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GİRİŞ;

tarımsal finansmanın gerekliliği



Tarımsal üretim faaliyetinde gelişme



Üretim artışı ve verimlilik



Tarım sektöründe gelir artışı ve refahtaki gelişmeler



Tarım sektöründe sermaye gereksinimi artışı



Teknik ve bilimsel gelişmeler



Tarımsal üretim sürecinde pazarlama gelişimi



Tarım- sanayii etkileşimi/ bütünleşmesindeki gelişmeler



Kırsal kesimin yerinde kalkındırılması



Tarımın Finansmanına Yönelik Organizasyonlar ve Uygulamalar

FİNANSMANI KAVRAMSAL GELİŞİM / FONKSİYONU


Gelişmiş ülkelerde 20. yüzyılın başından itibaren diğer alanlarda olduğu gibi,
finansman alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır.



Sanayileşme ve tarımsal kalkınmaya bağlı olarak işletmelerin artan finansman
talebinin karşılanması önemli bir sorun haline gelmiştir. İşletmelerin artan kredi
taleplerine karşın, özellikle kentsel ve kırsal kesimlerdeki küçük tasarrufların
büyük
işletmelere
aktarılması
veya
küçük
tasarrufların
yatırımlara
yönlendirilmesi kolay olmamıştır. İşletmelerin finansman gereksinimleri, para
bulma veya fon tedariki olarak anlaşılmıştır.



1950’li yıllara kadar finansman kavramı sadece fonların sağlanması olarak
algılanmıştır. İşletmelerin büyümesi, üretimin bütünüyle pazara yönelik olması
ve üretimde endüstriyel girdilerin kullanımına paralel olarak finansman,
işletmelere yeterli, zamanında ve düşük maliyetli fon sağlamak olarak
tanımlanmıştır.



Günümüzde ise finansman, yalnızca fonların tedarik edilmesini değil,
aynı zamanda fonların yatırımını da içermektedir.



Bu kapsamda FİNANSMAN, işletmelerin gereksinim duydukları fonları en uygun
koşullarda temin etmeleri ve bu kaynakların en etkin biçimde kullanımını
sağlamak ve yönlendirmek /yönetmek olmaktadır.



İşletmelerin
amaçlarına
ulaşabilmeleri
için,
sermaye
ve
finansman en önemli kısıtlayıcı faktör olmuştur. Bu bakımdan
finansman fonksiyonu, işletmelerde girişimci kararlarının başarıya
ulaşmasında en büyük etkenlerden biridir.



İşletmelerde üretimin nitelik ve nicelik yönlerinden artırılması,
finansman talebini artırmaktadır. Bu yüzden işletmelerin üretim ve
pazarlama sürecindeki fonksiyonlarının başarısı, büyük ölçüde
finansman kararlarının rasyonel olmasına bağlıdır.



İşletmelerde finansman politikalarının etkinliği, üretim, pazarlama,
üretim girdileri ve işgücü varlığı ve kullanımının birlikte analiz
edilmesi ve değerlendirilmesine büyük ölçüde bağlıdır.



İşletmelerde mevcut olanaklardan faydalanabilmek veya işletmenin
faaliyetini sürdürebilmek için finansman analizi şarttır.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretimin
organizasyonu sorumluluğunu üzerine almış olan işletmeci
(çiftçi), üretim dönemi sonunda yeterli rantabilite elde etme
sorumluluğu ile karşı karşıyadır.
Girişimci gelişen ekonominin gereği olarak, kendisi ve
işletmede çalışan aile fertlerine, daha yüksek bir gelir düzeyi
sağlamak durumundadır. Ayrıca gelecekteki faaliyetleri
düzenli olarak yürütülebilmesi için de öz sermayesini
artırmak zorundadır.

Kamu finansmanı-İşletme finansmanı






Finans = Finansman
İşletme finansmanı (business finance) ≠ kamu
finansmanın (public finance: maliye)
Kamu
finansmanında,
devletin
veya
kamu
kuruluşlarının, toplumun ortak gereksinimlerini
karşılamak amacı ile yapılacak faaliyetlerin finanse
edilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir ifade ile kamu
hizmetlerinin
yapılabilmesi
için
ilgili
kamu
kuruluşları paraya ihtiyaç duymaktadırlar. Bunlar
birer mali olay olup, maliye biliminin konusunu
oluşturur.
İşletme finansmanı ise, her çeşit ticari, sanayi,
tarım ve hizmet işletmelerinin para temin etmeleri
ve kullanmalarını incelemektedir.

Farklı Finansman Kavramları






Günümüze kadar genel ekonomi içinde, finansman
kavramının yeri ve kapsamını gösteren sınırlar
üzerinde tam bir görüş birliği olmamıştır. Bu durum
finansman sorunlarının genel ekonomi içindeki yeri
ve öneminin kavranmasındaki gecikmelerden
kaynaklanmıştır.
Finansman kavramının önemi, her bir teşebbüs için
ayrı ayrı finansman sorunlarının detaylı olarak
incelenmesi ile belirginleşir. Bu süreçe ekonomi
politikası ve piyasa düzeninin de (Piyasa, karma ve
planlı ekonomi) etkisi olmuştur.
İşletmelerde üretim hacmi ve satış olanağını
ekonomik sistemlerin farklılıkları belirleyebilmektedir
ve önemli olan konu finansman sorununun
çözümlenmesidir.



Finansman kelimesi Fransızca
maliye anlamına gelen finans
sözcüğünden gelmektedir. Genel
olarak ödeme emri, devlet geliri
ve para işleri anlamlarında
kullanılmıştır.



Basit
olarak
işletmelerin
öz
artırılması
kullanılmaktadır.



Ekonomistler
önceleri
finansmanı sadece fonların ya
da
sermayenin
temini
anlamında
kullanmışlar
ve
sonraları paranın yönetimi de bu
kapsamda ele alınmıştır.



finansman,
varlıklarının
olarak



Genel olarak işletme dışından
sağlanan sermayeye yabancı
sermaye adı verilmekte olup,
bunun da daima para şeklinde
temin
edilmesi
zorunluluğu
Finansman
bulunmamaktadır.
kavramından sadece
para
temin edilmesinin anlaşılması
görüşü,
uygulamada
yer
bulamamıştır.
Para
yanında
finansmana
kıymetli varlıklar, hammadde,
alet
ve
makine,
paraya
çevrilebilir
mallar
ve
nakit
dahil
olduğunun
paranın
anlaşılması oldukça zaman
almıştır.

 Bazıları finansmanı;
öz sermayenin temin edilmesini
ifade
veya
nakit
parayı
etmektedir. Bu kapsamda para
temini veya kısa vadeli kredi
sağlanması, finansman içinde
düşünülmemektedir.
o Bazıları ise bireylerin kendi
işletmelerinin
ihtiyaçlarını
kendilerinin
karşılaması
durumunda, finansmandan söz
edilemeyeceğini
ifade
edilmektedir.


Çeşitli bilim adamları da
finansmanı
farklı
olarak
tanımlamışlardır.

Dar anlamda finansman tanımını
yapan;
Liefmann’a
göre
FİNANSMAN;
yatırımlar
için
para
teminidir,
sermaye tedariki ise sadece hisse
senedi
ve
tahvil
çıkarılmasını
içermektedir.

Köhler’in
parasal
finansman
kavramında finansman sadece,
teşebbüsteki ödeme akımları olarak
ele alınmıştır.
Finansman kavramını geniş kapsamlı
olarak
açıklayanlar,
sermaye
tedariki ve kullanımını da buna dahil
etmişlerdir.
Janberg’e göre finansman, servet
oluşturmak ve serveti korumak için
gerekli öz ve yabancı sermayeyi,
nakdi ve ayni olarak temin etmektir.
Kalveram’a
göre
finansman,
teşebbüslerde bütün sermaye ve
kredi
işlemleri
ile
sermayenin
miktarının ve yapısının yani teşekkül
tarzının işletmenin amacına uygun
olarak
planlanması
ve
uygulanmasıdır.



Dar anlamı ile finansman, öz ve yabancı
sermaye temin edilmesidir. Bu durum, servetin
oluşumuna veya artmasına hizmet eder ve
işletme bilançosunun pasifinde görülür.



Paranın sadece servete dayanarak temin
edilebilmesi
ve
bilançonun
aktifinde
de
değişikliğin sağlanması ise finansmanın geniş
anlamda ifadesidir. Böylece finansman kavramı,
müteşebbisin amaçlarını gerçekleştirebilmesi
için sermaye temin etmesi ve sermayenin şekil
değiştirmesi
işlevlerinin
tamamını
içermiş
olmaktadır.

İşletmelerde öz veya yabancı sermayenin
temin
edilmesi
durumlarında,
dahili
finansman”
ve
”harici
finansman”
gibi
kavramlar ortaya çıkmaktadır.
 İşletmenin belirli bir faaliyet dönemi içinde
kendi bünyesinden sağlamış olduğu para,
teşebbüsün veya işletmenin öz sermayesi
demektir.
Bu
paranın
işletmede
tekrar
kullanılması işletmenin bir nevi kendi kendini
finanse (Dahili finansman) etmesidir.
Bunun sonucunda işletmenin öz sermayesinde
bir artış görülür.
 İşletmeye dışarıdan ödünç alınan sermayeye
ise dış-yabancı veya harici finansman denir.


İşletmede finansmanın fonksiyonu
İşletmelerde finansmanın fonksiyonu, işletmenin rasyonel olarak donatımı
ve faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmesi için gerekli olan kaynakların
(fonların) düzenli olarak sağlanması ile ilgili faaliyetlerdir.


İşletmenin en uygun koşullar ile donatımı ve faaliyetlerinin
aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli girdilerin tedariki,



İşletmenin fiziki
saptanması,



Harcamalar için gerekli olan kaynak ihtiyacının ve bunun en uygun
şekilde hangi kişi ve/veya kuruluşlardan sağlanacağının tespiti,



Mevcut veya dış finansman ile temin edilen kaynakların ihtiyaçlara
göre dağılımının yapılacağının belirlenmesi,



İşletmenin mevcut ve önceki yıllardaki finansal yapısının analizi ve
finansal yapının karşılaştırmalı olarak analizi,



İşletmenin gelecek yıllara ilişkin işletme ve yatırım planlarının
yapılması konularını kapsamaktadır.

ihtiyacını

karşılamak

için

gerekli

harcamaların

İşletme Finansmanının Temel İlkeler





Finansmanda Genel Denge İlkesi
Güvenlik Marjı İlkesi
Kısa Vadeli Borçlanma İlkesi
Uzun Vadeli Borçlanma İlkesi

Finansmanda Genel Denge İlkesi:
İşletmelerde
varlıkların
kullanım
süreleri ve değerleri ile işletmeye
sağlanan fonların süreleri ve miktarları
arasında bir dengenin sağlanmasıdır.


Finansmanda temel denge kuralı,
sabit aktiflerin, öz sermaye ve
uzun vadeli borçlar toplamına
denk ya da yakın olması ve döner
aktiflerin de kısa vadeli borçlara
denk olmasını ifade etmektedir.
Böylece işletmede karlılık ve risk
düzeyi kontrol edilecek, işletmenin
pazar değeri yükseltilebilecektir.

Karlılık

İşletme
Kararları





Bir işletmenin değeri, söz konusu
işletmenin gelecekte sağlayabileceği
net gelir veya net nakit akışı ile bu
gelir akışının elde edilmesindeki risk
derecesine
bağlıdır.
Finansman
kararları bir yandan işletmenin
gelir
akışını,
diğer
gelecekteki
yandan da işletmenin risk derecesini
etkileyecektir.
İşletmelerin
faaliyet,
yatırım,
finansman,
dikey
entegrasyon,
işletme büyüklüğü, alet ve makina
kararlarını,
kullanımı
ile
ilgili
işletmenin
karlılığı
ve
risk
derecesi gibi iki temel ölçüt
etkilemektedir.

İşletmenin
Değeri
Risk



Güvenlik Marjı İlkesi: İşletmeler, temel finansman dengesi
yanında, yeterli güvenlik marjını da oluşturulmalıdır.
Güvenlik marjı, işletmenin döner aktiflerinin kısa vadeli
borçlardan bir miktar daha fazla olmasıdır.

Bu marj;
1) Dönen aktifler - Kısa vadeli borçlar
2) uzun vadeli fonlar (öz sermaye-uzun vadeli borçlar) - net
sabit aktifler (sabit aktifler-amortismanlar)
şeklinde hesaplanabilir.
1. Aktif Sermaye

2. Pasif Sermaye

1.1. Dönen (cari) varlıklar
1.1.1.Para mevcudu ve alacaklar
1.1.2. Malzeme ve mühimmat
1.1.3. Satılacak hayvanlar
1.1.4. Büyümekte olan bitkiler
1.1.5. Önceden ödenmiş giderler
1.2.Orta Vadeli varlıklar
1.2.1. Damızlık hayvan varlığı
1.2.2. Makine ve alet varlığı
1.3.Duran (sabit) varlıklar
1.3.1. Toprak varlığı
1.3.2. Arazi ıslahı varlığı
1.3.3. Bina varlığı
1.3.4. Bitki varlığı
1.3.4.1.Meyve ağaçları
1.3.4.2. Bağ
1.3.4.3.Orman ağaçları

2.1.Borçlar (yabancı sermaye)
2.1.1. Kısa vadeli (cari) borçlar
2.1.2. Orta vadeli borçlar
2.1.3. Uzun vadeli borçlar
2.2.Öz Sermaye



Kısa Vadeli Borçlanma İlkesi: İşletmenin kısa vadeli yabancı
sermaye kullanabilmesi için, yeterli güvenlik marjına sahip olması
gerekir. İşletme kısa vadeli kaynakları yatırımların
finansmanında kullanmış ise, gerek işletme faaliyetlerinin
genişlemesi, gerekse daralması durumunda, yeniden kısa vadeli
yabancı kaynak teminine başvurabilir.
Kredi
kuruluşları
ise
kredilerin
vadesinde
ödenmemesi
durumunda, likidite sorunu yaşayabilir veya bu sorun yoksa,
kredileri yenilemek durumunda kalabilir. Kredi kuruluşlarının
krediyi yenilememesi durumunda, işletme bir finansman sorunu
yaşayacaktır.



