TARMAKB R

TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL

TRAKTÖR YEN LEME PROGRAMI

PROGRAM UYGULAMA ÖZET

Rev. 22.12.2014
Me rutiyet Cad. No:31/6 06420 K lay/Ankara
tarmakbir@tarmakbir.org
www.tarmakbir.org (T):0.312.4193794 (3 hat) (F):0.312.4193753

PROJEN N GEREKL
Mekanik ve ekonomik ömrünü fazlas yla doldurmu traktörlerle çal mak ülkemiz tar nda
ola anüstü boyutlarda ekonomik kay plara neden olmaktad r. Bu kay plar n ba nda a
yak t ve
ya tüketimi gelmektedir. Ömrünü doldurmu traktör kullan lmas nedeniyle Türkiye tar
y ll k
mazot faturas çiftçilerimize verilmekte olan mazot deste inin çok üstündedir. Eski traktör
kullanmak yak t ve ya maliyetinin yan s ra bak m-onar m masraflar nda da büyük art lara yol
açmakta, ayr ca tar msal faaliyetlerde ürün verimi ve kalitesi için büyük önem ta yan i ve zaman
kay plar na neden olmaktad r.
Ömür d
traktör kullan , an lan ekonomik kay plar n yan s ra limitlerin çok üstünde çevre
kirlili ine de yol açmaktad r. AB ve di er baz geli mi ülkelerde de ik nedenlerle yarat lan
çevre kirliliklerinin birer sosyal maliyeti oldu u kabul edilmekte ve hükümetlerin çevrenin
korunmas na yönelik yat mlar , k saca “Karbon Sosyal Maliyeti” (SCC-Social Cost of Carbon)
olarak adland lan bu maliyetler ölçüsünde finanse etmeleri planlanmaktad r.
Öte yandan ça da güvenlik normlar na sahip bulunmayan ve fazlas yla y pranm bu traktörlerle
çal mak çiftçilerimizin can ve mal güvenli i aç ndan büyük risk olu turmaktad r. Bu risk
nedeniyle ya
park n yenilenme ihtiyac maddi ve çevresel kay plar da a an bir önem
kazanmaktad r.

TRAKTÖR PARKIMIZIN GENEL PROF
Güncel TÜ K verilerine göre mevcut traktör park nda 1.612.310 adet traktör mevcuttur. Park n ya
ortalamas 23’dür. Parkta 25 ya ve üstünde toplam 748.259 adet traktör bulunmaktad r. Bu
traktörlerin ya ortalamas 35’dir. Yakla k 460 bin traktör, 35 ya n üstündedir.
Kayda de er say da bir traktör, parkta trafik kay tlar nda gözükmesine ra men, tamamen hurda
niteli inde ve i lemez durumda oldu u, trafik tescilinden terk edilmedi i de bilinmektedir.
Model Y llar na Göre Traktör Say (TU K, 26.12.2014)
llar/ (Years)
Adet/ (Units)
llar/ (Years)
1982*
539.498 1999
1983
29.672 2000
1984
38.899 2001
1985
30.357 2002
1986
26.270 2003
1987
34.331 2004
1988
30.962 2005
1989
17.442 2006
1990
28.766 2007
1991
20.703 2008
1992
22.193 2009
1993
29.478 2010
1994
29.489 2011
1995
34.564 2012
1996
46.398 2013
1997
52.360 2014
1998
56.838 Toplam/ Total
25 Ya Alt ve Üstü Traktörlerin Oran
Ya
Adet
0 - 24
836.113
25+
776.197
Toplam
1.612.310

Yüzde Oran
%52
%48
%100

Adet/ (Units)
36.395
24.033
23.259
7.311
11.806
29.774
33.017
43.508
34.814
33.522
15.013
23.411
65.429
75.373
50.376
37.049
1.612.310

