
MADDE 4

Damızlık süt 
sığırı 
yetiştiriciliği

On baş ve üzerinde manda 
veya damızlık süt sığırı 
işletmesi kurmaları veya 
işletme kapasitesini on baş ve 
üzerine çıkarmaları gerekir.

Manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı alaca) 
ve Jersey ırkı damızlık belgeli süt sığırı 
alımlarını, 
Barınak yapımını ve tadilatını,
Süt sağım ünitesi, 
Süt soğutma tankı, 
Yem hazırlama ünitesi,
Balya makinesi, 
Çayır biçme makinesi ve silaj makinesi,
Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman 
alımı, 
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek 
için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını, 
Kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman 
alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. 

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik 

giderler, işletme kredisi kapsamında 

değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai 

kredilendirme belgesi yerine işletme bazında 

düzenlenen deney raporu esas alınır.

Kredi ile temin edilecek damızlık süt sığırları, 2/12/2011 
tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır 
Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt 
Sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip, ilk 
yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış 
ve azami otuz altı aylık olması gerekir.

Kredi ile temin edilecek mandalar ise Sığır Cinsi 
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt 
Sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en 
fazla ilk doğumunu yapmış ve azami kırk sekiz aylık 
olması gerekir.

Yatırım kredilerinde; Damızlık Belgesi sadece süt sığırı 
alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. 

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım 
kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe 
numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı 
olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı 
yazı istenecektir.
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MADDE 5

Damızlık etçi ve 
kombine sığır 
yetiştiriciliği On baş ve üzerinde damızlık 

etçi ve kombine sığır 
yetiştiriciliği işletmesi 
kurmaları veya işletme 
kapasitesini on baş ve üzerine 
çıkarmaları gerekir.

Etçi ırklar olan angus, hereford, şarole ve 
limuzin ırkı ile kombine ırklar olan montbeliard, 
Brown swiss ve simental damızlık belgeli 
hayvan alımlarını,
Barınak yapımını ve tadilatını, 
Yem hazırlama ünitesi,
Balya makinesi, 
Çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, 
Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman 
alımını, 
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (damızlık etçi sığır 
işletmelerinde sadece güneş, kombine sığır 
işletmelerinde ise güneş ve biyokütle) üretmek 
için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını, 
Kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman 
alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

Kombine ırklar ile kurulacak işletmelerde süt 

sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımı yatırım 

kredisi kapsamında değerlendirilir. Tek yıllık yem 

bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme 

kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım 

tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine 

işletme bazında düzenlenen deney raporu esas 

alınır.

Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, Sığır Cinsi 
Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt 
Sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip, ilk 
yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış 
ve azami otuz altı aylık olması gerekir. 

Yatırım kredilerinde, Damızlık belgesi sadece hayvan 
alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. 

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım 
kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe 
numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı 
olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı 
yazı istenecektir.
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MADDE 6

Damızlık düve 
yetiştiriciliği

Elli baş ve üzerinde işletme 
kurmaları veya işletme 
kapasitesini elli baş ve üzerine 
çıkarmaları gerekir.

Barınak yapımını ve tadilatını,
Yem hazırlama ünitesi, 
Balya makinesi, 
Çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, 
Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman 
alımını, 
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan 
tesis ve alet ekipman alımını, 
Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman 
alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. 

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik 

giderler ve damızlık belgeli hayvan alımları 

işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, Sığır Cinsi 
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt 
Sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip ve 
dört-on üç aylık olması gerekir. 

İşletme kredilerinde, damızlık belgesi sadece hayvan 
alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. 

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım 
kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe 
numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı 
olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı 
yazı istenecektir.
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MADDE 7 

Büyükbaş 
hayvan 
yetiştiriciliği

On baş ve üzerinde 
kapasiteye sahip büyükbaş 
hayvan yetiştiriciliği işletmesi 
kurmaları veya işletme 
kapasitesini on baş ve üzerine 
çıkarmaları gerekir.

Hayvan alımlarını, 
Barınak yapımı ve tadilatını, 
Süt sağım ünitesi, 
Süt soğutma tankı, 
Yem hazırlama ünitesi, 
Balya makinesi, 
Çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, 
Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman 
alımını, 
Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman 
alımlarını, 
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için 
gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer 
yatırım giderlerini kapsar. 

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik 

giderler, işletme kredisi kapsamında 

değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai 

kredilendirme belgesi yerine işletme bazında 

düzenlenen deney raporu esas alınır.

Kredi ile temin edilecek inek; Sığır Cinsi Hayvanların 
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği 
kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine 
kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami kırk sekiz 
aylık olması ve en az bir doğum yapmış olması 
gerekir. 

