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SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE FARKLI ALANLARDAKİ UYGULAMALARI 

 

Gürcan Samtaş1, Mahmut Gülesin2 

 

Özet 

Sayısal görüntü işleme, bilgisayarla bütünleşik olarak birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılabilen bilgisayar 
çalışmasıdır. Görüntü işleme teknikleri ile sayısal görüntü verileri kullanılarak iyileştirilmiş veya daha farklı 
görüntüler elde edilebilmekte ve nesne tanıma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Görüntü işleme bir dizi 
işlemlerden oluşmaktadır. Bu işlemler görüntünün yakalanması ile başlar, amaca yönelik farklı tekniklerin 
kullanılması ile devam eder. İçerisinde matematik ve bilgisayar bilimini barındıran bu işlemler; tasarım, imalat, 
güvenlik, tıp, elektronik, makine, mimari, jeodezi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada; görüntü işleme 
ve görüntü işleme yöntemlerinin uygulandığı farklı alanlarda yapılan bazı çalışmalar incelenerek bir 
değerlendirme yapılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Sayısal görüntü, görüntü işleme, görüntü işleme uygulamaları. 

 

DIGITAL IMAGE PROCESSING AND ITS APPLICATION IN DIFFERENT AREAS 

 

Abstract 

Digital image processing is a computer work, which can be used with computer integrated in many industrial 
applications. With image processing techniques the improved or different images can be obtained and object 
recognition processes can be done using digital image data. Image processing consists of a series processes. 
These processes begin with capturing of the image and continue by using different specific techniques. These 
processes which include mathematics and computer science are used in the areas of design, manufacturing, 
security, medical science, electronics, mechanical, architecture, geodesy, etc. In this study, image processing 
and some research works in different areas in which image processing methods have been applied have been 
investigated and evaluated. 

 

Keywords: Digital image, image processing, applications of image processing. 

 

Sayısal Görüntü İşleme 

Görüntü işleme, verilerin yakalanıp ölçme ve değerlendirme işleminden sonra, başka bir aygıtta 
okunabilir bir biçimde dönüştürülmesi ya da bir elektronik ortamdan başka bir elektronik ortama aktarılmasına 
yönelik bir çalışma olan “sinyal işlemeden” farklı bir işlemdir (Gonzalez ve Woods, 2005). Görüntüler belli bir 
hedefe yönelmiş görüntü kaynağından alınan farklı içeriklerden oluşur. Bu tip görüntüler ultrason, elektro 
mikroskop ve bilgisayar içerikli görüntülerdir. Görüntü işleme için görüntülere uygulanan ön hazırlık evresi 
üzerlerindeki gürültüyü (görüntü bulanıklığı, netlik, kötü görüntü) azaltmaktır. Bunun için görüntülere düşük, 
orta ve yüksek seviye içeren işlemler uygulanmaktadır. Düşük seviyedeki işlemler de giriş ve çıkış görüntülerin 
gerçekliği filtreleme ile sağlanır. Orta düzey seviyedeki işlemlerde ise görüntülerdeki nesnelerin tanınması ve 
sınıflandırılmasında bölme ve tanıma işlemleri gerçekleştirilir. Yüksek seviye işlemler görüntülerdeki nesneleri 
tanımada görüntülerin analiz edilmesini içerir. Görüntülerin bilgisayar ortamında analiz edilmesiyle de, 
görüntülerdeki nesnelerin görüntü içeriği detaylandırılır. Bu detaylandırma aşaması ile görüntü işleme 
gerçekleştirilmiş olur (Jähne, 2005).  
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Bu çalışmada; görüntü işleme ile ilgili farklı çalışmalara yer verilerek, görüntü işlemenin kullanımı 
açısından yapılacak çalışmalara yardımcı olması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalarda görüntü işlemede kullanım 
alanına ilişkin farklı tekniklerin ortaya çıktığı görülmüştür. Dolayısıyla görüntü işleme tekniklerinin temelinde 
yatan işlemler, farklı alanlarda kullanılacak işleme tekniklerine de kılavuz niteliği taşımaktadır. 