Ortalama ya
11,5
37,5
24

25 Ya ve Üstü Traktörlerin Da
Ya
40+
35-39
30-34
25-29
Toplam

Adet
282.860
203.045
152.521
137.771
776.197

Yüzde Oran
36%
26%
21%
17%
%100

PROGRAMIN ANA LKELER
1. Program mevcut 25 ya ve üstü traktörleri kapsamal r.
2. Hurdaya ayr lacak traktörler çal r ve yürür vaziyette olmal r.
3. Parktaki traktör say
n fazlal ve mevcut üretim kapasitesinin s rl olmas
nedeniyle parktaki en eski traktör ilk önce yenilenmelidir. Yani program ilk sene 40
ya ve üstünü, bir sonraki sene ise 39 ya ndaki traktörü kapsamal ve kademeli olarak
llar itibariyle devam etmelidir.
4. Ülke kaynaklar n rasyonel ve verimli kullan lmas , program n kötüye kullan
n ve
suiistimallerin önlenmesi amac yla daha önce uygulanm programlar n (Otomobil
Hurda ndirimi, Otobüs Kamyon Hurda ndirimi) sonuçlar iyi incelenmeli ve gerekli her
türlü tedbir al nmal r.
5. Hurdaya ayr lacak traktörlerin trafik tescil belgesi olmal , tescil belgesi olmayan
traktörler için Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatlarda gerekli düzenlemeler yap larak, tescil
imkân sa lanmal r.
6. Ba vuru sahibinin ÇKS belgesi olmal ve kendi ad na kay tl ……….. arazisi
olmal r. Asgari bir sahiplikle birlikte en az 2 y ll k arazi kiralamalar da kabul edilmelidir.
7. Program yerli imalatç destekleyecek ekilde olmal r.
8. Al nacak traktörün beygir gücü ile arazi büyüklü ü aras nda uyum olmal r.
9. Yeni al nacak traktör kullan lmam olmal r. Programda 2. el traktör al na izin
verilmemelidir.
10. Gerek mevzuat n ve gerekse uygulama yönetmeliklerinin eksiksiz yap lmas ad na ilgili
tüm taraflar n (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl , G da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl ,
Maliye Bakanl , Emniyet Genel Müdürlü ü, HURDASAN, Üniversiteler ve ilgili Sivil
Toplum Kurulu lar vb.) kat ld bir komisyonun te kili çok önemlidir.
11. Hurda teslimi için daha önce uygulanan “Otomobil Hurda ndirimi” projesinde de
uyguland üzere, yurdun çe itli bölgelerinde “Hurda Traktör Kabul Yerleri”nin te kili
elzemdir.
12. Hak edilen destek miktar en geç 30 gün içinde perakende sat gerçekle tiren
bayinin banka hesab na yat lm olmal r. Bunun için traktörün HURDASAN’a
teslimini müteakip bir belge düzenlenmelidir. Bu belgede Bayi hesab na yat lmas
gereken Devlet katk yaz olmal r. Bu belgelerin Bankaya verilmesini müteakip en
geç 30 gün içinde ödeme yap lmal r. Benzer yöntemler geli tirilebilir ama
mahsupla ma asla söz konusu olmamal , ödemeler en geç 30 gün içinde
tamamlanmal r. Çünkü firmalar n mali yap daha fazla bir vadeye uygun de ildir.
13. Gerek parktaki yenilenmeyi bekleyen traktör say ve gerekse mevcut kapasitenin s rl
olmas , program n uzun y llar devam etmesini gerekli k lmaktad r. Piyasadaki normal
sat lar n devam edece i hususu da dikkate al rsa bu durumun gereklili i daha iyi
anla r. Program bu yönüyle daha önce k sa süreli uygulanm olan “Otomobil Hurda
ndirimi”nden farkl r.
14. Program n uzun dönemler devam , mevcut firmalar için ek kapasite yaratman n
yan nda yeni firmalar n da imalat için tesis kurmas na vesile olacakt r. Bu ekilde ülke
için istihdam, vergi gelirleri, ihracat gibi birçok hususta olumlu geli meler sa lanacakt r.
15. Te vik için sabit veya beygir gücü bazl destekleme modelleri benimsenebilir. Her iki
destekleme modeli için asgari art, verilecek destek miktar n cazibe yaratmas r.
Ülkemizde traktörün bazen bir finans kayna olarak görülmesi nedeniyle –özellikle de
baz modellerde- 2. el traktör fiyatlar çok yüksektir. Bu nedenle verilecek destek
miktar n yenilemeye de er olmas artt r. Di er yandan, bu program sayesinde,
2.el traktör fiyatlar da regüle edilecektir.

