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1. GİRİŞ 
Ülkemizde bitki yoğunluğu istatistik 

verilerinin toplanmasına ilişkin çalışmalar, 
Tarım Bakanlığının ilçelere kadar yayılmış 
yayım teşkilatı aracılığı ile yürütülmektedir. 
Bu işlemlerin yürütülmesinde  her ilçede iki 
elemanın yalnızca söz konusu görevle 
yükümlü olduğu düşünüldüğünde her teknik 
elemana yaklaşık 250.000 da çalışma alanı 
düşmektedir. Bu alanlara ait verilerin yılda 
birkaç kez alınması gerektiği 
düşünüldüğünde bu verilerin eldesinin 
tarama yöntemi ile edinilemeyeceği açıktır 
(Evsahibioğlu, 1995). Uzaktan algılamanın 
vejetasyon ve vejetasyon dinamiği, izleme 
ve değerlendirme çalışmalarında çok büyük 

bir imkan olduğu açıktır. Bitkilerin vejetasyon 
analizi ve bitki şekillerinin değişimlerinin 
gözlenmesi, doğal kaynaklarının izlenmesi 
ve  değerlendirilmesinin anahtarıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Bir yaprağın gelen ışınlar, 
yansıtması, dağıtması, yayması ve 
absorbe etmesi                                                            

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilgisayar ve uzay teknolojisindeki hızlı 
gelişmeler, uzaktan algılama gibi disiplinlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Uzaktan 
algılama dünya yüzeyi ile herhangi bir fiziksel temasta bulunmaksızın bilgi toplayan bir 
bilimdir.Ve bir yönü ile de sanattır. Bu işlem esnasında bilgiler, yansıyan ya da yayılan enerjiden 
algılanır, işlenir, analiz edilir ve uygulanır. 

Tarım sahası uzaktan algılama tekniklerinin en fazla kullanıldığı bilim dallarının başında 
gelir. Bunun esas sebebi bitki büyüme periyodunda bunlar hakkında düzenli ve doğru bilgiye 
duyulan ihtiyaçtır. Tarım bilimi; bitki toprak ve iklim gibi devamlı bilgilerin elde bulunmasını 
gerektiren dinamik bir sistemdir. Bu tür verilerse ancak uzaktan algılama ve gelişmiş 
teknolojilerin kullanılması ile elde edilir. Yeryüzü objeleri içinde uzaktan algılama yöntemleri ile 
en kolay ve sağlıklı biçimde incelenip, tanımlanması mümkün olan bitki örtüsüdür. Uzaktan 
algılama teknikleri tarımın bir çok kolunda kullanılmakla beraber özellikle geniş alan 
çalışmalarını kapsayan arazi kullanımı, bitki alanı ve verim tahminleri ön sırada yer almaktadır.   
 

ÖZET 



  

Şekil 2. Bir yaprakta kırmızı ve mavi dalga 

boylarındaki enerjinin   soğrulması           

 

2. BİTKİLERİN SPEKTRAL YANSIMA 

KAREKTERİSTİKLERİ 

Uzaktan algılama yöntemleri ile bitki 
tipleri, bunların kapladıkları alan gibi bilgiler 
belirlenebilir. Bitkiler, diğer yeryüzü cisimleri 
gibi herhangi bir kaynaktan değişik dalga 
boylarından gelen enerjiyi soğurur, yayar 
yansıtır veya dağıtır (Şekil 1), (Anonim, 
2002).     

Yeşil dalga boyundaki enerjinin 
önemli bir miktarı ise geri yansıtılmakta ve 
bunun sonucu yaşayan bitkiler yeşil olarak 
görülmektedir. Normal bir yeşil yaprak 
içerisinde fotosentez olayı kloroplastlar 
içerisinde gerçekleştirilmektedir (Şekil4 ).  

Dinç ve arkadaşlarının (2001) 
bildirdiğine göre, Gausman ve arkadaşları 
(1974), üç çeşit narenciye bitkisinin (Altıntop 

ve iki cins portakal) yansıtma ve fotoğrafik 
özelliklerinden yararlanarak aralarındaki 
farkı incelemişlerdir. Laboratuvarda 
spektrofotometre ve ağaçlar üzerinde 
spektrofotometre ile yapraklardaki klorofil 
yoğunluğunu ölçmüşler, görünür bölgedeki 
Altıntop portakal ve yapraklarının yansıtma  
 

2.1. Görünür Bölge  (0.4-0.7 m) 

 
Elektromanyetik spektrumun farklı dalga 
boylarında bitkiden olan yansıma açıkça 
gözükmektedir. Mavi ve kırmızı bantlarda 
yapraklardaki pigmentlerin normal ışığı 
soğurmaları nedeniyle düşük yansıma 

olmaktadır. Bu nedenle 0.4-0.7 m bölgesi, 
pigment soğurma dilimi olarak 
adlandırılmaktadır. Curran (1985)’e göre 
soğrulma, özellikle klorofil a ve klorofil b 
pigmentleri tarafından gerçekleştirilmekte ve 
bu enerji fotosentez işleminde 
kullanılmaktadır (şekil 2). Bu şekilde iyi bir 
değerlendirme yapmış olmak için yeşil 
vejetasyonun nicel olarak belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu da uzaktan algılamanın 
konularından biridir (Thiam ve Eastman, 
1992). Bitki örtüsünden soğrulma ve 
yansıma olayı elektromanyetik spektrumun 
farklı dalga boylarında değişik karekterler 
taşır ve şekil 3. deki bölgelere ayrılabilir. 
Yorumlayıcılar cisimlerin spektral özelliklerini 
bildikleri takdirde görüntülerde çıkan 
renklerin hangi objelere ait olduğunu 
belirleyebilir. 

                                     

 Şekil 3.  Bitkilerin değişik dalga boylarına gösterdikleri spektral tepki.                                                                                                                         
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       Şekil 4.  Yeşil bir yaprağın kesiti                                                                                                                 

 
farklılıklarının klorofil yoğunluğunun 
farklılığından ileri geldiğini belirlemişlerdir.  
Spektrofotometre ile alınan ölçümlerde, 
görünür bölgedeki yansıtma değerinin 
kızılötesi resim fotoğrafların tonlarına direkt 
olarak bağlı olduğunu görmüşlerdir. Sonuç 
olarak yaprağın klorofil yoğunluğunun ve 
tayfsal yansıtmanın ölçümü ile aynı türdeki 
üç narenciye bitkisinin biri birinden 
ayrılabileceği vurgulanmıştır. 

  
2.2. Yakın Kızılötesi Bölgesi-NIR- (0.7-1.3 

m) 
 

Spektrumun bu bölgesinde soğrulma 
az olduğundan yansıma çok yüksek olup, 
bitki tipine bağlı olarak % 30-70 arasında 
değişmektedir. Geri kalan enerjinin büyük bir 
kısmı yaprak içinde iletilmektedir. Soğrulma 
ise spektrumun bu bölgesinde minimum 
düzeyde olmaktadır. Bunun nedeni, 
pigmentler arasındaki absorpsiyonun çok 
düşük bulunmasıdır.  