Sayısal Görüntü İşleme Alanındaki Örnek Uygulamalar 

Görüntü işlemenin sağladığı faydalar, kullanım tekniklerine göre değişiklik göstermektedir. Görüntünün 
işlenmesinde kullanılan bu tekniklerin her biri görüntüye farklı açıdan yaklaşmaktadır. Görüntü işleme üzerine 
yapılan çalışmaların özünde görüntüyü çözümleme ve dolayısıyla sayısallaştırma yatmaktadır ve günümüzde 
görüntü işleme; tasarım, imalat, güvenlik, tıp, elektronik, makine, mimari, jeodezi v.b. gibi birbirinden farklı 
birçok alanda kullanılan genel bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan alanların çeşitliliği göz 
önünde bulundurulduğunda, bu alanda yapılan çalışmaların sayısını da gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu nedenle 
görüntü işleme alanında yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesinin yapılması mümkün değildir. 
Dolayısıyla bu çalışmada yapılan çalışmaların değerlendirilmesinde, genel olarak düşünülen birkaç alan 
kullanılmıştır.  

Tasarım ve İmalat Uygulamaları 

İmalattan tasarım sürecine kadar birçok uygulamada ve kontrol sistemlerinde görüntü işleme 
kullanılmaktadır. Görüntü işleme, uygulandığı alana göre kalite, zamandan tasarruf, pratiklik, yeni iş birimlerinin 
doğmasına da yardımcı olabilmektedir. İmalatta ve imalat öncesi kullanılan görüntü işleme aynı zamanda yeni 
ürün tasarımlarına da yardımcı olarak üretim maliyetlerini de azaltabilmektedir. Zhou, bilgisayar destekli 
tasarım ve çizgisel fotometri ölçüm sistemlerinde model eşleme yorum oranını kullanan ilkel tanıma metodu 
kullanmıştır. Çalışma yorum açısı, grafik açısı ve model eşlemeden oluşmuştur. Oluşturulan ve birbiriyle ilişkili 
olan grafikler nesnenin ilkel grafik özelliklerini ve hiyerarşi yapısını içermektedir. Bu şekilde sınıflandırılan 
nesnelerin ortalamaları, model grafik açıları ve görüntü grafik açıları eşlenerek bilgisayar destekli tasarım 
unsurları oluşturulmuştur (Zhou, 1997). Serbest el yazılarının tanımlanarak sayısal ortama aktarılma çabaları, el 
yazısı ile yazılmış kitapların elektronik olarak saklanabilmesini ve imzaların bilgisayar ortamında doğrulanmasını 
sağlayacaktır. Gaudin vd. el yazısı tanıma sistemi geliştirmişlerdir [16]. Kullandıkları ilk yaklaşım, sözcüğün 
soldan sağa doğru taranması yoluyla sözcüklerin özellik vektör dizilerinin tanımlanması ile 
gerçekleştirilmektedir (Şekil 1). Sözcüklere biçim veren vuruş düzenini belirlemek için takım yolları 
geliştirilmiştir. Geliştirilen her bir yol tanımı tasarlanan grafik model ile yapılmıştır  

 

 
Şekil 1: Soldan sağa doğru kayan pencere bölümlemesi (Viard-Gaudin v.d. , 2005). 

 

