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25 Mart 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31079

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME
KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2020/4)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ, 2/1/2020 tar�hl� ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan T.C.

Z�raat Bankası A.Ş. ve Tarım Kred� Kooperat�fler�nce Tarımsal Üret�me Da�r Düşük Fa�zl� Yatırım ve İşletme Kred�s�
Kullandırılmasına İl�şk�n Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tar�hler dah�l) T.C. Z�raat
Bankası A.Ş. ve Tarım Kred� Kooperat�fler�nce kullandırılacak yatırım ve �şletme kred�ler� �le �lg�l� tekn�k esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 2/1/2020 tar�hl� ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan T.C.

Z�raat Bankası A.Ş. ve Tarım Kred� Kooperat�fler�nce Tarımsal Üret�me Da�r Düşük Fa�zl� Yatırım ve İşletme Kred�s�
Kullandırılmasına İl�şk�n Karar hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Araz�: Toprak, topografya ve �kl�msel özell�kler� tarımsal üret�m �ç�n uygun olup, hal�hazırda tarımsal

üret�m yapılan veya yapılmaya uygun olan veya �mar, �hya, ıslah ed�lerek tarımsal üret�m yapılmaya uygun hale
dönüştürüleb�len araz�ler�,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Z�raat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Barç: Taşıma kapas�tes� yaklaşık olarak 30-500 ton arası olan altı düz, az su çeken, gen�ş kar�nalı, �t�lerek

veya yedeklenerek sevk ed�len mak�nes�z den�z araçlarını,
d) B�r nolu damızlık ün�tes�: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len kuruluşlar tarafından

ıslahçı materyal�nden özel korumalı tel seralarda veya �zolasyon mesafes�ne uygun açık alanlarda kurulan, v�rüsten ar�
ön temel sınıfta üret�m materyal� elde ed�len b�tk�ler�,

e) Ç�ftç�: Mal sah�b�, k�racı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az b�r üret�m dönem� ya da yet�şt�rme
devres� tarımsal üret�m yapan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

f) Ç�ftç� Kayıt S�stem� (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan ç�ftç�ler�n kayıt altına alındığı tarımsal ver�
tabanını,

g) Damızlık: Irkına, t�p�ne ve ver�m�ne özgü özell�kler� gösteren vasıflı hayvanları,
ğ) Damızlık belges�: 5/12/2011 tar�hl� ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanlarda Soy Kütüğü

ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmel�k kapsamında, ana ve babası b�l�nen ve kayıt s�stem�nde kayıtlı
damızlık hayvanlara ver�len belgey�,

h) Damızlık düve �şletmes�: Damızlık sığır �şletmeler�ne gebe düve tedar�k� amacıyla kurulmuş/kurulacak,
kred� kapsamında doğum ve sağıma �l�şk�n sab�t yatırımları �çermeyen ve sadece damızlık düve yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan,
Bakanlıkça tesc�l ed�lm�ş �şletmeler�,

ı) Damızlık �şletmes�: Damızlık hayvanların yet�şt�r�ld�ğ�, Bakanlıkça tesc�l ed�lm�ş �şletmeler�,
�) Damızlık kanatlı: Yumurta veya et üret�m�nde kullanılacak c�vc�vler�n üret�m� �ç�n gel�şt�r�lm�ş sürüyü

oluşturan kanatlıları,
j) Damızlık kanatlı �şletmes�: Damızlık t�car� üret�m veya damızlık araştırma amacı �le kurulmuş, Bakanlıktan

damızlık �zn� veya faal�yet onay belges� almış, üret�me yönel�k damızlık veya t�car� c�vc�v ve/veya kuluçkalık yumurta
üreten �şletmeler�,

k) E-ıslah: Islah amacıyla sığır c�ns� hayvanların soy kütüğü ve ver�mler�ne �l�şk�n kayıtların tutulduğu,
�zlend�ğ�, raporlandığı kayıt s�stem�n�,

l) Elektron�k Ürün Sened� (ELÜS): L�sanslı depo �şletmeler� tarafından 12/11/2011 tar�hl� ve 28110 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektron�k Ürün Sened� Yönetmel�ğ� kapsamında elektron�k kayıt kurallarına uygun
olarak oluşturulan elektron�k kaydı,

m) F�dan: Anaç, çöğür, yoz veya çel�k üzer�ne aşılama veya doğrudan eşeys�z vejetat�f yollarla çel�k,
daldırma, doku kültürü yöntemler� �le üret�len aşılı ve aşısız meyve, asma f�danlarını,

n) F�de: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda bell� b�r büyüklüğe kadar gel�şt�r�lm�ş, canlı ve yapraklı tek yıllık
sebze ve ç�lek b�tk�s�n�,

o) Gübre yönet�m�: Hayvansal gübren�n çevreye olan olumsuz etk�ler�n�n azaltılması ve b�tk� bes�n maddes�
olarak kullanılması amacıyla elde ed�lme, uygun depolama, �şleme ve araz�ye uygulama koşullarının bel�rlenmes� ve
uygulanması sürec�n�,

ö) Hastalıktan ar� �şletme: Koruyucu tedb�rler�n alınarak �şletmedek� hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır
brusellozu hastalıkları yönünden ar� olduğunun onaylandığı �şletmey�,
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p) HBS: Bakanlık tarafından oluşturulan hayvan kayıt s�stem�n�,
r) İk� nolu damızlık ün�tes�: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len kuruluşlar tarafından b�r

nolu ün�telerden elde ed�len veya yurt dışından �thal ed�len ve ön temel kademede olduğu belgelend�r�len üret�m
materyaller�nden veya f�danlardan, özel korumalı tel seralarda veya �zolasyon mesafes�ne uygun açık alanlarda
kurulan v�rüsten ar� temel sınıfında üret�m materyal� elde ed�len b�tk�ler�,

s) İl/�lçe müdürlüğü: Bakanlık �l/�lçe tarım ve orman müdürlükler�n�,
ş) İy� tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üret�m s�stem�n�n sosyal açıdan yaşanab�l�r, ekonom�k açıdan karlı

ve ver�ml�, �nsan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı �le çevreye önem veren b�r hale get�rmek �ç�n uygulanması
gereken �şlemler�,

t) Kapama meyve bahçes�: Araz� üzer�nde sadece b�r meyve türüne a�t ağaçların bulunduğu bahçey�,
u) Karar: 2/1/2020 tar�hl� ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan T.C. Z�raat Bankası A.Ş.

ve Tarım Kred� Kooperat�fler�nce Tarımsal Üret�me Da�r Düşük Fa�zl� Yatırım ve İşletme Kred�s� Kullandırılmasına
İl�şk�n Kararı,

ü) Kontrol kuruluşu: Organ�k ürünün/organ�k g�rd�n�n, üret�m�nden tüket�c�ye ulaşıncaya kadar olan tüm
aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetk� ver�lm�ş gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

v) Kontrol ve sert�f�kasyon kuruluşu: Organ�k ürünün/organ�k g�rd�n�n/�y� tarım uygulamaları kr�terler�ne
uygun olarak üret�len ürünün; üret�m�nden tüket�c�ye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve
sert�f�kalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetk� ver�lm�ş gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

y) Kuluçkahane: Damızlık ve t�car� amaçla, kuluçkalık yumurtalardan c�vc�v çıkaran �şletmeler�,
z) Küçük �şletme: 19/10/2005 tar�hl� ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe g�ren Küçük ve

Orta Büyüklüktek� İşletmeler�n Tanımı, N�tel�kler� ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmel�k hükümler�nce küçük
�şletme olarak tanımlanan ölçeğe sah�p �şletmeler�,

aa) L�sanslı depo: 10/2/2005 tar�hl� ve 5300 sayılı Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanunu kapsamında
tarım ürünler�n�n sağlıklı koşullarda muhafaza ve t�car� amaçla depolanması h�zmetler�n� sağlayan tes�sler�,

bb) Meyve ve asma f�danı sert�f�kası: Meyve ve asma f�danının anaç ve üzer�ne aşılanmış çeş�d� bel�rten ve
Bakanlık tarafından görevlend�r�lm�ş sert�f�kasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgey�,

cc) M�kro �şletme: Küçük ve Orta Büyüklüktek� İşletmeler�n Tanımı, N�tel�kler� ve Sınıflandırılması Hakkında
Yönetmel�k hükümler�nce m�kro �şletme olarak tanımlanan ölçeğe sah�p �şletmeler�,

çç) Modern basınçlı sulama: B�tk�ler�n normal gel�şmeler� �ç�n gereks�n�m duydukları su m�ktarının doğal
yağışlarla karşılanamayan kısmının b�tk� kök bölges�ne kapalı borularla bel�rl� b�r basınçla �leten; yağmurlama, m�kro
yağmurlama (m�n� spr�ng) ve damla sulama yöntemler�n�,

dd) Organ�k Tarım B�lg� S�stem� (OTBİS): Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş b�lg�ler� �le organ�k tarım yapan
müteşebb�s, araz�, ürün, hayvansal üret�m, su ürünler� üret�m�, kontrol ve sert�f�ka b�lg�ler�n�n bulunduğu Bakanlıkça
oluşturulan ver� tabanını,

ee) Organ�k tarım faal�yetler�: Toprak, su, b�tk�, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organ�k ürün
yet�şt�r�lmes�, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kes�m, �şleme, tasn�f, ambalajlama, et�ketleme,
muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, �thalat, �hracat �le ürünün tüket�c�ye ulaşıncaya kadar olan d�ğer �şlemler�n�,

ff) Ön temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len kuruluşlar tarafından veya yurt
dışından �thal ed�len, ıslahçı materyal�nden üret�len v�rüsten ar� mer�stem f�de �le özel korumalı tel seralarda veya
�zolasyon mesafes�ne uygun açık alanlarda kurulan, v�rüsten ar� ön temel sınıfta f�de elde ed�len parsel�,

gg) Örtüaltı Kayıt S�stem� (ÖKS): Örtüaltı tarımsal faal�yet yapan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n, özlük ve örtüaltı
tarımsal faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg�ler�n�n merkez� b�r ver� tabanında kayıt altına alındığı ver� tabanını,

ğğ) Örtüaltı üret�m�: 25/6/2014 tar�hl� ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt S�stem�
Yönetmel�ğ� esaslarına göre örtü altında yapılan üret�m şekl�n�,

hh) Özel ağaçlandırma: Gerçek ve tüzel k�ş�lerce; bozuk orman alanlarında, orman �ç� açıklıklarda, Haz�ne
araz�ler�nde, Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan araz�lerde, gerçek ve tüzel k�ş�ler�n mülk�yet�ndek�
araz�lerde odun dışı orman ürünü veren türlerle yapılan ve faydalanma hakkı �lg�l�s�ne a�t çalışmaları,

ıı) Özel orman f�danlığı: Haz�ne ve sah�pl� araz�lerde gerçek ve tüzel k�ş�lerce tes�s ed�len ağaç, ağaççık ve
orman florasına a�t tohum ve f�danların üret�ld�ğ� f�danlıkları,