Uzun Vadeli Borçlanma İlkesi: İşletmelerde öz sermaye
miktarı ile öz sermayenin uzun vadeli borçlara oranı, yeniden
uzun vadeli kredi kullanma olanağının bulunup bulunmadığını
gösteren bir ölçüttür. Çünkü öz sermaye işletmeden alacaklı olan
üçüncü kişilerin alacaklarının güvencesi olmaktadır. Bunun için öz
sermayenin, işletme faaliyetlerinin sürekliliğini garanti etmesi
bakımından, uzun ve orta vadeli borçları karşılayabilecek düzeyde
olması gerekir.
SONUÇ: İşletmelerin sağlıklı finansman yapısı için, ilkelerin
benimsenmesi ve uygulanması zorunludur. İlkelerin tarım
işletmelerinde kullanımı, müteşebbislik kavramının gelişimi
ve
tarımın
ticarileşme
düzeyine
bağlı
olarak
yaygınlaşacaktır.

Finansmanın diğer bilim
dallarıyla ilişkileri

Ekonomi ve finansman

Muhasebe ve finansman

İstatistik, matematik ve finansman

Davranış bilimleri ve finansman

Hukuk ve finansman

Tarımsal İşletmelerde Finansman


Türkiye ekonomisinde tarım sektörü yaşamsal önemini
korumaktadır.



Tarım sektörünün gelişimi ve teknoloji kullanımındaki artış



Öz tüketimden pazara yönelme-Gelir amaçlı üretim



Tarımda sermaye kullanımı, verimlilik ve etkinliğinin artışı



Tarıma yönelen kredi kurum ve kuruluşlarının artışı

Kriz ortamında tarım işletmelerinin
finansmanı


Risk ve belirsizlik artışı



Faiz oranı ve kredi maliyetinin dalgalanması/artışı



Sermaye gereksinimi artışı (Yüksek işgücü ve girdi
maliyeti vb.)



Yatırım konusunda belirsizlikler ve kararsızlıklar, bunun
üretime etkisi - üretim azalması-



Üretim/yatırım planlamasında belirsizlikler/sorunlar-



Muhasebeleştirme ve karlılık sorunu

İşletmelerde Finansman Şekilleri
Bilançoda görünüş şekillerine göre sermaye 3 grup altında
incelenir:


Öz Sermaye Şekilleri: Asıl (temel) sermaye, belirli bir
amaca bağlı olmayan tasarruflar ve paylaşılmamış kar



Yabancı sermaye şekilleri: Uzun vadeli yabancı sermayeler
(tahviller, değişken borçlar, ipotekler, borç senetleri, uzun
vadeli krediler), orta ve kısa vadeli yabancı sermayeler



Öz ve yabancı sermaye arasındaki şekiller: Değer
düzeltmeleri (tesis ve döner sermayelerde), tasarruflar
(belirli olmayan borçlar ve ihtiyaçları karşılamak için ayrılan
tasarruflar), özel amaçlı tasarruflar ve özel amortismanlar

Öz sermaye şekilleri:
Aktif varlıklar= borçlar + öz sermaye

Çeşitli teşebbüslerde öz sermayenin görünüşü:

Bireysel teşebbüslerde (Üreticiler ve tek şahsın sahip olduğu
işletmeler);
öz sermaye = Girişimcinin kendi sermayesi
 Halka açık ortaklıklarda (halka açık anonim şirketlerde);
öz sermaye = ortakların sermayesi
 Komandit şirketlerde; öz sermaye
= komandite ortakların
(Sorumluluğu sınırsız ortaklar) sermayesi +komanditer ortakların
(Sorumluluğu sınırlı ortaklar) sermayesi  - (tahsil edilmemiş sermaye)


 Kooperatiflerde; öz sermaye = (kooperatif ortaklarının payları +
yedek akçeler + kâr) - (tahsil edilmemiş ortaklık hissesi + zarar)
 Anonim şirketlerde; öz sermaye= (kurucu ortakların sermayesi +
hisse senedi sahiplerinin sermayesi + yedek akçeler + kâr) - (tahsil
edilmemiş sermaye + zarar) 
 Hisse senedine dayanılarak kurulmuş komandit şirketlerde;
öz
sermaye= komandite ortakların sermayesi + komanditer ortakların
sermayesi +
(kurucuların ve ortakların hisse senetleri ) +
yedek akçeler + kâr - (tahsil edilmemiş sermaye + zarar )
 Sınırlı sorumlu şirketlerde ise;
öz sermaye = (şirket ortaklarının sermayesi + ortakların yatırdıkları
ek sermaye + yedek akçeler +kâr ) - (tahsil edilmemiş sermaye +
zarar)

Yabancı sermaye şekilleri


Genel olarak yabancı sermaye, uzun veya kısa vadeli kredi şeklinde
işletmelerde kullanılmaktadır.



Yabancı sermaye vadelerine göre;
(i) Kısa vadeli (1 yıl ve 1 yıldan az),
Banka kredileri, finansman bonoları, borç senetleri,
senetsiz
borçlar,
sanayi ve ticaret firmaları ve
şahıslardan alınan avanslar, tahakkuk etmiş
veya ödenecek giderler, ödenecek resim, vergi ve sigorta prim ücretleri,
orta ve uzun vadeli yabancı sermayelerin ödenecek taksitleri
(ii) orta vadeli (1-5 yıl arasında)
(iii) Uzun vadeli yabancı (5-10 yıldan daha fazla)
Tahviller -Değiştirilebilen borç senetleri
İpotekler
Senet karşılığı borçlanma ile sermaye temini
Uzun vadeli krediler

Öz ve yabancı sermaye arasındaki
şekiller


Beklenmeyen borçlar için ayrılan ihtiyatlar,
özel yedek akçeler (fiyat artışları ile ilgili
ihtiyatlar, yedek malzeme ve materyal
temini
için
ayrılan
ihtiyatlar
ve
kalkınmakta olan ülkelerdeki sermaye
özel
yatırımlarına
ayrılan
ihtiyatlar),
amortismanlar ve değer düzeltmeleri bu
grupta incelenir.

TARIMSAL İŞLETME FİNANSMANI
VE ORGANİZASYONU

Tarımsal İşletmelerinde Organizasyon-Fonksiyonel Yapı ve Bankacılık sektörüyle İlişkiler

İşletme
Yöneti
mi
Üretim

Sabit
Sermaye
İşletme
Sermayesi

Bitkisel ve
Hayvansal
Üretim

Üretim Malları

Yatırım

Üretim
Faktörleri
Piyasa

Aile İşgücü
Yabancı İşgücü

Aile
Tüketimi
Masraf Unsurları

İşgücü
Piyasası

Pazarlama

Direkt Satış
ve Stok
İşletme
İçinde
Tüketim

Yabancı Sermaye

Kendi Kendini Finansman

Banka
İşletmeye Satın
Alma Gücü İlavesi
(Kredi)

Sermaye
Piyasası

Finansman Alanı

Satış
Geiri
Borçlar

Öz Sermaye

Tasarruf

Ürün
pazarlaması
ve satışı

İşletme İçi Üretim Girdileri Dolaşımı

Banka

Banka

Satın Alma
Gücünün Geri
İadesi

Banka

Pazarlama Alanı

Üretim ve üretim
Tekniği Alanı

Temin

İşletmelerde Finansman
Süreci
Finansman planlaması
 Finansmanın açıklanması
 Finansman kararı
 Finansman kaynağının temini
 Finansman kaynağının kullanılması
 Finansmanın geri ödenmesi
 Finansmanın kontrolü
 Finansman muhasebesi


Finansmanın Kapsamı
FİNANSMAN

Sermaye
Kullanımı
(Varlık
Değişimleri)

Sermayenin
Artırılması

Sermaye
Temini

1) Uzun Vadeli
Yabancı
Sermaye
2) Kısa Vadeli
Yabancı
Sermaye
3) Öz Sermaye

Karın
Öz
Sermayeye
Çevrilmesi

1)Temin Edilen
Sermayeyle İlk
Tesis
2) Diğer Tesisler
İçin Nakit Para
Temini

Sermayede
Oluşan
Değişiklikler

1) Yabancı Sermayenin Öz
Sermayeye Dönüşmesi
2) Öz Sermayenin Yab.
Sermayeye Dönüşmesi
3) Öz Sermayenin Kendi
İçindeki Değişmeler
4) Yabancı Sermayenin
Kendi İçinde Değişmeler

Sermayenin
Azaltılması

Geri
Ödemeler
1)Öz Sermaye
2) Yabancı
Sermaye

Zararın
Azaltılması
1)Öz Sermaye
Karşılığı
2)Yabancı
Sermaye
Karşılığı

Finansmanının Temel Sınıflama Şekilleri:
Sermaye kaynağına göre;

Öz kaynaklardan finansman

Yabancı kaynaklardan finansman
Oto finansman

Süre ya da
tekrarlanmaya
göre

Devamlı finansman

Döner sermaye finansmanı
İkmal finansmanı
Diğer devamlı finansman

Bir defa yapılan finansman
Sabit sermaye değerini artırıcı yatırımların finansmanı
Yeni yatırımların finansmanı
Konsolide işlemler
İştirakler

İşletmelerin sermaye miktarına göre
finansman 3 şekildedir:


Normal finansman: İşletme finansmanı dengededir. Likidite
sorunu yoktur ve finansman miktarı ve bileşimi bakımından
optimum finansman söz konudur.



Eksik finansman: Sermaye yetersizdir, rantabilite bu nedenle
artış göstermez, iç ve dış finansman kaynaklarından
yararlanmak gerekmektedir.



Aşırı Finansman: Sermaye miktarı üretim hacmine oranla
fazladır, daha az sermaye ile yeterli rantabilite sağlanır.

Servet-Sermaye-Yatırım-Rantabilite







Servet, sermaye kavramından
daha geniş olup, fertlerin bütün
kullanma ve harcama kalemlerini
içermektedir.
Sermaye ise, servetin ancak
işletmede kullanılan kısmıdır.
Sermaye, gelir kavramı ile de
ilişkilidir. Sermayenin bir kısmını
tüketmek serveti azaltır. Buna
karşın gelir, servetin eksilmeden
harcanan kısmıdır.
Yatırım,
sermayenin
servete
dönüştürülmesini
ifade
eder.
Günümüzde
yatırım,
sermayenin
sabit
servetlere
dönüştürülmesidir. Yatırımın geri
dönüşü ile birlikte servetin
sermayeye dönüşmesi sağlanmış
olmaktadır.

Yatırım
Öz Sermaye

Sabit
Sermaye
SERVET

SERMAYE

Döner
Sermaye

Yabancı
Sermaye
Yatırımın Geri Dönüşümü

Değer Yaratma veya Üretim
Faaliyeti

İşletmelerde borçluluk oranı=Öz ser./Yabancı ser.
Sermaye verimliliği =GSÜD/Toplam Yatırım

İşletme Rantabilitesi=(Net kar+Yab. Ser. Faizi)/İşletme Sermayesi
Öz sermaye rantabilitesi=Net kar/Öz sermaye

Finansman
prensipleri


Stabilite (Elastikiyet)
prensibi



Likidite prensibi



Rantabilite prensibi

Ekonomik
Prensip
Belli bir masrafla
maksimum gelire
ulaşmak

Belli bir amaca
minimum masrafla
ulaşmak

İşletmenin likiditesini ve stabilitesini koruyarak
maksimum gelire (rantabiliteye) ulaşmak

Tarımsal İşletmelerde Finansman Şekilleri

Devamlı (Daimi) finansmanlar


Döner işletme sermayesi



Yedek mahkemeler, bakımonarımın finansmanı (ikmal
finansmanı)



Diğer devamlı finansmanlar

Bir defa yapılan finansmanlar
 Değer artırıcı yatırımlar
(servet yönünden)
 Yeni yatırımlar
 Konsolide işlemler (Borç
vadesinin değişimi)
 İştirakler

TARIM İŞLETMELERİNDE SERMAYE
İşletmelerde Sermaye ve Sermaye Çeşitleri


Kullanım Yerlerine Göre Sermaye -Sabit sermaye
-Döner sermaye



Kaynağına Göre Sermaye -Öz sermaye
-Yabancı sermaye



Tarım İşletmelerinde sermayenin sınıflandırılması



Tarım İşletmelerinde sermayenin dağılımı

31/12/2015… TARİHİNDEKİ ......X.... TARIM İŞLETMESİNİN BİLANÇOSU(Fonksiyon)
A- AKTİF

B- PASİF

I- Çiftlik Sermayesi
1) Toprak varlığı
…… parseli ...…TL
…… parseli ...…TL
2) Arazi ıslahı varlığı
sulama, drenaj vb.
...…TL
3) Bina varlığı
ahır, depo vb.
...…TL
4) Bitki varlığı
ekili, dikili ürünler
...…TL
II- İşletme varlığı
1) Sabit işletme varlıkları
a) Alet-makine varlığı
traktör, pulluk vb.
...…TL
b) Hayvan varlığı
Büyük ve küçük baş...…TL
2) Döner işletme varlıkları
a) Malzeme.-mühimmat varlığı
Gübre, ilaç vb.
...…TL
b) Alacaklar-kasa mevcudu-para ser.
Aktif toplamı

