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Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni
TTK ve Diğer İlgili Mevzuat
MART 2016 SAYISI
•
5 Mart 2016 tarih ve 29644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’nun “VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile aşağıda yer alan
değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Değişiklik Öncesi
Tanımlar
MADDE
3
– (1)
Yönetmelikte yer alan;

Değişiklik Sonrası

Açıklamalar

Tanımlar
Bu MADDE
3
– (1)
Yönetmelikte yer alan;

b)Diğer mali kurumlar: Ana
faaliyet konuları para ve
sermaye piyasaları olan ve
bu
konulardaki
özel
kanunlara göre izin ve ruhsat
ile
faaliyet
gösteren
kurumlardan,
finansal
kiralama şirketleri, faktoring
şirketleri
ve
finansman
şirketleri gibi finansman
sağlama veya ödünç para
verme işleriyle iştigal eden
tüzel kişileri,
….ifade eder.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle
Bu diğer mali kurumlar başlığı
altındaki tanımda eksik kalan
varlık yönetim şirketleri gibi
b) Diğer mali kurumlar: Ana finansman
sağlama
ifadesi
faaliyet konuları para ve eklenmiştir.
sermaye piyasaları olan ve
bu
konulardaki
özel
kanunlara göre izin ve ruhsat
ile
faaliyet
gösteren
kurumlardan,
finansal
kiralama şirketleri, faktoring
şirketleri,
finansman
şirketleri ve varlık yönetim
şirketleri gibi finansman
sağlama veya ödünç para
verme işleriyle iştigal eden
tüzel kişileri,
…ifade eder.
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu
Yönetmelikte yer alan;
d) Kontrol: Kanunun 3 üncü
maddesinde yer alan kontrol
tanımını,
…ifade eder.

Yönetmeliğin 3 üncü maddesine
eklenen (d) fıkrası ile yönetmeliğin
uygulamasında “Kontrol”
ifadesinin tanımı verilmiştir.

Kuruluş şartları
MADDE 4 – (2) Varlık
yönetim şirketlerinin;
b) Ödenmiş sermayesinin on
milyon Yeni Türk Lirasından
az olmaması,

Kuruluş şartları
MADDE 4 – (2)
Varlık yönetim şirketlerinin;
b) Ödenmiş sermayesinin
yirmi milyon Türk Lirasından
az olmaması,”

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde
yapılan değişiklikle varlık yönetim
şirketlerinin
ödenmiş
sermayesinin yirmi milyon Türk
Lirasından az olmaması gerektiği
şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Kuruluş ve faaliyet izni
MADDE 6 –
(2) Yabancı uyruklu kişilerce
temin edilecek bilgi ve
belgeler hakkında ek-1’de
yer alan hükümler kıyasen
uygulanır. Bu Yönetmelikte
yer alan başvurularla ilgili
olarak yurt dışından temin
edilecek belgelerin ilgili
ülkenin yetkili makamlarınca
ve Türkiye’nin o ülkedeki
konsolosluğunca veya Lahey
Devletler
Özel
Hukuku
Konferansı
çerçevesinde
hazırlanan Yabancı Resmi
Belgelerin
Tasdiki
Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre

Kuruluş ve faaliyet izni
MADDE 6 –
(2) Yabancı uyruklu kişilerce
temin edilecek bilgi ve
belgeler hakkında EK-1’de
yer alan hükümler kıyasen
uygulanır. Bu Yönetmelik
kapsamında;
a) Yabancı uyruklu kişilerden
istenilen
belgelerin
bu
kişilerin yerleşik olduğu
ülkede kayıtların tutulduğu
bir merci ya da sistem
olmaması nedeniyle temin
edilememesi durumunda, bu
durumun ilgili ülkenin yetkili
mercilerinden alınacak bir
belge ile Kuruma tevsik
edilmesi zorunludur.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle
Varlık
Yönetim
Şirketlerinin
kuruluş
aşamasında
yabancı
kişilerce temin edilecek bilgi ve
belgelere
ilişkin
ayrıntılı
düzenleme yapılmıştır. Önceki
düzenlemenin
ayrıntıları
içermemesi nedeniyle doğan
sorunlar, oldukça ayrıntılı 6 ncı
madde
düzenlemesiyle
giderilmeye çalışılmaktadır.
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ve
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onaylı tercümelerinin de
eklenmesi şarttır.
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b) Yabancı uyruklu kişilerden
istenilen
belgelerin
bu
kişilerin yerleşik olduğu
ülkede kayıtların tutulduğu
bir merci ya da sistem
olmaması nedeniyle temin
edilemediği ve bu durum
ilgili
ülkenin
yetkili
mercilerinden alınacak bir
belge ile Kuruma tevsik
edilemediği takdirde, söz
konusu
tevsikin
yapılamayacağına dair ilgili
gerçek kişi veya tüzel
kişilerce
yazılı
olarak
beyanda
bulunulması
zorunludur.
c) Bu Yönetmelikte yer alan
başvurularla ilgili olarak yurt
dışından temin edilecek
belgelerin ilgili ülkenin yetkili
makamlarınca ve Türkiye’nin
o ülkedeki konsolosluğunca
veya Lahey Devletler Özel
Hukuku
Konferansı
çerçevesinde
hazırlanan
20/6/1984 tarihli ve 3028
sayılı Kanun ile kabul edilen
Yabancı Resmi Belgelerin
Tasdiki
Mecburiyetinin
Kaldırılması
Sözleşmesi
hükümlerine
göre
onaylanmış
olması
ve
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başvuruya belgelerin noter
onaylı tercümelerinin de
eklenmesi şarttır
Kuruluş ve faaliyet izni
MADDE 6 –
(6) Kurumca, faaliyet izni için
başvuran
şirketin
sermayesinin
her
türlü
muvazaadan
ari
olarak
nakden ödenip ödenmediği
ile planlanan faaliyetleri
gerçekleştirebilecek düzeyde
olup olmadığı, uygun hizmet
birimleri ile iç kontrol,
muhasebe, bilgi işlem ve
raporlama
sistemlerinin
kurulup kurulmadığı, bu
birimler için yeterli personel
kadrosunun
oluşturulup
oluşturulmadığı
ve
personelin buna uygun görev
tanımları ile yetki ve
sorumlulukların
belirlenip
belirlenmediği
hususları
incelenir.
Yapılan
değerlendirmeyi müteakip
durumları uygun görülenlere
Kurulca faaliyet izni verilir.
Verilen
izinler
Resmî
Gazete’de
yayımlandıkları
tarihten itibaren geçerlilik
kazanır.”
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Ana sözleşme değişikliği ve
hisse devri
MADDE 7 –
(2) Bir gerçek veya tüzel
kişinin, varlık yönetim şirketi
sermayesinin yüzde ellisini ve
daha fazlasını temsil eden
payları edinmesi Kurulun
iznine tabidir. Ortak sayısının
beşten aşağı düşmesine yol
açan
işlemler ile izin
alınmadan
yapılan
pay
devirleri
pay
defterine
kaydolunmaz. Bu hükme
aykırı olarak pay defterine
yapılan
kayıtlar
hükümsüzdür. Oy hakkı
edinilmesi ile hisselerin
rehnedilmesinde
de
bu
hüküm uygulanır. Yönetim
veya denetim kurullarına üye
belirleme imtiyazı veren veya
intifa hakkı tanınan hisse
senetlerinin devri, yukarıdaki
oransal sınıra bakılmaksızın
Kurulun iznine tabidir.