��) Sert�f�kalı blok: Temel bloklardan elde ed�len veya yurt dışından �thal ed�len, temel sert�f�kaya sah�p olduğu
belgelend�r�len f�deler �le Bakanlıkça yetk�lend�r�len kuruluşlar tarafından özel korumalı tel seralarda veya �zolasyon
mesafes�ne uygun açık alanlarda kurulan sert�f�kalı sınıfta f�de elde etmek �ç�n yapılan parsel�,

jj) Sert�f�kalı f�dan: Sert�f�kalı üret�m materyal� �le üret�lerek, kontrol sonucu sert�f�kalandırılan f�danı,
kk) Sert�f�kalı tohumluk: Tesc�l ed�lm�ş ve üret�m �z�nl� çeş�tler�n tarla ve laboratuvar muayeneler� yapılarak,

mevzuattak� standartlarına uygunluğu bel�rt�len ambalajlanmış, et�ketlenm�ş ve lüzumu hal�nde mühürlenm�ş
tohumlukları,

ll) Sert�f�kasyon kuruluşu: Tüm kontroller� tamamlanmış organ�k ürünü/organ�k g�rd�y� kontrol kuruluşunun
yaptığı kontrol ve bu kontrole �l�şk�n b�lg� ve belgeler �le gerek duyulan hallerde yaptırılacak anal�zlere dayanarak
sert�f�kalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetk� ver�lm�ş gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

mm) Standart f�dan: Et�ket�nde bel�rt�len �sm� üret�c�s� tarafından garant� ed�len, menşe� sert�f�kası olmayan
damızlıklardan üret�len, kontrol sonucu sert�f�kalandırılan f�danı,

nn) Stratej�k b�tk�sel üret�m: Ekonom�k değer� yüksek ve arz açığı olan ürünlere yönel�k yapılan üret�m�,
oo) Su kaynağı: Sulama suyunun tem�n ed�leceğ� depolama yapıları, pınarlar, göller, akarsular ve sulama

kanallarını,
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öö) Su ürünler� kuluçkahane belges�: Kuluçkahanede yavru balık üret�m� yapan yet�şt�r�c�lere Bakanlıkça
ver�len geçerl� belgey�,

pp) Su ürünler� ruhsat tezkeres�: Su ürünler� avcılık faal�yet�nde bulunacak balıkçı gem�ler�ne, Bakanlıkça
düzenlen�p ver�len belgey�,

rr) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges�: Su ürünler� üret�m faal�yet�nde bulunan yet�şt�r�c�lere Bakanlıkça ver�len
geçerl� belgey�,

ss) Süs b�tk�s�: Doku kültürü de dâh�l olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estet�k, fonks�yonel ve
ekonom�k amaçlarla üret�len/çoğaltılan/büyütülen b�tk�y�,

şş) Süs b�tk�s� üret�c�s�: 15/5/2009 tar�hl� ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk
Sektöründe Yetk�lend�rme ve Denetleme Yönetmel�ğ�n�n 15 �nc� maddes�ne göre ver�len süs b�tk�s� üret�c� belges�ne
sah�p olan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

tt) Tarımsal amaçlı kooperat�fler: Bakanlığın görev alanına g�ren 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler
Kanunu hükümler�nce kurulan tarımsal amaçlı kooperat�fler�,

uu) Tarımsal amaçlı üret�c� b�rl�kler�: 29/6/2004 tar�hl� ve 5200 sayılı Tarımsal Üret�c� B�rl�kler� Kanunu
kapsamında kurulan ve faal�yet gösteren tarımsal üret�c� b�rl�kler�n�,

üü) Tarımsal ürünler�n �şlenmes�: B�r tarımsal ürünün f�z�ksel durumunda ya da görünümünde değ�ş�kl�k
yapılarak yen� b�r ürün elde ed�lmes� faal�yetler�n�,

vv) TARSİM: Tarım S�gortaları Havuzunu,
yy) Tekne: Den�zlerde ve �ç sularda su ürünler� araştırmasında, �st�hsal�nde, nakl�nde, �şlenmes�nde kullanılan

kayık, sandal, yelkenl�, şat, salmavna g�b� vasıtalarla buharlı veya motorlu b�lumum yüzer vasıtaları,
zz) Temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len kuruluşlar tarafından ön temel

bloklardan elde ed�len veya yurt dışından �thal ed�len, ön temel kademede olduğu belgelend�r�len f�delerle, özel
korumalı tel seralarda veya �zolasyon mesafes�ne uygun açık alanlarda kurulan v�rüsten ar� temel sınıfta f�de elde
etmek �ç�n yapılan parsel�,

aaa) TİGEM: Tarım İşletmeler� Genel Müdürlüğünü,
bbb) TKK: Türk�ye Tarım Kred� Kooperat�fler� Merkez B�rl�ğ�n�,
ccc) Tohumluk: B�tk�ler�n üret�lmes�nde kullanılan vejetat�f (f�de, f�dan, aşı gözü, aşı kalem�, yumru, çel�k ve

soğan) ve generat�f (tohum) çoğaltım materyal�n�,
ççç) Tohumluk sert�f�kası: Tohumluğun sınıf ve kademes�n� bel�rten ve Bakanlık tarafından görevlend�r�lm�ş

sert�f�kasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgey�,
ddd) Üç nolu damızlık ün�tes�: İk� nolu ün�telerden elde ed�len veya yurt dışından �thal ed�len ve temel

kademeye sah�p olduğu belgelend�r�len üret�m materyaller� veya f�danlarla, Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len
kuruluşlar tarafından �zolasyon mesafes�ne uygun alanlarda kurulan ve sert�f�kasyona tab� zararlı organ�zmalardan ar�
üret�m materyal� elde ed�len meyve damızlık b�tk�ler�n�,

eee) Üret�c�: Bakanlık tarafından oluşturulan �lg�l� tarımsal ver� tabanına (ÇKS, HAYBİS, ÖKS vb.) kayıtlı
olarak tarımsal üret�m yapan ya da yapacak olan gerçek ve tüzel k�ş� ç�ftç�ler�,

fff) Ürün sened�: L�sanslı depolara tesl�m ed�len tarım ürünler� karşılığında nama veya emre düzenlenen,
ürünler�n mülk�yet�n� tems�l ve rehn�n� tem�n eden, tem�nat olarak ver�leb�len, c�ro ed�leb�len veya ed�lemeyen ve
5300 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununda
düzenlenen makbuz sened� hükümler�ne tab� olan matbu kıymetl� evrakı,

ggg) Yem b�tk�s�: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmes� �ç�n gerekl� kaba ve kes�f yem üret�m�ne
yönel�k olarak yet�şt�r�len tek yıllık ve çok yıllık b�tk�ler�,

ğğğ) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş: Organ�k tarımda ve �y� tarım uygulamalarında, kontrol ve sert�f�kasyon
kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sert�f�kasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetk� ver�lm�ş gerçek veya tüzel
k�ş�ler�,

hhh) Yetk�lend�r�lm�ş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üret�c� belges�ne sah�p, �lg�l� alt b�rl�klere üye ve
Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Özell�kl� İnd�r�m Kr�terler�
Özell�kl� �nd�r�m kr�terler�
MADDE 4 – (1) Karar kapsamında kred�lerden yararlanacak olan üret�c�ler, aşağıdak� fıkralarda bel�rt�len

özell�kl� kr�terler� sağlamaları hal�nde, üret�m konuları �ç�n bel�rlenen taban �nd�r�m oranlarına �lave olarak, şartlarını
sağladıkları özell�kl� kr�ter �nd�r�m oranlarından da yararlandırılır.

(2) Sütçü ve komb�ne sığır yet�şt�r�c�l�ğ�, damızlık düve yet�şt�r�c�l�ğ�, büyükbaş hayvan bes�c�l�ğ� ve küçükbaş
hayvancılık konularında, aşağıda bel�rt�len �llerde faal�yet gösteren/gösterecek üret�c�ler öncel�kl� bölge yatırımı
özell�kl� kr�ter�nden yararlanab�lecekt�r.

a) Sütçü ve komb�ne sığır yet�şt�r�c�l�ğ�: Adana, Afyonkarah�sar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkes�r, B�lec�k,
Burdur, Bursa, Çanakkale, Den�zl�, Ed�rne, Esk�şeh�r, Isparta, İstanbul, İzm�r, Karaman, Kayser�, Kırklarel�, Konya,
Kütahya, Man�sa, Mers�n, Muğla, Nevşeh�r, N�ğde, Sakarya, Tek�rdağ, Uşak.

b) Damızlık düve yet�şt�r�c�l�ğ�: Adana, Afyonkarah�sar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkes�r, B�ngöl,
Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Den�zl�, D�yarbakır, Elazığ, Erz�ncan, Erzurum, Esk�şeh�r, Isparta, İzm�r,
Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayser�, Kırklarel�, Konya, Malatya, Muş, Osman�ye, Samsun, S�vas,
Tuncel�, Trabzon, Van, Yozgat.
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c) Büyükbaş hayvan bes�c�l�ğ�: Adana, Afyonkarah�sar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkes�r,
Burdur, Bursa, Çanakkale, Den�zl�, D�yarbakır, Ed�rne, Elazığ, Gaz�antep, Isparta, İzm�r, Kahramanmaraş, Kayser�,
Kırklarel�, Kırşeh�r, Konya, Malatya, Man�sa, Muğla, N�ğde, Tek�rdağ, Uşak, Şanlıurfa.

ç) Küçükbaş hayvancılık: Adana, Adıyaman, Afyonkarah�sar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkes�r,
Batman, B�ngöl, B�tl�s, Burdur, Bursa, Çanakkale, Den�zl�, D�yarbakır, Ed�rne, Elazığ, Erz�ncan, Erzurum, Esk�şeh�r,
Gaz�antep, Hakkar�, Iğdır, Isparta, İzm�r, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayser�, Konya, Kütahya, Malatya,
Man�sa, Mard�n, Mers�n, Muş, N�ğde, S��rt, S�vas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tuncel�, Uşak, Van, Yozgat.

(3) Atıl �şletme özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n, kred� �le satın alınacak hayvancılık �şletmes�n�n
asgar� b�r yıldır gayr�faal olması gerekmekted�r. B�r yıllık süre, �şletmeye kayıtlı son hayvanın �şletmeden çıkış tar�h�
esas alınarak bel�rlen�r. Hayvan çıkış tar�h�n�n bel�rlenmes�nde güncel HBS kayıtları esas alınır.

(4) Yurt �ç�nde doğan hayvan alımı/kullanımı özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n, kred�yle yen�
alınacak hayvanların veya �şletmedek� mevcut hayvanların yurt �ç�nde doğmuş olması gerekl�d�r.

(5) Kend� yem�n� üretme/mera kullanımı özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n;
a) Büyükbaş hayvancılık faal�yetler�nde �şletmedek� hayvan başına asgar� b�r dekar, küçükbaş hayvancılık

faal�yetler�nde �se her on hayvan başına b�r dekar yem b�tk�s� ek�l�ş� bulunması,
b) Yem b�tk�s� ek�l�şler�n�n Bakanlık kayıt s�stem�ne kayıtlı olması,
c) Mera kullanan üret�c�ler�n bu hususu �l/�lçe müdürlükler� ve/veya köy muhtarlıklarından alacakları belgeyle

tevs�k etmeler� gerekl�d�r.
ç) Süt sığırcılığında asgar� ek�l�ş m�ktarının bel�rlenmes�nde sağmal hayvan sayısı esas alınır.
(6) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n, bu Tebl�ğ�n 12 nc� maddes�nde su

ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le �lg�l� bel�rlenen şartların sağlanması gerekmekted�r.
(7) Modern basınçlı sulama s�stem� kullanımı özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n, bu Tebl�ğ�n 23 üncü

maddes�nde bel�rt�len sulama s�stemler�nden b�r veya b�rkaçının kullanılıyor olması gerekmekted�r.
(8) Sert�f�kalı tohum, f�de, f�dan kullanımı özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n;
a) Yurt �ç�nde üret�len sert�f�kalı tohumu kullanarak b�tk�sel üret�m yapması,
b) Yurt �ç�nde üret�len sert�f�kalı/standart belgel� ç�lek f�des� ve standart olarak üret�len yem b�tk�ler� ve

yemekl�k dane baklag�l tohumları ve b�tk� pasaportu bulunan sebze f�deler� �le üret�m yapması,
c) Yurt �ç�nde üret�len sert�f�kalı/standart meyve/asma f�danları �le bağ/bahçe tes�s etmes�,
ç) Kullanılan tohum ve f�dana a�t sert�f�kanın, ç�lek f�des�ne a�t sert�f�ka veya standart ç�lek f�des� belges�n�n

ve sebze f�des�ne a�t b�tk� pasaportunun �braz ed�lmes�,
d) Düzenlenen faturalar üzer�nde tohum ve f�dana a�t sert�f�ka tar�h� ve numaranın, ç�lek f�des�nde sert�f�ka

veya standart ç�lek f�des� belges�ne a�t tar�h ve numaranın, sebze f�des�nde �se operatör numarası ve b�tk� pasaportu
numarasının yazılı olması,

gerek�r.
(9) Stratej�k b�tk�sel ürün özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n, sözleşmel� üret�me konu ürün/ürünler�n

bu Tebl�ğ�n 18 �nc� maddes�nde sayılan ürünlerden olması gerekl�d�r.
(10) Jeotermal, yen�leneb�l�r, atık enerj� kullanımı özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n, �şletmen�n

enerj� �ht�yacının, jeotermal ve/veya güneş, rüzgar, b�okütle vb. yen�leneb�l�r enerj� kaynakları kullanılarak sağlanması
ve/veya başka b�r faal�yet�n sonucu olarak ortaya çıkan atık enerj�n�n (yüksek ısılı buhar, atık sıcak su vb.) �şletmede
kullanılab�l�r enerj�ye dönüştürülmes� suret�yle karşılanması gerekl�d�r.

