sayımları yapılıyor veya önemli 
olan problemlerden bir tanesi;  ilk mi son veya ilk kilometre son kilometre çalışmaları. Arabayla 
bir yere getiriyorsunuz insanları, yakın bir yere getiriyorsunuz, oradan dağıtmanız 
gerekiyor. Bunları otonom vehicle’larla nasıl yapacaksınız, bu tür problemler sürekli çıkıyor. 
Dolayısıyla bunları yaparken ikinci bir problem de karşımıza çıkıyor, bu da çözünürlük 
problemi. Uydu datalarının pahalı olması, çözünürlüğünün yüksek olması, ilk gün bir 
firmanın anlattığı gibi, işte  çok pahalı olan bir data var, çok güzel çözünürlüklü bir data var, 
çözünürlük 10 metrelerden 20-30 santimetreye düşüyor, tabi fiyat da artıyor bunda. Acaba ne 
derece çözünürlükte data hangi problemleri çözebilir, bunları iyi belirlememiz gerekiyor 
özellikle görüntü işleme konularında. Bu dataya hangi tür dataları eklememiz gerekiyor ? 
Mesela eğer uydu datalarında, hyperspectral dataların çözünürlükleri, filtreleme 
pattern’lerinden dolayı önüne wavelenght filtreleri konuluyor değişik wavelenghtlerde. Onların 
pattern’lerinden dolayı çözünürlük birden düşüyor. Pankromatik datalarda çok yüksek oluyor 
mesela bu çözünürlük. Bunun için ne yapıyorlar, işte sharpening, iyileştirme yapıyorlar, 
görüntü iyileştirme yapıyorlar. Acaba o sharpening sonucunda elde edilen datalarla ne derece 
tarımla ilgili arazilerde, hangi çözünürlüklerde en küçük haritalama birimlerini bulabiliriz, 
bunlarla geleceğe yönelik kararlar verebiliriz. Türkiye'deki mera alanlarının küçülmesi gibi 
acaba ileriye yönelik hangi aşama mesela hükumet aşamasında mı, lokal yönetimler aşamasında 
mı, tarımcılar aşamasında mı, tarım yapan insanlar açısından kararlar verilmesi gerekiyor. 
Bunları da belirlemek önemli geleceğe yönelik karar vermekte. Bir örnek vermişti Hayriye 
hocam, iki boyutlu datalar haritalarla üç boyutlu kararlar vermeye çalışıyoruz. İki boyutlu 
haritalarla, ben bir şey ekleyeceğim ona, dört boyutlu kararlar vermeye çalışıyoruz aslında, 
çünkü hem konumsal, hem de zamansal değişimler var. Konumsal değişimlerde üç boyuta 
ihtiyacımız var, city planning’de özellikle planlamada, şehir planlamasında onlar önemli. Ama 
bir de, Türkiye'de olsun, yurtdışında da olsun, birçok şehirde acaba oradaki planning yaptığımız 
planlama sonucunda trafiğin artışı veya ne bileyim pedestrian'ların artışı, yayaların artışı, onlar 
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nasıl etkileyecek, onların zamansal analizlerini de yapmak gerekiyor. Dolayısıyla field'ın gittiği 
yerde, yani araştırma konumuzun gittiği yerde de, konumsal ve zamansal analizler önemli şu 
anda, birbirinden çok farklı, complimentary sensörlardan gelen dataların ortak olarak fuse 
edilip, bunların birleştirilmesi, ilk gün yaptığım prezantasyonu mesela IMU’dan (inertial 
measurment unit) gelen datayla görüntü datasının birleştirilmesi. Bu çok birazcık standart 
olmaya başladı. Bunlar complimentary, birbirine tamamlayan data. Bunları birleştirmek, 
bunları yeni yöntemlerle birleştirmek, bunlar içinde değişik algoritmaları bulmak. Şimdi son 
kısma geçerken, belki de ona gireceğim, ondan sonra da bırakacağım. 2012 itibariyle derin 
öğrenme yöntemleri bizim dalımızda çok fazla miktarda öne çıktı. Özellikle insan düzeyinde, 
insanın performansı düzeyinde, klasifikasyon, sınıflandırma ve tanıma performansı ortaya 
çıktı. Bunların belki remote sensing'e, jeodeziye değişik alanlara uygulanması gerekiyor. Derya 
hocamın bahsettiği yeni gelen algoritmalar, ondan sonra makaleler birazcık bunları entegre 
etmeye başladı. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor, özellikle yeni jenerasyon öğretim 
üyelerinin bunları da öğrenmesi gerekiyor. Farklı field’lara bakması gerekiyor. Benim burada 
vereceğim mesaj özellikle akademisyenlere, yeni jenerasyon akademisyenlere. Birden fazla 
alana bakın, lütfen okuyun, bir sürü makale okuyun ve bu dallarda sizler de yazmaya çalışın, 
farklı sensörlerle ilgili dataları analiz etmeye çalışın. Son bir şey söyleyeceğim, mesela 
navigation konusunda birbirine yardımlı navigasyon problemleri ortaya çıkmaya 
başladı. Mesela UAV uçuyor, İHA uçuyor, İHA tek başına uçarken konumlama yapmasının 
haricinde, başka İHA'larla beraber aynı anda konumlama yapması, birbirine yardım etmesi şu 
anda çok aktif bir araştırma konusu. Bu tür şeylere sürekli bakın, sürekli okumak lazım, çok 
eğlenceli. Sıkıcı geliyor belki bazen okumak, ama çok değişik şeyler öğreniyorsunuz. 
Dağarcığınız gelişiyor ve problemlere farklı bakmaya başlıyorsunuz. Teşekkür ederim.  
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Ben teşekkür ediyorum bu uygulamaya yönelik açıklamalarınız 
için. Bizim meslekte bu çözünürlük konusu çok önemli, sanırım Filiz hoca buna da değinecek 
konuşmasında. Algılayıcıların çözüm eşiği şu anda 20-30 santimetrelerde, daha da düşecek 
gibi. İleride gözün çözünürlüğünün üstüne çıktığı zaman da başka bir takım araçlar 
kullanmamız gerekecek herhalde. Önce Yusuf hoca galiba bir ekleme yapmak istedi galiba.   
 
Prof.Dr. Yusuf Kurucu: Alper hocanın söylediklerinin aslında tarımla da çok ilgisi var. Çok 
küçük bir şey, mikrofon açık şu anda evet, derin öğrenmenin tarımda kullanılabileceğini hiç 
düşündünüz mü? Düşünmüşsünüzdür mutlaka. Örneğin zeytinden bahsettim. Zeytin 
ağaçlarının arasında bir mesafe vardır, taç genişliği vardır. Onun bir gölgesi, yani bir piksel 
kümesi vardır, bunları dikkate alabilirseniz; birinci, ikinci, üçüncü iterasyonlarda yansımayı da 
dikkate alıp, bir başka parametre, ‘evet bunlar zeytin’ deyip haritalayabilirsiniz.  Derin 
öğrenmenin, pek çok alanda, tarımda kullanılabileceğini de söyleyeyim hocam. Umarım 
çalışmalar bu yönde de gelişir.  
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Evet. Filiz söz tekrar senin. 
  
