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Bu çalışmada, tarımda çalışılabilir gün sayılarının meteorolojik parametrelerle hesaplanması 

öngörülmüş ve bunun için İç Anadolu Bölgesinde bulunan istasyonları da kapsayan 

Türkiye’deki tüm meteoroloji istasyonlarının 1986 ile 2006 yılları arasındaki 20 yıllık verileri 

alınarak bir veri bankası oluşturulmuştur. Veri bankasındaki değerlerin, bu işlem için hazırlanan 

bilgisayar yazılımındaki matematiksel modelde çalıştırılarak istenilen bölgeye ait toprak işleme, 

bakım işlemleri ve hasat işlemleri için tarlada çalışılabilir günlerin hesaplanması ve bu 

değerlerin grafiksel olarak aylık ve yıllık olarak gösterilmesi sağlanmıştır. Bu yazılım, zamanın 

daha iyi bir şekilde kullanımını sağlayacak ve doğrudan veya dolaylı olarak sistem 

maliyetlerinin azalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca elde edilen veriler iller bazında çeşitli 

iklim faktörlerinin dağılımına ilişkin haritaların ve grafiksel gösterimlerin hazırlanabilmesi 

açısından gereklidir. Geliştirilen programı kullanılarak İç Anadolu bölgesi için çalışma 

yapıldığında çalışılabilir gün  sonuçları hemen dikkat çekmektedir. Bunlar; toprak işleme için 

çalışılabilir gün oranları % 45- 55 civarında iken, bakım işlemleri için bu oran  % 32-42 

arasında, hasat işlemlerinde ise bu oran 30-38 arasında olduğu görülmektedir. 
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In this study, it was aimed to determine the workable days in agriculture using meteorological 

parameters, and a databank was formed obtaining the inputs from all weather stations in Turkey, 

including the ones located in Central Turkey, which cover a 20.year period, from 1986 to 2006. 

Running a mathematical model in a computer software specifically designed for this purpose, 

the data of this databank were exploited to calculate the workable days on a land for soil 

treatment, crop care and harvest for any given region and to show these data with graphs on 

monthly or yearly basis. This software may help to use time more economically and reduce the 

system costs directly or indirectly.  Moreover, the data collected are quite necessary to prepare 

some national or local charts and graphs related to the general distribution of various climate 

factors. Using the model, specifically developed for this purpose, for Central Turkey, two 

immediate results were noticeable:  First, workable days were 40-45% for land cultivation, 32-

42% for treatment and 30-38% for harvest.  
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1. GİRİŞ 

 

Günümüz ekonomik hayatında sınırlı bulunan üretim faktörlerinden maksimum 

derecede faydalanmak ekonominin temel amacıdır. Tarımsal işletmelerde, mevcut 

şartlarda en yüksek gelirin elde edilebilmesi ve değişen ekonomik şartlara uyum 

sağlanabilmesi için tarımsal üretim planlaması büyük önem taşımaktadır. Üretim 

planlaması yapılabilmesi ve başarılı sonuçların elde edilebilmesi için her şeyden önce 

sağlıklı verilerin temin edilmesine ihtiyaç vardır. 

 

Tarım işletmelerinde üretimi sınırlayan en önemli üretim faktörlerinden birisi 

işgücüdür. Bu nedenle, tarımda işgücü kapasitesinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi 

ve işgücü planlaması açısından tarla çalışma günlerinin doğru olarak tespit edilmesi 

yararlı olacaktır. Bazı tarla işleri yılın ancak belirli günlerinde yapılabilmektedir. Bu 

sebeple bir yıllık periyot, iş azamilerinin olduğu dönemleri de dikkate alabilmek 

amacıyla birkaç çalışma dönemine bölünebilir. Böylece üretim faaliyetlerinin 

genişlemesi, her bir çalışma dönemindeki mevcut tarla çalışma günlerinin izin verdiği 

ölçüde olabilir. Tarla çalışma günleri denilince, bir çalışma döneminde, iklim 

şartlarının, işletme avlusu dışında yapılacak işlerin yapılmasına olanak sağladığı iş 

günleri anlaşılmaktadır. Bir işletmenin mevcut şartlarda mümkün olan en yüksek geliri 

elde edebilmesi için iyi bir planlama çalışması ne kadar önemli ise, bu planlama 

çalışmasında tarla çalışma günlerinin tespiti de o kadar gerekli olmaktadır. 

  

Çalışılabilir gün sayıları veya oranları değişik yöntemlerle tahmin edilebilmektedir. 

Özellikle ABD gibi gelişmiş ülkelerde uygun tarla çalışma günlerinin belirlenmesine 

yönelik değişik çalışmalar yapılmış ve sadece bu amaca yönelik olarak, çalışılabilir 

tarla günleri gözlem kayıtlarının tutulduğu özel kayıt istasyonları kurulmuştur.  Bu 

istasyonlara ait çok yıllık kayıtlar kullanılarak, çalışılabilir tarla günlerine ilişkin 

değerler kolaylıkla elde edilebilmektedir. Bu tür kayıtların  eksik olduğu gelişmekte 

olan ülkelerde de, tarım makinaları ile çalışmaya uygun çalışılabilir tarla günlerine 

ilişkin tahminler, çok yıllık meteorolojik kayıtları kullanan bilgisayar programları ile 

kabul edilebilir bir doğrulukla tahmin edilebilmektedir (Hetz ve ark., 1983; Işık ve 

Sabancı, 1989; Işık ve Toros, 1992). 
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Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de çalışılabilir tarla günleri ile 

ilgili olarak tutulmuş özel kayıtlar yoktur. Bu nedenle çok yıllık meteorolojik kayıtlar 

kullanarak, çalışılabilir gün oranları veya sayılarını hesaplayan üniversal özellikte bir 

modelin geliştirilebilmesi ve sonuçların kısa sürede alınabilmesi ülkemiz açısından 

büyük önem taşımaktadır.  

 

Herhangi bir yöntemle, bir yöre veya işletmeye ait çok yıllık iklim ve bazı toprak 

özellikleri kullanılarak yıl boyunca belirli periyotlarda tahmin edilen çalışılabilir gün 

sayıları veya oranlarının, o yöre veya işletmeye ait gerçek kayıtlarla karşılaştırılarak 

kullanılan modelin geçerlilik testinin yapılması, yani kullanılan modelin 

güvenilirliğinin belirlenmesi de modelin geliştirilmesi kadar önemlidir.Geçerlilik 

testinin yapılabilmesi için, işletme veya yöre koşullarında tarım makinaları ile tarlada 

çalışılabilen günlere ilişkin kayıtların tüm yıl veya yıllar boyunca tutularak, ele alınan 

periyotlarda model çözümleriyle karşılaştırmaları gerekir. Bu tür çalışmalar ülkemizde 

son yıllarda önem kazanmaya başlamış olup henüz bu yönde tutulmuş herhangi bir 

gözlem kaydı bulunmamaktadır. 