PROGRAMIN ÇER
Parktaki ya traktör say ve tahmini destekleme bütçesi dikkate al nd nda, Program n
ÇA RI DÖNEMLER halinde, uzun bir dönem boyunca devam etmesi planlanm r.
1. Program n, IPARD desteklerinde oldu u gibi ça
dönemleri (fazlar) ile yap lmas
planlanm r. Yani program bütçesi ve program kapsam na giren traktörler (ya ) ilan
edilecek ve bütçenin bitmesinin ard ndan ikinci ça dönemi ba layacakt r. Yeni ça
dönemi, bir önceki traktör ya
da kapsayacak ekilde olacakt r. Yani 1. ça dönemi 40
ya ve üstü traktörleri, 2. ça dönemi 39 ya ve üstü traktörleri, 3. ça dönemi 38 ya
ve üstü traktörleri kapsayacakt r.
2. Program bütçesinin, toplam ba vuru bütçesinden az olmas ihtimaline kar , (KKYDP
desteklerinde oldu u gibi) yat mc baz nda puanlama sistemi getirilecektir. Yani, bütçe
dâhilinde en çok puan alan yat mc lar n talepleri kar lanacakt r. Puanlama sistemi,
ba vuru sahibi (ruhsat sahibi) ile ilgili baz bilgilerin, belirlenmi kriterler baz nda
de erlendirilmesi (puanlanmas ) ile yap lacakt r.
3. Destek miktar , cazibe yaratmal r. Ça dönemlerinin süresinin uzunlu una göre
destekleme miktar nda düzenleme (enflasyon fark , piyasa ko ullar vb) yap labilmelidir.
Destek miktar : Sabit de er + (Traktör A rl

1

(kg) x 1) TL olarak hesaplanacakt r.

Her ça dönemi için belirlenecek bütçe ve destek miktar , destek kapsam na girecek traktör
miktar da belirleyecektir. Örne in 100 milyon TL bir bütçe ve 10 bin TL/ traktör destek miktar
ile 10 bin traktör hurdaya ayr lacak, 10 bin traktör yenilenecektir.
1

Ruhsatta yazan a rl k

YA LI TRAKTÖR KULLANIMININ YOL AÇTI I
EKONOM K KAYIPLAR
Traktör Ömrü
Uluslararas Standartlarda: 10 – 12 Bin Saat
Türkiye’de Y ll k Kullan m Süresi Ortalama: 500-550 Saat
Maksimum Ömür: 24 Y l
Ekonomik/ Mekanik Ömrünü Doldurmu , 25 Ya Üstü Traktör Say : 776 Bin Adet
Ya Ortalamas : 37,5
Uluslararas standartlarda ortalama traktör ömrü 10-12 bin saattir. Türkiye’de y ll k kullan m süresi
500 saat dolay nda oldu undan maksimum traktör ömrü 24-25 y l kabul edilebilir. Bunun anlam ,
parktaki traktörlerin yar rasyonel kullan m s
a
r. Traktörler sadece kullanma saati
veya ya yla de il, içerdi i teknolojisi bak ndan da de erlendirilmelidir. Örne in ya
traktörlerde kuyruk mili ve hidrolik sistemler yetersizdir. 4 çeker tahrik yoktur.
Ömür D Traktör Kullan
n Yol Açt Kay plar:
Beher Traktör çin:
700 litre/y l daha fazla yak t 2, 3
Ekstra bak m onar m masraf 3
100-150 saat/y l i kayb 3
1.816 kg Daha Fazla Co2 Emisyonu ve bunun kar
Karbon Sosyal Maliyeti 4
Toksik Zararlar (80 kg/y l NOx, 56 kg/y l CO, 82 kg/y l HC ve 27 kg/y l Kurum) 4
Ayr ca ürün miktar ve kalite kay plar
Artan gürültü emisyonu nedeniyle bozulan insan sa
, azalan i verimi
Artan kaza riskine ba olarak olu an can ve mal kay plar
ll k Kay plar: (1 Adet Traktör çin)
Yak t Kayb : (700 Litre x 3,9 TL5) ~2,7 Bin TL
Bak m Onar m Kayb : ~1,8 Bin TL6
Kayb : (100 Saat) ~6,5 Bin TL7
Karbon Emisyonu Sosyal Maliyeti: ~180 TL (43 US$/Karbon Ton 8)
Ürün Kay plar Hariç Tahmin Edilen Toplam Y ll k Kay p: ~ 11,6 Bin TL