…...TL

I- Yabancı Sermaye (Borçlar)
1) Uzun vadeli
2) Orta vadeli
3) Kısa vadeli (cari)
II- Öz Sermaye (Öz varlık)
(Aktif Toplamı – Borçlar Toplamı)

Pasif toplamı

…...TL

Tarım işletmelerinde sermayenin likiditesine göre sınıflandırılması:

1. Aktif Sermaye

2. Pasif Sermaye

1.1. Dönen (cari) varlıklar
1.1.1.Para mevcudu ve alacaklar
1.1.2. Malzeme ve mühimmat
1.1.3. Satılacak hayvanlar
1.1.4. Büyümekte olan bitkiler
1.1.5. Önceden ödenmiş giderler
1.2.Orta Vadeli varlıklar
1.2.1. Damızlık hayvan varlığı
1.2.2. Makine ve alet varlığı
1.3.Duran (sabit) varlıklar
1.3.1. Toprak varlığı
1.3.2. Arazi ıslahı varlığı
1.3.3. Bina varlığı
1.3.4. Bitki varlığı
1.3.4.1.Meyve ağaçları
1.3.4.2. Bağ
1.3.4.3.Orman ağaçları

2.1.Borçlar (yabancı sermaye)
2.1.1. Kısa vadeli (cari) borçlar
2.1.2. Orta vadeli borçlar
2.1.3. Uzun vadeli harçlar
2.2.Öz Sermaye

Tarımda sermaye bileşimi








Teknolojideki gelişmelere ve tüketici taleplerine paralel
olarak tarımda kullanılan sermayenin miktarı giderek
artmaktadır.
Zaman içinde sermaye bileşiminde de değişiklikler
meydana gelmekte, bu durum bölgelere ve üretim
faaliyetine göre de değişmektedir.
İşletme büyüklüğü yanında, işletme nevine göre de
sermaye bileşimi farklılık göstermektedir.
Sermayenin
oransal
dağılımı
da
zamanla
değişmektedir.
Ülkenin gelişmesiyle birlikte işletmelerde alet ve makine
ile döner sermayenin toplam sermaye içindeki payı
artarken, arazi ve binaların payı düşmektedir.

Tarım İşletmelerinde Aktif Sermayenin Dağılımı (Çeşitli İller)
Araştırma
Yapılan İl

Yıl

Toprak

Arazi
Islahı

Bina

Bitki

Hayvan

Alet ve
Makina

Malzeme ve
Mühimmat

Para

Toplam

Edirne

1989

64,03

0,09

17,11

0,16

2,05

14,98

0,96

0,62

100,00

Tekirdağ

1989

77,84

0,06

9,28

1,24

1,42

9,30

0,46

0,40

100,00

Kırklareli

1989

53,58

0,16

16,70

0,61

3,32

23,71

1,39

0,59

100,00

Adana

1987

79,05

0,55

6,11

1,93

1,25

9,07

1,40

0,64

100,00

İçel

1981

65,93

0,85

5,74

10,76

0,31

8,07

1,42

0,92

100,00

Manisa

1975

66,49

0,60

10,85

8,19

2,31

8,11

1,81

1,64

100,00

Ankara

1979

61,69

0,14

10,36

2,55

11,66

11,17

1,26

0,90

100,00

Konya

1985

59,71

0,73

14,15

2,09

5,29

15,77

0,89

1,37

100,00

Samsun

1989

57,74

-

26,60

1,79

2,49

11,01

0,37

-

100,00

Kars

1975

58,30

0,09

13,18

6,90

12,25

7,57

1,08

0,63

100,00

MardinŞanlıurfa

1987

79,49

0,27

10,42

0,71

5,00

2,85

1,21

0,05

100,00










İşletmelerin aktif sermayeleri içinde en yüksek paya toprak
sermayesi sahiptir.
Aktif sermaye içinde bina sermayesinin payı, bölgedeki
mekanizasyonun gelişme durumuna bağlı olarak, ikinci ve üçüncü
sıradadır. Genelde işletme sahibi olarak kabul edilen çiftçi,
işletmenin bulunduğu yörede veya köyde ikamet ettiği için ve
işletmecinin ikamet ettiği binanın bedeli bina sermayesi içerisinde
gösterildiğinden, bina sermayesi aktif sermaye içerisinde önemli
paya sahip gözükmektedir.
Alet ve makine sermayesi, mekanizasyondaki gelişmeler paralel
olarak, aktif sermaye içinde farklı paya sahip olmaktadır.
İşletmelerde yer verilen meyvecilik, bağcılık vb. üretim faaliyetinin
derecesine bağlı olarak bitki sermayesinin aktif sermaye içindeki
önemi değişmektedir.
Arazi ıslah sermayesi gerek aktif sermaye gerekse çiftlik sermayesi
içinde en düşük paya sahip olan bir sermaye unsurudur.
İşletme sermayesinin unsurlarından olan malzeme ve mühimmat
sermayesi ile para sermayesi aktif sermaye içinde en düşük paya
sahip sermaye unsurlarıdır.



Sonuç olarak, toprak sermayesi başta olmak üzere çiftlik

sermayesi aktif sermaye içinde yüksek paya sahip iken,
işletme

sermayesinin

görülmektedir.

Bu

payının

durum

düşük

düzeyde

işletmelerin

ileri

kaldığı
teknoloji

uygulamalarını engellenmesi yanında, çiftlik sermayesi
unsurlarının verimliliğini de olumsuz yönde etkilemektedir.

Optimum ya da uygun sermaye dağılımı; bitkisel ve hayvansal
üretim ile tarım ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesine yer
veren tarım işletmelerinde, aktif sermayenin dağılımının;
% 25’i toprak,

% 25’i bina,
% 25’i hayvan,
%10’u alet ve makina,

%10’u malzeme ve mühimmat ve
%5’i de
para sermayesi
gerekir.
Ancak
ülkemizde
yapılan olması
araştırma
sonuçları, tarım işletmelerinde
olması
gereken
aktif
sermaye
bileşiminin
çoğunlukla
gerçekleştirilemediğini ortaya koymaktadır.
Bu durumda tarım işletmelerinin yeterli işletme sermayesi
unsurları ile desteklenemediğini ve işletmelerin sermaye
yetersizliklerinin kredi kurumlarınca rasyonel olarak finanse
edilerek
sermaye
eksikliklerinin
giderilemediğini
göstermektedir.

Tarımsal finansmanın özellikleri
i)

ii)

iii)

iv)

Tarımsal üretimin tabiata bağlı oluşu,

Üretim faktörleri içinde arazinin geniş oranda yer
alması,
Tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık olması,

Krediyi kullanan işletmecinin kişisel özellikleri,
davranış ve kabiliyetleri

Tarımda kredi, kullanımı, önemi ve
amaçları








Kalkınmakta olan ülkelerin çoğunda tarım sektörü yeterli
insan işgücüne sahiptir.
Sınırlı olmasına karşın toprak, entansif tarım yöntemleri ile bir
dereceye kadar artırılabilir.
Diğer bir üretim faktörü olan sermaye, tarım işletmelerinin
çoğunda genellikle yetersizdir. Bu yetersizlik, tarımsal
faaliyette bulunanların gelir düzeylerini yükseltecek etkin
önlemlerin
alınmasını
ve
mevcut
rasyonelleştirme
olanaklarını, işletmenin çalışmasına uygun rantabl
yatırımlarla aktif hale getirilmesini önlemektedir.
Tarım sektöründe çiftçinin kısıtlı tasarruf olanakları ile
sermaye birikimi çok yavaş olduğundan, öz sermayedeki
yetersizlik kredi temini yolu ile kapatılmaya çalışılmaktadır.
Tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin hayat standardının
yükseltilmesi için yeterli ve etkin işleyen bir kredi kaynağına
gereksinme vardır.



SORUN???
Üretimin artırılmasında bir araç olan önlemlerin (yeterince ve
uygun bir şekilde kullanılması girdi kullanımı, bilinçli
mekanizasyon, zararlılarla mücadele, kaliteli ve yüksek verim
sağlayan ıslah edilmiş bitki ve hayvan türlerinin üretimde yer
alması, işletme içi iyileştirmeler ve pazarlama) nereden, ne
zaman, hangi ölçüde alınacağı ve bunun nasıl finanse
edileceğidir.
Genel olarak üretimde
kullanılacak sermayeyi
sağlamanın ve sermaye
miktarını artırabilmenin
iki temel kaynağı vardır.

Birincisi,
işletmenin
faaliyet
dönemi sonunda elde ettiği
gelirin bir bölümünün tasarruf
edilerek öz sermayeye eklenmesi
ve bunun üretime yönelik olarak
kullanılması.
İkincisi
ise
kaynaklardan
edilmesidir.

işletme
kredi

dışı
temin



Tarımsal kredi önceleri, tarımsal üretim yapan üreticilerin
üretim faaliyetlerini geliştirme amacı ile çeşitli üretim
faktörlerini elde etmek ve çeşitli nitelikteki işletme ve
yatırım masraflarını karşılamak konusunda öz sermayenin
yeterli olmadığı durumlarda, nakit sermayeyi tamamlamak
için, doğrudan doğruya üretimde kullanmak zorunda
oldukları kısa, orta ve uzun vadeli yabancı sermaye olarak
tanımlanmıştır.



Günümüzde ise, tarımsal krediye her türlü ayni üretim
araçlarının temini ve kullanılmaları ile ilgili kredi ve
finansman unsurları dahil edilmektedir.
Kredi belirli bir zaman sonunda kullanma bedeli karşılığıyla birlikte
geri verme koşulu ile başkasına ait bulunan bir malı veya
parayı kullanmadır.
Kredi ile yetersiz olan öz sermayenin tamamlanarak işletmede
mevcut üretim potansiyelini hareketlendirmek amaçlanmaktadır.
Bu grupta toplanan kredilerden beklenen amacın elde edilmesi
için, kredi miktarının yeterli ve koşullarının uygun olması gerekir.

Tarımda kredilerin başlıca kullanım amaçları:


Tarım işletmelerinde işletme ve sabit sermaye eksikliklerini ve
ihtiyaçlarını karşılamak,



Tarımsal üretimin miktar ve kalitesini artırmak,



Tarımsal işletme ile ilgili yapı ile tesisler edindirmek ve mevcut
tarım işletmesini büyütmek,



Küçük üreticiler, tarım kooperatifleri ve bunların üst örgütlerinin
fiilen işlemeleri amacı ile arazi edinmelerini sağlamak,



Tarım ürünlerinin yurtiçi ve dış pazarlamasını sağlamak ve tarım
ürünleri pazarlamasını geliştirmek,



Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi ile ilgili her türlü girişimlerin
kalkınma planı ilkelerine göre yürütülmesi ve geliştirilmesini
sağlamaktır.



Kredi, tahsis yerine göre tüketim kredisi ve üretim kredisi
olmak üzere ikiye ayrılır.



Tüketim kredisinde, krediye konu olan para veya mal
doğrudan tüketim için kullanılır. Bu kredinin kullanılması ile
bir değer yaratma söz konusu değildir.



Üretim kredisi, yüksek gelir ve hayat standardı elde etme
amacı ile üretimde kullanılan kredidir. Tarımsal krediler
üretim kredisi grubuna girmektedir.

Tarımda kredi ihtiyacını doğuran ve
artıran nedenler
(i)

Tarımda küçük aile işletmelerinin fazlalığı

(ii)

Sermayenin yavaş devir etmesi

(iii)

Pazarın istekleri ve teknolojideki değişmeler

(iv)

Risk ve belirsizliklerin fazlalığı

(v)

Tarımsal ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar

(vi)

Veraset ve intikal işlemlerinin düzenlenmesi

Türkiye tarım işletmelerinde kredi kullanımı ve
borçluluk oranları
İşletmelerde borçluluk oranları çok düşüktür.
 Genel oranın düşük olması, işletmelerin krediye
ihtiyaçlarının
olmamasından
değil,
yeterli
miktarda ve ihtiyaç duyduğu zamanda krediyi
bulamamasından ileri geldiği söylenebilir.




İleri teknoloji ve entansif tarım uygulayan ülkelerde,
borçlanma oranı ülkemize göre çok yüksektir.



Borçların aktif sermayeye oranı, İsviçre’de % 52,
Danimarka’da % 43, ABD ve Kanada’da % 18,
Hollanda’da % 22, Almanya’da % 20, İngiltere’de %
14 ve Fransa’da % 13’dür.

