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ÖZET 

 
Tarım teknikleri ne kadar gelişirse gelişsin iklim faktörleri tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemeye devam etmektedir. 

Meteorolojik faktörlerin zamansal ve mekansal olarak büyük değişiklikler göstermesi nedeniyle tarımsal üretimde ciddi 

dalgalanmalar oluşmaktadır. Uydu görüntülerinden elde edilen NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) verileri iklim 

şartlarının bitki örtüsü üzerindeki etkisini gösteren en önemli verilerden biridir. Vejetasyon canlılığı genellikle gelen yağışlarla 

ilişkilidir. Yağış miktarı arttıkça vejetasyon canlılığı da armakta, bu da NDVI görüntülerinde değerlerin artmasına neden 

olmaktadır. Artan vejetasyon ve NDVI değerleri izlenen ürünün veriminin de artacağını göstermektedir. Ya da tam tersi 

vejetasyon canlığılı azaldıkça NDVI değerleri azalmakta ve verim de azalmaktadır. Artma ve azalmanın gözlenebilmesi için 

refarans değere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değer genellikle ayn bölge için aynı dönemde elde edilen NDVI verilerinin 

minimum,  maksimum ve ortalama değerleri olmaktadır. Güncel NDVI görüntüsü o bölge için uzun yıllar veri seti ortalaması 

ile karşılaştırlmaktadır. Bu sayede ortama NDVI değerlerine göre azalma veya artma olup olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 

çalışmada Modis -Terra uydu görüntülerinden elde edilen NDVI verileri, bitki örtüsü vejetatif durumunun izlenmesinde 

kullanılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Vejatasyon, NDVI, izleme 

 

ABSTRACT 

 

MONITORING VEGETATION CHANGE BY MODERATE RESOLUTION SATELLITE 

DATA 
 
Although farming techniques have developed in late years, climate will be unquestionably one of the main factors affecting 

agricultural production significantly. There have  been excessive fluctuations in agricultural production due to temporal and 

spatial changes of meteorological factors. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) data obtained from the satellite 

images is one of the most important data revealing the effect of climatical condition on vegetation. Vegetation development is 

often associated with precipitation. The higher the amount of precipitation, the more green vegetation grow up in the area,  

which, in return, leads to increase the value of NDVI. Increasing live vegetation and NDVI values indicate the higher crop 

yield. In contrast, low vegetative abundance and productivity result in decreasing NDVI values. Reference  data are needed to 

observe the changes of NDVI values. These values are typically minimum, maximum and average values of archived NDVI data 

obtained in the same period of the same area. So these numerical data have been quite applicable for organizations who want 

to monitor the current status of agricultural areas by comparing the long term average and current NDVI.  In this study NDVI 

data obtained from Terra Modis satellite, were used for monitoring and interpreting the vegetation condition in Turkey. 

 

Keywords: Vegetation, NDVI, monitoring. 

 

1.GİRİŞ  
 

İklim tarımsal üretimi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Tarımsal üretim yağış miktarı, yağışın yıl 

içerisindeki dağılımı ve sıcaklık gibi iklim faktörlerinin etkisi altındadır. Ürün verim tahmini ve ürün gelişimini 

izlemek için uydu görüntülerinden elde edilen indeksler yaygın olarak kullanılmaktadır (Girma et al., 2005; Sibley 

et al, 2014; Balaghi et al.,2008). Bu indeksler ile iklim faktörlerinin bitkiler üzerindeki etkileri tespit 

edilebilmektedir. 

