9.Hafta: Türkiye Tarımında Kredi Piyasası ve Aktörleri
Finansal Piyasaların Fonksiyonları
 Fon arz edenlerden talep edenlere fon akışını sağlamak,
 Menkul değerleri likit (paraya) hale çevirmek,
 Menkul değerlerin fiyatını oluşturmak,
 Fonları ve ekonomik kaynakları tahsis etmek,

Genel olarak finansal piyasalar; para, sermaye, döviz, swap, opsiyon, vadeli ve
gelecek piyasalar olarak yedi gruba ayrılır.
TARIMSAL KREDİ-FİNANSMAN PİYASASI


Organize olmamış-teşkilatlanmamış-piyasalar
Komşu arkadaş, şahıs ve akraba, tüccar, esnaf gibi kimselerden sağlanan ve
bir faiz ödenmesinin söz konusu olmadığı ya da yüksek faiz ödenen, güvene
dayalı ve herhangi bir teminat esasına bağlı olmayan vadesi ise borç olan ve
veren arasında kararlaştırılan, fakat yazılı bir metine geçmeyen bir piyasa.



Neden Tercih Ediliyor? Organizeli kurumların gerçek güvence karşılığı
(taşınmaz ipoteği yoluyla) yoluyla kredileme yapmaları, kredilendirmede
formalitelerin fazlalığı, ikraz birimlerin yetersizliği, kredilerin zamanında ve
uygun koşullarda temin edilmemesi vb.



Organize Olmuş-Teşkilatlanmış- Piyasalar
Kanun ve yönetmelikler ile kurulmuş, kredi ve faiz işlerini belirli esaslara göre
yürüten, kamu ve özel sektöre ait finansman kuruluşları Kamu tarımsal kredi
kuruluşları, tarım kredi kooperatifleri ve özel kredi kuruluşlarıTÜRKİYE’DE KREDİ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN NEDENLERİ

 Ekonomik yapıda görülen gelişmeler (enflasyon ve faiz oranları)
 Türkiye’nin IMF ve DB ile AB’ye uyum sürecinde tarımsal destekleme ve
politikalarındaki değişimi
 Tarıma yönelik desteklemelerin/müdahalelerin giderek azalması sonucunda
kredi piyasasında bankalar arası rekabet edebilirliğine uygun bir zemin
oluşması-Kamu Kaynakları Kullanımının Azaltılması Özel bankaların tarıma yönelik kredi uygulamalarındaki anlayış değişimi
 Özel bankacılığın değişen tarımsal üretim faaliyet/entansif üretim yöntemlerine
uygun kredi paket ve programlarını oluşturmaları
 Özel bankalar üreticinin yaşamını kolaylaştırmayı, üreticiye özgü ürünler
geliştirmeyi, daha uygun koşullarda kredi kullandırmayı, her türlü bankacılık
hizmetlerini sunmayı ve üreticilerin elektronik bankacılık hizmetlerinden
yararlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
 Tarımsal kredi piyasasındaki mevzuat ve düzenlemeler /2000 yılı sonrası
 Hazineden Faiz, indirim vd. Sübvansiyon ve Yardımların Azaltılması

 Tarımsal Kredi Piyasasında rekabetin amaçlanması ve finansman özel sektör
üzerine kaydırılması isteği
TÜRKİYE’DE TARIMSAL KREDİ PİYASASINDAKİ AKTÖRLER









T.C. ZİRAAT BANKASI
T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
TARIM SATIŞ KOOP.
AKRABA-ŞAHIS-TEFECİLER
ÖZEL BANKALAR