0.7-1.3 m dalga boyları arasında 
bitkiden yansıma daha çok bitki 
yapraklarının iç yapısından etkilenmektedir.  
Bitki türlerinin bu iç yapısı yönünden önemli 
farklılıklar göstermesi nedeniyle, bu 
bölgedeki yansıma ölçümleri, görülebilir 
dalga boylarında aynı görülen bitki türlerini 
bile ayırt etmemizi sağlar.  
 
 
 

2.3. Kızılötesi Bölgesi (1.3 m - 2.6 m  

Bu bölgede bitki örtüsü üzerine gelen enerji 
esas olarak ya yansıtılmakta ya da  
soğurulmaktadır. Bitki dokuları içinde iletimi 
ya çok az olmakta ya da hiç olmamaktadır. 
Yansımada azalmanın olduğu 1.4, 1.9 ve 

2.7 m dalga boylarında yansıma en üst 
düzeye çıkmaktadır. Spektrumun bu 
bölgesinde yansıma, yaprakların toplam su 
yüzdesi ile yakından ilişkilidir. Bu  toplam  su  
yüzdesi,  yaprağın  hem  kalınlığı  hem  de  
nem  içreğinin  bir fonksiyonudur. 

 
3. BİTKİLERDEN YANSIMAYI ETKİLEYEN 
İÇ FAKTÖRLER 
        

Yaprağın morfolojik yapısı yakın 
kızılötesi bölgesinde bitki örtüsünden 
yansımayı etkileyen esas faktördür. Bu 
bölgede çok az soğurulma meydana gelir. 
Bunun nedeni bu dalga boyunda 
soğurulacak enerji, yaprak sıcaklığının 
proteinlerin zarar görebileceği düzeye kadar 
yükselmesine neden olacaktır. Nitekim bitki, 
enerjiye ihtiyacı olduğu yerde soğrulma 
yapmakta, buna karşılık aşırı ısınmayı 
önlemek için yakın kızılötesi ışınlarını 
yansıtmaktadır. 

Aynı bitki üzerinde farklı derecede 
yansıma gösteren yaprakların morfolojik 
yapısı da  farklıdır. Bitkinin yaşlı alt 
yaprakları, genç yapraklara göre daha az 
yansıma yapmaktadır.  Nitekim bu 
yaprakların morfolojik yapıları da birbirinden 
farklıdır.   

Soya ve mısır yaprakları morfolojik 
yönden önemli farklılıklar göstermektedir. 
Bunun  sonucu soya yapraklarından 
yansıma aynı nem içeriğinde mısır 
yapraklarına oranla daha az olmaktadır. 
Benzer durum buğday ve marul için de söz 
konusudur. Nitekim buğday yaprakları marul 
yapraklarına oranla, görülebilir bölgedeki 
dalga boylarını daha fazla soğurmakta, buna 
karşın  IR dalga boylarını daha fazla 
yansıtmaktadır (Curran, 1985). 

 
4. BİTKİLERDEN YANSIMAYI ETKİLEYEN 
DIŞ FAKTÖRLER 
 

Bitkinin yaşadığı ortam koşulları, 
çeşitli bitki türlerini değişen düzeylerde 
olmak üzere bitki yaprağının morfolojisini, su 
içeriğini, yüzey özelliklerini etkilemektedir.  
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Şekil 5. Pamuk bitkisinde düşük ve 
yüksek toprak nemi koşullarının pamuk 
bitkisi yapraklarında meydana   getirdiği 
yansıma 

 
Bu da yapraklardan olan yansımanın 
optimum koşullarda meydana gelen 
yansıma ile farklılık oluşturmaktadır. 
Yapraklardan olan yansımayı etkileyen dış 
faktörler şöyledir.  
 
4.1. Yapraklarda Aşırı Su Kaybı  

 
Toprağın nem içeriği ile doğrudan 

ilişkili bir faktördür. Bitkilerde, topraktan 
ihtiyacı olan suyu karşılayamadığı 
durumlarda noksanlık söz konusudur. Bu da 
yapraktan olan yansımayı etkilemektedir 
(Şekil 5).      

Bu etki yakın kızılötesi dalga 

boylarında (0.7-1.4 m) hafif yansımanın 

artması şeklinde görülürken, 1,5 m’nin 
üzerinde yansımada önemli bir azalmaya 
neden olmaktadır. Yaprakların oluştuğu 
devredeki nem durumunda bu yapraklardan 
olan yansımada etkili olmaktadır. Yüksek 
nem koşullarında oluşmuş bir yaprak bütün 
dalga boylarında daha az yansıma 
vermektedir. Düşük nem koşullarında 
gelişmiş olan yapraktan ise daha fazla 
yansıma olmaktadır. 
 
4.2.  Bitki Besin Elementlerinin Eksikliği 
        

Bitkiden besin elementlerinin 
noksanlığı yapraklarda kloroz görülmesine, 
sararmasına, su noksanlığına, çiçeklerde 
renk değişikliğine ve diğer anormal 
oluşumlara neden olur. Örneğin demir 
noksanlığında yapraklar sararır, magnezyum 
noksanlığında damarlar arası yeşil renk 
kaybolur ve bazı bitkilerde kıvrılma olur. 
Azot noksanlığında genç yapraklar 

sararırken, fosfor noksanlığında yaprak 
rengi önce koyu yeşil renk alır, sonra 
bronzlaşır ve kahverengileşir. Bitki besin 
elementlerinin noksanlığı yanı sıra toprakta 
aşırı düzeyde veya dengesiz miktarlarda 
bulunması da yapraklarda anormal 
gelişmelere neden olmaktadır. Bu anormal 
gelişmeler aynı zamanda yaprağın iç 
yapısında meydana gelen bozulmalardan 
kaynaklanmaktadır. Bitki besin 
elementlerinin noksanlığı veya fazlalığı 
sonucu ortaya çıkan klorozlar doğrudan 
doğruya bitkilerin spektral yansıma 
karakteristiklerim de etkilemektedir. Şekil  

daha fazla yansımaya kızılötesi 
bölgesinde ise daha az yansımanın 
meydana gelmesine neden olmuştur. Şekil 
6’da iki farklı düzeyde azot uygulanan 
pamuk bitkisinden olan yansıma örnek 
olarak verilmiştir. Azot noksanlığı, görülebilir 
(visible) dalga boylarında  

Şekil 6. 28ppm ve 198ppm N çözeltisinde 
büyüyen pamuk bitkisinin spektral 
yansıma eğrisi 
 
4.3.  Toprak Tuzluluğu 

 Yüksek tuzluluk bitkilerde zararlı 
etkide bulunmaktadır. Buna karşılık bitkilerin 
tuzluluğa duyarlılığı büyük farklılıklar 
göstermektedir. Tuzluluk sonucu bitkilerde 
normalden daha az sayıda ve daha küçük 
hücre gelişimi olmaktadır (Fitzgerald, 1972). 
Tuzlu topraklarda yetişen bitkilerde 
görülebilir dalga boylarında ışığın soğurumu 
daha fazla olduğundan yansıma daha azdır. 
Örneğin tuzlu topraklarda yetişen pamuk 
bitkisinde fazla klorofil soğurumu sonucu 
yansıma normal pamuk bitkisine göre az 
olmaktadır. Kızılötesi bölgesinde ise ansıma 
normale göre daha fazla ve soğurulma daha 
az meydana gelmektedir (Şekil 7). 
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Şekil 7. İki farklı klor konsantrasyonunda büyümüş pamuk bitkisinin spektral yansıma eğrisi 
(Fitzgerald, 1972). 
 

