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8. SERA YATIRIMINA BAfiLAYAN G‹R‹fi‹MC‹YE
ARZOLUNAN ‹MKÂNLAR

8.1. YATIRIMCI ‹Ç‹N F‹NANSAL ‹MKÂNLAR

Yat›r›mc›lar aras›nda ithalde KDV muafiyeti olarak da adland›r›lmakla birlikte KDV için söz
konusu olan ertelemedir. Ancak yat›r›m döneminde bir ödeme ve finansman söz konusu
olmay›p, iflletme döneminde indirilebilir KDV olufltu¤unda mahsup yoluna gidilir. ‹thalata iliflkin
gümrük vergisi (varsa) ve flimdilik vadeli ödemelerde % 3 olarak uygulanan KKDF al›nmamaktad›r.

Komple sera üniteleri makina-ekipman olarak kabul edildi¤inden ithal ürün global listesinde
bu flekilde yer almaktad›r. Böylece projede yer alan her detay ürün için gerekli olan TSE
analizleri ve GTIP (gümrük tarife istatistik pozisyonu) karmaflas› da asgariye indirilmifl olur.

8.1.1.1. ‹thal ekipmanda vergi ve KDV muafiyeti ertelemesi

8.1.1. TEfiV‹KLER
Tar›msal üretim yat›r›mlar›nda teflvik belgesi almak kayd›yla yararlanabilecek teflvikler

flunlard›r: (Teflvik Belgesi müracaat› için yat›r›m tutar›n›n 400 Milyar TL olmas› flart› aranmaktad›r.)

fiirket kuruluflundan arazi al›m›na,kredi faizinden sermaye artt›r›m›na  kadar do¤abilecek
vergi ve harçlardan muafiyet sa¤lanmaktad›r.

8.1.1.2 Vergi, resim ve harç istisnas›

Serac›l›k yat›r›mlar›nda daha önce yöre fark› gözetmeksizin % 100 olarak
uygulanmakta olan yat›r›m indirimi 2003’ten itibaren % 40 olarak olarak uygulan-
maktad›r. Ancak daha önceki uygulamada indirilen tutar üzerinden % 19 stopaj ödendi¤i ve
yeni uygulamada stopaj olmad›¤› dikkate al›n›rsa, Kurumlar Vergisi oran›n›n % 33 olmas›
durumunda teflvik oran› ayn›d›r. Hatta indirim tutar› bitene kadar ödeme yap›lmamas› nedeniyle
yeni uygulaman›n özellikle yeni kurulacak flirketlerde daha avantajl› oldu¤u aç›kt›r.

        8.1.1.3. Yat›r›m ‹ndirimi

2004 y›l› içinde yafl sebze meyve ve kesme çiçe¤e yönelik henüz kesinleflen bir karar
bulunmamakla birlikte her y›l oldu¤u Nisan ay›nda 2004 y›l› için Para Kredi ve Koordinasyon
Kurulu’nun Tar›msal Ürünlerde ‹hracat ‹adesi Yard›mlar›na ‹liflkin bir karar almas› yönünde
haz›rl›k yap›ld›¤› bilinmektedir. Bu yard›mlar›n belli bir oranda nakdi olmakla birlikte daha çok
elektrik, telefon, SSK ve kurumlar vergisi aç›s›ndan mahsuplaflma yöntemi ile uygulanaca¤›
beklenmektedir. Bu teflvikler, Resmi Gazete’de yay›nlanmas›ndan sonra fiilen gerçeklefltirilen
ihracatlar›n karfl›lar›nda belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde üyesi bulunulan ‹hracatç›
Bir l ik ler i  Genel Sekreter l ik ler i ’nce hesaplanmakta ve yönlendir i lmektedir .

8.1.1.4.  ‹hracatta Devlet Yard›mlar›
Uygulay›c› kurulufl olarak ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterlik’lerinin alan›nda bulunan devlet

yard›mlar› afla¤›daki flekilde s›ralanm›flt›r.