Tarım İşletmelerinde Pasif Sermayenin Dağılımı (Çeşitli İller)
İller

Yıl

Borçlar

Öz Sermaye

Toplam

Adana

1987

3,05

25,53

73,42

100,00

İçel

1981

2,04

-

97,96

100,00

Manisa

1975

6,27

-

93,73

100,00

Ankara

1979

8,95

9,15

81,90

100,00

Samsun

1989

2,27

6,99

90,74

100,00

Kars

1975

6,02

15,24

78,74

100,00

MardinŞanlıurfa

1987

2,69

12,88

84,43

100,00

Kira ve
Ortakçılıkla
İşlenen
Arazi Değeri



Sonuç olarak;
 ülkemizde tarım işletmelerinin çoğunluğu küçük aile
işletmesi niteliğinde ve sermaye varlıkları da
yetersizdir.
 Diğer yandan tarım işletmelerinden alınan krediler,
üretim dışında öz tüketim (işletmeci ve ailesinin
tüketimi) amacına yönelik olarak da kullanılabilmektedir.
 Kredilerin önemli bir bölümü teşkilatlanmamış kredi
piyasalarından sağlanmakta ve bu piyasalara çok yüksek
oranda faiz ödenmektedir.
 Tarım teknolojisindeki gelişmeler, işletmelerin daha
fazla modern girdi kullanımını zorlamakta ve sermaye
ihtiyacını da artırmaktadır. Bu durumda tarımı finanse
etmek için kurulmuş kredi kuruluşlarına önemli görevler
düşmektedir.

TARIMSAL KREDİ VE
FİNANSMAN EKONOMİSİ

Tarımsal Kredi ve finansmanda temel yaklaşım ve ilkeler


Türkiye'nin tarımsal üretim ekonomisi, öz tüketim işletme düzeninden,
pazar için üreten ve kâr amacı taşıyan para ve kredi ekonomisini içine
alan bir düzene doğru yönelmektedir.



Küçük aile işletmeleri egemenliği:







Kendine yeter işletme



Kapalı ekonomi



Sınırlı ölçüde para ve kredi piyasalarıyla ilişki



Nakdi mübadeleden çok, ayni değişim önemli



Modern para ve kredi piyasalarıyla ilişkilerde çekimser ve korkak durum

Tarımsal krediden yararlanmada ise kredinin rantabl olması yani işletme
rantabilitesini yükseltmesi hedeflenir (Elde edilecek gelirle kredinin en az
yıllık faizi ve taksit tutarı geri ödenmeli).
Borçlanmada her iki taraf da kazançlı olmalı, işletme gelişimi sağlanmalı


İşletmelerin gerek duydukları tarımsal krediler, sermayenin eksik
unsurlarını gideren ve karşılıklı sözleşmelere bağlı olarak işletmecinin
belirli bir tarihte faizi ile birlikte geri ödemesi için söz verilen mali bir
anlaşma niteliği taşımaktadır.






Tarımsal kredi ile yapılan hatalı yatırımlar, işletmelerde
ödeme gücü kaybolması, borç artışı, krizler, borç
konsolidesi gibi sorunlar ortaya çıkartır.

Krediden başarılı yararlanmada, teknik bilgi, ekonomik
düşünce ve davranış önemlidir.
Kredi talebini değerlendirmede karşılaştırmalı bilanço
analizleri ve kredi kullananın özellikleri dikkate alınır.

Tarım işletmeleri sermaye yapıları ve kredi
gereksinmeleri bakımından üç gruba ayrılır:


Birinci grupta, yabancı sermaye sağlayamadığı için basit
ve
ilkel
yöntemlerle
üretim
yapan
işletmeler
bulunmaktadır.



İkinci grupta tamamen kendi öz sermayeleri ile çalışan ve
normal koşullarda hiç bir şekilde yabancı sermayeye
gereksinim duymayan işletmeler yer almaktadır.



Üçüncü grupta, kendi öz sermayelerinin yetersiz kaldığı
durumlarda, geçici bir süre için yabancı sermaye
kullanmak zorunda kalan işletmeler vardır.

Tarım işletmelerinde
öz ve yabancı sermaye dengesi


Herhangi bir varlığa sahip olmayan bir tarım işletmesinin yalnız
kredi ile faaliyette bulunması/sahip olması ya da kiralık işletmesi
teorik olarak düşünülebilir. Uygulama ????



Kredi, yetersiz öz sermayeyi güçlendirmek /tamamlamak için
kullanılır.



Kredileme işlemlerinde önemli olan konu, öz sermaye ile yabancı
finansman miktarı arasında belirli bir oranın varlığıdır.


İşletmenin finansman gereksinimi içinde öz sermaye oranı az
olduğu taktirde, genel olarak yatırımın sağlam temellere
dayanmadığı anlaşılabilir. Bu durumda kredi kurumuna olan
bağımlılık çok büyük olacak ve sonuç da işletmecinin
faaliyetleri bir ölçüde sınırlanacaktır.



Öz sermayenin yetersiz olması halinde riskleri karşılayacak
yedek kaynak yok demektir.



Kredi talebinde bulunan her işletmenin, risk için öngörülmüş bir
kaynağı olması, işletmenin ekonomik güvencesi bakımından
zorunludur.



Başarılı ve düzenli olarak işletilen, sağlam ekonomik
temeller üzerine kurulmuş ve stok varlığı zengin bir
işletme, ek sermaye gereksinimini kredi yoluyla
sağlayabilir. Bu durum, işletmenin ne finansman
düzenine, ne de rantabilitesine olumsuz etki eder.



Planlanan bir konuda öz sermayenin oranı, işin
rantabilitesine ve kapsamına bağlıdır.



Finanse edilecek projenin rantabilitesi ne kadar az ve
kapsamı da işletmenin bütününe oranla ne kadar geniş
ise öz sermayenin tüm finansman gereksinimi içindeki
oranı, o kadar fazla olmalıdır.



Risk durumuna göre, projenin en az % 25-50'sinin
işletmenin
kendi
birikimleriyle
karşılanmasının
sağlanması önemlidir.

Tarımsal krediden yararlanma ve işletmeye etkileri
 İşletmede likidite ve rantabilite
arasında denge sağlamalıdır. Likidite,
işletmenin saygınlığı ve etkinliği için
yeterli ödeme gücüdür. Rantabilite ise
belli bir dönemde işletme karlılığıdır.
 Tarımsal işletmelerin kısa vadeli
borçları, yıllık satış tutarı veya
gayrisafi üretim değerinin %2530'undan fazla olursa, işletmenin
ödeme durumu kritik düzeydedir.
 İşletme için alınan kredinin verimliliği,
işletmeye yarayışlığı ve üretim gücünü
artırması yönüyle önemlidir. Verimli
kredi ile işletmenin üretim gücünde ve
gelişmesinde artış olacaktır. Verimli
olmayan kredinin alınması işletme
gücünü azaltarak, gelişimi geriletir.



Krediler özellikle de işletmeçevirmekredileri,
işletmenin
üretim gücünü artırmaya hizmet
etmelidir.



İşletme yatırım kredileri ile
sürekli üretim faktörlerini elde
eder. Yatırım kredilerinin faiz ve
geri ödeme taksitleri, yatırımın
sağlayacağı
net
kardan
karşılamalıdır.



Kullanılan
kredinin
vadesinin,
kredinin kullanılmasındaki amaca
uygun olması gerekir.



Yani işletme sermayesi için kısa
vadeli krediler talep edilmeli,
işletme binalarının kısmen veya
tamamen yenilenmesi, arazi ıslahı
gibi faaliyetler için de talep edilen
kredi uzun vadeli olmalıdır. Orta
vadeli krediler ise işletme teknik
donanımın sağlanmasına hizmet
eder.





Kredi talebinde bulunan işletmecinin kredi anlaşmasını
imzalamadan önce, kredinin faizi dışındaki masrafların neler
olduğunu öğrenip, kredinin kendisine gerçek mal oluş fiyatını
hesaplaması gerekir.
 Kısa vadeli kredi işlemlerinde nominal faizin yanısıra, kredi
komisyonu, işlem ücreti, krediyi sağlama ve kullanmaya hazır
hale getirmek için yapılan işlerin komisyonu vb. masraflar göz
önünde bulundurulur.
 Uzun vadeli kredi işlemlerinde işlem masrafları veya kredi
komisyon
ücreti
gibi
masrafların
yanısıra,
sermaye
sağlanmasında ve taşınmaz
malların güvence olarak
gösterilmesinde (exper ücreti, dosya masrafı vb.) başka
masraflar da ortaya çıkabilir.
Genellikle kredi veren her kuruluşun ilke olarak verdiği paranın
karşılığında bir güvence talep edeceğini, kredi alan kimsenin
düşünmesi gerekir.
 Tapu sicili yanında demirbaşın rehin gösterilmesi, alacaklardan
vazgeçmek (kooperatif, TMO gibi kuruluşlardan olan
alacaklardan vazgeçmek), kıymetli evrakı karşılık olarak
vermek, geçerli bir kefil göstermek ve benzeri birçok şekiller
güvence örnekleridir.

 Tarım

kredilerinin faizleri genellikle ticaret ve
sanayi kredileri faizlerinden düşüktür ve enflasyon
oranının altındadır. Neden ??

 Düşük

masraflı fon kaynaklarından oluşabilir.
Tarımsal kredi kuruluşlarının merkez bankası
reeskont kaynaklı ucuz fonlardan hükümetçe
yararlandırılması mümkündür.

 Çiftçileri

seri ve verimli yatırımlar için teşvik etmek
ve yeni teknolojilerden yararlandırmak

 Düşük
 Düşük

faiz oranı enflasyonu kontrol altına alabilir.

faizli tarımsal kredilerle kırsal alanlara gelir
transfer etme sağlanır.



Düşük faizli krediler
yararlanmaları ???



Kredide esas amaç, mali gücü yetersiz çiftçileri
desteklemek olduğu halde, sistem tersine dönmüş,
parası, otoritesi ve siyasal gücü olan büyük çiftçiler
fazla miktarda kredi kullanır/kullandırılır hale
gelmiştir.



Faiz oranları mali piyasaların performansını
belirlemede çok kritik olup, düşük faizli kredi
politikaları da düşük gelirli ülkelerde tarımsal
piyasaların
düşük
performansının
en
önemli
nedenidir.



Düşük faiz oranları, bankaların yüksek kaliteli
parasal hizmet sağlama yetenek ve isteklerini ciddi
olarak azaltır.

ve

işletmelerin

bundan

Tarım kredilerinde riski artıran, geri ödeme
oranını düşüren etmenler:









Tarım ürünlerinde elverişsiz maliyet-fiyat ilişkisi
Tarımsal üretimin büyük ölçüde hava koşullarına bağlı
olması
Doğal yıkımlar
Tarımda küçük aile işletmelerinin yaygın olması
Kredi taleplerinin değerlendirilmesi için gerekli
bilgilerin eksik oluşu
Tarım kesiminde üreticilerin kredi sözleşmesi şartlarını
yerine getirmeye gerekli özeni göstermemeleri
Politik ve toplumsal nedenler
Tarım kesimini finanse eden kredi kurumlarının
örgütlerinin ve yönetimlerinin yetersiz oluşu

Tarım Sektöründe Kredi Gereksinmesini Artıran
Etmenler nelerdir?
Gelir ve giderler arasında zaman uyumunun
olmaması
 Tarımın
makineleşmesi
ve
modern
girdi
kullanımının artması
 Kapalı ev ekonomisinden pazar için üretime geçiş




Uzmanlaşma, bilgi ve teknolojinin giderek artan
ölçülerde tarımda kullanımının yaygınlaşması

Tarımsal
Kredi
Taleplerinin
Belirlenmesi
ve
Değerlendirilmesinde dikkate alınacak etmenler:


Kredi talep eden çiftçinin kişisel nitelikleri, moralitesi



Gizli güç (potansiyel) gelir yaratma kapasitesi



Toprağın verimliliği



Geçmişe ait mali bilgiler ve geleceğe ait tahminler



Kredi isteklisinin araç ve gereçleri



Kredi isteklisinin öz varlığı

Tarım Kredilerinde Riski Azaltmak İçin
Alınabilecek Önlemler:


Bankada tarım alanında uzmanlaşmış analistler çalıştırılması



Kredinin tahsis amaç ve yerlerine uygun olarak kullanılması, başka kullanım
alanlarına sızmasının önlenmesi



Kredi Kurumu tarafından etkili bir kredi kontrolü uygulanması



Ürünün satışı ile kredinin geri ödenmesi arasında organik bir bağın
kurulması



Kredinin geri ödenmesinde ortaklaşa (kolektif) bir sorumluluk yaratılması



Değişen koşullara göre kredinin geri ödenmesine (vadenin uzatılması, taksit
ertelemesi gibi) esneklik getirilmesi



Tarım sigortasının yaygınlaştırılarak, üreticinin, tüm olası risklere karşı
sigorta ettirilmesi.



Kredinin tamamı geri ödeninceye kadar, kredi ile satın alınan maddi duran
varlıkların mülkiyetinin kredi kurumuna ait olması



Üreticinin gerekli gördüğü maddi duran varlıkların kredi kurumunca satın
alınarak üreticiye kiralanması

TARIMSAL KREDİ
ORGANİZASYONU VE KREDİ
POLİTİKASI

Tarım politikası aracı olarak : Tarımsal kredi




Tarım politikasının temel hedefi; kırsal kesimde
yaşayanların ve çiftçilerin gelirlerinin artırılması ve hayat
standartlarının yükseltilmesi.
Bu hedef nasıl gerçekleşir?


Tarımsal üretimde verimliliğin
yöntemlerinin uygulanması,

artırılmasına

yönelik



Sulama, gübreleme, mücadele ilacı, tarımsal alet ve makineler gibi fiziki
girdilerin, tohumluk, fide, fidan, damızlık gibi biyolojik girdilerin temini,



Tarımsal yatırımların yapılması,



Bitkisel ve hayvansal ürünlerin hasat sonrasında etkin bir pazarlama
sistemi ile işleme endüstrilerine ve nihai tüketicilere ulaştırılması.