4.4. Bitki Hastalıkları 
 
Bitki besin elementlerinin noksanlığı gibi bir 
çok bitki hastalığı da bitkilerin toprak üstü 
aksamında yansımayı etkileyecek 
değişikliklere kloroz ve anormalliklere neden 
olmaktadır.  Bu nedenle  çeşitli  bitki  
hastalıkların   uzaktan  algılama 
yöntemleriyle  belirlenmesi mümkündür.  
Dinç ve arkadaşlarının bildirdiğine göre 
(2001), Ausmus ve Hilty (1972) çeşitli virüs 
türlerinin mısır bitkisi üzerine etkisini 
araştırmışlardır. Görülebilir dalga boylarında 
hastalıklı bitkilerle normal bitkiler arasında 
yansıma yönünden bir fark görülmezken, 
yakın kızılötesi dalga boylanndaki 
yansımanın önemli farklılıklar gösterdiğini 
belirlemişlerdir.  
Dinç ve arkadaşlarının bildirdiğine göre 
(2001), Gausman ve Hart (1974), üç böcek 
türünün salgıladığı sıvının narenciye yaprağı 
üzerinde meydana getirdiği küfün yansıtma 
özelliklerini araştırmışlardır. Laboratuvarda 
yapılan  bu  çalışmada  spektrofotometre  ile  
toprağın  üst  yüzeyinden  yansıyan  ışığı 

ölçmüşlerdir. 0.75-0.90 m dalga boyu 
aralığında duyarlı olan kızılötesi renkli film 
ile  narenciye ağaçlarının aradan fotoğrafları 
almışlardır. Bu fotoğraflarda böcekler 
tarafından yaprakları zarar görmüş ağaçların 
görüntülerinin, sağlıklı yapraklı ağaçların 
görüntülerinden daha koyu tonda olduğunu 
gözlemişlerdir. Bundan dolayı fotoğrafla 
uzaktan algılamanın, narenciye  bitkisinin  
zarar  görmüş  yapraklarını  ayırmak  için  
kullanışlı  olduğunu belirtmişlerdir. 

 
4.5. Atmosferik Don Ektisi 
  
Dinç ve arkadaşlarının bildirdiğine göre 
(2001), Gausman ve arkadaşları (1977), 
donmuş ve yaprakların yansıtma 
farklılıklarım  gözlemek için laboratuvarda 

spektrofotometre ile 0.5-2.5 m dalgaboyu 
aralığında bu iki tip  yaprağın tayfsal 
yansıtmalarını ölçmüşlerdir. Araştırmalar 
yakın kızılötesi bölgede donmuş  narenciye 
yapraklarının yansıtmasının sağlıklı 
yaprağın yansıtmasından, farkedilir 
derecede  düşük olduğunu açıklamışlardır. 
 
4.6. Bitki Sıklığı ve Boyu 
  
Bitki sıklığı, diğer bir deyişle yüzeyin örtü 
yoğunluğu ile yansıma değerleri arasında  
yakın bir ilişki bulunmaktadır.  Peştamalcı 
(1982), yansımada bitki boyunun etkisini 
araştırmak için pamuk alanının  yansıma 
değerleri ve büyüme mevsimi boyunca 
LANDSAT 3-MSS uydusu dört bantına 
benzer  bir spektroradyometre ile ölçülen 
bitki boyu değerleri kullanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar dört  ayrı bantda bitki boyuna göre 
yansıma değerleri ile gösterilmiştir. Bitkinin 
yansıtma değerleri  yakın kızılötesi bölgede 
(6. ve 7. bant) görünür bölgedekinden çok 
farklı olarak  değişmektedir. Bitki boyu 
arttıkça 4. ve 5. bantdaki yansıtma 
değerlerinin çok az değiştiği  göze çarpar. 

Bunun sebebi yeşil bitkilerin 0.5-0.7 m 
dalga boyu aralığında ışığı  
soğurmalarındandır. Bu nedenle, 4 cm lik 
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bitki boyunda bağıl yansıma % 55 iken, bitki 
boyu  90 cm olduğunda % 60 civarında 
gözlenmiştir. Aynı şekilde 5. bantta ve 7. 
bantta bağıl  yansıma bitki boyu 4 cm iken 
sırasıyla % 60 ve 5 cm, bitki boyu 90 cm 
olduğunda bağıl yansıma  % 130 ve % 200 
civarında bulunmuştur. 
 
5.  BİTKİLERİN TANINMA TAKVİMLERİ 
 
Peştamalcı (1982),  radyometre ile Nisan 
1981-Ekim 1981 tarihleri arasında veri 
toplanmıştır. alanların yansıma değerlerinin 
ortalamasının bantlara göre değişimi şekil 8 
ve 9 da gösterilmiştir. Şekillerde görüldüğü 
gibi 4. ve 5 bantlarda alanların yansıma 
değerleri  dar  bir  alanda toplanmakta  6.  
ve  7.  bantlarda  ise  belirgin  bir  ayrılma 
gözlenmektedir. Araştırıcı LANDSAT MSS 7, 
bant farklı bitkileri ayırmada en kullanışlı 
bant olduğunu da açıklamıştır. Şekil 8 ve 9 
da spektroradyometre  ile farklı bitkilerin 
gelişme dönemlerinde yapılan  ölçümlerinde, 
Haziran ayında soya  bitkisi diğer örtü 
tiplerinden özellikle MSS 7. bant  
seviyesinde değerleri verdiğini ve böylece 
kolaylıkla ayırt edilebildikleri dikkati 
çekmektedir. Bu durum kültür bitkilerinin 
tanınmasında ve sınıflandırılmasında belirli 
büyüme periyotlarını  göz önünde tutularak 
her bölge  için bir  ayırt edilebilme  
takviminin  oluşturulmasını ve bu   

Şekil 8. Haziran ayında farklı bitki 
alanlarının radyometre ile yapılan 
ölçümlerinin ortalama yansıtma 
değerlerinin bantlara göre dağılımı 
(Yeğingil ve ark., 1991). 

amaca ulaşabilmek için yer ölçümlerinin 
önemi yanı sıra zorunluluğunu  da 
açıklamaktadır. 

Şekil 9. Temmuz ayında farklı bitki 
alanlarının radyometre ile yapılan 
ölçümlerinin ortalama yansıtma 
değerlerinin bantlara göre dağılımı 
(Yeğingil ve ark., 1991). 
 
6. VEJETASYON İNDİSİ 
 
Topraktan yeşil vejetasyonu ayırmak için 20 
kadar VI tanımlanmıştır. NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index) bunların en 
yaygınıdır. NDVI ile örtü tipleri ve bunlara 
ait parlaklık değerleri belirlenerek bunların 
NDVI  değerleri Thiam ve Eastman 
(1992)’ın belirttiği şu formülle hesaplanır. 
 