 

Ülkemizde bugüne kadar tarla çalışma günlerinin tespiti üzerine yapılan çalışmalar 

genellikle planlamaya yönelik çalışmalar olup, bu çalışmalar daha çok belirli bir bölge 

ve/veya alanda gerçekleştirilmiştir. Diğer bir ifade ile konuyla ilgili daha önce yapılan 

çalışmalar, genellikle mikro amaçlı, sadece bir il veya sadece bir bölge için yapılan 

çalışmalardır. Bu çalışmada, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesindeki iller seçilerek, bu 

illerde tüm bölgenin genel ürün desenini yansıtabilen hâkim ürünler için tarla 

çalışılabilir günlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Erkuş (1976) Tavşanlı ilçesinde mevcut şartlara göre, iş azamisi olan dönemleri dikkate 

alabilmek için, üretim periyodunu, ana kültür bitkisi olarak seçilen hububat ve şeker 

pancarının üretim safhalarını göz önüne alarak başlıca üç döneme ayırmıştır. Birinci 

dönem 17.03 / 24.04, ikinci dönem 25.04 / 21.09, üçüncü dönem 22.09 / 21.11 tarihleri 

arasında bulunan günlerden oluşmaktadır. Tarla çalışma günlerini birinci dönem için 32 

gün, ikinci dönem için 130 gün ve üçüncü dönem için 51 gün olarak tespit etmiştir. 

 

Fulton ve ark., (1976) Iowa'da 29 Mart ile 5 Aralık tarihleri arasındaki bir sezon 

boyunca birer haftalık ve 8'er haftalık periyotlarda olmak üzere, tarla işleri için 

minimum çalışma günleri sayılarını tahmin etmişlerdir. Kullanılan veriler, Iowa Bitki 

ve Hayvan Kayıtları Servisi tarafından toplanmış ve 1958 -1974 yılları arasında takvim 

haftası esasıyla tutularak, daha sonra iklim haftasına dönüştürülmüş uygun gün 

gözlemlerine ilişkin kayıtlardır. Ele alınan dönemlerdeki çalışılabilir gün sayıları, % 24, 

% 50, % 76 ve % 88 olasılık düzeylerinde belirlenmiştir. Birer haftalık periyotlarda % 

50 olasılık düzeyindeki çalışılabilir gün sayısı değerleri 1.3 ile 5.9 gün/hafta arasında 

değişmiştir. 

 

Elliot ve ark., (1977) Illinois'de ilkbahar ayları boyunca toprak işleme işlemleri için 

çalışabilir günlerin tahmininde, iki farklı toprak tipi, üç farklı yüzey örtüsü oranı ve beş 

farklı drenaj koşulunu dikkate alan bir "toprak nemi denge modelini" kullanmışlardır. 

Modelin sonuçları Illinois Ürün Kayıtları Servisi tarafından yapılan tarla çalışma 

günleri gözlemleri verileriyle karşılaştırılmış ve bir aylık esasla, toprak işleme işleri 

için çalışılabilir günlerin tahmininde modelin doğruluğu yeterli bulunmuştur. Model 

sonuçları ile gerçek kayıtların %  84 oranında uyuştuğu belirlenmiştir. 

 

İnan (1977) Eskişehir-Alpu Ovası'nda işgücü varlığını; hava muhalefeti, tatil ve bayram 

günleri nedeniyle çalışılamayan günleri göz önüne alarak, çalışma periyodunu iki 

döneme ayırarak hesaplamıştır. Birinci dönem için 01.03 / 30.06 tarihleri arasında 90 

tarla çalışma günü, ikinci dönem için ise 01.07 / 30.11 tarihleri arasında 120 tarla 

çalışma günü hesaplamıştır. 
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Demirci (1978) Kırşehir Merkez ilçesindeki çalışmasında, bir yıllık üretim dönemini, 

ana bitki olarak tespit edilen hububat ve şeker pancarının fenolojik gözlem sonuçlarını 

dikkate alarak üç çalışma dönemine ayırmıştır. Birinci dönem 11.03 / 05.07, ikinci 

dönem 06.07 / 17.08, üçüncü dönem 18.08/03.12 tarihleri arasındaki günleri 

kapsamaktadır. Tarla çalışma günleri ise birinci dönemde 69 gün, ikinci dönemde 32 

gün, üçüncü dönemde ise 81 gün olarak hesaplanmıştır. 

 

Demirci   (1980)   Orta Anadolu Bölgesi’nde çalışma dönemleri tarla çalışma günlerini 

tespit etmek amacıyla yaptığı araştırmada;   Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya, 

Kayseri ve Kırşehir illeri için tarla çalışma günlerini belirlemiştir. Araştırmanın 

yapıldığı bütün illerde hububat ve şeker pancar ana kültür bitkileri olarak alınmış ve 

üretim periyodu dört ana döneme ayrılmıştır. Daha sonra dördüncü dönem iki alt 

döneme daha ayrılmıştır. Kütahya’da birinci dönem 14.03 / 17.05, ikinci dönem 18.05 / 

12.07, üçüncü dönem   13.07 / 23.08,  dördüncü dönem 24.08 / 01.12, dördüncü 

dönemin  ilk   alt  dönemi   17.09 / 01.12,  ikinci  alt   dönemi  ise   23.10 / 01.12   

tarihleri arasındaki günleri kapsamaktadır. Hesaplanan tarla çalışma günleri ise 

sırasıyla 41 gün, 42 gün, 30 gün, 71 gün, 52 gün, 21 gün olarak saptanmıştır. 

Eskişehir'de çalışma dönemleri sırasıyla, 14.03 / 13.05, 14.05 / 10.07, 11.07 / 21.08, 

22.08 / 07.12, 11.09 / 07.12, 18.10 / 07.12 tarihleri arasındaki günleri kapsamaktadır ve  

bu dönemlere ait tarla çalışma gün sayıları sırasıyla 38 gün, 37 gün, 31 gün, 78 gün, 62 

gün, 32 gün olarak belirlenmiştir. Ankara’da ise çalışma dönemleri sırasıyla, 11.03 / 

11.05, 12.05 / 11.07, 12.07 / 22.08, 23.08 / 06.12, 10.09 / 06.12, 06.10 / 06.12 tarihleri 

arasındaki günleri kapsamaktadır. Bu dönemlere ait tarla çalışma gün sayılan sırasıyla 

38 gün, 39 gün, 30 gün, 75 gün, 62 gün ve 40 gündür. Konya’da birinci dönemde 13.03 

/ 30.04 tarihleri arasında 35 gün, ikinci dönemde 01.05 / 06.07 tarihleri arasında 43 

gün,  üçüncü dönemde 07.07 / 17.08  tarihleri arasında 31 gün,   dördüncü dönemde 

18.08 / 13.12 tarihleri arasında 85 gün, birinci alt dönemde 13.09 / 13.12 tarihleri 

arasında 75 gün, ikinci alt dönemde ise 16.10 / 13.12 tarihleri arasında 39 gün, tarla 

çalışma günleri olarak belirlenmiştir. Kayseri’de çalışma dönemleri sırasıyla, 14.03 / 

11.05, 12.05 / 07.07, 08.07 / 18.08, 19.08 / 01.12, 08.09 / 01.12, 29.09 / 01.12 tarihleri 

arasındaki günleri kapsamakladır. Bu dönemlere ait tarla çalışma gün sayıları sırasıyla 
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38 gün, 36 gün, 31 gün, 77 gün, 63 gün, 42 gündür. Kırşehir'de ise birinci dönem 11.03 

/ 10.05, ikinci dönem 11.05 / 05.07, üçüncü dönem 06.07 / 17.08, dördüncü dönem 

18.08 / 03.12, ilk alt dönem 17.09 / 03.12, ikinci alt dönem ise 25.10 / 03.12 tarihleri 

arasındaki günleri kapsamaktadır. Bu dönemlere ait belirlenen tarla çalışma günleri ise 

sırasıyla 35 gün, 34 gün, 32 gün, 81 gün, 58 gün ve 25 gündür. 