Prof.Dr. Filiz Sunar: Teşekkür ederim. Evet bilgi çağındayız ve bilişim ve iletişim sektöründe 
çok büyük gelişmeler var ve bunların altyapıları da çok geniş alanlara, coğrafi bölgelere 
yayılıyor. Mobil teknolojiler, son derece hızlı gelişmekte ve dolayısıyla bu gelişmeler, gerek 
toplumsal, gerek ekonomik, gerekse de bilimsel alandaki değişimlere de yön vermekte. 
Dolayısıyla bizim meslek açısından baktığımızda da geomatik belki birçok meslek dalının 
içinde en fazla değişim gösteren alanlardan bir tanesi ve kullanım alanlarının yelpazesi de çok 
genişledi. Örneğin modern yersel elektronik alet ve donanımlar, uydu ve uzay teknolojileri, 
uzaktan algılama, yüksek kapasiteli bilgisayarlar, gelişmiş bilgi işleme olanakları, bunların 
hepsi demin bahsettiğim, ilk baştaki o mekansal bilginin üretilmesi ve iletilmesi sürecinin 
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tekrardan şekillendirilmesi ve  aynı zamanda da entegrasyonunu sağlamaktadır. Şimdi artık 
dijital fotogrametriden, dijital kadastrodan, dijital görüntü işleme tekniklerinden bahsediyoruz. 
Global uydu navigasyon sistemleri, bilgi sistemleri, dijital harita üretimi vb., aslında birçok 
farklı uygulamalarla dijital bir dünya yarattık diyebiliriz. Tabii bu gelişmelerin beraberinde 
birçok sorunlar da var ve bu sorunlar gün geçtikçe artmakta. Dolayısıyla bu sorunlara ilişkin 
mekansal bilgilerin modellenerek en kısa sürede karar alınması, sorunun çözülmesi gerekiyor. 
Bu anlamda en hızlı çözüm uzaktan algılama ve CBS entegrasyonudur. CBS özellikle 
modellemenin iskeletini oluşturmakta ve sadece sorgulamada değil, karar vermede de önemli 
rol oynamaktadır. Burada birçok poster sunumunda da gördüm, CBS, çeşitli uygulama 
alanlarında, örneğin gaz şebeke dağıtımına yönelik karar destek sisteminde, sadece ilgili veri 
katmanlarının bilgi sistemine konarak görselleştirilmesi değil, bir risk oluştuğunda, mesela ne 
zaman, nasıl, nerede, hangi noktada müdahale edebileceğine yönelik kararların da 
alınabilmesini sağlamakta. Tabii uzaktan algılama açısından baktığımızda günümüzde uydu 
teknolojileri çok hızlı gelişiyor. Mekânsal çözünürlükler artıyor, bugün 30 santim diyoruz, ama 
belki bir dahaki sene 20 santim olacak. Bu durum birçok uygulamada kuşkusuz çok büyük 
kolaylıklar sağlayacaktır ancak privacy konusunda ise bir takım sıkıntılar doğuracaktır. Ama 
özellikle uygulamalar açısından bakarsak, Google Earth, Google Maps 
veya NASA'nın sağladığı birtakım düşük maliyetli görüntülerin ve internet tabanlı haritalama 
araçlarının kolaylıkla sağlanabiliyor olması ve dolayısıyla onlarca uydu görüntüsünün birtakım 
veri sağlayıcılarından kolaylıkla ücretsiz olarak indirilmesi -tabii daha düşük mekansal 
çözünürlüklü, yüksek çözünürlüklü değil- potansiyel uygulama alanlarını arttırmıştır. Bir 
önceki turda temel sorunlara örnek vermiştim, işte geniş alanlar, arazi koşulları, hava koşulları, 
gece ve gündüz algılama, bunların hepsini daha evvel yapamaz iken, şimdi hava bulutlu 
olduğunda radar görüntüleme teknolojisiyle, yani bir radar görüntüsü ile bulut problemini 
aşıyorsunuz, ya da gece herhangi bir çevre sorunu ile karşılaşıldığında, örneğin bir afet olması 
durumunda, gece de görüntü alınabilen aktif radar sistemleri ile analiz yapabiliyorsunuz. 
Dolayısıyla bazı engeller kalktı ve  birçok yeni uygulama alanları ortaya çıktı. 
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Doktora öğrencim Kaan burada mı ? Onunla bir doktora tezi 
hazırlamıştık. Bulutları ortadan kaldırıyorduk. Yani radara gerek kalmaksızın, optik verilerle 
de çalışırken bulutları yok eden bir algoritma hazırladık.  
 
