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ürkiye’de sektörlerin büyüme hızları ve ekonomiye katkıları dikkate alındığında oransal olarak gerilerde kalmasına rağmen stratejik önemini artırarak korumayı başaran tarım
sektörünün finansmanını üretimin
özellikleriyle uyumlu modellerle sağlayan bankalar; artan rekabet ile birlikte
sektörün ihtiyaçlarını, nakit döngüsünü, ürün yetiştirme tekniklerini ve üretim maliyetlerinin üretim periyotlarına dağılımını dikkate alarak yeni ürünler geliştirip sektörün kullanımına sunmaktadır. Bu ürünlerin en önemlilerinden biri de tarım bankacılığı kartlarıdır. Gelinen son noktada bütün alanlarda kıyasıya rekabet eden bankalardan tarım bankacılığı yapanlar, tarım
bankacılığı kartlarında da kıyasıya
rekabet ediyor. Bu rekabet, büyük
ölçekli bankaların da tarım bankacılığında yer alma kararı ile zirve yapacak
gibi görünmektedir.
Bankalar, diğer bankacılık kartlarından
birçok özelliğiyle farklılaşan tarım bankacılığı kartları ile bir yandan üreticilere oldukça önemli avantajlar sunarken
diğer yandan bu kartların önemli gelir
kaynaklarından biri olduğunu da göz
ardı etmiyorlar. Sayıları artık bir milyonu geçen tarım bankacılığı kartları
neredeyse her üreticinin cebinde
bulunuyor. Yaygın kullanımı ile bu
kartlar 2013 yılı itibariyle 36 milyar
TL’yi aşan tarım kredileri içinde oldukça önemli bir paya sahiptir.

Tarım Bankacılığı Kartı Nedir?

Bankacılık sisteminde kullanılan kredi

kartı ürünlerinin çalışma şekilleri
tarımsal üretim nakit akış döngüleri ile
uyuşmadığından, tarım sektörüne özel
ürünler geliştirilmesi ihtiyacı, bankaları bu alanda arayışlara yönlendirmiştir.
Bu arayışlar sonucunda geliştirilen
önemli ürünlerden birisi tarım bankacılığı kartlarıdır. Türk bankacılık sektöründe iki tür tarım bankacılığı kartı
geliştirilerek kullanıma sunulmuştur.
Birinci gruptaki kartlar, bankaca saptanan bir kredi limitine bağlı olarak çalışan ve limitin tanımlandığı hesabı
belirli kurallara göre kullanmaya yarayan debit kartlardır.
İkinci gruptaki kartlar ise üreticilerin
ürün bedellerinin bankalar aracılığıyla
ödenmesini sağlayan ve hesaptaki
ürün bedelini tahsil etmeyi amaçlayan, genellikle ATM’lerde kullanılan
nakit ödeme kartlarıdır. Buna en iyi
örnek, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
ürün bedeli ödeme kartları olarak gösterilebilir. Kurumlar bu kartların gelişimini teşvik amacıyla, ürün bedellerini
kart kullanmayanlara kıyasla daha
erken ödeme gibi uygulamalara yönelmektedir.
Bizim üzerinde duracağımız kartlar
birinci grup kartlardır.

Tarım Bankacılığı kartlarının
özellikleri

Tarım bankacılığı kartlarının çalışma
şekilleri banka politikalarına veya bankaların bu kapsamda çeşitli kurum ve
kuruluşlarla yaptıkları anlaşmaların
koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Banka bazlı farklılıklara girme-
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lthough the agriculture sector in Turkey stays behind
the other sectors in terms of
growth rate and contribution into
economy, it still maintains and
enhances its strategic importance.
Together with the increasing competition in the sector, Turkish commercial banks financing agriculture sector through specific models
in line with the specificities of production are developing and rolling
out new products according to the
sector’s needs, cash flow, production techniques and distribution of
production costs within production periods. Agricultural credit
cards is one of the most important
products developed within this
context. In the current situation,
the banks involved in agricultural
banking which compete harshly in
all other areas also compete in agricultural credit cards. This competition seems to peak with the involvement of large scale banks in agricultural lending.
Agricultural credit cards that differ
from other credit cards in many
respects, not only offer significant
advantages to the producers, but
also constitute an important source
of income for the banks. Almost
each producer owns the card and
the total number of agricultural
credit cards in Turkey is estimated
to exceed one million. With their
extensive usage, agricultural credit
cards have a significant share in
agricultural loans, which exceeded
TL 36 billion as of end-2013.

