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: 2017/15)

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler (Bitkisel Üretim)
MADDE 18 –

Kontrollü
örtüaltı tarımı

(1) Yatırım kredileri ile ilgili olarak; kontrollü
örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar
büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi
Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği
yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilerek
Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına
alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme
koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğünde
sera kuracak yeni işletmelerin, il/ilçe
müdürlüklerince onaylanan projeleri
çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında
değerlendirilir.

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi;
il/ilçe müdürlükleri, Banka ve TKK tarafından
koordineli olarak yapılır.
(2) Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük
bilgileri ile işletmeye ait yapısal bilgiler, projenin
tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin ilave
beyanı aranmaksızın il/ilçe müdürlüğü tarafından
Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili
bilgilerin kaydında üreticinin beyanı aranır.

(4) İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı
üretme koşullarına sahip en az bir dekar
büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi
Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği
yaptığı Bakanlıkça tespit edilerek Örtüaltı Kayıt
Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmelerin
işletme kredisi talepleri Karar kapsamında
değerlendirilir.
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Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler (Bitkisel Üretim)
MADDE 19 –
(1) Yatırım kredileri ile ilgili olarak; kontrollü
örtüaltı
üretmeaşağıdaki
koşullarına
sahipkonularında
en az bir dekar
(1) Üreticilerin
üretim
büyüklüğündeki
seralarda
Örtüaltı
Kayıt Sistemi
Karar kapsamında, faiz indirimli kredi
Yönetmeliğine
kullanabilmeleriuygun
için; olarak örtüaltı yetiştiriciliği
yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilerek
Örtüaltı
Kayıt Sisteminde
kayıt altına
a) Tohumculuk
Sektöründe(ÖKS)
Yetkilendirme
ve
alınan
işletmeler
ile
kontrollü
örtüaltı
Denetleme Yönetmeliği kapsamında üretme
koşullarına
sahipTohumculuk
en az bir dekar
büyüklüğünde
Yetkilendirilmiş
Kuruluşu
Belgesine
sera
kuracak
yeni
işletmelerin,
il/ilçe
sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde
müdürlüklerince
onaylanan
yurt içi sertifikalı tohum,
fide,projeleri
fidan veya doku
çerçevesindeki
kredi
talepleri
Karar kapsamında
kültürü
ile
tohumluk
üretimi
yapması
ve/veya
Yurt içi sertifikalı
değerlendirilir.
sözleşmeli üretim yapması,
tohum, fide,
fidan üretimi
b) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk
Kanunu hükümlerine göre tohumluk üretim,
sertifikasyon, pazarlama konularında, standart
veya sertifikalı olarak tohum (hibrit tohum dahil),
sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve
fidanı, asma fidanı veya meyve/asma üretim
materyali üretimi yapması/yapacak olması,
gerekir.

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi;
il/ilçe müdürlükleri, Banka ve TKK tarafından
koordineli olarak yapılır.
(2)
Yetkilendirilmiş
tohumculuk
kuruluşlarının,
(4) Sebze tohumu ve standart olarak üretilen yem
(2) Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük
sertifikasyon
sürecinde
yer
alan
hasat
sonrası
tohum
bitkileri
ve yemeklik
dane
bilgileri ile işletmeye ait yapısal bilgiler, projenin
(4) İşletme
kredileri ile
ilgilibaklagil
olarak;tohumları
kontrollü üretimi
örtüaltı
alımı,
tohum çıkarma,
işleme,
temizleme,
ilaçlama,
hariç, bukoşullarına
madde kapsamındaki
tamamlanmasının
ardından,
başvuru
sahibinin
ilave
üretme
sahip en aztaleplerde
bir dekar tohumluk
sertifikalandırma,
etiketleme,
ambalajlama
ve
beyannamesi alınır.
ÜretimÖrtüaltı
sezonuna
ilişkin
dönem
beyanı aranmaksızın
il/ilçe müdürlüğü
tarafından
büyüklüğündeki
seralarda
Kayıt
Sistemi
depolama
gibi
faaliyetler
karar
kapsamında
işletme
ve
uyumsuzluğunda
ise
tohumluk
beyannamesinin
Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili
Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği
yatırım
edilebilir.
Bu fıkra
kapsamındaki düzenlenmesini
müteakip,
Banka Örtüaltı
ve TKK’ya
ibraz
bilgilerinkredisine
kaydındakonu
üreticinin
beyanı
aranır.
yaptığı Bakanlıkça
tespit edilerek
Kayıt
makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi edileceğini,
aksi
takdirde
bu
Karar
kapsamındaki
Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmelerin faiz
veya deney raporu aranmaz.
desteğinin
iptaltalepleri
edileceğini
kabul
ettiklerine dair
işletme
kredisi
Karar
kapsamında
üreticilerden
taahhütname
alınır.
değerlendirilir.
(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının tohumluk
üretimi ile ıslah - araştırma ve geliştirme sürecinde
(5) Meyve/asma üretim materyali (bir nolu damızlık
ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test
ünitesi, iki nolu damızlık ünitesi, üç nolu damızlık
laboratuvarları, biyoteknoloji laboratuvarları,
ünitesi kurulması) ile çilek fidesi (ön temel blok,
iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri kapsamında temel blok, sertifikalı blok kurulması) üretimine
kullanılan alet-ekipmanlar ve diğer altyapı hizmetleri
yönelik işletme ve yatırım kredilerinde üreticilerden
karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu
damızlık ünitelerinin/blokların kurulmasına dair
edilebilir.
Bakanlık tarafından verilen yetki belgesi istenir.
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Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler (Bitkisel Üretim)
MADDE 20 –