 
Prof.Dr. Filiz Sunar: Evet bulutlar kaldırılabiliyor ancak başka görüntülerden oraya yama 
yapılıyor, yani gerçek bir alım olmuyor onu da belirtmek gerekir tabii. Meteorolojik açıdan 
sevgili Zafer hocama sorsak onlar  bulutları çok seviyorlar, bulutların görüntüden kalkmasını 
istemezler. Böyle de bir durum var değil mi ? ona da siz değinirsiniz sevgili hocam. Dolayısıyla 
aslında bütün bu teknolojik ilerlemeler, coğrafi bilgiye olan ihtiyacın daha da artmasından 
kaynaklanmakta. Yani ilgi muazzam ve teknoloji çok gelişiyor ve şu andaki coğrafi bilgiler çok 
daha güncel, çok daha üç boyutlu ve herkes tarafından çok daha kolay erişilebilir durumda. Bu 
hızlı gelişime yönelik olarak geçen gün bir yayın okumuştum, Amerikan Çalışma Bakanlığı, en 
çok gelişme gösteren teknolojiler olarak birinci sırada nanoteknoloji, biyoteknoloji ve 
jeoteknolojiyi göstermiş. Dolayısıyla artık geomatik mühendisliği sadece GPS ve ölçme demek 
değil, gerçekten çok daha öte durumdadır. Tabii bu da birçok yeni uygulama alanı demektir. 
Örneğin günümüzde kültürel miras araştırmalarında, eski eserleri belgeleme 
çalışmalarında lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Ya da drone teknolojisi, ya da otomatik, kendi 
kendine sürebilen araçlarda da bu teknoloji kullanılıyor. Sanal gerçeklik, üç boyutlu 
modellemeler, örneğin biyomedikal alanında bir insan vücudunun üç boyutlu modellemesini 
yaparken mekansal bilgi çok önemli. LIDAR başlı başına önemli bir uygulama. Sergi alanında 
da LIDAR ile ilgili iki üç tane firmanın olduğunu, hatta kendi yazılımlarını geliştirdiklerini 
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gördüm. Daha henüz ziyaret edemedim, kusura bakmasınlar ama en kısa zamanda uğrayacağım. 
Bu teknolojide doğru şekilde toplanmış yeterli sayıda nokta ile uygun, hassas bir üç boyutlu 
model elde edebiliyorsunuz. Üç boyutlu haritalama artık günümüzde çok önemli, özellikle 
şehirler için. Şehirlere yönelik her türlü detay, örneğin bir yol haritalamasında, şerit genişliği, 
şerit uzunluğu, ya da eğim araçlara takılan mobil tarama sistemleri ile sağlanabiliyor,  artık her 
şey daha kolay, dünkü konuşmasında Alper hocam bahsetti, artık sensörler minyatürleştirildi, 
yani aracın da ötesinde  ayakkabıya bile takılabilen küçük algılama sistemlerini gördük. 
Dolayısıyla bir çantaya koyduğunuz ya da çubuk gibi bir şeye taktığınız tarama sistemiyle  iç 
ve dış mekana ait nokta bulutunu yürürken kolaylıkla elde edebiliyorsunuz. Tabii toplanan bu 
verilerin füzyonu da çok önemli, yani bir probleme çözüm ararken sadece tek bir yöntemle 
değil, diğer başka yöntemlerle de birleştirerek daha doğruluklu sonuçlar elde etmek mümkün. 
Fakat bu gelişmelerin paralelinde, daha doğrusu bu gelişmelere yön veren en önemli faktör 
uydu teknolojisi. Uydu teknolojisi derken, bir yanda uydunun fırlatılmasını, yani uydu verisinin 
elde edilmesini,  diğer yanda da uydu görüntü işleme teknikleri ile analizi kast ediyorum. Veri 
elde etme kısmında uydular büyük rol oynuyor. Günümüzde Türkiye'deki çalışmalara kısaca 
daha sonra değineceğim ama özellikle uydu fırlatma konusunda Çin şu an bir numara. Tabii bu 
alanda Amerika, ya da bazı gelişmiş ülkeler de var ama Çin çok fazla sayıda uydu atmakta. Ben 
Göktürk 2 uydusunun yapım aşamalarında  yer aldığım için biraz bu konuya meraklıyım, ara 
ara ilgili haberleri okuyorum. Mesela Mart 2018'de yayınlanan bir haberde Çin'in her 33. gün 
ardından, yani bu demek oluyor ki her ay bir tane yeni bir yüksek çözünürlüklü uydu 
fırlattığından bahsediliyordu, tabii ki askeri keşif alanında. Haberde çok fazla detay yoktu, yani 
ne amaçla veya kimin tarafından kullanılacağına dair. Daha da ilginç bir haber ise şu ana kadar 
10 tanesinin fırlatıldığı, ama 2020 yılına kadar toplamda 60 tane yüksek çözünürlüklü video 
uydusunun atılmış  olacağı. Diğer bir ifade ile bu 60 uydu sistemi tamamlanıp fırlatıldığında 
dünyanın herhangi bir yerinden her on dakikada bir canlı görüntü elde edeceğiz. Ülkeler için 
uydu yapımı ve uydu fırlatma gerçekten çok önemli. Çünkü gelişmiş büyük bir ülke olmak 
istiyorsanız, uydu fırlatmak zorundasınız, daha doğrusu uzaya yatırım yapmak zorundasınız. 
Bu konularda teknoloji geliştirmek zorundasınız, satmak zorundasınız. Türkiye'de de bir takım 
önemli çalışmalar var. Örneğin Göktürk 2, Rasat uyduları. Şu aralar, uydunun ismini hep 
unutuyorum, bir saniye bakıyorum notlarıma, evet buldum, Türkiye'nin acil görüntü ihtiyacını 
karşılamak üzere ilk milli uydumuz Lagari üzerinde çalışılıyor, yani şu anda yapım 
aşamasında. Bu uydunun yapımı için bir Türk firması (STM) ile bir Berlin uydu teknoloji 
firması arasında alt yüklenici sözleşmesi imzalanmış ve ortak olarak yapılıyor. Dediğim gibi 
bazı önemli çalışmalar var, ilk başlarda tabii bu işleri ortak yapmak zorundasınız, daha önce 
yapılan çalışmalar ile birçok altyapı da hazırlanmış durumda ama en büyük problem, Yusuf 
hocamın da söylediği gibi, koordinasyon ve entegrasyon yok, daha doğrusu öncelikle bir Türk 
Uzay Ajansı’mız yok. Ben asistan iken, yani üniversitedeki ilk yıllarımda, 88-90’lardan beri 
TÜBITAK bu konu için bizi çağırırdı, brainstorming yapmaya, yani küçük gruplar halinde bu 
konudaki düşüncelerimizi almaya, neler yapılmalı diye ve bildiğim kadarı ile bu konuda 95'te 
bir yasa tasarısı bile hazırlanmış durumda. Ama maalesef bu işleri, yani hem uygulama alanında 
hem de uydu fırlatma ve/veya uydu yapımı konularında bizleri entegre edecek bir kurum yok, 
maalesef yok, çatı yok. Bu olmayınca da olmuyor. Eğer siz bu teknolojilere yatırım 
yapmazsanız bazen paranız olsa bile istediğinizi dışarıdan alamazsınız, vermeyebilirler. Çok 
kısa olarak Türkiye'deki durum bu. CBS konusunda ise Türkiye'de birçok bilgi sistemi var. 
Duyuyoruz işte afet bilgi sistemi. Afetlerle maalesef zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz, bir 
sel baskını oluyor ben nerede bu kurulmuş afet bilgi sistemi diye soruyorum. Yani afet bilgi 
sistemi(leri) var ama çalışmayan sistemler var, ya da ne bileyim örneğin İstanbul için 
konuşursak ‘ne kadar depreme hazırlıklıyız ?’, ben cevabı bir soru işareti olarak görüyorum. 
Çünkü çoğu boş alan veya toplanma alanı olarak nitelendirilen alanların hepsinde şu an 
rezidanslar var. Yani sistem çalışacak mı, çalışmayacak mı, ne olacak belli değil. Diğer yandan 
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günümüzde akıllı kentler gerçekten çok popüler, çünkü bina yapmayı çok seviyoruz, 
kentleşmeyi çok seviyoruz, o yüzden sanırım CBS uygulamalarının en başında geliyor. Son 
sözlerim olarak, kesinlikle değişim sürecindeyiz. Meslek olarak sadece klasik bir ölçme 
mühendisliği değil, yazılıma doğru kayıyoruz. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Süre de 
tamammış, teşekkür ederim.  
  
Prof.Dr. Derya Maktav:  Ben de teşekkür ediyorum. Ben de geomatik mühendisliğinin dijital 
dönüşümle birlikte kabuk değiştirdiğine inanıyorum. Hayriye hocamızın ikinci turdaki 
konuşmasına temel oluşturabilecek birlikte yaptığımız uluslararası projelerimiz var. Mimarlık, 
peyzaj mimarisi açısından, geomatik mühendisliği açısından Almanlarla ortak yaptığımız 
çalışmalar var.  
 
Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tuncay:  Hocam çok önemli bir noktaya değindi. Korkunç zevk 
alarak çalıştığımız bir ekip hocam ve Filiz hocam. Diğer geomatik'teki çok diğer kıymetli 
hocalarım da burada, Nebiye hocam, Zafer hocam. Gerçekten çok zevk aldığımız çalışmalar 
yapıyoruz, çünkü, Yusuf hocam da bahsetti, disiplinler birbirleriyle koordineli ve dayanışma 
içerisinde olmazsa bu teknolojiler ne gelişebilir, ne kullanılabilir, ne de bir yere gidebilir, yani 
bu her iki tarafı da aslında disiplinler anlamında eşit derecede besleyen bir etkileşim. Şimdi 
bunun avantajları hani mevcut bu tip konulardaki gelişmelerin sağlanmasının da dışında 
aslında, ben gene tekrar kendi kulvarıma geri döneceğim ve mekansal planlama, tasarım 
anlamında olayı değerlendireceğim. En büyük faydalarından bir tanesi mesela çok kriterli karar 
verme süreçlerini de sağlayabilmesi ve bunun da tabii ki sonunda karar vericilere, ülkemiz gibi 
gelişme seviyesi belirli düzeyde olan ülkelerde son söz gene karar vericinin ama yine de 
mekanizma olarak daha objektif bir mekanizmanın gelişmesi adına önemli fırsatlar sunuyor bu 
tip teknolojiler. Örneğin Derya hocamın yürütücülüğünde, yine Filiz hocam vardı, Kaan vardı, 
Almanya'dan hocalarımız vardı, ‘Gaining Additional Urban Space’ başlıklı bir proje 
yürütmüştük birlikte. Yani kent içerisindeki atıl duran boşlukların uzaktan algılama 
sistemleriyle tespit edilmesi ve bunlara bir çoklu kriterli karar verme mekanizması üzerinden 
birtakım alan kullanım kararlarının atanmasıyla ilgili uzun soluklu bir çalışmaydı ve gerçekten 
de objektif sonuçlar üretmek adına önemli bir kentsel planlama metodu olarak da kıymetli bir 
çalışmaydı. Şimdi bu çalışmalar bu tip teknolojilerin ve disiplinler arası çalışmaların artmasıyla 
daha da kıymetli hale gelecek. Bu tabii ki aynı zamanda hızımızı daha artırıyor, yani karar 
verme hızımızı artırıyor, dolayısıyla bu teknolojileri ben en çok karar verme ve karar vericiler 
açısından kıymetli buluyorum hani işin altındaki uzmanların da dışında, bizim dışımızda, şu an 
burada olmayan, o yönetimde karar vermeyi temsil eden insanlar açısından da çok çok 
kıymetli. Dolayısıyla hani bunların biraz daha geliştirilmesi ve daha disiplinler arası 
çalışmaların çoğalmasıyla beraber daha bu disiplinlerin dışındaki ya bu teknik konuların 
dışındaki olaya daha farklı boyutlarla da yaklaşan karar vericinin olayı daha rahat anlamasını o 
hale de getirmesi gerekiyor. Şimdi bir diğer konu da şu, tabii kentler bir yandan hem bütün 
dünyada, her yer sadece kent değil, kent, kır, doğa, her taraf artık bu iklim değişikliğiyle baş 
etmek, bunu tariflemek, bunla ilgili birtakım izlemeleri yapmak ve çözümler üretmek 
durumunda. Bu hepimizin bildiği bir gerçek artık. Bununla ilgili de aslında yapılan çalışmalarda 
özellikle modellemeler üzerinden buna sebep olan faktörlerin anlaşılabilmesi ve bununla ilgili 
çözüm önerilerinin getirilmesi son derece kıymetli. Tabii bu kapsamda birtakım indekslerin, 
yani mevcut durumların bu konudaki metriklerin, indekslerin, algoritmaların, buna benzer her 
tür sayısal durumların da iyileştirilmesi gerekiyor. Çünkü çok kompleks bir fenomenden 
bahsediyoruz ve çok bilinmeyenli bir denklem. Bu denkleme münferit bakış açıları veya 
münferit ölçümlerle yaklaşmak şu ana kadar yapılan, işte karbonla ilgili olsun diğer 
parametrelerle ilgili olsun, ama bunların daha karmaşık bir düzlemde bir araya gelmesiyle 
oluşan bir fenomen bu. Bunu da yapar hale gelmemiz gerekiyor zamanla. Birtakım hani 
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disiplinlerin kendi kullandıkları metrikler var, indeksler var. Oradaki durumu anlayabilmek, 
mesela peyzaj strüktür indeksleri var, peyzaj metrikleri, imar, kentsel metrikler var yani. GIS 
ve uzaktan algılama teknolojilerinden bağımsız zaten eski oldschool olarak zaten 
kullandığımız, oradaki değişimi mevcut durumu anlamaya yönelik birtakım sayısallaştırma 
yöntemlerimiz var. Bunların da geliştirilmesi ve aslında her iki tarafın yine bu teknolojiyle diğer 
disiplinlerin bağlantısının kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi kent, ya da 
kentsel planlama, tasarım aslında çok ölçekli bir eylem. Üstten bakmayı gerektiriyor. İşte bir 
ucu iklim değişikliği ile bu kent nasıl baş eder ? daha dayanıklı resilience dediğimiz bir şey şu 
an çok gündemde. Uzun zamandan beri de gündemdeydi, yavaş yavaş ülkemizde de artık bunla 
ilgili birçok somut önlemler alınmaya başlanıyor. Nasıl daha dayanıklı hale getirilebilir gibi bir 
soruyla üst ölçekten bakarken ama aynı zamanda da birebir insana da değen bir meslek olduğu 
için ya da bir disiplinler bütünü olduğu için aslında hani bire bir evinizin yapısı, ya da adımınızı 
binanızdan attığınızdaki ilk gördüğünüz sokak manzarasına kadar o kadar mikro ölçeğe de 
gidebilen bir olay ve hepsini bir arada düşünmeniz ve kurgulamanız gerekiyor. Diğer 
hocalarımın da bahsettiği gibi, burada da tabi bu verinin çözünürlüğünün her türü şöyle bir 
kentin ihtiyaç olan her ölçekteki hizmete cevap verebilir hale gelmesi çok çok önemli. Burada 
geomatikcilere çok çok iş düşüyor, çünkü içine girdikçe kent daha kompleksleşiyor. Bir sürü 
farklı materyaller, farklı yüzeyler, farklı katmanlar giriyor, görebildiğiniz var, göremediğiniz 
var bunların hepsinin algılanabilmesi ve sağlıklı bir altlık da bizlere ulaştırılabilmesi hala bence 
üzerinde çalışmamız gereken önemli konulardan bir tanesi. Evet, bakalım ben listeme başka 
neleri not etmişim. Şimdi hocam dedi ki bir de dördüncü boyut var, kesinlikle dördüncü boyut 
var. Bir de beşinci boyut var hocam şimdi biz ona da geçtik, sizlerle de ilgili. Geçen ay 
Tokyo'daydım. Artık kent ortamlarında Otaki kültürü deniliyor, Tokyo'daki öyle işte hani, onlar 
iyice artık yani tamamen böyle bir sanal gerçeklik, herkesin elinde bir IPad odur budur bir dijital 
bir şey, o dünyadalar. Dışarı çıkan da  tamamen öyle bir dünya içinde olarak dışarı çıkmak 
istiyor. Dolayısıyla artık kentsel ölçekte bu artırılmış gerçeklikler, ya da ne bileyim kentin 
tanıtımıyla ilgili mesela bir alana gidiyorsunuz, bir tarihi mekanı geziyorsunuz, tabii ki 
günümüz 2018'inde geziyorsunuz fakat onun çok çok çok eski zamanda neye, onun içinde o 
gün o an yürüyormuş gibi hissettirme durumlarına kafayı yoruyorlar mesela,  yani kentsel 
deneyimin artık bir beşinci boyutu, duygu zamanın da üstüne, yani o duygu o ruh haline sokma 
boyutları falan tartışılıyor, ya da işte tamam 2018'desiniz gelmişsiniz şu an Anadolu 
Üniversitesi'ndeyim ama böyle işte Anadolu Üniversitesi'nin 3000 yılındaki haline birden bire 
onun içinde bu kampüse girdiğimi falan da hissetmem gibi şeylere kafalar yoruluyor. Yani 
Tokyo bunlarla uğraşıyordu. 
  
Prof.Dr. Derya Maktav: Çiçeklerin kokusu falan da, yani koku boyutları da oluyor. 
 
Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tuncay: Yani onları zaten uzun zamandır yapıyorduk ve hocam 
bunda gerçekten fiziksel olarak ana amaç yani tamam bu çocuklar laptoptan kopamıyor ve 
evden çıkmak istemiyorsa çıkmasın kardeşim bırakın ama bunu çıkarmak için gelin dışarıda 
böyle ortamlar yaratalım ki gitsin oraya yaklaşımı var. Dolayısıyla... 
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Rica ediyorsunuz ona göre algoritma geliştiriyorlar. O boyutları da 
kat, bu boyutları da kat, beşinci boyut falan.  
   
Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tuncay: Yani bu beşinci boyut yer yer duygu, algı ve  kişisel tercih 
boyutlarının da tabii ki belki şu an hani daha çok CBS'yi de aşan ve uzaktan algılamayı da aşan 
boyutlardan bahsediyoruz ama, aramızda bilgisayar mühendisliğinden bir hocamız olduğu için 
de, yani bu iş gittikçe karmaşıklaşıyor, gittikçe disiplinler arası dayanışmayı daha da kesinlikle 
olması gerekli hale getiriyor. Ama bir yandan da mümkün hale de getiriyor gördüğüm 
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kadarıyla. Çok heyecan verici bir dönem o açıdan. Ve son olarak da hani kendi disiplinim 
açısından, bizim de daha çok uyguladığımız yöntemler açısından bir geodizayn olayı. Yani 
verdiğiniz bir kararı anında kentteki kullanıcıya, karar vericiye, oradaki işte sivil toplumdur, 
söz konusu diğer stakeholder’lara anlatabilmeniz açısından, direkt onu sunabilmeniz, 
alternatifleriyle tartışabilmeniz, farklı fikirleri anında entegre ederek o dizaynınızı geliştirip 
değiştirmenizle ilgili yaklaşımlar da gittikçe yaygınlaşan durumlar. Geodizayn olayı tabii hani 
çok ağırlıklı olarak coğrafi bilgi sistemine, uzaktan algılamaya dayanıyor, ama aynı zamanda  
CAD teknolojilerini de bunun içerisine katmanız gerekiyor tabii. Heyecan verici bir döneme 
giriyoruz. Zor bir dönem, yani karamsar baktığınızda işte bir sürü kendinizi çok kötü 
hissettirecek durumla tabii ki karşı karşıyayız. İşte göç var, ısınıyoruz, mutlu değiliz, ekonomi 
çöküyor, bir sürü olumsuzluklar var. Ama aslında fark edersek tam da öyle bir evredeyiz ki 
insanoğlu olarak yani korkutan böyle bir atlayıp daha farklı bir yöne doğru gittiğimiz bir 
şeydeyiz, tam geçiş aşamasındayız. Bunu zaman daha da gösterecek bizim neslimizin şu an 
ayakta duran bu insanların hani yaşadığı dönemin nasıl da bir geçiş dönemi olduğunu. Bence 
bu geçiş dönemini bir fırsat olarak görmek lazım. Daha farklı vizyonlar içerisine katmak 
gerekiyor. Daha geleneksel yaklaşımlar çok önemli. Ama burada biraz daha vizyon sahibi, daha 
geniş ve biraz daha da hani çılgın, ama iyi anlamda çılgından bahsediyorum tehlikeli çılgından 
bahsetmiyorum, biraz daha geniş ve farklı düşünmemiz ve farklılıkları bir fırsat olarak 
görmemiz gerekiyor. Bir tek şunu ben tehlike olarak görüyorum, bu teknolojinin bizi bu kadar 
sarması ve bu heyecan verici fırsatlar sunmasını ben de bunu yine öğrenci arkadaşlarımdan ve 
özellikle ders alarak kendi derslerimde de bahsediyorum. Şimdi sonuçta ne olursa olsun, 
yaptığımız iş bir şekilde gerçek bir şeye de bulaşan bir şey, yani doğaya, şehre insana 
bulaşıyoruz. Ve bunu  ekranlarımız, uzaktan algıladığımız sensörlerimizle, onlarla bunlarla 
yapmaya başladığımız andan itibaren asıl objemizle, yani bu eylemi yapmaya sebep olan ana 
materyalle ilişkimiz kesiliyor. Bunu çok kesmemeye çalışın yine de. Bu sağlıklı bir şey. Oradaki 
dozunu da ayarlaması gerekiyor bir teknik elemanın diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.  
 
Prof.Dr. Filiz Sunar: Aslında Hayriye hocam benim konuşmamda ilk başta ben hani bizim 
meslek için çok ilginç derken, belki çünkü en güzel alanları, dışarda doğayı açık ofis olarak 
kullandığımız mekanları o yüzden çok seviyorum diye başlamıştım. Ama şu anda gelişen 
teknoloji ile her şeyi üç boyutlu olarak bilgisayarda yapabiliyorum, belki araziye çıkmaya bile 
gerek kalmıyor. Aslında dediğiniz gibi bir kopukluk var ama olmamak lazım, çıkması lazım.  
 
Prof.Dr. Derya Maktav:  Evet teşekkür ediyorum Hayriye hocam. Teknoloji ne kadar gelişirse 
gelişsin insan faktörü her zaman işin temelini oluşturuyor ve oluşturmalı da. Yusuf hocayla 
veya Hayriye hocayla birlikte çalışmalar yaparken aman şu bulutları ortadan kaldıralım, 
aşağıları görelim, ne var ne yok, bulut varsa bu uydu görüntülerini geri verelim bulutsuzunu 
alalım, ama bulutsuzlar da daha pahalı diyoruz. Kentleri görelim, inceleyelim, izleyelim. DSM, 
DTM oluşturalım derken Zafer hoca durun ya diyor bana esas bulutlar lazım. Nimbus bulutları 
var, cumulus, stratus, cirrus bulutları var, bir sürü bulut çeşidi var. Bunların hepsi farklı farklı, 
ben zaten bu bulutları inceliyorum diyor, yani meteorolojik uydular gibi farklı bir teknolojik 
perspektif ortaya çıkmış oluyor değil mi Zafer hocam ? 
 