 

Williams (1980) ABD'nin Iowa eyaletinde 9 farklı kayıt bölgesinde 29 Mart - 5 Aralık 

tarihleri arasındaki ikişer haftalık periyotlarda tarla işlemleri için uygun gün sayıları 

tahminlerini yapmıştır. Tahminler için, 1958 - 1977 yılları arasında Iowa Bitki ve 

Hayvan Kayıtları Servisi tarafından haftalık olarak tutulmuş kayıtlar kullanılmıştır. 

 

Parsons ve Doster (1982) günlük gözlemlerle elde edilen gerçek tarla çalışma zamanını 

esas alan bir ortalama tekniğini kullanarak çalışabilir günleri belirlemişlerdir. 

Çalışmada, Indiana Eyaleti Bitki ve Hayvan Kayıtları Servisi'nin 9 farklı kayıt 

istasyonunda, 1951 – 1978 yılları arasındaki 28 yıllık periyotta elde edilen uygun tarla 

çalışma günleri kayıtları kullanılmıştır. Bir periyotta tarla işleri için uygun çalışma 

günlerinin sayısı, periyot boyunca uygun günlerin toplanmasıyla hesaplanmıştır. 

Çalışılabilir gün sayılarının belirlenmesinde % 50, % 65, % 75 ve % 85 olmak üzere 4 

farklı olasılık düzeyi kullanılmıştır. 

 

Özçelik (1985) Samsun ilinde çalışma dönemleri ve tarla çalışma günlerinin tespiti 

üzerine yaptığı çalışmada hububat ve çapa bitkileri seçilmiş ve bunların vejetatif 

gelişmelerine bakılarak toplam çalışma dönemi önce dört çalışma periyoduna 

bölünmüş, daha sonra dördüncü çalışma periyodunu gerekli işlerin hava şartları 

karşısında farklı duyarlılıklara sahip olmalarından dolayı iki alt çalışma dönemine 

ayrılmıştır.   

 

Birinci dönem 12.03 / 25.05, ikinci dönem 26.05 / 15.07, üçüncü dönem 16.07 / 31.08, 

dördüncü dönem 01.09 / 05.12, dördüncü dönemin ilk alt dönemi 10.09 / 05.12, 

dördüncü dönemin ikinci alt dönemi 25.10 / 05.12 tarihleri arasındaki günleri 

kapsamaktadır. Bu dönemlere ait tarla çalışma günleri ise; birinci dönemde 54 gün, 

ikinci dönemde 34 gün, üçüncü dönemde 29 gün, dördüncü dönemde 65 gün, dördüncü 
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dönemin ilk alt döneminde 57 gün, ikinci ait döneminde ise 27 gün olarak hesaplanmıştır. 

Çetin (1987) Tekirdağ Merkez ilçesinde yaptığı çalışmada, çalışılabilir gün sayısını 

dikkate alabilmek amacıyla üretim sürecini, bölge şartlarına bağlı olarak seçilen buğday 

ve ayçiçeğinin üretim safhalarını esas alarak, önce dört döneme ayırmış, daha sonra 

dördüncü dönemi iki alt dönemde incelemiştir. Buna göre; birinci dönem 28.02 / 20.04, 

ikinci dönem 21.04 / 31.05, üçüncü dönem 01.06 / 31.07, dördüncü dönem 01.08 / 

10.12, dördüncü dönemin ilk alt dönemi 20.08 / 10.12, ikinci alt dönemi ise 15.10 / 

10.12 tarihleri arasındaki günlerden oluşmaktadır. Bu dönemlerde tespit edilen tarla 

çalışma günleri ise sırasıyla 44 gün, 35 gün, 48 gün, 109 gün, 94 gün, 45 gündür. 

 

Tatlıdil (1987) Nazilli ilçesindeki araştırması için işgücü kapasitesinin 

hesaplanmasında kullanılmak üzere toplam çalışma periyodunu, bölge koşullarına göre 

pamuk ve hububatı seçerek, üç ana grup ve bir de alt grup olmak üzere dört gruba 

ayırmıştır. Birinci dönem 15.03 / 30.04 tarihleri arasında 32 tarla çalışma gününü, 

ikinci dönem 01.05 / 15.09 tarihleri arasında 107 tarla çalışma gününü, ikinci dönem 

altındaki alt dönem 15.06 / 15.07 tarihleri anamda 23 tarla çalışma gününü, üçüncü 

dönem ise 16.09 / 30.11 tarihleri arasında 55 tarla çalışma gününü kapsamaktadır. 

 

Vatandaş (1987) Ankara koşullarında yaptığı çalışmasında, makine iş saati kısıtı 

yönünden, dönemlerdeki net çalışılabilir gün sayılarının hesaplanmasında kullanılmak 

üzere, makine iş saati yönünden yoğun olan üç dönem belirlemiş ve tarla çalışma 

günlerini ondalıklı olarak hesaplamıştır. Birinci dönem 01.09 / 30.10, ikinci dönem 

10.03 / 25.06, üçüncü dönem 10.07 / 15.08 tarihleri arasındaki günlerden oluşmaktadır. 

Tarla çalışma günleri ise birinci dönemde 40,83 gün, ikinci dönemde 46,47 gün, 

üçüncü dönemde ise 30,64 gün olarak bulunmuştur. 

 

Serin (1989) Ankara ili Sincan ilçesinde yaptığı çalışmada, mevcut şartlara göre 

çalışılabilir olan dönemleri dikkate alabilmek için üretim periyodunu, seçilen hububat 

ve şeker pancarının üretim safhalarını göz önüne alarak dört döneme ayırmıştır. Birinci 

dönemde 15.03 / 15.05 tarihleri arasında 39 tarla çalışma günü, ikinci dönemde 16.05 / 

15.07 tarihleri arasında 51 tarla çalışma günü, üçüncü dönemde 06.07 / 30.08 tarihleri 

arasında 42 tarla çalışma günü, dördüncü dönemde ise 31.08 / 15.12 tarihleri arasında 
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73 tarla çalışma günü belirlenmiştir. 

 

Cinemre (1990) Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde yaptığı çalışmada, mevcut şartlara göre 

çalışılabilir olan dönemleri dikkate alabilmek amacıyla üretim sürecini, bölge şartlarına 

göre seçilen buğday, mercimek ve pamuğun üretim safhalarını esas alarak, Önce üç ana 

döneme ayırmış, daha sonra üçüncü dönemi iki alt döneme ayırmıştır. Birinci dönem 

10.03 / 07.05, ikinci dönem 08.05 / 02.09, üçüncü dönem 03.09 / 03.12, üçüncü 

dönemin ilk alt dönemi 01.10 / 31.10, üçüncü dönemin ikinci alt dönemi ise 15.09 / 

03.12 tarihleri arasındaki günleri kapsamaktadır. Tarla çalışma günlerini ise birinci 

dönemde 40 gün, ikinci dönemde 95 gün, üçüncü dönemde 68 gün olarak belirlemiştir. 

Üçüncü dönemin ilk alt döneminde 25 gün, ikinci alt döneminde ise 58 gün olarak 

hesaplanmıştır. 

 

Işık ve Toros (1992) tarım makinaları ile çalışmada uygun tarla çalışma günlerinin 

tahminini, çok yıllık iklim verilerini kullanarak bir kişisel bilgisayar yardımı ile 

yapabilen bir modelin tanımını yaparak, çözüm sonuçlarını bir işletmeye ait kayıtlarla, 

karşılaştırmışlardır. Kars ili araştırmalar sonunda, model çözümleri ile gerçek kayıtların 

% 82-95 oranında uyum gösterdiği belirlenmiştir. 