                  8.1.1.4.1. Tar›msal Ürünlerde ‹hracat ‹adesi

Türk ürünlerinin yurtd›fl›nda markalaflmas› ve Türk mal› imaj›n›n yerlefltirilmesine yönelik
faaliyetlerin desteklenmesi hakk›ndaki tebli¤,  27/12/1994 tarihli ve 94/6401 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› ile yürürlü¤e giren “‹hracata Yönelik Devlet Yard›mlar› Karar›”na dayan›larak
haz›rlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 21/08/2003 tarihli ve 2003/3 say›l› Karar›na
istinaden haz›rlanm›flt›r.

                   8.1.1.4.2. Markalaflma Tan›t›m Deste¤i
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8.1.2.  KRED‹ OLANAKLARI

8.1.2.1. Yat›r›m Kredileri

Ülkemizde yaflanan finansal krizin sonucu olarak uzun vadeli ve düflük maliyetli yat›r›m
kredilerini,yerli kaynaklardan tedarik etmek bugün bile neredeyse olanaks›zd›r. Ziraat Bankas›
yat›r›m kredileri de tar›msal üretim için oldukça pahal›d›r. Ancak, yeterli teminatlar verilmek
kayd›yla yurt d›fl›ndan uygun finansman imkânlar› sa¤lanabilir. Bu kredilere arac›l›k eden yerli
bankalar yan›nda özellikle büyük boyutlu yat›r›mlarda Türkiye’de flubesi veya temsilcili¤i
bulunan yabanc› bankalar›n kaynaklar› da araflt›r›lmal›d›r.

Yurt d›fl› kaynaklar için, genellikle harici garanti talep edilmektedir. Bu durumda yerli arac›
banka yan›nda, teyid verecek yabanc› bankadan kaynaklanan komisyon ve masraflar oldukça
yüksek olabilmektedir. Kredi araflt›rmas›nda arac› bankalar›n seçimine dikkat edilmeli ve
komisyon maliyetleri iyi araflt›r›lmal›d›r.

Sera,›s›tma,sulama sistemleri ve otomasyonun tümünün veya bir bölümünün ithalâtla
karfl›lanmas› durumunda tedarikçi firmalar›n sa¤layabilece¤i krediler ciddi flekilde araflt›r›lmal›d›r.
Bunlar ço¤unlukla menfle ülkenin exim kredileri olup, ihracatç› firma üzerinden 2-3 y›l veya
daha uzun vadeli verilebilmektedir. ‹hracat› teflvik amaçl› oluflu nedeniyle ço¤unlukla normal
kredilerden daha uygun maliyetli ve akreditif karfl›l›¤› olmas› nedeniyle bindirilmifl maliyetleri
daha az olabilmektedir. Hollanda,‹spanya,ABD ve daha pekçok tedarikçi ülkenin bu tür kredileri
vard›r.

8.1.2.2.Yat›r›m mallar›n› pazarlayan ülkelerin ihracat (Exim) kredileri

Yurtd›fl›nda düzenlenen fuar ve sergilere ulusal düzeyde (sektörel) veya bireysel kat›l›mlar
desteklenmektedir. Fuar›n Bitifl tarihini müteakip 6 ay içerisinde talep edilen evraklarla birlikte
üyesi bulunulan ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne baflvuruda bulunulmas› gereklidir.

                  8.1.1.4.3. Fuar Deste¤i

                  8.1.1.4.4. Yurt d›fl›nda ofis-ma¤aza açma, iflletme ve marka tan›t›m
faaliyetlerinin desteklenmesi

29.01.2000 tarih  23948 say›l› ve 05.11.1998 tarih ve 23 524 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan Tebli¤ ile amaçlanan, Türkiye'de ticari ve s›nai faaliyette bulunan veya yaz›l›m
sektöründe ifltigal eden bir flirketin,  pazar potansiyellerini realize ederek pazar paylar›n›
artt›rmas› ile ürünlerimizin genifl çapl› ve uzun süreli tan›t›m›n›n yap›lmas›n› teminen yurt d›fl›nda
mal ticaretine yönelik faaliyette bulunacak flirket kurmalar›, depo ve ma¤aza açmalar› ve
iflletmelerinden do¤acak giderlerinin uluslararas› kurallara göre devletçe karfl›lanmas›d›r.