Her bir kelime için çevrimiçi ve çevrim dışı olmak üzere her iki sinyal özelliklerinden faydalanarak 
IRONOFF (Çift yönlü veri tabanı sistemi) veri tabanından yaklaşık 30.000 kelime kullanmışlardır. Sözcüklerin 
özellikleri ise tasarlanan sistemde çevrim dışı tanıma sistemi içersinde karşılaştırmalar için tutulmuştur. 
Çevrimdışı tanıma sistemleri sözcükleri anlık olarak değil, veri tabanından alarak incelemektedir. Yapılan 
çalışmada çevrimiçi sistemin, çevrim dışı sisteme göre tanıma oranının yüksek olduğu görülmüştür. Fakat 
çalışmada yapılan deneysel sonuçlarda her iki sistemin birbirini bütünleyici olarak daha verimli çalıştıkları 
görülmüştür. Geliştirilen bu el yazısı sistemi imza doğrulamada kullanılabileceği gibi diğer birçok el yazısı 
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tanımalarında kullanılabilmektedir (Viard-Gaudin v.d., 2005). Ying-dong vd. görüntü işleme tekniklerini 
kullanarak malzemeye biçim vermek için kullanılan püskürtme birikim boyutunun işlem esnasında anlık 
ölçümünü gerçekleştirmişlerdir. Sprey ile biçimlendirme işlemleri, sıvı metal içerisinde bulunan ölçülü 
taneciklerin yüksek hızdaki gaz ile püskürtülmesidir (Grant, 1995; Xu and Lavernia, 2000). Genel olarak doğru 
bir şekilde birikinti ebatlarının ölçülmesinde görüntü işleme algoritması kullanılmaktadır (Lawrynowicz and 
Lavernia, 1995). Diğer bir teknikte ise kenar tespiti; nesne tanıma, hareket analizi v.b. gibi birçok görüntü işleme 
uygulamalarında zorunlu olarak kullanılmaktadır. Sinirsel ağ tekniği ve bulanık muhakeme tekniği de yeni kenar 
tespitinde kullanılmaktadır (Yang and Li, 2002; Ghosal and Mehrotra, 1993). Bu çalışmada, sprey 
biçimlemesinde hatta bağlı olarak birikim boyut ölçümü için yeni bir yaklaşım sunan görüntü işleme tekniği 
geliştirilmiştir. İlk olarak uyarlanan düzlem operatörü ve görüntü kaynağının analizi ile görüntü alınır. İkinci 
olarak kenar algılama tekniği olan Sobel-Zernike momentler operatörü ile birikim görüntüsünün kenarları 
ortaya çıkarılır. Son olarak, boru şeklinde birikintinin dış çapı gibi niteliksel bilgiyle birikinti boyu hesaplanır 
(Şekil 2). 

 
Şekil 2:  Geliştirilen sistemin şematik görünümü [22] 

Tasarlanan sistemde, görüntü işleme algoritması ile geliştirilen kenar algılama tekniği sayesinde tortu 
boyut ölçümleri rahatlıkla yapılabilmektedir. Birikim ebatlarının ölçülmesinde normal CCD kamera kullanılmıştır. 
Sistem kamera ile elde edilen görüntüdeki gürültülerin temizlenmesi, kenar tespiti ve birikim boyunun 
hesaplanması olarak üç aşamalı tasarlanmıştır (Ying-dong v.d., 2006). Görüntünün işlenmesinde bulunan yeni 
teknikler ise uygulanabilirlik alanını arttırmaktadır. Bellaire vd. görüntülerdeki renk değerlerinden yararlanarak 
yeniden inşa için nesne tanıması kullanmışlardır. Bu çalışma, renkli görüntülerden elde edilen bilgiler ile iki ve 
üç boyutlu nesne tanıma sistemi sunmaktadır. Renkli görüntülerde yer alan kenarlar ve renk yayılım bilgisinin 
elde edilmesinde görüntü merkezli ve tanımlanan görüntü noktasına ilişki kuran bir model kullanılmıştır. 
Görüntünün yorumlanması ile elde edilen gerçek görüntü verileri ile sonuç değerlerini eşleyen ve bunları 
birbirine uyarlayan farklı çalışmalarda; görüntü özellikleri etiket kullanımı ile belirlenmekte ve görüntüdeki 
kenarlar bu etiket vasıtasıyla tespit edilmektedir (Bellaire, 1995; Bellaire and Lübbe, 1995; Bowyer and Dyer, 
1990; Costa and Shapiro, 1995). Bu çalışmada ise, görüntünün karakteristik olarak incelenmesinde etiket yerine 
farklı konum belirleyiciler geliştirilmiştir. Nesne köşeleri ve kenarların tip olarak birbirinden ayrılması konum 
kestiriminin doğru ve uygun yerlerde kullanılması ile yapılmaktadır. Görüntülerin 3B’lu olarak yorumlanmasında 
görüntünün gri renk değerleri kullanılmaktadır (Bellaire v.d., 1998). Su altı görüntülerinin incelenmesi için 
görüntülerin elde edilmesi özel bir kamera vasıtasıyla sağlanır. Su altından alınan görüntülerinin işlenmesi ile üç 
boyutlu yeniden yapılandırma Negahdaripour v.d. gerçekleştirmiştir. Su altı görüntüleri, akustik kamera ile elde 
edilmektedir. Görüntüsü alınan nesnelerin yön ve mesafe ölçümünde su altı sonar sistemi ile beraber düzlemsel 
bir ızgara kullanılmıştır. Düzlemsel ızgara, aynı zamanda su altı kamerasının kalibrasyonunda da 
kullanılmaktadır. Çalışmada görüntü mesafelerinden maksimum komşuluk ilişkisi ile su altı üç boyutlu sahnenin 
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Tıp Alanında Görüntülerin İncelenmesi 