 

Tatlıdil (1992) Konya ilindeki araştırması için işgücü kapasitesinin hesaplanmasında 

kullanılmak üzere toplam çalışma periyodunu, bölge koşullarında yetiştirilen hububat 

ve şeker pancarının vegetatif gelişmelerini göz önünde bulundurarak, üç ana dönem ve 

bir de alt dönem olmak üzere dört döneme ayırmıştır, Birinci dönem 07.03 / 08.05, 

ikinci dönem 09.05 / 07.09, ikinci dönemin alt dönemi 01.07 / 15.08 ve üçüncü dönem 

ise 08.09 / 15.12 tarihleri arasındaki günleri kapsamaktadır. Tarla çalışma gönleri, 

birinci dönemde 41 gün, ikinci dönemde 109 gün, ikinci dönemin alt döneminde 39 

gün, üçüncü dönemde 65 gün olarak hesaplanmıştır. 

 

Özçelik (1993) Erzincan ili Merkez ilçesinde işgücü kapasitesini hesaplamak amacıyla 

üretim periyodunu, araştırma yöresi şartlarına uygun olarak seçilen hububat ve şeker 

pancarının vegetatif gelişmeleri esas alınarak dört çalışma dönemine ayırmıştır. Birinci 

dönemde 20.03 / 24.05 tarihleri arasında 44 tarla çalışma günü, ikinci dönemde 25.05 / 
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22.07 tarihleri arasında 42 tarla çalışma günü, üçüncü dönemde 23.07 / 31.08 tarihleri 

arasında 34 tarla çalışma günü, dördüncü dönemde ise 01.09 / 26.11 tarihleri arasında 

69 tarla çalışma günü tespit edilmiştir.  

 

Toros ve Işık (1994) "Tarla çalışılabilir gün sayıları tahmin modeli Tarsus yöresi 

sonuçlarının gerçekleşen değerlerle karşılaştırılması" isimli çalışmalarında, yıl içinde 

herhangi bir günün tarım makinaları ile çalışmaya uygun olup olmadığının 

belirlenmesinde, günün yağışlı olup olmadığı ve düşen yağış miktarı dikkate alınarak 

traktör ve herhangi bir toprak işleme makinası ile tarlada çalışmaya uygun toprak 

neminin bulunup bulunmadığını esas almışlar ve bir yıllık dönemi ikişer ve dörder 

haftalık periyotlara ayırarak, günlük 5 mm ve daha fazla yağış kaydedilen günleri 

doğrudan çalışılamaz gün olarak kabul etmişlerdir. 

 

Fidan (1996) Kütahya Merkez ilçesinde mevcut şartlara göre, çalışılabilir gün sayılarını 

dikkate alabilmek için üretim sürecini, bölge koşullarına göre seçilen hububat ve şeker 

pancarının üretim sahaları esas alınarak başlıca üç döneme ayırmış ve ikinci dönemi de 

kendi içinde iki alt döneme bölmüştür. Birinci dönem 01.03 / 20.04, ikinci dönem 

21.04 / 15.09, ikinci dönemin birinci alt dönemi 21.04 / 15.07, ikinci alt dönemi 16.07 / 

15.09 ve üçüncü dönem ise 16.09 / 21.11 tarihleri arasında bulunan günlerden 

oluşmaktadır. Bu dönemlere ait tarla çalışma günleri ise sırasıyla 44 gün, 127 gün, 74 

gün, 53 gün ve 57 gündür. 

 

Kılıç (1997) Samsun ili Çarşamba ve Terme ilçelerinin ova köylerindeki araştırması 

için işgücü kapasitesinin hesaplanmasında kullanılmak üzere toplam çalışma 

periyodunu, iki ayrı şekilde dönemlere ayırmıştır. Birinci alternatifte, işletmelerde 

fındık başta olmak üzere, bütün ürünler dikkate alınarak, bu ürünlerin vegetatif 

gelişmelerine uygun çalışma dönemleri tespit edilmiştir. İkinci alternatifte ise fındık 

hariç tutularak sebze ve diğer ürünler dikkate alınmıştır. Buna göre birinci alternatifte, 

birinci dönem 01.03 / 15.05 tarihleri arasında 46 tarla çalışma gününü, ikinci dönem 

16.05 / 15.07 tarihleri arasında 42 tarla çalışma gününü, üçüncü dönem 16.07 / 20.09 

tarihleri arasında 49 tarla çalışma gününü, dördüncü dönem 21.09 / 31.10 tarihleri 

arasında 27 tarla çalışma gününü, beşinci dönem 01.10 / 31.12 tarihleri arasında 36 
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tarla çalışma gününü kapsamaktadır. İkinci alternatifte ise, birinci dönemde 01.03 / 

15.05 tarihleri arasında 46 gün, ikinci dönemde 16.05 / 25.07 tarihleri arasında 42 gün, 

üçüncü dönemde 16.07 / 20.09 tarihleri arasında 49 gün, dördüncü dönemde ise 21.09 / 

31.10 tarihleri arasında 27 gün tarla çalışma günleri olarak belirlenmiştir. 

 

Ceyhan (1998) Samsun ili Vezirköprü ilçesindeki araştırmasında, çalışma dönemlerinin 

belirlenmesi aşamasında; hububat, ayçiçeği, şeker pancarı ve tütünün vegetatif 

gelişmelerini esas alarak, toplam çalışma dönemini dört gruba ayırmıştır. Birinci 

dönem 05.02 / 20.04, ikinci dönem 21.04 / 14.07, üçüncü dönem 15.07 / 24.09, 

dördüncü dönem 25.09 / 20.11 tarihleri arasındaki günleri kapsamaktadır. Tarla 

çalışılabilir gün sayılan ise birinci dönemde 54 gün, ikinci dönemde 55 gün, üçüncü 

dönemde 54 gün, dördüncü dönemde 42 gün olarak hesaplanmıştır. 

 

Kıral (1998) "Türkiye'de Tarımsal işgücü Arzı" isimli çalışmasında, üretim periyodunu 

çalışma dönemlerine ayırmamış, tarımsal işgücü arzını iller, bölgeler ve Türkiye 

ölçeğinde aylar itibariyle hesaplamıştır. Buna göre, her ay için dini, milli bayram 

günleri ile haftalık tatil günlerinin sayılarını çıkarmış ve genel çalışma günlerini 

bulmuştur. Genel çalışma günlerinin sayısından da karla kaplı ve donlu günler ile yağış 

nedeniyle çalışılamayan gün sayılarını çıkarmak suretiyle tarla çalışma günlerini her ay 

için ayrı ayrı hesaplamıştır. 

 

Dellal (2000) Antalya ilindeki çalışmasında, çalışma dönemlerinin belirlenmesinde 

hububat ve endüstri bitkilerinin vegetatif gelişmelerini esas almış ve çalışma 

dönemlerini üç gruba ayırmıştır. Birinci dönem 01.02 / 15.05, ikinci dönem 16.05 / 

15.07, üçüncü dönem ise 16.07 / 30.10 tarihleri arasındaki günleri kapsamaktadır. Tarla 

çalışma günleri birinci dönemde 82 gün, ikinci dönemde 58 gün, üçüncü dönemde 102 

gün olarak hesaplanmıştır. 