Sayı : 4
Ana sözleşme değişikliği ve
hisse devri
MADDE 7 –
(2) Bir gerçek veya tüzel
kişinin, varlık yönetim şirketi
sermayesinin yüzde ellisini
ve daha fazlasını temsil eden
payları edinmesi ya da şirket
kontrolünün el değiştirmesi
Kurulun iznine tabidir. Bu
kapsam
dâhilinde
yeni
imtiyazlı pay ihracı, mevcut
paylar üzerine imtiyaz tesisi,
imtiyazın kaldırılması veya
intifa hakkı tesisi de bu
maddede belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde Kurulun
iznine tabidir. Oy hakkı
edinilmesi ile hisselerin
rehnedilmesinde de bu
hüküm uygulanır. Yönetim
veya denetim kurullarına üye
belirleme imtiyazı veren
payların tesisi veya devri bu
fıkradaki oransal sınırlara
bakılmaksızın Kurulun iznine
tâbidir.
İzin
alınmadan
yapılan pay devirleri pay
defterine kaydolunmaz. Bu
hükme aykırı olarak pay
defterine yapılan kayıtlar
hükümsüzdür.”
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Yönetmelikte yapılan değişiklikle
varlık
yönetim
şirketlerinin
kontrolünün
el
değiştirmesi
durumu da ana hisse değişikliği ve
hisse
devri
başlığı
altında
düzenlenerek bu konudaki eksiklik
giderilmiştir.
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Atama
MADDE 10 – (1) Yönetim
kurulu üyeliğine seçilenler ve
herhangi
bir
nedenle
boşalma
hâlinde
görevlendirilenler, 8 inci
maddede aranan şartları
taşıdıklarını
gösteren
belgelerle birlikte yedi iş
günü içerisinde Kuruma
bildirilir.
(2) Genel müdürlüğe
atanacakların,
9
uncu
maddede aranan şartları
taşıdıklarını
gösteren
belgelerle birlikte yedi iş
günü içerisinde Kuruma
bildirilmesi şarttır. Bunların
atamaları, Kurum tarafından
bildirimin alındığı tarihten
itibaren yedi iş günü içinde
gerekçeli olumsuz bir görüş
bildirilmediği takdirde yapılır.

Sayı : 4
Genel müdür ve yönetim
kurulu üyelerine ilişkin
bildirimler
MADDE 10 – (1) Yönetim
kurulu üyeliğine seçilenler
veya herhangi bir nedenle
boşalma
hâlinde
görevlendirilenler ile genel
müdür olarak atananların,
atanmalarını
veya
seçilmelerini müteakip bir ay
içerisinde bu Yönetmelikte
aranan şartları taşıdıklarını
gösteren
belgeler
ve
atanmalarına
veya
seçilmelerine ilişkin karar
örneği ile birlikte Kuruma
bildirilmesi şarttır.
(2) Varlık yönetim şirketi
genel müdürü ve yönetim
kurulu üyelerinin, atanma
veya seçilmelerinden sonra
bir
ay
içinde,
şirket
tarafından Kuruma hitaben
düzenlenecek
bir
yazı
ekinde;
a) Mesleki tecrübelerini ve
aldıkları eğitimleri içeren EK8’de yer alan örneğe uygun
olarak düzenlenecek ayrıntılı
özgeçmişleri ile 25/4/2006
tarihli ve 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri
Kanunu
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Yönetmelikte yapılan en önemli
değişiklerden bir tanesini de şirket
yönetim kuruluna seçilen veya
görevlendirilenlerle ilgili 10ncu
maddedir Bu madde ile genel
müdür ve yönetim kurulu üyeliği
için yapılması gereken bildirimler
ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.
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kapsamında
oluşturulan
sistemler vasıtasıyla kimlik ve
adres bilgilerine elektronik
ortamda ulaşılabilenler hariç,
yabancı uyruklu kişiler için
kimlik
belgesi
veya
pasaportlarının noter onaylı
örnekleri,
b) Müflis veya konkordato
ilan etmiş olmadıklarına
ilişkin yazılı beyanları,
c) Kanunun 71 inci maddesi
uygulanan bankalarda veya
Kanunun
yürürlüğe
girmesinden önce Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna
devredilmiş olan bankalarda
doğrudan veya dolaylı olarak
yüzde on veya daha fazla
paya sahip olmadığına veya
kontrolü
elinde
bulundurmadığına dair noter
huzurunda imza edecekleri
birer taahhütname (EK-6) ile
bu hususlara ilişkin olarak
Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonundan temin edecekleri
belgeler,
ç) Tasfiyeye tabi tutulan
bankerler ile iradi tasfiye
haricinde
faaliyet
izni
kaldırılan varlık yönetim,
faktoring, finansal kiralama,
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finansman
ve
sigorta
şirketleri ile para ve sermaye
piyasalarında
faaliyet
gösteren
kurumlarda
doğrudan veya dolaylı olarak
yüzde on veya daha fazla
paya sahip olmadığına veya
kontrolü
elinde
bulundurmadığına dair noter
huzurunda imza edecekleri
birer taahhütname (EK-7),
d) Arşiv kaydını da içeren son
altı ay içinde alınmış adli sicil
belgeleri,
e)
Atanmalarına
veya
seçilmelerine ilişkin genel
kurul ya da yönetim kurulu
kararının bir örneği,
Kuruma gönderilir.
(3) Genel müdürler için ikinci
fıkradaki belgelere ilave
olarak lisans diplomasının
noter onaylı bir örneği
Kuruma gönderilir.
(4)
Genel
müdürün
bulunmadığı hallerde genel
müdür ile aynı nitelikleri haiz
olmak kaydıyla yönetim
kurulu toplantılarına genel
müdür
vekili
olarak
katılacaklar ve hangi hallerde
bu toplantılara katılacakları
yönetim kurulunca belirlenir.
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(5) Yönetim kurulu üyeleri ve
genel müdürlerin herhangi
bir
nedenle
görevden
ayrılmaları halinde bu durum
bir ay içinde Kuruma
bildirilir.
İç kontrol sistemi
MADDE 10/A –
(1) Varlık yönetim şirketleri,
faaliyetlerinin
etkin
ve
verimli bir şekilde Kanuna ve
ilgili diğer mevzuata, şirket
içi
politika,
kural
ve
teamüllere uygun olarak
yürütülmesi ve bilgilerin
zamanında
elde
edilebilirliğinin sağlanması
amacıyla yeterli ve etkin bir
iç kontrol sistemi oluşturur.
(2) İç kontrol sisteminden
beklenen
amacın
sağlanabilmesi için;
a) Şirket bünyesinde işlevsel
görev
ayrımının
tesis
edilmesi,
sorumlulukların
paylaştırılması, yetki ve
sorumlulukların açıkça ve
yazılı olarak belirlenmesi,
b) İç kontrol faaliyetlerinin
oluşturulması,
c) Şirketin iş süreçleri
üzerinde kontrollerin ve iş
adımlarının gösterildiği iş
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akım
şemalarının
oluşturulması,
ç)
Bilgi
sistemlerinin
faaliyetlerin yapısına ve
karmaşıklık düzeyine uygun
olarak tesis edilmesi,
gereklidir.
(3) İç kontrol sistemi ile iç
kontrol
faaliyetleri
ve
bunların nasıl icra edileceği
tüm faaliyetlerin nitelikleri
dikkate alınarak tasarlanır. İç
kontrol
faaliyetlerinin
tasarımında;
a) Şirket bünyesinde üretilen
bilginin
güvenilir,
tam,
izlenebilir, tutarlı ve ihtiyacı
karşılayacak uygun biçim ve
nitelikte olmasının,
b) Gerçekleştirilen veya
gerçekleştirilmesi planlanan
tüm faaliyet, işlem ve
ürünlerin Kanuna ve ilgili
diğer mevzuata, şirket içi
politika ve kurallar ile
teamüllere uyumunun,
sağlanması esastır.
(4) İç kontrol faaliyetleri,
yönetim
kuruluna
veya
yönetim
kurulunun
belirleyeceği genel müdür
dışındaki bir yönetim kurulu
üyesine
bağlı
olarak
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yürütülür.
İç
kontrol
faaliyetleri, şirketin faaliyet
yapısı ve kapsamıyla uyumlu
sayıda olmak üzere asgari bir
kişiden
oluşan
ve
münhasıran
iç
kontrol
faaliyetleri ile iştigal eden iç
kontrol personeli vasıtasıyla
gerçekleştirilir. İç kontrol
personeli
tarafından,
gerçekleştirilen iç kontrol
faaliyetlerine ilişkin olarak
haziran ve aralık sonu
itibarıyla yılda iki kez
yönetim
kuruluna
veya
yönetim
kurulunun
belirleyeceği genel müdür
dışındaki bir yönetim kurulu
üyesine raporlama yapılır.
Bilgi sistemlerinin tesisi ve
risk yönetimi
MADDE 10/B – (1) Varlık
yönetim şirketi nezdinde
oluşturulacak bilgi sistemleri,
şirketin ölçeği ve faaliyetleri
ile
uyumlu
olarak
yapılandırılır.
(2) Bilgi sistemleri, şirketle
ilgili tüm bilgilerin elektronik
ortamda güvenli bir şekilde
saklanmasına
ve
kullanılmasına
imkan
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Yönetmeliğe yeni eklenen 10/B
maddesi
ile
şirketlerin
oluşturacakları bilgi sistemlerine
ilişkin
düzenleme
gerçekleştirilmiştir.
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verecek yapıda oluşturulur.
Bilgi
sistemlerinin
güvenilirliğinin sağlanması ve
düzenli olarak güncellenerek
gerekli
değişikliklerin
yapılması zorunludur.
(3) Şirket, maruz kaldığı
risklerin
tespiti
ve
değerlendirilmesi için gerekli
önlemleri alır.
Faaliyet alanı
MADDE 11 – (1) Varlık
yönetim şirketleri,
ç) Banka, Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu ve diğer mali
kurumların alacakları ile
diğer varlıklarının yeniden
yapılandırılması veya üçüncü
kişilere satışında danışmanlık
ve aracılık hizmeti verebilir.
d)
Ana
faaliyetlerini
gerçekleştirmek
üzere
sermaye piyasası mevzuatı
dâhilinde ve gerekli izinleri
almak kaydıyla faaliyette
bulunabilir ve menkul kıymet
ihraç edebilir.
f) Diğer varlık yönetimi
şirketlerinin satışına aracılık
ettiği veya ihraç ettiği
finansal ürünlere yatırım
yapabilir.