Kobilere yönelik KOSGEB desteklerine ait genifl kapsaml› bilgi, kurumun www.kosgeb.gov.tr
 sitesinden detayl› bir flekilde al›nabilir. Örne¤in Doku Kültürü konusunda bir yat›r›m›n KOSGEB
destekleri içerisinde yer almas› veya bir yafl sebze üretici firman›n ülke içi bir g›da fuar›na
KOSGEB deste¤i ile kat›lmas› gibi uygulamalar›n yer ald›¤› bu destekler ilgili kurumlar
çerçevesinde takip edilebilir.  Pazar araflt›rmas› deste¤i, araflt›rma-gelifltirme (ar-ge) yard›m›na
iliflkin destek, çevre maliyetlerinin desteklenmesi, e¤itim yard›m› destekleri gibi genifl finansman
destek programlar› söz konusudur.

                  8.1.1.4.5.  Di¤er Devlet Yard›mlar›
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Kimler Yararlanabilir :
Gerçek ve tüzel kiflilere T.C. Ziraat Bankas› ve Tar›m Kredi Kooperatiflerince düflük faizli

kredi kulland›r›lmas› ile ilgili 16.2.2004  Tarihli ve 2004 / 6480 say›l› kararnamenin eki karar›n›n
uygulama esaslar›na ait tebli¤inde yer alan :

8.1.2.3. Düflük Faizli Kredi Kulland›r›lmas›

ARGE’ye Yönelik Düflük Faizli Kredi :
Bununla birlikte 9.Madde’ye göre de her türlü tar›msal faaliyete yönelik araflt›rma ve gelifltirme

çal›flmalar›nda bulunan gerçek ve tüzel kiflili¤e sahip kurum ve kurulufllar›n yapacaklar› projeli
araflt›rma gelifltirme faaliyetleri için bankan›n tar›msal krediler için uygulad›¤› cari faiz oran›ndan,
% 40 indirimli oranda azami 3 y›l vadeli yat›r›m kredisi kulland›r›l›r.

Sözleflmeli Tar›m Yap›l›yor ‹se Destek Var M› ?
Sözleflmeli tar›m çerçevesinde yap›lan tar›msal faaliyetler, sözleflmenin içeri¤i mevzuata

uygun oldu¤u takdirde kredilendirilebilmektedir.

Kayna¤›n Tahsisinde Serac›l›k Ne Kadarl›k Bir Dilim ‹çinde Yer Al›yor ?
Tebli¤in 11. maddesine göre karar kapsam›nda kulland›r›lacak kredilerin faizlerinin indirilmesi

amac›yla bankaya ve TKK’ne tahsis edilecek kayna¤›n % 20’si kontrollü örtüalt› tar›m›na , %5’i
ise tar›msal araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine yönelik olarak  kulland›r›laca¤› belirtilmektedir.

Nereye Baflvurulacak ?
Ayn› tebli¤e göre yat›r›m ve iflletme kredisi baflvurular›, bankaya ve TKK’ne yap›laca¤› da

ifade edilmektedir. Tebli¤e göre baflvurular›n banka ve TKK’nin usul, esas ve mevzuatlar›
dahilinde de¤erlendirilece¤i belirtilmektedir.

Modern Seralara Yönelik Düflük Faizli Kredi :
8.Madde’ye göre kontrollü örtüalt› (modern seralarda) üretme koflullar›na sahip en az 5

dekar büyüklü¤ündeki seralarda 27/12/2003 tarih 25329 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
‘’Kontrollü Örtüalt› Üretiminin Uygulamas›na ‹liflkin Yönetmenlik’’e uygun olarak örtü alt›
yetifltiricili¤i yapt›¤› Bakanl›kça tespit edilen iflletmeler haz›rlad›klar› projeler çerçevesinde
Bankan›n tar›msal krediler için uygulad›¤› cari faiz oran›ndan, % 30 indirimli oranda azami 1
y›l iflletme kredisi, azami 3 y› l  vadeli yat›r ›m kredileri kulland›r› lmaktad›r.

• Eximbank kredileri:
Eximbank taraf›ndan sa¤lanan SÖ‹K (Sevk Öncesi ‹hracat Kredileri ) Türk Liras› ve döviz
baz›nda, 180 gün veya 360 gün vadeli olarak al›nabilmektedir. Maliyetleri ticari kredilerden
daha uygun koflullarda ve faiz ödemeleri 180 gün sonunda oldu¤undan ihracat yapan iflletmeler
için uygundur.