 

Tarım makinaları ile çalışmada uygun tarla çalışma günlerinin tahminine yönelik yerli 

ve yabancı kaynaklı çalışmaların çoğunluğunda, model çözümleri çok yıllık iklim 

verileri ve bazı toprak özellikleri kullanılarak yapılmıştır. (Jones ve ark., 1972; Tulu ve 

ark., 1974; Bölükoglu, 1982; Rosenberg ve ark., 1982; Hetz ve ark., 1983; Arın ve 
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Kayışoğlu, 1985; Güzel ve Haktanır, 1986; Von Bargen ve 'ark., 1986;  Sındır ve 

Evcim, 1992) 

 

Literatür özetlerinde sunulan çalışmaların ortak özelliği, küçük bölgelere ait 

iklim parametrelerinden yararlanılarak, bölge makine parkları, toprak 

özellikleri ve ekilen bitki türleri göz önüne alınarak yapılmış çalışmalardır. 

Bu nedenle sadece iklim parametreleri incelenerek yapılan bu çalışmada, 

diğer parametreler göz önüne alınmadığından bir mukayese özelliği 

taşımamaktadır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

  

3.1.  Materyal 

 

Bu çalışmanın ana verilerini, Türkiye’deki tüm iller ve havzalarda bulunan 

meteorolojik istasyonlarından 1987-2006 yıllarına ait 20 yıllık Devlet Meteoroloji İşleri 

Genel Müdürlüğü Araştırma ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan temin edilen 

ortalama sıcaklık, toprak sıcaklığı ve günlük yağış değerleri oluşturmaktadır. Bu 

istasyonlarda, istasyonların tipine göre değişmekle birlikte, çok sayıda iklim elemanının 

rasadı yapılmaktadır. Bunların tamamının alınması çalışmanın boyutunu çok fazla 

artıracağından bu çalışmada aşağıdaki iklim elemanları dikkate alınmıştır: 

 

a-) Toprak sıcaklığı (günlük ortalama) 

b-) Ortalama sıcaklık (günlük ortalama) 

c-) Yağış (günlük ortalama) 

 

Çalışma alanının sınırları İç Anadolu Bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu alana ait iller: 

Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, 

Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat. 
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Şekil 3.1 İç Anadolu Bölgesi haritası 

 

3.2 Yöntem 

 

Meteorolojik parametreler göz önüne alınarak tarlada çalışılabilir gün sayısının 

belirlenmesi amacıyla bir matematiksel model geliştirilmiş ve bu modele ait bilgisayar 

yazılımı gerçekleştirilmiştir. Meteorolojik veriler Microsoft Access veri tabanına 

yüklenmiştir. Bu verileri kullanarak tarlada çalışılabilir gün sayısının hesaplanması ve 

bu verilerin grafik analizini yapabilmek için de Delphi programlama editöründe yeni 

bir yazılım geliştirilmiştir. 

 

3.2.1 Çalışılabilir gün sayısı 

 

Genel bir ifade ile "çalışılabilir gün " herhangi bir tarım makinesinin kendisinden 

beklenen işlevi gerçekleştirebildiği, yani toprakta çalışabildiği gün olarak 

tanımlanabilir. Çalışılabilir tarla günlerinin belirli bir periyottaki toplam sayısına 

"çalışılabilir gün sayısı"  bu günlerin periyot uzunluğuna oranlanmasıyla elde edilen 
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orana da "çalışılabilir gün oranı" adı verilmektedir. Bunlardan herhangi birisinin 

bilinmesi durumunda diğeri de hesaplanabilecektir (Işık ve Toros, 1992). 

 

Çalışılabilir gün sayısının hesaplanabilmesi için öncelikle çalışılabilirlik kriterlerinin 

saptanması gerekir. Bu çalışmada çalışılabilirlik kriterleri, Darga (1989)’dan alınmıştır. 

Tarlada çalışılabilir gün sayısı hesaplanmasında bitkilerin yetişme döneminde en çok 

zaman alan işlemler olan I.Grup (Toprak İşleme), II.grup (Bakım), III.grup(Hasat) 

işlemleri dikkate alınmıştır.Bu işlemler özelliklerine göre üç gruba ayrılmış ve her grup 

için farklı kriterler saptanmıştır. İşlem grupları ve her grup için belirlenen kriterler 

şöyledir: 

 

I. Grup İşlemler (Toprak İşleme İşlemleri) 

 

SORTi                > 5 oC 

YAĞi    < 2.5 mm 

YAĞi + YAĞi-1  < 3.5 mm 

YAĞi + YAĞi-1 + YAĞi-2 < 4.0 mm 

TSICi    > 0.0 oC   olmalıdır. 

 

II. Grup İşlemler (Bakım İşlemleri) 

 

SORTi    > 5 oC 

YAĞi    < 0.5 mm 

TSICi    > 5 oC olmalıdır. 

 

III. Grup İşlemler (Hasat İşlemleri) 

 

SORTi    > 15 oC 

YAĞi    < 0.0 mm 

YAĞi-1    < 2.0 mm olmalıdır. 
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Burada; 

SORTi              i gününde ortalama sıcaklık (oC) 

YAĞi              i Günündeki yağış miktarı (mm) 

YAĞi-1   i gününden önceki günün yağış miktarı (mm)  

YAĞi-2   i gününden iki önceki günün yağış miktarı (mm)  

TSICi              i günüde 10 cm’deki toprak sıcaklığı (oC) dır. 

 

Yapılan literatür incelemelerinde toprak işleme, hasat ve bakım işlemleri için 10 

cm’deki toprak sıcaklığının büyük öneme sahip olduğu anlaşılmıştır.(Darga 1989) 

Tabidir ki, yöreden yöreye, kullanılacak ekipman çeşidine, tarlada bulunan bitki türüne 

ve özellikle toprak yapısına bağlı olarak bu kriterler farklılık göstermektedir ve 

göstermesi de doğaldır. Yapılan literatür incelemelerinde, çalışmaların büyük oranda 

küçük ölçekli ve bir bitki türü göz önüne alınarak yapılan çalışmalardır. Fakat bu 

çalışmada, geliştirilen program yardımıyla Türkiye’de bulunan her bölgenin istediğimiz 

kriterler değiştirilerek tarla çalışılabilirlik günleri bulunabilmektedir. Toprak işleme, 

bakım ve hasat işlemleri için alınan bu kriterler, incelenen literatürlerin Türkiye geneli 

için ortak olarak aldıkları değerler olup, bu çalışma için de kullanılmıştır. Çalışmada 

ihtimalli çalışılabilir günler sayısı aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:   

 

Z = −−×−
−−

X
StX  

Burada; 

Z  İhtimalli çalışılabilir günler sayısı 
−−

X   İlgili dönemde 20 yıllık ortalama çalışılabilir günler sayısı 

t  t dağılımı 

−−
X

S   Ortalamaya ait standart hata’dır. 