İlgili faaliyetleri bireysel olarak veya örgütleri aracılığıyla etkin olarak
katılmaları

modern

tarım









Üreticiler tarımsal kredi ile desteklenmelidirler?
 Tarımsal ürünler genellikle yılda bir defa üretilip satılan ürünlerdir
ve bütün bir üretim yılı boyunca masraf yapılmaktadır.
 Tarımda sermayenin devir hızı düşüktür.
 Tasarruf edilerek sermaye oluşumunun hızlandırılması zordur.
 İşletmelerde üretim faaliyetleri için kullanılabilecek sermaye
miktarı çoğu zaman yetersizdir.
 Bu yapı işletmelerin rasyonelleştirilme olanaklarını ve gelir düzeyini
olumsuz etkilemektedir.
Öz sermayesi yetersiz üreticilerin, üretimlerini zamanında ve eksiksiz
yerine getirebilmeleri, satın alma ve yatırımlara ilişkin rasyonel karar
almaları için uygun koşullarda tarımsal kredi ile desteklenmeleridir.
Tarım politikalarının en önemli kısmını oluşturan tarımsal kredi, tarım
sektörünün gelişmesini etkileyen, en önemli faktörlerden birini
oluşturmaktadır.
Kâr marjının genellikle düşük ve girdi kullanımının belli dönemde gerekli
olduğu sektör için tarımsal kredinin faiz oranının düşük olması,
zamanında ve yeterli miktarda kolaylıkla kullanılabilecek bir tarımsal
kredi organizasyonun kurulmuş olması, üreticiler, tarım sektörü ve
dolayısıyla ülke ekonomisi için önem taşımaktadır.

TÜRKİYE’DE TARIMSAL KREDİ
POLİTİKASI -Genel Çerçeve 










Beş yıllık kalkınma planlarında tarımsal kredilerin verilmesinde, tarımda
verimliliği artıracak girdilerin kullanılmasının sağlanması,
Kredilerin bir kısmının orta ve uzun vadeli olarak plan hedeflerine
uygun yatırımlara yöneltilmesi,
Doğrudan çiftçiye verilen kredilerde proje esasına dayalı olanlara
öncelik verilmesi, kredilerin projeye dayandırılarak kontrol altında
olmasına,
Kredinin verilmesinde enflasyona neden olmayacak bir politika
izlenmesi,
Nakit kredi yerine ayni kredinin yaygınlaştırılması,
Kredi uygulamasında küçük ve orta düzeydeki üreticilere ve
kooperatiflere öncelik verilmesi gibi temel ilkeler benimsenmiştir.
Kredilerin dağıtımında kooperatifleşmenin teşvik edilmesi,
Tarım ürünleri fiyat desteklemesi ile kredilendirmenin bir bütün
olarak ele alınması öngörülmüştür.





I. BYKP' nda; orta ve uzun vadeli tarımsal kredilerin artırılması,
gübre ve kaliteli tohumluğun ayni olarak verilmesi, teminat
probleminin çözümlenmesi hedef alınmıştır. T.C. Ziraat Bankası’nın
kredi verilecek konuları, kredi gereksinimi, kredi verilecek
alanların belirlenmesi ve kredilerin kontrolü gibi konularda Tarım
Bakanlığı ile işbirliği yapmakla görevlendirilmiştir.

II. BYKP (1968-1972) de hedefler I.BYKP’ındakinden pek farklılık
göstermemekte, ek olarak yatırım kredilerinin kooperatifleşmeyi
destekleyecek şekilde kullanılmasını, belirli büyüklüğün altında
işletmesi olan çiftçilere kredilerin kooperatifler aracılığı ile
verilmesi ve bu çiftçilerin tarımsal kredilerdeki düşük faiz
oranlarından yararlanmaları öngörülmektedir.



III. BYKP (1973-1977) döneminde tarımsal kredi
politikasında öncelik ihracata dönük bitkisel ve
hayvansal ürünlerin üretiminin teşvikindedir. Gübre ve
tohumluk projelerinin finansmanında daha çok üretici
katkısı sağlanması, kalan kısmın T.C. Ziraat Bankası'nca
temin esası alınmıştır. Tarım sektörünün artan kredi
ihtiyacının karşılanamaması bu dönemin temel sorunu
olmuştur. Tek kaynak olanağı sadece mevduat artışı ve
T.C. Merkez Bankası kredilerindeki gelişmeye bağlı
kalmıştır. Artan kaynaklar ise tarım ürünleri
destekleme politikalarının finansmanında ve sosyal
amaçlı kredilere yöneltilmesi zorunluluğu karşısında
verimli pazar için üretim amacı güden tarımsal
projelerin
kredilendirilmesine
yeterli
kaynak
bulunamamıştır.





IV. BYKP (1979-1983) döneminde tarımsal kredi politikasında
dikkati çekecek olumlu bir değişiklik olmamıştır. T.C. Ziraat
Bankası'nca küçük üreticileri kooperatifleşmeye özendiren bir
yapının kazandırılması amaç edinilmiştir. Bu amaçla tarımsal üretim
girdilerinin üretilmesinden tarım ürünlerinin pazarlanmasına kadar
uzanan yapıdaki kooperatiflerin kredilendirilmesine öncelik
tanımıştır.

V.BYKP (1985-1989) döneminde orta ve uzun vadeli kredi
uygulamasının yaygınlaştırılması ile T.C.Ziraat Bankası'nın
Kontrollü Zirai Krediler ve Tarıma Dayalı Sanayi için yeterli
kaynak ayrılması öngörülmüştür. Ayni kredilerin, kontrollü
kredilerin ve belirli projelere yönelen kredilerin miktarı
arttırılmıştır. Tarımsal krediler içerisinde ise orta ve uzun vadeli
yatırım kredilerine ağırlık verilerek tarımsal yapıdaki dönüşüm
darboğazının yatırımlarla ilgili bölümüne destek olunmuştur.

VI. BYKP (1990-1994) döneminde T. C. Ziraat Bankası'nın zirai krediler,
tarımsal sanayi için yeterli kaynak ayırmaya devam etmesi hükme
bağlanmıştır. Ayrıca tarımsal üretimin artırılmasında ve teşvik edilmesinde
fiyat politikasının yanında ucuz ve yeterli girdi, kredi, tarımsal eğitim vb.
gibi fiyat dışı destekleme araçlarına da ağırlık verilmesi planlanmıştır.



VII. ve VIII. BYKP’larda tarımsal krediye ilişkin her hangi bir
değerlendirmeye rastlanmamıştır. Ancak uygulamada VI.BYKP
dönemi tarımsal kredi hedefleriyle benzer uygulamalar
amaçlamıştır.

 GÜNÜMÜZDE;

 Çevre koruma ve doğa dostu tarımsal üretime yönelik kredileme
 Sürdürülebilir tarımsal üretimi korumaya yönelik yaklaşımlar
 Tarımsal üretimde bulunanların gençleştirilmesi ve girişimcilere
kredi kolaylığı sağlamada kredi uygulamaları

ÖZETLE; Tüm planlarda tarımsal kredinin önemi vurgulanmıştır.
 Planlarda genel nitelikli hedefler ön planda yer almıştır.
 Genel olarak planlarda her dönemde hedefler biraz daha
geliştirilerek yeniden belirlenmiştir.
ANCAK; Finansal sektörde işbirliği yeterince gerçekleşememiştir.
 Ayni krediler yeterli seviyeye ulaşamamıştır.
 Yatırım kredilerinin
artırılması için daha fazla kaynak ayrılması
çalışmalarına karşın, bu oran beklenilen düzeyde gerçekleşememiştir.
 Tarımsal yapının dönüşümünü sağlayacak olan orta ve uzun vadeli kredilerin
kullanımı yeterince artırılamamıştır.
 Küçük üreticileri örgütleyen ve üretken kooperatifleşmeyi özendirici ve
finanse edici kooperatif bankası sistemi ne yazık ki kavuşturulamamıştır.
 İşletmeler tarımsal kredi kaynaklarından yeterince yararlanamamışlardır.
Önemli ölçüde teşkilatsız kredi kurumlarıyla işbirliği gerçekleşmiştir.
 Tarımda yapısal sorunlarının çözümünde (üretim ve işletme planlaması, ürün
pazarlama vb.), tarımsal krediden yeterince yararlanılmamıştır.


Kalkınma planlarındaki bu hedeflerin her dönemde yenilenmesi
yerine, hedefleri gerçekleştirecek tedbirlerin alınması ve
uygulamaya konulması, tarımsal kredi etkinliğinin artırılması
açısından zorunludur.

TÜRKİYE’DE TARIMSAL KREDİ PİYASASINDAKİ AKTÖRLER
T.C.
ZİRAAT
BANKASI

T.C. GIDA
TARIM VE
HAYVANCILIK
BAKANLIĞI

TARIM KREDİ
KOOP.
TARIM
SEKTÖRÜ

TARIM SATIŞ
KOOP.

TARIMSAL
KALKINMA
KOOP.

ÖZEL
BANKALAR
AKRABAŞAHISTEFECİLER

Çeşitli Bölgelerdeki Tarım İşletmelerinde Kaynaklarına Göre Kredi Kullanım Durumu (%)
Kredi Piyasası
Teşkilatlanmış Kredi Piyasası
Araştırma
Yapılan İl

Yıl

Adana

1973

Adana
Sulu İşletmeler
Kuru İşletmeler

1978

İçel

TC
Ziraat
Bankası
20,41

Diğer
Bankalar

Toplam
Kredi

Toplam

31,70

70,23

29,7

100,00

8,62
44,77

46,90
13,72

55,52
58,49

44,48
49,51

100,00
100,00

1981

37,05

13,66

50,71

49,29

100,00

Samsun

1979

42,78

8,84

58,13

41,86

100,00

Ankara
Sulu İşletmeler
Kuru İşletmeler

1987
9,43
8,74

75,15
94,44

24,85
5,56

100,00
100,00

65,72
85,70

18,12

Koop

Teşkilatlanmamış
Kredi Piyasası

6,51

TOPLAM KREDİ HACMİ VE TARIMSAL KREDİ

Türk Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi ve
Tarımsal Krediler
Cari
Değerlerle
Yıllar

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Reel
Değerlerle*

Toplam Kredi
Hacmi (Milyar
TL) (1)

Tarımsal
Krediler
(Milyar TL) (2)

(2)/(1)*100

Toplam Kredi
Hacmi
(Milyar TL)

54.05
83.38
133.23
186.32
239.70
296.08
369.52
526.52

3.97
5.03
7.02
8.01
9.74
12.85
14.95
22.81

7.34
6.03
5.27
4.29
4.06
4.34
4.05
4.33

54.05
72.77
109.81
140.57
169.97
186.26
229.64
301.50

Tarımsal
Krediler
(Milyar TL)

3.97
4.39
5.79
6.04
6.91
8.08
9.29
13.06

* TÜİK 2003=100 bazlı toptan eşya fiyatları indeksi kullanılmıştır.
Kaynak: www.tuik.gov.tr (Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri/Sektörlere Göre
Banka Kredileri)

Toplam Kredi Hacmi İçerisinde Tarımsal
Kredilerin Payı (%)

8

7,34

7

6,03

6

5,27

5

4,29

4,06

2006

2007

4,34

4,05

4,33

4
3
2
1
0
2003

2004

2005

2008

2009

2010

Kaynak: www.tuik.gov.tr (Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri/Sektörlere Göre Banka Kredileri)

Tarım Sektörüne Kullandırılan Krediler

ÖZEL BANKALARIN TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK KREDİLERİ VE VADELERİ
BANKALAR

TARIMSAL KREDİ ÇEŞİTLERİ

VADELERİ

Deniz bank

Bitkisel ve ağaca dayalı ürünler
Süt hayvancılığı kredileri
Sera kredileri
Traktör ve tarımsal ekipman kredileri
Sera yapım kredileri
Hayvancılık yatırım kredisi
Meyve tesis kredisi
Arazi alım kredisi
Projeli işletme kredileri

12–48 ay vadeli

Finans bank

Tarım makine kredisi
Sera modernizasyon kredisi
Mahsul destek kredisi

9–36 ay vadeli

Garanti bankası

Traktör kredileri
Temlikli zirai krediler (buğday, biralık arpa, ayçiçeği,
mısır, pamuk ve şekerpancarı, salçalık domates,
patates, kesme çiçek ve tohumluk, Organik tarım
Sera Kredisi

36 aya kadar vadeli

Şeker bank

Traktör Kredileri
Her türlü tarımsal girdi kredileri
(Tohum, ilaç, gübre, tohum vb.)

36 aya kadar vadeli

Akbank

Tarım Kredisi
Fatura Ödemeleri
Dolu Sigortası
Hayat Sigortası

36 aya kadar vadeli

Anadolu bank

Tarım ihracatına yönelik özel krediler

----------------

İş Bankası

Traktör kredileri

36 aya kadar vadeli

Teşkilatlı Kredi Kuruluşlarının
Yapısı ve İşleyişi: T.C.Ziraat Bankası


T.C. Ziraat Bankası 15 Ağustos l888 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 bir anonim şirket
haline getirilmiştir. Bu Yasa ile Bankaya tarım kredisi yanında her türlü banka
işlemlerini yapma yetkisi de verilmiştir.