Prof.Dr. Zafer Aslan: Hocam teşekkür ediyorum gerçekten onların da bir belleği, hafızası ve 
tarihi var ve hiçbir zaman aynı konumda, aynı bulutun özelliklerini yakalayamıyoruz. Hepsi 
orijinal, hepsi yegane ve kendine has, hem zaman, hem uzay ortamında. Tabii şimdi en son 
konuşmacı olma zorluğu da var. Değerli hocalarımın bu güzel açıklamalarından sonra çok kısa 
olarak birkaç uygulama alanına değinmek istiyorum. Nereden nereye geldik 
gerçekten. Kalibrasyon problemi vardı, işte verilerin homojenliği problemi vardı. Daha ilkel 
transfer, ulaşım, ulaştırma yöntemleri kullanılıyordu. Şimdi iyi ki gerek aktif gerek pasif 
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sistemlerle biz tahmin çalışmalarımızı çok daha iyi yerlere taşıyabildik, çok daha doğruluk 
oranı yüksek olarak kestirim yapabiliyoruz. Dolayısıyla ben iki üç grupta toplayım 
müsaadenizle bu bulguları ve etkileşimi, karşılıklı teknoloji transferinde sağlanan 
etkileşimi. Tabii birçok meteoroloji uydusu fırlatılıyordu 60'lı yıllarda TIROS ile 
başlamıştı. Günümüzde inanılmaz zenginlik var, farklı uygulama alanlarında. Bunları atmosfer 
bilimlerinde nasıl kullanıyoruz ? Klasik ölçümlerdeki doğruluk oranını nasıl yükseltti ? Ve 
uzaktan algılamanın meteorolojik gözlemlere olan katkısı kısa dönem ve daha ölçek küçültmesi 
yapılmış alanlarda daha kısa zaman aralıklarıyla kestirimlere nasıl katkı sağlıyor ? Bunları 
kısaca özetleyeceğim müsaadenizle. Tabii meteorolojik uygulama deyince, gerek eş zamanlı, 
gerekse çok daha yüksek irtifalarda konuşlandırılmış stasyoner uydular geo grubu veya daha 
alçak ortamlarda konuşlandırmış uydular var. Ve de çok ve tek kanallı yayınlar söz konusu. İşte 
NOAA, TIROS grubundan sonra Meteosat uydularında veri örneklem sıklıkları çok daha fazla. 
MODIS Terra ve Aqua bantları. İşte LANDSAT, ASTER verileri ve en son Aeolus. 22 
Ağustos’ta fırlatılan yüzey gözlem, yüzey rüzgâr şiddetlerini çok daha sağlıklı bir şekilde 
algılamaya yarayan sistemler var ve paylaşıma açıldı. Biz daha önceki çalışmalarımızda acaba 
geleneksel uydu verilerine dayalı olarak yüzey rüzgârlarını enerji potansiyelinin saptanması 
açısından nasıl uyarlayabiliriz diye Hava Harp Okulu'nda bir master tezi çalışmasında 
bulunmuştuk hocamla beraber, hocam jüri üyemizdi. Tabi oradaki yanılgı payları yüzde 10-
15'lere kadar çıkabiliyordu ve amaç bunun daha küçük mertebelere indirilmesi. O anlamda 
Aeolus uydusunun büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Daha bir - bir buçuk aylık bir 
uydu. Bunun dışında, yine güneşteki patlamalarla ilgili etkileşim olarak çift yönlü yapılar söz 
konusu. Biz uydulardan yararlanıyoruz, ama uydular da atmosferik olaylardan etkileniyorlar. 
Yörüngelerinde, örneğin bir kilometrelik sapmalar oluşturabilen patlama, elektromanyetik 
dalga transferleri söz konusu olabiliyor. Yine bir başka çalışmada CHAMP uydusu yardımıyla 
termosferik nötral yoğunluk gerçi elli kilometreler ama yine de indirekt olarak aşağı atmosferi 
ve yine bizim yeryüzü koşullarını etkileyen yapılar incelenebiliyor, özel bir haberleşme ağında, 
özellikle petrol boru hatlarının etkilenmesinde, bu nötr konsantrasyonların saptanmasında ve 
modellenmesinde yine çok spesifik uydulardan yararlanılabiliyor. Tabii ki radarlar ki en 
önemlisi onlar, ama meteorolojide yaygın olarak kullanılan bantlar, özellikle su buharı, görünür 
ve mikrodalga uygulamasıyla ilgili kanallar yaygın kullanılıyor. Yine özellikle arazi özellikleri 
ve yer yüzeyi meteorolojik koşullarla iki yönde feedback, karşılıklı etkileşimleri inceleniyor. 
Kuraklıktan tutunuz, işte ormanlık alanların arazi kullanım politikalarının saptanmasına 
yönelik. Dolayısıyla, yorum, ölçü, doku ve meteorolojik ve yer bilimlerindeki kullanımı 
değişkenlik sağlıyor. Bulut türlerinin özelliklerinin tanımlanması çok önemli. Bulut tepesi 
parlaklık sıcaklıklarının, bulut kalınlıklarının daha önce subjektif yöntemlerle yapılan bu 
gözlemler bugün artık çok daha hassas bir şekilde nokta bazında saptanabiliyor. Gerek küçük, 
orta ve büyük ölçekli olayların tanımlanmasında inanılmaz katkıları var. İkincil ürünlerin 
yorumlanması keza su yüzeylerinde, okyanus yüzeylerinde de dalga yükseklikleri, kıyı alan 
şekillerinin saptanmasında ve kara, deniz, atmosfer etkileşimi üçlüsünün çok iyi anlaşılmasında 
büyük katkıları var. Tabii ki uydu verileri daha ziyade iklim değişimine de yönelik kısa, orta ve 
uzun vadede yapılan tahmin çalışmalarında saatlik, birkaç günlük, bir haftalık veya iki haftalık 
veya daha uzun dönem çalışmalara yönelik  katkıları yadsınamaz. Alan olarak bakacak olursak, 
oşinografide, hidrolojide, hocam bahsettiler, tarım sektöründe tarımsal meteoroloji sektöründe, 
ormancılık alanında meteoroloji ve klimatoloji alanında büyük katkıları var. Kar yüzeylerinin 
saptamasında önceden metrik sistemler kullanılıyordu. Şimdi uydu kanalıyla gerek görünür 
gerekse infrared banttaki  farklılıklar sayesinde hem kar kalınlıkları ve yüzeyi kapladığı alan, 
hem de  örneğin İstanbul Boğazı'ını gözüne alırsak,  görüş uzaklığının çok daha sağlıklı bir 
şekilde saptanması,  deniz ulaşımının çok daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde, orta ve 
yüksek tabaka bulutlarının sis olayından ayırt edilmesinde de  büyük katkılar söz konusu. 
Türbülans önemli bir konu. Hava ulaşımında örneğin kırım olayları yaşandı maalesef havacılık 
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tarihimizde. Son 15-20 yıl içerisindeki kayıtlar var, bu lokal anlamda gözlenen 
mikro  patlamaların da yeterli süre önce erken uyarı sistemleri ile saptanması, bu sistemlerin 
önemli destek ve katkıları söz konusu. El Nino, Nano, ENSO gibi daha büyük ölçekteki 
olayların ülkemiz enlemleri için, Akdeniz Bölgesi için etkilerinin de ayırt edilmesinde büyük 
avantajlar sağlıyor. Hele sel, heyelan, hortum ve benzeri afet yönetim çalışmalarında büyük 
etkiler söz konusu. Toparlayacak olursak şu şekilde özetlemek de mümkün. Evet, birtakım 
sorunlar var. Yurtdışında da Trieste Ulusal Fizik Merkezi'nde yapılan çalışmalarda halen 
açıklayamadığımız, yağış ve akış ilişkileri açısından bir Avrupa ülkesinin çok yoğun 
etkilendiği, İstanbul'la karşılaştırmasında yorumlayamadığımız boyutları var. İşte yağış olan 
bölgelerde mi bitkilenme daha fazla, yoksa bitkilenmenin çok olduğu bölgelerde mi 
meteorolojik faktörler daha farklılık gösterebiliyor ?  Yapılacak çok çalışma var ve son söz 
olarak şunu söyleyeyim müsaadenizle. Hocalarım da vurguladılar, gerçekten çok disiplinli bir 
alandayız ve işbirlikleri fevkalade önem taşıyor. İşte veri madenciliği, derin öğrenme, özellikle 
genç arkadaşlarımıza, genç akademisyenlere tavsiyemiz çok yadırgadığımız bir konu vardı, elli 
yazarlı bir makale. Ama artık gerçekten günümüz o yöne doğru gidiyor. Ve bu tür işbirlikleriyle 
çok daha ileri noktalara taşınacağımızdan eminim. Böyle bir organizasyon için başta ev sahibi 
Uğr hocamıza ve Derya hocamıza, tüm katılanlara, sunuculara çok teşekkür ediyorum. Sağ 
olunuz. 

 
SORU/CEVAP 

 
Prof.Dr. Derya Maktav: Ben de çok teşekkür ediyorum Zafer hocam. On beş dakika 
gecikmemiz var ve arayı kapatamıyoruz, hocalarımızın sürelerini kesemiyoruz. Belli süre 
vermiştik, onlar da ona göre hazırlandılar. Şimdi katılımcılarımızın, sizlerin yorumları veya 
sorularında sıra. Eğer genelse yorumunuzu yapın. Eğer soru örneğin Filiz hocaya ise sorum 
Filiz hocaya deyin ve kendinizi tanıtırken de örneğin Filiz Sunar İstanbul Teknik Üniversitesi 
deyin lütfen. Bu şekilde tanıtın kendinizi, çünkü ses ve görüntü kaydı var. Evet soru sormak 
isteyen ? Mikrofonsuz konuşmayalım lütfen. Çalışıyor mu mikrofonlar ? Tamam. 
 
Ercüment Ayazlı: Geliyor mu sesim ? Ercüment Ayazlı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Ben 
tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Benim sorum Alper hocaya olacak. Kendisi smart 
city'lerden bahsetti. Burada en önemli boyutun bence şey olduğunu düşündüm. Bu kamera 
sistemlerinin kişilik haklarından dolayı kaldırılmasından söz etmiştiniz, bunun yasal altyapısı 
nasıl sağlanıyor Amerika'da? Ve ülkemizde de yaşadığımız sorunlarda, en temel olarak ben bu 
yasal altlıkların doldurulamamasını görüyorum. Çünkü teorik olarak, teknik olarak bu bilgiye 
internet sayesinde çok çabuk ulaşabiliyoruz ama bunun hayata geçirilmesi kapsamında bu yasal 
altlıkların oluşturulması gerekiyor ki hızlı bir şekilde yol alabilelim. Türkiye'deki en büyük 
sorunun koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Hem Türkiye'yi, hem 
Amerika'yı bilen birisi olarak siz iki ülke arasındaki farkı nasıl görüyorsunuz ? Teşekkür 
ediyorum.   
 