 

Uzaktan algılama ve uzaktan algılamadan türetilmiş vejetasyon indisleri 80’lerin başından itibaren gerçek zamanlı 

similasyonlar geliştirmek için bir araç olarak düşünülmüştür. Vejetasyon indisleri uzaktan algılama gözlemleri ve 

bitki karakteristikleri arasındaki fonksiyonel ilişkiyi bulmak için geliştirilmiş kırmızı, yeşil ve kızıl ötesi 

spektrumun matematiksel oranları veya kombinasyonudur (Wiegand et al., 1990). Vejetasyon indisleri bitki 

fotosentezi ile güneş radyasyonunun etkileşimi belirlemek için ayarlanmıştır ve böylece bitkinin durumuyla alakalı 

biyofiziksel özelliklerin dinamiğini göstermektedir. Fakat bitki gelişiminin ilk evrelerinde bitki stresini ölçmekte 
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kullanılan bazı vejetasyon değerleri toprak yansımasından etkilenir (Huete et al., 1985). Geliştirilen ilk 

indekslerden biri kırmızı ve NIR arasındaki orana dayanan RVI (Ratio Vejetation Index)’dir (Jordan, 1969). En 

fazla kullanılan indeks NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)’dir (Rouse et al., 1973).   

NDVI, klorofil aktivitesini temsil eden vejetatif canlılığın bir göstergesi olarak bilinmektedir. Düşük NDVI değeri, 

kuraklıktan kaynaklanan stres, aşırı sulama ve ya hastalıklar nedeniyle vejetasyon zayıflığı, aktif olmayan bitki 

örtüsü ile ilişkilendirilmektedir (Hastings and Emery, 1992).  

 

Dünyada birçok ülke veya kurum kendi ülkeleri veya diğer ülkelerdeki tarımın durumu hakkında ilk elden bilgi 

elde etmek ve ilgili verileri toplamak için tarımsal izleme sistemleri geliştirmişlerdir (Wu B. et al., 2010). Bu tür 

sistemlerin amacı her ülkenin kendi üreticilerini dünya piyasalarına karşı korumanın yanında gıda güvenliğinin 

sağlanmasıdır. Benzer şekilde Ülkemizde de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarımsal Kuraklıkla 

Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem planı çerçevesinde Tarımsal Kuraklık Yönetimi 

Koordinasyon Kurulu, kurula bağlı çalışan İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi ve Risk Değerlendirme 

Komitesi görev yapmaktadır. Bu yayında bahsedilen NDVI anomali haritaları, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümünce hazırlanıp bakanlık İzleme Erken Uyarı ve 

Tahmin Komitesine ve bakanlık karar vericilerine sunulmaktadır. Böylece yağış azalması, yağışın sezon içinde 

dağılım dengesizliği, sıcaklık anomalisi vb. iklimsel etkiler sonucu NDVI’daki  değişimlerin izlenmesi ile tarımsal 

açıdan meydana gelebilecek olumsuzluklar önceden belirlenebilmektedir. 

 

2.MATERYAL  

 
Bu çalışmada MODIS uydu görüntüsünden elde edilen NDVI görüntüleri kullanılmıştır. MODIS-Terra (Moderate-

resolution Imaging Spectroradiometer) NDVI verileri, vejetasyon şartlarının izlenmesinde kullanılmaktadır. 

Modis, 36 farklı spektral bandı yardımıyla dünyamızdaki her noktayı her 1-2 günde bir görebilecek kapasitede 

olup 250m mekansal çözünürlüğe sahiptir.  Modis görüntülerinden üretilen NDVI verileri, yıl boyu 23 adet 

görüntü olacak şekilde yaklaşık 15 günlük dilimler halinde üretilmektedir. Bu veriler arşiv ve güncel veri olarak 

Tarım Alanlarının Küresel İzlenmesi Projesi (GLAM) kapsamında Maryland üniversitesi web sayfasında ücretsiz 

olarak yayınlanmaktadır.  

 

3.YÖNTEM 

 
MODIS – Terra uygu görüntülerinden elde edilen NDVI verileri internet üzerinden günlük, 8 günlük ve 15 günlük 

veri setleri şeklinde sunulmaktadır. Bu çalışmada yıl içerisinde 23 görüntüden oluşan 15 günlük dilimler halindeki 

veri setleri kullanılmıştır. Anomali haritalarının üretilmesinde vejetasyonun  en yüksek olduğu (İç Anadolu için ) 

22 Nisan - 07 Mayıs arası tarih aralığı seçilmiştir. Bu tarih aralığında 2000 ve 2016 yılları arası NDVI verilerinden 

aritmetik ortalama değerler hesaplanarak “ortalama NDVI” görüntüleri  elde edilmiştir. En kurak (2008), en yağışlı 

(2015) ve 2016 yılının 22 Nisan-07 Mayıs arası NDVI görüntüleri, ortalama NDVI görüntülerinden çıkarılarak 

“fark (anomali) haritaları”  üretilmiştir.  