12.6.1937 yılında çıkarılan 3202 sayılı Yasa ile Banka anonim şirket
statüsünden 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 kontrolü düzenlenmiştir).



TCZB, çiftçilerin ;



tarımsal üretimlerine,



tarım ürünlerinin satışına,



tarımın, tarımsal sanayinin ve ilgili girişimlerin gelişmesine
gerekli ve uygun koşullardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak,



tarımsal kredi piyasasını düzenlemek, denetlemek ve bu
amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli teşekkülleri kurmak,
korumak ve bu amaçlar için kurulmuş ve kurulacak teşekkül,
yapılmış ve yapılacak teşebbüslere gereği halinde katılmak
amacını taşımıştır.

TCZB Tarımsal Yatırım ve İşletme Kredilerinin
Değişimi (%)
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T.C.Ziraat Bankası Tarafından Doğrudan Üreticiye
Kullandırılan Kredilerin Oransal Dağılımı (%)
Yıllar
2002

Bitkisel
Hayvansal
Su
Tarımsal
Üretim
Üretim
Ürünleri Mekanizasyon
47,69
40,47
0,49
11,35

Genel
Toplam
100,00

2003

51,27

41,68

0,60

6,45

100,00

2004

45,14

45,11

1,06

8,69

100,00

2005

44,87

43,89

0,88

10,36

100,00

2006

43,66

41,67

0,93

13,74

100,00

2007

45,22

38,16

1,54

15,08

100,00

2008

52,94

33,02

1,34

12,71

100,00

2009
2010

55,94
42,21

32,08
48,79

1,57
1,76

10,42
7,24

100,00
100,00

2011

41,01

46,68

1,79

10,53

100,00

Tarımsal Kredi Konuları


Sübvansiyonlu kredi



İşletme kredisi



Hasat ve pazarlama kredisi



Destekleme ödemelerinin temliki karşılığı kredi



Sözleşmeli üretim kredisi



Birlik ve kooperatiflere kullandırılan krediler



Yatırım kredisi



Sabit faizli traktör kredisi



Arazi alım kredisi



Arazi ve işletme edindirme kredisi



Girdi alımına yönelik kullandırılan gayrinakdi krediler



Hibe desteklerine yönelik kullandırılan gayrinakdi krediler



Çiftçi destek kredisi



Nakliye aracı (pikap, kamyonet) kredisi

TC. Ziraat Bankası Kredilerinde
Uygulanan Faiz Oranları (%)
Yıllar
1964-1969
1970-1972
1973
1974-1978
1979
1980
1981-1982
1983
1984
1985-1987
1988
1989-1996
1997-1999
2000-2004

Kısa Vadeli Krediler

Orta ve Uzun Vadeli
Krediler

9,0
10,5
9,0
10,5
14,0
16,0
22,0
20,0
28,0
30,0
39,0
34-43,0
59-90
43-32,3

7,0
10,5
9,0
10,5
16,0
18,0
22,0
28,0
28,0
30,0-34,0
39,0-45,0
34,0-43,0
59,0-110,0
43-32,3

Kredilerden alınacak faiz, komisyon ve
diğer masraf karşılıkları ile bunların
tahakkuk usul ve esasları, kaynak maliyet
dikkate
alınarak
Bankaca
oranları
belirlenmektedir.
Yapılandırma
dönemi
ve
öncesinde
üreticilerin tercihlerine göre sabit veya
değişken faizli olarak kullandırılmakta
olan tarımsal krediler, yapılandırma süreci
sonrasında değişken faizli (sabit faizli
traktör kredisi, sözleşmeli üretim kredisi
vb özel uygulamalar hariç) olarak
kullandırılmaya başlanmıştır.
Kullandırılan tarımsal kredilere, vade
tarihinde ve hesabın tasfiyesinde faiz
tahakkuku
yapılmaktadır.
Vadesinde
ödenmeyen kredilerin, 3 aylık bekleme
süresinin sonunda da tahsil edilmemesi
halinde, takip hesaplarına aktarılarak
yasal
yollardan
tahsil
ve
tasfiyesi
sağlanmaktadır.

Tarımsal kredilerde özkaynak
Yatırım kredilerinde;

Projenin
planı
süresince
işletmeden
sağlanarak projenin finansmanına tahsis
edilecek nakit imkan ve girdilerin piyasa
değeri,
Kredi
konusu
faaliyette
kullanılacak
ve/veya satışı yapılacak stok varlığın
piyasa değeri,
Krediye konu faaliyetle ilgili olarak
ödenmiş belgelendirilebilen avanslar,
Tahsil edilebilecek alacaklar,
Kredi konusu faaliyette kullanılmak üzere
Banka mevduat ve tevdiat hesaplarında
bulundurulan imkanlar ile proje süresince
elde edilecek diğer tarımsal ve tarım dışı
net gelirler,
özkaynak olarak kabul edilmektedir.

T.C. Ziraat bankası Kredilerinin Dağılımı (Milyon TL)
Yıllar
TARIMSAL KREDİLER

1999

2000

2001

2002

2003

TCZB KAYNAKLI KREDİLER
1. Doğrudan Üreticilere Kul. Krediler

739.007

961.132

556.294

453.549

460.498

Bitkisel Üretim

322.370

409.867

200.583

165.168

216.423

Hayvansal Üretim

349.796

471.618

306.709

253.350

220.492

Su Ürünleri Üretimi

10.186

16.863

5.177

3.046

3.176

Tarımsal Mekanizasyon

56.655

62.784

43.825

31.985

20.407

483.200

703.846

213.198

145.626

73.071

331.035

487.382

135.468

95.066

49.699

Hayvansal Üretim

95.499

138.372

54.328

33.455

16.010

Tarımsal Mekanizasyon

56.666

78.092

23.402

17.105

7.362

1.222.207

1.664.978

769.492

599.175

533.569

2. TKK'ne Kullandırılan Krediler
Bitkisel Üretim

TCZB Kaynaklı Krediler Top. (1+2)

FON KAYNAKLI KREDİLER
DFİF Kaynaklı Krediler

846.627

1.699.947

1.936.986

1.998.620

2.687.636

Özel İskan Fonu Kaynaklı Krediler

-

5.645

6.938

8.487

10.847

Fon Kaynağına Dönüştürülen Kredi

-

-

186.522

190.073

224.630

Tarımsal Kalkınma Koop. Kredileri

-

29.953

42.790

82.455

100.135

Diğer Fon Kaynaklı Krediler

74.374

8.229

5.765

5.341

5.210

Fon Kaynaklı Krediler Toplamı

921.001

1.743.774

2.179.001

2.284.976

3.028.458

2.143.208

3.408.752

2.948.493

2.884.151

3.562.027

TARIMSAL KREDİLER TOPLAMI

TCZB Tarımsal Kredi Bakiyeleri

KREDİ LİMİTLERİ-TEMİNAT-FAİZ ORANI


Genel Şahıs limiti 15.000 TL
(Kooperatiflerin
yetkisinde
azami
kullandırabilecekleri kredi miktarı )



Özel Şahıs limiti 45.000 TL
(Bölge Birliğinin onayı ile Genel Şahıs
haddinin azami 2 katına kadar)

TEMİNAT
Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki
ortağın müşterek borçlu ve müteselsil
kefaleti ile kullandırılması esastır.

Kooperatiflerce

ortaklara normal kredi
mevzuatı
çerçevesinde
kullandırılan
kredilere
%17,5
faiz
oranı
uygulanmaktadır.
2007/13045 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı
kapsamında
kullandırılan
indirimli kredilerde ise ;
1.Organik Tarım %7
2.Süt sığırcılığı %7
3.Sertifikalı Tohum Fide kullanımı %7
4.Sertifikalı tohum ve Fide Üret.%8,75
5.Sertifika Meyve Fid.Üret./Kul. % 8,75
6.Su ürünleri yetiştiriciliği % 8,75
7.Küçükbaş hayvan yetiş. % 10,50
8.Kontrol örtü altı(Seracılık) yet.% 10,5

10.000 TL üzerinde kredi tespit edilen
ortaklar ile kendilerinden maddi teminat
alınmasına lüzum görülen ortaklar için
müşterek borçlu ve kefillik müessesesi
yanında taşınmaz mal ipoteği ve/veya
9.Büyükbaş hayvan
yetiştiriciliği ( sığır manda) % 10,50
araç/traktör
rehini alınır.

10.Arıcılık (İşletme) % 10,50
11.Tarımsal
Mekanizasyon
(yatırım)
(Traktör
ve
biçerdöver
hariç)
12.Diğer İşletme ve Yatırım Kredileri % 13,13 faiz oranları
13.Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sis. (Damla Sulama, Yağmurlama Sul. % 0
(31 Aralık 2008 tarih ve 14489 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
14. Diğer Sulama Sistemleri (derin kuyu açmak vb.)
(31 Aralık 2008 tarih ve 14489 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

%12,25



Tarım Satış Kooperatifi ve Birlikleri



Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı



Diğer Yerel Kurum ve Kuruluşlar
(STK, İl yerel idareleri vb.)

TARIMSAL KREDİ/FİNANSMAN
SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN
BAŞLICA SORUNLAR
VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ








Tarım sektörünün temel altyapı sorunları:
Küçük aile işletmelerinden oluşması,
Tarım topraklarının parçalı ve dağınık oluşu,
Modern tarım tekniklerinden yeterince yararlanılmayışı,
Sabit sermaye oranının işletme sermayesine oranla oldukça yüksek
olması
İşletmelerin tasarruf zorluğu ve öz sermayelerini arttırmamaları
Öz sermaye eksikliğini kredi kuruluşlarından kredi alarak gidermeye
çalışmakta.

Genel olarak tarımsal kredide görülen ve
uygulamada karşılaşılan sorunlar




Tarım işletmelerinin yeterli büyüklükte olmayışları, arazilerin parçalı
ve dağınık oluşu, bu alanda yapısal, sosyal ve ekonomik sorunların
bulunuşu, krediden yeterli ölçüde yararlanmayı sınırlamaktadır. Bu
etkenlere, tarımın finansmanda etkili ve sürekli kaynakların
olmayışı da eklendiğinde, işletmelerin kredi gereksinimini zamanında
karşılayan yeterli kredi kaynakların yokluğu sorunu ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle, öncelikle altyapının iyileştirilmesi, tarımda
dengesiz dağılımdan sosyal ilişkilere kadar uzanan bir alanda
değişimin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Tarımın yangın, dolu, sel, kuraklık ve diğer risk unsurlarına açık
olması, hem tarımsal kredilere gereksinimi arttırmakta, hem de bu
doğal riskler kredinin verimliliğini azaltarak işletme faaliyet
sonuçlarını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, tarımda bilinçli ve
bilimsel yöntemlerin izlenildiği işletmecilik uygulamaları yapılarak,
risk ve ürün kayıpları azaltılmaktadır. Bu amaçla hastalıklara
dayanıklı ve yüksek verimli hibrit tohumlukları kullanılmalı, kültürel
işletmelere özen gösterilmeli, bitkisel ve hayvansal ürünlerde
sigortalama işlemleri gerçekleştirilmelidir.



Türkiye'deki tarım işletmelerinde daha çok kısa
vadeli işletme kredileri kullanılmaktadır. Özellikle
uzun vadeli kredi kullanımı, işletmelerin sermaye
birikimlerinin ve dolayısıyla yatırım olanaklarının
yetersizliği nedeni ile yaygın değildir. Orta ve
özellikle uzun vadeli kredilerden yararlanmada
güvence olarak taşınmaz malların gösterilmesinin
istenmesi, üreticilerin yeterli değerde teminat
gösterememeleri sonucunda bu tür tarım sektörünün
finansmanında "leasing" (finansal kiralama) sistemi
işletmelere orta ve uzun vadeli fon sağlamada yeni bir
imaj olarak düşünülebilir. Böylelikle uzun vadeli ve
projeye dayalı olarak yapılan ve boş bulunan veya atıl
kapasite ile çalıştırılan ahır, kümes, ambar gibi yapılar
ve tarımsal binalar kiralama yolu ile elde edilip
kullanılabilir.



Tarımda sermaye devrinin düşük, karın risk ve belirsizlik
nedeniyle düzensiz oluşu, tarımsal kredilerin faizlerinin düşük
olmasını gerektirmektedir. Ancak uygulamada faiz oranlarının
farklılığı, kredi işlemlerinin basit ve anlaşılır olmayışı, krediye
güvenli yönelim gibi sorunlar hala devam etmektedir. Bu açıdan
tarımsal kredi ve faiz oranlarının tarım sektörünün yönelimine
uygun hale getirilmesi, diğer yandan tarımın bilimsel
yöntemlerle yapılmasını teşvik etmek ve üreticilerin aldığı
kredilerin amacına uygun ve etkin kullanımını sağlamak, ziraat
mühendisleri istihdamı yapılan köy ve köy gruplarındaki verimli
işletmelerin aldıkları kredilerin faizlerinde indirim yapılması
düşünülebilir.
Bu
açıdan
kullanılan
kredinin
yerinde
denetlenmesi, özellikle projeye dayalı kredilendirmede başarıyı
arttıracaktır. Kredinin amacına uygun kullanımı bir yandan kredi
kaynaklarının sürekliliği, diğer yandan kaynakların optimal
kullanımını arttırarak, öncelikle üretici, daha geniş olarak
bölgenin ve ülkenin bütün olarak kalkınmasını hızlandıracaktır.

Örnek bir kredileme sistemi?