Faaliyet alanı
MADDE 11 – (1) Varlık
yönetim şirketleri,
ç) Banka, Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu, diğer mali
kurumlar ve kredi sigortası
hizmeti
veren
sigorta
şirketlerinin söz konusu
hizmetlerinden
doğan
alacakları
ile
diğer
varlıklarının
tahsilatı,
yeniden
yapılandırılması
veya üçüncü kişilere satışı
konularında aracılık, destek
ve
danışmanlık
hizmeti
verebilir.
d)
Ana
faaliyetlerini
gerçekleştirmek
üzere
sermaye piyasası mevzuatı
dâhilinde ve gerekli izinleri
almak kaydıyla faaliyette
bulunabilir ve menkul kıymet
ihraç edebilir, ihraç edilmiş
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menkul kıymetlere yatırım
yapabilir.
f) Şirketlere kurumsal ve
finansal yeniden
yapılandırma alanlarında
danışmanlık hizmeti
verebilir.
Faaliyet alanı
Yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – (1) Varlık
yönetim şirketleri,
g) Şirketlere kurumsal ve
finansal
yeniden
yapılandırma
alanlarında
danışmanlık hizmeti verebilir.

Faaliyet izninin iptali
MADDE 15 – (1) Ortakları
kurucularda aranan şartları
kaybeden
veya
bu
Yönetmelik
hükümlerine
aykırı işlem yaptığı tespit
edilen ya da 14 üncü
madde uyarınca
Kurumca
talep edilen bilgi ve belgeleri
süresi içinde göndermeyen

Bilgi verme
MADDE 14 –
(3) Varlık yönetim şirketleri,
şekil ve kapsamı Kurumca
belirlenen mali tablolar ve
istatistiki bilgileri istenilen
süre ve yöntemlerle Kuruma
göndermek zorundadır.

Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ile
varlık
yönetim
şirketlerinin
istenildiğinde kuruma bildirmek
üzere mali tablolarını ve istatistiki
bilgilerini iletmek zorunda olduğu
düzenlenmiştir.

Faaliyet izninin iptali
MADDE 15 –
(1) 4 üncü maddenin ikinci
fıkrasında belirlenen şartları
ya da ortakları, kurucularda
aranan şartları kaybeden, 11
inci maddenin ikinci fıkrasına
aykırı işlem yaptığı tespit
edilen, 13 üncü maddenin
ikinci
fıkrası
uyarınca

Yönetmeliğin
15
inci
maddesindeki değişiklikle varlık
yönetim şirketlerinin faaliyet
izinlerinin iptaline ilişkin sistem
daha ayrıntılı hale getirilmiştir.
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tarafından
bu
durumlarını düzeltmeleri için
üç aya kadar süre verilir. Bu
süre
içinde
durumlarını
düzeltmeyenlerin
faaliyet
izinleri Kurulca iptal edilir.
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Kurumca istenen tedbirleri
belirlenen
sürelerde
almayan, 14 üncü madde
uyarınca Kurumca talep
edilen bilgi ve belgeleri
süresi içinde göndermeyen
ya da bir takvim yılı içinde
birden fazla bu Yönetmeliğin
diğer hükümlerine aykırı
işlem yaptığı tespit edilen
varlık yönetim şirketlerine,
Kurum
tarafından
bu
durumlarını düzeltmeleri için
üç aya kadar süre verilir. Bu
süre içinde durumlarını
düzeltmeyenlerin
faaliyet
izinlerinin, aykırılığa konu
işlemin niteliği, haklı ve
mücbir
sebeplerden
kaynaklanıp
kaynaklanmadığı,
faaliyet
iznini kaldırmayı gerektirecek
derecede kusur bulunup
bulunmadığı hususlarının da
değerlendirilmesi suretiyle
iptal
edilmesi
Kurulun
takdirindedir.”
“İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Varlık
yönetim şirketleri 4 üncü
maddede yer alan asgari
sermaye
şartına
ilişkin
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hükme 31/12/2017 tarihine
kadar
uyum
sağlamak
zorundadır.
(2) Varlık yönetim şirketleri;
durumlarını, 10/A ve 10/B
maddeleri
ile
getirilen
yükümlülüklere 31/12/2016
tarihine kadar uygun hale
getirmek zorundadır.
(3) 1/1/2016 tarihinden önce
Kuruma kuruluş veya faaliyet
izni
için
başvuranlar
hakkında birinci ve ikinci
fıkra hükümleri uygulanır.”