 

Çalışılabilir gün sayısının daha kısa zamanda ve kolaylıkla hesaplanması için 

geliştirilen Delphi programına ait örnek çıktılar aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 3.2 Programın giriş sayfası 

 

Açılış sayfasındaki giriş düğmesine basıldığında programın ara yüzü ekrana 

gelmektedir (Şekil 3.2). Bu ara yüzde seçilebilen değerler çalışılabilirlik kriterleri ile 

istenilen zaman aralığının başlangıç ve bitiş tarihleridir. Meteorolojik parametreler ise 

bu ekrandan değiştirilememektedir. Programın veritabanı 01.01.1987 ile 31.12.2006 

tarihleri arasındaki meteorolojik verileri kapsamaktadır.  
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Şekil 3.3 Programın ara yüzü 

 

Bu tarihler arasında istediğimiz zaman aralığı ile çalışılabilirlik kriterlerinden birini 

seçtikten sonra istasyon seçim sayfasına geçilebilir. İstasyon düğmesine bastığımızda 

ekrana İstasyon Seçimi sayfası gelir (Şekil 3.3) 

 
Şekil 3.4 İstasyon seçimi sayfası 
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Bu sayfada bulunan istasyon seçim koşullarından, seçilecek istasyonun, şehir 

merkezinde bulunan ve şehri temsil eden istasyonlardan mı, yoksa  daha yerel olan 

büyük klima istasyonlarından mı olacağı belirlenir. 

 

Seçilecek istasyonun, ait olduğu havza veya bölge de seçildikten sonra ‘‘Koşul seçimi 

tamam’’ düğmesine basılır. Ekranın sağ tarafında beliren istasyonlardan istenilen 

istasyon seçilir (Şekil 3.5) 

 

 
Şekil 3.5 Seçilen istasyon 

 

İstasyon da belirlendikten sonra ‘‘İstasyon seçimi tamam’’ düğmesine basılır. Bu 

işlemden sonra program tekrar kendi ara yüzüne döner ve burada çalış düğmesine 

bastığımızda, veritabanı taranarak, istenilen değer elde edilip, pencerenin alt tarafında 

gösterilir (Şekil 3.6)  

 

Örnek, Ankara’ya ait 01.01.2000 tarihi ile 31.12.2006 tarihleri arasında sıcaklık, yağış 

ve toprak sıcaklığı kriterlerine uygun olan toprak işleme işlemlerinin yapılabileceği gün 

sayısı 1379 olarak görülmektedir.  
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Şekil 3.6 Çalışma sayfası 
 

Elde edilen değer seçilen zaman aralığındaki toplam değerdir. Bu değerlerin dağılımını 

ayrıntılı olarak görmek için ‘‘Grafik’’ tuşuna basılır. Yeni açılan sayfanın periyot 

bölümünde, değerlerin grafik üzerinde aylara veya yıllara göre değişimi görülebilir. 

Aşağıda, Ankara iline ait, 2000 ile 2006 yılları arasındaki, toprak işleme için 

çalışılabilir günler aylık ve yıllık olarak görülüyor (Şekil 3.7 ve 3.8) 
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Şekil 3.7 İstenilen değerlerin aylık olarak grafiksel görünümü 

 

 
Şekil 3.8 İstenilen değerlerin yıllık olarak grafiksel görünümü 

 
Aynı sayfada seçilen bölge, tarih aralığı ve meteorolojik parametreler değiştirilmemek 

kaydıyla ‘‘Bakım işleme gün sayısı’’ ve ‘‘Hasat işleme gün sayısı’’ da tek tek veya 
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toplu olarak gösterilebilir (Şekil 3.9) 

 
Şekil 3.9 İstenilen değerlerin toplu olarak gösterimi 

 
Program ayrıca, uygunluğu istenilen meteorolojik parametrelerin (ortalama sıcaklık, 

yağış miktarı ve toprak sıcaklığı) değiştirilebilmesini de sağlar. Bunun içinde ara yüzde 

bulunan ‘‘Özel çalışma’’ kısmına girmek yeterlidir (Şekil 3.10)  

 

 
Şekil 3.10 Meteorolojik parametreleri değiştirme sayfası 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI  

 

Çalışma sonunda İç Anadolu Bölgesine ait 1987-2006 yılları arasındaki toprak işleme 

işlemleri, bakım işlemleri ve hasat işlemleri için olmak üzere üç grup için aylık ve 

yıllık tarlada çalışılabilir gün sayısının grafiksel sayısal olarak değerleri belirlenmiştir.  

 

4.1. İç Anadolu Bölgesine Ait Çalışılabilir Gün Sayı Değerleri 

 

4.1.1 Toprak işleme işlemleri için çalışılabilir gün sayısı değerleri  

 

İç Anadolu bölgesindeki illere ait toprak işleme işlemleri için çalışılabilir 20 yıl süresi 

zarfında ( 1987 -2006 ) kümülatif değerler Şekil 4.1’de verilmiştir. İç Anadolu Bölgesi 

bu değerin ortalaması 3555 gün olarak bulunmuştur. Değerlerin illere göre dağılımını 

İç Anadolu Bölgesi’nin doğusu batısı diye yorumlamakta fayda vardır. 

 

 
Şekil 4.1 Toprak işleme işlemleri için çalışılabilir gün sayıları 
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4.1.2 Bakım  işlemleri için çalışılabilir gün sayısı değerleri  

 

İç Anadolu bölgesindeki illere ait bakım işlemleri için çalışılabilir 20 yıl süresi zarfında 

( 1987 -2006 ) kümülatif değerler Şekil 4.2’de verilmiştir. 

 

İLLERE GÖRE TOPLAM BAKIM GÜN SAYILARI
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Şekil 4.2 Bakım işlemeleri için çalışılabilir gün sayısı değerleri 
 

Şekil 4.2’e görüldüğü üzere 1987 – 2006 yılları arasında bakım işlemleri için 20 yıllık 

toplam çalışılabilir gün sayısı ortalamasının yıla oranları,  Aksaray için % 37.23, 

Ankara için % 41.23, Çankırı için % 33.98 , Çorum için % 28.49, Eskişehir için % 

23.42, Karaman için % 36.91, Kayseri için % 28.50, Kırıkkale için % 40.93, Kırşehir 

için % 40.06, Konya için % 38.83, Nevşehir için % 36.63, Niğde için % 41.28, Sivas 

için % 32.68, Yozgat için % 34.50 olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 4.3’de görüldüğü üzere 1987 – 2006 yılları arasında hasat işlemleri için 20 yıllık 

toplam çalışılabilir gün sayısı ortalamasının yıla oranları, Aksaray için % 37.60, 

Ankara için % 33.60, Çankırı için % 30.16, Çorum için % 28.58, Eskişehir için % 

25.01, Karaman için % 38.16, Kayseri için % 32.61, Kırıkkale için % 35.06, Kırşehir 

için % 33.89, Konya için % 35.05, Nevşehir için % 31.84, Niğde için % 34.67, Sivas 

için  % 28.45, Yozgat için % 27.09 olarak bulunmuştur. 



 23

4.1.3 Hasat İşlemeleri İçin Çalışılabilir Gün sayısı değerleri 

İç Anadolu bölgesindeki illere ait hasat işlemleri için çalışılabilir 20 yıl süresi zarfında  

( 1987 -2006 ) kümülatif değerler Şekil 4.3’de verilmiştir. 

İLLERE GÖRE TOPLAM HASAT GÜN SAYILARI
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Şekil 4.3 Hasat İşlemeleri İçin Çalışılabilir Gün sayısı Değerleri 
 

4.2 İller Bazında 1987-2006 Yılları Arası Çalışılabilir Gün Sayısının Grafiksel 

Gösterimi 

4.2.1 Aksaray ili aylık çalışılabilir gün sayısı 

Aksaray iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.4’de görülmektedir.  