Prof.Dr. Alper Yılmaz: Teşekkürler soru için. Aslında buna iki ülke arasındaki fark değil de, 
bütün ülkelerde olan bir problem olarak bakabiliriz. Geçen sene Japonya'da bu konuyla ilgili 
bir fikir alışverişimiz olmuştu. Bu sene de Pekin'de yine aynı konuyla ilgili oldu. Bütün 
ülkelerde aynı problem var. Yani, ayrılan para miktarı farklı olabilir, ama problemler hep 
aynı. Pekin'deki approach çok daha farklıydı, çözüm olarak diyorlar ki Pekin'in yanına ayrı yeni 
bir şehir kuracağız. Bu yeni şehirde yaşam şartları ve yaşamak için ödenmesi gereken paralar 
daha farklı olacak ve de kanunen de farklı olarak yaklaşılacak. Komple her şeyden izole yeni 
bir şehir, hem yasal, hem yaşam olarak. Ve de aynı zamanda sensörlerin, vesairelerin hepsini 
dizayn olarak sıfırdan yapıyorlar, yapacaklar, hedefleri o. Ama bizim tabi böyle bir lüksümüz 
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yok. Bütün ülkelerde aynı problem var. Mevcut şehirler var, mevcut bir yaşam var. Yaşamın 
üstüne yeni bir layer koymaya çok çalışıyoruz. Tabi yaşamın getirdiği şartlardan ve 
şekillerinden dolayı sensörleri koymada ve bunları yönetmede büyük problemler oluyor. Bu 
yasal problem aynen bizde de var, Türkiye’de ve diğer bütün ülkelerde de var. Amerika'daki şu 
andaki en büyük problem benimle ilgili veri toplayamazsınız problemi. Bunu geçiştirmek için, 
ben aynı zamanda smart city projesinde de görevliyim, mesela bizim oradaki yaklaşımımız biz 
yüzleri blur ederiz, görünmez hale getiririz, insanların kıyafetlerini görünmez hale getiririz. 
Görünmez dediğim, yani bulanık hale getiririz. O tür şeylerle hep yaklaştık privacy konularına. 
Ama mevcut hükümet, oradaki lokal hükümet veya büyük ihtimalle buradaki lokal hükümetler 
de, Akif diye bir arkadaşım var -şu anda Selçuk Üniversitesi ayrılmış her halde- Konya Teknik 
Üniversitesi'nde. Dün arkadaşımın bahsettiği şeyler var, lokal destekler varmış. Belli bölgelerde 
mesela on, on beş tane trafik ışığına sensörler koymuşlar, onları birbirleriyle entegre etmeye 
çalışıyorlar şu anda, yani biri yeşil yandığında araba yoğunluğu varsa öteki de yeşil yansın, 
yoksa normal şeyini yapsın diye. Benim duyduğum kadarıyla lokal destekler Türkiye’de de 
mevcut. Türkiye'deki belki kolay olan bir taraf, en azından bizim başka projelerde, Çin'de 
yaptığımız projelerde kolay olan taraf uygulamaların daha rahat olması. Yani insanlar 
ayaklanmıyor. Mesela başka bir proje, bizim operationlar, human operationlar. Bir sistem 
geliştirdik işte operating room’a koyuyoruz bu sistemi, orada deney yapacağız. Amerika'da 
koyamıyoruz ameliyat odasına ama Çin'de koyabiliyoruz, problem çıkmıyor. Büyük ihtimalle 
Türkiye'de de koyamayız aynı sistemi getirsek. Ama Türkiye'de belki uygulaması çok daha 
kolay olabilir Yani yasal sorunlar her yerde var hep, aynı yasal sorunlar. Ama uygulama burada 
da hızlı olabilir oradakinden. Biz drone bile uçuramıyoruz, benim drone uçurmam için altı ay 
beklemem gerekiyor. Bir bölge bir device için izin veriyor, ama o device düştü mü yeni bir 
device için altı ay bekliyorsun. Burada daha rahat uçurabiliyorsunuz. Gerçi burada da sorunlar 
çıkmaya başlamış yeni yeni, ama burada gene de daha rahat. Çin'de her tarafa uçuruyorsunuz 
hiç bir problem yok veya Hindistan'da her bir tarafa uçuruyorsunuz hiçbir problem yok. Yani 
ülkeler bunların  oluşturacağı problemleri yadsıdığı sürece problem yeni bizim araştırmacılar 
için problemler çıkmaya başlıyor. Onun haricinde uygulamaya geçilebilecek çok şey var 
aslında, burada da var. Yapılan çalışmalar da var bunu gösteriyor. Ama halk ne kadar hazır bu 
tür bir şeye asıl o belki soru işareti. Teşekkürler.  
 
Prof.Dr. Derya Maktav: Evet başka sorusu olan. En geç saat birde yemeğe gitmemiz 
gerekiyor. Aksi halde kendi sefer tasınızdaki yemekleri yemek durumundasınız haberiniz olsun.  
 
(Gülüşmeler…)     

Nusret Demir: Nusret Demir, Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü. 
Çok teşekkür ederim hocalarım. Çok farklı disiplinlerden, farklı perspektiflerden bilgiler 
edindik. Benim sorum eğitim konusunda. Pek çok Bölümde uzaktan algılama müfredat 
dersleri  işleniyor. Üniversite kontenjanlarında pek çok tartışmalar da oldu dolduramıyoruz 
vesaire diye. Ama burada görüyoruz ki çok geniş bir uygulama alanı söz konusu. Yani tıptan 
tutun da meteorolojiye, arkeolojiye, bilgisayara, ziraate kadar. Ama ilgi de göremiyoruz. Eğitim 
modelinin farklılaşmasıyla ilgili sizin yaklaşımlarınız var mı, düşünceleriniz var mı? Ya da 
tecrübelerinizle mevcut modelde mi yürünmeli, neler yapılabilmeli ? Genel sorabilirim.  

Prof.Dr. Filiz Sunar: Aslında gerçekten ayrı çalıştay konusu olabilecek bir konu. Çok kısa 
cevap vermek de hele bu sürede çok zor. Biz aslında Geomatik Mühendisliği’nde yeni program 
hazırladık. Eskiden mesela öğrenciler de çok şikayet ediyordu, coğrafi bilgi sistemleri en son 
yarıyıldaydı, en son biterken. Halbuki bazı projelerde, ya da uzaktan algılamayı ikinci sınıfta 
öğrendiğinde ister istemez coğrafi bilgi sisteminden bahsediyorsun. Ama adam son sınıfta 
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görüyor. Dolayısıyla onları önlere aldık. Özellikle uzaktan algılamada mesela uygulamalı 
dersler eskiden 2+0'dı, ya da 3+0'dı. Şimdi 2+1 en azından bir uygulama, bir yazılım. Bunda 
tabii İTÜ’nün bir araştırma üniversitesi olmasının getirdiği zorunluluk da var. Yani tabii ki 
teknoloji paralelinde bunların hepsinin belirli bir zaman içerisinde güncellenmesi 
gerekiyor. Ama diğer bir standart var mı, yok. Aslında bunların, bu eğitim işinin de düzgün bir 
şekilde koordineli olması gerekiyor. Bilmiyorum, başka ekleyecekler varsa. 

Prof.Dr. Derya Maktav: Bizim Teknik Üniversite’nin öğrenci dekan yardımcılığı görevini 
yapmış olan, bizim bölümde de bu konularda yoğun komisyon çalışmaları yapmış olan Çiğdem 
hoca burada. İsterseniz onu aralarda yakalayabilirsiniz. O size bu konularda çok detaylı bilgiler 
verebilir. Başka söz almak isteyen var mı acaba ? 