ise 2016 yılı sonuna kadar
gerçekleştirmek zorunda oldukları
düzenlenmiştir. Ayrıca 2016 yılı
başından itibaren kurulan veya
faaliyet
izni
için
başvuran
şirketlerin de bu şartlara tabi
olacakları ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin EK-1’i
ekteki şekilde değiştirilmiş,
aynı Yönetmeliğe ekteki EK4, EK-5 ve EK-8 eklenmiş,
mevcut EK-4, EK-6 olarak
teselsül ettirilmiş, mevcut
EK-5, EK-7 olarak teselsül
ettirilmiş ve değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin yanda adı geçen Ek
dosyalarında
matbu
olarak
verilmesi gereken ek belgelere
ilişkin özellik arz eden durumlar ve
imzalanması
gereken
belge
örnekleri mevcuttur.

•
8 Mart 2016 tarih ve 296
•
•
•
47 sayılı Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı’nın “MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ
HAKKINDA TEBLİĞ”i 15.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanmıştır. Tarife
metni aşağıda yer almaktadır.
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•
8 Mart 2016 tarih ve 29647 sayılı Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı’nın “MİLLETLERARASI
TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ”i 15.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yayımlanmıştır. Tarife metni aşağıda yer almaktadır.

MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla
hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya
tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da
taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama
yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri
uygulanır.
(2) Hakemlerden birinin, bu Tebliğde düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi
ile hukukî veya fiilî sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle çekilmesi veya
tarafların bu yönde anlaşmaları ile hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda ve konusu para ile
değerlendirilemeyen işlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
Hakemlik ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Tebliğde yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem
kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.
(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez.
Başkanın ücreti
MADDE 3 – (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası
olarak hesaplanır.
Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller
MADDE 4 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun Milletlerarası Tahkim Kanununun
7 ncimaddesinin (H) fıkrası uyarınca görevinin sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin
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dörtte birine hükmedilir. (C), (E) ve (F) fıkraları uyarınca görevin sona ermesi hallerinde hakem
ücreti ödenmez.
(2) Milletlerarası Tahkim Kanununun 11 inci maddesinin (C) fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri
gereğince tahkim yargılamasının sona ermesi halinde Ücret Tablosunda yazılı olan hakem ücretinin
dörtte birine hükmedilir.
(3) Milletlerarası Tahkim Kanununun 13 üncü maddesinin (B) fıkrasının (1), (2), (3), (4), (6) ve (7)
numaralı bentlerinde yazılı hallerden birinin, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin
sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre
verilmesinden önce gerçekleşmesi halinde Ücret Tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre
verilmesinden sonra gerçekleşmesi halinde ise tamamına hükmolunur.
Davanın konusuz kalması, feragat ve sulhte ücret
MADDE 5 – (1) Anlaşmazlığın, davanın konusuz kalması, feragat veya sulh nedeniyle, hakem veya
hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun
12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce sona ermesi halinde Ücret
Tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda
belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.
Kısmî kararda ücret
MADDE 6 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret, kısmî karar
konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.
(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde Ücret Tablosunda yazılı ücretin tamamına
hükmedilir.
İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması
MADDE 7 – (1) İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya Milletlerarası
Tahkim Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı bendinin (b), (d), (e), (f), (g) alt bentleri ile (2)
numaralı bendinin (b) alt bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü halinde, eski hakemlerden
birinin yeniden tayin edilmesi durumunda, Ücret Tablosunda yazılı ücretin dörtte birine
hükmedilir.
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Ücretin hak edilme zamanı
MADDE 8 – (1) Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.
Ücretin paylaşımı
MADDE 9 – (1) Ücret Tablosuna göre belirlenecek ücret, 3 üncü madde gözetilmek suretiyle
hakemler arasında paylaştırılır.
Uygulanacak tebliğ
MADDE 10 – (1) Ücret, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tebliğe göre belirlenir.
Ücret tablosu
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe göre verilecek ücretler aşağıdaki Ücret Tablosuna göre hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 15/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
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•
2964Resmi Gazete’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE
İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ” 01.01.2016
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanmıştır. Özellikle hayvancılık sektöründe yer alan
işletmelerin kullandıkları kredilere ilişkin uygulamaları düzenleyen Tebliğ metni aşağıda yer
almaktadır.
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: 2016/8)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair
Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, tarımsal
üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel
kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve
Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair
Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr

20

Aylık Yayın

Sayı : 4

Mart 2016

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arazi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, halihazırda
tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim
yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Bir nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar
tarafından ıslahçı materyalinden özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık
alanlarda kurulan, virüsten ari ön temel sınıfta üretim materyali elde edilen bitkileri,
d) Çok yıllık yem bitkisi: Yem bitkilerinden yonca, korunga ile yapay çayır mera tesisi
oluşturabilmek için yapılan karışımı,
e) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı hayvanları,
f) Damızlık belgesi: 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanlarda Soy
Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, ana ve babası bilinen ve kayıt
sisteminde kayıtlı damızlık hayvanlara verilen belgeyi,
g) Damızlık düve işletmesi: Damızlık sığır işletmelerine gebe düve tedariki amacıyla
kurulmuş/kurulacak, kredi kapsamında doğum ve sağıma ilişkin sabit yatırımları içermeyen ve
sadece damızlık düve yetiştiriciliği yapılan, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,
ğ) Damızlık işletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,
h) Damızlık kanatlı: Yumurta veya et üretiminde kullanılacak civcivlerin üretimi için geliştirilmiş
sürüyü oluşturan kanatlıları,
ı) Damızlık kanatlı işletmesi: Damızlık ticari üretim veya damızlık araştırma amacı ile kurulmuş,
Bakanlıktan damızlık izni veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik damızlık veya ticari civciv
ve/veya kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri,
i) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vegetatif yollarla çelik,
daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı ve aşısız meyve, asma fidanlarını,
j) Fide: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı ve yapraklı
tek yıllık sebze ve çilek bitkisini,
k) İki nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar
tarafından bir nolu ünitelerden elde edilen veya yurt dışından ithal edilen ve ön temel kademede
olduğu belgelendirilen üretim materyallerinden veya fidanlardan, özel korumalı tel seralarda veya
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izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfında üretim materyali
elde edilen bitkileri,
l) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,
m) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik
açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir
hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,
n) Karar: 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C.
Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve
İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararı,
o) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan
tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
ö) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları
kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm
aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişileri,
p) Kuluçkahane: Damızlık ve ticari amaçla, kuluçkalık yumurtalardan civciv çıkaran işletmeleri,
r) Lisanslı depo:10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması
hizmetlerini sağlayan tesisleri,
s) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış çeşidi
belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
ş) Modern basınçlı sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için gereksinim duydukları su miktarının
doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine kapalı borularla belirli bir basınçla
ileten; yağmurlama, mikro yağmurlama (mini spring) ve damla sulama yöntemlerini,
t) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
u) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Yetkilendirilmiş kuruluş bilgileri ile organik tarım yapan
müteşebbis, arazi, ürün, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, kontrol ve sertifika bilgilerinin
bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
ü) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün
veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat,
kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat,
ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,
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v) Ön temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından veya
yurt dışından ithal edilen, ıslahçı materyalinden üretilen virüsten ari meristem fide ile özel
korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan, virüsten ari ön
temel sınıfta fide elde edilen parseli,
y) Örtüaltı üretimi: 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt
Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre örtü altında yapılan üretim şeklini,
z) Sertifikalı blok: Temel bloklardan elde edilen veya yurt dışından ithal edilen, temel sertifikaya
sahip olduğu belgelendirilen fideler ile, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından özel
korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan sertifikalı sınıfta fide
elde etmek için yapılan parseli,
aa) Sertifikalı fidan: Sertifikalı üretim materyali ile üretilerek, kontrol sonucu sertifikalandırılan
fidanı,
bb) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar muayeneleri
yapılarak, mevzuattaki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu
halinde mühürlenmiş tohumlukları,
cc) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi kontrol
kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde
yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişileri,
çç) Standart fidan: Etiketinde belirtilen ismi üreticisi tarafından garanti edilen, menşei sertifikası
olmayan damızlıklardan üretilen, kontrol sonucu sertifikalandırılan fidanı,
dd) Stratejik bitkisel üretim: Ekonomik değeri yüksek ve arz açığı olan ürünlere yönelik yapılan
üretimi,
ee) Su kaynağı: Sulama suyunun temin edileceği depolama yapıları, pınarlar, göller, akarsular ve
sulama kanallarını,
ff) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetiştiricilere
Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,
gg) Su ürünleri ruhsat tezkeresi: Su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemilerine,
Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
ğğ) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere
Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,
hh) Süs bitkisi: Doku kültürü de dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik, fonksiyonel
ve ekonomik amaçlarla üretilen/çoğaltılan/büyütülen bitkiyi,
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ıı) Süs bitkisi üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk
Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 15 inci maddesine göre verilen süs bitkisi
üretici belgesine sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,
ii) Tarımsal amaçlı kooperatifler: Bakanlığın görev alanına giren 1163 sayılı Kanunla kurulan
tarımsal amaçlı kooperatifleri,
jj) Temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından
ön temel bloklardan elde edilen veya yurt dışından ithal edilen, ön temel kademede olduğu
belgelendirilen fidelerle, özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık
alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,
kk) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
ll) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,
mm) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vegetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı kalemi,
yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,
nn) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tarafından
görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
oo) Üç nolu damızlık ünitesi: İki nolu ünitelerden elde edilen veya yurt dışından ithal edilen ve
temel kademeye sahip olduğu belgelendirilen üretim materyalleri veya fidanlarla, Bakanlık
tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan
ve sertifikasyona tabi zararlı organizmalardan ari üretim materyali elde edilen meyve damızlık
bitkilerini,
öö) Yaygın bitkisel üretim: Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen,
yağlı tohumlu bitkiler, (stratejik bitkisel üretim başlığı altında yer alan yağlı tohumlu bitkiler hariç)
hububat, baklagiller ve meyve-sebze gibi üretim konuları ile Kararda belirtilen bitkisel üretim
konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan
koşullarda üretim konularını,
pp) Yaygın hayvansal üretim: Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtilmeyen
hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin veya Kararda belirtilen hayvansal
üretim konularında yer almakla birlikte ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk, yaş şartı
gibi teknik kriterleri taşımayan konuları,
rr) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarımda ve iyi tarım uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon
kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş
gerçek veya tüzel kişileri,
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ss) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye
ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
MADDE 4 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya
işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, 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.
(3) 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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Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği
MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği işletmesi
kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak
olan yatırım kredileri, 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.
(3) 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.
Damızlık düve yetiştiriciliği
MADDE 6 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve
üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme
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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.
(3) 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.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 7 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, 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.
(3) 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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Büyükbaş hayvan besiciliği
MADDE 8 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi
kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) 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.
(3) 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.
(4) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri,
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.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 9 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; 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.
(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri hayvan alımlarını, 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
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yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım
tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.
(3) 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.
Küçükbaş hayvan besiciliği
MADDE 10 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme
kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az üç aylık ve erkek olması gerekir.
(3) 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.
(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, 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.
Arıcılık
MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi
kullandırılabilmesi için; 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.
(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;
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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,
kapsar.
(3) 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.
(4) 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.
Kanatlı sektörü
MADDE 12 – (1) Karar kapsamında, kanatlı üretimi yapacak işletmelere düşük faizli yatırım ve
işletme kredisi kullandırılabilmesi için 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.
(2) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; 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 aletekipman, diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.
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(3) 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.
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
MADDE 13 – (1) Karar kapsamında, damızlık kanatlı üretimi yapacak işletmelere düşük faizli yatırım
ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için 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.
(2) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; 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.
(3) 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.
(4) Krediye konu kanatlı hayvanların fatura ve sağlık sertifikalarında damızlık büyük ebeveyn