REDNIR

REDNIR
NDVI

+

−
=  

 
NDVI: Normalleştirilmiş Farkın Vejetasyon 
İndeksi 
NIR:    Yansıyan Yakın IR bant 
RED:   Yansıyan kırmızı bant 
 
 NOAA AVHRR uydu görüntülerine göre;   

BANT1)(BANT2

BANT1)-(BANT2
NDVI

+
=     eşitliği ile 

bulunacaktır.                                                                                        
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LANDSAT TM  uydu görüntüleri kullanılarak,  

BANT3)(BANT4

BANT3)-(BANT4
NDVI

+
=  eşitliği ile 

bulunur.                 
Bitki indeksi hesaplanırken,       

Alan Toplam

Alan Yeşil
VI =      eşitliği ile belirlenir. 

           Vejetasyon indekslerinin (VI) uydu 
görüntülerinin yüksek ve düşük 
çözünürlülüklerinin ikisinde de kullanılabilir 
olması çalışmayı avantajlı hale 
getirmektedir. 
 
7. TARIMDA  KULLANILAN 
GÖRÜNTÜLER 
 
7.1. Siyah-Beyaz Görüntüler 
(Pankromatik Görüntüler) 
 
Siyah-beyaz görüntüler, görünen dalga 
boylarında objelerden yansıyan enerjinin, 
siyah-beyaz şeklinde tek bir görüntü 
şeklinde kaydedilmesi ile elde edilir. Bu 
görüntüler, fotoğrafik olarak uçaklardan 
çekilebildiği gibi uydulardan sayısal veriler 
halinde de alınabilir. Algılanan objelerin 
gerçek gri renk seviyesini verirler. Özellikle 
jeolojik haritalamalarda, siyah-beyaz 
görüntüler üzerinde kayaçların doğadaki 
renklerine çok yakın gri tonlarda belirmesi, 
kayaçların tanımlanmasında yardımcı olur. 
Şehir planlamalarında da başarıyla kullanılır. 
Bu görüntüler üzerinde yeşil, canlı bitkiler 
koyu  

Görüntü 1. Pankromatik 
görüntü(LANDSAT ETM, 2000 1.BANT) 
 
tonda görülürler (Görüntü 1). Birçok 
durumlarda fay ve kırıklar boyunca, farklı 
nemden ötürü, bitkilerin daha gelişmiş 
olması ve çevresine kıyasla koyu bir tonda 
görülmesi, böyle yapısal şekillerin 
tanımlanmasına yardım eder. Nem, 
toprakların spektrumun görülebilen 

bölgesindeki yansımalarını denetler. Nem 
arttıkça buna paralel olarak gelen enerjiyi 
soğurması da artar. Ve görüntü tonunun 
koyulaşmasına neden olur. Suyun toprak 
üzerine çıktığı durumlarda ise görüntü tonu 
daha da koyulaşır ve siyaha yaklaşır. Killi, 
kumlu, siltli gibi ayrı yapıdaki toprakların 
değişik miktarlarda nem içermeleri, bunların 
siyah-beyaz görüntüler üzerinde değişik gri 
tonlarda belirmelerine ve dolayısıyla da 
kolaylıkla haritalanmalarına olanak sağlar 
(Sesören 1999).                          
 
7.2. Normal Renkli Fotoğraf ve Görüntüler 
 
 Renkli görüntü üzerinde cisimler 
doğada bulundukları renklere çok yakın 
renklerle görülürler. Çok bantlı algılamalarda 
normal renkli görüntüler; mavi, yeşil ve 
kırmızı dalga boylarında elde edilen 
verilerin, sırasıyla mavi, yeşil, kırmızı 
renklere eşleştirilmeleri ve renkli ekran 
üzerinde tek bir görüntü halinde 
yansıtılmaları sonucunda elde edilir. Normal 
renkli görüntülerin, objelerin doğadaki 
renklerinin aynısını ya da çok benzerini 
içermesi, insan gözünün gri renk tonlarında 
çok fazla renk ayrımı yapabilmesi, 
yorumlayıcıya büyük kolaylıklar sağlar. 
Renkli görüntüler her türlü çalışmalarda 
kullanılabilir.  
 
7.3. Çok Bantlı Görüntüler (Multispektral 
Görüntüler) 
Çok bantlı görüntüler; elektromanyetik 
spektrumun değişik bölgelerinde, aynı 
objeden yansıyan ya da yayılan enerjinin eş 
zamanlı olarak ayrı ayrı görüntüler haline 
getirilmiş şeklidir. Siyah beyaz olarak elde 
edilen çok bantlı görüntüler, algılandıkları 
dalga boylarına göre isimlendirilirler (Çizelge 
1). 
 

Spektral Bölge m Görüntü adı 

0.300-0.400 Ultraviolet 
0.400-0.500 Mavi 
0.500-0.600 Yeşil 
0.600-0.700 Kırmızı 
0.700-0.900 İnfrared 

Çizelge 1. görüntülerin fotoğrafik filmin 
hassa olduğu dalga boylarına göre 
isimlendirilmesi 
 
Elektromanyetik spektrumun, yakın infra-red 
(NIR) bölgesinde canlı, yeşil ve geniş 
yapraklı bitkiler çok özel ve özel olduğu 
kadar da yüksek bir yansımaya sahiptir. Bu 
özelliklerinde ötürü, siyah-beyaz infra-red 
görüntüler üzerinde bitkilerin, beyaza yakın 
çok açık renklerde belirmeleri tanınmalarını 



  

ve diğer objelerde kolayca ayırt edilmelerini 
sağlar (görüntü 2). Özellikle nemli zeminlerin 
çok fazla miktarda infra-red enerji 
soğurmalarından ötürü, siyah beyaz infra-
red görüntüler üzerinde sulak araziler ve 
bataklıklar koyu renkte görülürler (görüntü 
2). Buna karşın otluk ve meralar açık renkli 
olarak ortaya çıkarlar ve böylelikle arada bir 
kontrast oluşur. Böylelikle sulu ve sulak 
yerlerin siya-beyaz infra-red görüntüler 
üzerinde kolaylıkla tanınmasına yardımcı 
olur. Aynı şekilde bitki örtüsü ile kaplı bir 
sahadaki drenaj sistemi de infra-red 
görüntüler üzerinde belirgin bir şekilde ayırt 
edilebilir. Bu görüntüler, yüzey kaynaklarını 
araştırılması ve bazı durumlarda da yeraltı 
sularının tesbit edilmesi çalışmalarında da 
kullanılabilir.                                                                                                                 

Görüntü 2. İnfrared görüntü (LANDSAT 
ETM, 2000) 
 
7.4. Termal Görüntüler 
 
Bu görüntüler, objelerde yayılan sıcaklığın 
algılanması sonucunda oluşur. Bu algılama 

termal infra-red bölgesinde (3.5-5 m ve 8-

16 m) elde edilir. Her ne kadar mikrodalga 
boyları da termal enerji içerirlerse de 
buradan yayılan enerjinin çok az olmasından 
ötürü uzaktan algılamada pek az kullanılır. 
Termal algılamada elde edilen görüntü 
siyah-beyazdır. Diğer algılamalarda olduğu 
gibi objelerin doğadaki gerçek şekillerini 
göstermezler. Elde edilen görüntüler 
üzerindeki açık ya da koyu renkler, 
doğrudan doğruya cisimlerin sıcaklığı ile 
ilgilidir. Tarımda toprak sıcaklığının da 
önemli bir parametre olması dolayısıyla bu 
görüntülerden faydalanılabilir. Çok önemli 
sulak alanlar, çevrelerine göre daha soğuk 
olmalarından ötürü, termal görüntüler 
üzerinde siyah tonlarda belirirler. Özellikle 
drenaj sistemlerinin haritalanmasında, su 
kirliliği araştırmalarında, yeraltı suyunun 
saptanmasında, orman ve maden 

yangınlarında ateşin etki sahasının 
belirlenmesi işlemlerinde başarıyla 
kullanılırlar. 
 