Görüntü işleme, tıp alanında kanserli hücrelerin tespiti, doku analizi ve patolojik araştırma gibi medikal 
bazı önemli alanlarda sıkça kullanılmaktadır. En yaygın kullanımı, tıbbi görüntülerin incelenmesi ve 
görüntülerdeki nesnelerin ayrıştırılmasıdır. Stasiek vd. sıvı kristalinden oluşan çizgilerle ve gerçek renklere göre 
sayısal görüntü işleyerek tıp alanında hastalıklı bölge üzerinde inceleme gerçekleştirmişlerdir. Isıl sıvı kristali ve 
gerçek renge göre sayısal görüntü çözümleme; bilimsel, endüstriyel ve biyotıp çalışmalarında ve 
uygulamalarında başarılı bir biçimde kullanılmaktadır. Çalışmada, örnek yüzeylere ince sıvı kristali kaplanarak 
detaylı sıcaklık dağılımları elde edilmiştir (Stasiek v.d., 2006). Tzeng ve Nguyen, sıvı lensli kameralarda görüntü 
işleme kullanarak yeni çalışma alanı sunmuşlardır. Cerrahi uygulamalar için tasarlanan bu yeni sistemin 
geleneksel cam lens sistemlerine nazaran birkaç avantaja sahiptir. Bu avantajlar, hareketli ve değişik desendeki 
görüntüleri kapsamamaktadır. Bu uygulama ile iki görüntü arasında yüksek kenar bağıntıları incelenmiş, bu 
bağıntıları yüksek sıklık renk bantları ile adapte edilerek ön filtreleme işlemleri ile sıvı lens sistemlerinde renk 
paletlerinin geliştirilmesi sağlanmıştır (Tzeng and Nguyen, 2009). Tıbbi görüntülerin elde edilmesinde ve elde 
edilen görüntülerin sayısallaştırılmasında elde edilen görüntülere siyah beyaz noktacıklar şeklinde darbe 
gürültüsü bulaşabilmektedir. Toprak ve Güler, Mr görüntülerindeki gürültüleri bastırarak görüntüdeki kenar 
detaylarını koruyan bir sistem geliştirmişlerdir. Çalışmalarında 128x128 çözünürlüğe sahip MR görüntüsünün 
piksel değerleri bulanık mantık kuralları ile tespit edilerek gürültü pikselini görüntüden silecek ve yerine 
görüntü pikseline en yakın değeri atayacak kural tabanlı bulanık adaptif ortalama filtresi (KTBAOF) 
geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri filtre ortalama filtresi, bulanık mantık filtresi ve gürültünün olup olmadığına 
karar veren birim olmak üzere üç bölümden oluşmuştur (Toprak and Güler, 2009). Histogram eşitleme, resmin 
tümüne uygulanabileceği gibi sadece belli bir bölgesine de uygulanabilir. Yaşar ve Akgünlü histogram eşitleme 
işleminin sayısal radyograflardaki nicel ölçümler üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Orijinal görüntü ve 
histogram eşitleme uygulanmış olan radyograflarda yapılan ölçümler arasında fark olup olmadığını testlerle 
belirlemişlerdir. Çalışmada, histogram eşitleme işleminin uygulandığı radyograflarda trabeküler kemiğin yapısal 
özelliklerinin görünürlüğünün nasıl değiştiği, sayısal verilerle gösterilmiştir (Yaşar and Akgünlü, 2007). 
Dermatoloji, cilt hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Borlu ve Yüksel yaptıkları çalışmada, dermoskopik 
görüntülerin analizi geliştirerek melanom tipi deri kanserlerinin teşhisinde hekime karar desteği sağlayacak bir 
tıbbi otomatik görüntü işleme sistemini tasarlamışlardır. Görüntü işleme teknikleri kullanarak görsel nitelikler 
sayısal verilere dönüştürülerek teşhise yönelik sınıflandırma yapılmaktadır. Geliştirilmekte olan görüntü işleme 
ile bu alanda hekim karar verme sürecini hızlandırmıştır (Borlu and Yüksel, 2008). Yang vd. ölçümleme 
yapılmamış iki anjiyografi görüntülerinden koroner damarların üç boyutlu yeniden yapılandırılmasına yönelik 
yeni bir yaklaşım sunmuşlardır. İki farklı yönden görünüşü alınan anjiyografik görüntüyü modellemek için tek 
yönlü görünüş ve matematiksel modellemeden yararlanılmıştır. Sistemde hareketli bir masa ve kliniksel örnek 
kullanılarak yapılandırma gerçekleştirilmiştir. Delikli kamera modeli ve optimizasyon yöntemleri ile üç boyutlu 
yeniden yapılandırma için bir algoritma geliştirmişlerdir (Yang v.d., 2009). 