• ‹hracat kay›tl› döviz kredileri :
Bankalar ihracat kay›tl› döviz kredilerini 1 y›l veya daha uzun vadeli verebilmektedirler. Maliyeti
Eximbank kredilerinden biraz daha yüksek olmakla beraber, bugünkü koflullarda ihracat yapan
firmalar için uygun kredilerdir.

8.1.2.4. ‹hracat Yapan ‹flletmeler ‹çin ‹flletme Dönemi Kredileri
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8.2. TARIM ‹fiLETMELER‹N‹N S‹GORTALANMASI

Ülkemizde tar›m iflletmelerinin sigortalanmas› ve özellikle ürün sigortas› ciddi sorunlar içeren
bir konudur. Sigorta poliçelerinin içeri¤i ve sigortalama maliyetlerinin yüksekli¤i nedeniyle
pekçok iflletme ya sigortas›zd›r, ya da düflük de¤erlerden sigortalanmaktad›r.

Ülkemizde tar›m sigortas›ndan genel anlamda anlafl›lan dolu sigortas›d›r. Sera,donan›m
ve ürün için talep edilen di¤er teminatlar dolu teminat› olmadan verilmemektedir. Dolu
teminat›nda ise tam bir karmafla vard›r. Plastik seralarda dolu teminat› cam seralardan daha
yüksektir. Oysa plastik serada dolu zarar› genelde plastik örtü ile s›n›rl›d›r ve süratle de¤ifltirilebilir.
Cam serada ise k›r›lan camlar› de¤ifltirmek zaman al›r ve genelde ürün zarar görür. K›r›lan
camlar›n temizlenmesi ise bir sorundur.

Modern serac›l›kta kullan›lan iyi bir plastik sera, klasik tip cam seradan daha pahal›d›r.
Ayr›ca plasti¤e uygulanan prim oran› yüksek olunca,çok daha
donan›ml› ve sa¤lam olan bu seran›n sigorta primi bir hayli yüksek olmaktad›r. Örnekleri
ço¤altabilecek bu çarp›kl›k, modern seralarda konstrüksiyon ve ürünün sigortalanmas›n›
güçlefltirmektedir.

Bu temel soruna dikkat çektikten sonra baz› noktalar›n alt›n› çizmek istiyoruz.
• Baz› sigorta flirketleri yetkili olmamalar› nedeniyle yang›n poliçesi ile dolu teminat› verme

yolunu seçmektedirler. Bu tür poliçelerin kapsamlar› dikkatle incelenmelidir.
• Poliçelerin muafiyet oranlar›, s›n›rlar› ve muafiyet tan›m› iyi irdelenmelidir.  Baz› poliçelerde

muafiyetler proje toplam bedeli üzerinden tan›mlanmaktad›r ki pekçok hasar bu durumda
kapsam d›fl› kalabilmektedir.

• Sera ve ürün sigortas› yapt›r›lmasa bile, makina, ekipman,elektrik, elektronik, ›s›tma ve
sulama merkezleri ve demirbafllar için makina k›r›lmas› ve elektronik cihaz sigortas› ayr›ca
yapt›r›lmal›d›r. Tabii ki seralar d›fl›ndaki tüm yap›lar›n seralardan ayr› deprem – yang›n vb.riskler
için sigortalanmas› mümkündür.

