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ÖZET 

Dönem Projesi 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLARA KREDİ KULLANDIRMA 

SÜRECİNİN ANALİZİ 

                                           Büşra OKUMUŞ YILDIRIM 

                                                  Ankara Üniversitesi 

                                               Fen Bilimleri Enstitüsü 

                           Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Dünyada sanayi ve ticaretin hızla gelişmesi ile hammadde ihtiyacı artmış ve pazara yönelik 

tarımsal üretim faaliyetleri önem kazanmıştır. Özellikle 20. yüzyılda tarımda küçük üretici 

modelinin yaygın olması nedeni ile tarım kooperatifleri yoluyla üretim ve pazarlama sorunlarına 

çözüm bulunması zorunlu olmaktadır. Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri bu ihtiyaç 

doğrultusunda tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve tarım sektörünün geliştirilmesine 

hizmet etmek üzere kurulmuştur. Kredi kooperatifleri; ortakların kısa ve orta vadeli kredi 

ihtiyacını karşılamakta ve bunun dışında ayni girdi sağlama, ortak ürünlerini değerlendirme, 

bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri gibi ortakların faydalanabileceği birçok alanda hizmet 

vermektedir.  

Bu çalışmada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarına kredi verme süreçleri ve ortakların 

kredi ihtiyaçlarını analiz yöntemleri ve uygulamaları değerlendirilmiştir. Bu çerçevede kredinin 

kaynakları, kullandırma yöntemleri, kredinin takibi ve tahsili hem genel olarak, hem de örnek 

kooperatife ilişkin sonuçlara göre tartışılmıştır. Çalışma iki kısımdan oluşmakta olup, birinci 

kısım kredi kullandırma süreci ve teminat sorunu; hem yasal yönlerden, hem de seçilen örnek 

kooperatifin durum analizine dayalı olarak incelenmiştir. Yasal çerçeve analizinde; 1581 sayılı 

Tarım Kredi Kooperatifi Kanunu, Tarım Kredi Kooperatifi Ana sözleşmesi, Tarım Kredi 

Kooperatifi Kredi Genel Sözleşmesi ve Tarım Kredi Kooperatifi Kredi Yönetmeliği ele 

alınmıştır. Konu ile ilgili önceki araştırmaların sonuçları ile örnek olarak seçilen 967 sayılı 

Gölbaşı Tarım Kredi Kooperatifi’ne ilişkin inceleme sonuçlarına göre kredi verme süreçleri ve 

teminat değerleme çalışmaları tartışılmıştır. İnceleme sonuçlarına göre ortakların kısa ve orta 

vadeli ve nispeten düşük parasal tutarlı ihtiyaçları için kooperatiften kredi desteği aldıkları, 

kooperatifin kredi kaynaklarının öz kaynaklar ile yurtiçi banka ve finans kurumlarından alınan 

kredilerden oluştuğu, kredi kullandırılması esnasında yapılan değerleme işlemlerinin kaba bir 

tahmin niteliğinde bulunduğu ve kooperatifin tahsilat oranının yüksek olduğu ortaya 

konulmuştur. Tarım kooperatiflerinde teminat amaçlı değerleme, proje geliştirme ve değerleme 

çalışmalarının rasyonel olarak yapılabilmesi için gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarının özellikle birlik ve merkez birliği düzeylerinde istihdam edilmesi ve değerleme 

hizmetlerinin söz konusu uzmanlardan oluşan ekip tarafından yürütülmesinin hizmet kalitesini 

artıracağı tespit edilmiştir.     

 

Ekim 2017, 200 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Tarım işletmeleri, küçük aile işletmeleri, Tarım Kredi 

Kooperatifleri, kredilendirme süreçleri ve teminat değerleme çalışmaları.  
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With the rapid development of industry and trade around the world, the need for raw 

materials has increased and agricultural production activities towards the market have gained 

importance. Especially in the 20thcentury, due to the prevalence of small producers model in 

agriculture, it has become necessary to find solutions to production and marketing problems 

through agricultural cooperatives. In line with this requirement, Agricultural Credit Cooperatives 

have been established in Turkey to serve the development of the agricultural sector and 

improving efficiency. Credit cooperatives meet the short and medium-term loan needs of their 

shareholders, and provide services in many areas that the shareholders can benefit from, such 

as providing in-kind input, making use of their common products, banking and insurance 

activities. 

 

In this study, the lending to the partners processes of Agricultural Credit Cooperatives and their 

methods and practices of analyzing credit needs of the partners were evaluated. In this framework, 

loan resources, methods of lending, loan follow-up and collection were discussed both generally 

and based on the results relating to the sample cooperative. The study consists of two parts, and 

in the first part, the process of loan lending and the issue of collaterals were examined both in 

legal aspects and based on the situation analysis of the selected sample cooperative. In the legal 

framework analysis, Law No. 1581 on Agricultural Credit Cooperatives and Unions; Articles of 

Association of Agricultural Credit Cooperatives; Agricultural Credit Cooperatives, General 

Agreement on Loans; and Agricultural Credit Cooperative Loans Regulation were addressed. 

According to the results of the previous researches and the results of the examination of Gölbaşı 

Agricultural Credit Cooperative numbered 967 as an example, lending processes and 

collaterals valuation studies were discussed. According to the results of the study, it has been 

determined that the partners receive credit support from the cooperatives for their short and 

medium term and relatively low monetary requirements, that the loan resources of the 

cooperatives are composed of own funds and borrowings from domestic banks and financial 

institutions, valuation procedures performed during the lending process are based on rough 

estimates and the debt collection ratio of cooperatives is high. It has been determined that 

employment of real estate development and management experts particularly at union and central 

union levels and performance of appraisal services by teams of such experts in order to 

rationally conduct valuation for collaterals, project development and valuation works could 

significantly increase service quality in agricultural cooperatives. 
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1. GİRİŞ 

Tarım (ziraat), bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin 

artırılması, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi, işlenip değerlendirilmesi 

ve pazarlanmasını kapsayan bir bilim dalı ve sanat olarak bilinir (Yenağa 2009). Tarım, 

insanların beslenmesi için gerekli gıda maddesi ve hammadde üretimini sağlar ve 

genellikle bunların ikamesi de bulunmamaktadır. Tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinin 

gelişmesine katkı yapan ana sektör ve tarım dışı sektörlerin kalkınması ve gelişmesinin 

kaynağıdır. Hatta sanayileşme sürecinin, tarımsal kalkınmanın tamamlanması ile de 

yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Tarımsal kalkınma ise; ancak makineleşmenin 

artması, kooperatifçilik hareketlerinin gerçekleşmesi ve devlet destekleri ile mümkün 

olabilir. Tarımda kooperatif işletmeler ve üst birlikleri; sektörün gelişmesi için ihtiyaç 

duyulan sermayenin temin edilmesi, girdilerin tedariki ve tarımsal ürünlerin üretimi, 

işlenmesi ve pazarlanması alanlarında birçok ülkede oldukça etkin role sahiptir.  

Gelişen dünyada nüfusun hızla artması, sanayi sektörünün gelişmesi ile hammadde ve 

gıda maddelerine olan ihtiyaç artmış ve bu da ülkelerin tarım sektörüne önem vermelerine 

ve bu alanda yatırımlarını geliştirmelerine ön ayak olmuştur. Tarımsal alanda 

yatırımlarını geliştirmek isteyen devletler, kooperatif kuruluşlarına sistemleri içerisinde 

öncelikle destek sağlamaya çalışmaktadır. Türkiye’de tarım, ülkenin bulunduğu coğrafi 

konum, iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak çeşitlilik gösteren bir sektör olmuştur. 

Geçmiş yıllara nazaran tarımın ulusal ekonomideki payı azalsa da, ülke içi gıda temini, 

sanayi için gerekli hammadde, ihracat ve istihdam olanakları açısından tarımın hala 

büyük önem taşıdığı görülmektedir. Tarımsal üretimde verimin artırılması ve kaynak 

temini için 190’lerde Tarım Kredi Kooperatifleri kurulmuş ve üst örgütlenmesi 

tamamlanmıştır.   

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı 16 Bölge Birliği ve 1.625 kooperatife 

bağlı 1.053.751 ortağı bünyesinde barındırmaktadır (Anonim 2015a). Kooperatif 

ortakların sermaye noksanlığını tamamlamak ve uygun koşullarda kredi temin etmek için 

devletten öz sermaye desteği almaksızın, üreticinin ortaklığı ile tarımsal destek 

sağlamaktadır. Bu çalışmada Tarım Kredi Kooperatifi’nde kredi kullandırma sürecinin 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan
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analizi, süreci oluşturan etmenlerin açıklanması, yorumlanması ile teminat kabulü ve 

değerleme çalışmalarının analizi yapılmıştır. Tarım kredilerinde teminat olarak kabul 

edilen taşınır ve taşınmazlardan kaynaklanan sorunlar ile değerleme işlemlerinin analizi 

ve politika geliştirilmesi sınırlı sayıda çalışmaya konu olmuştur (Mülayim ve Tanrıvermiş 

1997, Mülayim 2008, Tanrıvermiş 2017).  

Önceki sınırlı sayıdaki çalışmadan farklı olarak bu çalışmada finansçı bakış açısı ile kredi 

kooperatiflerinde kredilendirme süreçlerinin detaylı analizi yapılmış ve bu süreç içinde 

müşteri talepleri ile gösterilen teminatların değerlemesi ve sonuçları hem genel olarak, 

hem de seçilmiş birim kooperatif (967 sayılı Gölbaşı Tarım Kredi Kooperatifi) 

çerçevesinde detaylı olarak incelenmiştir. Araştırma sonuçları dokuz bölüm halinde 

sunulmuştur. Çalışma konusunun kapsamı ve amaçlarını tanımlayan giriş bölümünü 

izleyen ikinci bölümde genel olarak Tarım Kredi Kooperatifleri ve üçüncü bölümde 

Tarım Kredi Kooperatiflerine ortaklık ve kredi kullandırma koşulları analiz edilmiştir. 

Tarımsal kredi türleri dördüncü bölümde, kredi takip ve tahsilat işlemleri beşinci bölümde 

ve kredi kullandırma sürecinin değerlendirilmesi altıncı bölümde sunulmuştur. Örnek 

olay analizlerine ilişkin bölümlerde ise kooperatifler tarafından verilen tarımsal kredi 

türleri kavramsal olarak incelenmiş, daha sonra kredi kullandırma süreci, kredinin 

maliyeti ve takip işlemleri ele alınmıştır. Son kısımda eklerde verilmiş olan kredi 

dosyaları incelenmiş ve ayrıca 967 sayılı Gölbaşı Tarım Kredi Kooperatifinin kredi 

durum analizi, teminat ve tahsilat sorunları irdelenmiş ve araştırmanın toplu sonuçları ve 

çözüm önerileri de dokuzuncu bölümde verilmiştir.  
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2. GENEL OLARAK TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 

2.1. Tarihsel Gelişim Süreci 

Tarımsal amaçlı ilk kooperatifleşme hareketi 1863 yılında Mithat Paşa1 tarafından 

Memleket Sandıklarının kurulması ile başlamıştır. Memleket sandıkları için Mithat Paşa, 

Türk milletinin gelenekleri arasında bulunan imece2 duygusundan ilham almıştır. 

Başlarda oldukça başarılı işlere imza atan Memleket Sandıkları sonraki yıllarda görülen 

işleyiş bozuklukları nedeniyle etkinliğini kaybetmiştir. Bu işleyiş bozukluklarını 

gidermek için hükümet 1883 yılında aynı amaçlar doğrultusunda Menafi Sandıklarını 

kurmuştur. Bu sandıklar nispeten sorunlara çözüm olsa da çağdaş yapılanma 

gereksinimini azaltamamıştır. Bu koşullarda 1888 yılında Menafi Sandıkları yerine 

çağdaş ve modern bir yapılanma olan Ziraat Bankası kurularak çiftçilerin kredi ihtiyacının 

örgütlü kurumlardan karşılanması hedeflenmiştir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında modern kooperatifçilik anlayışının kurumsallaşması ve temel 

hukuk normlarına kavuşturulması için üreticilerin kendi köylerinde ya da komşu köylerde 

kredi alabilmelerini sağlamak amacı ile T.C. Ziraat Bankasından ayrı olarak küçük kredi 

müesseselerinin kurulması gerekliliği ortaya çıkmış ve sonucunda 1924 yılında 498 sayılı 

İtibari Zirai Birlikler Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Tarım Kredi Kooperatiflerinin T.C. 

Ziraat Bankasından aldıkları krediyi belirli koşullarda köylülere dağıtmasını teminen 

1929 yılında 1470 sayılı Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu çıkarılmıştır (Demir 2004). 

1929 yılında çıkarılan Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu ile kooperatifçilik gelişmeye 

devam etmiş, 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifi Kanunu ile de 

kooperatifler bugünkü adını almıştır. 1972 yılında 1470 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri 

ve Birlikleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge 

Birlikleri ve daha sonra da Merkez Birliği kurularak üst örgütlenmenin tamamlanması ile 

                                                           
1Mithat Paşa (Ahmed Şefik Midhat Paşa); Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876) yaşamıştır. İki kez 

sadrazamlık yapmış olan Mithat Paşa, Kanun-i Esasi’yi yazan kurulun da başkanıdır. 
2İmece, bir köy ya da köy topluluğu (bir grup toplum da yapabilir) içinde işlerin gönüllü ya da zorunlu 

olarak ve elbirliği içinde yapılmasını ifade eder (Anonim 2016d). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6y
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kooperatiflerin mevduat toplayabilmelerine de yasal yönden imkan verilmiştir. Bu 

yasadan sonrada Ziraat Bankasına bağlı çalışan Tarım Kredi Kooperatifi, 1977 yılında 

Merkez Birliğinin kurulması ile bağımsız bir çiftçi kuruluşu olmuştur. 1984 yılında 

çıkarılan 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 1581 sayılı kanunda 

değişiklikler yapılmış, Tarım Kredi Kooperatifi Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağımlı 

hale getirilmiştir. En son 5330 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile kurumun yasal düzenlemesine son şekli 

verilmiştir. Bu kanun kapsamında kooperatif, Bölge Birliği ve Merkez Birliği yönetim 

kurulu üyelerinin ortaklar arasından ve seçimle getirilmesi zorunluluğu getirilmiş, 

dışarıdan atama yapılarak yönetim kurulunun oluşturulması işlemine son verilmiştir. 

2.2 Tarım Kredi Kooperatiflerinin Çalışma Alanları ve Amaçları  

Tarım Kredi Kooperatifi Ana Sözleşmesinde kooperatifin amacı; üreticilerin ekonomik 

menfaatini korumak, meslekleri ve geçimleriyle ile ilgili ihtiyacını karşılamak olarak 

açıklanmıştır. Özetle Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışma alanları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

 Ortakların kısa ve orta vadeli tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamak, 

 Ortakların mahsullerini değerlendirmek ve pazarlamak, 

 Ortakların müştereken faydalanabilecekleri her çeşit makine, ekipman ve tesisleri 

temin etmek, 

 Ortaklara ve gerektiğinde diğer üreticilere yardımcı olmak maksadı ile görev verildiği 

takdirde devlet tarafından verilen destekleme ödemelerine aracılık etmek, 

 Ortak ve gerektiğinde diğer üreticilerin bilgilerini artırmak maksadı ile sosyal ve 

kültürel faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetler neticesinde kurslar ve seminerler tertip 

etmek 

 Ortakların ve gerektiğinde diğer üreticilerin üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile 

üretim araçları sağlamak ve bu maksatla üst kuruluşun müsaadesi ile kuruluşlara iştirak 

etmek,  

 El sanatlarını geliştirmek ve mamullerini değerlendirmek, 
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 Sigorta acenteliği yapmak, 

 Bankacılık hizmetleri yapmak ve mevduat toplamak, 

 Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve kooperatiflerin kredi ihtiyacını karşılamak ve bu 

ihtiyacı karşılamak için banka ve sigorta şirketi kurmak veya bu şirketlere iştirak etmek, 

 Üst kuruluşlarca verilecek diğer görevleri yapmak. 

2.3 Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği 

Merkez Birliği, 17.05.1977 tarihinde, 1581 sayılı Kanun’a istinaden 16 Bölge Birliği 

tarafından kurulmuştur. Çalışma yeri Ankara’dır. Amacı, kooperatifler ve Bölge 

Birliklerinin müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını gerçekleştirmeleri yolunda 

faaliyette bulunmak ve her türlü çalışmalarını düzenlemektir. Merkez Birliğinin 

organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetçi olarak üç grupta toplanabilir.  

Merkez Birliği teşkilat yapısı, üst organı Genel Kurul olmak üzere, bunun altında yer 

alan Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve Personel, Tedarik ve 

Pazarlama, Muhasebe ve Finans, Teknik İşler, İdari ve Mali İşler, Araştırma Planlama 

ve Koordinasyon ve Eğitim Daire Başkanlıklarından oluşmaktadır. Merkez Birliğinin 

çalışma konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Kooperatif ve Bölge Birliklerinin 1581 Sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri 

hükümlerine ve kooperatifçilik prensiplerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, 

kooperatifçilik ve mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 

 Kooperatif ve Bölge Birliklerinin kanuna uygun faaliyetlerde bulunmasını sağlamak, 

 Kooperatifin ve Bölge Birliklerinin her türlü işlerinin düzenle yürütülmesini 

sağlamak ve gelişmesi için tedbirler almak, 

 Kooperatif ve Bölge Birliklerinin finansman kaynaklarını temin etmek ve bunların 

geliştirilmesi için her türlü tedbirleri almak, 

 Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve kooperatiflerle kredi ihtiyaçlarını da karşılamak 

üzere, ortaklaşa banka ve sigorta şirketi kurmak veya kurulu bu gibi şirketlere iştirak 

etmek, 

 Kredi işlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak, 
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 Kooperatif ve Bölge Birliklerinin üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim 

araçlarını toptan sağlamak ve imal etmek, 

 Ortak ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri düzenlemek ve bu konularda 

teşebbüslere girişmek veya kurulu teşebbüslere iştirak etmek ve gerekli tesisleri kurmak, 

 Kooperatif ve Bölge Birliğinin kuruluşuna karar vermek, kuruluş merkezi ve çalışma 

alanlarını tespit etmek, 

 Teşkilatın genel personel politikasını belirlemek ve yürütmek, 

 Kooperatif ve Bölge Birliklerini denetlemek, 

 Kooperatif ve Bölge Birliklerinin finansman ihtiyacı için tahvil çıkarmak, 

 Hükümetçe görevlendirildiği takdirde devlet destekleme alımlarıyla ilgili faaliyetleri 

yürütmek, 

 Kooperatif ve Bölge Birliklerinin toplayacakları mevduatın kullanımı şekil ve 

şartlarıyla ilgili yönetmeliği hazırlayarak gerekli onay ve izinleri almak, 

 Bölge Birlikleri ve kooperatiflerce sağlanan kredi ile edinilen araç ve gereçlerin 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını gösteren bir yönetmelik hazırlamak. 

Bölge Birliği, ortak kooperatiflerin müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını 

gerçekleştirmeleri yolunda faaliyette bulunmak ve çalışmalarını düzenlemek için en az 

30 kooperatifin ortak olması ile kurulabilmektedir. Bölge Birliği organları; genel kurul, 

yönetim kurulu ve denetçilerdir. Bölge Birliği teşkilat yapısı üst organı Genel Kurul 

olmak üzere, Yönetim Kurulu, Bölge Birliği Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Muhasebe 

ve Bütçe, Krediler, Tedarik ve Pazarlama, Teşkilatlandırma ve Eğitim, Araştırma, 

Planlama, Proje, Personel, İdari ve Mali İşler ve Eğitim Şefliklerinden oluşmaktadır. 

Bölge Birliğinin çalışma konuları da aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Ortak ürünlerinin değerlendirmesini yapmak, 

 Kooperatiflerin finansman işlerini düzenlemek,  

 Kooperatiflerin ihtiyaç duydukları üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim 

araçlarını toptan sağlamak, imal etmek, imal ettirmek veya imal eden kuruluşlara iştirak 

etmek, 

 Kooperatif iş ve işlemlerinin mevzuata ve kooperatifçilik ilkelerine uygun yapılmasını 

sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,  
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 Kooperatifleri denetlemek, 

 Kooperatiflere teknik ve idari yardımda bulunmak, 

 Ortaklar için genel ve mesleki eğitim faaliyetleri düzenlemek, 

 Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acenteliği yapmak, 

 Kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere üst kuruluşlarla birlikte banka ve sigorta şirketi 

kurmak veya kurulu şirketlere iştirak etmek, 

 Devletçe kooperatife verilen desteklerden yararlanmak için gerekli tedbirleri almak, 

 Merkez Birliğince kendine verilecek diğer görevleri yapmak. 

