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Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri

Dersin
Adı Doğal Kaynak Yönetiminde Uzaktan Algılama

Dersin
İngilizce
Adı

Remote Sensing in Natural Resource Management

Dersin
Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

HRT 3 0 0 5 

Dersin
Amacı

Uzaktan algılama tekniklerinin farklı doğal kaynak yönetimlerindeki yeri, önemi ve
kullanım alanlarını anlatmak. Doğal kaynakların etkili yönetiminde uzaktan algılamanın
teknik rolü, tasarım ve uygulamaya yönelik sistem araçlarının tanıtılması  

Dersin
Amacı
İngilizce

To describe the place, importance and uses of remote sensing techniques in different
natural resource managements. The technical role of remote sensing in effective
management of natural resources, introduction of system tools for design and
application.  

Dersin
İçeriği

Doğal kaynak yönetimi, izlenmesi ve korunmasına yönelik temel kavramlar ve
açıklamalar, Doğal kaynak yönetiminde tematik bilgi çıkarımı için uzaktan algılamanın
kullanım olanakları, uydu görüntüleri için spektral bilgi çıkarımında kullanılan sayısal ve
istatistik algoritmalar, Bitki, orman, yeşil alanlar , yeraltı kaynakları, madencilik,
jeolojik cevherleşme, şehir, bölge planlama, kıyı alanları.. vb. ilgili doğal kaynakların
uzaktan algılama ve CBS ile yönetim, izleme ve analizi ve uygulamaları

Dersin
İçeriği
İngilizce

Basic concepts and explanations for natural resource management, monitoring and
conservation. Usage possibilities of remote sensing for thematic information extraction
in natural resource management, numerical and statistical algorithms for spectral
information extraction for satellite images. Plant, forest, green areas, underground
resources, mining, geological mineralization, city, regional planning, coastal areas .. etc.
remote sensing of related natural resources and management, monitoring and analysis
with GIS and applications.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Doğal kaynak yönetimi, izlenmesi ve
korunmasına yönelik temel kavramları bilir

Students know basic concepts and
explanations for natural resource management,
monitoring and conservation

2
Doğal kaynak yönetiminde tematik bilgi
çıkarımı için uzaktan algılamanın kullanım
olanaklarını bilir

Students know the possibilities of using
remote sensing for thematic information
extraction in natural resource management



3
Uydu görüntülerinde doğal kaynak yönetimi
için spektral bilgi çıkarımında kullanılan
sayısal ve istatistik algoritmaları bilir

Students know the numerical and statistical
algorithms used for extracting spectral
information for natural resource management
in satellite images

4

Bitki, orman, yeşil alanlar, şehir, bölge
planlama ve kıyı alanları ile ilgili kaynakların
yönetiminde uzaktan algılamadan nasıl
yararlanılacağını bilir

Students know how to manage the resources
related to plants, forests, green spaces, cities,
regional planning and coastal areas with
remote sensing techniques

5

Yeraltı kaynakları, madencilik, jeolojik
cevherleşme, vb. ilgili doğal kaynakların
yönetiminde uzaktan algılamadan nasıl
yararlanılacağını bilir

Students know how to manage the resources
related to underground resources, mining,
geological mineralization with remote sensing
techniques

Dersin Öğretim Elemanı: Doç.Dr. Ozan ARSLAN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 4 0 56.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 4 0 56.00

Ara Sınav 1 7 0 7.00
Ödev 1 6 0 6.00

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 0 8.00
Total (Workload) 133

Total (Workload) / 25 5.32
Dersin AKTS Değeri 5

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1 Doğal kaynak yönetimi, izlenmesi ve korunmasına yönelik
temel kavramlar ve açıklamalar 

Basic concepts and explanations for natural resource
management, monitoring and conservation. 

2
Uzaktan algılama tekniklerinin farklı doğal kaynak
yönetimlerindeki yeri, kullanım alanları, temel algılayıcı
sistemler 

The place of remote sensing techniques in different natural
resource managements, usage areas, basic sensor systems. 

