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ÖZET
Bu araþtýrmada, Türkiye tarýmýnda kullanýlan mekanizasyon düzeyi göstergeleri ve bu göstergelerin Avrupa 
Birliði göstergeleri ile karþýlaþtýrýlmasý yapýlmýþtýr. Araþtýrmayý, Türkiye ve Avrupa Birliði'nin tarýmsal yapýlarý 
ve mekanizasyon özellikleri oluþturmaktadýr. Bu verilerden Türkiye ve Avrupa Birliði'nin tarýmsal yapýlarý ve 
tarýmsal mekanizasyon özellikleri ile ilgili mevcut durum ortaya konulmuþtur. Türkiye'deki mekanizasyon 

-1düzeyi göstergeleri, 1.68 kW ha , 24.80 ha/traktör, 40 traktör/1,000 ha, 5.20 ekipman/traktör, 4.20 ton/traktör; 
-1AB'de ise sýrasýyla 6 kW ha , 11.30 ha/traktör, 89 traktör/1,000 ha, 10 ekipman/traktör, 12 ton/traktör'dür. Bu 

karþýlaþtýrmalara göre, Türkiye'nin mekanizasyon düzeyi gösterge deðerlerinin mekanizasyon derecesi 
açýsýndan, AB ortalamalarýndan düþük olduðunu söyleyebiliriz. Tarýmsal iþletme yapýsýnýn elveriþsizliði bu 
geliþmenin önünde sorun olarak durmaktadýr.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliði, Türkiye, mekanizasyon, tarýmsal yapý

Comparison of Indicators of Agricultural Mechanization Level of Turkey and the European Union

ABSTRACT
In this study, indicators of the level of mechanization of agriculture in Turkey agriculture and these indicators 
have been compared with indicators of the European Union. This study is composed by Turkey and the European 
Union's agricultural structures and mechanization properties. From this data introduced the current situation of 
Turkey and the European Union's agricultural structures and agricultural mechanization properties. 
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Indicators of 
-1the level of mechanization in Turkey, 1.68 kW ha , 24.80 ha/tractor, 40 tractors/1,000 ha, 5.20 

-1equipments/tractor, 4.20 tons/tractor; in the European Union 6 kW ha , 11.30 ha/tractor, 89 tractors/1,000 ha, 10 
equipments/tractor, 12 tons/tractor. According to these comparisons, the level of mechanization in Turkey in 
terms of the degree of mechanization of the indicator values?? EU average is low. This development stands in front 
of the unfavorable structure of agricultural as a problem.

* Bu çalýþma, 5-7 Eylül 2011 tarihinde Samsun'da düzenlenen 27. Tarýmsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri Kitabý'nda yer almýþtýr.
1Hakkari Üniversitesi, Yüksekova Meslek Yüksekokulu, Bahçe Tarýmý Programý, HAKKARÝ.

GÝRÝÞ belirlenmesi, yörelerin ve ülkelerin tarýmsal 
m e k a n i z a s y o n  d ü z e y i  g ö s t e r g e l e r i n i n  

Artan dünya nüfusunun beslenme problemlerini karþýlaþtýrýlmalarýnda ve deðerlendirmelerinde önem 
çözmek için dünya ülkeleri son yýllarda tarým arz etmektedir.
teknolojilerini geliþtirerek, birim alandan daha fazla Tarýmsal üretimin gereði iþ yapan tarým iþ 
ürün almak zorunda kalmýþlardýr. Diðer taraftan makinelerine enerji saðlayan temel makine traktördür. 
tarýmdaki insan ve hayvan gücünün yerini mekanik Bu nedenle mekanizasyon düzeyinin belirlenmesinde 
gücün almasýnýn rolü büyüktür. Makineleþmenin kullanýlan birim iþlenen alana düþen traktör gücü 
yaygýnlaþtýrýlmasýyla tarým teknikleri çok çabuk bugüne deðin en yaygýn kullanýlan ölçü olmuþtur. 
uygulanýr hale gelmiþ, elveriþli alanlar tarýma açýlmýþ, Tarýmsal mekanizasyon düzeylerinin tanýmlanmasý 