Bölge Birlikleri bu görevler kendi elleriyle yürütebilecekleri gibi, Merkez Birliğinin 

müsaadesi ile il veya ilçe merkezlerinde şube kurarak veya kooperatif görevlendirerek 

görevlerini bu şube ve kooperatif aracılığıyla yürütebilirler. 

2.3 Birim Kooperatifler 

Halen Tarım Kredi Kooperatiflerinde faaliyetini sürdüren 1.625 kooperatif 

bulunmaktadır (Çizelge 2.1). Kooperatifler karşılıklı yardım prensibine dayanarak 

üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili 

ihtiyaçlarını sağlamak için en az 30 ortağın bir araya gelmesiyle kurulmaktadır. 

Kooperatif organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetçilerdir. Kooperatif teşkilat 

yapısı, üst organı Genel Kurul olmak üzere, Yönetim Kurulu, kooperatif müdürü, 

muhasebeci, memur ve hizmetliden oluşmaktadır.  

1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa göre kooperatiflerin görevleri; (i) 

ortakların kısa ve orta vadeli her türlü tarımsal girdi ihtiyacını karşılamak, (ii) ortak 

ürünlerini değerlendirmek ve pazarlamak, (iii) ortakların müşterek yararlanabilecekleri 

makine ve ekipmanı temin etmek, (iv) ortak ve üreticilerin ihtiyacı olan üretim, zaruri 

tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak, (v) el sanatlarını desteklemek ve 

mamullerini değerlendirmek, (vi) ortakların ve diğer üreticilerin mesleki ve teknik 

yönden bilgilerini artırmak sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, kurslar ve 

seminerler açmak, (vii) mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acenteliği 

yapmak, (viii) Hükümet tarafından görev verildiği takdirde devletçe yapılacak 
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destekleme ödemelerine aracılık yapmak ve (ix) Bölge Birliğince kendine verilen diğer 

görevleri yapmak olarak sıralanabilir.  

Çizelge 2.1 Yıllara göre kooperatif, bağlı köy ve ortak sayısı (Anonim 2015a) 

Yıllar 
Kooperatif Sayıları Bağlı Yerleşim 

Birimi Sayısı 
Ortak Sayısı 

İl İlçe Belde ve Köy Toplam 

2011 61 655 974 1.690 35.366 1.080.314 

2012 61 649 949 1.659 35.362 1.074.146 

2013 61 643 937 1.641 35.375 1.056.097 

2014 53 844 728 1.625 35.333 1.053.751 

2.4 Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler 

Tarım Kredi Kooperatifleri ortakların ekonomik menfaatlerini korumak, ortak ürünlerini 

değerlendirmek, kaliteli ürünler üretmek, tarımsal sanayide gelişme sağlayabilmek için 

ortakların ihtiyacı olan tarımsal girdileri ile üretim araçlarını tedarik etmek, imal etmek 

ve ortak ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda faaliyet göstermek için şirketler kurmuş 

ve bu tür faaliyetlerde kurulan bazı şirketlere de ortak olmuştur. Tarım Kredi 

Kooperatifleri 2015 yılı sonu verilerine göre bünyesinde 14 adet bağlı ortaklık ve 5 adet 

iştirak bulundurmaktadır.  

Tarım Kredi Kooperatifleri iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye tutar ve oranları 

aşağıda verilmiştir (Çizelge 2.2). Kooperatiflerin bağlı ortaklıklar aşağıdaki gibidir:  

 Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi, 

 Tarım Kredi Yem A.Ş. 

 Tarım Kredi Gıda Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi, 

 Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İth. İhr. ve Tic. A.Ş., 

 Tarım Kredi Süt Sanayi ve Tic. A.Ş., 

 Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 Tarım Kredi Plastik ve Damla sulama sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş. 

 İmece Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 İmece Prefabrik Yapı Tarım Mak. Tem. Ve Güven Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 
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 Başak Tarım İşletmeleri A.Ş. 

 Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 

 Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri A.Ş., 

  Trakya Dış Ticaret A.Ş. 

 Tarım Kredi Endüstriyel Ürünleri Pazarlama ve Tic. A.Ş. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştirakleri arasında; Panplast, Bumas, Hektaş, Baysan 

Nebati Yağ ve Petlas bulunmaktadır. Gübretaş, 6 Kasım 1952 tarihinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile kimyevi gübre tedariki için kurulmuştur. Türkiye’nin ilk kimyevi gübre 

fabrikasıdır. Sektörün büyük bir kısmına hakim olan Gübretaş’ın hisselerinin yaklaşık 

%24’ü BİST’te işlem görmekte ve kalan hisseler Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 

Birliğine ait bulunmaktadır.  

Çizelge 2.2 Tarım Kredi Kooperatifleri iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye yapısı 

(Anonim 2015a) 

Şirket Adı  
Şirketin Toplam 

Sermayesi (TL) 

Merkez Birliğinin 

Toplam Sermaye 

Payı (TL) 

Toplam Sermaye Payı 

Tutar (TL) 
Oran 

(%) 

Gübre Fabrikaları 334.000.000,00 253.684.607,00 255.364.476,00 76,46 

TK Yem 83.953.869,00 32.329.723,00 80.524.669,00 95,92 

TK Gıda 110.000.00,0 60.508.809,00 109.693.832,00 99,11 

TAREKS 30.000.000,00 16.628.789,00 29.999.574,00 100,00 

TK Süt 31.000.000,00 5.570.000,00 31.000.000,00 100,00 

TARKİM 16.000.000,00 7.200.000,00 16.000.000,00 100,00 

TK plastik 20.000.000,00 8.250.000,00 20.000.000,00 100,00 

İmece Plastik 20.000.000,00 6.400.000,00 20.000.000,00 100,00 

İmece Prefabrik 7.000.000,00 3.605.000,00 7.000.000,00 100,00 

Başak Tarım 28.000.000,00 4.700.000,00 28.000.000,00 100,00 

TARNET 2.500.000,00 1.098.425,00 2.500.000,00 100,00 

TK BİRLİK 5.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 100,00 

TRAKYA DIŞ.  1.166.219,00 350.405,00 1.166.219,00 100,00 

TK ENDÜSTRİYEL 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100,00 

TOPLAM 688.720.088,00 401.375.758,00 606.348.771,00 88,04 

PANPLAST 58.000.000,00 0 7.556,00 0.01 

BUMAS 840.000,00 84.000,00 84.000,00 10,00 

HEKTAŞ 75.857.033,00 2.884.375,00 2.884.375,00 3.80 

BAYSAN NEBATİ 845.000,00 11.353,00 22.639,00 2,68 

PETLAS 10.000.000,00 249,00 249 0.00 

TOPLAM 145.542.033,00 2.979.977,00 2.998.919,00 2,06 
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Tarım Kredi Yem A.Ş., 9 fabrikası ile hayvancılık sektörüne hizmet vermektedir. Şirket 

yerli yem üretimi yapmaktadır. Bunun yanında yemlerin kullanımından sonrasını da takip 

ederek istatistiksel çalışmalar yürütmekte ve buna bağlı olarak üreticilere beslenme 

programları hazırlamaktadır. Şirket, köy toplantıları ve seminerlerle üreticiyi 

bilgilendirmekte ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Tarım 

Kredi Kooperatifinin önemli bir misyonu olan ortak ürünlerinin değerlendirilmesini, 

Tarım Kredi Yem A.Ş. de benimsemiştir. Bu sayede piyasadaki tarım ürünlerinin 

fiyatlarının regüle3 edilmesine katkı sağlamaktadır (Anonim 2015a).  

TK Gıda, gıda sektöründe bütün Türkiye’de, yem sektöründe ise Trakya ve Kuzey Doğu 

Anadolu’da faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket ortak ürünlerinin değerlendirilmesi 

kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarından ayçiçeği, mısır, buğday, arpa, 

zeytin, çeltik, kanola4 gibi tarım ürünlerini almaktadır.  

TAREKS, 1981 yılında tarım sektörünün her türlü ihtiyacını karşılamak üzere 

kurulmuştur. Ankara’da bulunan fabrikasında her yıl yüklü miktarda bakliyat üretimi 

yapmaktadır. Hayvancılık sektörüne katkı sağlamak amacıyla yurtdışından ithal düve 

getirmekte ve suni tohumlama hizmeti vermektedir. Şirketin tarım sektöründeki başlıca 

görevlerini aşağıdaki gibi sıralanabilir (Anonim 2015a): 

 Hibrit mısır tohumluğu ıslahı, ithalatı, üretimi ve pazarlaması, 

 Anaç kademede patates tohumluğu ithalatı, üretimi ve pazarlaması, 

 Sertifikalı patates tohumluğu üretim ve pazarlaması, 

 Hububat tohumluğu ıslahı, üretimi ve pazarlaması, 

 Damızlık gebe düve ve damızlık koyun temini, 

 Suni tohumlama, 

 Bakliyat ve gıda İşleme, paketleme ve pazarlaması. 

 

                                                           
3Regüle etmek, düzenlemek anlamına gelmektedir (Anonim2016e). 
4Kanola (Brassicanapus), kolzanın ıslahı sonucu elde edilmiş, canlılara zararlı olarak erüsik asit ve 

glukosinolat içeren bir bitki türüdür. Yağı, bitkisinin aksine, zararlı olmadığından, insanlar ve çiftlik 

hayvanları için gıda maddesi olarak kullanılmaktadır (Anonim 2016f). 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Er%C3%BCsik_asit&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukosinolat&action=edit&redlink=1
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Tarım Kredi Süt, gıda sektörüne sağlıklı ve güvenilir yöntemlerle ürün çıkartmayı 

hedeflemektedir. Fabrikası Eskişehir’de olan firma Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve 

çevresine ürün göndermektedir. Fabrikasında pastörize süt, yoğurt, ayran, çeşitli 

peynirler, krema ve şanti üretimi yapmaktadır. 

Tarkim, 2009 yılında kurulmuştur. Bitki ilaçları, toprak koruma ilaçları, PH derecesini 

düzenleyici ilaçlar ve halk sağlığı ilaçları üretmektedir. Yaklaşık 170 çeşit bitki koruma 

ürünü üreterek çiftçinin yanında bulunan şirket, ürünlerini kooperatifler ve zirai marketler 

aracılığıyla satışa sunmakta ve birçok ülkeye ihracat yapmaktadır.  

TK Plastik, su kaynaklarının verimli kullanılmasına ve tarımda su kullanımına yönelik 

yeni teknolojinin gelişmesine katkı sağlaması, Türkiye’ye bu teknolojileri getirmesi ve 

teknoloji transferinde bulunması için damla sulama sistemleri ve donanımlarının 

üretimini yapmak üzere, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birliklerinin 

iştiraki olarak 2008 yılında kurulmuştur (Anonim 2015a). Tarımsal üretime katkı 

sağlamak üzere sulama borularının üretimini yapan şirket, aynı zaman da üreticiye 

bunların nasıl kullanılacağı ile ilgili seminerler ve eğitimler de vermektedir. 

İmece Plastik A.Ş. 1989 yılında kurulmuştur. Sera örtüsü, ambalaj plastiği, mulch 

plastiği, sebze meyve torbası, polietilen5 sulama hortumu üretimi ve anahtar teslimi hazır 

sera kurulumu şirketin başlıca faaliyet alanlarıdır (Anonim 2015a). Şirket çeşitli ülkelere 

ihracat da yapmaktadır. 

İmece Prefabrik A.Ş. 1974 yılında kurulmuştur. Şirket iç ve dış piyasaya yönelik 

betonarme ve çelik konstrüksiyonlu yapılar, prefabrik evler, konteynerler, güvenlik 

kulübeleri imalatı ve montajı, Tarım Kredi Kooperatiflerine yönelik ise betonarme ve 

çelik konstrüksiyon depo ve hizmet binaları, fabrikalar, seyyar ve yer altı akaryakıt tankı 

ve pompa satışı, paratoner kurulumu ve bakımı, UPS, jeneratör, regülatör ve tarım alet 

makine satışı hizmetleri vermektedir. Bunların yanında bölge birliklerinin, 

                                                           
5Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır, 

etilen kullanılarak polietilen üretilir (Anonim 2016g). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Termoplastik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://tr.wikipedia.org/wiki/Etilen
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kooperatiflerin ve Merkez Birliği’nin temizlik elemanı ihtiyacını İmece Prefabrik 

karşılamak üzere temizlik elemanı çalıştırmaktadır. 

Başak Tarım, 2009 yılında Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde kurulmuştur. Şirket damızlık 

büyükbaş besi ve süt hayvanlarının üretimini yapmakta ve bunlardan süt ve kırmız et 

üretimi de yapmakta ve pazarlama ağı ile özellikle büyük kentlerde tüketicilere 

sunmaktadır.  

TARNET, 1996 yılında kurulmuş olup, Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve birim 

kooperatifler ile iştiraklerin her türlü yazılım, donanım, iletişim altyapısı, sarf malzemesi, 

güvenlik, network ve ofis malzemesi ihtiyacını karşılamaktadır. 

TK Birlik, 2010 yılında Mersin Bölge Birliği bünyesinde ortaklara ucuz girdi temini ve 

ortak ürünlerinin değerlendirilmesi maksadıyla kurulmuştur.  

Trakya Dış Ticaret, 2009 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinin yurtdışından 

daha rahat hammadde teminini ve yurtdışına ürünlerini daha rahat pazarlaması için 

Bulgaristan mevzuatına göre bu ülkede kurulmuştur. Şirket Bulgaristan’dan ayçiçeği, 

kanola, buğday kepeği ve mısır özü ihracatı, Türkiye’den ise ayçiçeği yağı ithalatı 

yapmaktadır. 
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3. KOOPERATİFE ORTAKLIK ŞARTLARI VE KREDİ KULLANIM SÜRECİ 

3.1 Ortak Olma Şartları 

Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olmak isteyen üreticilerin belirli şartları taşıması 

gerekmektedir. 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa ve Tarım Kredi 

Kooperatifleri Ana Sözleşmesine göre, bir üreticinin kooperatife üye olabilmesi için 

aranan koşullar gerçek ve tüzel kişilere göre tespit edilmiştir. Gerçek kişilerin üyeliğinde 

aranan koşullar şunlardır:  

 Medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olması, 

 Üreticilerin, kooperatif faaliyet alanı içerisinde, 

 Kendine ait tapulu veya emlak kaydı, 

 Kira veya sözleşmeye dayanarak tarımsal üretimde bulunuyor olması, 

 Merkez Birliğince tespit edilecek esas ve ölçülerde büyük ve küçükbaş hayvancılık, 

kümes hayvancılığı, seracılık, arıcılık, ipek böcekçiliği, balıkçılık, yaş meyve sebze 

üreticiliği ve benzer konularda üretim faaliyetinde bulunması, 

 Aynı zamanda başka bir Tarım Kredi Kooperatifine ortak olmaması, 

 Ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmaması ve faizle para veya mal 

olarak kredi vermemesi, 

 Kurum personeli olmaması. 

Kooperatiflere tüzel kişilerin üyeliğinde aranan koşullar ise şöyle sıralanabilir:  

 Kooperatif faaliyet alanı içerisinde faaliyet göstermesi, 

 Aynı zamanda başka bir Tarım Kredi Kooperatifine ortak olmaması, 

 Yetkili organlarınca ortaklığa ilişkin karar alınması, 

 Tarımsal amaçlı kooperatif hariç, ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi 

yapmaması ve faizle para veya mal olarak kredi vermemesi, 
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Kredi Dosyasının Oluşturulması 

Ortaklara kredi kullandırılırken kooperatifin alması gereken belirli evraklar ve bilgiler 

bulunmaktadır. Alınan evraklar kooperatif nezdinde dosya haline getirilerek muhafaza 

edilir. Tarım Kredi Kooperatifleri Kredi Genel Sözleşmesine göre bir ortağın kredi 

dosyasında bulunması zorunlu evraklar gerçek kişi ortak ve tüzel kişi ortak için olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır. Buna göre gerçek kişilerde ortağın dosyasında bulunması zorunlu 

olan belgeler şöyle sıralanabilir:  

 Ortaklık için müracaat dilekçesi, 

 Kooperatifçe aslına uygunluğu onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 İkametgah ilmühaberi, 

 Kredi genel sözleşmesinin bir sureti, 

 Ortak yüken mektupları ve beyannamelerinin birer sureti, 

 Ortak ÇKS’ye kayıtlı ise ilgili yıla ait çiftçi kayıt sistemi belgesi, 

 Kefil alınması halinde, alınan kefil kamu kurumunda çalışıyor ise, çalıştığını ve 

ücretinde herhangi bir haciz olmadığını ispat edici belge, 

 Ortağın var olan arazi ve arsalarını ispatlayıcı belge, 

 Ortağın ekip biçtiği arazilerini ispatlayıcı belge, 

 Ortağın kiraladığı arazi veya tarımsal işletme var ise; buna dair noter ya da mahalle 

muhtarı onaylı ispatlayıcı belge, 

 Ortağın sahip olduğu hayvanların cinslerini ve adetlerini ispat edici mahalli 

muhtarından ya da mahalli tarım teşkilatından alınan belge, 

 Ortak su ürünleri avcılığı veya yetiştiriciliği yapıyor ise; sahip olduğu tekne ve 

tesislerin varlığını ispat edici belge, 

 Kredinin kullanıldığı yıla ait çiftçilik belgesi, 

 Ortağa kullandırılan kredi ipotek karşılığı verilmiş ise; ipotek taahhütnamesi, 

 Kooperatif yetkililerince ortak için yapılmış olan istihbarat bilgileri, 

 Ortak kredi kullanımını vekaletname ile yapmakta ise; vekaletnamenin aslı ya da noter 

onaylı fotokopisi, 

 Ortak-kooperatif yazışmalarının birer sureti,  
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 Ortağın kullandığı kredi kanuni takip hesaplarına düşmüş ise; bununla ilgili belge 

suretleri, 

 Gerekli görülen diğer belgeler ve bilgiler. 

Tüzel kişi ortakların dosyasında bulunması zorunlu olan belgeler şöyle sıralanabilir: 

 Ortaklık için müracaat dilekçesi, 

 Kuruluşta ana sözleşmenin imzalanması ve bunun bir sureti, sonradan girişte ise ana 

sözleşmeyi kabul ettiklerine dair noter tasdikli taahhütname, 

 Kredi genel sözleşmesinin bir sureti, 

 Varsa kuruluş kanunu, şirket ana sözleşmesi veya ana tüzüğünün en son değişiklikleri 

ile yayınlanan ticaret sicil belgesi, 

 Vergi levhasının onaylı sureti, 

 Ortak ÇKS’ye kayıtlı ise ilgili yıla ait çiftçi kayıt sistemi belgesi, 

 Son 3 yıla ait vergi dairesinden onaylı bilanço ve gelir tabloları, 

 Son 3 aylık ara döneme ait SMMM onaylı bilanço ve gelir tabloları, 

 Şirket yetkili organlarının ortak olma, kredi kullanma, ipotek verme ve kefil olma 

konularında aldıkları kararların noter tasdikli nüshası, 

 Şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri, 

 Kefil alınması halinde, kefil kamu kurumunda çalışıyorsa, çalıştığına ve ücretinin 

üzerinde haciz olmadığına dair belgeler, 

 Ortağın ekip baktığı ve sahip olduğu arazilerini ispatlayıcı belgelerin asılları veya 

onaylı fotokopileri, 

 Ortağın sahip olduğu hayvanların sayısını ve cinsini ispat edici mahalle muhtarından 

veya mahalli tarım teşkilatından alınmış belgelerin asılları, 

 Ortak su ürünleri avcılığı ya da yetiştiriciliği ile ilgileniyorsa, sahip olduğu tekne ve 

tesisleri ispat edici belgelerin aslı ya da fotokopisi, 

 Ortak arazi veya işletme kiralamış ise, kiraladığı yerleri ispatlayıcı noter veya mahalle 

muhtarı onaylı mukavele, 

 Kredinin kullanıldığı yıla ait çiftçilik belgesi, 

 Ortak yüken mektupları ve beyannamelerin birer suretleri, 
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 Ortak kooperatiften krediyi ipotek ile kullanıyorsa ipotek taahhütnamesi ve ipotek 

olarak gösterdiği menkul ve gayrimenkul teminatlarına ilişkin belgeler, 

 Kooperatif yetkililerinin ortak hakkında yaptığı istihbarat bilgileri, 

 Ortak ile yapılan yazışmaların sureti, 

 Ortağın kullandığı kredi kanuni takip hesaplarına düşmüş ise bunun ile ilgili belge 

suretleri, 

 Gerekli görülen diğer belgeler ve bilgiler. 