Yurt içinde
üretilen
sertifikalı
tohum, fide,
fidan kullanımı

(1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında
(1) Yatırım kredileri ile ilgili olarak; kontrollü
Karar kapsamında faiz indirimli kredi
örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar
kullanabilmeleri için;
büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi
Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği
a) Yurt içinde üretilen sertifikalı tohumu
yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilerek
kullanarak bitkisel üretim yapması,
Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına
alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme
b) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart belgeli
koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğünde
çilek fidesi ve standart olarak üretilen yem
sera kuracak yeni işletmelerin, il/ilçe
bitkileri ve yemeklik dane baklagil tohumları ve
müdürlüklerince onaylanan projeleri
bitki pasaportu bulunan sebze fideleri ile üretim
çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında
yapması,
değerlendirilir.

(2) Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük
bilgileri ile işletmeye ait yapısal bilgiler, projenin
tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin ilave
beyanı aranmaksızın il/ilçe müdürlüğü tarafından
(2) Birinci fıkrada belirtilen üretimleri yapan üreticilere
Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili
işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.
bilgilerin kaydında üreticinin beyanı aranır.

c) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart
meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi,
gerekir.
MADDE 21 –

Süs bitkisi
üretimi

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi;
il/ilçe müdürlükleri, Banka ve TKK tarafından
(3)
Kullanılan
tohum
ve fidana ait sertifikanın, çilek
koordineli
olarak
yapılır.
fidesine ait sertifika veya standart çilek fidesi
belgesinin
sebze fidesine
ait bitkikontrollü
pasaportunun
(4) İşletmeve
kredileri
ile ilgili olarak;
örtüaltı
ibraz
edilmesi
zorunludur.
üretme
koşullarına
sahip en az bir dekar
büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi
(4)
Düzenlenenuygun
faturalar
üzerinde
tohum
ve fidana
Yönetmeliğine
olarak
örtüaltı
yetiştiriciliği
ait
sertifika
tarihi ve
numaranın,
çilek fidesinde
yaptığı
Bakanlıkça
tespit
edilerek Örtüaltı
Kayıt
sertifika
veya
standart
çilek fidesi
ait tarih
Sisteminde
(ÖKS)
kayıt altına
alınanbelgesine
işletmelerin
ve
numaranın,
sebze fidesinde
ise operatör
işletme
kredisi talepleri
Karar kapsamında
numarası
ve bitki pasaportu numarasının yazılı
değerlendirilir.
olması gerekir.

(1) Üreticilerin süs bitkisi üretimi konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Yurt içinde süs bitkisi (dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler, doğal çim bitkisi ve
doğal rulo çim) ve süs bitkisi çoğaltım materyali (fidan, fide, çelik, soğan, yumru, doku kültürü, tohum ve
benzeri) elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması
ve/veya sözleşmeli üretim yapması,
b) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre süs bitkisi üretici
belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna sahip olması,
gerekir.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bendinde belirtilen
üretimleri yapan üreticilere işletme ve yatırım
kredisi kullandırılır.
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Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler (Bitkisel Üretim)
MADDE 22 –