(grandparentstock), damızlık ebeveyn (parentstock) oldukları belirtilir.
Hindi besiciliği
MADDE 14 – (1) Karar kapsamında, hindi besiciliği yapacak işletmelere düşük faizli yatırım ve
işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya
kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması gerekir.
(2) Hindi besiciliğine yönelik yatırım kredileri; kümes, gübre işleme tesisi yapımı ve tadilatlarını,
bio-güvenlik önlemlerini, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş)
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üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını, diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile
diğer yatırım giderlerini kapsar.
(3) Hindi besiciliğine yönelik işletme kredileri; ruhsatlı hindi üretim işletmelerinden, yetiştirilmek
üzere alınacak ticari hindi civcivi ile bu hayvanların yem ve diğer işletme giderlerini kapsar.
Su ürünleri yetiştiriciliği
MADDE 15 – (1) 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.
(2) İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri
kuluçkahane belgesine sahip üreticilerin işletme giderlerinin finansmanını kapsar.
(3) 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.
Su ürünleri avcılığı
MADDE 16 – (1) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı
gemisi sahiplerinin 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.
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(2) Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) ve işletme kredilerinde Bakanlıkça
verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas alınır.
Yaygın hayvansal üretim
MADDE 17 – (1) 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.
Kontrollü örtüaltı tarımı
MADDE 18 – (1) Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki
seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça
tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları
fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelerin,
onaylanan fizibilite raporları çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kapsamında
değerlendirilir. Seraların, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş)
üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımları da yatırım kredileri kapsamında finanse
edilebilir.
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
MADDE 19 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz indirimli kredi
kullanabilmeleri için;
a) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş
Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı
tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması ve/veya sözleşmeli üretim
yapması,
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.
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(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat sonrası
tohum alımı, tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme,
ambalajlama ve depolama gibi faaliyetler karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu
edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi veya
deney raporu aranmaz.
(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının tohumluk üretimi ile ıslah-araştırma ve geliştirme
sürecinde ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuvarları, biyoteknoloji
laboratuvarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri kapsamında kullanılan alet-ekipmanlar
ve diğer altyapı hizmetleri karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir.
(4) Sebze tohumu üretimi hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde tohumluk beyannamesi alınır.
Üretim sezonuna ilişkin dönem uyumsuzluğunda ise tohumluk beyannamesinin düzenlenmesini
müteakip, Bankaya ibraz edileceğini, aksi takdirde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal
edileceğini kabul ettiklerine dair üreticilerden taahhütname alınır.
(5) Meyve/asma üretim materyali (bir nolu damızlık ünitesi, iki nolu damızlık ünitesi, üç nolu
damızlık ünitesi kurulması) ile çilek fidesi (ön temel blok, temel blok, sertifikalı blok kurulması)
üretimine yönelik işletme ve yatırım kredilerinde üreticilerden damızlık ünitelerinin/blokların
kurulmasına dair Bakanlık tarafından verilen yetki belgesi istenir.
Yurt içinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
MADDE 20 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında faiz indirimli kredi
kullanabilmeleri için;
a) Yurt içinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,
b) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart belgeli çilek fidesi, bitki pasaportu bulunan sebze fideleri
ile üretim yapması,
c) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi,
gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen üretimleri yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.
(3) Kullanılan tohum ve fidana ait sertifikanın, çilek fidesine ait sertifika veya standart çilek fidesi
belgesinin ve sebze fidesine ait bitki pasaportunun ibraz edilmesi zorunludur.
(4) 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.
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Süs bitkisi üretimi
MADDE 21 – (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 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.
İyi tarım uygulamaları
MADDE 22 – (1) 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 bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kapsamında
değerlendirilir.
(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar
kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu kuruluşlar ile
yaptıkları sözleşmeyi Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.
(3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygulamaları
faaliyetinde bulunan üreticiler; bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluşla yaptığı sözleşme
ile;
a) Grup, üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygulamaları
faaliyetinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi,
b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları sözleşmeyi,
Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.
(4) Yetkisi iptal edilen veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi olan üreticilere,
yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, Karar kapsamında
kredi kullandırılır.
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Organik tarım faaliyetleri
MADDE 23 – (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 grubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık İl
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.
Yaygın bitkisel üretim
MADDE 24 – (1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen yağlı tohumlu
bitkiler (stratejik bitkisel üretim başlığı altında yer alan yağlı tohumlu bitkiler hariç) hububat,
baklagil ve meyve-sebze gibi üretim konularında faaliyette bulunan üreticiler ile Kararda belirtilen
bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya
kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin faiz indirimli kredi
talepleri bu başlık altında değerlendirilir.
Çok yıllık yem bitkisi üretimi
MADDE 25 – (1) Karar kapsamında üreticilerin çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga ve yapay
çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmesi için;
a) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun çok yıllık yem bitkisi ekilişleri
yapması,
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b) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla çok yıllık yem bitkileri ekilişi yaparak hasat etmeleri
veya edecek olmaları,
c) Toplam ekiliş alanının en az on dekar olması,
ç) Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il müdürlüğünce
onaylanması,
d) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru
şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma 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.
Tarımsal mekanizasyon
MADDE 26 – (1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
Modern basınçlı sulama
MADDE 27 – (1) 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.
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(2) 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.
(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin kuyu/suyun
tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri (çeltik üretimi hariç) bu Tebliğ kapsamında
değerlendirilmez.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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.
Arazi alımı
MADDE 28 – (1) 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.
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Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları üretim projeleri
MADDE 29 – (1) Bu kapsamda kredi kullandırılacak tarımsal amaçlı kooperatiflerin en az otuz
ortaklı olması gerekmektedir.
(2) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bizzat tüzel kişilikleri üzerinden yapılan tarımsal üretim
faaliyetlerine yönelik kredi talepleri bu Tebliğ hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınır.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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.
(8) Tarımsal amaçlı kooperatifler bu Tebliğde yer alan kriterlere uygun işlem yapacaktır.
Sözleşmeli üretim
MADDE 30 – (1) 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.
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Lisanslı depoculuk yatırımları
MADDE 31 – (1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
Stratejik bitkisel üretim
MADDE 32 – (1) 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.
Sera modernizasyonu
MADDE 33 – (1) 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.
(2) 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.
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(3) Seracılık modernizasyonu kapsamında kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri;
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.
(4) 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.
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Yenilenebilir enerji kaynakları
MADDE 34 – (1) 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.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Başvuru
MADDE 35 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya ve TKK’ya
yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nın kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilir ve
uygun bulunanlara kredi kullandırılır.
(2) Mevcut işletmelerin satın alınmasında; tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanıncaya kadar
amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden ve/veya Banka/TKK mevzuatında belirtilen
taahhütname ile başvurulur. İşletmenin krediye başvuru tarihinden önce satın alınması halinde ise
işletmenin satın alındığını gösteren belge de başvuru sırasında verilir.
İzin işlemleri
MADDE 36 – (1) Karar kapsamındaki krediler, ilgili mevzuata göre kurulmuş ve çalışma izni almış
ve/veya alacak işletmelere kullandırılır.
Sigorta
MADDE 37 – (1) Karar kapsamında, kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu
olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Kredi
konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olması
halinde devlet destekli tarım sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle
(dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullanımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan
tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullanım tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde tamamlanır.
Kredilerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 38 – (1) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki
desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz.
Kredi kullanacak işletmelerden; Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz
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desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti
halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname
alınır.
(2) Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut yatırım
kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon
ve modern basınçlı sulama hariç), Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz. Kapasite
artışları bu madde kapsamında değerlendirilmez.
(3) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hariç diğer kamu
kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.
(4) Bu Tebliğ ile belirlenen teknik kriterlerin sağlanmış olması, Banka ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince kredi açılacağı anlamını taşımaz.
Raporlama
MADDE 39 – (1) Banka ve TKK tarafından Karar kapsamında kullandırılan kredilere ait bilgiler, il ve
konu bazında aylık olarak Bakanlığa ve Müsteşarlığa gönderilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 40 – (1) 14/3/2015 tarihli ve 29295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi
Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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•
10 Mart 2016 tarih ve 29649 sayılı Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun “BANKALARIN LİKİDİTE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE ve DEĞERLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 01.01.2016 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yayımlanmıştır.