Ortaklara kullandırılan kredilerde kredi genel sözleşmesi, kredi borç senedi, müteselsil 

kefalet, maddi teminat belgelerinin alınması ve bunun yanında vade, faiz, bina bağışı, 

destekleme fonu, kredi komisyonu, kredi hayat sigortası ve tahsilat gibi konuların 

mevzuatta açıkça tanımlanan usul ve esaslara göre belirlenmesi gerekmektedir. 

Kredi genel sözleşmesi yönetmelik ekinde verilen örneğe göre düzenlenir. Sözleşme 

tamamlandıktan sonra ortağın oturduğu ya da kooperatifin bulunduğu mahalledeki ihtiyar 

heyetine veya notere onaylatılır. İhtiyar heyetine onaylatıldığı takdirde, heyetin üye tam 

sayısının yarısından bir fazlasının onayını alması gerekir. Sözleşme bir suret olarak 

düzenlenir, ortak şahıs dosyasında muhafaza edilir. Sözleşmenin herhangi bir sebeple 

kullanılamaz hale gelmesi ihtimaline karşı tedbir olarak fotokopisi ayrı bir dosyada 

saklanır. Kredi genel sözleşmesi oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar 

vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Kredi genel sözleşmesinin limiti ortağa tespit edilen kredinin 2 katı olacaktır. Ortağın 

kredi limiti, değişen şartlar neticesinde artırılabilir. Bu artış kredi genel sözleşmesinin 

geçerliliğinin devam ettiği dönemde olabilir. Bunun neticesinde yeni limit mevcut 

limitin dörtte üçüne ulaşıncaya kadar yeni sözleşme alınmayabilir ya da kooperatifçe 

gerekli görüldüğü takdirde yeni sözleşme yapılabilir. 

 Kredi genel sözleşmesine en az 2, gerekli görüldüğü takdirde 4 ortağın kefaleti 

alınacaktır. Bazı ortaklar için ise kefil şartı aranmayabilir ve sözleşme buna göre 

düzenlenir.  Kefil şartı aranıp aranmayacağına ya da kaç tane ortağın kefil olacağına 

kooperatif yöneticisi, çiftçi kayıt sistemine bakarak, ortağı araştırarak ve daha önceki 

kredi geri dönüşlerini inceleyerek karar verecektir. Kefiller de ortak olma şartı 
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aranmasından dolayı birden fazla ortağa kefalet edebilirler, ancak toplamda kefil 

oldukları tutarın ödeme güçlerini aşmaması gerekir. Kefillerin kanuni takipte kredisinin 

olmaması gerekir. Bunların yanında eşler, ortak kazanca sahip aile üyeleri ve tüzel 

kişiliklerde %50’den fazla hisseye sahip ortaklar, kooperatifte ortak olsa dahi kefil 

olamazlar. 

 Sözleşmenin her sayfasına ortakların ve kefillerin adlarının ve soyadlarının yazılması 

ve imzalanması gerekmektedir. Son sayfaya ise borçlu adı, soyadı ve ortak ibaresinin 

yanında kendi el yazısıyla sözleşme limitini ve beyan olarak “okudum, tartıştım, her 

maddeyi anladım” ibaresini yazar. Kefil ise son sayfaya kendi el yazısıyla kefalet 

miktarını ve “okudum, tartıştım, her maddeyi anladım” ile “müteselsil kefil” ibaresini 

yazar ve imza atar. 

 Göreme engelli ortaklar için kredi genel sözleşmesinde, görme engelli ortak imza 

atabiliyorsa, üçüncü bir kişi tarafından sözleşme okunur. Sözleşmeyi okuyan üçüncü 

kişi her sayfanın altına ortağın adını soyadını yazar. Ortak da altına imza atar. 

Sözleşmenin son sayfasına sözleşmeyi okuyan kişi tarafından sözleşme limiti ve 

“tarafıma okundu, tartıştım, her maddeyi anladım” ibaresi yazılır ve borçlu altını 

imzalar. Yine üçüncü kişi tarafından “sözleşmenin tüm maddeleri tarafımdan ortağa 

okunmuş olup, ortak tarafından imzalanmıştır” ibaresi yazılıp, altı imzalanır. 

 Görme engelli borçlu ya da kefil imza atamıyor ya da borçlu ortak herhangi bir 

sakatlığı dolayısıyla imza atamıyorsa, sözleşme noterde düzenlenir. 

 Görme engelli, fakat imza atabilen kefiller için de aynı uygulama geçerli olup, ilk önce 

üçüncü bir kişi tarafından sözleşme okunur. Daha sonra ortak için uygulanan usuller 

neticesinde imzalar atılır. 

 Sözleşmede sözleşme limitinin ve kefalet miktarının yazıyla ve rakamla aynı olması 

gerekmektedir. 

Kefiller, kefaletten kooperatifin rızasıyla çıkabilir. Kefaletten dönen kişinin bu tarihten 

önceki kullandırılan krediler için sorumluluğu devam eder. Herhangi bir sebeple mevcut 

kefilin ortaklığının sona ermesi ya da kefaletin sona ermesi durumunda, bundan sonraki 

krediler için yeni sözleşme alınır. Ortağın kredi borcunu kanuni takipteki hesabından 

ödemesi durumunda veya kredi genel sözleşmesinin geçerlilik süresi olan 5 yılın dolması 

neticesinde de yeni kredi genel sözleşmesi alınır. 
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Kredi dosyası oluşturulurken temin edilmesi gereken kredi borç senedi, kredi genel 

sözleşmesinin ekidir. Ortak tarafından imzalanır. Ortağın görme engelli olması, okuma 

yazma bilmemesi gibi durumlarda üçüncü bir kişi tarafından okunup ortağın adı soyadı 

yazılır, altı ortak tarafından imzalanır. Hazırlanan senet ortağın oturduğu veya 

kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar heyetine veya notere onaylatılır. 

Senetler, Fon Yönetimi ve Muhasebe Daire Başkanlığının belirlediği Yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak saklanır. Başına herhangi bir şey gelme olasılığına karşı bir 

fotokopisi ayrı bir dosyada tutulur. 

Kredi kullandırma şartlarından biri de kooperatifin istisna olarak gerek görmediği haller 

dışında ortağın 2 adet ortak kefil göstermek zorunda oluşudur. Ancak bunun yanında 

ortaklar 40.000 TL’na kadar olan kredilerde, gerekli görüldüğü takdirde, taşınmaz 

ipoteği, taşıt aracı veya traktör rehni ve teminat mektubunu ayrı ayrı veya beraber maddi 

teminat olarak göstermek zorunda değillerdir. Ortak başına 40.000 TL’nin üzerindeki 

kredilerde kooperatifçe gerekli görülme hali aranmaksızın maddi teminat gösterilmesi 

zorunludur. 

Kişi başına 20.000 TL’ye kadar olan kredilerde maddi kefalet şartı aranmazsa 2 ortak 

kefille; 20.000 TL ile 30.000 TL arasındaki kredilerde maddi teminat şartı aranmazsa en 

az iki tanesi ortak, bir tanesi ise kamu görevlisi olmak şartıyla 3 kefille; 30.000 TL ile 

40.000 TL arasındaki kredilerde en az iki tanesi ortak, 2 tanesi kamu görevlisi olmak 

şartıyla 4 kefille kredi kullandırılabilecektir. 

Maddi teminat için normal şartlarda, kredinin en az 1,5 katı rayiç değerde olmak üzere 

kredinin 2 katı tutarında kooperatif lehine taşınmaz ipoteği, en az 2 katı kasko değerinde 

taşıt/traktör rehni, en az 1,2 katı tutarında banka teminat mektubu birlikte veya ayrı ayrı 

kabul edilir. Gerekli görüldüğü hallerde tespit edilen kredinin en az 2,5 katı rayiç değerde 

olmak kaydıyla taşınmazlarını kooperatif lehine ipotek vermeleri veya kredinin en az 3 

katı değerde taşıt aracı/traktör kooperatif lehine rehin vermeleri şartı aranabilir. Ortakların 

kredileri için ipotek ve rehin olunan mallar 1581 sayılı Kanunda güvence altına alınmıştır. 

Bu taşınmazlar ve taşıtlar üçüncü kişilerce haczedilemeyecektir.  
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3.2 Kredi Limitinin Belirlenmesi 

Tarım Kredi Kooperatiflerinde üreticinin kredi kullanabilmesinin başlıca şartı, kooperatif 

ortağı olmasıdır. Ortak olma şartlarını yerine getirdikten sonra ortak için bir beyanname 

düzenlenerek kredi limiti belirlenir. Ortağa kullandırılacak kredilerde, bu kredi limiti 

dikkate alınır ve kullandırılan kredilerin toplamı kredi limitini aşamaz. Ortak kredi hacmi; 

herhangi bir sınırlama olmaksızın ortağın kullanabileceği varsayılan kredi miktarını 

gösterir (Anonim 2013). Ortağın kredi limiti, kredi hacmini ve ortağın talebini aşamaz. 

Kredi limiti hesaplanırken ortağın varlıkları, borçları ve bir yılda elde edebileceği tarımsal 

ürünlerin değeri dikkate alınır. Borçlar belirlenirken ortağın kooperatif dışındaki kredi 

kuruluşlarına olan borçları da dikkate alınır. Kredi limiti ortağın varlıklarından borçları 

çıkartılarak elde edilen varlığın, ortağın bir sene içinde elde edeceği tahmin edilen brüt 

ürün gelirinin %60’ı ile kıyaslanması yapılarak tespit edilir. Bunlardan düşük olan ölçüt 

esas alınarak ortağın kredi limiti olarak saptanır. Kısa vadeli işletme kredilerinde ortağın 

bir yılda elde edeceği gelir karşılaştırılırken, yatırım kredilerinde 3 yılda elde edeceği 

gelirin %60’ı karşılaştırılır ve az olan kredi limiti olarak belirlenir. 

İşletme kredilerinde kredi limitinin tespitinde; “varlık toplamı–dışarıya olan borçlar 

(banka, şahıs gibi) = net varlıklar” denklemi kullanılır. Toplam varlıklarının değeri 

100.000 TL, dışarıya olan borçları 30.000 TL, yıllık ürün değeri 50.000 TL ve üç yıllık 

ürün brüt değeri ise 150.000 TL olan bir ortağın kredi limiti aşağıdaki gibi tespit edilebilir:  

100.000 - 30.000 = 70.000  TL (Bunun %60’ı 42.000 TL olur) 

Bir yılda elde edeceği ürünlerin değeri = 50.000 TL (Bunun %60’ı 30.000 TL olur) 

Ortağa belirlenecek kredi limiti             = 30.000 TL olacaktır. 

Yatırım kredileri için örnek kredi limiti hesaplama; “varlık toplamı-dışarıya olan borçlar 

(banka, şahıs gibi) = net varlıklar” formülüne göre;  
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Mevzuata göre iki ölçütten düşük sonuç verene göre limit tespit edileceği için; 100.000 - 

30.000 = 70.000 TL’nın % 60’ı olan 42.000 TL kredi limiti olarak alınacaktır. Ortağın üç 

yılda elde edeceği ürün değerleri 150.000 TL olup, bunun %60’ı 90.000 TL olacak ve 

ortağa verilecek orta vadeli kredi limiti ise 42.000 TL olarak bulunacaktır.   

Ortağın varlıklarının toplam değerinin tespitinde; araziler, hayvanlar, tarımsal araçlar ve 

teminat mektubunun %75’i hesap edilir. Bunların yanında ortağın kooperatiften kredili 

olarak talep ettiği hayvanların, tarımsal araçların, kullanmayı talep ettiği tarımsal arazi 

kredisi için teminat olarak gösterilen, kendisine, eşine ve üretimde kazançları müşterek 

olan diğer aile bireylerine ait arazilerin rayiç değerlerinin tamamı, üçüncü şahıslara ait 

olanların %50’si, kullanmayı talep ettiği tarımsal araç kredisi için teminat gösterilen 

kendisine, eşine ve üretimdeki kazançları müşterek olan diğer aile bireylerine ait 

traktörlerin kasko değerinin tamamı, üçüncü şahıslara ait traktörlerin kasko değerinin 

%50’si dikkate alınır.  

Ortağın tarımsal ürünlerinin değerlemesinde, tarımsal üretim yaptığı arazilerden elde 

ettiği ürünlerin piyasa değeri ve sahip olduğu hayvanlardan elde ettiği gelir dikkate alınır. 

Ortak kiraladığı bir arazi üzerinden de kredi isteyebilir. Ortağın bu araziyi kiraladığına 

dair noter veya köy ihtiyar heyeti onaylı kira sözleşmesinin olması gerekir. Ortağın 

kiraladığı arazinin değeri sıfır kabul edilir ve varlıklar içinde kabul edilmez. Bunun gibi 

tapu ve vergi kaydını ibraz edemediği, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile köy ihtiyar 

heyetinin onayı ile ektiğini ispatladığı arazilere, ecrimisil bedelini ödediği hazine 

arazilerine ve müşterek kazançlı ortağa ait araziler de ortağın kredi talebinde dikkate 

alınır. Ancak yine bu arazilerin değerleri de tarımsal varlıkların içinde dikkate alınmaz.  

Ortak hanenin varlıkları değerlenip kredi limiti belirlendikten sonra kredinin hangi yetki 

kapsamında olduğuna bakılır. Limit hangi yetki kapsamında ise, o mercii krediye onay 

verir. Kooperatif yetki limiti dahilinde olan kredi talepleri, Kooperatif Yönetim Kurulu, 

Bölge Birliği yetki limiti kapsamında olanlara Bölge Birliği ve Merkez Birliği yetkisinde 

olanlara ise Merkez Birliği onay vermektedir. 
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Kooperatif yetki limiti azami 50.000 TL olup, 50.000 TL’na kadar olan kredileri 

kooperatif, Kooperatif Yönetim Kurulu onayıyla daha üst bir merciden onay almaksızın 

kullandırılabilir. Bölge Birliği limiti 250.000 TL olup, Bölge Birliği, kooperatifin 

kullandıracağı kredilerde belirlediği kredi limitine en fazla 250.000 TL’ye kadar onay 

verebilir. Bölge Birliği kredi onay yetkisinin 150.000 TL’lik kısmını uygun gördüğü 

takdirde, Merkez Birliğinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde birim kooperatife 

devredilebilir. Son olarak kooperatif, 250.000 TL’den 500.000 TL’ye kadar 

kullandıracağı krediler için Merkez Birliğinden onay almak zorundadır. 2011-2015 yılları 

arasında ortaklara kullandırılan kredi limitleri aşağıda verilmiştir (Çizelge 3.1). Ancak 

birim kooperatif, Bölge Birliği ile Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve 

denetçilerinin de kullandığı krediler, kredi limiti dikkate alınmaksızın bölge birliğinin 

onayına sunulur. 

Çizelge 3.1 Yıllara göre ortaklara kullandırılan kredi limitleri (Anonim 2015a) 

Yıllar 
Kooperatif Yetkisi Genel 

Şahıs Haddi (TL) 

Bölge Birliği Yetkisi 

Özel Şahıs Haddi 

(TL) 

Merkez Birliği 

Onaylı Şahıs Haddi 

(TL) 

2011 40.000 120.000 250.000 

2012 40.000 120.000 250.000 

2013 50.000 250.000 500.000 

2014 50.000 250.000 500.000 

2015 50.000 250.000 500.000 

3.2 Kredi Kaynakları ve Kullandırma Yöntemleri 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin finans kaynakları öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar 

olmak üzere ikiye ayrılır. Öz kaynaklar arasında; ortak sermayeleri, yedek akçe, tasfiye, 

yatırım geliştirme ve destek fonu, ortak dışı işlemler fonu ile gelir-gider farklarından 

oluşur. Yabancı kaynaklar ise; Tarım Kredi Kooperatiflerinin 5330 Sayılı Kanun 

kapsamında Merkez Birliğince kredi genel sözleşmesi imzalanmış, yurtiçi banka ve 

finans kurumlarından alınan kısa ve uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinde kredi kullanmak isteyen üreticiler ilk önce kooperatife 

ortak olmaktadırlar. Ortak olmak isteyen üreticilerin ana sözleşmeye bağlı olarak birtakım 



 
 

22 
 

şartları sağlıyor olması gerekir. Ortak olan üretici için kredi limiti belirlenir ve kredi 

dosyası oluşturulur. Kredi limiti belirlemek için ortağın varlığı ve borçları değerlenir. 

Kredi limiti belirlenen ortak için üretim ihtiyacına istinaden ayni ya da nakdi olarak kredi 

kullandırılır.  

Tarım Kredi Kooperatifinin kullandırdığı kredi miktarının her sene giderek arttığı veya 

cari değerlerle kooperatifin kredi hacmini sürekli büyüttüğü görülmektedir. Kullandırılan 

kredilerin büyük çoğunluğunun işletme kredisi olduğu, küçük bir kısmının ise yatırım 

kredisi olduğu görülmektedir. 2014 - 2015 döneminde kullandırılan kredilerin %10’unun 

yatırım kredisi olduğu görülmektedir (Çizelge 3.2).  

Çizelge 3.2 Tarım Kredi Kooperatiflerinde yıllara göre kredi miktarları (Anonim 2016) 

Yıllar 
Kredi  

Cinsi 

İndirimli 

Tutar (TL) 

İndirimsiz 

Tutar (TL) 

Toplam 

Tutar (TL) 

2008 İşletme/yatırım 1.829.149.389,91 277.348.997,28 2.115.137.910,49 

2009 İşletme/yatırım 1.537.646.100,77 64.916.080,15 1.678.409.183,45 

2010 İşletme/yatırım 2.299.132.553,98 117.210.767,58 2.664.256.826,97 

2011 İşletme/yatırım 3.475.062.253,27 54.022.119,27 3.873.119.280,47 

2014 İşletme 1.411.305.207,38 4.031.318.423,83 5.442.623.631,21 

2014 Yatırım 425.114.420,99 79.849.388,65 504.963.809,64 

2015 İşletme 3.217.967.974,32 1.789.821.264,71 5.007.789.239,03 

2015 Yatırım 675.558.013,30 67.278.566,34 742.836.579,64 

2013 yılında en fazla kredi kullanan kişi sayısı 10.000 TL ile 20.000 TL arasında kredi 

kullanan ortaklar olmuştur. Kredi kullananların %25’i bu aralıkta kredi kullanmıştır. 

Kullandırılan kredilerin %95’i 40.000 TL’ye kadar limitli olan krediler ve kalan %5 ise 

40.000 TL’nin üzerinde olan kredi müşterilerinden oluşmaktadır (Çizelge 3.3). Bu durum 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli kredi kullandırdığın 

ve büyük hacimli kredi taleplerinin sektördeki payının çok düşük düzeyde olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  
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Çizelge 3.3 Tarım Kredi Kooperatifi 2013 yılı verileri (Anonim 2016) 

Kredi Limiti Ortak Sayısı Senet Sayısı 
Kullandırılan Senet 

Tutarı (TL) 

0 - 2.000 44.955 94.100 49.781.246,48 

2.000 - 5.000 76.781 288.857 266.867.412,44 

5.000 - 10.000 113.502 626.809 832.162.974,80 

10.000 - 20.000 103.277 894.724 1.453.903.368,58 

20.000 - 40.000 51.738 605.297 1.413.877.178,91 

40.000 - 60.000 12.150 165.449 579.242.451,91 

60.000 - 120.000 6.239 98.767 487.568.469,83 

120.000 - 250.000 799 13.497 119.441.634,11 

250.000 - + 55 1.112 18.009.086,76 

Genel Toplam  409.496 2.788.612 5.220.853.823,82 

Tarım Kredi Kooperatifinde kredi kullanan ortaklar genellikle küçük ve orta ölçekli 

üretim yapan gerçek kişi ortaklardan oluşmaktadır. 2013 yılına göre kredi kullanan ortak 

sayısı, 2014 yılında %2 oranında artmıştır. 2013 yılına göre 250.000 TL üzerinde kredi 

kullanan ortak sayısı ise 55’den 69’a çıkarak %25’in üzerinde artmış ve gelişme 

göstermiştir. Bu limitteki kredilerin senet tutarlarının ise %37 oranında arttığı ve 

kooperatif kredi hacmine önemli katkı sağladığı görülmektedir (Çizelge 3.4). 