 
Şekil 4.4 Aksaray ili için çalışılabilir gün sayısının aylık veri                 
grafiği 
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Şekil 4.4’den görüleceği gibi, Aksaray ilinde çalışılabilir gün sayılarının en 

fazla olduğu aylar her üç işlem grubu için temmuz ve ağustos ayları ile 

sadece toprak işleme grubu için eylül ayı olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 4.5’de ise Aksaray ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün 

sayısı yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.5 Aksaray ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri               
grafiği 
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Aksaray ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.6’da görülmektedir. 

 

 
Şekil 4.6 Aksaray ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 
4.2.2 Ankara ili aylık çalışılabilir gün sayısı 

Ankara iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.7’de görülmektedir.  

 
Şekil 4.7 Ankara ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 
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Şekil 4.7’de görüldüğü üzere Ankara ilinin bakım işlemleri için çalışılabilir 

gün sayısı ortalamasının mayıs ayı ile ekim ayları arasında 15 günden fazla 

olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.8’de Ankara ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.8 Ankara ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Ankara ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.9’da görülmektedir. 
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Şekil 4.9 Ankara ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

 

4.2.3 Çankırı ili aylık çalışılabilir gün sayısı 

Çankırı iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.10’da görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.10 Çankırı ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 
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Şekil 4.10’da görüldüğü gibi Çankırı ilinde çalışılabilir gün sayılarının 

ortalamaları  haziran ayında azalma olduğu belirlenmiştir.  

 

Şekil 4.11’de Çankırı ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.11 Çankırı ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Çankırı ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.12’de görülmektedir. 
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Şekil 4.12 Çankırı ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

4.2.4 Çorum ili 

Çorum iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.13’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.13 Çorum ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 
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Şekil 4.13’ görüldüğü gibi Çorum ilinde toprak işleme gün sayısının mayıs 

ayında fazla olduğu dikkat çekmektedir. 

 

Şekil 4.14’de Çorum ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 
Şekil 4.14 Çorum ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Çorum ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.15’de görülmektedir. 
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Şekil 4.15 Çorum ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

4.2.5 Eskişehir ili 

Eskişehir iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.16’da görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.16 Eskişehir ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 

 

 



 32

Şekil 4.16’da Eskişehir ilinde çalışılabilir gün sayılarının her üç grup içinde 

mayıs ayından ekim ayına kadar geniş bir periyotta yapılabileceği 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.17’de Eskişehir ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün 

sayısı yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.17 Eskişehir ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Eskişehir ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.18’de görülmektedir. 
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Şekil 4.18 Eskişehir ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

4.2.6 Karaman ili 

Karaman iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.19’da görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.19 Karaman ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 
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Şekil 4.19’a bakıldığında Karaman ilinde temmuz ayının tüm günlerinde 

her üç işlem grubu için de çalışılabilir olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.20’de Karaman ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.20 Karaman ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Karaman ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.21’de görülmektedir. 
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Şekil 4.21 Karaman ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

4.2.7 Kayseri ili 

Kayseri iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.22’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.22 Kayseri ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 
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Şekil 4.22’de görüleceği gibi, Kayseri ilinde çalışılabilir gün sayılarının en 

fazla olduğu aylar her üç işlem grubu için temmuz ve ağustos ayları ile 

sadece toprak işleme grubu için eylül ayı olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 4.23’de Kayseri ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.23 Kayseri ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Kayseri ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.24’de görülmektedir. 
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Şekil 4.24 Kayseri ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

4.2.8 Kırıkkale ili 

Kırıkkale iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.25’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.25 Kırıkkale ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 
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Şekil 4.25’de görüldüğü gibi  Kırıkkale ilinde toprak işleme gün sayısı 

ortalamasının mart ayında yüksek bir değer aldığı belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.26’da Kırıkkale ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün 

sayısı yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.26 Kırıkkale ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Kırıkkale ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.27’de görülmektedir. 
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Şekil 4.27 Kırıkkale ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

 

4.2.9 Kırşehir ili 

Kırşehir iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.28’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.28 Kırşehir ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 
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Şekil 4.28’e bakıldığında Kırşehir ilinde her üç grup işlem için, temmuz ve 

ağustos aylarının bütün günlerinin uygun olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 4.29’da Kırşehir ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.29 Kırşehir ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği  

 

Kırşehir ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.30’da görülmektedir. 
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Şekil 4.30 Kırşehir ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

4.2.10 Konya ili 

  Konya iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.31’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.31 Konya ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 
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Şekil 4.31’ görüldüğü üzere Konya ilinde her üç grup işlem için de temmuz, 

ağustos ve eylül aylarının uygun olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.32’de Konya ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.32 Konya ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Konya ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.33’de görülmektedir. 
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Şekil 4.33 Konya ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

4.2.11 Nevşehir ili 

Nevşehir iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.34’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.34 Nevşehir ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 
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Şekil 4.34’de görüldüğü üzere Nevşehir ilinde her üç grup işlem için, 

ağustos ayının bütün günlerinin uygun olduğu görülmektedir 

 

Şekil 4.35’de Nevşehir ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.35 Nevşehir ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Nevşehir ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.36’da görülmektedir. 
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Şekil 4.36 Nevşehir ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

4.2.12 Niğde ili 

Niğde iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.37’de görülmektedir.  

 
 Şekil 4.37 Niğde ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 

 

Şekil 4.37’de görüldüğü üzere Niğde ilinde her üç grup işlem için, temmuz 

ayının bütün günlerinin uygun olduğu görülmektedir 
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Şekil 4.38’de Niğde ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.38 Niğde ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Niğde ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.39’da görülmektedir. 
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Şekil 4.39 Niğde ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

4.2.13 Sivas ili 

Sivas iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.40’da görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.40 Sivas ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 

 

 



 48

Şekil 4.40’ a bakıldığında Sivas ilinin aralık, ocak ve şubat aylarında her üç 

işlem grubu içinde uygun olmadığı belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.41’de Sivas ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.41 Sivas ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Sivas ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.42’de görülmektedir. 
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Şekil 4.42 Sivas ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

4.2.14 Yozgat ili 

Yozgat iline ilişkin aylık çalışılabilir gün sayıları şekil 4.43’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.43 Yozgat ilinin 1987-2006 yılları arasındaki aylık veri grafiği 
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Şekil 4.43’e bakıldığında Yozgat ili her üç grup işlem için de uygun 

çalışılabilir gün sayısı bakımından en düşük ildir. 

 

Şekil 4.44’de Yozgat ili için her üç işlem grubunun çalışılabilir gün sayısı 

yıllara göre verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.44 Yozgat ilinin 1987-2006 yılları arasındaki yıllık veri grafiği 

 

Yozgat ilinin üç işlem grubu için çalışılabilir gün sayılarının 20 yıllık 

ortalamaları şekil 4.45’de görülmektedir. 
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Şekil 4.45 Yozgat ilinin 1987-2006 yılları arasındaki toplam yıllık veri 
grafiği 
 

Son olarak iç Anadolu bölgesine ait illerin 5 yıllık periyotlarla yapılan 

çalışılabilir gün sayısı oranları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. (Şekil 

4.46, 4.47 ve 4.48) 
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5 Yıllık Toplam Toprak İşleme İşlemi İçin Çalışılabilir 
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Şekil 4.46 Toprak işleme için çalışılabilir gün oranları 



 52

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

İller

5 Yıllık Toplam Bakım İşlemi İçin Çalışılabilir Gün Sayısının 
Yıla Oranları

1987 - 1992 1992 - 1997 1997 - 2002 2002 - 2006
 

Şekil 4.47 Bakım işlemleri için çalışılabilir gün oranları 
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Şekil 4.48 Hasat işlemleri için çalışılabilir gün oranları 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Herhangi bir tarımsal yörede, tarım makinaları ile çalışmaya uygun tarla 

günlerinin bilinmesi; o yörede bulunan tarım işletmelerinde doğru iş 

planlarının gerçekleştirilmesi ve işletme özelliklerine uygun tarım makinesi 

kapasitelerinin seçiminde önemli bir faktördür. İşletmelerde, uygun iş 

planlarının yapılması ve doğru mekanizasyon yatırımlarının oluşturulması 

ile hem işletmenin yıllık kazancı artırılacak hem de ülke kaynaklarının 

doğru kullanılması sağlanmış olacaktır. 