Mimari Uygulamalar 

Yapımı tamamlanmış günümüz yapılarını ve eski dönemlerden kalan tarihi arkeolojik yapıların onarılması 
ve modellerinin sayısal olarak saklanması günümüz teknolojisinde mümkün olmaktadır. Özellikle eski 
mimarilerin onarılmasında sayısal ortama aktarılma süreci, yapıların detaylı incelenmesinde gerekli bir aşama 
olarak kullanılmaktadır. Hua ve Weiyu üç boyutlu kütüphane içeren resim tabanlı gerçekçi mimari modellemede 
yeni bir yaklaşım sunmuşlardır. Sunulan model ile 1024x768, 24 bitlik BMP uzantılı mimari görüntü dosyaları 
kullanılmıştır. Kütüphane içersinde tutulan üç boyutlu parametrik modeller, iki boyutlu resim ile karşılaştırılarak 
kullanılmaktadır. İki boyutlu mimari görüntü program tarafından analiz edilerek tanımlanan geometrilere uygun 
üç boyutlu modeller kütüphane içerisinden resme yerleştirilmektedir. Geliştirilen sistem içine fotoğrafın 
alınması, izdüşüm grafiklerinin düzenlenmesi ve üç boyutlu geometrik sahnenin oluşturulması ile diğer görüntü 
düzenleme ve tanıma işlemlerini gerçekleştirerek sonuca gitmektedir. Sistemde geliştirilen kamera araç çubuğu 
ile görüntüde yer alan kolon ve pencere gibi detaylar işaretlenip sisteme tanıtılmaktadır (Şekil 8). Bu işaretleme 
ile detayların geometrisi ayrı belirlenmektedir (Hua and Weiyu, 2004).  
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Geliştirilen yeni yazılımların yanında piyasada, etkili görüntü işleme algoritmalarını bünyesinde barındıran 
Global Lab Image/2 ve Matlab ile beraber gelen görüntü işleme araç kutusu gibi bazı paket programlar da 
mevcuttur. Çalışmalarda bu tür programlar da kullanılarak kullanılan alanın farklı alt dallarında görüntü 
işlemeden faydalanılmıştır. Diğer yönden bu tür paket programlar, görüntü işlemenin deneysel çalışmalara 
uyarlanmasında da kullanılmaktadır. Görüntüler işlenirken kullanılan işlemler, görüntüden elde edilecek 
verilerin çeşitliliğine göre farklılık göstermektedir. Görüntü işleme için görüntülere uygulanan ön hazırlık evresi 
üzerlerindeki gürültüyü (görüntü bulanıklığı, netlik, kötü görüntü) azaltmaktır. İleriki işlemlerde; görüntü 
inceleme, nesne tanıma ve yorumlama gelmektedir. Bunun için görüntülere düşük, orta ve yüksek seviye içeren 
işlemler uygulanmaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1: Görüntü işleme işlem seviyeleri ve kullanım alanları 