2

Traktör ya na ve y ll k kullan m süresine ba olarak 1000 litre/y l’a kadar ç kabilmektedir.
(Prof. Dr. Ünal Evcim)
3
ASAE-Am.Soc.of Agric.Engin. Standartlar esas al nm r (Prof. Dr. Ünal Evcim)
4
56 adet çe itli marka model ve 25+ ya lardaki traktörlerle yap lan eksoz emisyon ölçmelerinin
ortalamalar ndan hareketle, eski traktörler için öngörülen 250 saat/y l ortalama çal ma için
hesaplanm de erlerdir. (Prof. Dr. Ünal Evcim, 2007)
5
22.12.2014. http://www.shell.com.tr/products-services/on-the-road/fuels/fuel-pricing.html
6
Traktör ba na y ll k ekstra bak m onar m bedeli 1.800 TL olarak belirlenmi tir
7
100 saat x 65 TL (saatlik i çilik ücreti)
8
Karbon sal
ve ticareti sisteminin i leyi i sürecinde en önemli sorun iklim de ikliklerinin
ekonomik maliyetlerinin ölçülmesidir. Bu ölçüm için “karbon sosyal maliyeti” (social cost of
carbon) olarak adland lan bir hesaplama yöntemi kullan lmaktad r. Karbon sosyal maliyeti; 100
l veya daha uzun bir süre için atmosfere sal nan her ek bir ton karbonun iklim de ikli i
üzerinde olu turdu u etkinin net bugünkü de eri olarak hesaplanmaktad r. Bunun maliyeti
ortalama 1 ton karbon için 43 dolard r
(Tunahan, 2010, 200; Watkiss ve Downing, 2008, 86).
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/105malicozum/3%20s%C3%BCleyman%20uyar.pdf

PROGRAMIN F NANS HESABI
Gelirler: (1 Adet Traktör çin)
Hurda Geliri: (2 Ton x 700TL) : 1,4 Bin TL6
KDV Geliri: (0,08 x 50.000 TL) : 4 Bin TL7
Gelir Toplam: 5,4 Bin TL
Giderler: (1 Adet Traktör çin)
Destek Miktar : ~15.000 TL/Traktör
Gider Toplam : 15 Bin TL
Ça
Ça

Dönemi Ba na Traktör Yenileme Hedefi: 10.000 Adet Traktör
Dönemi Proje Bedeli (10.000 x 15.000TL): 150 Milyon TL

Ömür D 10.000 Traktörün Yenilenmesiyle Kazan lacak Yararlar:
Yak t Tasarrufu: 27,3 Milyon TL (10.000 x 700 x 3,9 TL)
Bak m-Onar m Tasarrufu: 18 Milyon TL (10.000 x 1.800 TL)
(Zaman) Tasarrufu: 65 Milyon TL (10.000 x 100 x 65TL)
Karbon Sosyal Maliyeti Tasarrufu: 1,8 Milyon TL (10.000 x 180 TL)
Toplam : ~112 Milyon TL
6

Traktör a rl
n, ortalama hurda demir çelik fiyat n çarp lmas yla hesap edilmi tir
http://www.kardemir.com/frmFiyat.aspx?SectionID=fiyat&id=10
7

Yeni bir traktör için öngörülen ortalama sat

bedelinin (50 bin TL), %8 KDV si.