Resim:
Cam serada k›r›lan
camlar› de¤ifltirmek
zaman al›r ve ürün zarar görür



Ülkemizde modern sera iflletmecili¤i ve yetifltiricili¤inde deneyim kazanm›fl eleman bulman›n
güçlü¤ünü belirtmek zorunday›z. Olanlar›n da büyük  ço¤unlu¤u üretimin tüm sorunlar›n› tek
bafl›na aflabilecek bilgi ve deneyime sahip de¤illerdir. Ülkemizde ziraat mühendisli¤i e¤itiminde,
günümüzde bireysel geliflim için elzem olan lisan e¤itiminin yayg›n olmay›fl› yan›nda tak›m
çal›flmas›na ve iflletme yönetimine a¤›rl›k verilmemesi, mezun olan ziraat mühendislerinin köy
kökenli olmamalar› halinde her türlü pratik bilgi ve deneyimden yoksun olmalar› bilinen bir
gerçektir. Bu nedenle ziraat mühendisleri için tahsil sonras› iflletmelerde kazan›lan bilgi ve
deneyim büyük önem tafl›maktad›r. Ekonomik ölçekte, modern iflletmelerin az oluflu ve
geçmiflinin  fazla eskiye dayanmamas› nedeniyle yeterli say›da deneyimli eleman yetiflmemifltir.
Sektörde uzunca süre çal›flan ve yetifltiricilikte iyi düzeye gelen mühendislerin ço¤u ise,
sektörün küçük aile iflletmelerinden oluflmas› ve bunlar›n da klasik ürünlere ve lokal çeflitlere
yo¤unlaflmas›  nedeniy le ,
topraks›z üretim, bilgisayarl› iklim
kontrollü seralarda, pazar›n talep
etti¤i yeni tür ve çeflitlerin
yetifltiricili¤i gibi oldukça yeni
say› lan konularda yeter l i
deneyime sahip de¤illerdir.
Bu durumda yeni kurulan
iflletmelerin en büyük ihtiyac›
hem bugünü kurtarmak, hem de
yar›n›n kadrolar›n› yetifltirmek
üzere deneyimli dan›flmanlar
bulmak ve istihdam etmektir.
Say›s› çok olmasa da sebze ve
baz› çiçek türlerinde deneyimli
yerli dan›flmanlar yetiflmeye
b a fl l a m › fl t › r .  Y a b a n c ›
dan›flmanlar veya dan›flmanl›k firmalar› ile çal›flmak ta mümkündür. Özellikle ülkemizde yayg›n
olmayan bir üründe baflar› sa¤lamak için yabanc› dan›flmana baflvurulmas› düflünülebilir.

E¤er yabanc› dan›flman tercih edilmiflse geçmifl deneyimi dikkate al›nmal›d›r. Ülkemiz
serac›l›k alanlar›, ‹srail’e göre daha çok ›s›tmaya ihtiyaç duyulan, k›fl aylar›nda Hollanda’ya
göre daha çok, ‹spanya’ya göre daha az ›fl›¤a sahip olan, koflullar› kendine özgü bir bölgedir.
Akdeniz iklim koflullar›nda ve Hollanda’n›n sera teknolojisinde deneyimli bir yabanc› dan›flman
Akdeniz ve Ege bölgelerimiz için do¤ru bir seçim olabilir. Yerli veya yabanc› bir dan›flman ile
çal›flmaya bafllamadan önce düzgün bir sözleflme yap›lmas› ve bu sözleflmede dan›flmandan
beklenen ifller in ve süresinin aç›kça bel ir t i lmesinde büyük fayda vard›r.

‹yi bir dan›flman›n yan›nda yeterli say›da yetifltirilmek üzere yerli genç teknik eleman istihdam›
önerilir. Bu elemanlarda aranacak özellikler, e¤itimde baflar› ve mümkünse biraz deneyim
yan›nda, yabanc› dil,bilgisayara yatk›nl›k, ifl ve iflçi takibi ve tak›m çal›flmas› olmal›d›r.

‹flletmede çal›flacak teknik kadro mümkün mertebe yat›r›m safhas›nda oluflturulmal›d›r.
Teknik kadro yat›r›m›n takibinde görevlendirilerek özellikle teknik donan›m ve bilgisayar kullan›m›
konusunda e¤itilmelidir. Yine bu dönemde mevcut iflletmelerden birisi ile anlaflarak teknik
elemanlar›n buralarda çal›flarak deneyim kazanmas› sa¤lanabilir.

Eurep-Gap kriterlerinin de uygulamaya al›naca¤› günümüzde soruna köklü ve kal›c› çözüm
için üretimde çal›flm›fl teknik elemanlara, üretim dan›flmanl›¤› konusunda bilgi ve beceri
sa¤layacak, 3 aya uzanan uygulamaya yönelik periyodik kurslar düzenlenmesi ve dan›flmanl›k
mesle¤inin ruhsata dayand›r›lmas› gereklidir.

8.3.  ÜRET‹M DANIfiMANLI⁄I VE TEKN‹K DESTEK
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Resim:
Teknik kadro

yat›r›m safhas›nda
oluflturulmal›d›r.