7.5. False-Colour Görüntüler (Yalancı 
Renkli Görüntüler) 

Görüntü 3. False-colour görüntü  
(LANDSAT 7ETM, 2000, 3 bant) 
 
Bunlara false-colour denmesinin nedeni, 
algılanan objelerin, elde edilen görüntü 
üzerinde gerçek renginden farklı renkte 
görülmelerinden ötürüdür (Görüntü 3).  
                         
7.6. Zaman İçerikli Görüntüler 
 
Yer yüzü objelerinin hepsi varoluşlarından 
başlayarak değişikliğe uğrarlar. Bu 
değişikliklerin bazılarının, kısa zaman 
içerisinde çabucak gerçekleşmesine ve 
insanoğlu tarafından farkedilmesine karşın 
(bitkilerin yaprak açması, çiçek açması, 
meyve vermesi, yaprak dökmesi, hastalıklı 
olması halide yapraklardaki değişmeler vs.) 
diğer değişiklikler (toprak özelliklerinin 
değişmesi, erozyon, şehirlerin gelişmesi vs.) 
uzun zaman içerisinde yavaş yavaş olur 
(Sesören 1999).  
 
8. TARIMSAL İSTATİSTİKLER, 
BİTKİLERİN ALAN VE VERİM 
TAHMİNLERİ 
 
Doğal kaynakların incelenmesine yönelik ilk 
LANDSAT (önceleri ERTS olarak 
adlandırılıyordu) uydusunun 1972 yılmda 
uzaya gönderilmesi ve elde edilen uydu 
verilerinin tüm dünyaya istenildiğinde 
dağıtılması sonucunda tarım ürünlerinin alan 
ve verim tahmini konuları ön planda olmak 
üzere yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır. Veri sayısının fazla olması 
nedeniyle veri analizinde bilgisayarlar 
kullanılma zorunluluğu ortaya çıkma ve 
konuyla ilgili değişik sınıflandırma metodları 
geliştirilmiştir (İdso ve ark., 1977). 



  

Ülkemizde ve diğer ülkelerde uydu verilerini 
kullanarak bilgi elde etmek için yapılan 
çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu 
çalışmalar genellikle tarımsal ürün, alan ve 
verim tahminleri ağırlıklı olmaktadır. LACIE 
(Large Area Crop Invetory Experiments) 
projesi ürün varlığının tanımlanması, her 
tipteki ekili alanların belirlenmesi ve birim 
alana düşen verimin  hesaplanması için yer 
gerçeği ile birlikte LANDSAT verilerinin 
kullanılmasında en çarpıcı örnektir Buğday 
verimi için istatistiksel ve iklimsel 
değişimlerin parlaklığa  ilişkisi  araştırılmış  
ve  parlaklıkla  verim  arasında  hazırlanmış  
modellere uygulanmıştır. LACIE projesinin 
amacı yer verileri yerine LANDSAT verilerini 
kullanarak Amerika Birleşik Devletlerindeki 
buğday alanlarının belirli bir doğrulukla 
hesaplamaktır. Dinç ve arkadaşlarının 
bildirdiğine göre (2001), Tppeley ve 
McGinnis, Jr (1984), NOAA uydu serilerine  
yerleştirilmiş ileri teknoloji, yüksek ayırma 
güçlü radyometre (AVHRR- Advanced Very 
High Resolution Radiometer) verileri ile 
LANDSAT MSS verileri kullanarak yeşil bitki 
kaplı alanlar  ile ürün kaplı alanları 
haritalamaya çalışmışlardır. Görünür, yakın 
kızılötesi ve orta kızıl ötesi  bölgede birer 

bantta (sırasıyla 0.55-0.75 m, 0.7-1.2 m 

ve 3.7-39 m) ve termal kızılötesi  bölgede 

iki bantta (10.0-11.0 m ve 11.0-12.0 m) 
sahip AVHRR'ın  görünür ve yakın  kızılötesi 
bantlarının birleşimi ile tanımlanan bitki 
indexını kullanmışlardır. NOAA uydu  verileri   
ile LANDSAT verilerinin yeşil bitkiyi algılama 
da ve zamana göre değişimleri  incelemede 
uygun olduğunu vurgulamışlardır. Justice ve 
ark., (1985). NOAA uydu verilerini  
kullanarak Afrika,  Güney  Amerika ve Doğu  
Asya'daki bitki  örtüsünün mevsimsel  
değişimlerim incelemişlerdir. Sonuçta  l km 
ayırma güçlü NOAA verilerinin 1:1.000.000  
ölçekte yeşil bitki dinamiğini görüntülemek 
için uygun olduğunu ve bu verilerin 
LANDSAT  verileri ile karşılaştırılabilir 
olduğunu belirlemişlerdir.  
 Ataman ve ark., (1981), tarafından 
TÜBİTAK MAE ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı  tarafindan "UZALBEK PROJESİ" 
başlatılmıştır. Bu projenin amacı buğday 
ekim alanlarının  % 85 doğrulukla 
hesaplanıp hesaplanamayacağının 
araştırılmasıdır. Bunun için İç  Anadolu 
Platosundan örnek olarak alınan Polatlı, 
Altınova ve Gözlü Devlet Üretme Çiftlikleri  
üzerinde çalışıldı. LANDSAT-3 ve  üzerinde 
bitki indeksi yöntemine göre sınıflama 
yapılarak  alan hesaplanması yapılmıştır. 
Ancak bu LACEI, AGRISTAR ve AGRESTE 
projeleri ile  karşılaştırılınca hata oranı 

yüksek bulunmuştur. Hata oranının bu 
projelere göre yüksek  olmasının nedeni 
Türkiye'de ki buğday ekim alanlarının (56x79 
m2) LANDSAT piksellerine göre  çok küçük 
olması ve çalışılan alanın gerçek ölçüsünün 
bilinmemesi olduğu açıklanmıştır.  
        Yeğingil ve ark.. (1981), Çukurova 
Bölgesinde 1979 yılında pamuk bitkisinde 
uydu  verileri ile saptanması üzerine bir 
çalışma yapmışlardır. Bilgisayar yardımıyla 
yapılan bu   çalışmada LANDSAT 
uydusunun Ağustos 1979 yılındaki sayısal 
verilerini kullanmışlar ve farklı   parlaklık 
gösteren pamuk bitkisinin iki grupta 
incelemişlerdir (düşen parlaklığa sahip kuru   
pamuk veya kötü pamuk, yüksek parlaklığa 
sahip olanlar sulu pamuk veya iyi pamuk). 
Yeşil   bitki indeksini aşağıdaki eşitlik ile 
tespit etmişlerdir. 
 