(11) Sözleşmel� üret�m özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n, üret�c�ler�n, sözleşmel� üret�m �le �lg�l� usul
ve esaslar hakkındak� yürürlüktek� mevzuat kapsamında, sözleşmel� üret�m yapmaları gerekl�d�r.

(12) Organ�k/�y� tarım uygulamaları kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n;
a) İy� tarım uygulamalarında;
1) 7/12/2010 tar�hl� ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İy� Tarım Uygulamaları Hakkında

Yönetmel�k esasları dah�l�nde b�reysel (gerçek veya tüzel k�ş�l�k) veya grup (üret�c� örgütü veya müteşebb�s)
sert�f�kasyonu kapsamında �y� tarım uygulamaları kr�terler�ne uygun faal�yette bulunması,

2) B�reysel sert�f�kasyon kapsamında faal�yet gösteren üret�c�ler�n yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar kontrolünde �y�
tarım uygulamaları faal�yetler�nde bulunduklarına da�r söz konusu kuruluşlar �le yaptıkları sözleşmey� Bankaya
ve/veya TKK’ya �braz etmes�,

3) Grup sert�f�kasyonu kapsamında (üret�c� örgütü veya müteşebb�s) �y� tarım uygulamaları faal�yet�nde
bulunan üret�c�ler�n; bağlı oldukları grubun yetk�lend�r�lm�ş kuruluşla yaptığı sözleşme �le grup, üret�c� örgütü �se,
üret�c� örgütünün �dar� organına verd�kler� �y� tarım uygulamaları faal�yet�nde bulunacaklarına �l�şk�n taahhütnamey�;
grup, müteşebb�s çatısı altında b�r araya gelen üret�c�ler �se müteşebb�s �le yaptıkları sözleşmey� �lg�s�ne göre Bankaya
veya TKK’ya �braz etmes�,

4) Üret�m dönem� sonunda düzenlenen sert�f�kayı �lg�s�ne göre Banka veya TKK’ya �braz etmeler�,
gerek�r.
b) Organ�k tarım uygulamalarında;
1) 1/12/2004 tar�hl� ve 5262 sayılı Organ�k Tarım Kanunu �le 18/8/2010 tar�hl� ve 27676 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Organ�k Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İl�şk�n Yönetmel�k dah�l�nde, organ�k veya geç�ş
sürec�nde, organ�k tarımsal ürün üret�lmes�,

2) Organ�k ve geç�ş sürec�nde olan ve Organ�k Tarım B�lg� S�stem� (OTBİS)’nde kayıtlı b�reysel veya üret�c�
gurubu �ç�nde organ�k tarım faal�yet�nde bulunan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n Bakanlık �l müdürlükler�nden OTBİS’e
kayıtlı olduklarına da�r aldıkları resm� belgey� �lg�s�ne göre Bankaya veya TKK’ya �braz etmeler�,

3) Üret�m dönem� sonunda düzenlenen sert�f�kayı �lg�s�ne göre Banka veya TKK’ya �braz etmeler�,
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gerek�r.
(13) Genç ç�ftç� özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n;
a) Gerçek k�ş� üret�c�ler�n/g�r�ş�mc�ler�n kred� kullandıkları tar�hte 40 yaşını aşmamış (41 yaşından gün

almamış) olmaları ve kend� adlarına tarımsal üret�m faal�yet�nde bulunmaları/bulunacak olmaları gerek�r.
b) Tüzel k�ş� üret�c�ler�n ortaklarının asgar� %51 h�sseye sah�p olanlarının, gerçek k�ş�lerde aranan şartı

sağlaması ve bu şartı sağlayan ortağın/ortakların kred� vades� boyunca ortaklığının devam etmes� gerek�r.
c) Yatırım kred�ler�n�n d�l�mler hal�nde kullandırılması durumunda, �lk kred� d�l�m�n�n kullandırıldığı tar�hte

yukarıdak� kr�terler�n sağlanması aranır.
(14) Kadın ç�ftç� özell�kl� kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n;
a) Gerçek k�ş�lerde kadın üret�c�n�n kend� adına üret�m yapıyor/yapacak olması,
b) Tüzel k�ş� üret�c�ler�n ortaklarının asgar� %51 h�sseye sah�p kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan

ortağın/ortakların kred� vades� boyunca ortaklıklarının devam etmes�,
gerek�r.
(15) Yurt �ç�nde üret�len mak�ne alımı kr�ter�nden yararlanılab�lmes� �ç�n, kred�yle alınacak mak�ne ve

ek�pmanların yurt �ç�nde kurulu fabr�kalarda/tes�slerde üret�l�yor olması gerek�r. Yurt dışından demonte olarak get�r�l�p
yalnızca monte ed�lmek suret�yle satılan mak�ne ve ek�pmanlar bu kapsamda değerlend�r�lmeyecekt�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kred�lend�rme Konuları ve Tekn�k Kr�terler

Sütçü ve komb�ne sığır yet�şt�r�c�l�ğ�  
MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üret�c�lere fa�z �nd�r�ml� �şletme ve yatırım kred�s� kullandırılab�lmes� �ç�n;

ell� baş ve üzer� kapas�tede, manda veya damızlık sığır �şletmes� kurmaları veya �şletme kapas�tes�n� ell� baş ve üzer�ne
çıkarmaları gerek�r.

(2) Sığır yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n kullandırılacak olan yatırım kred�ler�, sütçü ırklar (Jersey, Holste�n ve Avrupa
kırmızıları), komb�ne ırklar (Montbel�ard, Brown Sw�ss ve S�mental) �le manda alımları, barınak yapımı ve tad�latı,
süt sağım ün�tes� ve süt soğutma tankı, yem hazırlama ün�tes�, balya mak�nes�, çayır b�çme mak�nes�, s�laj mak�nes�,
hayvan yatağı, travay, gübre yönet�m� �le �lg�l� altyapı ve alet-ek�pman alımı, kurulu �şletmeler�n münfer�t alet-
ek�pman alımları �le d�ğer yatırım g�derler�n� kapsar.

(3) Kred� �le tem�n ed�lecek sığırların, Bakanlık kayıt s�stem�ne kayded�lm�ş, damızlık belges�ne sah�p, �lk
yavrusuna gebe veya en fazla �lk doğumunu yapmış ve azam� otuz altı aylık yaşta olması gerek�r. Kred� �le tem�n
ed�lecek mandalar �se Bakanlık kayıt s�stem�ne kayded�lm�ş, �lk yavrusuna gebe veya en fazla �lk doğumunu yapmış
ve azam� kırk sek�z aylık yaşta olması gerek�r.

(4) Bu kapsamda �şletme ve/veya yatırım kred�s� kullandırılab�lmes� �ç�n, hayvan alımı amacıyla kred�
kullandırılmasa dah� �şletmeye alınacak hayvanların bel�rt�len n�tel�kler� taşıması gerek�r. Kurulu �şletmeler�n hayvan
alımı dışındak� �şletme ve/veya yatırım kred�s� talepler�nde �se hayvanların yaşı dışındak� d�ğer tüm kr�terler (damızlık
belges�ne sah�p olma, HBS’de kayıtlı olma) aranır.

(5) Yalnızca �şletme kred�s� talepler�n�n değerlend�r�lmes�nde, �şletmedek� hayvanlar �ç�n damızlık belges�
yer�ne �lg�l� Damızlık B�rl�ğ� tarafından onaylanmış e-ıslah ver� tabanı (kulak küpe numaraları bel�rt�lerek) kayıtları
esas alınarak �şlem yapılab�l�r.

Damızlık düve yet�şt�r�c�l�ğ�
MADDE 6 – (1) Karar kapsamında damızlık düve yet�şt�r�c�l�ğ� kred�s�nden yararlanab�lmek �ç�n; ell� baş ve

üzer� kapas�tede �şletme kurmaları veya mevcut �şletme kapas�tes�n� ell� baş ve üzer�ne çıkarmaları gerek�r.
(2) Karar kapsamında damızlık düve yet�şt�r�c�l�ğ� kred�s�nden yararlanab�lmek �ç�n; sütçü ırklar (Jersey,

Holste�n ve Avrupa kırmızıları), komb�ne ırklar (Montbel�ard, Brown Sw�ss ve S�mental), manda �le ell� baş ve üzer�
kapas�tede �şletme kurmaları veya �şletme kapas�tes�n� ell� baş ve üzer�ne çıkarmaları gerek�r.

(3) Damızlık düve yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n yatırım kred�ler�, barınak yapımı ve tad�latı, yem hazırlama ün�tes�, balya
mak�nes�, çayır b�çme mak�nes�, s�laj mak�nes�, hayvan yatağı, travay,  gübre yönet�m� �le �lg�l� altyapı ve alet-
ek�pman alımını, kurulu �şletmeler�n münfer�t alet-ek�pman alımlarını ve d�ğer yatırım g�derler�n� kapsar.

(4) İşletme kred�s� �le tem�n ed�lecek damızlık sığırlar, HBS’ye kayıtlı, damızlık belges�ne sah�p, dört-on üç
aylık yaş aralığında olmalıdır. Yurt �ç�nden alınacak damızlık sığırlar hastalıktan ar� �şletmelerden alınmış olmalı veya
�şletme düve satışından önce ar�l�k statüsü kazanmış olmalıdır. İl/�lçe müdürlükler�nden �şletmen�n ar� olduğuna da�r
belge alınır.

(5) Kred� �le tem�n ed�lecek mandalar �se HBS’de kayıt altına alınmış, on �k�-y�rm� dört aylık yaş aralığında
olmalıdır.

Büyükbaş hayvan bes�c�l�ğ�
MADDE 7 – (1) Karar kapsamında büyükbaş hayvan bes�c�l�ğ� kred�s�nden yararlanab�lmek �ç�n; manda dâh�l

olmak üzere ell� baş ve üzer�nde bes� sığırcılığı �şletmes� kurmaları veya �şletme kapas�tes�n� ell� baş ve üzer�ne
çıkarmaları gerek�r.

 (2) Bes� sığırcılığı �ç�n yatırım kred�ler�, barınak yapımı ve tad�latı, yem hazırlama ün�tes�, balya mak�nes� ve
çayır b�çme mak�nes�, travay, tartı s�stem�, gübre yönet�m� �le �lg�l� altyapı ve alet-donanım alımı, kurulu �şletmeler�n
münfer�t alet-ek�pman alımlarını ve d�ğer yatırım g�derler�n� kapsar.