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım 
kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe 
numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı 
olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı 
yazı istenecektir.
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MADDE 8 

Büyükbaş 
hayvan 
besiciliği

On baş ve üzerinde manda 
dahil olmak üzere besi 
sığırcılığı işletmesi kurmaları 
veya işletme kapasitesini on 
baş ve üzerine çıkarmaları 
gerekir.

Barınak yapımını ve tadilatını, 
Yem hazırlama ünitesi, 
Balya makinesi ve çayır biçme makinesi, 
Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman 
alımını, 
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli 
olan tesis ve alet ekipman alımını ve kurulu 
işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve 
diğer yatırım giderlerini kapsar. 

Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin 

finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak 

değerlendirilir.

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami yirmi 
aylık erkek olması gerekir. Ayrıca alınacak hayvanların 
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve 
İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak 
Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş olmaları ve 
Türkvet Kayıt Sisteminde en az üç ay süreyle kayıtlı 
olmaları zorunludur.

Sözleşmeli besicilik kapsamında alınacak 
hayvanlarda Türkvet Kayıt Sisteminde üç ay süreyle 
kayıtlı olma şartı aranmaz. Sözleşmeli üretim ile ilgili 
usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak yapılan sözleşmenin onaylı bir sureti banka 
veya TKK’ne verilir.
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MADDE 9

Küçükbaş 
hayvan 
yetiştiriciliği

Koyun için en az elli baş, keçi 
için en az yirmi beş baş 
kapasiteye sahip işletme 
kurmaları veya işletme 
kapasitesini bu kapasiteler 
üzerine çıkarmaları gerekir.

Barınak yapımı ve tadilatını, 
Süt sağım ünitesi, 
Süt soğutma tankı, 
Yem hazırlama ünitesi, 
Balya makinesi, 
Çayır biçme makinesi, 
Silaj makinesi, 
Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman 
alımlarını, 
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli 
olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer 
yatırım giderlerini kapsar. 

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik 

giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. 

Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi 

yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu 

esas alınır.

Kredi ile temin edilen hayvanların; 2/12/2011 tarihli ve 
28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve 
Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve 
İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun 
Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve dokuz-yirmi 
dört aylık olması gerekir. 

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına, yönelik yatırım 
kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe 
numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı 
olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı 
yazı istenecektir.

MADDE 10

Küçükbaş 
hayvan 
besiciliği

Yüz baş ve üzerinde 
küçükbaş hayvan besi 
işletmesi kurmaları veya 
işletme kapasitesini yüz baş 
ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Barınak yapımını ve tadilatını, 
Yem hazırlama ünitesi,
Balya makinesi ve çayır biçme makinesi 
alımını, 
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan 
tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım 
giderlerini kapsar.

Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin 

finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak 

değerlendirilir.

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az üç 
aylık ve erkek olması gerekir.

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, Koyun ve 
Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve 
İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun 
Keçi Kayıt Sisteminde en az bir ay süreyle kayıtlı 
olmaları zorunludur.
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MADDE 11

Arıcılık

Arıcıların, Arıcılık Kayıt 
Sistemine kayıtlı, asgari elli 
adet ve daha fazla sayıda arılı 
kovan ile üretim yapmaları 
veya mevcut arılı kovan 
sayısını elli adet ve üzerine 
çıkarmaları, Bombus arısı 
üreten işletmelerin 
Bakanlıktan üretim izni almış 
olması gerekir.

Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;
a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), 
elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, polen 
kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri 
alımı,
b) İki yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile 
gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş 
enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,
c) Yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip 
ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı 
üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, 
çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az bin adet) ve 
arıcı barakası veya karavanı alımı,
ç) Bombus arısı sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, raf 
sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım 
giderlerini,

Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme 
kredileri;
a) Arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, 
pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, 
temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci 
arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye 
giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise 
şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri 
(larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba 
tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı 
nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi) alımı ve 
benzeri işletme giderlerini,
b) Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan 
(polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) 
giderlerin finansmanını kapsar.

Bu kapsamda; kredi talebinde bulunan arıcılar, il/ilçe 
müdürlüklerinden veya ilgili birliklerden alınacak Arıcılık 
Kayıt Sistemi Belgesi, Bombus arısı üreticileri, il/ilçe 
müdürlüklerinden alınacak Üretim İzinli olduğuna dair 
yazı ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.
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MADDE 12

Kanatlı sektörü

Asgari; etlik piliç 
yetiştiriciliğinde on bin adet, 
yumurta tavuğu 
yetiştiriciliğinde yedi bin beş 
yüz adet, 
kaz, ördek, bıldırcın 
yetiştiriciliğinde iki bin beş 
yüz adet, 
devekuşu yetiştiriciliğinde elli 
adet ve üzeri kapasitelerde 
işletme kurulması veya kurulu 
işletmelerin en az bu 
kapasitelere çıkarılması 
gerekir.

