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“Yerli harita uygulaması” 

GEZGİN , hizmette…
Uzayda 3. yılını dolduran Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT’ın elde 
ettiği görüntüler, GEZGİN tarafından son kullanıcıya ulaştıracak.  Kamu ve 
üniversitelerle paylaşılacak görüntüler, şehir planlaması, ormancılık, tarım ve 
afet yönetimi gibi alanlarda kullanabilecek.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından 
yerli olarak tasarlanıp üretilen 
Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu 

RASAT’ın görüntülerinin son kullanıcıya 
ulaşmasını sağlayan GEZGİN (GErçek 
Zamanda Görüntü İşleyeN) Portalı, 19 Ağustos 
2014’te törenle açıldı. RASAT Uydusu’nun 
görüntülerinin kullanılacağı Geoportal 
Projesi’yle hayata geçirilen  www.gezgin.gov.
tr portalı, kamu kuruluşları ve üniversitelerin 
hizmetine sunuldu. 

RASAT’ın uzayda üçüncü yılını doldurması 
ve Gezgin Portalı’nın açılışı dolayısıyla 

yönetimi gibi alanlarda kullanabileceğini, 
böylece kurumların uzay teknolojisinden 
yararlanacağını belirtti.
Işık, RASAT ve GÖKTÜRK 2’deki yerli üretim 
teknolojinin ekonomi ve endüstriye büyük 
bir güç katacağını ve ivme kazandıracağına 
değinerek, Bakanlık olarak” yerli, teknolojik ve 
temiz üretim” olmak üzere üç ana hedeflerinin 
olduğunu söyledi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, 
dünya devletlerinin uzay serüveninin 
1950’lerde başladığını, Türkiye’nin ise bu 
yarışa 2001’de girdiğini söyledi. 50 yıl geç 
kalınmasına rağmen şu ana kadar çok büyük 
atılım yapıldığını belirten Altunbaşak, “Türkiye 
uzay konusunda 1. lige taşındı” dedi. 
Altunbaşak, 1 ay içinde Türkiye’nin ilk yerli 
haberleşme uydusu projesini başlatacaklarını 
açıkladı.
 
RASAT’ın Türkiye haritası İnternette
TÜBİTAK UZAY, Kalkınma Bakanlığı desteği 
ile başlattığı Geoportal Projesi kapsamında 
gözlem uydularından elde edilen görüntülerin 
internet ortamında paylaşılabilmesi için 
GEZGİN Portalı geliştirildi. RASAT uydusundan 

indirilen ham görüntüler geometrik ve 
radyometrik düzeltmelerin ardından 
koordinatlandırma işlemleri yapılarak güncel 
görüntüler GEZGİN Portalı’na aktarılıyor.
Kamu kuruluşları ve üniversiteler gov.tr, edu.
tr, pol.tr, tsk.tr, k12.tr, bel.tr uzantılı e-posta 
adresleri ile GEZGİN Portalı’na üye olabilecek 
ve 18 Ağustos 2014’ten itibaren www.gezgin.
gov.tr adresinden tüm görüntülere ücretsiz 
olarak ulaşabilecek. 

RASAT’tan elde edilen görüntüler haritacılık, 
afet izleme, tarım, çevre, şehircilik ve planlama 
çalışmalarında kullanılacak. Daha önce yabancı 
uydulardan alınan uydu görüntülerinin RASAT 
ile yerli olarak karşılanması amacıyla TÜBİTAK 
UZAY, kamu kurumları, üniversiteler ve özel 
sektör ile çalışmalar yapıyor. Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik 
ve Arama Kurumu olmak üzere çok sayıda 
kamu kurum ve kuruluşuna uydu görüntüsü 
sağlanıyor. Düzenli olarak görüntü sağlanan 
bu kurumların yanı sıra farklı kamu kurumu ve 
üniversite ile onlarca özel sektör kuruluşunun 
da uydu görüntüsü talepleri karşılandı.

TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ODTÜ Yerleşkesi’nde 
tören yapıldı. Rasat Uydusu 3. yıl kutlaması 
ve GEZGİN Geoportalı açılış toplantısında 
konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, RASAT’ın yörüngesinde 16 bin 480 
tur atarak, toplam 6 milyon kilometrekare alan 
görüntülediğini bildirdi.

Elde edilen görüntülerin milli ölçekte 
kullanılmaya başlanmasının başlangıçta 
belirlenen hedeflere ulaşıldığını 
göstermesi açısından önemsediklerini 
kaydeden Bakan Işık, kamu kurumları ve 
üniversitelerle paylaşılacak görüntülerin 
şehir planlaması, ormancılık, tarım ve afet 
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