alanıtarlaToplam

alanıbitkiyeşeşPamuk
A =  

       Peştemalcı (1982) tarafından yapılan 

bir araştırmada, Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Araştırma Çiftliğinden seçilen iki 
farklı buğday çeşidi, yonca, arpa, pamuk, 
çıplak toprak, soya fasulyesi ve narenciye 
alanlarının tayfsal yansıtmalarım büyüme 
mevsimi boyunca yer ölçümleri ile 
belirlemişlerdir. Ölçümler için bir piranometre 
ve taşınabilir LANDSAT MSS bantlarına 
benzer dört bantlı iki radyometre 
kullanılmıştır. Bitki alanlarının tayfsal 
yansıtmaları Grikar'a göre belirlenmiştir. 
Elde edilen verilerden bitkilerin büyüme 
mevsimi boyunca tayfsal yansıtmalarındaki 
farklılıklar, bitki boyunun tayfsal yansıtmaya 
etkisi  ve üç tahıl  çeşidinin  (iki  buğday 
çeşidi  ve  arpa)  tayfsal  yansıtma  
farklılıkları incelenmiştir.  Sonuç  olarak,  her  
bitkinin  uzaktan  algılanabilecek  zaman  
aralığını tanımlamıştır. Çalışmalarda 2 Nisan 
1982 tarihli LANDSAT MSS verileriyle 
birlikte LANDSAT kanallarına  benzer 
portatif radyometre kullanılmıştır 
(Peştamalcı, 1982). VI. Yer verileri ve 
LANDSAT  verilerinin korelasyonu ile 
bulunmuştur (Wooding, 1979).  
       Dinç ve ark. (1985), tarafından Şanlıurfa 
Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinde  
seçilen test alanlarında yapılan bir 
çalışmada da bitki indeksi (VI) ile buğdayın 
verimi ve bunları etkileyen bazı toprak 
karakteristikleri araştırılmıştır. Bölgenin 
toprak haritasına göre Ceylanpınar Çiftlik 
arazileri kırmızımsı kahverengi  (argids, 
orthids) oluşmaktadır. Toprak sığlığı, taşlık 
ve yüzey eğimi seçilen test alanlarının 
başlıca soruları arasındadır. Test alanlarının 



  

(2x2 km) hepsine aynı çeşit buğday tohumu   
ekilmiş ve aynı düzeyde gübrelenmiştir.  
oluşturulmuş ve çiftlik buğday ekim 
alanlarının sınıflandırılması yapılmıştır. Bitki 
indeksi (VI) değerleri 0.33-0.50 arasında 
değer göstermiş, düşük değer en az verimli 
buğday test alanlarından, yüksek değer ise 
en verimli test parsellerinden elde farklılıklar 
aynı zamanda elde edilen buğday verimini 
belirgin şekilde etkilemiştir. Nitekim 128, 129 
ve 297 numaralı test parsellerinde VI değeri 
0.48 olarak saptanmış ve bu parsellerden 
ortalama 286.1 kg/dekar buğday hasat 
edilmiştir. En düşük verim ise VI değeri 0.35 
olan ve sığ toprak 
 

57

57

BantBant

BantBant
VI

+

−
=  

 
Ayrıca 5. ve 7. bantlar kullanılmak suretiyle 
test alanlanrının iki boyutlu histogramı (İnce, 
1979) derinliğine sahip bulunan 69, 81 ve 83 
numaralı test parsellerinden alınmıştır. Bu 
parsellerden hasat edilen buğday verimi ise 
146.8-158.6 kg/dekardır. Bu veriler ışığı 
altında Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinin 
1982 yılı buğday rekoltesi hesaplanmış ve 
gerçek rekolte ile hesaplanan arasında % 98 
civarında bir benzerlik elde edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar Ceylanpınar örneğinde 
olduğu gibi geniş alanlar kaplayan tahıl 
tarlaları için geçerlidir. En uygun olanı, 
gelişme dönemi içerisinde iki ve daha fazla 
zamanlı uydu verileri ile, erken ve geç 

tahminler yapmak ve bulguları atmosferik 
verilerle birlikte kullanmaktır.  
 
9. UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ 
İLE BİTKİ SU TÜKETİMİ  TAHMİNİ 
 
Bitki su tüketimi değerlerinin belirlenmesinde 
daha önce değinilen ampirik eşitlik ve 
yaklaşımlar kullanılmaktadır. Ancak 
kullanılan girdilerin sağlanmasında ortaya 
çıkan zorluklar bu değerlerin bölgesel 
düzeyde hesaplanmasını engellemektedir. 
Girdilerin elde edilmesinde en büyük güçlük 
genellikle meteorolojik bilgi sağlayan 
bölgesel şebeke yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bu sorunu çözebilmek 
için son yıllarda Uzaktan Algılama Teknikleri 
ile bitki su tüketiminin saptanması 
konusunda oldukça kapsamlı çalışmalar 
yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar 
sonucunda kısa sürede ve doğruluk 
derecesi yüksek su tüketimi değerleri elde 
edilmiştir  1995).    Kanemasu ve arkadaşları 
(1976), yansıma metotlarını kullanarak 
sorgum ve soya fasulyesi bitkileri için günlük 
bitki su tüketimini tahmin etmeye 
çalışmışlardır. Çalışma sonunda yansıma 
metotları ile tahmin edilen 
evapotranspirasyon değerlerini lizimetre 
ölçümleri ile karşılaştırmışlar ve istatistiksel 
yönden oldukça önemli ilişkiler elde 
etmişlerdir. Uzaktan algılama tekniklerinden 
yararlanarak bitki su tüketimi tahmininde 
basit ampirik modellerden karmaşık enerji 
dengesi yaklaşımlarına kadar birçok farklı 
yöntem geliştirilmiştir (Evsahibioğlu, 1994).  

 

Çizelge 2. Ceylanpınar D.Ü.Ç.’den seçilen test alanlarında toprak derinliği, taşlılık ile VI ve 
verim arasındaki ilişkiler. 
 