-1sulanan araziler geniþletilmiþ, toprak daha iyi iþlenir amacýyla kW ha  (kilowatt/hektar), traktör/1,000 ha 
olmuþ, ilaç ve gübre kullanýmý artmýþ, daha iyi tohum, gibi ölçülerin oluþturulmasýnda kullanýlan iki 
daha iyi damýzlýk kullanýlýr olmuþ, sonuçta da ürünün boyuttan birisi traktör gücü, diðeri ise iþlenen alandýr. 
kalitesi ve verimi artmýþtýr. Bu geliþen teknolojinin Her iki özellik farklý boyutlarda kullanýlarak deðiþik 
çiftçiye aktarýlmasýnda en önemli araç makinedir mekanizasyon düzeyleri elde edilmektedir. Bu 
(Kasap ve ark., 1997). deðerlerin saðlýklý belirlenmesi mekanizasyon düzeyi 

Tarýmsal mekanizasyon, tarým alanlarýný boyutunun daha gerçekçi saptanmasýna olanak 
geliþtirmek, her türlü tarýmsal üretimi yapmak ve saðlayacaktýr (Sabancý ve Akýncý, 1994). 
ürünlerin iþlemlerini gerçekleþtirmek amacýyla Ülke içinde mekanizasyon olanaklarýnýn üretim 
kullanýlan tüm enerji kaynaðý, mekanik araç ve içinde deðerlendirilmesinde en önemli faktörlerden 
gerecin tasarýmý, yapýmý, geliþtirilmesi, pazarlanmasý, birisi, iþletme tarla büyüklükleri ile traktör güç 
yayým ve eðitimi, iþletilmesi ve kullanýlmasý gruplarý arasýndaki uyuþumdur. Bu dikkate alýnmadýðý 
konularýný içermektedir (Zeren ve ark., 1995). zaman mekanizasyon düzeyi artýþý bir noktada 

Tar ýmsa l  mekan izasyon  gös te rge le r i  kýsýtlanýrken yapýlan büyük masraflarýn karþýlýðýný da 
kullanýlarak tarýmsal mekanizasyon düzeyinin almak olanaksýz hale gelmektedir (Sabancý, 1997).
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Mekanizasyon derecesi ülkelerin teknolojilerine özellikle sanayi ve bunun yaný sýra hizmet sektörleri 
baðlý olarak deðiþir. Bu nedenle ülkeler arasýnda istihdamýnda saðlanacak geliþmelerle en az %10 
farklýlýðýn bulunmasý doðaldýr. Bu farklýlýk ayný ülke seviyelerine gerilediðinde Türkiye geliþmiþ ülkeler 
içinde deðiþik iklim ve arazi koþullarý içinde seviyesine eriþmiþ olacaktýr.
geçerlidir. Bu sonucun en önemli etkeni iklim Türkiye'de bulunan 5 ha'dan küçük tarýmsal 
koþullarýdýr. Örneðin, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde iþletmelerin sayýsý 2,000,000 adet olup, 50 ha'dan 
bulunan bir iþletme ile Doðu Anadolu Bölgesi'nde yer büyük iþletme sayýsý 22,000 adettir. 5 ha'dan küçük 
alan bir iþletmenin makine parklarý arasýnda büyük iþletmelerin yoðun küresel rekabet ortamýnda 
fark olacaktýr. Yine iklime baðlý olarak monokültür ekonomik olarak varlýklarýný sürdürmeleri zordur. 
üretim yapan iþletmelerle, polikültür üretim yapan Çizelge 1'de Türkiye ve AB'nin tarým sektörü ile 
iþletmelerin makine parklarýnda da farklýlýklarýn ilgili temel veriler verilmiþtir. Bu verilerden bazýlarý 
bulunmasý doðal karþýlanmaktadýr (Keskin ve özetlenirse; Türkiye'deki tarýmsal alan AB'deki 
Erdoðan, 1992). tarýmsal alandan küçük olmasýna raðmen parsel sayýsý 

