
MADDE 26

Tarımsal 
mekanizasyon

Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin 
sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından 
kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal 
Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas 
Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 
2000/37) esaslarına göre zirai kredilendirme 
belgesi olan tüm yeni ve kullanılmamış 
tarımsal mekanizasyon araçları için, yatırım 
kredisi kullandırılabilir.

Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt 
sağım makinaları (sağım robotları) ve sabit 
güneş enerjisi sistemlerinde zirai kredilendirme 
belgesi yerine işletme bazında düzenlenen 
deney raporu esas alınır.

Karar kapsamında traktör kredisi 
kullandırılabilmesi için üreticilerin faaliyet 
konuları arasında bitkisel üretim veya 
küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı 
üretimi (damızlık dahil) konularından en az 

birisinin  bulunması şartı aranır.

MADDE 27

Modern basınçlı 
sulama

Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla 
içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama 
veya mikro yağmurlama sulama sistemleri 
kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna 
ilişkin teknolojik sistemler (Akıllı sulama 
sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ile ve 
benzeri sistemler) konusundaki kredi talepleri 
karar kapsamında değerlendirilir.

Modern basınçlı sulama sistemi 
kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, 
derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve 
suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin 
kredi talepleri modern basınçlı sulama içerisinde 
değerlendirilir. 

Modern basınçlı sulama sistemlerini 
kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin 
kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi 
talepleri (çeltik üretimi hariç) bu Tebliğ 
kapsamında değerlendirilmez.

16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları 
Hakkında Kanun esaslarına göre su temini 
maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına 
yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun 
hükümlerine göre arama belgesi alınan kazılar 
ve kuyular için kullandırılır.

Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru 
için, üretici iki adet Ek-1’de yer alan Basınçlı 
Sulama Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, 
Banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun bir 
adedi Banka veya TKK tarafından uygulamanın 
yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

Kredi talep konusu olan ve Tarımsal 
Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas 
Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 
2000/37) esaslarına göre zirai kredilendirme 
belgesi olan sulama makine ve ekipmanları 
için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Üreticilerin modern basınçlı sulama 
konusunda Karar kapsamında faiz indirimli 
kredi kullanabilmeleri için;

a) Üreticiye ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi 
belgesini,

b) Ek-3’te yer alan Sulama Projesi 
Dispozisyonuna uygun olarak, 18/12/1991 
tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat 
Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin 
Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat 
mühendisleri tarafından hazırlanmış, 
Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince 
onaylanmış basınçlı sulama projesini,

c) Su kaynağı çeşidi yer üstü su kaynağı olan 
başvurular için ilgili kurumdan (DSİ) alınacak 
su kullanım izin/tahsis belgesi, yeraltı 
suyu kullanımlarında kuyu ruhsatını,
sunması gerekir.
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MADDE 28

Arazi alımı

Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi 
suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe 
kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, 
hisseli tarım arazilerindeki hisselerinin diğer 

hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli 

olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin 

satın alınmasına  yönelik kredi talepleri Banka ve 
TKK’nın kendi iç mevzuatı paralelinde olmak 
kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilir.

MADE 29

Tarımsal amaçlı 
kooperatiflerin 
uyguladıkları 
üretim projeleri

Bu kapsamda kredi kullandırılacak tarımsal 
amaçlı kooperatiflerin en az otuz ortaklı olması 
gerekmektedir.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bizzat tüzel 

kişilikleri  üzerinden yapılan tarımsal üretim 
faaliyetlerine yönelik kredi talepleri bu Tebliğ 
hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınır.

Tarımsal amaçlı kooperatif ortaklarının kendi 

adlarına  yapmış oldukları üretimlerine yönelik 
kredi taleplerinde ise, Kararda Tablo-1’de 
belirtilen üretim konuları, indirim oranları ve kredi 
üst limitleri uygulanır.

 
Tarımsal amaçlı kooperatiflerin tüzel kişilikleri 

üzerinden yapılan üretim faaliyetlerine yönelik 
olarak hazırlamış oldukları tarımsal üretimi ve 
istihdamı artırıcı, tarımsal ürünleri pazarlayıcı ve 
değerlendirici projeleri ile bu Tebliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bankaya kredi 
başvurusunda bulunurlar.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve 
ortaklarının üretim kapasitesi ile sınırlı olmak 

kaydıyla  tarımsal ürünlerin işlenmesi, 
depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni 
tesislerin yapımına, mevcut faal olan veya 
olmayan tesislerin modernizasyonuna ve 
teknoloji yenilenmesine ait kredi talepleri de bu 
kapsamda değerlendirilir. Ancak, tarımsal 
ürünlerin depolanması konusunda sadece çelik 
silo ve soğuk hava deposu projesi için başvuru 
yapılır.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin kendi 
üretim faaliyeti olmamakla birlikte, sadece 
ortakların üretim maliyetlerinin azaltılmasına 
yönelik olarak toplu girdi alımı (gübre,yem), 
veterinerlik hizmetleri, ortak sağım ünitelerinin 
kurulması, süt analiz cihazı alımına yönelik 
talepleri de bu Tebliğ hükümleri kapsamında 
değerlendirmeye alınabilecektir.

Çay Ekicileri Kooperatifleri, ortakları adına 
ilgili kayıt sistemi/belge dikkate alınarak 
belirlenen ekim alanlarına göre ihtiyaç 
duyulan çay üretimi ile ilgili girdi ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla, işletme kredisi 
başvurusunda bulunurlar.

Tarımsal amaçlı kooperatifler bu Tebliğde yer 

alan kriterlere uygun işlem yapacaktır.



KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (KIRSAL KALKINMA)
MADDE 30

Sözleşmeli 
üretim

Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin 
tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek 
ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal 
üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz 
konusu üretim finansmanı amacıyla kredi 
açılabilir.

MADDE 31

Lisanslı 
depoculuk 
yatırımları

Karar kapsamında, 5300 sayılı Kanun ve Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği 
hükümleri kapsamında kurulmuş/kurulacak 
lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımları 
(depo, silo ve benzeri) ile makine-ekipman 
(elevatör, kantar, fan, jeneratör, forklift, vinç, 
soğuk hava-iklimlendirme ve havalandırma 
üniteleri, depo içi bölmeler-raf sistemleri, bilgi 
işlem sistemleri ve benzeri) alımlarına yönelik 
yatırım kredisi kullandırılır. Kapasite artışları ve 

yenilemeler de bu kapsamda değerlendirilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 
belirlenen Tarım Havzaları Üretim ve 
Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda 
yetiştirilen ürünler ile uyumlu depolama yatırımı 
yapacak/yapan lisanslı depo işletmelerine Karar 
kapsamında yatırım kredisi kullandırılacaktır.

Kredi başvurusunda, yeni kurulacak 
işletmelerden Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Yönetmeliği kapsamında kuruluş 
izni, 

Kurulu işletmelerden ise faaliyet izni ve 
depoculuk lisansı istenir. Kurulacak 
işletmelerde ise faaliyet izni ve depoculuk 
lisansı, yatırımın tamamlanmasını müteakip 
ibraz edilir, söz konusu evrakların ibraz 
edileceğine dair müteşebbislerden 
taahhütname alınır.

MADDE 32

Stratejik bitkisel 
üretim

Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda 
Karar kapsamında faiz indirimli kredi 
kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, 
kolza, kanola, kütlü pamuk, soya, susam, 
yağlık zeytin üretimini yapıyor/yapacak olması 
gerekir.
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Sera 
modernizasyon
u

Ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 
metrekare ve üzeri örtüaltı alanında bitkisel 
üretim yapan üreticiler, örtüaltı kayıt sistemine 
kayıt olmaları durumunda düşük faizli yatırım ve 
işletme kredisinden yararlandırılır.

Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının 
iyileştirilmesi amacı ile ayrı ayrı veya tek ünite 
olarak toplam beş yüz metrekare ve üzeri alanda 
Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak 
örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit 
edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt 
altına alınmış olan işletmeler tarafından 
hazırlanan ve Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince 
onaylanan projeleri çerçevesindeki yatırım ve 
işletme kredisi talepleri Karar kapsamında 
değerlendirilir.

a) Yapı iskeleti, temel ve kurulum tekniğinin asgari 
şartları taşımadığı Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce tespit 
edilen sera ünitelerinin asgari şartları sağlayabilecek 
nitelikte tamamen ya da kısmen yenilenmesi ile aynı veya 
farklı parsellerde birden fazla parçalı halde bulunan sera 
ünitelerinin tek çatı altında yeniden inşası,

b) Yapı iskeleti, temel ve kurulum tekniğinin asgari 
şartları taşıdığı Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce tespit 
edilen mevcut sera işletmesi içerisinde, yetiştirilen ürünün 
kalite ve verimini artırıcı etkisi bulunan sabit ve/veya montajlı; 
ısıtma, soğutma, nemlendirme, sisleme, havalandırma, 
gölgeleme, sulama, yapay aydınlatma, gübreleme, tarımsal 
mücadele, hasat ve taşıma, topraksız bitki yetiştirme, 
karbondioksit gübrelemesi, bitkisel üretim atıklarının bertarafı 
ve geri dönüşüm sistemleri, bilgisayarlı programlanabilir lojik 
kontrol sistemleri veya mikro-denetleyici destekli otomasyon 
sistemleri ve bu sistemlere ait yazılımlar ile sınıflandırma, 
paketleme sistemleri ve bunların yapılarından halihazırda 
işletmede bulunmayanları, ekonomik ömrünü tamamlayanlar 
ile daha verimli ve teknolojik olarak yeni başka bir sistemle 
ikame edileceklerin finansmanını, kapsar.

Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi; il/ilçe 
müdürlükleri, Banka ve TKK tarafından koordineli olarak 
yapılır. Bu kapsamda;

a) Üreticiler, projenin %50’si tamamlandığında il/ilçe 
müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür. Projenin 
%100’ünün tamamlanması ile nihai kontrol il/ilçe 
müdürlüğünce yerinde yapılır.

b) Proje uygulamalarının bu Tebliğ hükümlerine uygun 
olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa 
bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde 
proje sahiplerine uygulamaların bu Tebliğ hükümlerine 
uygun olarak yürütülmesi konusunda il/ilçe müdürlüğü 
tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Banka 
ve TKK bir hafta içerisinde yazılı olarak bilgilendirilir.

c) Yazının üreticiye tebliğ tarihini izleyen bir ay 
içerisinde projenin bu Tebliğ hükümlerine uygun 
olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il 
müdürlüğü tarafından Karar kapsamındaki faiz 
desteğinin iptal edilmesi işleminin başlatılması için 
tespite ilişkin tutanağın bir sureti ek yapılarak Banka 
ve TKK yazılı olarak bilgilendirilir.

MADDE 34

Yenilenebilir 
enerji 
kaynakları

Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için 
gerekli olan tesis ve alet ekipman alımı 
konularında asgari Ek-2’de belirtilen üretim 
konularında ve kapasitelerde üretim yapan 
üreticilerin kredi talepleri Karar kapsamında 
değerlendirilecektir.