 

Anomali haritaları, vejetasyonun alansal olarak izlenmesine imkan vermektedir. Yıl içerinde vejetasyon 

değişiminin izlenmesi amacıyla il bazında NDVI ortalamalarının alındığı aşağıdaki grafikler kullanılmaktadır. İl 

sınırları vektör verisi kullanılarak her bir NDVI katmanının il sınır içerisine giren piksel ortalamaları spatial analiz 

– zonal istatistik fonksiyonu ile hesaplanmaktadır. Elde edilen tablo verilerinden ilgilenilen il için, tüm yıl içinde 

ortalama, minimum, maksimum değerleri ve ilgili yılın NDVI verileri grafikler halinde karşılaştırmalı olarak 

yapılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye geneli ve Konya için 2007-2008, 2014-2015 ve 2015-2016 tarım sezonları 

için grafikler hazırlanmıştır. 

 

4.NDVI ANOMALİ HARITALARI 
 

Vejetasyon canlılığı genellikle gelen yağışlarla ilişkilidir. Yağış miktarı arttıkça vejetasyon canlılığı da artmakta, 

bu da NDVI görüntülerinde değerlerin artmasına neden olmaktadır. Artan vejetasyon ve NDVI değerleri izlenen 

ürünün veriminin de artacağını göstermektedir. Ya da tam tersi vejetasyon canlılığı azaldıkça NDVI değerleri 

azalmakta ve verim de azalmaktadır. Artma ve azalmanın gözlenebilmesi için karşılaştırmanın yapılacağı bir 

referans değere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değer genellikle aynı bölge için aynı dönemde elde edilen NDVI 

verilerinin minimum,  maksimum ve ortalama değerleri olmaktadır. Güncel NDVI görüntüsü o bölge için uzun 

yıllar veri seti ortalaması ile karşılaştırılmaktadır. Bu sayede ortama NDVI değerlerine göre azalma veya artma 

olup olmadığı anlaşılmaktadır. Eğer NDVI değerinde artma varsa yağışların o bölge için yeterli olduğu, buna bağlı 

olarak vejetasyonun ve verimin yüksek olacağı düşünülmektedir. Şekil 1, 2 ve 3 görüntülerin karşılaştırılması ile 

elde edilen NDVI anomali haritalarını göstermektedir.  

Orta Anadolu’da yaygın olarak ekilen buğday ve arpa Nisan ayı sonuna doğru toprağı tamamen kaplamakta ve 

biyokütlesi en yüksek seviyeye çıkmaktadır. Bu nedenle görüntülerin karşılaştırılmasında 22 Nisan-07 Mayıs  tarih 
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aralığı seçilmiştir.  

 

Şekil 1. 22 Nisan-07 Mayıs arası ortalama (200-2016) ve 2008 (kurak yıl) anomali haritası 

2007 – 2008 yılları arası yağışların ortalamanın altında gerçekleşmesi ile önce başlayan meteorolojik kuraklık daha 

sonra sosyo-ekonomik kuraklığa dönüşerek büyük şehirlerde su kesintisine sebep olmuş ve uzun süre su sıkıntısı 

yaşanmıştır (Akbaş, 2014). Bu yıllarda yağışların az olması uydu görüntülerinden elde edilen NDVI anomali 

haritasına da yansımıştır. Şekil 1’de 2008 yılı 22 Nisan – 07 Mayıs tarihleri arası NDVI verilerinin aynı tarihler 

arası uzun yıllar ortalama verileri ile karşılaştırma haritası görülmektedir. Haritada sarıdan kırmızıya doğru 

vejetasyon canlılığının normale göre azaldığı yerler,  açık yeşilden koyu yeşile doğru ise vejetasyon canlılığının 

normale göre arttığı yerler görülmektedir. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vejetasyon canlılığının 

normalin oldukça altında olduğu  görünmektedir. Normal NDVI değerlerine göre 2008 yılı NDVI değerindeki 

azalmaya paralel olarak, yaygın olarak ekilen tarım ürünlerinin verim değerlerinde de azalma görülmüştür (Serpi 

ve ark. 2011). 