Modern tarým tekniðinin vazgeçilmez girdisi Türkiye'de 12,300,000 adet, AB'de ise 11,239,900 
olan tarýmsal mekanizasyon, pahalý ve uzun vadeli adettir.
yatýrýmlar olmasý nedeniyle iyi bir planlamayý Türkiye'de kiþi baþýna düþen GSMH 1,681 USD 
gerektirmektedir. Bunun için ülkesel ve bölgesel (Amerika Birleþik Devletleri Dolarý) iken, AB'de ise 
bazda tarýmsal mekanizasyon durumu ve sorunlarý 10,807 USD, Türkiye'de iþletme baþýna düþen hayvan 
yeterince ortaya konulmalýdýr (Baydar ve Yumak, sayýsý 4 adet iken, AB'de ise 39 adet, Türkiye'de 50 
2000). ha'dan büyük iþletme sayýsý 22,000 adet iken, AB'de 

ise 698,000 adettir. Çizelge 1'deki verilere göre, 
MATERYAL VE YÖNTEM Türkiye tarýmýnda saðlanmýþ olan geliþmelere raðmen 

arzulanan düzeye ulaþýlamadýðý açýktýr.
Çalýþmanýn materyalini Türkiye Ýstatistik Çizelge 2'de Türkiye ve AB'nin tarýmsal 

Kurumu'nun 2010 yýlý verileri ve Ýleri, 2010 yýlý mekanizasyon düzeyi ile ilgili temel veriler 
verileri oluþturmuþtur. Veriler arasýnda tarýmsal yapý verilmiþtir. Çizelge 2'ye göre, Türkiye'de traktör güç 
ve mekanizasyon düzeyi gösterge deðerlerine yer ortalamasýnýn 60 BG (Beygir Gücü), AB traktör güç 
verilmiþtir. ortalamasýnýn ise 100 BG olduðu görülmektedir. Bu 

Türkiye ve AB tarýmsal yapý ve mekanizasyon durum yüksek üretim teknolojilerinin kullanýlmasýný 
düzeylerinin karþýlaþtýrýlmasýnda tarým sektörüne ait saðlayacak makinelerin tahrikinde yetersiz olduðu 
genel veriler olarak; toplam tarým alaný, ortalama sonucunu göstermektedir. Çift çeker traktör oranýnýn 
iþletme büyüklüðü, parsel sayýsý, nüfus, tarýmsal %2 olmasý, AB'de ise bu oranýn %90 olduðu dikkate 
nüfus, tarýmsal iþgücü, tarým kesiminin GSYH (Gayri alýnýrsa, Türkiye traktör parkýnýn yetersiz olduðu 
Safi Yurtiçi Hasýla)'den aldýðý pay, toplam tarýmsal açýklanabilir. Mekanizasyon düzeyi ile ilgili ha alana 
üretim ve iþletme baþýna düþen hayvan sayýsý düþen traktör gücü, traktör baþýna düþen tarým arazisi, 
verilerinin karþýlaþtýrýlmalarý yapýlmýþtýr. traktör baþýna düþen ekipman sayýsý ve aðýrlýðý gibi 

T a r ý m s a l  m e k a n i z a s y o n  d ü z e y i  deðerlerinde, AB ortalamasýndan düþük olduðu 
karþýlaþtýrýlmasýnda ise; traktör sayýsý, ortalama görülmektedir.
traktör gücü, 1 ha alana düþen traktör gücü, 1,000 ha 
alana düþen traktör sayýsý, bir traktöre düþen toplam Çizelge 2'deki verilerden bazýlarý özetlenirse;
alan, traktör baþýna düþen ekipman sayýsý, traktör Türkiye'de 1 ha'a düþen traktör gücü 1.68 kW, 
baþýna düþen ekipman aðýrlýðý gibi genel kriterler esas AB'de 6 kW, Türkiye'de traktör baþýna düþen tarým 
alýnmýþtýr. arazisi 24.80 ha, AB'de 11.30 ha, Türkiye'de 1,000 ha 

tarým alanýna düþen traktör sayýsý 40 adet, AB'de 89 
BULGULAR VE TARTIÞMA adet, Türkiye'de traktör baþýna düþen ekipman sayýsý 