(3)  İşletme kred�s� �le tem�n ed�lecek hayvanların azam� y�rm� aylık yaşta, erkek ve Bakanlık kayıt s�stem�nde
kayıtlı olmaları gerek�r.

Küçükbaş hayvancılık
MADDE 8 – (1) Karar kapsamında küçükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� kred�s�nden yararlanab�lmek �ç�n; koyunda

en az �k� yüz ell� baş, keç�de en az yüz baş kapas�teye sah�p �şletme kurmaları ya da mevcut kapas�teler�n� bel�rt�len
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kapas�telere veya üzer�ne çıkarmaları; küçükbaş hayvan bes�c�l�ğ�nde �se �k� yüz ell� baş ve üzer�nde bes� �şletmes�
kurmaları veya �şletme kapas�tes�n� �k� yüz ell� baş ve üzer�ne çıkarmaları gerek�r.

(2) Küçükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� ve bes�c�l�ğ� �ç�n yatırım kred�ler� barınak yapımı ve tad�latını, yem
hazırlama ün�tes�, balya mak�nes�, çayır b�çme mak�nes�, s�laj mak�nes�, tartı s�stem�, kurulu �şletmeler�n münfer�t alet-
ek�pman alımlarını, d�ğer yatırım g�derler� �le küçükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n süt sağım ün�tes� ve süt soğutma
tankı alımlarını kapsar. Küçükbaş hayvan bes�c�l�ğ� �ç�n erkek hayvan alımı �şletme kred�s� kapsamında, küçükbaş
hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�nde d�ş� hayvan alımı yatırım kred�ler� kapsamında değerlend�r�l�r.

(3) Küçükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� amacıyla tem�n ed�lecek d�ş� hayvanların Bakanlık kayıt s�stem�nde kayıtlı
ve altı-y�rm� dört aylık yaşta, küçükbaş hayvan bes�c�l�ğ� amacıyla tem�n ed�len erkek hayvanların �se en az üç aylık
yaşta ve Bakanlık kayıt s�stem�nde kayıtlı olmaları gerek�r.

Arıcılık
MADDE 9 – (1) Karar kapsamında; Bakanlık Arıcılık Kayıt S�stem�ne kayıtlı, asgar� ell� adet arılı kovanı olan

�şletmeler, mevcut arılı kovan sayısını ell� ve üzer�ne çıkarmak �steyen �şletmeler �le Bakanlıktan bombus arısı ön
�z�nl� veya �z�nl� �şletmeler arıcılık kred�s�nden yararlandırılır.

 (2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kred�ler�; arılı kovan, polen kapanlı yen� kovan (boş),
elektr�kl� ç�t s�stem�, bal süzme mak�nes�, bal dolum ve paketleme mak�nes�, polen kurutma ve tem�zleme, kek
hazırlama mak�neler� alımı, �k� yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovan �le gezg�nc� arıcılık yapan üret�c�ler �ç�n
jeneratör, güneş enerj� s�stem�, arıcı barakası veya karavanı alımı, yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sah�p ana
arı üret�m� yapmak �steyen arıcılara; ana arı üret�m� �ç�n jeneratör, güneş enerj� s�stem�, ç�ftleşt�rme kovanı veya
kutusu (en az b�n adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı, bombus arısı yet�şt�r�c�ler� �ç�n, b�na yapımı ve tad�latı,
raf s�stemler�, �lg�l� alet ve ek�pman alımı �le d�ğer yatırım g�derler�n� kapsar.

(3) Arıcılık faal�yetler� kapsamında kullandırılacak �şletme kred�ler�; arıcılık malzemeler� (maske, körük, el
dem�r�, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve b�z g�b�) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı �lacı alımı, gezg�nc� arıcılık
yapan arıcılara, �şç�l�k dah�l arı nakl�ye g�derler�, ana arı üret�m� yapan �şletmelere �se şeker, temel petek, kek, ana arı
üret�m malzemeler� (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezves�, larva çantası, ana arı nakl�ye
kafes� ve ana arı ızgarası g�b�), bombus arısı üret�m�ne yönel�k �ht�yaç duyulan (polen, şeker, plast�k kap ve ambalaj
malzemes� g�b�) alımları kapsar.

(4) Arıcılık (bal arısı) yatırım ve �şletme kred�ler�nde, Arıcılık Kayıt S�stem�ne kayded�lm�ş kovan ve
sayılarını göster�r belge �sten�r.

(5) Bombus arısı yatırım ve �şletme kred�ler�nde, �l müdürlüğünden alınacak ön �z�nl� ya da �z�nl� olduğuna
da�r yazı �sten�r.

Kanatlı sektörü
MADDE 10 – (1) Karar kapsamında, etl�k p�l�ç yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n asgar� on b�n adet; kaz, ördek, h�nd� �ç�n

asgar� b�n adet; bıldırcın �ç�n asgar� �k� b�n adet; deve kuşu �ç�n asgar� ell� adet ve üzer� kapas�telerde �şletme kuran
veya kurulu �şletme kapas�tes�n� asgar� bu kapas�telere çıkaran üret�c�lere kanatlı hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� kapsamında
yatırım ve �şletme kred�s� kullandırılır.

(2) Yumurta tavukçuluğunda asgar� yed� b�n beş yüz adet ve üzer�nde kapas�teye sah�p kurulu mevcut
�şletmelere �şletme kred�s� ve mevcut kurulu �şletme kapas�tes�n� artırmaya yönel�k yatırım olmamak kaydıyla
tes�sler�nde bakım, onarım, modern�zasyon ve mak�ne ek�pman alımı/yen�lenmes� vb. amaçlarla yapılacak harcamalar
�ç�n yatırım kred�s� kullandırılab�l�r. Bu kapsamda, yumurta tavukçuluğunda yen� tes�s yapımı ve/veya kapas�te
artırımı amacıyla yatırım kred�s� ve kapas�te artıran �şletmeler�n artırılan kapas�tes�ne �sabet eden kısmı �ç�n �şletme
kred�s� kullandırılmaz.

(3) Kanatlı sektörüne yönel�k yatırım kred�ler�; kümes (yumurta tavukçuluğunda yen� ve �lave kümesler ayrık),
gübre �şleme tes�s�, yumurta �şleme, tasn�f, paketleme ün�tes�/tes�s�, yapımı ve tad�latlarını, b�yogüvenl�k önlemler�n�,
yem deposu/s�losu, d�ğer �lg�l� alet-ek�pman ve mak�ne alımı �le d�ğer yatırım g�derler�n� kapsar.

(4) Kanatlı sektörüne yönel�k �şletme kred�ler�; ruhsatlı kanatlı üret�m �şletmeler�nden, yet�şt�r�lmek üzere
alınacak t�car� c�vc�v ve yarka alımı �le bu hayvanların yem ve d�ğer �şletme g�derler�n� kapsar.

Kanatlı sektörü damızlık yet�şt�r�c�l�ğ�
MADDE 11 – (1) Karar kapsamında, damızlık kanatlı yet�şt�r�c�l�ğ� kred�s� kullanab�lmek �ç�n asgar�; damızlık

etl�k tavuğu on b�n adet, damızlık yumurta tavuğu on  b�n adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enst�tüsü
Müdürlüğünce ülkem�z �ç�n gel�şt�r�lm�ş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu b�n adet, damızlık h�nd� beş b�n
adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın b�n adet, damızlık deve kuşunda yüz adet ve üzer� kapas�telerde �şletme
kurulması veya kurulu �şletmeler�n kapas�teler�n�n asgar� bu kapas�telere çıkarılması gerek�r.

(2) Damızlık kanatlı hayvanların, damızlık büyük ebeveyn (grandparentstock), damızlık ebeveyn (parentstock)
olduklarını bel�rten sağlık sert�f�kası ve fatura �sten�r.

(3) Damızlık kanatlı yet�şt�r�c�l�ğ� yatırım kred�ler�; damızlık kümes, damızlık kanatlı üret�m� yapmak kaydıyla
kuluçkahane, gübre �şleme tes�s�, yapımı ve tad�latını, b�yogüvenl�k önlemler�, yem deposu/s�losu, �lg�l� alet-ek�pman
ve mak�ne alımı �le d�ğer yatırım g�derler�n� kapsar.

(4) Damızlık kanatlı yet�şt�r�c�l�ğ� �şletme kred�ler�; yet�şt�r�lmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık yumurta,
damızlık c�vc�v ve damızlık yarka alımı �le bu hayvanların yem, �laç ve d�ğer �şletme g�derler�n� kapsar.

Su ürünler� sektörü
MADDE 12 – (1) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapacak olan üret�c�ler�n Karar kapsamında fa�z �nd�r�ml� yatırım

kred�s�ne başvurab�lmeler� �ç�n projeler�n�n Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerek�r. Yatırım kred�ler� projede
yer alan kafes ve havuz g�b� her türlü su ürünler� yet�şt�r�c�l�k s�stemler� ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu

win-8-
Vurgu
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s�stemler�n kapalı devre üret�m s�stem�ne dönüştürülmes� dah�l modern�zasyonları, alet-ek�pman alımı, tekne ve barç
alımı �le bakım/onarımı, h�drol�k yükleme ve boşaltma aparatı alımı g�b� konuların f�nansmanını kapsar.

(2) İşletme kred�s� �se, Bakanlıkça ver�len su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges�ne ve/veya su ürünler� kuluçkahane
belges�ne sah�p üret�c�ler�n �şletme g�derler�n�n f�nansmanını kapsar.

(3) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapacak üret�c�lere kullandırılacak yatırım kred�ler�nde Bakanlıkça onaylanan
projeler, �şletme kred�ler�nde �se Bakanlıkça ver�len su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges�nde ve/veya su ürünler�
kuluçkahane belges�nde bel�rt�len kapas�te esas alınır.

(4) Su ürünler� avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsat tezkeres� düzenlenm�ş balıkçı gem�s� sah�pler�n�n
gem�ler� �ç�n jeneratör, soğuk muhafaza odası yapımı �le buz mak�nes� alımı, balık ağları �le d�ğer av araç ve
gereçler�n�n alımı, Bakanlıkça bel�rlenen özell�kler� taşıyan gem� tak�p c�hazları �le elektron�k kayıt defter� c�hazlarının
alımı, mevcut balıkçı gem�ler�n�n modern�zasyonu, mevcut balıkçı gem�ler�nden geçerl� ruhsata sah�p olan balıkçı
gem�s� satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında yen� gem� �nşası g�b� konularda
yatırım kred�s�; bakım/onarım, yakıt �şç�l�k ve benzer� g�derler �le tak�p ve kayıt c�hazları �ç�n �ht�yaç duyulan �şletme
g�derler�ne yönel�k �şletme kred�s� talepler� Karar kapsamında değerlend�r�l�r. Boy uzatma hakkının kullanılmasına
yönel�k yatırım kred�s� talepler�nde üret�c�lerce gem�n�n boy uzatma hakkının bulunduğuna da�r �l/�lçe
müdürlükler�nce onaylanmış yazı �le başvuruda bulunulacak, yatırımın tamamlanmasını müteak�p yen� ruhsat
tezkeres� �braz ed�l�r.

(5) Yatırım kred�ler�nde (münfer�t alet-ek�pman alımları har�ç) ve �şletme kred�ler�nde Bakanlıkça ver�len su
ürünler� ruhsat tezkeres�nde bel�rt�len tam boy uzunluğu esas alınır.

Geleneksel (yaygın) hayvansal üret�m
MADDE 13 – (1) Hayvansal üret�m konu başlığı altında Kararda bel�rt�lmeyen hayvansal üret�m konularında

veya Kararda bel�rt�len hayvansal üret�m konularında yer almakla b�rl�kte yukarıda �lg�l� konu başlığı altında bel�rt�len
kapas�te, ırk ve yaş şartı g�b� tekn�k kr�terler� taşımayan konularda faal�yet gösteren üret�c�ler�n fa�z �nd�r�ml� kred�
talepler� bu başlık altında değerlend�r�l�r.