Özellikle işletmenin üretim sisteminin planlanmasında; üretimde 

uygulanacak tarla işlemlerinin zamanında gerçekleştirilebilmesi için, çevre 

faktörlerinin de dikkate alınması ile belirlenen “uygun tarla çalışma 

günlerinin” bilinmesi gerekmektedir. Yani, herhangi bir üretim işleminin 

yapılacağı dönemde, işletmenin / yörenin toprak ve iklim özelliklerine bağlı 

olarak, ne kadar süreyle çalışılabileceğinin önceden tahmin edilerek 

bilinmesi, işletmede buna göre planlamanın yapılmasını sağlayacaktır. Bu 

ise, belirli tahmin modelleri kullanılarak belirlenebilen "çalışılabilir tarla 

günlerinin, yörenin özelliklerine göre önceden belirlenmesi ile mümkün 

olabilir.   

Geliştirilen program kullanılarak İç Anadolu bölgesi için çalışma 

yapıldığında iki farklı sonuç hemen dikkat çekmektedir: 

 

Bunlardan ilki; toprak işleme için çalışılabilir gün oranları % 45- 55 

civarında iken, bakım işlemleri için bu oran  % 32-42 arasında, hasat 

işlemlerinde ise bu oran 30-38 arasında olduğu görülüyor. Bu oranlara 

bakıldığında İç Anadolu bölgemizdeki çiftçilerin toprak işleme işlemleri 

için uygun günleri daha rahat bulabilirken, hasat işlemleri için çalışılabilir 

gün oranları daha fazla zorlanmaktadır. 
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Diğeri ise; bu çalışmanın sonucunda çiftçinin ekim-hasat dönemi arasında 

çalışılabilir gün sayısının son iki beş yıllık periyotlarda arttığı görülmüştür, 

çalışılabilir gün sayısını belirlemede dikkate aldığımız parametrelere 

baktığımızda, çalışılabilir günlerde ve önceki günlerde düşük yağış miktarı 

veya hiç yağışın olmaması, bununla birlikte sıcaklıkların da yüksek olması 

gerekmektedir.  Bununla birlikte çalışma yapacağımız bitkilerden optimum 

verimi sağlayabilmek için dikkate aldığımız parametrelerin (yağış ve 

sıcaklık) çalışılabilir gün değerlerinin aksi olması gerekmektedir, yani 

bitkinin gelişmesi için bol yağış ve uygun sıcaklıklar gerekmektedir ki bu 

şartlar sağladığında optimum verim alınabilsin. Bu veriler dikkate 

alındığında son iki beş yıllık periyotlar dikkate alındığında İç Anadolu’da 

bitkilerin gelişme dönemlerinde (bakım çalışmaları periyodu)   yağış 

azlığının söz konusu olduğu görülmektedir ki bu da çalışılabilir gün 

sayısının artığı periyotlarda (son iki beş yıl) susuz tarım yapılan yerlerde 

verimde azalmalar görünmesine sebep olacaktır. Bunun yanında sulu tarım 

yapılan yerlerde çalışılabilir gün sayısının fazla olması, bitkinin gelişimi 

için gerekli suyu dışarıdan sağlayabileceğimiz için, çiftçinin çalışma 

planlamasını daha rahat yapabilmesini sağlayacaktır. 

 

Sadece iklim parametreleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede İç 

Anadolu bölesi için doğusunun batısına oranla daha yağmurlu olduğu için 

daha az hasat süresine, yine aynı şekilde bakım ve toprak işleme sürelerinin 

daha az olduğu söylenebilmektedir. 

 

Çalışmada elde edilen bazı sonuçlar aşağıda özetlenmiştir; 

• Aksaray ilinde çalışılabilir gün sayılarının en fazla olduğu aylar her üç 

işlem grubu için temmuz ve ağustos ayları ile sadece toprak işleme 

grubu için eylül ayı olarak belirlenmiştir. 

•  Ankara ilinin bakım işlemleri için çalışılabilir gün sayısı ortalamasının               

mayıs ayı ile ekim ayları arasında 15 günden fazla olduğu belirlenmiştir. 

• Çankırı ilinde çalışılabilir gün sayılarının ortalamaları haziran ayında 

azalma olduğu belirlenmiştir.  
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• Çorum ilinde toprak işleme gün sayısının mayıs ayında fazla olduğu 

dikkat çekmektedir. 

• Eskişehir ilinde çalışılabilir gün sayılarının her üç grup içinde mayıs 

ayından ekim ayına kadar geniş bir periyotta yapılabileceği 

görülmektedir 

• Karaman ilinde temmuz ayının tüm günlerinde her üç işlem grubu için de 

çalışılabilir olduğu belirlenmiştir. 

• Kayseri ilinde çalışılabilir gün sayılarının en fazla olduğu aylar her üç 

işlem grubu için temmuz ve ağustos ayları ile sadece toprak işleme 

grubu için eylül ayı olarak belirlenmiştir. 

• Kırıkkale ilinde toprak işleme gün sayısı ortalamasının mart ayında 

yüksek bir değer aldığı belirlenmiştir. 

• Kırşehir ilinde her üç grup işlem için, temmuz ve ağustos aylarının bütün 

günlerinin uygun olduğu görülmektedir. 

• Konya ilinde her üç grup işlem için de temmuz, ağustos ve eylül 

aylarının uygun olduğu belirlenmiştir. 

• Nevşehir ilinde her üç grup işlem için, ağustos ayının bütün günlerinin 

uygun olduğu görülmektedir. 

• Niğde ilinde her üç grup işlem için, temmuz ayının bütün günlerinin 

uygun olduğu görülmektedir. 

• Sivas ilinin aralık, ocak ve şubat aylarında her üç işlem grubu içinde 

uygun olmadığı belirlenmiştir. 

• Yozgat ili her üç grup işlem için de uygun çalışılabilir gün sayısı 

bakımından en düşük ildir. 

 

Bu çalışmada iklim parametrelerinin dışında başka bir parametre değişken 

olarak alınmamıştır. İklim dışı parametreler olan, toprak değişkenleri, 

makine değişkenleri ve ekim materyali gibi parametreler böylesine büyük 

bir alan için çok büyük farklılıklar gösterecektir. Bunların etkileri spesifik 

alanlar baz alınarak ve tüm değişkenler kullanılarak küçük bölgesel bazda 

yeni araştırmaların yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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Geliştirilen program yardımıyla, İç Anadolu bölgesinde yetiştirilmesi öngörülen 

herhangi bir bitkinin yetişme döneminde, toprak işleme, bakım ve hasat işlemlerinin 

yapılacağı tarihlerde çalışılabilir günler kolayca belirlenebilecektir. 
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