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Özet 
 
Uzaktan algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojilerindeki hızlı gelişim ile beraber 
İnsansız Hava Araçlarına (İHA) yönelik talep dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. İHA 
ile elde edilen görüntülerin yüksek çözünürlük gibi özelliklere sahip olması yanı sıra arazi çalışması 
yapılması güç olan bölgelerde sağladığı büyük avantajları bulunmaktadır. Arazinin sahip olduğu 
morfolojiyi yansıtması ve elde edilen ortofotolardan elde edilen yüksek çözünürlüklü sayısal yükseklik 
modeli ve bu model kullanılarak elde edilen yamaç eğimi, yamaç yönelimi parametreleri ile bölgesel       
ya da alansal morfolojik özelliklerin ortaya çıkarılması çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
İHA kullanılarak Adıyaman Üniversitesi Merkez yerleşke kampüs civarını kapsayan yaklaşık 300 
hektarlık bölgede, 3,41 cm hassasiyetinde ortofoto üretilmiştir. Bu görüntüyü kullanarak 3,41 cm 
hassasiyetinde sayısal yükseklik modeli, yamaç eğimi ve yamaç yönelimi haritaları elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Coğrafi bilgi sistemleri, İnsansız hava aracı, Adıyaman 

Üniversitesi 
 

Orthophoto and Digital Elevation Model Production using Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV): Adıyaman University Main Campus  

 
Abstract 
 
With the rapid development in Remote Sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS) 
technologies, the demand for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) is increasing rapidly in our country as 
in the world. In addition to the high resolution of the UAVs' images, they have great advantages in areas 
where it is challenging to do fieldwork. It is used to reflect the land's morphology and reveal the high-
resolution digital elevation model obtained from the mid-photos. The slope produced by this model, slope 
orientation parameters, and regional or spatial morphological features. In this study, an orthophoto with a 
sensitivity of 3.41 cm was produced in approximately 300 hectares covering the main campus of 
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