Kontrollü örtüaltı tarımı
MADDE 14 – (1) Yatırım kred�ler� �le �lg�l� olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sah�p en az on dekar

büyüklüğündek� seralarda Örtüaltı Kayıt S�stem� Yönetmel�ğ�ne uygun olarak örtüaltı yet�şt�r�c�l�ğ� yaptığı �l/�lçe
müdürlüğünce tesp�t ed�lerek Örtüaltı Kayıt S�stem�nde (ÖKS) kayıt altına alınan �şletmeler �le kontrollü örtüaltı
üretme koşullarına sah�p en az on dekar büyüklüğünde sera kuracak, sera modern�zasyonu yapacak ya da mevcut
serasının ölçeğ�n� asgar� on dekar ve üzer�ne çıkaracak üret�c�ler�n �l/�lçe müdürlükler�nce onaylanan projeler�
çerçeves�ndek� kred� talepler� Karar kapsamında değerlend�r�l�r.

(2) Yen� kurulacak �şletmeler�n başvuruları ve özlük b�lg�ler� �le �şletmeye a�t yapısal b�lg�ler, projen�n
tamamlanmasının ardından, başvuru sah�b�n�n �lave beyanı aranmaksızın �l/�lçe müdürlüğü tarafından Örtüaltı Kayıt
S�stem�ne kayded�l�r. Üret�m �le �lg�l� b�lg�ler�n kaydında üret�c�n�n beyanı aranır.

(3) İşletme kred�ler� �le �lg�l� olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sah�p en az on dekar büyüklüğündek�
seralarda Örtüaltı Kayıt S�stem� Yönetmel�ğ�ne uygun olarak örtüaltı yet�şt�r�c�l�ğ� yaptığı Bakanlıkça tesp�t ed�lerek
Örtüaltı Kayıt S�stem�nde (ÖKS) kayıt altına alınan �şletmeler�n �şletme kred�s� talepler� Karar kapsamında
değerlend�r�l�r.

(4) Örtüaltında yapılan süs b�tk�s� üret�m� �le �lg�l� �şletme ve yatırım kred�ler� bu Tebl�ğ�n 17 nc� maddes�
hükümler�nce değerlend�r�l�r.

(5) Örtüaltında yapılan muz yet�şt�r�c�l�ğ� �le �lg�l� �şletme ve yatırım kred�ler� bu Tebl�ğ�n 20 nc� maddes�
hükümler�nce değerlend�r�l�r.

Yem b�tk�s� üret�m�
MADDE 15 – (1) Karar kapsamında üret�c�ler�n her türlü tek yıllık, çok yıllık yem b�tk�ler� ve yapay çayır

mera tes�s� oluşturmak amacıyla düşük fa�zl� yatırım ve �şletme kred�s� kullanab�lmes� �ç�n;
a) Kaba/kes�f yem üret�m� yapmak amacıyla yem b�tk�ler� ek�l�ş� yaparak hasat etmeler� veya edecek olmaları,
b) Toplam ek�l�ş alanının en az on dekar olması,
c) Yapay çayır mera tes�sler� �ç�n �l�n ekoloj�s�ne uygun olarak hazırlanan projen�n �l müdürlüğünce

onaylanması,
ç) Gerçekte sulu şartlarda yet�şt�r�ld�ğ� halde bazı bölgeler�n �kl�m şartlarına uygun olarak kuru şartlarda

yet�şt�r�len yonca �ç�n, ün�vers�te ya da araştırma enst�tüler�n�n görüşünün bulunduğu yazının �l müdürlükler�nden
alınması,

gerek�r.
Yurt �ç� sert�f�kalı tohum, f�de, f�dan üret�m�
MADDE 16 – (1) Üret�c�ler�n aşağıdak� üret�m konularında Karar kapsamında, fa�z �nd�r�ml� kred�

kullanab�lmeler� �ç�n;
a) Tohumculuk Sektöründe Yetk�lend�rme ve Denetleme Yönetmel�ğ� kapsamında Yetk�lend�r�lm�ş

Tohumculuk Kuruluşu Belges�ne sah�p olması ve sert�f�kasyon s�stem� dah�l�nde yurt �ç� sert�f�kalı tohum, f�de, f�dan
veya doku kültürü �le tohumluk üret�m� yapması ve/veya sözleşmel� üret�m yapması,

b) 31/10/2006 tar�hl� ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümler�ne göre tohumluk üret�m, sert�f�kasyon,
pazarlama konularında, standart veya sert�f�kalı olarak tohum (h�br�t tohum dah�l), sebze f�des�, ç�lek f�des�, tohumluk
patates, meyve f�danı, asma f�danı veya meyve/asma üret�m materyal� üret�m� yapması/yapacak olması,

gerek�r.
(2) Yetk�lend�r�lm�ş tohumculuk kuruluşlarının, sert�f�kasyon sürec�nde yer alan hasat sonrası tohum alımı,

tohum çıkarma, �şleme, tem�zleme, �laçlama, sert�f�kalandırma, et�ketleme, ambalajlama, depolama, ısı ve nem
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kontrollü depo yatırımları g�b� faal�yetler karar kapsamında �şletme ve yatırım kred�s�ne konu ed�leb�l�r. Bu fıkra
kapsamındak� mak�ne-ek�pman alımlarında z�ra� kred�lend�rme belges� veya deney raporu aranmaz.

(3) Yetk�lend�r�lm�ş tohumculuk kuruluşlarının tohumluk üret�m� �le ıslah-araştırma ve gel�şt�rme sürec�nde
�ht�yaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuvarları, b�yoteknoloj� laboratuvarları, �kl�mlend�rme s�stemler�,
sulama s�stemler� kapsamında kullanılan alet-ek�pmanlar ve d�ğer altyapı h�zmetler� karar kapsamında �şletme ve
yatırım kred�s�ne konu ed�leb�l�r.

(4) Sebze tohumu ve standart olarak üret�len yem b�tk�ler� ve yemekl�k dane baklag�l tohumları üret�m� har�ç,
bu madde kapsamındak� taleplerde onaylı tohumluk beyannames� alınır.

(5) Meyve/asma üret�m materyal� (b�r nolu damızlık ün�tes�, �k� nolu damızlık ün�tes�, üç nolu damızlık ün�tes�
kurulması) �le ç�lek f�des� (ön temel blok, temel blok, sert�f�kalı blok kurulması) üret�m�ne yönel�k �şletme ve yatırım
kred�ler�nde üret�c�lerden damızlık ün�teler�n�n/blokların kurulmasına da�r Bakanlık tarafından ver�len yetk� belges�
�sten�r.

(6) Üret�m sezonu sonunda üret�len tohum, f�de ve f�danlar �ç�n düzenlenen sert�f�ka �lg�s�ne göre Bankaya
veya TKK’ya �braz ed�l�r.

Süs b�tk�s� üret�m�
MADDE 17 – (1) Üret�c�lere, örtüaltı üret�m� dah�l olmak üzere süs b�tk�ler�n�n üret�m� konusunda �şletme ve

yatırım kred�s� kullandırılır. Karar kapsamında fa�z �nd�r�ml� kred� kullanab�lmeler� �ç�n;
a) Yurt �ç�nde süs b�tk�s� (dış mekân, �ç mekân, kesme ç�çek ve soğanlı yumrulu b�tk�ler, doğal ç�m b�tk�s� ve

doğal rulo ç�m) ve süs b�tk�s� çoğaltım materyal� (f�dan, f�de, çel�k, soğan, yumru, doku kültürü, tohum ve benzer�)
elde etmek amacıyla üret�m yapan özel sektör yetk�lend�r�lm�ş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmel� üret�m
yapması,

b) Tohumculuk Sektöründe Yetk�lend�rme ve Denetleme Yönetmel�ğ� esaslarına göre süs b�tk�s� üret�c�
belges�ne ve süs b�tk�ler� üret�m �şletmes� kapas�te raporuna sah�p olması,

gerek�r.
Stratej�k b�tk�sel üret�m
MADDE 18 – (1) Üret�c�ler�n stratej�k b�tk�sel üret�m konusunda Karar kapsamında fa�z �nd�r�ml� kred�

kullanab�lmeler� �ç�n; asp�r, yağlık ayç�çeğ�, yağlık mısır, kolza, soya, susam, yağlık zeyt�n ve tıbb� aromat�k
b�tk�lerden “kek�k, yağlık gül, yağlık lavanta, oğulotu, zencef�l, sahlep, b�ber�ye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keç�
boynuzu, defne, fesleğen, l�kapa, ıhlamur, safran ve jojoba” üret�m�n� yapıyor/yapacak olması gerek�r.

(2) Mevcut fındık ve çay bahçeler�n�n yen�lenmes� ve gençleşt�r�lmes� �le �lg�l� harcamalar bu kapsamda
kred�lend�r�l�r.

(3) Bu kapsamda yalnızca mevcut fındık ve çay bahçeler�n�n yen�lenmes� ve gençleşt�r�lmes� amacıyla yatırım
kred�s� kullandırılab�l�r. D�ğer konularda bu başlıkta yalnızca �şletme kred�s� kullandırılab�l�r.

Meyve yet�şt�r�c�l�ğ� ve bağcılık
MADDE 19 – (1) Karar kapsamında meyve yet�şt�r�c�l�ğ� ve bağcılık konusunda �şletme ve/veya yatırım

kred�ler�nden yararlanab�lmek �ç�n üret�c�ler�n aynı parsel veya b�t�ş�k parseller üzer�nde üzümde en az on dekar, d�ğer
meyve türler�nde en az y�rm� beş dekar ve üzer�nde yen� kapama meyve bahçes� tes�s etmeler� ya da mevcut meyve
bahçes� ve/veya üzüm bağını bel�rt�len asgar� �şletme büyüklüğüne çıkarmaları gerek�r.

(2) Bu kapsamda kullandırılacak yatırım kred�ler�, araz�n�n tesf�yes� ve drenajı �le �lg�l� altyapı harcamaları,
f�dan alımı, gölgeleme, s�sleme, don ve dolu önlemeye yönel�k mak�ne ve ek�pmanların alımı, kend� üret�m kapas�tes�
�le sınırlı olmak kaydıyla boylama ve paketleme tes�s� yatırımlarına �l�şk�n harcamalar �le d�ğer yatırım g�derler�n�
kapsar.

Geleneksel (yaygın) b�tk�sel üret�m
MADDE 20 – (1) Karar kapsamında b�tk�sel üret�m konu başlığı altında bel�rt�lmeyen b�tk�sel üret�m

konularında faal�yette bulunan üret�c�ler �le Kararda bel�rt�len b�tk�sel üret�m konularında yer almakla b�rl�kte, bu
Tebl�ğde bel�rt�len kapas�telere ve/veya kr�terlere uymayan koşullarda üret�m yapan, Bakanlığın �lg�l� kayıt
s�stemler�ne kayıtlı üret�c�ler�n fa�z �nd�r�ml� kred� talepler� bu başlık altında değerlend�r�l�r.

Tarım mak�neler� (traktör ayrık)
MADDE 21 – (1) Karar kapsamında, 11/10/2000 tar�hl� ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tarımsal Mekan�zasyon Araçlarının Kred�l� Satışına Esas Deney ve Denet�mlerle İlg�l� Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2000/37)
kapsamında değerlend�r�len ve z�ra� kred�lend�rme belges� olan tüm tarımsal mekan�zasyon araçları �ç�n yatırım
kred�s� kullandırılab�l�r.