İyi tarım
uygulamaları

(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren
üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar kontrolünde iyi
(1) Yatırım kredileri ile ilgili olarak; kontrollü
örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair
büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi söz konusu kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi Bankaya
TKK’ya ibraz
etmek zorundadır.
Yönetmeliğine
uygunve
olarak
örtüaltı
yetiştiriciliği ve/veya
(2) Yeni kurulacak
işletmelerin
başvuruları ve özlük
(1) 7/12/2010 tarihli
27778
sayılı Resmî
yaptığı
il/ilçe
müdürlüğünce
tespit
edilerek
bilgileri
ile
işletmeye
ait
yapısal
bilgiler, projenin
Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları
(3)
Grup sertifikasyonu
kapsamında
(üretici
örgütü
Örtüaltı
Kayıt
Sisteminde
(ÖKS)
kayıt
altına
tamamlanmasının
ardından,
başvuru
sahibinin
ilaveveya
Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel
müteşebbis)
iyi tarım il/ilçe
uygulamaları
faaliyetinde
bulunan
alınan
işletmeler
ile
kontrollü
örtüaltı
üretme
beyanı
aranmaksızın
müdürlüğü
tarafından
(gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici
üreticiler;
bağlı
oldukları
grubun
etkilendirilmiş
koşullarına
en az birsertifikasyonu
dekar büyüklüğünde Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili
örgütü veyasahip
müteşebbis)
kuruluşla
yaptığı sözleşme
ile;beyanı aranır.
sera
kuracak
yeni
işletmelerin,
il/ilçe
bilgilerin kaydında
üreticinin
kapsamında iyi tarım uygulamaları
kriterlerine
müdürlüklerince
onaylanan
projeleriyatırım ve
uygun faaliyette bulunan
üreticilerin
çerçevesindeki
kredi
talepleri
kapsamında a) Grup, üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari
işletme kredisi talepleri KararKarar
kapsamında
organına verdikleri iyi tarım uygulamaları faaliyetinde
değerlendirilir.
değerlendirilir.
bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi ,

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi;
il/ilçe müdürlükleri, Banka ve TKK tarafından
koordineli olarak yapılır.
(4) İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı
üretme
koşullarına
sahip
az biralınan
dekar
(4) Yetkisi
iptal edilen
veyaen
askıya
büyüklüğündeki
seralarda
Örtüaltı
Kayıtolan
Sistemi
yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi
Yönetmeliğine
uygun olarakkuruluşun
örtüaltı yetiştiriciliği
üreticilere, yetkilendirilmiş
yetki süresi
yaptığı
Bakanlıkça
tespit
edilerek
ÖrtüaltıKarar
Kayıt
içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla,
Sisteminde
(ÖKS)
kayıt
altına
alınan
işletmelerin
kapsamında kredi kullandırılır.
işletme kredisi talepleri Karar kapsamında
değerlendirilir.

b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen
üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları sözleşmeyi ,
Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.
MADDE 23 –

Organik tarım
faaliyetleri

(1) 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
tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan,
pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar
kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.
(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreticilere de yatırım ve
işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) 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
Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.
(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan
yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan
üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi
içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla , Karar
kapsamında kredi kullandırılır.
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Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler (Bitkisel Üretim)
MADDE 24 –
Yaygın bitkisel
üretim
MADDE 25 –

Çok yıllık yem
bitkisi üretimi

(1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen yağlı tohumlu bitkiler (stratejik bitkisel üretim başlığı altında yer alan yağlı tohumlu
(1) Yatırım
kredileri
ile ilgili
olarak;
(3) Proje
uygulamalarının
kontrolü
ve izlenmesi;
bitkiler
hariç)
hububat,
baklagil
vekontrollü
meyve-sebze gibi üretim konularında faaliyette bulunan üreticiler ile Kararda
belirtilen
bitkisel üretim
konularında
yer
örtüaltı
üretme
koşullarına
sahip
en
az
bir
dekar
il/ilçe
müdürlükleri,
Banka
ve
TKK
tarafından
almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin faiz indirimli kredi
büyüklüğündeki
Örtüaltı Kayıt Sistemi
koordineli olarak yapılır.
talepleri bu başlıkseralarda
altında değerlendirilir.
Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği (2) Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük
(1) Karar kapsamında üreticilerin çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi
yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilerek
bilgileri ile işletmeye ait yapısal bilgiler, projenin
(4) İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı
kullanabilmesi için;
Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına
tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin ilave
üretme koşullarına sahip en az bir dekar
alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme
beyanı aranmaksızın il/ilçe müdürlüğü tarafından
büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi
a) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun çok yıllık yem bitkisi ekilişleri yapması,
koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğünde Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili
Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği
b) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla çok yıllık yem bitkileri ekilişi yaparak hasat etmeleri veya edecek olmaları,
sera kuracak yeni işletmelerin, il/ilçe
bilgilerin kaydında üreticinin beyanı aranır.
yaptığı Bakanlıkça tespit edilerek Örtüaltı Kayıt
c) Toplam ekiliş alanının en az on dekar olması,
müdürlüklerince onaylanan projeleri
Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmelerin
ç) Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il müdürlüğünce onaylanması,
çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında
işletme kredisi talepleri Karar kapsamında
d) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma
değerlendirilir.
değerlendirilir.
enstitülerinin görüşünün bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması,
e) Yeni yapılan ekilişler için kredilendirme başvurularının kabul edilmesi,
f) Yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az dört yıl, korunga ekilişi için ise en az üç yıl süre ile tesisin bozulmaması,
gerekir.