Test alanları 
(2x2) km 
Parsel No 

Toprak 
sembolü 

Toprak 
karekteristiği 

VI 
(BI) 

Verim  
(kg/da) 

128 
296 
297 

F2-1 Düz (90-120 cm) 
Derinlik 

0.48 286 

329 
... 
320 

F2-11 Düze yakın (% 0-
2) 
(90-120 cm) 
Derinlik 
orta tuzlu 

0.43 226.7 

69 
... 
81 

F7-2 Hafif eğimli (%2-
4) 
30-50 cm Derinlik 
orta taşlı 

0.38 158.6 

83 F7-12 Hafif eğimli (%2-
4) 
30-50 cm Derinlik 
orta taşlı 

0.35 146.8 



  

  9.1. Termal Metotlar 
 
Termal metotlardan yararlanarak bitki su 
tüketimi tahmininde temel olarak iki model 
kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi Soer 

tarafından geliştirilen Tergra Modeli, diğeri 
ise İdso tarafından geliştirilen İdso 
metodudur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 10. Toprak-bitki-atmosfer sisteminde nem ve ısı akışına ilişkin direnç modeli 
 
9.1.1. Tergra Modeli 
 

Çim alanlarından oluşan 
evapotranspirasyonu saptamak amacıyla 
Soer tarafından geliştirilen modelde enerji 
dengesi eşitliği ve bitki yüzey 
sıcaklıklarından yararlanılmıştır. Bitki yüzey 
sıcaklıklarının belirlenmesinde ise bitki-
toprak-atmosfer sistemindeki ısı ve nem 
akışı göz önüne alınmıştır. Şekil 10 
incelenecek olursa toprak bitki atmosfer 
akım yolunda nem ve ısı taşınımının benzer 
yollar izlediği görülecektir. Şekildeki daire 
içindeki elemanlar topraktan atmosfere 
akımı kolaylaştırırken, dikdörtgen içindeki 
elemanlar ise hareketi engellemeye 

çalışmaktadır. Bitki yüzeyinden olan ısı ve 
nem akışları enerji bütçesi eşitliği içinde 
denge halindedir. Radyasyon ile doğrudan 
ilişkisi olan bu eşitlik;   
 
Rn + G + H +LE = 0 biçiminde verilmektedir.                                                                
Eşitlikte: 
Rn: Net Radyasyon (W/m²) 
G:   Toprağa doğru olan ısı akışı (W/m²) 
H:    Hissedilebilir ısı akışı (W/M²) 
LE:  Latent ısı (W/m²) 
Değerlerini göstermektedir. Eşitlikte net 
radyasyon; 
 
          Rn= (1-αѕ) Rs + є (RL – σ Tc²) eşitliği 
ile hesaplanmaktadır.                                          
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Eşitlikte: 
αѕ:   Kısa dalga bitki yansıma katsayısı 
Rs:  Gelen kısa dalga radyasyonu (W/m²) 
 Є :  Bitki emissivite değeri 
RL:  Gelen uzun dalga gökyüzü radyasyonu 
(W/m²) 
σ   :  Stefan Boltzman sabiti (5,67x10ֿ³ 
W/m²/K ) 
Tc : Bitki yüzey sıcaklığı (°K) değerlerini 
göstermektedir.  

Bitki iyi sulandığında 
evapotranspirasyon için temel olarak latent 
ısı kullanılmaktadır. Latent ısı azaldığında 
ise hissedilebilir ısının artışına paralel olarak 
bitki yüzey sıcaklığı da artmaktadır. Bu 
durumda hissedilebilir ısı; 
 

           H= PC (Ta-Tc) / rah eşitliği ile 
hesaplanır.                                                                       
Eşitlikte; 
         H :  hissedilebilir ısı (W/m²), 
         P  : doygun hava yoğunluğu (kg/m³)  

         C:nemli havanın spesifik ısısı 
(joule/kg/°K) 
         rah:türbülans difüzyon direnci (s/m) 

Verilen bu üç eşitliğin kombinasyonu 
ile latent ısı (LE) ile yüzey sıcaklığı (Tc) 
arasındaki ilişki; 
 

LE= (1-αѕ) Rs +є(RL – σTc4) + PC(Ta-Tc) / 

rah – G eşitliği ile ortaya koyulabilmektedir.  
 

Eşitlikteki bitki yüzey sıcaklığından 
yararlanılarak bitki su tüketim değerleri 
hesaplanmaktadır. Elde edilen anlık bitki su 
tüketim değerleri Soer tarafından (1980) 
verilen Tergra modeli ile simüle edilerek 24 
saatlik su tüketim değerleri elde 
edilmektedir.  
 
9.1.2. İdso Metodu 
 

Uzaktan algılama teknikleri ile 
potansiyel evaporasyon tahmini amacıyla 
geliştirilen bu model aşağıda verilmiştir.  
 
E= 1,72 x 10ֿ² [SN + 1,56 (RA – RG)  + 156              
Eşitlikte;      
        E          : 24 saatlik evaporasyon 
(mm/gün) 
 
        SN   : günlük net radyasyon 
(cal/cm²/gün)   
        RA,RG : günlük toplam gelen ve giden 
termal radyasyon değerlerini göstermektedir. 
İdso Modeli ile  
 
   
 
 

 

   

Şekil 11. Hesaplanan 24 saatlik 
buharlaşma (mm/gün) 
Kalifornia ve Arizona’da buğday, çim ve 
fasulye üzerinde yapılan çalışmalar 
sonucunda hesaplanan ve lizimetrelerle 
ölçülen 24 saatlik buharlaşma değerleri 
arasında doğrusal bir ilişkini varlığı 
gözlenmiştir (Şekil 11). İdso modeli ile 
yapılan birçok çalışmada da aynı sonuçlar 
elde edilmiş ve bu modelin gerçek 
buharlaşma değerlerini belirlemede güven 
sınırları içinde kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır.  
                                                                                                             
9.2. Yansıma Metotları 
 

Knemasu ve arkadaşları tarafından 
1976’da geliştirilmiş bir yaklaşımdır. 
Modelde; toprak ve bitkiye ilişkin faktörler 
göz önüne alınmakta ve bitki tüketiminin, 
Evaporasyon (E), Transpirasyon(T), ve hava 
sıcaklığı belirli bir derecenin üzerine 
çıktığında Adveksiyon(A) toplamından 
oluştuğu belirtilmektedir. Modelde öncelikle 
su eksikliğinin olmadığı toprak koşulları için 
maksimum evapotranspirasyon; 
 
ETmax  = α [s/(s+γ)] Rn, eşitliği ile 
hesaplanmaktadır.                                                
Eşitlikte;  
 
 ETmax: maksimum evapotranspirasyon 
(mm/gün) 
 α :          belirli bir iklim katsayısı (1,26) 
 s:  ortalama hava sıcaklığındaki doygun 
buhar basıncı eğrisinin eğimi (mbar/°C) 
 γ:            psikrometrik sabit (0,66 mbar/°C) 
             Rn:          net radyasyon (mm/gün) 
değerlerini göstermektedir. 
 
Net radyasyon (Rn) ise YAI değerlerine 
bağlı olarak; 
              



  

         RN = 0,725 (Rs/58,5) – 0,86         YAI   
≤  3                                                     
         RN = 0,805 (Rs/58,5) – 2,332       YAI   
≥  3  eşitlikleri ile hesaplanmaktadır. 
Eşitliklerde; 
        
Rs: solar radyasyon     (cal/cm²/gün)   olarak 
belirtilmektedir.         
     
9.2.1. Buharlaşma 
 

Modelde toprakta olan buharlaşma 
iki aşamada tahmin edilmektedir. (Ritchie, 
1972). Toprakta suyun yeterli olduğu sabit 
hız aşamasında buharlaşma;  
 
            Eo = (T / α) ETmax eşitliği ile 
hesaplanmaktadır.                                              
Eşitlikte; 
            Eo: sabit hız aşamasında topraktan 
alınan buharlaşma (mm/gün) 
             T :  Rns / Rn Exp. (-0,398 YAI) 
değerlerini göstermektedir. 
 