Çizelge 3.4 Tarım Kredi Kooperatifleri 2014 verileri (Anonim 2016) 

Kredi Limiti Ortak Sayısı Senet Sayısı 
Kullandırılan 

Senet Tutarı (TL) 

0-2.000 42.835 88.712 47.191.001,84 

2000-5.000 72.642 275.638 252.637.281,64 

5000-10.000 111.148 608.539 819.413.953,56 

10000-20.000 109.381 937.370 1.543.340.584,19 

20000-40.000 59.458 698.786 1.632.264.302,92 

40000-60.000 16.046 214.471 764.110.074,50 

60000-120.000 8.394 131.809 665.907.521,33 

120000-250.000 1.313 22.801 197.920.009,83 

250.000 - + 69 1.400 24.811.115,17 

Genel Toplam 421.286 2.979.526 5.947.595.844,98 

Ortak başına 40.000 TL limite kadar kredi kullanan ortak sayısının toplam içindeki payı 

%93 olmuştur (Çizelge 3.5). Bu bağlamda önceki yıllara göre nispeten yüksek hacimli  
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kredi kullanan ortak sayısının arttığı, buna rağmen büyük ölçekli kredilerin %7 gibi 

oldukça düşük bir pay aldığı görülmektedir. 

Çizelge 3.5 Tarım Kredi Kooperatifleri 2015 yılı verileri (Anonim 2016) 

Kredi Limiti Ortak Sayısı Senet Sayısı Kullandırılan Senet Tutarı (TL) 

0 - 2.000 48.808 99.761 53.192.134,85 

2000 - 5.000 75.130 286.388 259.360.911,45 

5000 - 10.000 104.981 587.432 765.268.359,09 

10000 - 20.000 100.413 852.596 1.419.875.262,58 

20000 - 40.000 56.638 645.330 1.555.568.920,79 

40000 - 60.000 15.653 200.877 745.289.409,93 

60000 - 120.000 8.538 130.251 685.857.752,35 

120000 -250.000 1.440 24.490 218.585.550,56 

250.000 - + 106 2.107 47.627.517,07 

Genel Toplam  411.707 2.829.232 5.750.625.818,67 
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4. KOOPERATİFLERDE TARIMSAL KREDİ TÜRLERİ 

1581 Sayılı Kanunun 3. maddesinde ve Tarım Kredi Ana Sözleşmesinin 5. maddesinde 

kooperatifin amaçları arasında ortakların kısa ve orta vadeli kredi ihtiyacının 

karşılanacağı belirtilmiştir. Bu kredi ihtiyacının nasıl karşılanacağı yönetmelik ile tespit 

edilmiştir. Yönetmeliğe göre kredi türleri kısa ve orta vadeli krediler olarak ikiye 

ayrılmakta olup, bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır: 

4.1 Kısa Vadeli Kredi Türleri (İşletme Kredileri) 

Kısa vadeli krediler en fazla 1 yıl vadeli olarak ortağın ihtiyacını karşılamak üzere 

kullandırılan kredilerdir. İstisna olarak su ürünleri yetiştiriciliği ve büyükbaş hayvan 

besiciliği konularında 18 aya kadar vade yapılabilir. Su ürünleri kredisi, mevcut bir tesisin 

ihtiyaçlarını karşılamak konusunda kısa vadeli olarak kullandırılır. Eğer tesisin 

geliştirilmesi ya da yeni bir tesis kurulması amacıyla finansmana ihtiyaç duyuluyorsa 

uzun vadeli kredi de verilebilir.  

Başka bir adı da işletme kredisi olan kısa vadeli krediler, taşınmazlar haricindeki kısa 

dönemli ve hemen karşılanması gereken ihtiyaçlar için kullanılır. Bu kredilerin amacı; 

tohumluk, gübre, ilaç ve sigorta primi gibi geciktirilmeden yapılması gereken ihtiyaçları 

finanse etmektir. Gübre, ilaç ve tohumluk kredilerinde toprak analizi, bölgenin coğrafi 

durumu çok önemlidir. Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetmeliği kısa vadeli kredileri 6 

ana başlıkta ele almıştır. 

4.1.1 Kısa vadeli kredi çeşitleri 

Kısa vadeli kredilerin türleri içinde üretim amaçlı krediler ile diğer krediler yer 

almaktadır. Üretim kredileri; nakit ve ayni kredi biçiminde olabilir. Kısa vadeli kredilerin 

temel hedefleri arasında yıllık üretim faaliyetlerinin rasyonel ve rantabl olarak 

sürdürülmesini sağlamak bulunduğu için genel olarak teminat yerine yıllık üretim 

faaliyetlerinin niteliğine göre elde edilmesi mümkün olabilecek brüt üretim geliri esas 
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alınarak kredilendirme yapılması gerekli olmaktadır. Halen kooperatif tarafından verilen 

kısa vadeli kredilerin türleri kısaca aşağıda açıklanmıştır:   

 Nakit kredi: Ortakların finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla nakit olarak 

kullandırılan kredidir. Kullandırılan kredi ortağa parasal olarak verilir ve karşılığı da 

vadesi geldiğinde, yine aynı şekilde alınır. Kredi miktarı ortak faaliyetlerine bağlı olarak 

ve Merkez Birliğinin belirlediği limiti aşmadan hesaplanır. 

 Ayni krediler: Kredinin mal cinsinden alındığı, ancak geri ödemesinin nakdi olarak 

yapıldığı kredi şeklidir. Tarım Kredi Kooperatifini diğer tarımsal kredi veren 

bankalardan ayıran en önemli özellik budur. Kooperatif krediyi mümkün olduğunca 

ayni şekilde verir. Hayvan ihtiyacı olan ortağa hayvanı, ekim yapacak olan ortağa 

tohumluğu kooperatif sağlar. Böylece paranın nereye gittiği kaygısı olmaz ve kredinin 

geri dönüşü, nakdi krediye oranla daha yüksek olur. 

Ziraat Bankası ve diğer tarımsal kredi kullandıran bankalar, nakdi kredi kullandırdığı için 

belirli bir limitin altında kredi kullandıramamaktadır. Ancak Tarım Kredi Kooperatifleri, 

krediyle temin edilecek ürünü kendi sağladığı için bir tane hayvan için bile kredi 

verebilmektedir. 

Kooperatifçe ayni olarak; tohumluk, gübre, tarım ilacı, hayvan, fide, fidan, akaryakıt ve 

yem kredileri kullandırılır. Ortakların tarımsal üretimleri ile hayvansal varlıklarını sigorta 

ettirmek istemeleri sonucunda belirlenecek sigorta prim bedeli için de kredi 

kullanabilirler.  

Toprak analizi kredileri: Ortakların daha verimli ürün üretebilmesi için yapması gereken 

toprak analizi bedeli ve sair masraflar için kullandırılan kredidir. 

Hizmet bedeli kredileri: Kooperatifin sahip olduğu tarımsal taşıt ve ekipmanların 

ortakların hizmetine sunulması yoluyla kullandırılan kredilerdir. 
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Belge karşılığı krediler: Herhangi bir sebeple ayni olarak karşılanamayan krediler Tedarik 

ve Pazarlama Yönetmeliği esasları dahilinde kullandırılır. Bu koşullarda kullandırılan 

kredilere belge karşılığı krediler denir. 

Diğer işletme kredileri: Ortakların diğer maddelerde verilmiş olan ihtiyaçları dışında 

ortaya çıkacak tarımsal girdi ve finansman ihtiyaçları için kullandırılan kredilerdir. 

4.2 Yatırım Kredileri (Orta Vadeli Krediler) 

Orta vadeli krediler; hayvancılık için canlı ve cansız demirbaşlar, makine ve teçhizat 

(traktör, biçerdöver ve bu araçların lastikleri) ve ıslah yatırımları için kullandırılır. 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra ipekböcekçiliği ve kümes hayvancılığında 

kullanılan canlı ve cansız malzemelerin temini ile bitkisel üretime yönelik fidan 

ihtiyaçlarının karşılanması için de kredi kullandırılmaktadır. Bitkisel üretim kapsamına 

sebze ve meyve yetiştiriciliği ile bağcılık girmektedir.  

Kısa vadeli kredinin aksine orta vadeli kredilerinin amacı üretim olabileceği gibi, mevcut 

üretimi ıslah etmek ve geliştirmek de olabilir. Bir diğer adı da yatırım kredisi olan orta 

vadeli kredilerde ortağın gelirini elde etmesi işletme kredisi kadar kısa sürede 

olmamaktadır. Bu nedenle kredinin vadesi belirlenirken, kredinin yatırıldığı alandan 

gelecek gelirin elde edilme süresinin, borcun vadesinden geç olmamasına dikkat 

edilmelidir (Karacan 1991). 

Tarım Kredi Kooperatiflerinde yatırım kredileri için en fazla 4 yıla kadar vade verilebilir. 

Teminat olarak ipotek gibi güçlü güvenceler alınır. Tarım Kredi Kooperatiflerinde 

kullandırılan üç adet yatırım kredisi çeşidi vardır. Bunlar; tarımsal araç kredisi, 

hayvancılık yatırımları kredisi ve diğer orta vadeli yatırım kredileridir.  

Tarımsal araç gereç kredileri: İşletmenin faaliyetlerini devam ettirmesi ve verimin artması 

amacıyla ortaklara sağlanacak tarımsal araç gereç ve bu araç gereçlerin parçaları için 

kullandırılan kredilerdir. Bu kredinin kullandırılması için araç ve gereçlerin anlaşmalı 
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firmalardan sağlanıyor olması, ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılan 

tarımsal mekanizasyon araçlarının kredili satışına esas deney ve denetimler ile ilgili 

tebliğde belirlenen teknik gerekçelere ve tarımda kullanılmaya uygun olduğu yetkili 

kuruluşların verdiği deney raporları ve zirai kredilendirme belgeleri ile tespit edilen tarım 

araç gereçlerinden olması gerekir. İkinci el araçlar için de kredi kullandırılabilir. 

Hayvancılık yatırım kredileri: Büyükbaş ve küçükbaş irat hayvanı, arı kovanı ve kolonisi, 

su ürünleri ekipmanları, ipek böcekçiliği ve kümes hayvancılığında kullanılan canlı 

cansız malzemeler için kullandırılan kredilerdir. Amacı hayvansal üretimi ve verimini 

artırmak, hayvansal üretim yapan tesis kurulumunu ve bu tesislerin gelişmesini 

sağlamaktır. Hayvancılık yatırım kredilerinde hayvan sayısı önemli değildir. Üretici 1 

tane hayvan için dahi kredi kullanabilmektedir. Bunun sebebi bankalardan farklı olarak 

kooperatifin ayni kredi kullandırması ve kredi neticesinde, kredi kullanana nakit para 

değil bizzat hayvanı veriyor olmasıdır. 

Diğer orta vadeli yatırım kredileri: Ortakların üretimlerini artırmak, geliştirmek ve bu 

yönde yatırım yapmalarını desteklemek için kullandırılan kredilerdir. Ortaklar, bu 

amaçlarla motosiklet, motosiklet yük sepeti, yük taşıma aracı ve konteynır gibi yatırımlar 

için kredi kullanabilirler. 

4.3 Sübvansiyonlu Krediler 

Tarımsal üretimi sürdürmek, ürün kalitesini artırmak ve düşük gelirli üreticinin de kredi 

yardımı almasına imkan sağlamak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

belirlediği konularda devlet desteği verilmektedir. Bu yolla üreticiye, sübvansiyonlu 

kredi kullandırılmış olur. Sistem 2004 yılında başlamış olup, her yıl Bakanlığın Resmi 

Gazete’de yayımlanan kararı ile güncellenerek uygulaması sürdürülmektedir.  

14.03.2015 tarih ve 29295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre; ‘‘tarımsal 

üreticilerin finansman ihtiyacını uygun koşullarda karşılamak için TC Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerince gerçek ve tüzel kişilere, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 
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kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan 

tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu ve 

kuruluşları hariç), 1/1/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında düşük faizli yatırım ve işletme 

kredisi kullandıracaktır”. Bu Genelge, 31 Aralık 2015 tarihinde çıkarılan 29579 Sayılı 

Tebliğ ile 2016 yılı için güncellenmiş, sadece sera modernizasyonu ile ilgili bir madde 

eklenerek aynı Kararın devamı uygun bulunmuştur. Kararda kredi konularına göre 

indirim oranları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin asgari 

kapasiteler de belirtilmiştir (Çizelge 4.1 – Çizelge 4.2). 

Çizelge 4.1 2015/2016 yılı sübvansiyonlu krediler ve faiz oranları (Anonim 2015a) 

Kredi Konuları  
İndirim Oranı – (Yatırım Kredisi / 

İşletme Kredisi)  

Kredi Limiti 

(TL) 

Hayvansal üretim konuları 

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 

750.000 TL’ye kadar 100 50 12.500.000 

750.001-5.000.000 TL 75 50 12.500.000 

5.000.001-12.500.000 TL 50 25 12.500.000 

Yaygın hayvansal üretim 

200.000 TL’ye kadar 75 50 500.000 

200.001-500.000 TL 50 25 500.000 

Damızlık sığır yetiştiriciliği 100 75 7.500.000 

Damızlık düve yetiştiriciliği 100 75 7.500.000 

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000 

Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 5.000.000 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 75 5.000.000 

Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000 

Arıcılık 50 50 1.500.000 

Kanatlı sektörü 50 25 3.000.000 

Kanatlı sektörü damızlık yetiştirme 100 100 7.500.000 

Su ürünleri yetiştiriciliği 100 50 5.000.000 

Su ürünleri avcılığı 50 50 2.000.000 

Hindi besiciliği 50 75 1.000.000 

Bitkisel üretim konuları 

Kontrollü örtü altı tarımı 

750.000 TL’ye kadar 75 50 10.000.000  

750.001-5.000.000 TL 50 25 10.000.000  

5.000.001-10.000.000 TL 25 25 10.000.000  

Yaygın bitkisel üretim 

50.000 TL’ye kadar 50 50 500.000  

50.001-500.000 TL 25 25 500.000  

Çok yıllık yem bitkisi üretimi 100 75 2.500.000  

Yurtiçi sertifikalı tohum, fide ve fidan 

üretimi 
100 100 10.000.000  
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Çizelge 4.1 2015/2016 yılı sübvansiyonlu krediler ve faiz oranları (Anonim 2015a) 

(devamı) 

Yurtiçi sertifikalı tohum ve fide kullanımı 50 50 1.000.000  

Yurtiçi sertifikalı fidan kullanımı 50 50 5.000.000  

Süs bitkisi üretimi 50 50 2.500.000  

Stratejik bitkisel üretim 50 50 2.000.000  

Muhtelif konular 

İyi tarım/organik tarım uygulamaları 50 50 5.000.000  

Tarımsal mekanizasyon 50 50 1.500.000  

Modern basınçlı sulama 100 75 1.500.000  

Arazi alımı 25 25 500.000  

Lisanslı depoculuk yatırımları 50 25 5.000.000  

Çizelge 4.22015/2016 sübvansiyonlu krediler ve faiz oranları (Anonim 2015a) 

Kredi Konuları  
İndirim Oranı – (Yatırım 

Kredisi / İşletme Kredisi)  
Kredi Limiti (TL) 

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 100 50 7.500.000 

Büyükbaş hayvan besiciliği 75 50 5.000.000 

Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 5.000.000 

Kontrollü örtüaltı tarımı 75 50 7.500.000 

Su ürünleri avcılığı 50 50 3.000.000 

Tarımsal ürün işleme, paketleme, 

depolama tesisi 

75 50 5.000.000 

Kanun kapsamında birden fazla ürün için kredi kullandırılıyor ise, ürünlerden hangisinin 

kredi limiti yüksek ise, o baz alınır. Kredi kullanacak olan üreticiye uygulanacak vade, 

komisyon ve limit ise, kredi kurumunun kendi mevzuatına göre belirlenir. Kredinin 

vadesinde de ödenmemesi durumunda, kredi kurumunun mevzuatına göre faiz oranı ve 

yaptırımlar uygulanır. Bu kapsamda kullandırılan kredilerde, sigortaya konu malın 

sigorta ettirilmesi zorunludur. Ancak başka kurum ve kuruluşlardan faiz yardımı almış 

üreticinin, bu kapsamda kredi kullanması mümkün değildir. Yatırım kredisi kullandıktan 

sonra, kullanılan kredinin anaparasının %30’u ödenmeden, aynı konuda ikinci bir kredi 

kullanılamaz. 

Kredi kurumları indirimli kredilerden belli bir gelir kaybı yaşamaktadır. Bu gelir kaybı, 

faiz tahakkuk ettirilen günkü cari faiz oranı ile indirimli faiz oranı karşılaştırarak bulunur. 

Kredi kurumu her ay Hazine Müsteşarlığına kredi bilgilerini, taksit vadesi sonuna kadar 

hesaplanmış tahmini gelir kaybını gönderir. Buna müteakiben gelir kayıpları, Hazine 
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Müsteşarlığınca bu konu ile ilgili ayrılmış bütçeden karşılanır. Tarım Kredi 

Kooperatifinde 2011-2014 döneminde kullandırılan indirimli kredi miktarları ve Hazine 

Müsteşarlığından alınan gelir kaybı tutarları da irdelenmiştir (Çizelge 4.3).  

Çizelge 4.3 Yıllara göre kullandırılan indirimli krediler (Anonim 2015a) 

Yıllar Kararname No 
Kullandırılan 

İndirimli Kredi (TL) 

2014 Yıl Sonuna Kadar Alınan 

Gelir Kaybı Tutarları (TL) 

2011 2011/1240 3.475.062.253 207.941.719,21 

2012 2012/2781 854.789.475 62.462.625,64 

2013 2013/4271 1.255.156.579 72.833.925,44 

2014 2014/5767 1.835.414.475 11.387.699,99 

İndirimli krediler, kanuna istinaden belli kural ve şartlar doğrultusunda kullandırılır. Bu 

kapsamda esas alınan kurallar ve indirimler kredi konularına göre şöyle olacaktır:   

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği: Karar kapsamında damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 

kredisi Manda ve Holstein (siyah alaca/kırmızı alaca) ve Jersey ırkı damızlık belgeli süt 

sığırı alımlarında kullanılabilir. Ayrıca bunların bakımı ve yetiştirilmesi için gerekli olan 

barınak yapım ve tadilat masrafları, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama 

ünitesi, silaj makinası, gübre yönetimi ile ilgili alet ve ekipmanlar, kendi elektrik 

enerjisini üretmek için gerekli alet ve ekipmanlar ve tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği 

için alınan krediler de bu kapsamda değerlendirilir. 

Kredinin kullanılabilmesi için üreticinin on baş ve üzeri sayıda damızlık hayvanının 

olması ya da kullandığı kredi ile bunu sağlayabilecek olması gerekir. Eğer kredi ile 

hayvan temin edilecekse, bunların da sağlaması gereken koşullar bulunmaktadır. Buna 

göre hayvan sığır cinsi ise; TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı, damızlık belgesine sahip, 

en fazla bir doğum yapmış ve azami 36 aylık olması, hayvan manda cinsi ise; TÜRKVET 

kayıt sistemine kayıtlı, damızlık belgeli, en fazla bir doğum yapmış ve azami 48 aylık 

olması gerekir. 

Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği: Bu kapsamda kredi etçi ırklar olan Angus, 

Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı ile kombine ırklar olan Montbeliard, Brown swiss ve 
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Simental damızlık belgeli hayvanlarda kullandırılabilir. Ayrıca hayvanların bakımı ve 

yetiştirilmesi için gerekli olan barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya 

makinası, silaj makinası, kendi elektrik enerjisini üretmek için gerekli tesis ve 

ekipmanlar, süt tankı, süt soğutma tankı, bir yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği için 

kullandırılan krediler de bu kapsamda ele alınır. 

Kredinin kullanılabilmesi için üreticilerin on baş ve üzerinde damızlık etçi ve kombine 

sığırının olması ya da kullandığı kredi ile bunu temin edecek olması gerekmektedir. Kredi 

ile temin edilecek damızlık sığırların, TÜRKVET sistemine kaydedilmiş, damızlık 

belgesine sahip, en fazla bir doğum yapmış ve azami 36 aylık olması gerekmektedir. 

Damızlık düve yetiştiriciliği: Damızlık düve yetiştiriciliği kredisi, kurulu veya kurulacak 

işletmeler için, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır 

biçme ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili malzemeleri, kendi enerjisini üretmek 

için sahip olması gereken alet ve ekipmanı ve tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğini kapsar. 

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği ve hayvan alımları işletme kredisi kapsamında 

değerlendirilir. Bu kapsamda kredi kullanılabilmesi için işletmelerin elli baş hayvana 

sahip olması veya kapasitesi elli baş üzerinde olan bir işletme kurması gerekmektedir. 

Kredi ile temin edilen damızlık düvelerin TÜRKVET’e kayıtlı olması, damızlık 

belgesinin olması ve 4-13 aylık olması gerekir. 