(2) Sab�t süt sağım tes�sler�, tam otomat�k süt sağım mak�naları (sağım robotları) ve sab�t güneş enerj�s�
s�stemler�nde z�ra� kred�lend�rme belges� yer�ne �şletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

Traktör
MADDE 22 – (1) Karar kapsamında, Tarımsal Mekan�zasyon Araçlarının Kred�l� Satışına Esas Deney ve

Denet�mlerle İlg�l� Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2000/37) hükümler�ne göre z�ra� kred�lend�rme belges� olan traktörler �ç�n
yatırım kred�s� kullandırılab�l�r. Traktör kred�s� kullandırılab�lmes� �ç�n üret�c�ler�n faal�yet konuları arasında b�tk�sel
üret�m veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üret�m� (damızlık dah�l) konularından en az b�r�s�n�n
bulunması şartı aranır.

(2) Elektr�kl� traktör alımı ve mevcut traktörler�n elektr�kl� traktöre dönüştürülmes� �ç�n yapılacak harcamalar
bu kapsamda değerlend�r�l�r.

(3) Kred� kapsamında alınacak �k�nc� el traktörlerde sek�z yaş ve altı olması şartı aranır.
Modern basınçlı sulama s�stem� yatırımı 
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MADDE 23 – (1) Üret�c�ler�n, su kaynağından alınan suyun tarla �ç�ne dağıtılması amacıyla damla, yüzey altı
damla (sadece meyve ağaçları ve bağ sulamasında), yağmurlama veya m�kro yağmurlama sulama s�stemler� kurulması
ve bu s�stemler�n otomasyonuna �l�şk�n teknoloj�k s�stemler (akıllı sulama s�stemler�, akıllı otomasyon s�stemler� ve
benzer� s�stemler) �le hareketl� sulama mak�neler� (da�resel hareketl�, doğrusal ve tamburlu s�stem yağmurlama sulama
mak�neler� vb.) konusundak� kred� talepler� Karar kapsamında değerlend�r�l�r.

(2) Modern basınçlı sulama s�stem� kullanan/kullanacak üret�c�ler�n elektr�k tem�n�, der�n kuyu açılması, der�n
kuyu teçh�zatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına �l�şk�n kred� talepler�, modern basınçlı sulama �çer�s�nde
değerlend�r�l�r.

(3) Modern basınçlı sulama s�stemler�n� kullanmayan üret�c�ler�n tarımsal sulama/der�n kuyu/suyun tarlaya
taşınmasına yönel�k kred� talepler� (çelt�k üret�m� har�ç) bu Tebl�ğ kapsamında değerlend�r�lmez.

(4) Modern basınçlı sulama s�stemler�nde kullanılmak üzere, 16/12/1960 tar�hl� ve 167 sayılı Yeraltı Suları
Hakkında Kanun esaslarına göre su tem�n� maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönel�k yatırım kred�s�, 167 sayılı
Kanun hükümler�ne göre arama belges� alınan kazılar ve kuyular �ç�n kullandırılır.

(5) Proje kred� taleb� uygun bulunan her başvuru �ç�n, üret�c� �k� adet Ek-1’de yer alan Basınçlı Sulama
S�stem� B�lg� Formu düzenleyerek, Banka veya TKK’ya �braz eder. Formun b�r aded� Banka veya TKK tarafından
uygulamanın yapıldığı �l müdürlüğüne gönder�l�r.

(6) Kred� talep konusu olan ve Tarımsal Mekan�zasyon Araçlarının Kred�l� Satışına Esas Deney ve
Denet�mlerle İlg�l� Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2000/37) esaslarına göre z�ra� kred�lend�rme belges� olan sulama ek�pmanları
�ç�n yatırım kred�s� kullandırılab�l�r.

(7) Üret�c�ler�n modern basınçlı sulama konusunda Karar kapsamında fa�z �nd�r�ml� kred� kullanab�lmeler�
�ç�n;

a) Üret�c�ye a�t güncel Ç�ftç� Kayıt S�stem� belges�n�,
b) Ek-2’de yer alan Sulama Projes� D�spoz�syonuna uygun olarak, 18/12/1991 tar�hl� ve 91/2526 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Z�raat Mühend�sler�n�n Görev ve Yetk�ler�ne İl�şk�n Tüzük hükümler�ne
göre yetk�l� z�raat mühend�sler� tarafından hazırlanmış, Bakanlık �l/�lçe müdürlükler�nce onaylanmış basınçlı sulama
projes�n�,

c) Su kaynağı çeş�d� yer üstü su kaynağı olan başvurular �ç�n �lg�l� kurumdan  (DSİ) alınacak su kullanım
�z�n/tahs�s belges�, yeraltı suyu kullanımlarında kuyu ruhsatını,

ç) Sulama s�stem�n�n elektr�k kullanımını gerekt�rmes� durumunda �lg�l� elektr�k �dares�nden abonel�k
yapıldığına da�r belgey�,

sunması gerek�r.
Tarım mak�neler� parkı
MADDE 24 – (1) Tarımsal üret�c�lere ücret karşılığı h�zmet vermek üzere, toprak �şleme, ek�m, d�k�m, bakım,

söküm, hasat vb. �şlemler�n tamamı �ç�n yeterl� ve uygun mak�ne parkı kurarak faal�yet gösteren/gösterecek tarımsal
amaçlı üret�c� b�rl�kler, tarımsal amaçlı kooperat�fler ve d�ğer tüzel k�ş�lere bu kapsamda yatırım kred�s�
kullandırılab�l�r.

(2) Tarımsal üret�c�lere faal�yetler� �le �lg�l� olarak toprak �şleme, ek�m, d�k�m, söküm, hasat vb. konularda
mak�nelerle yapılan �şlerde h�zmet vermek üzere yukarıda bel�rt�len tüzel k�ş�ler tarafından mak�ne parkı oluşturmak
amacıyla, h�zmet ver�lmes� öngörülen yerde mevcut potans�yel �ç�n yeterl� ve uygun ölçüde ve sayıda traktör,
b�çerdöver, d�ğer hasat mak�neler�, çayır b�çme mak�nes�, balya mak�nes�, s�laj mak�nes�, s�laj paketleme mak�nes�,
pulluk, kültüvatör, patoz, m�bzer vb. g�b� mekan�zasyon araçlarının alımına yönel�k yatırım kred�ler� bu kapsamda
değerlend�r�l�r.

(3) Tarımsal mak�ne ve ek�pmanların üret�m� ve/veya alım satımı, t�caret� konusunda faal�yet gösteren k�ş�lerle
bu k�ş�ler�n h�sse payına bakılmaksızın ortağı olduğu tüzel k�ş�ler bu kapsamda kred�lerden yararlandırılmaz.

(4) Yalnızca tek b�r �şleme (örneğ�n yalnızca ek�m, yalnızca hasat, yalnızca �laçlama g�b�) yönel�k mak�ne
alımları bu kapsamda değerlend�r�lmez.

(5) Bu kapsamda yalnızca yen� ve kullanılmamış tarımsal mekan�zasyon araçlarının alımı kred�lend�r�leb�l�r.
(6) Bu kapsamda kred�lend�r�lecek tarım mak�neler�nden Tarımsal Mekan�zasyon Araçlarının Kred�l� Satışına

Esas Deney ve Denet�mlerle İlg�l� Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2000/37) kapsamında değerlend�r�lenler�n z�ra� kred�lend�rme
belges�n�n bulunması gerekmekted�r.

Araz� alımı (b�rleşt�rme)
MADDE 25 – (1) Dağınık ve parçalı araz�ler�n b�rleşt�r�lmes� suret�yle tarımsal �şletmeler�n ekonom�k ölçeğe

kavuşturulmasının sağlanmasına yönel�k olarak, tarımsal üret�m ya da tarımsal yatırım yapmak amacıyla, h�ssel� tarım
araz�ler�ndek� h�sseler�n�n d�ğer h�ssedarlar tarafından satın alınması ya da h�ssel� olup olmadığına bakılmaksızın
b�t�ş�k tarım araz�ler�n�n satın alınmasına yönel�k kred� talepler� Banka ve TKK’nın kend� �ç mevzuatı paralel�nde
olmak kaydıyla bu kapsamda değerlend�r�l�r.

L�sanslı depoculuk yatırımları
MADDE 26 – (1) L�sanslı depoculuk yatırımları �ç�n aşağıdak� kr�terler aranır:
a) Karar kapsamında, 5300 sayılı Kanun ve 12/4/2013 tar�hl� ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında kurulmuş/kurulacak l�sanslı depo
�şletmeler�ne �nşaat yatırımları (depo, s�lo ve benzer�) �le mak�ne-ek�pman (elevatör, kantar, fan, jeneratör, forkl�ft,
v�nç, soğuk hava-�kl�mlend�rme ve havalandırma ün�teler�, depo �ç� bölmeler-raf s�stemler�, b�lg� �şlem s�stemler� ve
benzer�) alımlarına yönel�k yatırım kred�s� kullandırılır. Kapas�te artışları ve yen�lemeler de bu kapsamda
değerlend�r�l�r.
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b) Kred� başvurusunda, yen� kurulacak �şletmelerden Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Yönetmel�ğ�
kapsamında kuruluş �zn�, kurulu �şletmelerden �se faal�yet �zn� ve depoculuk l�sansı �sten�r. Kurulacak �şletmelerde �se
faal�yet �zn� ve depoculuk l�sansı, yatırımın tamamlanmasını müteak�p �braz ed�l�r, söz konusu evrakların �braz
ed�leceğ�ne da�r müteşebb�slerden taahhütname alınır.

c) L�sanslı depoculuk kr�terler�n� ha�z depo yatırımı yaparak, depolarını ve �şletmec�l�ğ�n� Toprak Mahsuller�
Of�s� Genel Müdürlüğüne (TMO) uzun sürel� olarak k�ralayan gerçek/tüzel k�ş�ler�n l�sanslı depo yatırımları da Karar
kapsamında değerlend�r�l�r.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları da l�sanslı depo yatırımları �le �lg�l� olarak bu kapsamda kred�lerden
yararlanab�l�r.

Elektron�k Ürün Sened� (ELÜS) karşılığı kred� kullanımı
MADDE 27 – (1) Elektron�k Ürün Sened� (ELÜS) karşılığı kred� kullanımında aşağıdak� kr�terler esas alınır:
a) ÇKS’ye kayıtlı olarak üret�m�n� yaptıkları tarımsal ürünler�n� l�sanslı depolara b�zzat tesl�m ederek ELÜS

alan üret�c�ler �le ortaklarının/üyeler�n�n ÇKS’ye kayıtlı olarak ürett�kler� ürünler�n� l�sanslı depolara tesl�m ederek
ELÜS alan tarımsal amaçlı kooperat�f ve üret�c� b�rl�kler�ne, Karar kapsamında ELÜS karşılığı kred� kullandırılır.

b) L�sanslı depoya tesl�m ed�lecek ürünün/ürünler�n, �lg�l� üret�m dönem�ne �l�şk�n ÇKS’de kayıtlı olması
gerek�r.

c) Tarımsal amaçlı kooperat�f ve üret�c� b�rl�kler� tarafından l�sanslı depoya tesl�m ed�lerek karşılığında ELÜS
alınan ürün m�ktarının, tarımsal amaçlı kooperat�f ve üret�c� b�rl�kler�n�n ortaklarının/üyeler�n�n �lg�l� üret�m dönem�ne
�l�şk�n ÇKS’de kayıtlı üret�m alanları �le uyumlu m�ktarda olması gerek�r.