Sabit hız aşamasındaki buharlaşma 
∑ Eo  = U olana kadar devam eder ve daha 
sonra azalan hız aşamasına geçmektedir. 
Azalan hız aşamasında topraktan olan 
buharlaşmayı toprağın hidrolik özellikleri 
belirlemekte ve; 
             
             E   = Ctº - c (t-1)º  eşitliği ile 
verilmektedir.                                                      
Eşitlikte; 
            E: azalan hız aşamasındaki 
buharlaşma (mm/gün) 
            c:  toprak hidrolik özelliklerine bağlı 
katsayı(mm/gün ) 
            t :  birinci aşama sonrası gün sayısı 
değerlerini göstermektedir. 
 
Sabit azalan hız aşamaları arasındaki bir 
günlük geçiş döneminde ise E = 0,6 Eo 
olarak alınmaktadır. 
 
9.2.2. Terleme 
Bitki gelişmesinin devamı ile evaporasyon, 
büyük ölçüde transpirasyon ile 
sınırlanmaktadır. Bu durumda terleme, 
Ritchie (1972) tarafından verilen esaslara 
göre; 
 
      T = αv (1 – T ) ETmax / α    YAI < 1,5                                                              
      T = (α – T ) ETmax / α         YAI ≥ 1,5 
eşitlikleri ile verilmektedir.                 
 
Eşitliklerde; 
              T:   transpirasyon (mm/gün) 
              αv: (α – 0,5) / 0,5 değerlerini 
göstermektedir. 

9.2.3.  Adveksiyon 
Günlük maksimum sıcaklık (Tmax) belirli bir 
dereceyi aştığında transpirasyona 
adveksiyon etkisini de katmak 
gerekmektedir. Bu nedenle adveksiyon; 
  
      A = 0,25T     Tmax ≥ 31 °C eşitliği ile 
verilmektedir.                                      
Eşitlikte; 
            A: adveksiyon (mm/gün)   T:  
transpirasyon (mm/gün) değerlerini 
göstermektedir. 
 
9.3. BİTKİ KATSAYISI (Kc) 
 

Bitki su tüketimini tahmin etmede 
kullanılan yöntemlerin çoğu iklim 
faktörlerinin standart bir bitkiye olan etkisini 
ele alır. Oysa bitkinin su tüketiminin 
belirlenmesinde doğru bir tahmin 
yapabilmek için bitki ve çevresel koşulların 
da dikkate alınması gerekmektedir. Bu 
etmenler iklim, toprak nemi, bitki büyüme 
dönemleri ve bitkinin toprak yüzeyini örtme 
oranıdır. Bu yüzden referans bitki su tüketimi 
(Et0), bitki büyüme döneminin her aralığı için 
uygun bir bitki katsayısı ile düzeltilerek bitki 
su tüketimi tahmin edilir. Bu katsayıya bitki 
katsayısı denir ve kc ile gösterilir. Bitki 
katsayısının değeri, en uygun toprak nemi 
ve gübreleme ile belirli çevresel büyüme 
koşullarında en yüksek verimi sağlayacak 
geniş bir alandaki sağlıklı bir bitkiden olan 
evapotranspirasyon ile ilişkilidir. Bitki 
katsayısı bölgelere, bitkinin ekim ya da dikim 
tarihine, bitki özelliklerine, bitki gelişme 
oranına, bitki büyüme dönemi uzunluğuna, 
toprağın nem durumuna ve iklim koşullarına 
göre farklılık göstermektedir. Bitkinin su 
gereksinimi şu eşitlik yardımıyla bulunur. 
ET = kc x Et0    

Bitki katsayısının değeri değişik 
şekillerde hesaplanabilir. Burada FAO 
ortalama olarak kc değerlerini almıştır. Bitki 
büyüme dönemlerine göre bitki katsayısı kc 
değerleri eğrisi incelendiğinde üç kc değerini 
birleştiren eğrilerin doğrusal olmadığı 
görülecektir. Ancak uygulamada kolaylık 
olması açısından bu üç değeri birleştiren 
eğrilerin doğrusal olduğu varsayılmaktadır. 
Bitki büyüme dönemi dört aralığa ayrılmıştır. 
 
Başlangıç dönemi (ekim – çimlenme) 
Hızlı büyüme dönemi (vegetatif gelişme) 
Orta dönem (çiçeklenme – olgunlaşma 
başlangıcı) 
Geç dönem (olgunlaşma ve hasat) 
 

Bitki büyüme döneminin 
başlangıcında su tüketimi daha çok toprağın 



  

nem durumuna bağlı olduğu için bu 
dönemdeki kc değerinin bulunmasında 
toprağın ıslatılma sıklığı ya da yağış aralığı 
önemli bir faktördür.  
 
9.3.1. BİTKİ KATSAYISI (Kc) EĞRİSİNİN 
OLUŞTURULMASI 

Bitki katsayısının bitki büyüme 
dönemleri boyunca belirlenmesi amacıyla 
bitki katsayısı eğrisi şu şekilde oluşturulur; 
Yerel bilgilerden ya da benzer iklim 
koşullarını taşıyan uygulamalardan 
yararlanılarak 
ekim tarihi belirlenir. 

Yine yerel bilgilerden yararlanılarak 
toplam büyüme mevsimi belirlenir. 

Başlangıç dönemi için yağmur ya da 
sulama aralığı tahmin edilerek, ilk kc değeri 
işaretlenir (eğri üzerinde) 

Orta dönem için yerel iklim verileri 
rüzgar ve nemliliğe dayalı kc değeri 
seçilerek işaretlenir ve bu dönem 
uzunluğunca düz bir çizgi çizilir. 
Geç dönem için tam olgunlaşmanın 
sağlandığı kc değeri seçilir. Yine orta 
dönemin sonu ile geç dönem arasındaki 
çizginin düz bir hat olduğu kabul edilir. 

Hızlı gelişme dönemi için kc eğrisi 
başlangıç döneminin sonu ile orta dönemin 
başlangıcı birleştirilerek oluşturulur 
(Evsahibioğlu, 1993). 

 
10.SONUÇ 

Doğal kaynaklarının incelenmesine 
yönelik uydu verilerinin tüm dünyaya 
istenildiğinde verilmesi sonucu tarım 
ürünlerinin alan ve verim tahmini konuları ön 
planda olmak üzere yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Şimdi olduğu gibi, yakın gelecekte 
de uzaktan algılama teknikleri ile sağlanan 
bilgilere önemli istekler olacağı kuşkusuzdur. 
Bu nedenle sağlıklı, çabuk ve ayrıntı elde 
edilebilen bu tür bilgilerin çok daha yaygın 
bilim alanlarında ve yoğun bir şekilde temel 
materyal olarak kullanılacağı beklenmelidir. 
Uzaktan algılama gibi çağdaş ve güncel; 
ancak ülkemiz için çok yeni olan bir teknoloji 
alanında genç araştırmacıların ve 
öğrencilerin ve diğer ilgililerin konuya 
gereken önemi vermeleri gerekmektedir. 
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