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği: Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisi; hayvan alımı, 

barınak yapımı ve tadilatı, süt sağımı ve saklanması için gerekli olan alet ve ekipmanlar, 

yem hazırlama, balya ve silaj makineleri, kendi elektrik enerjisini üretmek için gerekli 

olan alet ve ekipman ile tek yıllık yem bitkisi üreticiliği için kullandırılır. Üreticinin bu 

kapsamda kredi kullanabilmesi için on baş ve üzeri büyükbaş hayvana sahip olması ya da 

kullanacağı kredi ile bunu sağlayabilecek olması gerekmektedir. Kredi ile temin edilen 

hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı, kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık ve en az bir 

doğum yapmış olması gerekmektedir. 

Büyükbaş hayvan besiciliği: Besi sığırcılığı için kullandırılan krediler, barınak yapımı ve 

tadilatını, yem, balya, çayır biçme makinelerini, gübre yönetimi ve kendi enerjisini 
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üretmek için gerekli olan alet ve ekipmanların alımını kapsamaktadır. Üreticinin bu 

kapsamda kredi kullanabilmesi için on baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi 

sığırcılığı işletmesi olması ya da kredi ile bunu temin edebilecek olması gerekmektedir. 

Kredi ile temin edilecek hayvanların en fazla 20 aylık erkek olması, TÜRKVET sistemine 

en az 3 aydır kayıtlı olması gerekmektedir. 

Küçükbaş havyan yetiştiriciliği: Hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım 

ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya, çayır biçme, silaj makinası, kendi 

elektrik enerjisini sağlamak için alet ve ekipman alımı, tek yıllık yem bitkisi üremi için 

kredi imkanı sağlar. Üreticinin bu kapsamda kredi kullanılabilmesi için; koyun için en az 

elli, keçi için en az yirmi beş hayvana sahip ya da bu kredi ile sahip olabilmesi 

gerekmektedir. Kredi ile temin edilecek hayvanların 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı 

resmi gazetede yayımlanan “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve 

İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanan koyun keçi kayıt sistemine kayıtlı ve 9-

24 aylık olması gerekir. 

Küçükbaş hayvan besiciliği: Kredilerin konuları; barınak yapımı ve tadilatını, yem 

hazırlama ünitesini, balya, çayır biçme makinası alımını, kendi elektrik enerjisini üretmek 

için gerekli alet ve ekipman alımını, tek yıllık yem bitkisi üretimini kapsar. Kredi 

kullanılabilmesi için üreticinin yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvana sahip olması veya 

kredi ile buna sahip olabilecek olması gerekmektedir. Kredi ile temin edilecek 

hayvanların en az üç aylık ve erkek olması, koyun keçi kayıt sistemine en az bir aydır 

kayıtlı olması gerekmektedir. 

Arıcılık: Arıcılık faaliyetlerine yönelik olarak kullanılan kredilerde aşağıdaki koşulların 

karşılanması gerekir:  

 Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan, elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, polen 

kurutma ve temizleme makinesi, kek hazırlama makineleri alımı,  

 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için 

jeneratör, güneş enerjisi sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,  
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 100 adet ve daha fazla sayılı arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; 

ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu,  

 Bombus arısı sektörü için bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman 

alımı ile ilgili yatırımları kapsar. 

Kredi kullanılabilmesi için üreticinin 50 adet veya üstünde arılı kovanının olması veya 

kullandığı kredi ile arılı kovan kapasitesini 50 veya üstüne çıkarabilmesi gerekmektedir. 

Bu şartı sağlayan üreticiler ilgili birliklerden alınan Arıcılık Kayıt Sistemi belgesi ile 

Tarım Kredi Kooperatifine başvurabilirler. 

Kanatlı sektörü: Yatırım kredilerin konuları; kümes, gübre işleme tesisi, yumurta işleme, 

tasnif, paketleme tesisi yapımı ve tadilatları, bio-güvenlik önlemleri, kendi elektrik 

enerjisini üretmek için gerekli olan alet ve ekipman alımı, konu ile ilgili diğer alınan alet 

ve ekipmanların alımıdır. İşletme kredisi ise yetiştirilmek üzere alınan ticari civciv ve 

yarka alımı ile hayvanlar için alınan yem ve işletme giderlerini kapsar.  

Kredi kullanılabilmesi için üreticin asgari, etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, 

yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 7.500 adet kaz, ördek, bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.500 

adet, devekuşu yetiştiriciliğinde 50 adet veya üzerinde kapasiteli işletmesinin olması veya 

kullandığı kredi ile bu şartları sağlayabilecek olması gerekmektedir. 

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği: Yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık 

kanatlı üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, 

bio-güvenlik önlemlerini, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak için gerekli olan alet ve 

ekipman alımını ile yatırım giderlerini kapsar. Yurtiçi ve yurtdışı damızlık kanatlı üretim 

işletmeleri ve kuluçkahanelerden yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık 

yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile hayvanların yem giderleri işletme 

kredisi kapsamındadır. 

Üreticilerin karar kapsamında kredi kullanabilmeleri için; asgari, damızlık etlik piliç ve 

damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 10.000 adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma 
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İstasyonu Müdürlüğü tarafından ülkemiz için geliştirilen hatlarla yapılan damızlık 

yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 1.000 adet, damızlık hindi yetiştiriciliğinde 5.000 adet, 

damızlık kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 1.000 adet, bıldırcın yetiştiriciliğinde 

1.000 adet, damızlık devekuşu yetiştiriciliğinde 100 adet ve üzeri kapasiteli işletmesinin 

olması ya da bu kredi ile işletmesini bu kapasiteye çıkarabilecek olması gerekmektedir.  

Hindi besiciliği: Kredilerin konuları; kümes, gübre işleme tesisi ve tadilatı, bio-güvenlik 

önlemleri, kendi elektrik enerjisini üretmek için alet ve ekipman alımı, ticari hindi civcivi 

alımı ve bunlar için gerekli yem alımıdır. Karar kapsamında üreticinin kredi 

kullanabilmesi için, asgari 1.000 adet ve üzeri kapasitede hindi işletmesinin olması ya da 

kullandığı kredi ile kapasitesini bu rakama ulaştırabilecek olması gerekmektedir. 

Su ürünleri yetiştiriciliği: Kredi kullanılabilmesi için üreticinin Bakanlık tarafından 

verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip 

olması gerekir. Kredi kullanılabilmesi için üreticinin bu konudaki projesinin Bakanlıkça 

onaylanması gerekir. Bunun neticesinde projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su 

ürünleri yetiştiricilik sistemleri, kuluçkahane kurulması için alet ve ekipman alımı için 

kredi kullanılabilir. 

Su ürünleri avcılığı: Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinin alımı, 

her türlü ihtiyacının karşılanması, gemi takip cihazı ve elektronik kayıt cihazlarının 

alınması, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında yeni gemi 

inşası için kullanılabilir. Kredilerde bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde 

belirtilen tam boy uzunluğu esas alınır.  

Yaygın hayvansal üretim: Hayvansal üretim yapmakta olan, ancak kanunda hayvansal 

üretim kredileri için verilen diğer şartları taşımayan üreticileri kapsamaktadır. 

Kontrollü örtü altı tarımı: En az bir dekar büyüklüğündeki seralarda üretim yapmakta olan 

ve ÖKS sistemine kayıtlı işletmelerin ve fizibilite raporları Bakanlık tarafından 
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onaylanmış yeni kurulacak işletmelerin yatırım ve işletme kredisi talepleri için 

kullandırılır. 

Yurtiçi sertifikalı tohumluk, fide ve fidan üretimi: Üreticilerin bu kapsamda kredi 

kullanabilmesi için; yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesine sahip olması, 

sertifikasyon sistemi dahilinde tohumluk üretimi yapması ya da sözleşmeli üretim 

yapması, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine göre tohumluk üretimi, 

sertifikasyonu, pazarlaması konularında tohumluk, sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk 

patates, meyve fidanı, asma fidanı üretimi yapması ya da yapacak olması gerekir. Sebze 

tohumu hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde tohumluk beyannamesi alınır. 

Süs bitkisi üretimi: Bu kapsamda kredi kullanılabilmesi için; üreticinin yurtiçinde süs 

bitkisi elde etmek için özel yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun olması üretim veya 

sözleşmeli üretim yapması, süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi 

kapasitesi raporuna sahip olması gerekmektedir. 

İyi tarım uygulamaları: Bu kapsamda krediyi, İyi Tarım Uygulamaları Hakkındaki 

Yönetmelik dahilinde, iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan 

üreticiler kullanabilir. Kredi kullanacak üreticinin, iyi tarım uygulaması faaliyetinde 

bulunduklarına dair söz konusu kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi Tarım Kredi 

Kooperatiflerine ibraz etmesi zorunludur. 

Organik tarım faaliyetleri: Bu kapsamda krediyi, Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulamasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ya da girdi üretimi 

yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ya da bu faaliyetleri yapacak 

olan üreticiler kullanabilir. Organik Tarım Sistemi’ne (OTBİS) kayıtlı olan üreticilerin, 

Bakanlık İl Müdürlüklerinden kayıtlı olduğuna dair aldığı belgeyi Tarım Kredi 

Kooperatiflerine ibraz etmesi gerekmektedir. 

Yaygın bitkisel üretim: Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında 

belirtilmeyen yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi konularda 
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faaliyette bulunan üreticiler ile kararda belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla 

birlikte, söz konusu Tebliğde belirtilen kapasitelere veya kriterlere uymayan koşullarda 

üretim faaliyetinde bulunan üreticilere indirimli kredi kullandırılır.  

Çok yıllık yem bitkisi üretimi: Üreticinin bu kapsamda kredi kullanabilmesi için; 

bulunduğu yerin iklim şartlarına göre çok yıllık yem bitkisi üretimi yapması, hasat etmesi 

ya da edilecek olması, toplam ekiliş alanının 10 dekar ya da daha fazla olması, yapay 

çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlana projenin il müdürlüğünce 

onaylanması ve yonca ve yapay çayır mera ekili için en az 4 yıl, koruna ekilişi için ise en 

az 3 yıl süre ile tesisin bozulmaması gerekmektedir. 

Tarımsal mekanizasyonu: Tarımsal kredilendirme belgesi olan bütün tarımsal 

mekanizasyon araçları için bu kapsamda kredi kullanılabilir.  

Modern basınçlı sulama: Üreticiler, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması 

için damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu 

sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler kapsamında krediyi kullanabilir. 

Arazi alımı: Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin 

ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım 

arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli 

olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik krediler bu 

kapsamda değerlendirilir. 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları üretim projeleri: Tarımsal amaçlı 

kooperatiflerin bizzat tüzel kişilikleri üzerinden yapılan tarımsal üretim faaliyetlerine 

yönelik kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilir. Ancak tarımsal amaçlı kooperatifin 

en az 30 ortağın olması gerekmektedir. 
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Sözleşmeli üretim: Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal ve 

hayvansal girdilerini temin etmek için tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere bu 

kapsamda kredi kullandırılabilir. 

Lisanslı depoculuk yatırımları: Karar kapsamında kurulmuş veya kurulacak lisanslı depo 

işletmelerine inşaat yatırımları ile makine, ekipman alımlarına yönelik kredi kullandırılır. 

Stratejik bitkisel üretim: Bu kapsamda üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda 

indirimli kredi kullanabilmesi için; aspir, yağlık ayçiçeği, kolza, kanola, kütlü pamuk, 

soya, susam ve yağlık zeytin üretimi yapıyor olması gerekir. 

Yenilebilir enerji kaynakları: Üreticiler kendi elektrik enerjisini üretmek için tesis ve 

ekipman alımı için bu kapsamda kredi kullanabilmesi mümkündür.  

Tarımsal kredi uygulamalarında çevre koruma ve özellikle sürdürülebilir kalkınma 

konularının ön plana çıkarıldığı ve bu politika çerçevesinde Tarım Kredi 

Kooperatiflerinin uluslararası finansal kurumlarda hibe ve düşük faizli kredi bulmasının 

mümkün olabileceği ve bu amaçla öncelikle belirli bölgelerde doğal değerleri korumayı 

hedefleyen kredi uygulama programlarının oluşturulması ve konu ile ilgili politika 

belgesinin hazırlanarak ilan edilmesi gerekli olacaktır (Tanrıvermiş ve Tanrıvermiş 

2002).   
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5. KOOPERATİFLERDE KREDİ TAKİP VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ 

5.1 Kredi Maliyeti 

Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere üretim için gerekli girdileri kredili olarak sağlamak 

amacıyla kurulmuş bir kooperatif kuruluşudur. Tıpkı bankalar gibi bu kaynağı sağlarken 

kendini korumak ve yüksek oranda geri dönüş sağlamak zorundadır. Bunun yanında 

kooperatifin varlığını sürdürebilmesi ve çalışmaların devamını sağlayabilmesi için belli 

bir gelir de sağlayabiliyor olması gerekir. 

Üreticinin yatırım yapabilmesi, var olan yatırımlarını büyütmesi ve acil ihtiyaçlarını 

karşılaması için kullandırılan kredilerin, üretici açısından belirli maliyetleri vardır. 

Bunların başında kooperatife ortak olmak gelir. Zira kooperatife ortak olmayan ve belli 

bir sermaye yatırmayan üreticiler kredi kullanamamaktadır. Üreticinin ortak olma 

sürecinin tamamlanması için taahhüt ettiği sermayenin %5’ini ödemesi gerekir. Ortak 

olma sürecinin tamamlanması neticesinde kredi kullanmak isteyen üretici Merkez 

Birliği’nin belirlediği cari faiz oranı üzerinden kredi kullanır. Düşük faizli kullandırılan 

ve ertelenen kredilerde uygulanacak faiz oranı ise, Bakanlar Kurulu Kararlarında 

belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilmektedir (Anonim 2013). Kooperatiflerde 

kullandırılan cari ve indirimli kredi faiz oranları aşağıda verilmiştir (Çizelge 5.1).  

Çizelge 5.1 Yıl bazında kullandırılan kredilerin cari ve indirimli faiz oranları          

(Anonim 2015a) 

Yıl ve Dönemler 
Cari İşletme ve Donatma 

Kredisi Faiz Oranı (%) 

İndirimli Kredi Faiz 

Oranları (%) 

01.01.2011-08.05.2013 8-10 0-7,5 

08.05.2013-31.12.2014 8-10 0-7,5 

01.01.2015 - 8-10 0-7,5 

Kredilere; (i) vadesinde, (ii) vadesinden önce yapılan kısmi tahsilatın anapara tutarını 

geçmesi halinde, (iii) kanuni takip döneminde icra takibine başlanılmadan önce yapılan 

kısmi tahsilat sırasında, (iv) alacakların icraya intikali sırasında, (v) icra takibine 

başlanıldıktan sonra faize tabi alacak kısmı için yapılan kısmi tahsilat sırasında ve (vi) 

hesabın tasfiyesi aşamasında faiz tahakkuku yapılır (Anonim 2013). 
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Eğer üretici kredisini vadesinde ödeyemez ve temerrüde düşerse, vade tarihinden sonra 

alacaklara, kredinin vadesine kadar uygulanmış olan cari faiz oranının %50 fazlası kadar 

faiz uygulanır. Kullandırılan kredilerde uygulanan bu faiz oranının dışında Merkez Birliği 

tarafından belirlenen oran ve usullerde üreticiden krediler üzerinden bina bağış fonu ve 

kredi komisyonu da alınır. Bina bağış fonu; kooperatif binalarının bakımı, onarımı ve 

gayrimenkul edinimi için alınmaktadır.  Bina bağış fonu ve kredi komisyonu, genel kurul 

kararı ile o dönem için, kredi limitine göre belirlenir. Genel olarak hem fon, hem de 

komisyon için bu oran senelik %0,5 olarak uygulanır.  

Kredi kullanma sürecinde her iki taraf için de çeşitli riskler ve beklentiler vardır. Kredi 

veren kuruluşun beklentisi borcun vadesinde geri ödenmesi, krediyi kullanan üreticinin 

beklentisi ise krediyi en avantajlı şekilde kullanmaktır. İşte bu sebeplerle hem kredi 

kurumunun, hem de krediyi kullanan üreticilerin mağdur olmaması için Tarım Kredi 

Kooperatiflerinde kredilerde maddi teminat alınmakta ve ortak hayat sigortası zorunlu 

olarak kullandırılmaktadır. Bunun yanında kredi sigortası ve kredi ile yapılan üretim ve 

yatırımların da tarım sigortası kapsamında sigorta edilmesi ise isteğe bağlı olarak 

yapılmaktadır. Hayat sigortası kredi kullanan üreticinin vefatı neticesinde kefili ve 

varisleri mağdur etmemek için kullandırılır. Böyle bir durumda sigorta devreye girer ve 

borç üçüncü kişilerin üstlenmesini gerektirmeden sigorta şirketi tarafından ödenir. Bu 

şekilde hem Tarım Kredi Kooperatifleri mağdur olmamış ve kredinin geri dönüşünü 

sağlamış olur, hem de üreticinin kefili ya da varisleri kendilerinin olmayan bir borç 

neticesinde senelerce zor durumda kalmaktan kurtulur. 

Maddi teminat ortağın kullanacağı kredi miktarı doğrultusunda, kredi kurumunun 

kredinin geri ödenmemesi riskini azaltmak için ortaktan talep ettiği taşınmaz ipoteği, 

taşıt/traktör rehni veya banka teminat mektubudur. 

Taşınmaz ipoteği olarak arazi, arsa, konut, bina veya işyeri alınabilir. Ancak alınacak 

ipoteğin satılabilir olması; üzerinde değerini düşürücü nitelikte iştirak, irtifak, hudut, 

ihtilaf, münazaa, başkası üzerine intifa, ömür boyu gelir gibi hakların bulunmaması 

gerekir. Taşınmaz icraya verilmiş ya da hacizli olmamalı ve başkası tarafından işgal 

edilmemiş olmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri ipotek edeceği taşınmazı ancak ipoteğin 
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kooperatif lehine birinci sırada olması şartıyla kabul eder. Birinci sıradaki ipotek yine 

Tarım Kredi Kooperatifinin lehine ise müteakip derece ve sırada ipotek tesis edilebilir. 

Çoğunlukla ipotek edilecek taşınmaz, kredi kullanıcısına ait olabildiği gibi, sahibinin 

rızası ile üçüncü kişilere ait taşınmazlar da ipotek olarak alınabilmektedir.  

Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesi gereğince kişinin konutlarından biri aile konutu 

kabul edilir ve bu konut eşin yazılı rızası olmadan ipotek alınamaz. Bu nedenle kredi 

kullanmak isteyen ortağın birden fazla konutu bulunuyorsa, ilk önce mesken olarak 

kullandığı aile konutu tespit edilmeli, eğer bu konut üzerine ipotek konulması isteniyorsa, 

mutlaka kredi dosyasına eşin yazılı rızası konulmalıdır. Aksi halde kooperatif kredinin 

ödenmemesi durumunda ipoteği satamaz ve ciddi zarara uğrayabilir. İcra ve İflas 

Kanunu’nun 82/12 maddesi hükümlerinde de taşınmaz sahibinin tek konutu bulunması 

halinde bu konutun “haline münasip ev” adı altında haczedilemezlik şikayetine konu 

olabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla kredi kullananın “haline münasip ev” durumundaki 

konutları ipotek alınamamaktadır. 

Kredi kullanacak ortağın ipotek olarak gösterdiği taşınmazda çoklu mülkiyet var ise ilk 

önce bunun elbirliği mülkiyet mi paylı mülkiyet mi olduğuna bakılır. Elbirliği mülkiyette 

taşınmazın ipotek olarak alınabilmesi için ortakların hepsinin onayı gerekmektedir. Paylı 

mülkiyette ise, ortağın payının ipotek edilmesi, tarım arazisinin parsel büyüklüğünün, 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda tanımlanan minimum parsel 

büyüklüğünün altında değilse, söz konusu payın teminat olarak gösterilmesi de 

mümkündür. Paylı mülkiyette ortak taşınmazın tamamını değil, ancak kendi hissesi kadar 

olan kısmını ipotek olarak gösterebilir. 

İpotek edilen taşınmazın üçüncü bir kişiye satılması Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu 

taşınmazdaki haklarını sona erdirmez. Kooperatif, satış işleminden sonra hakkını 

muhafaza ettiğini önceki borçluya, ipotek miktarından sorumlu olduğunu da yeni malike 

yazılı olarak bildirir. 

Kredinin vade süresi içerisinde, ortağın ipoteği değiştirmek istemesi durumunda, yeni 

taşınmazın en az mevcut olan ipotek değerinde ve satış kabiliyetinde olmasına bakılır. Bu 
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nitelikleri taşıyor ise kredi onayına bağlı olarak Bölge ya da Merkez Birliği onayı alınarak 

ipotek değiştirilebilir. İpoteğin kaldırılması ise mevcut olan kredi borcunun bütün masraf 

ve faizi ile bitirilmesi neticesinde ipotek verenin talebi üzerine kooperatif tarafından 

yapılır.  