Üretimi teşvik edecek



Üreticinin
sağlayacak,
tanıyacak



Firmanın
alacak



Üretici-işleyici-finans
kesimi
birlikteliği
sağlayarak, riskleri en aza indirecek

krediden
yararlanmasını
ürünün pazarlanmasına olanak

işleyeceği

ürünü

garanti

altına

 SÖZLEŞMELİ

ÜRETİM KREDİ
MODELİ

SÖZLEŞMELİ (TEMLİKLİ) ÜRETİM KREDİSİ VE İŞLEYİŞİ

Girdi Temin
Anlaşması

Ürün Teslim Anlaşması

TARIMSAL GİRDİ
SATICILARI

Girdi Temini

ÇİFTÇİ-ÜRETİCİ

Nakit Ödeme

Protokol

Ürün Bedeli Ödemesi

TARIMSAL SANAYİİ İŞLETMESİ
(ÖZEL, KAMU, KOOPERATİF)

FİNANSMAN KURUMU

Kredi Anlaşması
Ürün Sigortası

Sözleşmeli Üretim Kredisi Uygulama Alanları


Hububat (ekmeklik ve makarnalık buğday)



Biralık arpa



Yağlık ayçiçeği



Hibrid mısır, dane (yemlik) mısır



Pamuk ve şekerpancarı



Sebze ve meyve, özellikle de salçalık domates, kurutulmuş meyve
(ihracata yönelik)



Çeltik, patates, kesme çiçek ve tohumluk üretimi



Organik tarım



Hayvancılık (Özellikle besicilik, kanatlı eti üretimi)

ÜRETİCİNİN AVANTAJLARI


Firmanın alım garantisi ürün pazarlama sorununu çözecek,



Üreticinin üretim sürecinin tüm aşamalarında teknik bilgi
ve destekten yararlanması sağlanacak,



Üretici üretim kapasitesinin
finansman sağlayabilecek,



Üretici-finans sektörü ilişkisi sağlanarak, çekinceler
giderilecek, oluşturulacak veri ve bilgilerle üretim
politikasına kredi yardımıyla destek sağlanacaktır.

belli

oranına

kadar

SANAYİ İŞLETMELERİNİN AVANTAJLARI


Sanayi işletmelerinde planlı üretime geçiş hızlanacak,



Kapasite yaratma veya ayarlama olanağı ve kaliteli üretim
gerçekleşecek,



İşletmeler üzerindeki finansman yükü azalacaktır.

FİNANS KURUMUNUN AVANTAJLARI


Finans kurumunun riski ürün bedellerinin
temliki (hak geçmesi) ve rehini dolayısıyla
en az düzeye inecek,



Finans kurumunun kredi portföyüne sanayii
işletmesi yanında girdi bayileri ve üretici
eklenecek, bu şekilde sürekli ve canlı bir
kredi portföyü oluşacak,



Kredinin
amacına
gerçekleştirilecektir.

uygun

kullanımı

TARIM SEKTÖRÜ AÇISINDAN
AVANTAJLARI


Tarımsal üretim kayıt altına alınacak,



Tarıma dayalı sanayinin gelişime yardımcı
olunacak,



Tarımsal sanayii modern tarım tekniklerinin
tarımda uygulanmasını destekleyecek,



Tarımsal pazarlamaya katkı sağlayacak,



Sektörün en önemli sorunu olan “finansman
ya da kaynak bulma” konusuna çözüm
getirecektir.

BAŞARI KOŞULU ????


Uygulanan modelin üretici, finans kurumu,
firma, tarım sektörü ve tarım-sanayii ilişkisi
açısından büyük yararları bulunmaktadır.
Ancak sistemin yaygınlaştığı ölçüde tarımın
finansman sorununa katkıda bulunacağı da
bilinmelidir.



Ayrıca tarafların yapılacak sözleşmelere
uymaları modelin başarısını, benimsenmesini
artıracaktır.

TARIM İŞLETMELERİNDE
FAALİYET SONUÇLARI
KRİTERLERİ VE FİNANSAL
DEĞERLENDİRMELER

Tarım işletmesinde tutulan kayıtlar:
Fiziki kayıtlar :

1.
-

Çiftlik haritası

-

Üretim kayıtları (Bitkisel ve hayvansal)

-

İşgücü kayıtları

-

Yem kullanım kayıtları

-

Diğer kayıtlar (süt kayıtları, ıslah kayıtları vb.)

2. Parasal (mali/finansal) kayıtlar
-

-

Finansal kayıtlar, tarım işletmelerinde yapılmış olan mali işlemlerin ve bunu
açıklayan belge ve bilgilerin, muhasebe sistemine göre defterlere kaydedilmesi
(tek taraflı ve çift taraflı kayıt olarak) ile oluşur.
Finansal ve ekonomik kayıtlardan işletmelerin faaliyet sonuçları
-

Gayrisaf Hâsıla, Saf Hâsıla, Brüt Kar, Tarımsal Gelir, İşletme Masrafları,
Üretim Masrafları gibi parasal işlemler.

-

Tarım işletmenin kar veya zarar durumu

-

Tarım işletmelerinin borçlanma düzeyi, şekli ve yönü

-

Sermaye oluşumu

Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının ölçülmesinde bazı
pratik yaklaşımlar bulunmakla beraber, bunlar arasında en gerçekçi
olanı muhasebe kayıtlarının tutulması ile yapılanıdır.
Burada muhasebe kayıtları tutmanın sağlayacağı yararları;
İşletmeye konulan üretim faktörlerinin (Sabit ve değişen)
etkinliğinin ölçülmesi,
(i)

(ii)

Gelirin ve vergi matrahının hesaplanması,

(iii)

Kredi temininde borç ödeme yeteneğinin ortaya konulması,

Kiracılık, ortakçılık, sigorta vb. konularda veri temin edilmesi.
Yani kısaca, rapor düzenleme, teşhis ve planlama.
(iv)

“Gayrisaf hasıla, ekonomik bir bütün olarak düşünülen bir tarım
işletmesinde bir çalışma yılında, üretilen mallar ile mamulculuk,
mübadele ve yeniden değerlendirme yoluyla sermaye kısımlarında
meydana gelen artışın miktar ve değeridir”.
Genel olarak tarım işletmelerinin bütün olarak gayrisaf hasılasını
doğru olarak tespit etmek mümkündür.

İşletme şubelerinin ayrı ayrı gayri saf hasılasını doğru olarak
hesaplamak güçtür. Çünkü işletme şubelerinin birbiriyle ilişkisi fazla
olup, bazen bir şubede üretilen ürünün değeri, diğer şubede
görülmektedir.


Örneğin, tarla tarımında üretilmiş saman ve ot, hayvancılıkta ve buna
karşılık hayvancılık şubesinin gayri saf hasılasından olan gübre ise
tarla tarımında değerlendirilmektedir.

Gayrisaf hasılayı, onu meydana getiren kaynaklara göre;
1. Bitkisel ve Hayvansal üretim geliri
-Aile ihtiyacı için kullanılan, ambara konulan, üretim amacı ile işletmede
kullanılan, işçi ve diğerlerine dağıtılan ürün değeri,
-Bitki ve hayvan sermayesinde oluşan prodüktif değer artışı (Envanter artışı),
2. İşletme ailesinin oturduğu konutun kira karşılığı
3. İşletme dışı tarımsal gelir,

Gayrisafi üretim Değeri
üretim değeri, işletmenin bitkisel ve hayvansal üretim
değerleri ile yıl içerisinde meydana gelen prodüktif envanter kıymet
artışlarından oluşmaktadır.

Gayrisafi

üretim faaliyetinin gayrisafi üretim değeri, bu üretim
şubesinde tarımsal faaliyet sonucu elde edilen ve bir pazar değeri
bulunan ürün miktarlarının, birim fiyatları ile çarpılması sonucu
bulunan değere, söz konusu üretim faaliyetinde bitki veya hayvan
sermayesindeki yıllık prodüktif artışların ilavesi ile bulunur.

Bir

İşletmenin

gayrisafi üretim değeri, işletmede mevcut üretim
şubelerinin gayrisafi üretim değerlerinin toplamıdır.

İşletmenin

üretim şubelerinde ana ürünlerden başka, pazar değeri
olmayan yan ürünler de elde edilir. Yan ürünlerden eğer pazarda
satışı mümkün olan varsa, bunun değeri işletme şubesinin gayrisafi
üretim değerine dahil edilir.

İşletme Masrafları

Tarım muhasebesinde gayri saf hasılanın karşı tarafını, bu
hasılayı meydana getirmek için yapılan masrafların toplamı
(işletme masrafları) oluşturur.
Diğer bir deyişle, işletme masrafları işletmecinin, gayri saf
hasılayı elde etmek için işletmeye yatırdığı aktif sermayenin
faizi hariç, yapmış olduğu masrafların toplamını ifade eder.
Masrafları, güdülen amaca bağlı olarak değişik şekillerde
sınıflandırmak mümdür. Üretim hacmi ile bağıntısına göre;
sabit ve değişen masraflar olmak üzere iki grupta toplanır.

Bitkisel ve Hayvansal Üretimde Değişen Masraflar

Bitkisel Üretim

Hayvansal Üretim

-Tohum masrafları
-Gübre masrafları
-Tarımsal mücadele masrafları
-Benzin,yağ,tamir ve bakım gibi
değişen alet ve makine
masrafları
-Götürü yaptırılan işlerin
masrafları
-Geçici işçilik masrafları
-Su ücreti - ürün sigortası

-Sürü yenileme masrafı

-Pazarlama ve nakliye masrafı

-Kesif yem ve işletme dışından alınan
kaba yem masrafı
-Veteriner &ilaç masrafı
-Değişen alet ve makine masrafı
-Daimi olmayan çoban ücreti
-Geçici işçilik için ödenen ücretler
-Aşım veya suni tohumlama masrafı
-Pazarlama ve nakil masrafları
-Diğer masraflar (tuz, yular vb.).

Tarım işletmelerinde
içermektedir:
1.

işletme

masrafları

İşçilik masrafları (yabancı işçi ve müteşebbis aile
için),

2.

İşletmenin cari masrafları,

3.

Mühimmat ve tarla demirbaşı eksilişleri,

4.

şunları

Diğer
sermaye
amortismanlar.

gruplarındaki

azalmalar

ve

İşgücü takdiri:
Müteşebbis ve aile bireylerine, işletmede yaptıkları işe karşılık alternatif bir ücret
hesaplanıp, işletme masraflarına ilave edilir. Ancak müteşebbis aile sadece vücutça
çalışmayıp, aynı zamanda idare işini de yapmaktadır.
Adeli işe karşılık verilen ücretin hesaplanmasında kabul edilen esas, bunun, aynı işler
için çevrede yabancı işçiye ödenecek ücretlere eşit olmasıdır. Buna ilaveten
İsviçre'de, gayri saf hasılanın %3‘ü oranında bir tazminat da, idare işine karşılık
hesaplanır. Almanya'da idare işine karşılık müteşebbise, tarımda yararlanılan arazinin
hektarı başına belirli bir tazminat verilir.

Amortisman:
Üretim araçlarının kullanılması sonunda değerlerinde meydana gelen eksiliş,
amortisman yolu ile telafi olunur. Amortisman, genellikle demirbaşın hurda kıymeti ve
muhtemel dayanma süresi dikkate alınarak hesaplanır.
İşletmelerde amortisman, özellikle bina, arazi ıslahı, cansız demirbaş, meyve
ağaçları, bağ, gelir ve iş hayvanlarında uygulanır.

Amortisman, binalar için yapı malzemesi, inşaat nevi ve kullanma
şekline göre %1-10, makineler için %5-10, nakil vasıtaları için
%5-20 oranında kabul edilmiştir.
Hayvanlarda amortisman özellik gösterir. Çünkü bunlarda verime
başlayacakları yaşa kadar bir kıymet artması görülür.

Bu duruma göre gelir hayvanlarında amortisman, onların verime
başlama yılındaki kıymeti ile kasaplık değeri arasındaki farkın,
hayvanın kullanıldığı yıl sayısına bölünmesi ile bulunur. Eti yenen
iş hayvanlarında da aynı yol takip edilmektedir.
Eti yenmeyen iş hayvanlarında ise kasaplık değeri dikkate
alınmaz.
Toprak için amortisman hesaplanmaz.

Doğru Hat Yöntemi (Normal Amortisman Yöntemi)
Bu yöntemle alet ve makine sermayesinin amortismanını hesap etmek
için, demirbaşın kıymeti, ortalama kullanma süresine bölünür ve
böylece birbirine eşit olan yıllık amortisman payları bulunur.
A= Yıllık amortisman payı,
D= Demirbaşın kıymeti,
n= Demirbaşın ortalama ömrü veya kullanma yıl sayısı

D
A
n

ÖRNEK: 30.000 TL kıymetinde ve ortalama ömrü 10 yıl tahmin edilen
bir makinenin yıllık amortisman payı:A=30.000:10= 3.000 TL’dir.

