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25/03/2020 Çarşamba günü yayımlanmış olan Resmi Gazete’de Tarım ve Orman Bakanlığınca 

yayımlanmış olan 2020/4 sayılı tebliğ kapsamında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 

Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına 

ilişkin uygulama esasları açıklanmıştır.  

Bahsi geçen tebliğ, 01/01/2020 – 31/12/2022 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım 

Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları 

kapsamaktadır. 

Bu çerçevede üreticiler, aşağıda belirtilen özellikli kriterleri sağlamaları halinde, üretim konuları 

için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak, şartlarını sağladıkları özellikli kriter indirim 

oranlarından da yararlandırılır. 

• Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, 

Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, 

İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, 

Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak.  

• Damızlık düve yetiştiriciliği: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, 

Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, 

Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, 

Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, 

Yozgat.  

• Büyükbaş hayvan besiciliği: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, 

Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, 

Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, 

Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa.  

• Küçükbaş hayvancılık: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, 

Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, 

Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, 

Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, 

Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.  

Atıl işletme özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, kredi ile satın alınacak hayvancılık 

işletmesinin asgari bir yıldır gayrifaal olması gerekmektedir. Bir yıllık süre, işletmeye kayıtlı son 

hayvanın işletmeden çıkış tarihi esas alınarak belirlenir. Hayvan çıkış tarihinin belirlenmesinde 

güncel HBS kayıtları esas alınır.  

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, krediyle 

yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların yurt içinde doğmuş olması 

gereklidir.  

Kendi yemini üretme/mera kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için; 



• Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde işletmedeki hayvan başına asgari bir dekar, 

küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde ise her on hayvan başına bir dekar yem bitkisi 

ekilişi bulunması,  

• Yem bitkisi ekilişlerinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması,  

• Mera kullanan üreticilerin bu hususu il/ilçe müdürlükleri ve/veya köy muhtarlıklarından 

alacakları belgeyle tevsik etmeleri gereklidir.  

• Süt sığırcılığında asgari ekiliş miktarının belirlenmesinde sağmal hayvan sayısı esas 

alınır.  

Su ürünleri yetiştiriciliği özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, bu Tebliğin 12 nci 

maddesinde su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir.  

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, bu Tebliğin 

23 üncü maddesinde belirtilen sulama sistemlerinden bir veya birkaçının kullanılıyor olması 

gerekmektedir.  

Sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;  

• Yurt içinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması, 

• Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart belgeli çilek fidesi ve standart olarak üretilen 

yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil tohumları ve bitki pasaportu bulunan sebze 

fideleri ile üretim yapması,  

• Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi,  

• Kullanılan tohum ve fidana ait sertifikanın, çilek fidesine ait sertifika veya standart çilek 

fidesi belgesinin ve sebze fidesine ait bitki pasaportunun ibraz edilmesi,  

• Düzenlenen faturalar üzerinde tohum ve fidana ait sertifika tarihi ve numaranın, çilek 

fidesinde sertifika veya standart çilek fidesi belgesine ait tarih ve numaranın, sebze 

fidesinde ise operatör numarası ve bitki pasaportu numarasının yazılı olması, gerekir.  

Stratejik bitkisel ürün özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, sözleşmeli üretime konu 

ürün/ürünlerin bu Tebliğin 18 inci maddesinde sayılan ürünlerden olması gereklidir.  

Jeotermal, yenilenebilir, atık enerji kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, 

işletmenin enerji ihtiyacının, jeotermal ve/veya güneş, rüzgar, biokütle vb. yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanılarak sağlanması ve/veya başka bir faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkan atık 

enerjinin (yüksek ısılı buhar, atık sıcak su vb.) işletmede kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi 

suretiyle karşılanması gereklidir.  

Sözleşmeli üretim özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, üreticilerin, sözleşmeli üretim ile 

ilgili usul ve esaslar hakkındaki yürürlükteki mevzuat kapsamında, sözleşmeli üretim yapmaları 

gereklidir.  



Organik/iyi tarım uygulamaları kriterinden yararlanılabilmesi için;  

• İyi tarım uygulamalarında;  

o 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım 

Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya 

tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu 

kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunması,  

o Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticilerin yetkilendirilmiş 

kuruluşlar kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına 

dair söz konusu kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi Bankaya ve/veya TKK’ya 

ibraz etmesi,  

o Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım 

uygulamaları faaliyetinde bulunan üreticilerin; bağlı oldukları grubun 

yetkilendirilmiş kuruluşla yaptığı sözleşme ile grup, üretici örgütü ise, üretici 

örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygulamaları faaliyetinde 

bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi; grup, müteşebbis çatısı altında bir araya 

gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları sözleşmeyi ilgisine göre Bankaya 

veya TKK’ya ibraz etmesi,  

o Üretim dönemi sonunda düzenlenen sertifikayı ilgisine göre Banka veya TKK’ya 

ibraz etmeleri, gerekir.  

• Organik tarım uygulamalarında;  

o 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve 

27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde, organik veya geçiş sürecinde, 

organik tarımsal ürün üretilmesi,  

o Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)’nde 

kayıtlı bireysel veya üretici gurubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan 

gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık il müdürlüklerinden OTBİS’e kayıtlı olduklarına 

dair aldıkları resmi belgeyi ilgisine göre Bankaya veya TKK’ya ibraz etmeleri,  

o Üretim dönemi sonunda düzenlenen sertifikayı ilgisine göre Banka veya TKK’ya 

ibraz etmeleri, gerekir.  

Genç çiftçi özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;  

• Gerçek kişi üreticilerin/girişimcilerin kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış (41 

yaşından gün almamış) olmaları ve kendi adlarına tarımsal üretim faaliyetinde 

bulunmaları/bulunacak olmaları gerekir.  



• Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde 

aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortağın/ortakların kredi vadesi boyunca 

ortaklığının devam etmesi gerekir.  

• Yatırım kredilerinin dilimler halinde kullandırılması durumunda, ilk kredi diliminin 

kullandırıldığı tarihte yukarıdaki kriterlerin sağlanması aranır.  

• Kadın çiftçi özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;  

• Gerçek kişilerde kadın üreticinin kendi adına üretim yapıyor/yapacak olması,  

• Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu 

şartı sağlayan ortağın/ortakların kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi, 

gerekir.  

Yurt içinde üretilen makine alımı kriterinden yararlanılabilmesi için, krediyle alınacak makine ve 

ekipmanların yurt içinde kurulu fabrikalarda/tesislerde üretiliyor olması gerekir. Yurt dışından 

demonte olarak getirilip yalnızca monte edilmek suretiyle satılan makine ve ekipmanlar bu 

kapsamda değerlendirilmeyecektir. 

T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince sunulacak olan düşük faizli krediler ile ilgili 

detaylı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-10.htm adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

                             Saygılarımızla    
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