5.20 adet, AB'de ise 10 adet, Türkiye'de traktör baþýna 
Tarým sektörü, Türkiye'de ulusal ekonominin düþen ekipman aðýrlýðý 4.20 ton, AB'de ise 12 ton'dur.

temelini oluþturmaktadýr. Çizelge 1'e göre; aktif 
nüfusun yaklaþýk %30'u tarýmsal üretim için SONUÇLAR
çalýþmaktadýr. Türkiye'de tarým sektörünün toplam 
istihdamdaki payý azalýyor olmasýna karþýlýk, yüksek Bu araþtýrmada, Türkiye ve AB'nin tarýmsal 
oranlardadýr. Evcim (2003)'e göre istihdamýn sektörel yapýlarý ve mekanizasyon gösterge deðerleri 
daðýlýmý Türkiye'de tarýmda %35.40, AB-15'de %5.90 karþýlaþtýrýlmýþtýr.
düzeylerindedir. Türkiye'de iþletme baþýna düþen hayvan sayýsý 

Çizelge 1'de görüldüðü üzere, tarýmda göstergesi karþýlaþtýrýldýðýnda, Türkiye'nin AB 
istihdamýn oraný %35.40'dan %27.30'a gerileyerek ortalamalarýnýn altýnda olduðu görülmektedir. Ayrýca 
yaklaþýk %10 azalma saðlanmýþtýr. Bu oranlardaki tarýmsal nüfusun oraný açýsýndan da, Türkiye tarýmýnýn 
karþýlaþtýrmalara göre Türkiye'deki tarýmsal istihdam arzulanan hedeflerin gerisinde olduðu söylenebilir. 
payý azalmaktadýr. Evcim (2003)'e göre, bu oran, Ancak, Türkiye'de tarýmsal istihdam payýnýn azalmasý 

Türkiye ve Avrupa Birliði'nin Tarýmsal Mekanizasyon Düzeyi Göstergelerinin Karþýlaþtýrýlmasý
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sevindiricidir. ha'dan büyük iþletmelerde (% 2) belirgin ürünlerde 
Türkiye'nin mekanizasyon düzeyi gösterge uzmanlaþmýþ kütlesel üretim yapýlmasý ve projelerin 

deðerlerinin mekanizasyon derecesi açýsýndan, AB uygulanmasý dolayýsýyla mekanizasyon yatýrýmlarýna 
ortalamalarýndan düþük olduðunu söyleyebiliriz. daha çok önem verilebileceði düþünülmektedir.
Tarýmsal iþletme yapýsýnýn elveriþsizliði bu Farklý tip ve büyüklükteki tarým iþletmeleri için 
geliþmenin önünde sorun olarak durmaktadýr. teknik, ekonomik ve sosyal yönlerini de dikkate 

Türkiye'de hiçbir tarýmsal üretimin yapýlmadýðý alarak, uygun tip ve büyüklükte mekanizasyon 
boþ tarým alanlarý vardýr. Bu araziler yem bitkileri vb. araçlarýnýn seçim ve kullaným modellerinin 
üretimi için deðerlendirilebileceði gibi; hayvansal belirlenmesi ve hayata geçirilmesi daha verimli 
üretim kollarý için de kullanýlabilmesinin planlamasý olacaktýr.
yapýlabilir. Küçük kapasiteli iþletmelerin hizmet amacýyla 

Türkiye'de tarýmsal nüfusun fazla olmasý tamir-bakým istasyonlarýný da bir araya gelerek 
nedeniyle tarýmsal arazilerin küçük parsellere bünyelerinde bulundurmalýdýr. Böylece küçük 
ayrýlmalarý verimli olmamaktadýr. Küçük iþletmelerin kapasiteli iþletmelerin mekanizasyon dereceleri 
ihtiyaçlarýný satýn almalarý zor olmaktadýr. artýrýlmýþ olacak ve dolaylý olarak Türkiye'nin 