Taşıt veya traktör rehni de taşınmaz ipoteği gibi borçluya ait veya üçün kişilere ait bir 

taşıt üzerinde verilebilir. Teminat olarak alınacak taşıtın hasarsız, sağlam ve satılabilir 

olması gerekir. Ayrıca aracın kasko sigortasının olması ve buradan sağlanan tüm hak ve 

alacakların kooperatife temlik edilmesi gerekir. Rehin işlemi trafik tescil belgesine 

kaydettirilmek suretiyle yapılır. Borcun tamamının bütün masraf ve faiziyle ödenmesi 

neticesinde ise borçlunun talebi üzerine kooperatif tarafından rehin kaldırılır. 

Teminat mektubunun teminat olarak kabul edilmesi için yurt içi bir bankadan, kredinin 

vade süresini ve vadeden sonraki idari takip süresini de kapsaması ve limitinin kredinin 

değerinin en az 1,2 katı değerde olması gerekir.  Borcun vadesinde ve bunu takiben idari 

takip döneminde de ödenmemesi halinde teminat mektubu nakde çevrilir.  

5.2 Takip ve Tahsilat İşlemleri 

Kredi veren kuruluşlar için kredi kullandırmak kadar, kullandırdıkları kredinin takibini 

iyi yapmak ve geri dönüşünü sağlamak da çok önemlidir.  Tarım Kredi Kooperatifleri 

kredi kullandırma esnasında kefil, ipotek ve rehin alsa da, vadesinde ödenmeyen alacaklar 

kredi kurumu için her zaman prestij kaybı ve maddi zarar getirir. Bu nedenle borcun geri 

ödenmemesi durumunda, zor durumda kalmamak için, kredi kullandırma işlemi yapan 

kooperatifin aynı zamanda bu kredinin geri dönüşünü de iyi bir şekilde takip etmesi 

gerekir. Takip işlemleri üç başlık altında açıklanabilir: 

 Öncelikle bölge özelliklerinin iyi analiz edilmesi ve daha önce görülen zorluklar göz 

önüne alınarak çiftçi ile birlikte gerekli önlemlerin alınması gerekir. Özellikle tarım 

sektörü doğal olaylara doğrudan bağlıdır. Bu nedenle bölge özellikleri dikkate 

alınmadan yapılan yatırımlar, çiftçinin emeklerini zayi edebilir. 
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 İkinci olarak kooperatif personeli borçluyla temas halinde olmalı ve borcun vadesinin 

geçmesi durumunda kendisine ne kadar ek yükümlülük getireceğini açıklamalıdır. Çoğu 

zaman iyi okunmayan kredi genel sözleşmesi neticesinde çiftçiler borcun ödenmemesi 

durumunda uygulanacak faiz ve yasal yükümlülüklerden haberdar olmayabilir. Ya da 

bunun ciddiyetinin farkına varmamış olabilirler. Kooperatif personelinin borçluya bu 

konuda bilgi vermesi hem borçlunun ödeme konusunda daha dikkatli olmasını 

sağlayacak, hem de kooperatifin borcun geri ödenmeme riskini azaltacaktır. 

 Üreticiler ürünlerini çeşitli şekillerde satışa sunarlar. Yerel pazarlara ve toptancılara 

ürünlerini satan birçok üretici olduğu gibi, aldıkları mahsulleri Toprak Mahsulleri Ofisi, 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Satış 

Kooperatifleri vs. kuruluşlara da satan birçok çiftçi bulunmaktadır. Ürünlerini bu gibi 

kuruluşlara satan ortaklar üzerindeki alacakların tahsili için bu kuruluşlarla işbirliği 

yapılması yararlı olacaktır.  

Kooperatifin gerekli uyarıları yapmış olmasına rağmen, borçlunun elinde olan ya da 

olmayan sebeplerle borcun vadesinde ödenememesi durumunda yapılması gereken takip 

ve tahsilat işlemleri, kredi genel sözleşmesinde, işletme ve yatırım kredisi için olmak 

üzere iki ayrı başlıkta ele alınmıştır. 

İşletme kredilerinde vadesinde tahsil edilemeyen alacaklara faiz tahakkuk ve kapitalize 

ettirilerek vadeyi takip eden gün idari takipteki krediler hesabına aktarılır. Kredinin idari 

takip hesaplarında bekleme süresi 90 gündür. Bu süre zarfında kooperatif yetkililerince 

ortakla temas halinde olunmalı ve ödeme yapılması için gerekli uyarılarda 

bulunulmalıdır. İdari takip süresince tahsil edilecek olan alacak, borcun idari takip 

hesabına aktarıldığı günden ödendiği güne kadar geçerli olan temerrüt faiz oranı 

üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. İdari takip süresi sonunda tahsil 

edilemeyen alacak, faiz tahakkuku yapılmadan 90. gün sonunda kanuni takip hesaplarına 

aktarılır. Ortak borcunu icraya verilmeden ödeyebilir. Bu durumda borca idari takip 

hesaplarına aktarıldığı günden ödeme gününe kadar temerrüt faizi tahakkuk ettirilerek 

ödeme alınır. Kanuni takip hesabında ödenmeyen borçlar için icra takibi başlar ve dosya 

avukata intikal eder. Borca idari takip hesaplarına alındığı günden, icraya verilme tarihine 

kadar olan zaman için geçerli temerrüt faizi tahakkuk ettirilerek eklenir ve bu tutar için 

icra takibine başlanır. Borç icraya verildikten sonra, ipoteğin satış işleminden önce 
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kapatılabilir. Bu durumda, icraya verilme tarihi itibariyle hesaplanmış olan faiz hariç 

kısmı için, icraya verildiği tarihten tahsil tarihine kadar geçerli temerrüt faiz oranı 

üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. İcraya verildikten sonra katlanılan 

bütün masraflar borçlu tarafından karşılanacaktır. 

Yatırım kredileri için, borcun vadesinde tahsil edilememesi halinde, vadesinde 

ödenmeyen taksit ile birlikte takip eden diğer taksitler içinde faiz tahakkuk ettirilerek, ilk 

taksitin anapara tutarına kapitalize edilecektir. Elde edilen tutar vade tarihini takip eden 

gün idari takipteki krediler hesabına aktarılır. İdari takip süresi yatırım kredileri için de 

90 gündür. Takip eden diğer taksitler ise normal krediler hesabında takip edilir. İdari 

takipteki alacakların bu süre zarfında tahsil edilmek istenmesi halinde, borca idari takip 

hesaplarına aktarıldığı günden, tahsil gününe kadar geçen süre için geçerli temerrüt faizi 

tahakkuk ettirilerek tahsilat yapılır. Borcun idari takip süresince ödenmemesi halinde, 

alacak tutarı üstüne normal kredi hesaplarında bulunan alacak tutarları da eklenerek faiz 

tahakkuku yapılmadan kanuni takipteki krediler hesabına aktarılır. Kanuni takipteki borç, 

icraya verilmeden ödenmek istenirse, vadesinde ödenmeyen alacak ve bunun için vadede 

hesaplanan faiz tutarına idari takipteki krediler hesabına aktarıldığı tarihten tahsil tarihine 

kadar temerrüt faizi tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Normal kredi hesaplarından 

aktarılmış olanlar için ise; 

 Vadesinde ödenmeyen taksitin idari takipteki krediler hesabına aktarıldığı tarihten 

kanuni takipteki krediler hesabına aktarıldığı tarihe kadar, ilgili dönemde geçerli cari 

faiz oranı üzerinden, 

 Kanuni takipteki krediler hesabına aktarıldıkları tarihten tahsil tarihine kadar ise, ilgili 

dönemde geçerli temerrüt faizi tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. 

 Kanuni takipteki alacak hakkında icra işlemlerine başlanması durumunda, vadesinde 

ödenmeyen alacak tutarı ve vadede hesaplanan faiz toplamına, idari takip hesabına 

aktarıldığı günden icraya verildiği güne kadar temerrüt faiz tahakkuk ettirilir. Normal 

krediler hesabından kanuni takip hesabına aktarılan alacaklar için de yukarıda verilen 

işlemler tamamlanarak icraya sevki yapılır.  

İcraya sevk edilen alacak haciz sonrasında satışa çıkarılır. Satışa çıkarılan gayrimenkule 

alıcı çıkmaması neticesinde Tarım Kredi Kooperatifleri satışın semeresiz kalmaması için 
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icra dairesince yapılacak ihalede gayrimenkulü satın alabilir. Bu konudaki iç mevzuata 

istinaden kooperatif, icra yoluyla satılan gayrimenkule alıcı olmadığı takdirde, ilgili üst 

kuruluştan izin aldıktan sonra icra dairesince tespit edilen değerin %50’si üzerinden satın 

alma işlemini yapar.  

İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca mevzuatta verilen usul ve esaslara göre 

kooperatif tarafından satın alınan gayrimenkuller, talep eden şahıslar olması durumunda, 

her zaman satışa çıkarılabilir. Kooperatifin gayrimenkulü almasından itibaren 3 yıl içinde, 

gayrimenkulün eski maliki, eğer kooperatif adına başka bir kredi ya da sermaye borcu 

yoksa, gayrimenkulü satın almayı talep edebilir. Bu durumda gayrimenkul bedeli, icradan 

alındığı günden satış gününe kadar olan zaman için temerrüt faizi uygulanarak, icradan 

alınan bedelin üstüne eklenmesiyle bulunur.   

Üreticiyi ya da kooperatifi zora sokacak durumların oluşmasının önlenmesi için 

kooperatif gerekli gördüğü durumlarda borca muacceliyet verebilir. Ancak bunun 

öncesinde borçlu uyarılmalı ve takip altına alınmalıdır. Borca muacceliyet verilmesine 

neden olacak sebepler; 

 Kredinin amacına uygun kullanılmaması, borcun ödenmeme riskini de beraberinde 

getirir. Amacı dışında kullanılan kredi, bu kredi kullanılarak elde edilecek getirinin de 

gelmesini engeller. Bu nedenle böyle bir durumun oluşmaması için kredinin kullanım 

alanı takip edilmelidir. 

 Kredi ile sağlanan hayvan, tarla veya üretim çiftliğinin başka bir kişiye satılması ya da 

devredilmesi durumunda da kredinin geri ödemesi zorlaşabilir ve borçlunun 

güvenilirliği zedelenir ve bu durum da borca muacceliyet verilir. 

 Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin geri dönüş riskini azaltmak ve böyle bir durumda 

kooperatifin zarar görmesini engellemek için ortaklardan taşınmaz ipoteği ve 

taşıt/traktör rehni alır. Alınan ipoteğin değerinin azalması ve kooperatifin kendisine 

tanıdığı sürede borçlunun yeni bir ipotek veya rehin gösterememesi halinde borca 

muacceliyet verilir. İpoteğin değerinin azalması ile meydana gelebilecek bir sebepten 

dolayı borcun vadesinde ödenememesi durumunda, kooperatif zarara uğrayacaktır. 
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 Yatırım kredileri işletme kredilerine göre daha yüksek tutarlı ve kooperatif için daha 

çok risk oluşturan kredilerdir. Bu nedenle yatırım kredilerinde vadesinde ödenmeyen 

taksitin 90 günlük idari takip süresi içinde de ödenmemesi durumunda, borca 

muacceliyet verilir. 

Kredi kooperatiflerinde kredi limitlerinin, ortağın işletme ölçeği, geliri ve varlıklarının 

değeri ile ilişkilendirilmesi ile tahsilat oranlarının yükseltilmesi mümkün olmaktadır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2012 yılında %92,23 olan tahsilat oranı, 2014 yılında 

%94,02 oranına yükselmiştir (Çizelge 5.2). Vadesi geçen borcu olan ortak sayısının 2012-

2014 döneminde azalış gösterdiğine de dikkat edilmelidir. 

Çizelge 5.2 Tarım Kredi Kooperatifleri yıllar bazında tahsilat oranları (Anonim 2016) 

Yıllar 
Vadesi Geçen Alacak 

Tutarı (TL) 

Tahsilat Oranı 

(%) 

Ortak 

Sayısı 

2012 317.879.812 92,23 41.304 

2013 314.881.414 94,10 33.165 

2014 339.955.952 94,02 30.917 

Kooperatif kredi geri dönüşü konusunda oldukça başarılı ve iyi oranlara sahiptir. Ancak 

bu konu değerlendirilirken kooperatifin geri dönüş alamadığı kredileri yapılandırdığı ve 

tekrar ödeme planı alarak, kredilerin bu yeni ödeme planı ile ödenmesi halinde, söz 

konusu alacağın vadesi geçen alacaklara dahil edilmediğine dikkat edilmelidir (Çizelge 

5.3). 

Çizelge 5.3 Yıllara göre vadesi geçen ve ertelenen kredi bakiyeleri (Anonim 2015a) 

Yıllar 
Kredi 

cinsi 

Kayıtlı kredi 

bakiyesi 

Vadesi 

geçen kredi 

Ertelenen 

bakiye 
Toplam 

2011 
Yatırım 845.083.398 56.312.628 5.124.355 906.520.381 

İşletme 2.535.442.859 236.887.315 47.565.581 2.819.895.756 

2012 
Yatırım 801.556.229 64.313.897 32.704.738 898.574.864 

İşletme 3.380.566.318 262.923.013 338.636.020 3.982.125.351 

2013 
Yatırım 795.556.023 52.933.850 26.317.556 874.807.429 

İşletme 3.903.919.707 262.681.610 151.586.673 4.318.187.990 

2014 
Yatırım 982.780.346 50.752.948 52.939.996 1.086.473.291 

İşletme 4.608.871.787 298.564.211 460.586.960 5.368.022.958 
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6. KREDİ KULLANDIRMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

6.1 Krediye İhtiyaç Duyma Nedenleri 

Kredi ileride biriktirilmesi umulan kapitalin peşin olarak kullanılmasıdır (Karacan 1991). 

Kredi ile borçlu ve alacaklı olmak üzere iki taraf oluşur ve maddi sorumluluk borç alan 

tarafça kabul edilir. Kişileri kredi almaya iten birçok sebep olmakla birlikte bu sebepler 

tarımsal kredilerde değişkenlik göstermektedir. Çünkü tarım sektörü diğer sektörlerden 

farklı bir işleyiş içindedir. Sanayi ve hizmet sektöründe işler sürekli olarak devam 

ederken, tarım sektöründe yılın belirli zamanlarında ekim ve üretim yapılabilir. Tarımsal 

kredilerde amaç genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin ani gelişen ihtiyaçlarını karşılamak ve üretimin 

devamını sağlamak, 

 Tarımsal üretimde verimi artırmak ve bunun için gereken girdilerin teminini sağlamak 

 Tarım sektörüne yeni adım atmakta olanlar için sermaye, var olan yatırımlarını 

büyütmek isteyenler için ise nakit yardımı sağlamak. 

Tarım sektöründe gerek bitkisel üretim ile uğraşılsın, gerekse hayvancılık yapılsın, 

sürekli olarak harcamalar devam eder. Ancak bu harcamaların karşılığında alınacak gelir 

senede bir ya da iki kez ve uzun süren uğraşlardan ve yapılan masraflardan sonra 

alınabilir. Diğer sektörler gibi karşılığın hemen alınamaması ve hasat zamanına kadar 

gerek tohumluk, gerekse gübre, ilaç ve sulama gibi birçok ihtiyacın karşılanacak olması 

çiftçileri kredi almaya iten önemli sebeplerden biridir. Bunun yanında tarım, doğal 

şartlardan ve piyasa müdahalelerinden çok fazla etkilenen bir sektördür. Çiftçinin bütün 

bir yıl emek verdiği ve maddi imkanlarını seferber ettiği ürünlerini beklenmedik bir doğal 

olay yararlanılmaz hale getirebilir. Bu noktada çiftçi harcamalarının karşılığında 

beklediği geliri elde edemez ve yeni yatırımlar için krediye ihtiyaç duyabilir. Piyasa 

müdahaleleri ise gerek açıktan, gerekse gizli olarak yapılmış olsun, tarım sektöründe 

ürünlerin fiyatlarını oldukça etkiler. Örneğin, tarımsal üründe arzın yükselmesi fiyatların 

düşmesi anlamına gelir. Böyle bir durumda da çiftçi istediği geliri elde edemeyebilir. 
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Tarımsal kredi, çiftçiler için hasat öncesinde oldukça önemli olmasının yanında, hasattan 

sonra da çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Elde edilen ürünlerin lojistiği ve depolanması, 

bunlar için harcanacak tutar, ürün çeşidine göre farklılık göstermektedir. Kimi ürünler 

kısa süreli ve oda sıcaklığında saklanabilirken, kimi ürünler de soğuk hava depolarına 

ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla çiftçi bu depolama ve daha sonrasında ürünlerini satacağı 

yere göndermek için birtakım masraflara girer. Bu masraflar da çiftçileri krediye 

yönlendiren sebeplerden biridir. 

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte tarım sektöründe de çeşitli yenilikler ortaya 

çıkmaktadır. Çiftçilerin işlerini kolaylaştıran, emek yoğun tarımın azalmasına ve daha 

ekonomik bir şekilde giderlerin karşılanmasına olanak veren buluşlar her geçen gün daha 

çok sektöre girmektedir. Çiftçinin haftalarca uğraşıp kazacağı arazileri saatler içinde 

kazan makinalar ve elle yapılması oldukça yorucu ve maliyetli olan sulama işlemini 

damlama yöntemiyle yapan borular hayatı kolaylaştırmakta ve uzun vadede tasarruf 

yapılmasını sağlamaktadır. Ancak bu araç ve sistemlere sahip olmak belli bir maliyet 

gerektirir ve çiftçi elinde hazır bir parası yoksa gelişen teknolojiye ayak uydurmak için 

krediye başvurmak zorunda kalır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de tarımın büyüme ve gelişme oranı 

oldukça düşük düzeydedir. Genelde çiftçiler üretimlerine küçük işletme olarak devam 

ederler. Bunun nedeni miras gibi nedenlerde arazinin bölünmesi ve genellikle çiftçinin 

elinde küçük ve parçalı arazilerin oluşudur. Yeter gelire sahip olmayan işletme büyüklüğü 

de çiftçinin kredi ihtiyacını artırmakta, ancak ödeme gücü sınırlılığı nedeni ile kredi limiti 

de ihtiyacın altında kalmaktadır.  

6.2 Çiftçi Kayıt Sistemi 

Çiftçi Kayıt Sistemi 16.04.2005 tarih ve 25788 sayılı Yönetmelik ile Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. Sistemin amacı; çiftçilerin 

üretimlerini ve tarım arazilerini kayıt altında tutmak ve ayrıca tarımsal desteklemelerin 

izlenebilir ve denetlenebilir olmasını sağlamaktır. Böylece devlet tarımsal 

desteklemelerini tek bir elden yapmakta ve yaşanabilecek karışıklık ve yolsuzlukların 
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önüne geçmiş olmaktadır. Çiftçi kayıt sistemine kaydolmayan üreticiler, devletin 

sağlamış olduğu mazot, gübre ve toprak analizi gibi desteklerden 

faydalanamamaktadırlar. 

ÇKS ile devlet planlı tarım uygulamalarına geçebilir, güncel tarım envanterini çıkarabilir 

ve tarım politikalarına bu şekilde yön verebilir. Ayrıca devletin tarım desteğini ÇKS 

doğrultusunda vermesi, daha önce görülen haksız uygulamalara son vermiştir. ÇKS’ne 

kaydolmak için tarım müdürlüklerine başvurulur. Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı, çiftçi 

belgesinin yanında başvurmak isteyen kişinin kaydettireceği tarım arazilerinin kendisine 

aitse tapusu ve arazi kendisine ait değilse muvafakatnamesi istenir. Kişi kiralık bir arazi 

üzerinde ekim yapacak ise, kiralama belgesini noter onaylı bir şekilde tarım müdürlüğüne 

sunmak zorundadır.  

Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticileri Çiftçi Kayıt Sistemine üye olmaları konusunda 

desteklenmekte ve Çiftçi Kayıt Sistemine üye olan üreticilere indirimli kredi faiz oranları 

üzerinden kredi vermektedir. Kredisi için tarım sigortası yaptırmak isteyenler ise sigorta 

prim desteğinden faydalandırılmaktadır. 