Soğuk hava deposu yatırımları
MADDE 28 – (1) Soğuk hava deposu yatırımları �ç�n aşağıdak� kr�terler aranır:
a) Meyve sebzeler�n korunması ve saklanması amacıyla yapılacak soğuk hava depoları �ç�n Karar kapsamında

yatırım kred�s� kullandırılab�l�r.
b) Sebze ve meyve toptan ve perakende t�caret� �le �şt�gal eden k�ş�ler�n bu t�car� faal�yetler� �le �lg�l� olarak

yaptıracakları soğuk hava deposu yatırımları bu kapsamda değerlend�r�lmez.
c) Mevcut soğuk hava depolarının modern�zasyonu amacıyla yapılacak harcamalar da bu kapsamda

değerlend�r�lecekt�r.
Tarımsal ürünler�n �şlenmes�
MADDE 29 – (1) B�tk�sel, hayvansal ve su ürünler� alanında elde ed�len �şlenmem�ş ham tarımsal ürünler�n

�şlenmes�ne (ambalajlama ve paketleme dah�l) yönel�k olarak bu madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len faal�yet
alanlarındak� yatırımlar bu kapsamda değerlend�r�l�r.

(2) Bu kapsamdak� kred�lerden yararlanacak gerçek ve tüzel k�ş� �şletmeler�n “m�kro �şletme” veya “küçük
�şletme” ölçeğ�nde olması gerek�r.

(3) Bu kapsamda aşağıdak� konularda faal�yet gösteren veya gösterecek olan gerçek ve tüzel k�ş�lere �şletme
ve yatırım kred�s� kullandırılab�l�r:

a) Süt �şleme ve süt ürünler� üret�m�,
b) Meyve ve sebze kurutma/dondurma ve kurutulan/dondurulan ürünler�n ambalajlanması,
c) Meyve suyu ve konsantres� üret�m�,
ç) Salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez üret�m�,
d) Zeyt�n �şleme ve paketleme, zeyt�nyağı üret�m�,
e) Su ürünler� paketleme, balık tütsüleme, kurutma,
f) Tıbb� aromat�k b�tk�ler�n �şlenmes� ve paketlenmes�,
g) Organ�k tarımsal ürünler�n �şlenmes� ve paketlenmes�.
(4) Yatırım kred�s�, yen� tes�s yapımı, mevcut tes�sler�n kapas�te artışı ve mak�ne ek�pman alımına yönel�k

olarak kullandırılab�l�r.
Sözleşmel� üret�m (üret�m yaptıran gerçek/tüzel k�ş�)
MADDE 30 – (1) Yürürlüktek� sözleşmel� üret�me �l�şk�n mevzuat çerçeves�nde, üret�c�ler�n tarımsal ve

hayvansal g�rd�ler�n� tem�n etmek ve ürün almayı garant� etmek suret�yle tarımsal üret�m yaptıran gerçek ve tüzel
k�ş�lere, söz konusu üret�m f�nansmanı amacıyla �şletme kred�s� açılab�l�r. Sözleşmel� üret�m yaptıran k�ş�lerle,
sözleşmel� üret�m yapan k�ş�lere aynı üret�m konusu �ç�n mükerrer kred� kullandırılmaz.

Özel ormancılık
MADDE 31 – (1) Her çeş�t ağaç, ağaççık ve çalılardan elde ed�len asl� orman ürünler�nden tomruk, d�rek,

sanay� odunu, kağıtlık odun, l�f-yonga odunu üret�m� amacıyla, 23/10/2019 tar�hl� ve 30927 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmel�ğ�ne uygun olarak özel orman kurulması ve �şlet�lmes� �le orman ağaçlarının
f�danlarının üret�m�ne yönel�k olarak özel orman f�danlığı kurulması ve �şlet�lmes�ne yönel�k yatırım ve �şletme kred�s�
kullandırılab�l�r.

(2) Bu kapsamdak� kred�lerden yararlanılab�lmes� �ç�n, Bakanlığın �lg�l� yasal düzenlemeler�ne uygun olarak,
kurulacak ormanların asgar� 50 hektar; f�danlıkların asgar� 5 hektar olması veya mevcut orman ya da f�danlığın bu
büyüklüğe yükselt�lmes�; kurulacak orman ve f�danlıkların; kızılçam (p�nus brut�a), sah�l çamı (p�nus p�naster),
d�şbudak (frax�nus), okal�ptüs (e.camaldulens�s/grand�s), kızılağaç (alnus), sakız ağacı ve kavak (populus) türler�ndek�
ağaçlardan oluşması gerekmekted�r.

(3) Bu kapsamdak� yatırım kred�ler�, araz� hazırlığı (drenaj ve tesv�ye), f�dan alımı, saha etrafının �hatası, su
deposu, sulama ve yangın havuzu, su �hale hattı, su kuyusu, damla sulama tes�s�, prefabr�k bekç� ev�, karavan,
konteynır, seyyar tuvalet, prefabr�k hangar-depo yapımı, elektr�k tes�s�, don kırıcı tes�sler, f�danlık �ç�n sera ve f�danlık
yönet�m b�nası yapımı, yet�şt�rme kabı (saksı, sepet vb.), boylu-formlu f�dan üret�m�nde kullanılan dayanak, gerg� tel�,
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bambu g�b� destek malzemeler� �le faal�yete yönel�k olarak mak�ne ek�pman (pulluk, d�skaro, f�dan sökme mak�nes�,
budama platformu, ürün �şleme mak�neler� vb.) alımı �le d�ğer yatırım g�derler�n�; �şletme kred�ler� �se üret�m, d�k�m,
bakım, budama vb. �ç�n yapılan �şç�l�k, tohum, gübre, �laç vb. g�rd�ler�n alımı �le d�ğer �şletme g�derler�n� kapsar.

(4) Kred�lerden yararlanacak gerçek veya tüzel k�ş�ler, �l/�lçe müdürlükler� tarafından onaylanan proje ve
f�z�b�l�te raporu �le �lg�s�ne göre Bankaya veya TKK’ya müracaat ederler.

Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları
MADDE 32 – (1) Tarımsal faal�yette bulunan üret�c�ler�n, yukarıda bel�rt�len üret�m konularında kend� üret�m

kapas�teler�yle uyumlu olmak kaydıyla, elektr�k �ht�yaçlarını yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından (güneş ve b�yokütle)
üretmek �ç�n gerekl� olan tes�s ve alet-ek�pman alımı konularındak� kred� talepler� Karar kapsamında �lg�l� üret�m
konusu �çer�s�nde değerlend�r�lecekt�r.

Tarımsal amaçlı kooperat�fler ve üret�c� b�rl�kler�
MADDE 33 – (1) Karar kapsamında �şletme ve/veya yatırım kred�s� kullandırılacak tarımsal amaçlı

kooperat�fler�n asgar� otuz ortaklı; üret�c� b�rl�kler�n�n �se asgar� on altı üyel� olması gerekmekted�r.
(2) Tarımsal amaçlı kooperat�fler�n ve üret�c� b�rl�kler�n�n tüzel k�ş�l�kler� üzer�nden yapılan üret�m

faal�yetler�ne yönel�k olarak, Kararda bel�rt�len üret�m konularında olmak ve yukarıda bel�rt�len tekn�k kr�terler�
karşılamak kaydıyla, tarımsal üret�m�n ve �st�hdamın arttırılması, tarımsal ürünler�n �şlenmes�, değerlend�r�lmes� ve
pazarlanması amacıyla gel�şt�recekler� projeler�n� �lg�s�ne göre Bankaya veya TKK’ya sunarak kred� taleb�nde
bulunab�l�rler. Kred� değerlend�rmeler� Banka ve TKK’nın kend� usul ve esaslarına göre yapılır.

(3) Tarımsal amaçlı kooperat�fler�n ve üret�c� b�rl�kler�n�n kend� üret�m faal�yet� olmamakla b�rl�kte, sadece
ortakların/üyeler�n�n üret�m mal�yetler�n�n azaltılmasına yönel�k olarak toplu g�rd� alımına yönel�k (gübre, yem,
tohum, �laç, mazot vb.) kred� talepler� bu kapsamda değerlend�r�l�r. Ortaklarına/üyeler�ne düşük mal�yetl� g�rd� tem�n
etmek üzere kred� talep edecek tarımsal amaçlı kooperat�f ya da üret�c� b�rl�kler�, kred� başvurusunda tem�n ed�lecek
g�rd�ler� satın alacak ortaklarının/üyeler�n�n �s�mler� ve alacakları tarımsal g�rd� m�ktarı �le bu g�rd�ler�n �lg�l�
f�rmalardan satın alma ve ortaklarına/üyeler�ne satış f�yatlarını l�ste hal�nde yazılı ve elektron�k ortamda, �lg�s�ne göre
Banka veya TKK’ya b�ld�r�r.

   (4) Tarımsal amaçlı kooperat�fler�n ve üret�c� b�rl�kler�n�n ortaklarının/üyeler�n�n kapas�teler� �le uyumlu
olmak kaydıyla ortak sağım ün�tes� (sağım mak�nes�/s�stem� ve soğutma tankı alımı) ve süt anal�z c�hazı alımına
yönel�k kred� talepler� de bu kapsamda değerlend�r�l�r. Bu amaçla kred� talep edecek tarımsal amaçlı kooperat�f ya da
üret�c� b�rl�kler�, kred� başvurusunda ortak sağım ün�tes�nden yararlanacak ortaklarının/üyeler�n�n �s�mler�n� ve sağmal
hayvan varlıkları �le �lg�l� b�lg�ler� yazılı b�r l�ste hal�nde �lg�s�ne göre Banka veya TKK’ya b�ld�r�r.

(5) Çay ek�c�ler� kooperat�fler�n�n, ortakları adına �lg�l� kayıt s�stem�/belge d�kkate alınarak bel�rlenen ek�m
alanlarına göre �ht�yaç duyulan çay üret�m� �le �lg�l� g�rd� �ht�yaçlarının düşük mal�yetl� olarak karşılanması amacıyla
�şletme kred�s� talepler� bu kapsamda değerlend�r�l�r. Ortaklarına düşük mal�yetl� g�rd� tem�n etmek üzere kred� talep
edecek çay ek�c�ler� kooperat�fler�, kred� başvurusunda tem�n ed�lecek g�rd�ler� satın alacak ortaklarının/üyeler�n�n
�s�mler� ve alacakları tarımsal g�rd� m�ktarı �le bu g�rd�ler�n �lg�l� f�rmalardan satın alma ve ortaklarına/üyeler�ne satış
f�yatlarını l�ste hal�nde yazılı ve elektron�k ortamda, �lg�s�ne göre Banka veya TKK’ya b�ld�r�r.

(6) Bu madden�n üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkraları kapsamında kooperat�flere veya b�rl�klere kred�
kullandırılmış olması hal�nde ortaklarına/üret�c�ler�ne aynı g�rd�ler �ç�n mükerrer kred� kullandırılmaz. Ancak,
ortaklarının/üret�c�ler�n�n farklı b�r ürün �ç�n aynı g�rd� tem�n�ne yönel�k kred� talepler�nde bu fıkra uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doğal Afetler Neden�yle Kred�ler�n Ertelenmes�/Taks�tlend�r�lmes�

Doğal afetler neden�yle kred�ler�n ertelenmes�/taks�tlend�r�lmes�
MADDE 34 – (1) Uygulamadan, öncek� yıllarda Banka ve TKK tarafından düşük fa�zl� �şletme ve yatırım

kred�s� kullandırılmasına �l�şk�n Bakanlar Kurulu Kararları ve/veya Karar kapsamında kred� kullandırılmış
üret�c�lerden, kred� r�sk� devam eden ve 1/1/2020 - 31/12/2022 tar�hler� arasında (bu tar�hler dah�l) ülkem�z sınırları
�çer�s�nde meydana gelen/geleb�lecek deprem, ş�ddetl� rüzgar, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, aşırı sıcak zararı,
sam yel�, çığ, heyelan, taban suyu yükselmes�, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu,
kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmes�, güneş yanıklığı ve hortum afetler�ne maruz kalan ve bu afetler sebeb�yle
ek�l�şler�, ürünler�, hayvan varlıkları, tes�sler� veya seraları zarar gören, Bakanlık kayıt s�stemler�nde kayıtlı olup,
üret�m faal�yetler�ne devam edenler yararlanab�lecekt�r.