Evcim ve ark. (2005)'na göre; Türkiye'de mekanizasyon düzeyini olumlu yönde etkileyecektir.
bulunan tarýmsal iþletmelerin %33'ü 2-4.90 ha iþletme Akýncý ve ark. (1997)'na göre, tarýmsal girdiler 
büyüklüðü grubunda yer almaktadýr. Bu gruptaki içinde önemli bir gideri oluþturan mekanizasyon 
iþletmelerin yoðun küresel rekabet ortamýnda yatýrýmlarýnýn planlý ve doðru bir þekilde 
ekonomik olarak varlýklarýný sürdürmeleri zor olarak yapýlabilmesi için, yöreye ait tarýmsal yapýnýn ve 
görülmektedir. Bu boyuttaki iþletmeler meyvecilik, mekanizasyon özelliklerinin bilinmesi gereklidir 
sebzecilik, baðcýlýk ve seracýlýk gibi faaliyetlerde (Gökdoðan, 2005).
bulunabilmektedir. Tarýmsal iþletmelerin yaklaþýk Tarýmsal yapý ve mekanizasyon gösterge 
%33'ü 5-19.90 ha arasýndaki iþletme grubu büyüklüðü deðerlerinin güncelleþtirilmesinin, yöre ve ülke 
arasýnda yer almaktadýr. Bu gruptaki iþletmelerin aile tarýmýnýn deðerlendirilmesinde önemli yararlar 
iþletmeciliði kimliði ile sýnýrlý bir hayat standardýný saðlayacaðý açýktýr. 
yakalayabilecekleri düþünülmektedir. 20-49.90 ha'lýk       
arazi büyüklüðüne sahip iþletme oraný %8'dir. Genel KAYNAKLAR
kar oranlarý ve gelir düzeyleri göz önüne alýndýðýnda, 

Akýncý, Ý., M., Topakcý, M., Çanakcý, 1997. Antalya Bölgesi bu ölçekteki iþletmelerin geliþmeye açýk daha 
Tarým Ýþletmelerinin Tarýmsal Yapý ve Mekanizasyon ekonomik üretim saðlayacak mekanizasyon gibi 
Özellikleri, Tarýmsal Mekanizasyon 17. Ulusal yatýrýmlara istekli olabileceði görülmektedir. 50 

Gökdoðan

Çizelge 1. Tarým sektörüne ait bazý veriler (Türkiye-AB karþýlaþtýrýlmasý), (Ýleri, 2010) 
Göstergeler Türkiye AB 
Toplam tarým alaný (ha) 26,672,000 171,878,000 
Ortalama iþletme büyüklüðü (ha) 6 15.80 
Parsel sayýsý (adet) 12,300,000 11,239,900 
5 ha’dan küçük iþletme sayýsý (adet) 2,000,000 7,223,000 
50 ha’dan büyük iþletme sayýsý (adet) 22,000 698,000 
Nüfus (kiþi) 71,500,000 493,000,000 
Toplam tarým istihdamý (kiþi) 
Ýstihdamdaki payý (%) 

6,098,000 
%27.30 

12,564,000 
%5.90 

Tarýmsal nüfus (kiþi) 21,375,000 (%30) 28,000,000 (%6) 
Tarým kesiminin GSYH’dan aldýðý pay (%) 7.60 1.90 
Tarýmda kiþi baþýna düþen GSMH (USD) 1,681 10,807 
Toplam tarýmsal üretim (milyar Euro) 57.50 347.70 
Ýþletme baþýna düþen hayvan sayýsý (adet) 4 39 

 
                                                   

   
Göstergeler Türkiye AB 
Traktör sayýsý (adet) 1,073,538 15,000,000 
Ortalama traktör gücü (BG) 60 100 
Ortalama traktör yaþý (yýl) 15 - 
4WD traktör oraný (%) 2 90 
1 ha’a düþen traktör gücü (kW ha-1) 1.68 6 
Traktör baþýna düþen tarým arazisi (ha/traktör) 24.80 11.30 
1,000 ha’a düþen traktör sayýsý (traktör/1,000 ha) 40 89 
Traktör baþýna düþen ekipman sayýsý (adet) 5.20 10 
Traktör baþýna düþen ekipman aðýrlýðý (ton) 4.20 12 

 

Çizelge 2. Türkiye ve AB'nin tarýmsal mekanizasyon düzeylerinin karþýlaþtýrýlmasý (Ýleri, 2010;Anonim, 2010) 
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