6.3 Tarım Sigortaları (TARSİM) 

Sigorta, birçok kimse için olması muhtemel, kime ne zaman isabet edeceği belli olmayan 

bir kaza için o şahısların birbirlerine verdikleri karşılıklı garantidir. Sigorta ile kişi başına 

gelebilecek kaza ve olaylara karşı kendini korumaya alır.  Bu olayların meydana 

getireceği maliyeti üzerinden atmış olur, ancak bunu elbette belli bir prim karşılığında 

yapar. Kişi sigorta şirketine belirli vadelerle riske bağlı olarak belirlenen primi öder. 

Sigorta şirketi de riski üstlenir ve poliçe kapsamında meydana gelen herhangi bir olayda 

bireyi mağdur etmez (Tanrıvermiş 1994). 

Tarım, diğer sektörlere oranla çok daha fazla doğal afet ve iklimsel riske maruz bir 

sektördür. Bunların bazıları önceden tedbir alınabilecek riskler olup, bazıları da dolu, 

kuraklık, sel, fırtına, don gibi çoğu zaman önceden tedbir alınamayan doğal risklerdir. Bu 
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riskler üreticinin kaygılanmasına ve çalışma şevkinin azalmasına neden olur. Sigorta 

yaptırmak çiftçiyi rahatlatır ve daha rahat çalışmasını mümkün kılar. Böylece 

tedirginlikten kurtulan çiftçi kendini geliştirmeye ve büyümeye daha çok fırsat bulur. 

Sanayi ve hizmet sektörlerinde kişilerin başına gelen beklenmeyen hasar ve kazalar 

bireyseldir. Ancak tarım sektöründe tek bir olayla binlerce kişi zarara uğrayabilir. 

Dolayısıyla sigorta şirketi bir seferde binlerce kişinin zararını karşılamak zorunda 

kalabilir. Bu tarımsal sigortanın gelişmesinin ve büyümesinin önündeki en büyük 

engellerden biri olmuştur. Çünkü tarımsal sigorta diğer sigortalara oranla çok fazla risk 

ve maddi külfet içerir. Sigorta şirketi bunları gözönüne alarak prim miktarını belirler. Bu 

seferde prim üretici için ödenmeyecek bir seviyeye ulaşabilir. Bu nedenle yakın zamana 

kadar tarımsal sigorta çoğunlukla devlet tarafından tercih edilmekte olup özel sigortacılık 

sistemi bu alana girmemeyi tercih etmiştir (Tanrıvermiş 2008). 

Tarım sigortalarının gerek üreticiler açısından, gerekse devlet açısında birçok faydası 

bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tanrıvermiş 1994): 

 Olağanüstü durumlarda meydana gelen zararı karşılayarak çiftçinin gelirinin 

düşmesini engeller ve üretimin devamını sağlar. 

 Üreticinin bir veya birkaç yılda elde edeceği geliri garanti altına alır. Böylece üretici 

korkusu olmadan ve kendini geliştirerek üretim yapabilir. 

 Gelirinin düşmesinden, emeklerinin zayi olmasından korkmayan üretici modern 

tarıma yönelebilir ve bu yönde girişimlerde bulunabilir. 

 Yıl içindeki gelirini garanti altına alan üreticinin düzenli bir işi ve geliri olmuş olur. 

Böylelikle kente göç oranı azalır. 

 Üreticilerin geliri ve standardı yükselir. Bu da yaptıkları işi daha çok sevmelerine ve 

bu işe daha çok sarılmalarına yol açar.  

 Tarım sektöründeki istikrar ve düzen, devlet politikalarının da düzenli ilerlemesine 

yardımcı olur. 

Belirtilen faydaları olmasına rağmen, maliyeti ve riskleri dolayısıyla hem üretici 

tarafından, hem de özel sigorta şirketleri tarafından temkinli yaklaşılan tarım 
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sigortalarının gelişimi için devlet 14.06.2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları 

Kanununu yürürlüğe konulmuştur. 5363 Sayılı Kanun ile sigortacılık da devlet katkısı 

gelmiş ve tarım sigortalarının tek elden yönetilmesinin gerekliliği dikkate alınarak Tarım 

Sigortaları Havuzu kurulmuştur. Havuz yönetim kurulu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığından 2 kişi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından 2 kişi, Türkiye Sigorta 

Birliğinden 1 kişi, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden 1 kişi ve işletici şirketten 

(TARSİM)1 kişi olmak üzere 7 kişiden oluşur.  

Havuzun çalışma prensibi ve dolayısıyla sigorta şirketi riski havuza devreder. Havuz 

risklerle ilgili koruma satın almak için şirketlerle reasürans anlaşması yapar. Satın alınan 

korumanın yeterli olmaması ve beklenenden daha fazla hasar çıkması durumunda devlet 

tarafından hasar fazlası desteği havuza aktarılır.  

Devlet, tarım sigortaları havuzunu kurarak tarımsal sigortaları tek elden yönettiği gibi, 

sigorta primine de maddi destek sağlayarak üreticiyi sigorta yaptırmaya teşvik etmektedir. 

Devletin prim desteği miktarı her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 2014 yılından 

itibaren ise devlet sigorta priminin %50’sini ödemektedir. Açık mekanlarda yapılan 

tarımın iklim şartlarından çok fazla etkilenmesi ve dona müsait olması sebebiyle don için 

yaptırılmak istenen sigortalarda prim daha fazla çıkmaktadır. Bu nedenle devlet, don 

riskini kapsayan poliçelerde sigorta priminin 2/3’ünün ödenmesi koşulu aranmaktadır.  

Üreticilerin tarım sigortasında devlet desteğinden faydalanabilmek için; bitkisel ürünler 

için ÇKS’ye, hayvanları için TÜRKVET’e, sera için ÖKS’ye, su ürünleri için SUBİS’ye 

ve arıcılık için AKS’ye kayıtlı olması gerekmektedir. Bu yolla devlet hem üretimi kontrol 

altında tutmuş olur, hem de prim desteği sağlayarak üretimin beklenmeyen bir olay 

sonucunda sekteye uğramasına engel olmuş olur. 

6.4 Kıymet Takdiri İşlemleri 

Tarımsal kredi, çiftçilerin üretim faaliyetlerini yürütmelerini, iyileştirme ve artırma gibi 

amaçlarını gerçekleştirebilmek için, çeşitli üretim araçlarını sağlamak, işlemek ve kuruluş 

giderlerini karşılamak amacıyla öz sermayelerinin yeterli olmadığı durumlarda dışarıdan 
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sağladıkları, vadesi geldiğinde faizi ile birlikte ödenmesi gereken yabancı kaynaklar 

olarak bilinir (Mülayim ve Tanrıvermiş 1997). 

Tarım, diğer sektörlerle kıyaslandığında, yapılan yatırımın karşılığı geç alınan bir 

sektördür. Sanayi ve ticaret sektörün de üretilen malların hemen satışı gerçekleşip, 

harcanan maliyet hızlı bir şekilde karşılanabilmekte iken, tarım sektöründe belirli hasat 

zamanları vardır ve ekim, gübre, ilaç ve sulama gibi kalemlere harcanan bedellerin 

karşılığı, ancak hasat zamanlarında alınabilir. Bu nedenle ticari bankalar tarımsal kredi 

vermeye çok fazla yanaşmamaktadır. Bu alanda öne çıkan kurumlar büyük hacimli 

krediler için Ziraat Bankası, orta ve küçük hacimli krediler için ise Tarım Kredi 

Kooperatifleri olmuştur.  

Kredi veren kurumlar kendilerini garanti altına almak ve herhangi bir olağanüstü olayda 

zor durumda kalmamak için kredi tutarı oranınca taşınmaz için ipotek, araç ve traktör için 

ise rehin alırlar. Bunların değerinin doğru tespit edilmesi hem kredi veren, hem kredi alan, 

hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Teminat olarak alınacak 

taşınmaz ya da araçların değerinin doğru tespit edilmesi ile kredinin ödenememesi gibi 

bir durumlarla karşılaştığında banka zor durumda kalmaktan ve kredi maliyetini kendi 

üstlenmekten kurtulmuş olur. Zaten bu tespit doğru yapılamadığı takdirde, bankalarda 

batık kredi miktarları artış göstermektedir. Zira tarımsal krediler diğer kredi türlerine göre 

çok daha yüksek riskli olup, meydana gelebilecek bir doğal afet sonucunda çok daha fazla 

alanın etkilenmesi nedeni ile üretici ürününün önemli bir kısmı veya tamamını yitirmekte 

ve kredi geri dönüş riski de artış göstermektedir. Kredi kurumunun birçok kredi işleminin 

sonucunda zarara uğraması, ülke ekonomisini de etkileyecek ve kredi kurumunun ileriki 

senelerde vereceği tarımsal kredi miktarının azalmasına yol açacaktır.  

Teminat değerlerinin hesaplanmasının önemli olduğu kadar kredi alan şirketlerin ve 

bireylerin mal varlığının değerlemesi de büyük önem taşımaktadır. Değerlemede yapılan 

hatalar da kredi kurumu ve kredi kullanan açısından ciddi sorunlara sebep olur. Kredi 

kullanacak tarımsal işletmenin mali yapısının gerektiği şekilde incelenememesi ve 

gerçekte olduğundan daha düşük bir değerin bulunması neticesinde, kredi miktarı kredi 

talep edenin ihtiyacından daha düşük çıkabilir. Böyle durumlarda alınan kredi 
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ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez ve çiftçiyi başka kaynak arayışına sokar. Değerin 

gerçekte olduğundan daha fazla çıkması ise, kredi talep edenin ödeyebileceğinden daha 

fazla kredi verilebilmesine yol açar. 

Varlık değerleme çalışmasının kredi veren ve kredi alan taraf açısından nedenleri vardır. 

Kredi alan üretici kendisine gerekli olan kredi miktarını sağlayabilmek ister. Kredi 

kurumu ise arazinin değerini doğru tespit ederek riski en aza indirgemeyi 

hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelere nazaran az gelişen ülkelerde tarımsal işletmelerin 

değerini tespit etmek daha zordur. Çünkü üreticiler genellikle küçük ölçekli, az gelir elde 

eden, muhasebe kaydı tutmayan ya da tam anlamıyla gerçekleri yansıtmayan kayıtlar 

tutan işletme ölçeğine sahiptir. Bu noktada kredi talep eden işletmenin değerlenmesi de 

zorlaşmaktadır. Böyle ülkelerde değerlemeyi yapan kişinin kredi veren ve krediyi 

kullanan tarafları risk altına sokmamak için değerlemede daha dikkatli olması ve 

işletmeleri tek tek inceleyerek raporların hazırlaması zorunlu olmaktadır.  

Tarımsal kredi vadelerine göre üç çeşide ayrılır. Bunlar kısa vadeli, orta vadeli ve uzun 

vadeli kredidir. Kısa vadeli krediler vadesi 1 yıl ve 1yıldan az olup, genellikle üreticinin 

anlık ve ufak çaplı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandırılan kredilerdir. Kısa vadeli 

krediler belli bir limite kadar verilebilir. Bu nedenle ayrıntılı değerleme raporları 

gerekmemektedir. Orta ve uzun vadeli kredilerde ise vade uzadığı gibi kredi limiti yani 

kredi kurumunun riski de artar. Bu kredilerde teminat alındığı gibi ayrıntılı değerleme 

raporunda hazırlanması gerekmektedir. Tarımsal işletmenin varlıklarının değerleme 

çalışmasının en önemli noktası; işletmenin fiziksel ve ekonomik özelliklerinin tespiti ve 

uzun dönemde gelişme eğilimlerinin tahmini ve bunların kredi vadesi boyunca işletmenin 

gelir yaratma yeteneği olası etkilerinin irdelenmesidir (Mülayim ve Tanrıvermiş 1997). 

İşletme varlıklarının değerlemesinde; binalar ile verimli arazilerin nitelikleri göz önüne 

alınmadan, yalnızca değerlerinin hesaplanması, değerleme uzmanının yanılmasına yol 

açar. İşletme varlıklarının değerlemesinde temel hususlardan biri toprak verimliliğidir. 

Verimli arazi varlığından elde edilebilecek gelir ile vasat bir parselden elde edilebilecek 

gelir aynı değildir ve dolayısıyla işletmenin değerini oldukça değiştiren bir faktördür. 
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Tekniğine uygun biçimde kullanılamayan verimli araziler işletmeye hiçbir fayda 

sağlamayacağı gibi kredinin geri dönüşünü de sıkıntıya sokabilir. 

Değerleme yapabilmek için işletmenin geçmiş yıllardaki mali durumunun iyi analiz 

edilmesi, gelecek yıllar için ise mali durumunun en iyi şekilde tahmin edilmesi büyük 

önem taşır. Büyük tarım işletmelerinde muhasebe kayıtları daha düzenli ve istikrarlı 

tutulduğu için geçmiş yıllara ait verilere ulaşmak daha kolay olmaktadır. Ancak özellikle 

gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım işletmeleri küçük ölçekli olduğu ve 

muhasebe kaydı tutmaya gerekli önemi vermediği için bu işletmelerin mali durum 

analizinde yakın çevreden araştırmalar ve anketler yapılması gerekli olmaktadır. 

İşletmenin daha önce hangi kurumlarla çalıştığının bilinmesi bu kurumlardan daha 

güvenilir bilgi alınmasını sağlayabilir. 

2005 tarihinde 25788 sayılı Genelge ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı 

olarak oluşturulan ÇKS tarım işletmelerinin geçmişlerinin analizini yapabilmek adına 

önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır. Bu sistemle kayıtlı olan çiftçilerin hangi yıllarda 

ne kadar arazide hangi ürünü yetiştirdiğine rahatlıkla ulaşılmaktadır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinde değerleme kooperatifte personeli tarafından 

yapılmaktadır. Personel Merkez Birliğinin yayınladığı, ipotek alınacak gayrimenkullerin 

rayiç bedelinin belirlenmesi hakkındaki Genelgeye uygun olarak değerleme yapmaktadır. 

Bu genelgeye istinaden değerleme yapılmadan önce tapu sicilinden takyidatlı tapu kaydı 

alınır ve taşınmazın üzerinde haciz, ipotek, şerh vb. unsurların olup olmadığına bakılır. 

Değerlemeden önce gayrimenkul yerinde görülür, gerekirse yeri hakkında herhangi bir 

ihtilaf bırakmamak için kadastro müdürlüğünden yardım alınır. Personelin değerleme için 

gayrimenkulle ilgili öğrenmesi gereken belgeler; adresi, pafta/ada parsel numarası, 

niteliği, üzerinde bulunduğu arsanın toplam alanı, gayrimenkulün yüzölçümü, mülkiyet 

durumu, anataşınmazın bağımsız bölümlerinin arsa payı, blok ve kat no, bağımsız bölüm 

numarası, gayrimenkulün sahibi, hisse oranı, gayrimenkulün konumu ve fiziki durumu, 

tadilat ihtiyacı olup olmadığı, tadilat ihtiyacı varsa ne kadara mal olacağı ve farklı 

cephelerden en az 3 adet resimdir. 
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Genelgede varlık değerinin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler tespit edilmiştir. 

Buna göre ipotek alınacak gayrimenkul işyeri ya da konut ise; gayrimenkul yeniden 

yapım maliyet veya gelir yöntemi, resmi kurumlar veya zorunlu deprem sigortası esasına 

göre ya da ehil kişilere göre değerlenir. Gelir yöntemine göre, gayrimenkulün varsa kira 

geliri, yoksa ona emsal bir gayrimenkulün kira geliri 180 ile çarpılarak değerleme yapılır.  

İpotek alınacak gayrimenkulün cinsi arsa ise; arsanın bağlı olduğu belediyeden imar 

durum belgesi ve kadastro müdürlüğünden ölçü krokisi alınır. İmar durum belgesinde; 

gayrimenkule inşaat yapılıp yapılamayacağı, eğer inşaat yapılabilecek plan işlevi, yapı 

nizamı, parsel cephesi ve derinliği, imar hakkı, arsada yola terk, ayırma ya da birleştirme 

gerekip gerekmediği yer almalıdır. Arsa için değerleme işlemi; emsal arsalara göre 

değerleme, resmi kurumlara göre değerleme ve ehil kişilerden alınan raporlara göre 

değerleme biçiminde yapılabilir.  

İpotek alınacak arazilerde değer tespiti; gelir yöntemine göre, T.C. Ziraat Bankasınca 

tespit edilen arazi değer baremine göre, emsal arazilere göre ya da ehli kişilere göre 

yapılır. Ziraat bankasınca kullandırılan krediler için teminat olarak alınacak arazilere 

arazi barem değeri tespit edilmektedir. Ziraat bankasından barem bilgileri alınarak değer 

hesaplanır. Emsal arazilere göre değer hesaplamak için, çevredeki emsal bir arazinin 

dekar değeri bulunur ve ipotek alınacak gayrimenkulün dekarı ile çarpılır. Ehil kişilere 

göre değer, o yerdeki emlak işiyle uğraşan kişilerden, muhtardan, ihtiyar heyeti 

üyelerinden veya çevre sakinlerinden bilgi ve görüş alınarak bulunan değerdir.  

Gerek Tarım Kredi Kooperatiflerinin değerleme işlemlerine yönelik genelgesi, gerekse 

Ziraat Bankasının barem değer uygulamasının değerleme biliminin temel ilkeleri ve 

uluslararası değerleme standartlarına uygun olmadığının vurgulanması gerekir.   
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7.  ÇİFTÇİ ORTAKLARIN ÖRNEK KREDİ DOSYALARININ İNCELENMESİ 

Ekte verilen tüzel kişi kredi dosyasına bakıldığında ortağın sahip olduğu ve ektiği 

arazileri ispatlamak için ÇKS sisteminin kullanıldığını görülmektedir (EK 4). Sistemden 

temin edilebilen belgede ortağın nasıl bir belgeyle araziye sahip olduğu, arazinin 

ada/parsel numarası, ne kadarının kullanıldığı ve bu kullanılan arazide yetiştirilecek 

ürünler, sulama olanakları, mülkiyet durumu ve arazinin bulunduğu yerin bilgileri 

verilmiştir. ÇKS sistemi ile kooperatif daha hızlı ve daha kesin bilgilere 

ulaşılabilmektedir.  

Ortaklık yüken mektubunda, ortağın bütün taahhütleri kabul ederek kooperatife girmek 

istediği ve ne kadar ortaklık payı vermesi gerektiği belirtilmiştir. Ortaklık payı tespit 

edilen kredi limitinin %5’idir.  

Kredi dosyasında yer alan ortak beyannamesinde ortağın tarımsal üretim yaptığı 

arazilerin değerleri, bu arazilerde yetiştirdiği ürünlerin değerleri, sahip olduğu 

hayvanların adetleri ve değerleri, sahip olduğu makinelerin değerleri ve borçları yer alır. 

Bu bilgiler neticesinde ortak beyannamesinde kooperatif tarafından kullandırılacak kredi 

miktarı hesaplanır. Maddeler halinde açıklamalı olarak gösterilen hesaplama da ilk olarak 

ortağın arazi, tarım alet ve makineleri ile hayvanlarının değerleri toplamı alınmıştır. Daha 

sonra tarımsal varlık harici, ipotek ve rehin değerlerinin toplamının %50’si 

hesaplanmıştır. Üçüncü maddede kooperatiften başka yerlere olan borçlar toplamı 

verilmiştir. İlk iki maddede elde edilen ortağın varlıklarından üçüncü maddede verilen 

borçları çıkartılarak ortağa kredi olarak verilebilecek limitin ilki bulunmaktadır.  

Beşinci ve altıncı maddelerde ortağın 1 yıl içinde kazanacağı tahmin edilen bitkisel üretim 

ve hayvancılık faaliyetlerinden elde edebileceği gelirleri bulunur ve bunun %60’ı alınır. 

Beyannamede varlıklardan borçların çıkartılması ile elde edilen değer ile gelirlerinin 

%60’ı karşılaştırılmış ve bunlardan küçük olan değer belirlenmiştir. Kredi genel 

sözleşmesinde bu değerin kredi limiti olarak tahsis edileceği belirtilmesine rağmen, 

beyannamede kredi limiti bulunan değerden daha düşük bir tutar olan 100.000 TL olarak 

belirlenmiştir. Bunun nedeni elde edilen değerin bir üst limitinin olması veya en fazla o 
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kadar limit verilebilecek olmasıdır. Ancak kooperatif ya da ortağın istemiyle bu limit 

aşağı çekilebilir. Zira kooperatif ortakla ilgili bir risk bulmuş veya ortağın kredi ihtiyacı 

çok fazla olmadığı için daha az limit belirlenmesi uygun görülmüş olabilir. Ortağın 

kullanacağı kredi limiti, ortağın ödeyeceği sermaye miktarı belirleyecektir. Dolayısıyla 

limitin düşük tespit edilmesini ortak da talep edebilir. Limit 100.000 TL ve kredi 

kooperatif onaylıdır. Bunun sebebi Bölge Birliği’nin kooperatife yetki devri yapmış 

olmasıdır. 