 

Şekil 2. 22 Nisan 07 Mayıs arası ortalama (200-2016) ve 2015 (yağışlı yıl)  anomali haritası 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yıllık alansal yağışları (Anonim 1, 2016) değerlendirmesinde, 2014 

ve 2015 yıllarında gelen yağışların normalin üstünde olduğu bildirmiştir. Bilindiği üzere tarımsal ürünler açısından 

üretim sezonunda gelen yağışların yeterli olması durumunda verimde artışa neden olmaktadır. Türkiye genelinde 

2014 ve 2015 üretim sezonunda toplam yağış miktarı normalin üstündedir. Ekim ayından Nisan sonuna kadar 

normalin üstünde gelen yağışlar yaygın olarak ekilen tarım ürünleri ve meralarda vejetasyon canlılığının 

normalden daha fazla olmasını sağlamıştır. Özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde koyu 

yeşille görülen yerler vejetasyon canlılığının uzun yıllar ortalamasından yüksek olan yerleri göstermektedir (Şekil 
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2). NDVI değerindeki artışa, benzer şekilde 2014-2015 üretim sezonunda tarım ürünleri rekoltesinde de artış 

gözlenmiştir (Anonim2, 2015). 

 

Şekil 3. 22 Nisan-07 Mayıs arası ortalama (200-2016) ve 2016 anomali haritası 

Şekil 3’de 2016 yılı 22 Nisan-07 Mayıs tarihleri arası NDVI verisinin aynı tarih aralığındaki uzun yıllar ortalama 

NDVI verisi ile karşılaştırma haritası görülmektedir. Yeşil renkler ortalama NDVI’a göre vejetasyonun daha canlı 

olduğu, koyu yeşile doğru canlılığın arttığı görülmektedir. Sarıdan kırmızıya doğru olan renk tonları, ortalama 

NDVI’a göre vejetasyon canlılığının azaldığı yerleri göstermektedir. 2016 yılında İç Anadolu’da Konya’nın 

kuzeyinden, Ankara’nın güneyine ve Kayseri’ye kadar olan bölgede ve Gaziantep civarında NDVI değerlerinin 

normalden daha düşük olduğu kolayca görülmektedir. 

 

5.NDVI ZAMANSAL DEĞİŞİMİ 
 

Belirli bir dönem için NDVI farkını alansal olarak izlemek için Şekil 1,2 ve 3’teki haritalar kullanılırken yıl 

içerisinde zamansal olarak NDVI değişimini takip etmek için il bazında NDVI ortalamalarının alındığı aşağıdaki 

grafikler kullanılmaktadır. Burada kesik çizgiler 12 yıllık zaman diliminde o il için gerçekleşen en az ve en fazla 

NDVI değerini ifade etmekte, kırmızı çizgi ortalama NDVI değerini ve mavi çizgi ise baz alınan yetişme 

mevsiminde sezon başlangıcından mevcut tarihe kadar olan NDVI değerini göstermektedir. Kırmızı çizgi en 

yüksek NDVI değerine yakın seyrederse verimin o il için iyi olacağı düşünülmektedir. 

 

Türkiye geneli ve Konya ili için kurak sezon (2007 - 2008), yağışlı sezon (2014-2015) ve bu sezona (2015-2016) 

ait grafikler üretilmiştir (Şekil 4). Kurak sezonda (2007-2008) NDVI çizgisi hem Türkiye genelinde hem de 

Konya’da normalin altında görülmektedir. Bu sezonda İç Anadolu’da kuraklık daha fazla hissedildiği için Konya 

grafiğinde 2007 – 2008 çizgisi, Konya için belirlenen uzun yıllar en düşük NDVI değerine yakın seyretmektedir. 