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Açıklamalar

“GEÇİCİ MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi
hükmünün
uygulanmasında 31/12/2015 tarihine
kadar dövize endeksli varlık ve
yükümlülükler yabancı para likidite
yeterlilik
oranı hesaplamasında
yabancı para cinsinden varlık ve
yükümlülük olarak dikkate alınır,
toplam
likidite
yeterlilik
oranı hesaplamasında ise Türk Parası
cinsinden varlık ve yükümlülük
olarak dikkate alınmaya devam
edilir.”

“GEÇİCİ MADDE 2 –
(1) 8 inci madde hükmünün
uygulanmasında;
31/12/2016 tarihine kadar
dövize endeksli varlık ve
yükümlülükler yabancı para
likidite
yeterlilik
oranı
hesaplamasında
yabancı
para cinsinden varlık ve
yükümlülük olarak dikkate
alınabilir, toplam likidite
yeterlilik
oranı
hesaplamasında ise Türk
Parası cinsinden varlık ve
yükümlülük olarak dikkate
alınmaya devam edilir.”

Değiştirilen geçici 2 nci
madde ile daha önce
31.12.2015 tarihine kadar
hangi para cinsinden geçerli
olacağına ilişkin yönetmelik
hükmünün,
bu
kez
31.12.2016 tarihine kadar
geçerli
olacağı
düzenlenmiştir.
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•
18 Mart 2016 tarih ve 29657 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı’nın “MALİ
SUÇLARIARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞ (SIRA NO: 14)” yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.
Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Açıklamalar

2.2.
Basitleştirilmiş
Tedbirlerin Uygulanabileceği
Durumlar
2.2.1. Finansal Kuruluşların
Kendi
Aralarında
Gerçekleştirdikleri İşlemler

14 Sıra No’lu Tebliğ ile Genel
Tebliğ’in 2.2.1 maddesinin sonuna
yandaki fıkra eklenmiştir. Bu fıkra
ile Kıymetli Madenler Borsası
Aracı
Kuruluşlarının
Faaliyet
Esasları ile Kıymetli Madenler
Aracı
Kurumlarının
Kuruluşu
Hakkında
Yönetmelikte
tanımlanan kıymetli madenler
aracı kuruluşlarının Borsa İstanbul
A.Ş.
bünyesinde
ve
kendi
aralarında
gerçekleştirdikleri
işlemler hakkında bu bölümde yer
alan birinci ve ikinci fıkraların
uygulanacağı düzenlenmiştir.

“21/5/2007 tarihli ve 26528
sayılı
Resmî
Gazete’de
yayımlanan
Kıymetli
Madenler Borsası Aracı
Kuruluşlarının
Faaliyet
Esasları
ile
Kıymetli
Madenler Aracı Kurumlarının
Kuruluşu
Hakkında
Yönetmelikte
tanımlanan
kıymetli madenler aracı
kuruluşlarının Borsa İstanbul
A.Ş. bünyesinde ve kendi
aralarında gerçekleştirdikleri
işlemler bakımından da bu
bölümün birinci ve ikinci
fıkraları uygulanır.”
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2.2.7.Emeklilik Sözleşmeleri,
Emeklilik Planları ve Hayat
Sigortası
Sözleşmelerine
İlişkin İşlemler
Emeklilik sözleşmeleri ve
çalışanlara
ücretlerinden
kesinti yapılmak suretiyle
emeklilik hakları sağlayan
emeklilik planları ile bir yıl
içinde ödenecek prim tutarı
toplamı ikibin veya tek primli
olup
prim
tutarı beşbin TL’nin altında
olan
hayat
sigortası
sözleşmelerine
ilişkin
işlemlerde
yükümlüler;
Yönetmeliğin
6
ncı
maddesinin
birinci
fıkrasındaki bilgileri, teyit
belgelerine gerek olmaksızın,
almak
suretiyle
işlem
yapabilirler.

2.2.7.Emeklilik Sözleşmeleri,
Emeklilik Planları ve Hayat
Sigortası
Sözleşmelerine
İlişkin İşlemler
Emeklilik sözleşmeleri ve
çalışanlara
ücretlerinden
kesinti yapılmak suretiyle
emeklilik hakları sağlayan
emeklilik planları ile bir yıl
içinde ödenecek prim tutarı
toplamı üçbin veya tek primli
olup
prim yedibinbeşyüz TL’nin
altında olan hayat sigortası
sözleşmelerine
ilişkin
işlemlerde
yükümlüler;
Yönetmeliğin
6
ncı
maddesinin
birinci
fıkrasındaki bilgileri, teyit
belgelerine gerek olmaksızın,
almak
suretiyle
işlem
yapabilirler.

Genel Tebliğ’de yer alan parasal
sınırlar, günün şartlarına göre
güncelleştirilen
rakamlarla
değiştirilmiştir.

2.2.7.Emeklilik Sözleşmeleri,
Emeklilik Planları ve Hayat
Sigortası
Sözleşmelerine
İlişkin İşlemler

2.2.7.Emeklilik Sözleşmeleri,
Emeklilik Planları ve Hayat
Sigortası
Sözleşmelerine
İlişkin İşlemler

“Emeklilik
sözleşmesinin
mesafeli satış kapsamında
çağrı merkezi vasıtasıyla
düzenlenmesi halinde, imza
örneği aranmamakla birlikte

“Emeklilik sözleşmesi ile bu
madde kapsamındaki hayat
sigortası
sözleşmesinin
mesafeli satış kapsamında
düzenlenmesi halinde, imza

Yapılan değişiklikle daha önce
çağrı merkezleri aracılığı ile
yapılan sözleşmelere ilişkin olarak
mesafeli satış olarak düzenlenme
şeklinde bir değişiklik yapılarak
Yönetmeliğin 20 nci maddesinde
yer
alan
tedbirlerin
çağrı
merkezleri
bakımından
değil
mesafeli
satış
sözleşmeleri
hakkında uygulanacağı şekline
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bu
sözleşmelerin
onaylanmasında hizmet riski
ile
Yönetmeliğin
20 nci maddesinde yer alan
tedbirler
göz
önünde
bulundurulur.”

örneği aranmamakla birlikte değiştirilmiştir.
bu
sözleşmelerin
onaylanmasında hizmet riski
ile Yönetmeliğin 20 nci
maddesinde
yer
alan
tedbirler
göz
önünde
bulundurulur.”

2.2.9. Ön Ödemeli Kartlara
İlişkin İşlemler
Üzerindeki numara bazında
hesap takibi yapılan, isimsiz,
önceden ödeme ya da
yükleme yapılması suretiyle
kullanılabilir hale gelen ve
yüklenen
bakiye
kadar
kullanıma izin verilen ön
ödemeli
kartlarla
ilgili
işlemlerde yükümlüler;
- Tek kullanımlık olup tekrar
yükleme yapılması mümkün
olmayanlarda yüklü para
tutarı üçyüz TL’yi,
-Yeniden
yükleme
yapılabilen
ve
toplam
yükleme limiti bir takvim yılı
içinde 5.000 TL’yi (Aynı
takvim yılı içinde 2.000 TL
üzerinde nakit çekilmesine
veya başka bir hesaba
transfer edilmesine imkan
verilenler hariç)
aşmayan
ön
ödemeli