(2) Yalnızca söz konusu r�skler neden�yle oluşan hasarlardan etk�lenen üret�m konusuna/faal�yet�ne �l�şk�n
kred�ler bu kapsamda değerlend�r�lecekt�r.

(3) Hasar tesp�tler�nde TARSİM eksperler� tarafından üret�c� bazında düzenlenen ve onaylanan kes�nleşm�ş
hasar raporları esas alınır. Yalnızca TARSİM’e konu olamayan durumlarda �l/�lçe hasar tesp�t kom�syonları tarafından
üret�c� bazında hasar tesp�t�ne yönel�k olarak alınacak kararlar esas alınır. İl/�lçe hasar tesp�t kom�syonu kararlarının
üret�c� bazında düzenlenmemes� hal�nde �şlem yapılmaz.

(4) İl/�lçe hasar tesp�t kom�syonlarının oluşumu;
a) İl hasar tesp�t kom�syonu; val� veya görevlend�receğ� val� yardımcısının başkanlığında, tarım ve orman �l

müdürü, �l müdürlüğü koord�nasyon ve tarımsal ver�ler şube müdürü, defterdarlık yetk�l�s�, TKK tems�lc�s� ve z�raat
odası başkanı veya yetk�l� tems�lc�s�nden oluşur.

b) İlçe hasar tesp�t kom�syonu; kaymakam veya görevlend�receğ� vek�l�n�n başkanlığında tarım ve orman �lçe
müdürü, �lçe müdürlüğünde görevl� tekn�k personel, mal müdürü, TKK tems�lc�s� ve z�raat odası başkanı veya yetk�l�
tems�lc�s�nden oluşur.            

(5) İl/�lçe hasar tesp�t kom�syonlarının görevler�;

win-8-
Vurgu

win-8-
Vurgu



25.03.2020 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/03/20200325-10.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/03/20200325-10.htm 12/13

a) TARSİM’e konu olamayan r�skler neden�yle, ek�l�şlere, tarımsal ürünlere, büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlara, kümes hayvanlarına, arılı kovanlara, tarımsal tes�slere, seralara veya kred�ye konu varlıklara verd�ğ�
hasarları ve oranlarının tesp�t�n�,

b) S�gorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu vb.) s�gorta yaptıramadığı sürede
meydana gelen hasar ve oranının tesp�t�n�,

c) Tarım s�gortası yaptırmış olmasına rağmen, pol�çe düzenleme tar�h� �le s�gorta pol�çes�nde bel�rt�len tem�nat
başlangıç tar�h� arasındak� sürede meydana gelen hasarların ve oranlarının tesp�t�n�,

ç) TARSİM’e konu olan, �lçe bazlı kuraklık ver�m s�gortası kapsamındak� ürünlerde hasar tesp�tler� �lçe bazlı
yapıldığından, bu ürünler� hasar gören üret�c�ler�n parsel bazında hasarlarının ve oranlarının, TARSİM hasar ve
oranlarını geçmemek üzere tesp�t�n�,

yaparlar.
(6) İl/�lçe hasar tesp�t kom�syonlarının toplanma, karar alma usuller� ve sorumlulukları;
a) Kom�syon başkanı, gerekt�ğ� hallerde konu �le �lg�l� d�ğer kurum ve kuruluş tems�lc�ler�n� oy hakları

olmaksızın kom�syon toplantılarına çağırab�l�r.
b) Kom�syon kararları oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde başkanın oyu yönünde karar alınmış

sayılır.
c) Kom�syonlar, erteleme kapsamındak� üret�c�ler�n Bakanlık kayıt s�stem�nde kayıtlı olduğunu ve üret�m

faal�yetler�ne devam ett�ğ�n� kontrol etmekle yükümlü olup, üret�c� ve parsel bazında hasar oranları bel�rt�lm�ş şek�lde
aldıkları kararlarını, �lg�l� Banka veya Tarım Kred� Kooperat�f�ne göndermekle sorumludur. Üret�c�ler�n borçlarının
ertelenmes�/taks�tlend�r�lmes� konusunda �se kred�y� kullandıran �lg�l� Banka veya TKK yetk�l�d�r.

ç) Kom�syonlar, hasara sebep olan unsurların TARSİM pol�çes� kapsamında olup olmadığını kontrol ederek,
TARSİM pol�çes� kapsamında olan başvuruları usulden ret eder.

d) Kom�syonlar, 1/1/2020 tar�h�nden 31/12/2022 tar�h�ne kadar çalışmalarını aralıksız sürdürür. Hasar
tesp�tler� �ç�n �l/�lçe müdürlüğü tekn�k personel�nden yararlanab�l�r.

e) Kom�syonlar aldıkları kararlar neden�yle meydana geleb�lecek her türlü aksaklık ve usulsüzlüklerden
sorumludur.

f) Kom�syonlar afet�n meydana geld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde kom�syon kararını tamamlar.
Kararı Banka ve TKK’ya yazılı olarak b�ld�r�r. 

g) Kom�syonlar tarafından bel�rlenen hasar ve oranları, 14/6/2005 tar�hl� ve 5363 sayılı Tarım S�gortaları
Kanunu kapsamında düzenlenen tüm pol�çeler �ç�n tazm�nata esas kaynak teşk�l etmez.

(7) Kararda bel�rt�len başvuru süres�yle �lg�l� olarak, savaş, deprem, hastane raporuyla tevs�k ed�lmek kaydıyla
hastalık, kaza vb. g�b� k�ş�n�n �rades� dışında gerçekleşen, önceden öngörülmes� ve önlenmes� mümkün olmayan ve
üret�c�n�n başvuru yapmasına engel teşk�l eden haller mücb�r sebep kabul ed�l�r. Başvuru süres�n�n geç�r�lmes�ne sebep
olarak bel�rt�len mücb�r sebep/sebepler üret�c� tarafından �lg�l� yerlerden alınacak belgelerle tevs�k ed�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Başvuru
MADDE 35 – (1) Karar kapsamındak� yatırım ve �şletme kred�s� başvuruları, �lg�s�ne göre Bankaya veya

TKK’ya yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nın kend� usul, esas ve mevzuatları dah�l�nde değerlend�r�l�r ve uygun
bulunanlara kred� kullandırılır.

(2) Tebl�ğde bel�rt�len üret�m konularından, Bakanlıkça b�r kayıt s�stem�yle tak�p ve kontrol ed�len konularda
faal�yet gösteren/gösterecek üret�c�ler�n, Bakanlığın �lg�l� kayıt s�stem�ne kayıtlı olması zorunludur.

(3) Mevcut �şletmeler�n satın alınmasında; tes�s�n en az kred� ger� dönüşü tamamlanıncaya kadar amacı dışında
kullanılmayacağına da�r noterden ve/veya Banka/TKK mevzuatında bel�rt�len taahhütname �le başvurulur. İşletmen�n
kred�ye başvuru tar�h�nden önce satın alınması hal�nde �se �şletmen�n satın alındığını gösteren belge de başvuru
sırasında ver�l�r.

İz�n �şlemler�
MADDE 36 – (1) Karar kapsamındak� kred�ler, �lg�l� mevzuata göre kurulmuş ve çalışma �zn� almış ve/veya

alacak �şletmelere kullandırılır.
S�gorta
MADDE 37 – (1) Karar kapsamında kred� kullanmak suret�yle yapılan yatırımlardan s�gortaya konu

olab�lecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzer�), kred�ye konu tarımsal ürünler ve doğrudan kred� konusu
olmamakla b�rl�kte, bu faal�yet�n yapılab�lmes� �ç�n gerekl� g�rd�ler�n alınması amacıyla kred� kullanılan tarımsal
varlıkların (örneğ�n, yalnızca yem g�derler�n�n f�nansmanı amacıyla kred� kullanılan hayvancılık faal�yetler�nde
kred�ye konu olmasa da yem alımına konu hayvanlar ve benzer�) kred� tutarı üzer�nden s�gorta ett�r�lmes� zorunludur.

(2) Kred� konusu varlığın 5363 sayılı Kanun kapsamında olması hal�nde Devlet Destekl� Tarım S�gortası
aranır.

(3) S�gorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzer�) kred� kullandırımı
sırasında s�gorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünler�n s�gortası, kred� kullandırım tar�h�nden �t�baren
azam� altı ay �çer�s�nde tamamlanır.

(4) Hayvansal üret�m faal�yetler� �le �lg�l� s�gortalar, Banka ve TKK’nın kend� esas ve usuller� çerçeves�nde
gen�ş ya da dar kapsamlı olarak yapılab�l�r.

Kred�lerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 38 – (1) Bakanlık �le d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarının fa�z desteğ� n�tel�ğ�ndek� destekler�nden

faydalanan �şletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kred� kullandırılmaz. Kred� kullanacak �şletmelerden;
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Bakanlık veya d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan fa�z desteğ� n�tel�ğ�ndek� desteklerden
yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tesp�t� hal�nde bu Karar kapsamındak� fa�z desteğ�n�n �ptal
ed�leceğ�n� kabul ett�kler�ne da�r taahhütname alınır.

(2) Bu Tebl�ğde yer alan kred� konularından, Tarım İşletmeler� Genel Müdürlüğü ve l�sanslı depoculuk
yatırımlarına yönel�k kred�ler dışında d�ğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

(3) Bu Tebl�ğ �le bel�rlenen tekn�k kr�terler�n sağlanmış olması, Banka ve Tarım Kred� Kooperat�fler�nce kred�
açılacağı anlamını taşımaz.

Raporlama
MADDE 39 – (1) Banka ve TKK tarafından Karar kapsamında kullandırılan kred�lere a�t b�lg�ler, �l ve konu

bazında aylık olarak Bakanlığa ve Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına elektron�k posta yoluyla gönder�l�r.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 40 – (1) 8/3/2017 tar�hl� ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Z�raat Bankası A.Ş. ve

Tarım Kred� Kooperat�fler�nce Tarımsal Üret�me Da�r Düşük Fa�zl� Yatırım ve İşletme Kred�s� Kullandırılmasına
İl�şk�n Uygulama Esasları Tebl�ğ� (Tebl�ğ No: 2017/15) ve 16/3/2018 tar�hl� ve 30362 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan T.C. Z�raat Bankası A.Ş. ve Tarım Kred� Kooperat�fler�nce Tarımsal Üret�me Da�r Düşük Fa�zl� Yatırım ve
İşletme Kred�s� Kullandırılmasına İl�şk�n Uygulama Esasları Tebl�ğ� (Tebl�ğ No: 2018/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  8/1/2018 tar�hl� ve 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan T.C. Z�raat Bankası A.Ş. ve Tarım Kred� Kooperat�fler�nce Tarımsal Üret�me Da�r Düşük Fa�zl� Yatırım ve
İşletme Kred�s� Kullandırılmasına İl�şk�n Karar kapsamında yatırım kred�s� tahs�s ed�lm�ş ancak kred�ler�n�n tamamını
veya b�r kısmını kullanamamış üret�c�ler, kullanamadıkları kısım �ç�n, 2020 yılı sonuna kadar, söz konusu Bakanlar
Kurulu Kararı ve Kararın uygulama esaslarına �l�şk�n T.C. Z�raat Bankası A.Ş. ve Tarım Kred� Kooperat�fler�nce
Tarımsal Üret�me Da�r Düşük Fa�zl� Yatırım ve İşletme Kred�s� Kullandırılmasına İl�şk�n Uygulama Esasları Tebl�ğ�
(Tebl�ğ No: 2018/16) hükümler�nden yararlanmaya devam eder.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2020 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız.
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