 

Yağışlı sezonda (2014-2015) NDVI çizgisi hem Türkiye genelinde hem de Konya’da normalin çok üzerinde 

maksimum çizgisine yakın görülmektedir. 2014 sonbahar aylarında vejetasyon canlılığı dolayısıyla NDVI 

değerleri maksimum NDVI değerlerinden fazlayken, Nisan 2015’ten itibaren normal çizgisinin üzerinde 

maksimum çizgisinin altına inmiştir.  Türkiye geneli grafiğine diğer bölgelerin piksel değerleri etkili olduğu için 

2015 bahar ayalarında NDVI değerindeki düşüş daha fazla görülürken, Konya grafiğinde yağışların etkisi ile 

NDVI değerleri maksimum çizgisi üzerinde seyretmiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi 2015-2016 üretim 

sezonunda buğdayda maksimum rekolteye ulaşılmıştır. 

 

Grafiklerle zamansal olarak NDVI değişiminin takibi ve alansal olarak  nerelerde NDVI değerinin azaldığının 

belirlenmesi erken uyarı açısından önemlidir. Böylece yağış azalması nedeniyle vejetasyon canlılığının azaldığı 

yerler ve buna bağlı olarak verimde kayıpların yaşanacağı yerler belirlenebilmektedir. Bu amaçla bu yıl da NDVI 

anomali ve zamansal değişim grafikleri hazırlanmıştır. 2016 yılında NDVI seyri Türkiye geneli için normal 

çizgisinin biraz üzerinde seyrederken, Konya’da özellikle vejetasyonun pik yaptığı Nisan sonu Mayıs başı 

tarihlerinde normal çizgisinin altında seyretmiştir. 
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Şekil 4. Türkiye geneli ve Konya ili kurak sezon (2007 - 2008), yağışlı sezon (2014-2015) ve bu sezon (2015-2016)  

NDVI zamansal değişimi 

 

6.SONUÇLAR 

 
Uydu verileri iklim, agromik uygulamalar ve ekolojik şartlara göre bitkinin tepkisini belirlemek için kullanılan 

verilerdir. Örneğin bir bölge bitkinin ihtiyaç duyduğu yağış ve sıcaklık istenen düzeyde olduğunda bitki biyo-

kütlesi ve toprağı kaplama oranı artmakta ve buna bağlı olarak uydu verilerinden üretilen NDVI değerleri de 

yüksek olmaktadır. Yağış yetersiz olduğunda NDVI değeri düşük olmaktadır. Genel olarak uydu verileri önceki 

yıllardaki uydu verileri ile karşılaştırılarak ürün verimi hakkında bilgi sağlanmaktadır. Ülkemizde kuru tarım 
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yapılan yerlerde nadas sisteminin uygulanması geçmiş NDVI verileriyle güncel NDVI verilerinin 

karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca parçalı ve küçük parsel yapısı özellikle mekânsal çözünürlüğü düşük 

görüntülerle ürün izlemesini sınırlamaktadır.  

 

Bu çalışmada orta çözünürlüğe sahip uydu görüntülerinde elde edilen NDVI veri setleri kullanılarak tarımsal 

amaçlı izleme yapılmıştır. Yukarıda da görüldüğü gibi iklimin tarımsal üzerindeki etkisi yıl içerisinde faklı 

tarihlerde alınan uyu görüntüleri ile izlenebilmektedir. MODIS gibi orta çözünürlüğe sahip görüntüler günlük elde 

edildiği için 8 veya 15 günlük veri setlerine dönüştürülmekte, böylece bulut ve atmosfer kaynaklı etki 

azaltılmaktadır. Bir hafta veya 15 günlük zaman aralığı tarımsal izleme için yeterlidir. Arşiv veriler kullanılarak 

aynı tarih aralığı ile geçmiş indeks değerleri rahatlıkla karşılaştırılmaktadır.  
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