10.Hafta: Tarımda Kredi Uygulamaları ve Kredi Piyasasındaki Gelişmeler
Teşkilatlı Kredi Kuruluşlarını Yapısı ve İşleyişi: T.C. Ziraat Bankası









T.C. Ziraat Bankası 15 Ağustos 1888 tarihinde kurulmuştur.
1863 yılında Mithat Paşa ‘’ Memleket Sandıkları’’ ilk kredi kooperatifleri
uygulamasını başlatmıştır. Önceleri ‘’Menafi Sandıkları’’ sonra da işletmelerin
tarım kredisi ihtiyacını karşılamak için yeni bir kredi kuruluşu (TCZB)
kurulmuştur.
Ziraat Bankası 1924 yılına kadar sadece tarım kredisi veren bir devlet
kuruluşu iken 19 Mart 1924 yılında çıkarılan Yasa ile Banka, Devlet kuruluşu
olmaktan çıkarılarak 30 Milyon Lira sermayeli 99 yıl süreyle anonim şirket haline
getirilmiştir. Bu Yasa ile Bankaya tarım kredisi yanında her türlü kredi
işlemlerini yapma yetkisi de verilmiştir.
12.6.1937 yılında çıkarılan 3202 sayılı Yasa ile Banka anonim şirket statüsünde
çıkartılarak tüzel kişiliğe sahip, her türlü bankacılık işlemlerinin yürütülmesinde
etkili bir devlet kuruluşu haline getirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası adını almıştır. 2001 yılına kadar Bankanın statüsü ve durumu yasa ve
yönetmeliklerle sürekli değişikliğe uğramıştır.
2000 tarih ve 4603 sayılı yasa ile TCZB Anonim Şirket haline getirilmiş,
kamu bankalarının yeniden yapılandırılması kapsamında değişim
gerçekleştirilmiştir (Faiz oranları günlük belirlenmiş, kredi açılması
koşullara bağlanmış, kredi takibi ve kontrollü düzenlenmiştir.

Özel Bankaların Tarım Sektörüne Yönelik Kredileri ve Vadeleri
Bankalar
Tarımsal Kredi Çeşitleri
Deniz bank
Bitkisel ve ağaca dayalı ürünler
Süt hayvancılığı kredileri
Sera kredileri
Traktör ve tarımsal ekipman
kredileri
Sera yapım kredileri
Hayvancılık yapım kredileri
Meyve tesis kredileri
Arazi alım kredisi
Projeli işletme kredileri
Finans bank
Tarım makine kredisi
Sera modernizasyon kredisi
Mahsul destek kredisi
Garanti bankası
Traktör kredileri
Temlikli zirai kredileri (buğday,
biralık arpa, ayçiçeği, mısır, pamuk
ve şekerpancarı, salçalık domates,
patates, kesme çiçek ve tohumluk,
organik tarım sera kredileri
Şeker bank
Traktör kredileri
Her türlü tarımsal girdi kredileri
(Tohum, ilaç, gübre vb.)
Akbank
Tarım kredileri
Fatura ödemeleri

Vadeleri
12-48 ay vadeli

9-36 ay vadeli

36 aya kadar
vadeli

36 aya kadar
vadeli
36 aya kadar
vadeli

Anadolu bank
İş bankası

Dolu sigortası
Hayat sigortası
Tarım ihracatına
krediler
Traktör kredileri

yönelik

özel ----------------36 aya kadar
vadeli

Tarım Kredi Kooperatifleri
 Türkiye’de bugünkü anlamda ilk tarımsal kredi 1863 yılında Mithat Paşa
tarafından kurulan ‘’Memleket Sandıkları’’ ile başlamış bulunmaktadır.
 Modern kooperatifçilik anlayışının kurumsallaşması ve temel hukuksal normlara
kavuşturulması 1924 yılında çıkarılan ‘’İtibarı Zirai Birlikler Kanunu’’,
 1929 yılında yayınlanan 1470 sayılı ‘’Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu’’
 1935 yılında yürürlüğe giren 2836 sayılı ‘’Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu’’ ile
gerçekleşmiştir.
 1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı yasa ile Kooperatiflerin Bölge Birlikleri ve
Merkez Birliği organizasyonu içinde teşkilatlanması mümkün olmuştur.
Tarım Satış Kooperatifi ve Birlikleri
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı(GTHB)
Diğer Yerel Kurum ve Kuruluşlar (STK, İl yerel idareleri vb.)