Düşük seviye işlemlerde görüntünün iyileştirilmesi amacıyla görüntüye filtreler uygulanır. Orta 
seviyedeki işlemlerde bilgisayar işlemleri için görüntülerdeki nesnelerin tanıması ve sınıflandırılmasında 
bölümleme ve tanımlama işlemleri kullanılmaktadır. Yüksek seviye işlemler, görüntülerdeki nesneleri tanıma 
sonrası görüntülerin analiz edilmesi ve yorumlanması işlemlerini kullanmaktadır. Yüksek seviye işlemler, 
görüntünün iyileştirilmesi gerektiğinde düşük ve orta seviye işlemler ile beraber uygulanabilmektedir. Görüntü 
yüksek çözünürlüklü ve kaliteli cihazlar ile elde edilmişse, o görüntüye sadece orta ve yüksek seviye işlemler 

 

Kullanım Alanları 

 

Kullanım Amacı İşlem Seviyesi Görüntü Renk Biçimi 

Tasarım ve İmalat 
Uygulamaları 

Üretim süreci ürün tespiti 

Üç boyutlu yorumlama 

Nesne tanıma 

Ürün ayrıştırma 

Ürün hasar tespiti 

Robotik-Otomasyon 

Düşük Seviye 

Orta Seviye 

Yüksek Seviye 

 

Gri ve Siyah-Beyaz 

Renkli 

Renkli ve Siyah-Beyaz 

Savunma Sanayi 

Güvenlik Uygulamaları 

Hedef izleme 

Nesne tanıma 

Yüz tanıma 

Görüntü iyileştirme 

Parmak izi tanıma 

Orta Seviye  

Yüksek Seviye 

Renkli ve Gri 

Gri ve Siyah Beyaz 

Tıp Alanında 

Görüntülerin  

İncelenmesi 

Görüntü iyileştirme (Mikroskobik) 

Görüntü iyileştirme (Kardiografi) 

Görüntü iyileştirme (Sintigrafi) 

Ultrason ve röntgen görüntüleri 

Ortopedi  

Düşük Seviye 

Orta Seviye 

Yüksek Seviye 

Siyah-Beyaz 

Renkli ve Gri 

Gri ve Negatif 

Gri ve Siyah-Beyaz 

Mimari Uygulamalar  
Tarihsel kalıntılara doku giydirme 

Mimari yapıların yeniden 
modellenmesi 

Düşük Seviye 

Orta Seviye  

Yüksek Seviye 

Renkli  

 

Harita ve Jeodezi  

Uygulamaları 

 

Uzaktan algılama 
Orta Seviye 

Yüksek Seviye 
Renkli ve Gri 

Gıda Uygulamaları 
Gıda sınıflandırma 

Besin alan Tespiti 

Orta Seviye 

Yüksek Seviye 
Renkli ve Gri 



Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012 

 

 
96 

uygulanır. Günümüzde tersine mühendisliğin de önemli uygulama alanlarından bir tanesi olarak kullanılan 
görüntü işleme, uygulamada tüm operasyonları barındırır. Gelişen teknolojiye paralel olarak görüntü işlemede 
yüksek hızlı bilgisayarların kullanımı görüntü işlemenin de mevcut kullanılan alanların dışında birçok alanda 
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Görüntünün en iyi şekilde yorumlanması ve bu yorumların sayesinde 
kişisel kullanım alanlarına kolaylaştırıcı rol oynayacak yeni çalışmaların da yapılması sağlanacaktır.  
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