3

Doğal kaynak yönetiminde karşılaşılan sorunlar ve
sorunların çözümü için çok disiplinli yaklaşımlar;
kaynakların etkili yönetiminde uzaktan algılamanın teknik
rolü, tasarım ve uygulamaya yönelik sistem araçları 

Multidisciplinary approaches to solving problems and
problems in natural resource management; the technical
role of remote sensing in the effective management of
resources, system tools for design and implementation. 

4

Doğal kaynak yönetiminde tematik bilgi çıkarımı için
uzaktan algılamanın kullanım olanakları, uydu görüntüleri
için spektral bilgi çıkarımında kullanılan sayısal ve istatistik
algoritmalar 

Usage possibilities of remote sensing for thematic
information extraction in natural resource management,
numerical and statistical algorithms for spectral
information extraction for satellite images. 

5
Bitki, orman, yeşil alanlar , .. vb. vejetasyonla ilgili doğal
kaynakların uzaktan algılama ve CBS ile yönetim, izleme ve
analizi; uygulama örnekleri 

Plant, forest, green areas, etc. remote sensing and GIS
management, monitoring and analysis of natural resources
related to vegetation; application examples. 



6
Toprak, tarım, su ve sulak alan, ..vb. ile ilgili kaynakların
uzaktan algılama teknolojisi ile yönetim, izleme ve analizi;
uygulama örnekleri 

Soil, agriculture, water and wetlands, etc. management,
monitoring and analysis of resources related to remote
sensing technology; application examples. 

7
Şehir, bölge planlama, kıyı alanları, vb. konularında uzaktan
algılamanın kullanımı; CBS ile entegre edilen proje
uygulama örnekleri 

City, regional planning, coastal areas, etc. the use of
remote sensing in subjects; Project application examples
integrated with GIS. 

8 Arasınav Midterm exam 

9
Yeraltı kaynakları, madencilik, jeolojik cevherleşme, ..vb
konularında uzaktan algılamanın kullanımı; uygulama
örnekleri 

The use of remote sensing in underground resources,
mining, geological mineralization, ..vb; application
examples. 

10 Epidemiyoloji ve biyoçeşitlilik konularında uzaktan
algılamanın kullanımı; uygulama örnekleri 

Use of remote sensing in epidemiology and biodiversity
issues; application examples. 

11 Konu ile ilgili yürütülen ulusal ve uluslararası projeler ve
uygulamalarından örnekler 

Examples from national and international projects and
applications carried out on the subject. 

12 Örnek proje uygulamaları; çokbandlı görüntülerle görüntü
yorumlama ve kantitatif analizler  

Sample project applications; image interpretation with
multiband images and quantitative analysis. 

13 Hiperbandlı görüntülerle örnek proje uygulamaları Sample project applications with hyperbands. 
14 Radar görüntüleme tekniği ile örnek proje uygulamaları Sample project applications with radar imaging technique. 
15 Örnek proje uygulamaları Sample project applications. 
16 Yarıyıl sonu sınavı Final exam 

DERSİN KAYNAKLARI
1- 1-Remote Sensing of Natural Resources, Guangxing Wang, Qihao Weng July 12, 2013 by CRC
Press, 2-Remote Sensing Applications for Natural Resources Management & Monitoring, Mahesh
Kumar Gaur, 2016 3- Mather, P.M., 1987. Computer Processing of Remotely Sensed Images,
USA.4- Campbell, J. B., 1996. Introduction to Remote Sensing, Second edition, The Guilford
Press. 4- Lillesand, T.M. and Kiefer, R.W. (1994) Remote Sensing and Image Interpretation. John
Wiley and Sons Inc., New York. 5- Jensen, John R. (1986) Introductory Digital Image Processing.
Prentice-Hall, New Jersey. 6- Werle D. (1988 and 1992) Radar Remote Sensing - A Training
Manual, 193p, Dendron Resource Surveys Ltd, Ottawa, Ontario, Canada, ISBN 0- 9693733-0-9 7-
Dougherty, Edward R. and Charles R. Giardina (1987) Matrix Structured Image Processing.
Prentice-Hall, New Jersey 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30

Toplam 100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 60
Toplam 100