Azalan Bakiyeler Yöntemi
Bu Yönteme Azalan Amortisman
Yöntemi veya Tortulu Amortisman
Yöntemi ismi de verilmektedir. Bu
usulde amortisman oranı sabittir ve
bu oran, bir evvelki yılın amortisman
payı indirildikten sonra kalan defter
değerine tatbik edilir. Bu yöntemde
ilk yılların amortisman payı yüksek
olur ve bu gittikçe azalır. Bu usulde
defter değeri hiç bir zaman sıfıra
düşmez, hurda değeri kalır.
ÖRNEK: 10 yıl dayanacak ve 10.000
TL’ye alınmış bir aletin, bu yöntemle
yıllık amortisman değerleri ile 10 yıl
sonraki hurda kıymeti Çizelge 26’daki
gibi hesaplanır. Aletin hurda değeri
3.486,8 TL olacaktır. Verilen bu
örnekte, tarım aleti % 10 oranı
üzerinden
amortismana
tabi
tutulmuştur. Ancak Vergi Usul
Kanunumuz,
işletmelere
%50’yi
geçmemek
kaydıyla
normal
amortisman
oranının
iki
katını
kullanmalarına olanak tanımaktadır.

Azalan Bakiye Yöntemine Bir Örnek

1. Yıl
2. Yıl

Aletin
Kıymeti
(TL)
10.000,0
9.000,0

Yıllık
Amortisman Payı
(TL)
1.000,0
900,0

3. Yıl

8.100,0

810,0

4. Ya

7.290,0

729,0

5. Yıl

6.561,0

656,1

6. Yıl

5.904,9

590,5

7. Yıl

5.314,4

531,4

8, Yıl

4.783,0

478,3

9. Yıl

4.304,7

430,5

10. Yıl

3.874,2

387,4

Yıllar

Hurda değeri

Amortisman
toplam
Toplam

3.486,8
6.513,2
3.486,8 + 6.513,2 = 10.000

Saf hasıla
Saf hasıla, tarım işletmelerinin başarısını en iyi nelirlemede kullanılan
ve işletmenin gerçek sonucunu ölçmeye yarayan objektif bir ölçüttür.
Saf hasılayı çeşitli şekillerde ifade eden ekonomistler varsa da, bunlar
arasında, E.Laur saf hasılayı "Aktif sermayenin rantıdır" diye
tanımlamaktadır.

Esas itibariyle saf hasıla, borçsuz ve kira ile arazi işlemeyen bir
işletmede, aktif sermayenin getirdiği faiz olarak kabul edilmektedir. Bu
suretle saf hasıla, mülkiyet şartlarının veya idare şeklinin tesadüfi
etkilerinden kurtarılmış olunur ve böylece saf hasıla, değişik şartlara
sahip işletmeler arası mukayeselerde kullanılabilir.

Saf hasıla, esasında gayrisaf hasıla kıymeti ile işletme masrafları arasındaki
farktan ibarettir.

İşletme masraflarının gayri saf hasıladan büyük olduğu hallerde olumsuz, aksi
olduğu hallerde ise müspet bir saf hasıladan bahsedilir.
Saf hasılanın (-) olması, aktif sermaye için bir faiz elde edilmediği gibi, bir de
zararın meydana geldiğini ifade eder.
Genellikle tarım ekonomistleri tarafından saf hasıla şu şekilde formüle
edilmektedir:
SH = GSH – İM

Burada: SH: Saf hasıla, GSH= gayri saf hasıla, İM ise işletme masraflarıdır.

Tarım işletmelerinde saf hasılanın yükselme veya azalmasını çeşitli
faktörler etkilemektedir. Bu faktörleri şu şekilde sınıflandırmak
mümkündür:
Tarım işletmelerinin saf hasılaları üzerine etki yapan faktörler arasında
özellikle iklim, coğrafi durum, arazinin jeolojik ve morfolojik durumu,
işletmenin kuruluş yeri ve büyüklüğü, kültür arazisi, işletme sistemi,
işletmenin çalışma yönü, işçilik ilişkileri, teknik ve ekonomik koşullar,
işletme idarecisinin eğitim seviyesi ve yeteneği, işletmenin sermaye
durumu ve oranları, kredi bulma imkanları ile işletmenin ulaşım ve
pazar durumu vb. gibi faktörler sayılabilir.

Saf hasıla; çiftlik rantı, toprak rantı, müteşebbis kazancı veya zararı, tarımsal
gelir ile toplam aile gelirinin hesaplanmasında ele alınan esas kıymettir.
Özet olarak saf hasıla;
işletmenin

doğru işletilip işletilmediğini,

işletme

şubeleri arasındaki oran ve ahengin birbirine uygun bulunup
bulunmadığını ve

işletmenin

rantabilitesini derecesinde önemliliği gösterir.

Brüt Kar (Brüt Marj)

Brüt kar, gayrisafi üretim değerinden özel değişen masrafların çıkarılması ile
elde edilir. Brüt kar, özel değişen masraflar dışında kalan masraf unsurlarıyla,
karı bünyesinde bulundurur. Bir işletmede net bir gelir elde edebilmek için
toplam brüt karın, değişen masrafların dışında kalan masraf unsurlarından
büyük olması gerekir. Bu bakımdan işletmede gelir elde etmek için brüt karı
azamiye çıkarmak başlıca amaçtır.
Brüt kar, işletmede mevcut kıt üretim vasıtalarının kullanımı bakımından,
üretim faaliyetlerinin rekabet güçlerinin belirlenmesinde önemli bir başarı
ölçüsüdür.
Diğer bir deyişle brüt kar, işletme organizasyonun başarısını gösteren önemli
bir kriterdir.

Tarımsal Gelir
Tarım işletmelerinde müteşebbisin başarısı, her şeyden önce tarımsal
gelire göre ölçülmektedir.
Laur'a göre gelir, "Müteşebbis ve ailenin bir yıl zarfında, saf sermaye
kıymetinde bir azalma olmaksızın ihtiyaçlarını karşılamak için sarf
edebileceği gayri saf hasılanın bir kısmıdır.
Tarımsal gelir, işletmede ücret almadan çalışan müteşebbis ve ailesinin
el emeği ücret karşılığı, öz sermaye rantı ve müteşebbislik rantının
karşılığı olarak kabul edilmektedir.
Tarımsal geliri hesaplamak için, saf hasıladan borç faizleri ile
kira/ortakçılık payının çıkarılması ve buna müteşebbis ailenin ücret
karşılığının eklenmesi gerekmektedir. Yani tarımsal gelir:
TG= SH-(Borç faizleri+Kira/ortak payı)+ AİÜK

Prodüktivite, rasyonellik ve rantabilite kavramları birbiriyle ilişkili

ekonomik kavramlardır.

Prodüktivite; verimliliktir ve prodüktivite düşüncesi, üretim olayına
bağlıdır. Bu deyim, üretimin verimliliğini veya üretim vasıtalarının ürün
verme niteliğini ifade eder. Prodüktivite, verimli bir üretim biriminin
(Ör.,bir dekar arazinin) belirli bir hasılayı üretme yeteneği olarak da
tanımlanmaktadır.
Rasyonellik ekonomik oluş veya iktisadilik kelimeleri kullanılmaktadır.
Rasyonellik, "Elde mevcut tesislerden, materyalden ve işletme
kuvvetlerinden en iyi şekilde yararlanmadır" diye tanımlanabildiği gibi,
ekonomik anlamda "belirli maliyetle en yüksek tatmin formülüne
erişmeği hedef tutan davranıştır.

İşletme mukayeselerinde bu üç kavramdan her birisine düşen
önemli görevler vardır. Normal olarak prodüktivite ve
rasyonellik
prensiplerinin
hakim
olduğu
işletmelerde
rantabilite bulunur ve rantabilite bize işletmenin bir yıllık
sonucunu göstermesi ve o yıl içindeki faaliyeti hakkında açık
bir fikir vermesi bakımından işletme mukayeselerinde büyük
rol oynar. Yani rantabilite, işletmenin durumu, çalışması ve
gidişi hakkında aydınlatıcı bilgi veren ve işletme
mukayeselerinde vazgeçilmeyen bir ölçüttür.

Mali rantabilite

karın öz sermayeye (öz kaynaklara) oranlanması ile

hesaplanmakta olup, buna öz sermaye rantabilitesi denildiği gibi, subjektif
rantabilite veya müteşebbis rantabilitesi isimleri de verilmektedir.

a)

Safi kâr x 100

öz sermaye
b)

(Saf hasıla-Borç faizleri) x 100
öz sermaye

Mali rantabilitenin tespiti müteşebbis bakımından çok önemlidir.
Çünkü müteşebbisin işletmesinde dikkat edeceği nokta, sadece yüksek
bir saf hasıla elde etmek değil aynı zamanda işletmede çalışan öz
sermayesine yüksek bir rantabilite oranı sağlamaktır.
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Ekonomik Rantabilite
Ekonomik rantabilite, saf kar ile ödenen faizler toplamının işletmedeki
toplam sermayeye oranlamasıyla hesaplanır. Burada, işletme emrinde
çalışan sermayenin oluşumuna bakılmayarak, öz ve yabancı sermaye
toplamı söz konusudur. Ekonomik rantabiliteye, işletme sermayesi
rantabilitesi veya objektif rantabilite, ya da teşebbüs rantabilitesi
isimleri de verilir.
a)
(Safi kar + yabancı sermaye faizi) x 100
İşletme sermayesi
b)

Saf hasıla x 100
İşletmenin toplam sermayesi

100 x saf hasıla
Rantabilite faktörü=
Gayrisaf hasıla kıymeti
veya
100x satış karı
Rantabilite faktörü=
Satış hasılatı

Finansal analiz ve yöntemleri


Sentez bilanço ve gelir tabloları analizi



Karşılaştırmalı analiz



Oran -rasyo- analizi

Muhasebe Denklemi

Varlıklar
(Döner+Duran)

Borçlar (Kısa-Orta
ve uzun)

Öz Sermaye

Varlıklar = Borçlar + Öz sermaye
(Assets = Liabilities + Owner’s equity)

Likidite Oranları


Bir işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini (borçlarını) karşılamadaki
yeteneğini ölçmek için kullanılr.

Cari Oran =

Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar

Kısa vadeli borçları ödeyebilmek için yeterli miktarda dönen
varlık var mıdır? Güvenlik sınırı nedir?

Bilanço
……………İşletmesi
Aktif
Pasif
Nakit (Kasa)
$175 Tic. Borçlar
$115
Tic. Alacaklar
430 Borç Senetleri
115
Stoklar
625 Kısa Vadeli Borçlar
$230
Dönen Varlıklar
$1,230 Tahviller
$600
Sabit Varlıklar
$2,500 Öz Kaynaklar
Eksi: Bir. Amortis. (1,200) Hisse Senetleri
$300
Net Sabit Varlıklar 1,300
Ödenmiş Sermaye
600
Toplam Varlıklar $2,530
Dağıtılmayan Karlar
800
Toplam Özkaynak $1,700
Toplam Pasif
$2,530

Cari Oran =

$1,230
$230

= 5.35



Bir işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini (borçlarını) karşılamadaki
yeteneğini ölçmek için kullanılr.

Likit Oran

=

Dönen Varlıklar - Stoklar
Kısa Vadeli Borçlar

En az likiditeye sahip olan varlıkları dönen varlıklar arasından
çıkardığımızda firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneği
nasıl olur?

Bilanço
………………….işletmesi
Aktif
Pasif
Nakit (Kasa)
$175 Tic. Borçlar
$115
Tic. Alacaklar
430 Borç Senetleri
115
Stoklar
625 Tahviller
Kısa Vadeli Borçlar $600
$230
Dönen Varlıklar
$1,230 Tahviller
$600
Sabit Varlıklar
$2,500 Öz Kaynaklar
Eksi: Bir. Amortis. (1,200) Hisse Senetleri
$300
Net Sabit Varlıklar 1,300
Ödenmiş Sermaye
600
Toplam Varlıklar $2,530
Dağıtılmayan Karlar
800
Toplam Özkaynak $1,700
Toplam Pasif
$2,530

Likit Oran =

$1,230 -$625
$230

=2.63

Borç Yönetimi Oranları
• İşletme varlıklarını finanse etmek için
kullanılan firma dışı (ortaklardan değil)
kaynakların büyüklüğünü ölçmek için
kullanılır.



Bilanço Kaldıraç Oranları dış kaynaklarla finanse edilmiş işletme
varlıklarının yüzdesini ölçer.

Borç Oranı =

Toplam Borçlar
Toplam Varlıklar

İşletme varlıklarının ne kadarını borçlarla finanse edilmiştir?

Karlılık Oranları
• Likidite, varlık yönetimi ve borç yönetimi
fonksiyonlarının işletme karlılığı üzerindeki
toplu etkisini gösteren oranlardır.



Satışlarla İlişkili Karlılık işletmelerin satış hacmini faaliyet karlarına
dönüştürebilmesindeki yeteneğini ölçer.

Faaliyet Karı Marjını =

Faaliyet Karı
Satışlar



Yatırıma ilişkin karlılık işletme kaynaklarını (yatırımlarını) faaliyet
karlarına dönüştürebilmesindeki yeteneğini ölçer.

Yatırımların
(varlıkların) Karlılıgı

=

Faaliyet Karı
Toplam Varlıklar

Oran Analizini Kimler Kullanır?
Ticari kredi yöneticileri müşterilerinin durumunu görebilmek için bazı
temel oranları kullanabilirler
Yatırım değerlerini ölçebilmek için oran analizinden faydalanabililer
Banka uzmanları kredi taleplerini değerlendirmede oran analizlerini
gerçekleştirebilirler
İşletme iflaslarının öngörüsünde kullanılabilir

Tarımsal Finansmanın Özellikleri


Tarımsal üretimin doğal koşullara bağlılığı



Üretim faktörleri içinde arazinin nispi olarak fazla bulunması



Tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık olması



Krediyi kullanan işletmecinin kişisel özellikleri