2.2.9. Ön Ödemeli Kartlara Yapılan değişiklikle madde içindeki
İlişkin İşlemler
parasal değerlerde değişiklik
Üzerindeki numara bazında yapılmıştır.
hesap takibi yapılan, isimsiz,
önceden ödeme ya da
yükleme yapılması suretiyle
kullanılabilir hale gelen ve
yüklenen
bakiye
kadar
kullanıma izin verilen ön
ödemeli
kartlarla
ilgili
işlemlerde yükümlüler;
- Aynı yıl içinde nakit çekim
tutarı üçyüz TL’yi,
- Tek kullanımlık olup tekrar
yükleme yapılması mümkün
olmayanlarda yüklü para
tutarı yediyüzelli TL’yi,
- Yeniden
yükleme
yapılabilen
ve
toplam
yükleme limiti bir ay içinde
yediyüzelli TL’yi ve her
halükarda
bakiyesi
yediyüzelli TL’yi
aşmayan
ön
ödemeli
kartların
satışında
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kartların
satışında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında kimlik tespiti
kapsamında kimlik tespiti yapmayabilirler.
yapmayabilirler.
2.2.10.
Faaliyetlerini
Münhasıran
Elektronik
Ortamda
Gerçekleştiren Yükümlüler
Ticari
faaliyetlerinin
tamamını fiziki bir işyeri
bulunmaksızın ve müşteri ile
yüz
yüze
olmaksızın
münhasıran
elektronik
ortamda
gerçekleştiren
yükümlülerce;
- Türkiye’de mukim bankayla,
sunulan mal veya hizmete
ilişkin tahsilat ve ödeme
işlemlerinin elektronik ortam
üzerinden
gerçekleştirileceğine
dair
sözleşme yapılmış olması,
Müşterinin
elektronik
ortamda
alınan
üyelik
başvurusunda, kimliğe ilişkin
bilgilerin
(Adı,
soyadı,
doğum yeri tarihi, uyruğu,
Türk vatandaşları için T.C.
kimlik numarası, yabancı
uyruklular için yabancı kimlik
numarası) İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri

2.2.10.
Madde metninden “yeri” ve
Faaliyetlerini
Münhasıran “kimlik paylaşım sistemi” ifadeleri
Elektronik
Ortamda çıkarılmıştır.
Gerçekleştiren Yükümlüler
Ticari
faaliyetlerinin
tamamını fiziki bir işyeri
bulunmaksızın ve müşteri ile
yüz
yüze
olmaksızın
münhasıran
elektronik
ortamda
gerçekleştiren
yükümlülerce;
Türkiye’de
mukim
bankayla, sunulan mal veya
hizmete ilişkin tahsilat ve
ödeme
işlemlerinin
elektronik ortam üzerinden
gerçekleştirileceğine
dair
sözleşme yapılmış olması,
Müşterinin
elektronik
ortamda
alınan
üyelik
başvurusunda, kimliğe ilişkin
bilgilerin
(Adı,
soyadı,
doğum tarihi, uyruğu, Türk
vatandaşları için T.C. kimlik
numarası, yabancı uyruklular
için yabancı kimlik numarası)
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel
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paylaşım sistemi veri tabanı
kullanılarak
sorgulanması
yoluyla teyit edilmesi,
- Tüm tahsilat ve ödemelerin,
kimlik bilgileri teyit edilerek
üyeliği kabul edilmiş kişinin
kimlik bilgileri ile uyumlu bir
banka hesabı vasıtasıyla
yapılması
koşuluyla, müşterinin kimlik
bilgilerinin Yönetmeliğin 6
ncı
maddesindeki
usul
çerçevesinde teyidi ile imza
örneği alınması zorunlu
değildir.
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Müdürlüğü veri
tabanı
kullanılarak
sorgulanması
yoluyla teyit edilmesi,
Tüm
tahsilat
ve
ödemelerin, kimlik bilgileri
teyit edilerek üyeliği kabul
edilmiş kişinin kimlik bilgileri
ile uyumlu bir banka hesabı
vasıtasıyla yapılması
koşuluyla, müşterinin kimlik
bilgilerinin Yönetmeliğin 6
ncı
maddesindeki
usul
çerçevesinde teyidi ile imza
örneği alınması zorunlu
değildir.

2.2.11. Elektronik Para
Kuruluşlarına İlişkin İşlemler
Elektronik paranın teminine
yönelik
işlemlerde
yükümlüler;
- Aynı yıl içinde nakit çekim
tutarı üçyüz TL’yi,
- Yeniden yükleme imkanı
bulunmaması
halinde,
elektronik olarak saklanan
fon tutarı yediyüzelli TL’yi,
Yeniden
yükleme
yapılabilen
ve
toplam
yükleme tutarı bir ay içinde
yediyüzelli TL’yi ve her
halükarda
bakiyesi
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yediyüzelli TL’yi,
aşmayan ve sadece mal ve
hizmet alımında kullanım
amaçlı
elektronik
para
ihracında
kimlik
tespiti
yapmayabilirler.
Belirtilen tutarların üzerinde
elektronik para ihracını
müşteri
ile
yüz
yüze
olmaksızın
münhasıran
elektronik
ortamda
elektronik bir hesap üyeliği
vasıtasıyla
gerçekleştiren
yükümlülerce;
- Gerçek kişi müşterinin
elektronik ortamda alınan
başvurusunda, kimliğe ilişkin
bilgilerin (Adı, soyadı, doğum
yeri ve tarihi, uyruğu, Türk
vatandaşları için T.C. kimlik
numarası, yabancı uyruklular
için yabancı kimlik numarası)
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü kimlik paylaşım
sistemi
veri
tabanı
kullanılarak
sorgulanması
yoluyla teyit edilmesi,
- Ticaret siciline kayıtlı tüzel
kişi müşterinin elektronik
ortamda
alınan
başvurusunda, tüzel kişiyi
temsile yetkili kişinin kimliğe
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ilişkin bilgilerinin gerçek
kişilerdeki usule göre teyit
edilmesi, tüzel kişiye ilişkin
bilgilerin ise (tüzel kişinin
unvanı, ticaret sicil numarası,
vergi
kimlik
numarası,
faaliyet konusu, açık adresi)
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği,
Gelir
İdaresi
Başkanlığı veya bu bilgilere
ilişkin merkezi kayıt tutan
diğer
kurumların
veri
tabanları üzerinden tescil
belgeleri
ve
kayıtların
sorgulanması suretiyle teyit
edilmesi,
Tüm
tahsilat
ve
ödemelerin, kimlik bilgileri
teyit edilerek üyeliği kabul
edilmiş kişinin kimlik bilgileri
ile uyumlu bir banka hesabı
veya kredi kartı hesabı
vasıtasıyla yapılması,
koşuluyla müşterinin kimlik
bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ve
7 nci maddesindeki usul
çerçevesinde teyidi ile imza
örneği alınması zorunlu
değildir.
Bu maddedeki işlemlerle ilgili
olarak Yönetmeliğin 17 nci
maddesindeki yükümlülükler
ile 17/A maddesindeki teyide
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ilişkin
yükümlülükler
uygulanmayabilir.
Ayrıca
Yönetmeliğin
19
uncu
maddesi uyarınca müşterinin
durumunun sürekli iş ilişkisi
kapsamında izlenmesi ve
müşteri hakkındaki bilgi,
belge
ve
kayıtların
güncellenmesi
sıklığı
azaltılabilir.
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