
HAYVANSAL ve BİTKİSEL ÜRETİME YÖNELİK 
YATIRIM VE İŞLETME KRDİLERİ 

Devlet, 2012/2781 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 
Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına 
İlişkin Karar ile hayvansal üretime uygun koşullu (teşvikli) yatırım ve işletme kredisi imkanı 
sunmaktadır. Krediden aşağıdaki tabloda belirtilen üretim dallarında faaliyet gösteren 
işletmeler yararlanabilmektedir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) 
kendi kaynaklarından kullandırılmakta olan kredide, Banka ve TKK’nın  normalde 
uyguladığı faiz ile teşvikli olarak uyguladığı faiz arasındaki fark  Hazine tarafından 
karşılanmaktadır.  

Kredi Koşulları  

Kredi kullanacak olan işletmelerin kredi değerlikleri, kredi tahsis kriterleri, Kredilerin vadesi, 
teminat koşulları, yatırım kredileri için öz kaynak oranı ve geri ödeme koşulları, 
borçlandırma, tahsis ve takip koşulları Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından belirlenmektedir. Ancak hükümet, yukarda belirtilen Kararla, 7 yıla kadar 
verilecek yatırım kredileri ile 18’aya kadar verilecek işletme kredilerinin 
desteklenebileceğini hükme bağlamıştır. 

Faiz oranları ve Sektörel Bazda Kredi Limitleri 

Hayvancılık sektörünün çeşitli üretim dallarında faaliyet gösteren işletmelerin kullanabileceği 
yatırım ve işletme kredisi limitleri ve bu limitler dahilinde uygulanacak faiz indirimi 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

İşletmenin ne kadar yatırım ne kadar işletme sermayesi kullanacağı, dolayısı ile ne oranda faiz 
indiriminden yararlanacağı, işletme ile Banka veya TKK arasında belirlenmektedir. 

 FAİZ İNDİRİM ORANI (%) KREDİ ÜST 
LİMİTİ (TL) KREDİ KONULARI Yatırım 

Dönemi 
İşletme 
Dönemi 
/Kredisi 

HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI 
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği   20.000.000 
250.000 TL’ye kadar 100 50  
25O.OO1-3.OOO.0OO TL 75 50  
3.OOO.OO1-2O.OOO.OO0 TL 50 25  
Yaygın hayvansal üretim   500.000 
50.000 TL”ye kadar 50 50  
50.001-500,000 TL 25 25  
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği 100 100 7.500.000 
Damızlık düve yetiştiriciliği 100 100 7.500.000 
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000 
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 3.000.000 
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 100 5.000.000 
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000 
Arıcılık 50 50 1.500.000 
Kanatlı sektörü 50 25 1.500.000 
Su ürünleri yetiştiriciliği/avcılığı 50 25 3.000.000 



BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI 
Kontrollü örtüaltı tarımı   10.000.000 
250.000 TL’ye kadar 50 50  
250.001-3.000.000 TL 50 25  
3.000.001 -10.000.000 TL 25 25  
Yaygın bitkisel üretim   500.000 
25 .000 TL’ye kadar 50 50  
25.001 -500.000 TL 25 25  
Yurt içi sertifikalı tohum, fide. fidan 
üretimi 

100 100 3.000.000 

Yurt içi sertifikalı tohum. fide. fidan 
kullanımı 

50 50 1.500.000 

MUHTELİF KONULAR 
Traktör alımı    
35.000 TL’ye kadar 50 50 35.000 
35.001 TL-500.000 TL 25 25 500.000 
Tarımsal mekanizasyon (traktör 
hariç) 

50 50 500.000 

Modern basınçlı sulama 100 100 1.500.000 
Arazi alımı 25 25 500.000 
Diğer üretim konulan 25 25 500.000 

Tabloyu nasıl okumalı: 

Örnek 1:Damızlık sığır üreten bir işletme, 20 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilmekte, 250 
bin TL’ye kadar olan yatırım kredisi için %100, 250 bin TL’ye kadar olan işletme sermayesi 
kredisinde ise %50 faiz indiriminden yararlanabilmektedir. 250 bin TLnin üstünde kredi 
kullanımında faiz desteği azalmakta, örneğin, 3 milyon TL’nin üzerindeki yatırım kredisi için 
%50, işletme kredisi için ise %25 faiz indirimi söz konusudur.  

Örnek 2:Su ürünleri yetiştiren bir işletme, 3 milyon TL’ye kadar bir krediyi yatım kredisi 
olarak %50 oranında daha düşük faile, işletme kredisini olarak ise %25 oranında daha düşük 
faile kullanabilmektedir. 

 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan teşvik, destek ve hibe 
programlarında yer alan faiz desteği niteliğindeki desteklerden faydalanan üreticilere 
bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmamaktadır. 

 Kredi kullandırımındaki  teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifıkasyona ilişkin 
tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler ise; Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî 
Gazete’de yayımlanacak tebliğ ile belirlenmektedir. 

 Yatırım dönemi, her bir üretim konusu için yapılacak olan projeksiyona bağlı olarak 
24 ayı geçmemek üzere Banka tarafından belirlenir. 

 Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu 
olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan vs.) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı 
üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. 

İlgili Resmi Gazete Linki : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120222-5-1.pdf 

 