Ömer Gökberk Narin: Ömer Gökberk Narin, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden. Sorum 
Alper hocaya olacak. Otonom araçlarda ve sinir ağı, ya da bu tarz şeylerde bunun tıp alanında 
reçete yazma ya da hukuk alanında ceza verme yetkilerinde otonom sistemlere geçilmesi 
düşünülüyor. Bu durumda ilk sorum şöyle: otonom araç kendi halinde hareket ederken bir 
kazaya karışması ve bir kişiyi öldürmesi halinde, otonomu düzenleyen kişi mi, araç sahibi mi 
ceza alacak ? Burada büyük bir döngüye girildi ve bunun önemli bir sorun olduğu 
söyleniyor. Aynı şekilde, reçete yazdığı zaman yanlış teşhisten dolayı, buradaki otonom yapan 
insanlar mı yoksa doktor ya da sürücü mü suçlanacak ? Birkaç oturumda da dinlemiştim, bu 
konuda büyük tartışmalar var. Bu konu hakkında sizin görüşünüzü merak etmiştim hocam. 
Teşekkürler.   
 
Prof.Dr. Alper Yılmaz: Ben şahsen her şeyin otomatize edilmesine karşı olan bir 
insanım. Bunlar yardımcı sistemler. ‘Autonomous vehicle’larda da, eğer her şey autonomous 
olursa bütün vehicle’ler, yani insan kontrolünde olmazsa bu yapılacak bir şey. Ama eğer insan 
da işin içinde bir faktörse, üst geçitler vesaireler yoksa, orada bazı noktalarda automation’ın 
azalması gerekiyor. Reçete yazıldı mı bunun mutlaka bir doktordan geçmesi gerekiyor. Bizim 
yaptığımız birçok şey tavsiye sistemleri. Mesela nükleer santrallerle ilgili birkaç çalışma yaptık. 
En son yaptığımız çalışmalarda, eğer bir problem varsa nükleer santralde üç ay sonrasına 
predikt edebilir miyiz acaba, onunla ilgili varsayımda bulunabilir miyiz diye. Hakikaten 
problem oldu, 2 mil ve 10 mil içinde ne kadar radyoaktif materyal yayılabilirdi, prediction’lar 
yapıyoruz. Ama bunların hiçbiri insanı aradan çıkarmıyor, insana bir yardım olarak sunuyor. 
İnsanın karar vermesi gerekiyor. Bu konularda  önemli olan nokta, otonom sistemlerin her şeyi 
otomize etmesi değil de aslında insanlara yardım etmesi. Illegal olarak da birçok problem var. 
Tesla'nın kazası oldu en son. Kaliforniya kanunları ve her eyaletin kanunları farklı. Kaliforniya 
kanunları buna adres edemiyor, buna cevap veremiyor. Çünkü hiçbir ülkede, hiçbir lokal olarak 
yönetimler varsa, Amerika'daki gibi lokal yönetimlerde bunların cevapları yok. Bunların hepsi, 
hep beraber, belki birçok şeyin düzenli ortak düzenlenmesi gerekiyor. Eğer bir ülkeye göre bir 
araba üretilirse, başka ülkedeki kanunlar farklı, oraya göre de ayrı bir araba mı üreteceğiz. 
Algoritmaları nasıl değiştireceğiz ? Bunların hepsinin belirlenmesi lazım. Sadece bir şey 
söyleyeceğim bilginiz olsun diye. Bütün arabalarda, özellikle birazcık daha lüks arabalarda, 
hatta şimdi normal arabalarda da var, kameralarda toplanan görüntüler kaydediliyor. Bunların 
hepsi sürekli kaydedilmiyor, özellikle arabaların GSM bağlantısı varsa. Buna ben de şok 
olmuştum, siz belki olmadınız. Normal araba kullanıyorsanız ön ve arka kameralardan gelen 
görüntüler sürekli değil ama kısa sürelerle aktarılıyor. Bunları Amerika'da bir firma topluyor, 
ne yapıyorlar bilmiyorum. İleride algoritma kurmak için biz bunları istemiştik, tabii 
vermediler. Ama sonuçta bu tür şeyler de çıkacak ortaya. Sadece autonomous olayı değil, o 
kameralardan ne görüntüler ne analizler yapılacak vesaire. Onlarda ilginç şeyler olacak, 
autonomous araçlarda kullanılan sensörlerle ilgili.  
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Prof.Dr. Derya Maktav: Evet teşekkürler. Son bir soru alabiliriz ondan sonra tamam.  

Doç.Dr. Çiğdem Göksel: Çiğdem Göksel, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü. Farklı disiplinlerde kariyer yapmış kişilerin katılımıyla gerçekleşen çok 
disiplinli bakış açısını yansıtan bir panel izledik. Teşekkür ederiz. Francis Bacon’un söylediği 
“bilgi güçtür” sözü, bugün 21.yüzyılın ilk çeyreğinde biraz değişerek paylaşılan bilgi güçtür 
haline gelmiştir. Ancak, paylaşma kültürü edinmede sıkıntı çekildiği için bilgiyi de paylaşmak 
çok zor görünüyor. Paylaşabilmek için, insanların örgütsel davranışlarının, bireysel 
davranışlarının ve sosyal davranışlarının da bir şekilde değişmesi gerekiyor. Bu kültürü 
edinebilmek için önce güdülenme sonra da içselleştirme gerekiyor. Özde şunu söylemek 
istiyorum: Günümüzde insanlar hala kapalı kapılar ardında, ahbap-çavuş ilişkisi ile 
oluşturdukları “şirket” yani özel gruplarla projeler üretip, bu projeleri bir şekilde ‘kapıp’ sonuç 
almaya çalışıyorlar ve bunları ancak gerektiğinde paylaşıyorlar. Bakıyorsunuz bu işler böyle 
yürüyüp gidiyor. Üniversitelerde de böyle, kamuda da böyle, ne yazık ki her yerde bu şekilde 
davranılıyor. Bilgiyi paylaşmanın, paylaşılan bilgi ile yeni ve yararlı bilgiler üretmenin 
başarılabilmesi için hepimizin paylaşma görgüsünü edinmemiz, ya da bu konuda bir 
aydınlanma yaşamamız gerekiyor. Ben eğitim sistemimizin bunun için çok önemli bir araç 
olduğunu düşünüyorum ve üniversitelerde de, kurumlarda da birlikte çalışma kültürünün ve 
seviyeli eleştiri kültürünün yaygınlaştırılması için hepimizin çaba sarf etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Biz İTÜ'de eğitim programımızı yenilerken buna özellikle çok dikkat ettik. 
Paydaşlarımızdan, yani mezunlarımızdan, özel sektörden ve kamu sektöründen işveren ve 
yöneticilerin ve çalışanların da görüşlerini aldık. En önemli paydaşlarımızdan biri olan 
öğrencilerimizle mezun oldukları gün on iki yıldır çıkış mülakatları -exit interview- yapıyoruz.  
Yeni eğitim programımızın kurgusunu yaparken, çıkış mülakatları değerlendirmesini, yani 
gelen istek ve eleştirileri de harmanlayarak programımıza yansıttık. Sadece, eğitimci mühendis 
sıfatıyla, kendi görgümüz bilgimizle  değil, paylaşımcı, daha istekleri karşılayan daha kaliteli 
bir model yaptığımıza inandık. Sonuç olarak; evet bilgi güçtür, ancak aktarıldığında, 
paylaşıldığında değer kazanır ve potansiyel bir güç iken gerçek bir güce evrilir.  

Prof.Dr. Derya Maktav: Çiğdem bu da çok güzel bir kapanış yorumu olmuş oldu. Böylece 
panelimizi de kapatmak üzereyiz. 2020 yılında inşallah kısmet olursa yapacağımız olası panel 
için düşündüğünüz, gerek duyduğunuz bir panel konusu varsa bizimle temasa geçin. 
uzalcbs.org sistemiz var, oradan da bize erişebilirsiniz, onu geliştiriyoruz. Oradan da UZAL-
CBS ailesine katılırsanız ilerde bazı avantajlarınız olabilir, internetten sitemizi izleyin diyorum. 
Ben bütün panelistlere ve sizlere bu panele katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum.  
 