Detaylı incelemede limit 100.000 TL belirlenmiş olmasına rağmen, şirketin varlıkları 

üzerinde 600.000 TL’lik ipoteğin olduğu görülmüştür. Bu durum tapuya şerh edilmiş ve 

ilgili belgenin bir kopyası dosyaya konulmuştur. Limitin bu kadar üzerinde ipotek 

konulmasının sebepleri; alacağın vadesine bağlı olarak, faizleriyle birlikte artacak olması, 

daha sonra tekrar bir kredi ihtiyacı ile şirketin kredi limitinin artırılması durumunda tekrar 

ipotek konulmasına gerek duyulmamasının sağlamaktır. Dosyada kooperatifin Ziraat 

Bankasına gönderdiği yazı bulunmaktadır. Burada ortak olmayı talep eden şirketin, Ziraat 

Bankası ile ilişiğinin olup olmadığı öğrenilmek istenmiştir. Şirketin yalnızca mevduat 

hesabı bulunmakta olup, Ziraat Bankasından herhangi bir kredi kullanmamıştır. Dosyaya 

bakıldığında ortağın 2014 yılında kredi kullanmak istediğini, dosyada var olan belgelerin 

üstündeki tarihlerden anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak ortaktan 2010, 2011 ve 2012 

yıllarına ait bilanço alınmıştır. Şirket değerlemesi yapılırken şirketin geçmiş birkaç yıla 

ait bilançosuna bakılır ve gelecekte olması muhtemel durumu göz önüne alınır.  

İkinci olarak ekte verilen kredi dosyası gerçek kişiye aittir (EK 5). Ortak beyannamesinde 

ve ÇKS belgesinde çiftçinin sahip olduğu ya da kiraladığı arazilerin yüzölçümleri, 

yetiştirdiği ürünlerin neler olduğu ve bu arazilerin nerede bulunduğu bilgisi verilmiştir. 

Aynı zamanda bu bilgiler çiftçinin Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı’ndan aldığı çiftçilik 

belgesi ile teyit edilmiştir. Ortak beyannamesinde çiftçiye belirlenecek kredi limiti 

hesaplanmıştır. Ortağın varlıklarından borçları çıkartılmış ve bu değerle bir yıl içinde elde 

edeceği düşünülen gelirin %60 ile karşılaştırılmış ve bunun küçük olanı 66.870 TL olarak 

bulunmuştur. Kooperatif buna çok yakın bir değer olarak ortağa 60.000 TL kredi limiti 

tahsis edilmiştir. 
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Kredi limiti tahsis edilen bedelin %5’i ortaktan sermaye olarak alınır. Ortaklık yüken 

mektubunda bu bedelin ödenmek üzere kabul edildiği ortak tarafından taahhüt edilir ve 

ne kadarının peşin tahsil edildiği bilgisine yer verilir. Ortaktan kredi karşılığında alınacak 

ipotek bedeli 220.000 TL olarak belirlenmiş ve kredi ipotek taahhütnamesi ile tapuya 

bildirilmiştir. Bu taahhütnamenin bir nüshası kredi dosyasında bulunur. Taahhütnamede 

ipoteğin birinci sırada ve birinci dereceden yapılması istenmiştir.  

Son olarak Tarsus Tarım Kredi Kooperatifine kayıtlı gerçek kişi kredi dosyasının özeti 

de incelenmiştir (EK 6). Dosyada kredi genel sözleşmesi, ÇKS belgesi, ortak 

beyannamesi ve ortak yüken mektubu bulunmaktadır. Diğer dosyadan farklı olarak Bölge 

Birliği’nin kredi yetki onayı yazısı yer almaktadır. Bunun nedeni ortağa belirlenen kredi 

limitinin 125.000 TL olmasıdır. Limiti 50.000 TL’ye kadar olan kredilere kooperatif 

uygunluk verebilmekte, ancak limiti 50.000 TL’nin üstündeki kredilerde Bölge Birliğinin 

onayının alınması gerekmektedir. Bu kredi dosyasında kredi limiti kooperatifin 

verebileceği uygunluk sınırını geçtiği için, kredi tahsilatından kooperatif yetkililerinin 

sorumlu olması kaydı ile Bölge Birliğinden uygunluk alınmış olduğu görülmüştür.  
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8. ÖRNEK TARIM KREDİ KOOPERATİFİNİN ANALİZİ 

8.1 967 Sayılı Gölbaşı Tarım Kredi Kooperatifi 

İncelenen kooperatif, Ankara Bölge Birliğine bağlı olarak, Ankara ili Gölbaşı ilçesi 

merkezinde faaliyet göstermektedir. Kooperatife bağlı 31 yerleşim birimi vardır. 

Kooperatifin 3 lojmanlı 1 adet hizmet binası, 700 ton kapasiteli deposu, 20 ton kapasiteli 

motorin tankı, Ahiboz mahallesinde 1 adet hizmet bürosu ve 1 adet hizmet aracı 

bulunmaktadır. Kooperatifin kadrosu 1 müdür, 1 ziraat mühendisi (teknik eleman), 2 

memur ve 1 hizmetliden oluşmaktadır. Kooperatifin 2015 yılsonu itibariyle 786 ortağı 

bulunmakta olup, bunların 450 adedi aktif olarak kooperatif ile ilişkilerini 

sürdürmektedir. Ortakların taahhüt ettiği sermaye 874.196,65 TL, ödedikleri sermaye 

544.855,48 TL ve ödenmiş sermaye payı ise % 63,47 olmuştur.  

Kooperatifin kayıtlı ortakları ve aktif ortakları sistematik bir şekilde artmıştır. 2010 

yılında 722 olan kayıtlı ortak sayısı, 2015 yılında 786’ya, 2010 yılında 291 olan aktif 

ortak sayısı 2015 yılında 450’ye çıkmıştır. Bunlara bağlı olarak 2010 yılında kayıtlı 

ortaklar içinde aktif ortak oranı % 40,30 iken, bu oran 2015 yılında %57,30 olmuştur 

(Çizelge 8.1). Kooperatifte kayıtlı ortaklar içinde, kooperatifle birlikte çalışan ortak 

sayısının gün geçtikçe artış gösterdiğini ifade etmesi bakımından önemli bulunmaktadır.  

Çizelge 8.1 967 sayılı Gölbaşı TKK’nin yıllara göre ortak sayıları (Anonim 2016) 

Yıllar Kayıtlı Ortak Aktif Ortak Aktif Ortak Oranı (%) 

2010 722 291 40.3 

2011 730 334 45.8 

2012 725 308 42.5 

2013 734 314 42.8 

2014 749 402 53.7 

2015 786 450 57.3 

Tarım Kredi Kooperatifleri öz kaynaklarının dışındaki kredi ihtiyaçlarını 2012 yılına 

kadar Ziraat Bankası’nın kendisine tahsis ettiği plasmanlarla karşılamıştır. Bu sistemde 

tahsis edilen plasmanın üstündeki kredi taleplerini karşılamak mümkün olamamaktadır. 

Bazı kooperatiflerde ise plasman kullanılamadığı için atıl kalmıştır. Bu sistemin 
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arızalarını gidermek üzere 2012 yılından itibaren yabancı kaynak temini kooperatiflerden 

alınarak Merkez Birliği vasıtasıyla sağlanmaya başlanılmıştır. Merkez Birliği tarafından 

Ziraat Bankası ve ihale usulüyle diğer bankalardan da kredi temin etmek suretiyle 

kooperatif kredi ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu nedenle 2012’den sonra yabancı kaynaklar 

Bölge Birliği kanalıyla Merkez Birliği’nden temin edilmiştir. 

İncelenen 967 sayılı Gölbaşı Tarım Kredi Kooperatifi’nin 2010 yılında 4.348.749,96 TL 

olan özkaynakları, 2015 yılında 9.037.966,66 TL’ye ulaşmıştır. Aktif ortak sayısıyla 

birlikte kredi talebinin artması neticesinde 2010 yılında 1.500.000,00 TL olan dış kaynak 

kullanımı ve 2015 yılı sonu itibariyle 16.674.580,21 TL olmuştur (Çizelge 8.2). 

Çizelge 8.2 967 sayılı Gölbaşı TKK’da yıllara göre kredi kaynakları (Anonim 2016) 

Yıllar 
Kullanılabilir 

Özkaynak (TL) 

Kullandırılan Kredi 

Miktarı (TL) 

Dış kaynaklar(TL) 

Ziraat Bankası Bölge Birliği 

2010 4.348.749,96 2.138.358,28 1.500.000,00 - 

2011 4.833.354,39 3.852.479,63 2.500.000,00 - 

2012 5.723.825,60 5.386.489,28 800.000,00 - 

2013 6.615.555,16 5.839.351,77 - 3.387.876,12 

2014 7.630.137,67 9.896.779,51 - 9.228.814,50 

2015 9.037.966,66 11.155.778,85 - 16.674.580,21 

25/5/2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 5661 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve 

Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup 

Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkındaki Kanun’a göre 30.1.2004 

tarihinden önce grup senetlerle kullandırılan kredilerde, bu senetlerde bulunan kefillerin 

kefillikleri sona erdirilmiştir. Borçlunun aciz vesikası olması durumunda, borç Hazine 

tarafından karşılanmıştır. 2011 yılında yapılan düzenlenme ile kanun genişletilmiş ve 

30.1.2004 tarihinden önceki tekli senetli krediler de bu kapsama dahil edilmiştir. 

İncelenen 967 sayılı Gölbaşı Tarım Kredi Kooperatifi’nde, 2010 yılında 2.138.358,28 TL 

kredi kullandırılmış ve o yıl için %94 cari tahsilat oranı sağlanmıştır. 2010 yılı için genel 

tahsilat oranı ise %91,6’dır. Kooperatif 2011 yılında 3.852.479,63 TL kredi kullandırmış 

ve genel tahsilat oranı %99,72’ye artmıştır (Çizelge 8.3). Genel tahsilat oranındaki bu 

artışın büyük ölçüde 2011 yılında çıkarılan kanunla birlikte, çiftçi barışının sağlanması, 



 
 

61 
 

daha çok ortağın aktif ortak haline gelmiş olması ve borcunu ödeyemeyecek olan 

ortakların borcunun Hazine tarafından karşılanmış olmasından kaynaklandığı 

görülmektedir. Genel olarak Gölbaşı Tarım Kredi Kooperatifi’nin 2010 - 2015 

döneminde kullandırdığı kredi miktarının artış gösterdiği ve tahsilat oranında her yıl 

%90’ın üzerinde olduğu görülmektedir (Çizelge 8.3). 

Çizelge 8.3 967 sayılı Gölbaşı TKKda yıllara göre tahsilat oranları (Anonim 2016) 

Yıllar 
Kullandırılan Kredi 

Miktarı (TL) 

Vadesi Geçen Alacak 

Miktarı (TL) 

Tahsilat oranı(%) 

Cari Genel 

2010 2.138.358,28 182.434,83 94,00 91,60 

2011 3.852.479,63 43.528,15 98,60 99,72 

2012 5.386.489,28 29.953,18 99,10 99,41 

2013 5.839.351,77 12.187,70 99,80 99,97 

2014 9.896.779,51 73.305,31 98,55 98,60 

2015 11.155.778,85 407.985,47 95,39 95,55 

967 sayılı Gölbaşı TKK’nın vadesi geçen alacak miktarı 182.434,83 TL olup, bu miktarın 

167.492,66 TL’si kanuni takibe aktarılan krediler ve 2.761,20 TL’si muaccel edilen 

alacaklardır. Vadesi geçen alacakların 33.041,83 TL’lik kısmının fiili icraya verilerek 

tahsil edilmeye çalışıldığı görülmektedir (Çizelge 8.4). 2011 yılında 43.528,15TL’lik 

alacağın, 15.837,00 TL’lik kısmının; 2012 yılında 29.953,18 TL’lik alacağın, 10.457,10 

TL’lik kısmının; 2013 yılında 12.187,70 TL’lik alacağın, 10.457,10 TL’lik kısmının; 

2014 yılında 73.305,31 TL’lik alacağın, 6.863,50 TL’lik kısmının; 2015 yılında 

407.958,47 TL’lik alacağın, 6.606,06 TL’lik kısmının icra takibi ile tahsil edilmeye 

çalışıldığı dikkati çekmektedir (Çizelge 8.4).  

Çizelge 8.4 967 sayılı Gölbaşı TKK’nin yıllara göre vadesi geçen alacaklar (Anonim 2016) 

Yıllar 
Vadesi Geçen 

Alacak Miktarı 

(TL) 

İdari Takibe 

Aktarılan 

(TL) 

Kanuni Takibe 

Aktarılan (TL) 

Muaccel 

Edilen 

Alacak (TL) 

İcraya 

Verilen 

Alacak (TL) 

2010 182.434,83 - 167.492,66 2.761,20 33.041,83 

2011 43.528,15 - 27.691,15 - 15.837,00 

2012 29.953,18 257,18 19.238,90 - 10.457,10 

2013 12.187,70 - 1.730,60 - 10.457,10 

2014 73.305,31 3.048,53 82.110,69 - 6.863,50 

2015 407.985,47 1.341,06 438.168,62 34.338,42 6.606,06 
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Kooperatiflerde icraya verilen 2 ortağın durumu örnek olması bakımından incelenmiş 

olup, iki örnek olayın sonuçları aşağıda özet olarak sunulmuştur:  

 3146 nolu ortağın 1.8.2008 tarihinde ayni olarak aldığı gübre kredisi borcu 7.751,59 

TL ve aynı tarihte ayni olarak aldığı tohum kredi borcu 5.444,00 TL’dir. Sigorta ve diğer 

masraflarla birlikte toplam borcu, 09.12.2009 tarihinde 17.913,05 TL olarak icraya 

intikal ettirilmiştir. İcra tarafından kooperatife rehinli olan araç 7.086,52 TL’ye 

satılmıştır. Bu tutarın borcu karşılamaması sebebiyle kalan kısım halen hesaplarda 

bekletilmektedir. Teminatsız kalan borcun ilgiliden tahsil edilememesi halinde, ancak 

kefillerine başvurularak tahsil edilebilecektir. 

 2819 nolu ortağın kredi borcunu ödememesi sebebiyle 2010 yılında icraya verilmiştir. 

Satış öncesinde icra dairesince gayrimenkuller üzerinde yaptırılan kıymet takdirinin 

sonuçlarına göre taşınmazın değerinin, ortağın kredi borcunun çok üzerinde (449.312,74 

TL) olduğu ortaya çıkmıştır. Ortak taşınmazın icra yoluyla satışın önce borcunu 

ödeyerek kapatmış ve taşınmazının satışını önlemiştir. Ortağın 2011 yılında yeniden 

kredi talep etmesi üzerine, 10.000 TL kredi tespit edilerek, aktif olarak kooperatifle 

çalışmasına devam ettiği görülmüştür. 
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9. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Tarım sektörünün taşıdığı riskler, gelir ve giderlerin elde ediliş zamanının uyumlu 

olmaması ve kayıt dışılığın yaygınlığı gibi nedenlerle özel bankaların tarımsal kredi 

kullandırmak istekliliğinin düşük olduğu görülmektedir. Bu koşullarda oluşan sermaye 

yetersizliğini gidermek için özellikle küçük üreticilerin ya örgütlü kredi kurumları ya da 

tarımsal kredi amaçlı olarak örgütlenmemiş kurumlara başvurmaları zorunluluğu 

doğmaktadır. Sermayesi yetersiz olan küçük üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

başvuru yapabileceği kurumların başında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 

gelmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri daha çok kısa ve orta vadeli kredi taleplerini 

genel olarak ayni kredi olarak karşılamaktadır. Böylece üreticinin tarımsal girdi ihtiyacını 

doğrudan karşılayarak verilen kredinin farklı amaçlarla kullanımını engellemiş 

olmaktadır. Bu çerçevede kooperatiflerin 2015 yılında 5.750.625.818,67 TL’lik kredi 

kullandırmış olup, 2012-2014 döneminde tahsilat oranının %90’nın üzerinde ve oldukça 

yüksek düzeyde olduğu dikkati çekmektedir. Bununla birlikte tahsilat oranlarına 

yapılandırılan ve ertelenen kredi borçlarının tahsil edilmiş kredi gibi yansıtıldığı ve sonuç 

olarak tahsilat oranlarının fiili duruma göre daha yüksek olduğunun gözden uzak 

tutulmaması gerekir.  

Birçok ülkede ve Türkiye’de tarımsal kredi pazarına devletin sıklıkla müdahale ettiği ve 

bunun temel gerekçesinin stratejik öneme sahip olan tarımsal üretiminin 

sürdürülebilirliğini sağlamak ve genel olarak geniş üretici kitlesi barındıran tarım 

kesimini ekonomik ve sosyal yönlerden korumak olarak ortaya çıkmaktadır. Bu maçla 

kredi borçlarının ertelenmesi, yeniden yapılandırılması ve borçlar ve/veya faizlerinin 

silinmesi ile piyasa koşullarına oranla Hazine desteği ile daha düşük faiz oranı üzerinden 

kredi verilmesi gibi uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Tarımsal kredi pazarında 

görev alan kooperatifler, kamu ve özel bankaların yapılan düzenlemelere uygun olarak 

kredilendirme yaptıkları görülmekte ve bu yolla oluşan zararın da tarım destekleri 

kapsamında devlet tarafından karşılanması yoluna gidilmektedir. Bu koşullarda tarımda 

kredi uygulamasının özellik gösterdiği ve bu amaçla hemen her ülkede yasal düzenleme 

ve örgütlenme modellerinin geliştirildiği dikkati çekmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de 

1920’lerden bu yana yapılandırılması tamamlanan Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredi 

uygulaması alanında önemli bir deneyiminin oluştuğu, ancak kooperatiflerin büyütülmesi 
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ve güçlü birim kooperatiflerin ortaya çıkarılması, atıl varlıkların ekonomiye 

kazandırılması ve ortakların mali analizi ve varlık değerleme çalışmalarının çok yetersiz 

olduğu tespit edilmiştir.  

Tarım Kredi Kooperatifleri Kredi Kayıt Bürosu (KKB), ÇKS ve TAKBİS sistemlerine 

kayıtlı olup, kredi kullandırma esnasında bu sistemlerden yararlanmaktadır. Bunların 

dışında kooperatif yetkililerinin yaptığı değerleme ve araştırmalar neticesinde ortak için 

kredi limiti belirlenir. Kooperatif yetkililerinin kredi limiti belirlemek için yaptıkları 

değerleme işleminde, ortağın sahip olduğu gayrimenkul ve menkullerinin değeri tespit 

edilmekte olup, bu amaca yönelik Genelgenin kapsamının çok yetersiz olduğu, bilimsel 

esaslar ile uluslararası değerleme standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Benzer 

biçimde Ziraat Bankası tarafından uygulanan arazi barem değer çalışması da açıkça 

değerleme biliminin temel ilkeleri ve uluslararası değerleme standartları ile çelişmekte ve 

her iki düzenlemenin de yeniden ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre ortaya çıkan sonuç ve tespitlerden hareketle; (i) kooperatifin 

kredi kullandırma sürecinde KKB sistemini daha etkin kullanmasının, kredi geri dönüş 

riskini azaltacağı, (ii) değerleme işlemlerinin gerçekçi biçimde yapılabilmesi için 

üniversitelerle temasa geçilerek, kooperatif personelinden en az birinin asgari düzeyde 

değerleme ve varlık yönetimi bilgileri ve uygulama deneyimine sahip olmasının yerinde 

olacağı düşünüldüğü ve (iii) değerleme işlemlerinin gerçekçi bir şekilde yapılması ve geri 

dönüş riskinin azaltılması için 100.000 TL ve üzeri kredilerde gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarına yaptırılmasının uygun olabileceği düşünülmektedir. Ortakların kısa 

ve orta vadeli ve nispeten düşük parasal tutarlı ihtiyaçları için kooperatiften kredi desteği 

aldıkları, kooperatifin kredi kaynaklarının öz kaynaklar ile yurtiçi banka ve finans 

kurumlarından alınan kredilerden oluştuğu, kredi kullandırılması esnasında yapılan 

değerleme işlemlerinin kaba bir tahmin niteliğinde bulunduğu ve kooperatifin tahsilat 

oranının yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Tarım kooperatiflerinde teminat amaçlı 

değerleme, proje geliştirme ve değerleme çalışmalarının rasyonel olarak yapılabilmesi 

için gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının özellikle birlik ve merkez birliği 

düzeylerinde istihdam edilmesi ve değerleme hizmetlerinin söz konusu uzmanlardan 

oluşan ekip tarafından yürütülmesinin hizmet kalitesini artıracağı tespit edilmiştir.     
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