Kümes,
Gübre işleme tesisi,
Yumurta işleme, tasnif, paketleme ünitesi/tesisi, 
yapımı ve tadilatlarını,
Bio-güvenlik önlemlerini, 
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan 
tesis ve alet-ekipman, 
Diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer 
yatırım giderlerini kapsar.

Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; ruhsatlı 
kanatlı üretim işletmelerinden, yetiştirilmek üzere 
alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların 
yem ve diğer işletme giderlerini kapsar.
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MADDE 13

Kanatlı sektörü 
damızlık 
yetiştiriciliği

Asgari;  damızlık etlik piliç ve 
damızlık yumurta tavuğu 
yetiştiriciliğinde on bin adet,
Ankara Tavukçuluk Araştırma 
İstasyonu Müdürlüğünce 
ülkemiz için geliştirilmiş 
hatlarla yapılacak damızlık 
yumurta tavuğu 
yetiştiriciliğinde bin adet,
damızlık hindi yetiştiriciliğinde 
beş bin adet, damızlık kaz, 
ördek veya bıldırcın 
yetiştiriciliğinde bin adet, 
damızlık devekuşu 
yetiştiriciliğinde yüz adet ve 
üzeri kapasitelerde işletme 
kurulması veya kurulu 
işletmelerin en az bu 
kapasitelere çıkarılması 
gerekir.

Damızlık kümes, 
Damızlık kanatlı üretimi yapmak kaydıyla 
kuluçkahane, 
Gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, 
Bio-güvenlik önlemlerini, 
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli 
olan tesis ve alet-ekipman alımı, ilgili alet-
ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım 
giderlerini kapsar.

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri; 

yurtiçi veya yurt dışı damızlık kanatlı üretim 

işletmeleri ve kuluçkahanelerden yetiştirilmek 

üzere alınacak kuluçkalık damızlık yumurta, 

damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu 

hayvanların yem ve diğer işletme giderlerini 

kapsar.

Krediye konu kanatlı hayvanların fatura ve sağlık 
sertifikalarında damızlık büyük ebeveyn 
(grandparentstock), damızlık ebeveyn (parentstock) 
oldukları belirtilir.

MADDE 14

Hindi besiciliği
Asgari; bin adet ve üzeri 
kapasitelerde işletme 
kurulması veya kurulu 
işletmelerin en az bu 
kapasitelere çıkarılması 
gerekir.

Kümes, 
Gübre işleme tesisi yapımı ve tadilatlarını, 
Bio-güvenlik önlemlerini, 
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan 
tesis ve alet-ekipman alımını,
Diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile 
diğer yatırım giderlerini kapsar.

Hindi besiciliğine yönelik işletme kredileri; ruhsatlı hindi 
üretim işletmelerinden, yetiştirilmek üzere alınacak 
ticari hindi civcivi ile bu hayvanların yem ve diğer 
işletme giderlerini kapsar.
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MADDE 15

Su ürünleri 
yetiştiriciliği

Su ürünleri yetiştiriciliği 
yapacak olan üreticilerin karar 
kapsamında faiz indirimli 
yatırım kredisine 
başvurabilmeleri için 
projelerin Bakanlık 
tarafından onaylanmış 
olması gerekir. 

Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz 
gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri 
ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu 
sistemlerin kapalı devre üretim sistemine 
dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-
ekipman alımı gibi konuların finansmanını kapsar.

İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri 
yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri 
kuluçkahane belgesine sahip üreticilerin işletme 
giderlerinin finansmanını kapsar.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere 
kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça 
onaylanan projeler, 

işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri 
yetiştiricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane 
belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.



KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ)

MADDE 16

Su ürünleri 
avcılığı

Su ürünleri avcılığı yapmak 
üzere Bakanlıkça ruhsat 
tezkeresi düzenlenmiş balıkçı 
gemisi sahipleri

Gemileri için jeneratör,
Soğuk muhafaza odası yapımı ile buz makinesi 
alımı, 
Balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin 
alımı, 
Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip 
cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının 
alımı, 
Mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu, 
Mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip 
olan balıkçı gemisi satın alımı mevcut ruhsatla 
ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı 
kapsamında yeni gemi inşası gibi konularda 
yatırım kredisi, tekne bakım/onarım, yakıt işçilik ve 
benzeri giderler ile takip ve kayıt cihazları için 
ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme 
kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir. 

Boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik yatırım 
kredisi taleplerinde üreticilerce geminin boy uzatma 
hakkının bulunduğuna dair il/ilçe müdürlüklerince 
onaylanmış yazı ile başvuruda bulunulacak, yatırımın 
tamamlanmasını müteakip yeni ruhsat tezkeresi ibraz 
edilecektir.

Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) 
ve işletme kredilerinde Bakanlıkça verilen su ürünleri 
ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas 
alınır.

MADDE 17

Yaygın 
hayvansal 
üretim

Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtilmeyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Kararda 
belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk ve yaş şartı gibi teknik 
kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.