What is agricultural
credit card?

As the manner of operation of the
ordinary credit cards does not
match with the cash flow cycle in
agricultural production, the banks
began seeking for developing new
products peculiar to agriculture
sector. Agricultural credit card is
one of the most important pro-
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den tarım bankacılığı kartlarının genel
özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Kullanım Alanı:

Bitkisel üretimde, bazı ürünlerde farklılıklar göstermekle birlikte, üretime
konu olan yıllık işletme giderleri genel
başlıklar halinde toprak işleme, ekim –
dikim, gübreleme, ilaçlama, sulama,
hasat ve depolama olarak sayılabilir.
Bu faaliyetler işçilik, akaryakıt ve
finansman giderleriyle birleşerek üreticinin toplam üretim maliyetlerini
oluşturur. Tarım bankacılığı kartları
üreticinin özellikle akaryakıt, gübre,
ilaç, tohum ve fide giderlerinin finansmanı için geliştirilmiş bir üründür.
Meyve grubundan elmanın (%48,36),
sebze grubundan tarla domatesinin
(%46,28) ve tarla bitkilerinden ise sulu
buğdayın (%80,41) üretiminde tarım
bankacılığı kartına konu olabilecek
üretim maliyetlerinin toplamdaki payları görülmektedir.
Hayvancılık faaliyetlerinin en önemli
maliyet unsurlarından olan yem, aşı –
ilaç, veteriner ve alet & ekipman
giderlerinin de aynı yöntemle karşılanması mümkündür.

Niteliği:

Ağırlıklı olarak üreticilerin akaryakıt,
gübre, ilaç vb. bayilerden girdi alımında kullandığı, bazı uygulamalarda
sınırlı nakit kullanıma izin veren, tedarikçilerle anlaşma koşullarına göre 3 –
6 ay arasında faizsiz dönem içeren,
faizsiz dönem bitiminde borç ödenmediği takdirde kredi riskine dönüşen bir
uygulamadır. Faiz ödemesiz dönemden yararlanılabilmesi için banka
POS’unun ilgili girdileri temin eden
bayilere konulması gerekir. Faiz ödemesiz dönemdeki maliyetin banka,
bayi veya bayiye mal veren tedarikçilerden biri veya birkaçı tarafından karşılanması ve üreticiye yansıtılmaması
temel esastır.

Vade:

Kartların bağlı olduğu kredi hesabının
maksimum vadesi 12 aydır. Kart vadesi belirlenirken muhatap üreticinin
üretim deseni, bu üretim desenine
göre nakit döngüsü ve işletmenin niteliği (bitkisel, hayvansal, karma) dikkate
alınmaktadır.
Üretici tanınan bir yıllık sürenin herhangi bir zamanında kartını kullanabilmektedir. Bazı bankalar ödemeler
sonucu oluşan limit boşluğunu kullandırıma açarken bazıları ise tahsilat
yapılsa bile oluşan limiti kullandırıma
8
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ducts developed as a result of this
process. In Turkish banking sector,
two types of agricultural credit
card have been developed and put
into service. First type of agricultural credit card is a debit card
having a limit defined by the bank
and enabling the card holder to use
this limit by certain rules.
Second type of agricultural credit
card is a cash payment card ensuring the product payments to be
paid through the bank and aiming
to collect these payments in the
account and mostly used at ATMs.
The best example for this type is
the product payment cards of
TMO (Turkish Grain Board). In
order to encourage the use of these
cards, institutions tend to pay relatively earlier to the product payment card holders.
From now on, we will put emphasis on the first type of agricultural
credit cards.

Properties of agricultural
credit cards

Way of operation of agricultural credit cards alters depending on the
bank policies and conditions of the
agreements signed with various institutions and organizations in this
context. Without referring to bankspecific differences, the main properties of agricultural credit cards
can be summarized as follows:

Area of usage:

While differing in certain crops,
the main production related operational expenses in crop production
could be listed as soil cultivation,
sowing – planting, fertilization,
disinfection, irrigation, harvesting
and storing expenses. These operational expenses together with labour, fuel oil and financing expenses
constitute the total production
costs of the producer.
Agricultural credit card is a product specifically designed for
financing producer’s fuel oil, fertilizer, chemical, seed and seedling
expenses. The graphs above show
the shares of the production costs
of apple (48.36%), field tomato
(46.28%) and irrigated wheat
(80.41%) subject to the coverage of
agricultural credit card. The main
operational costs in animal husbandry such as feed, chemical –
vaccine, veterinary services and

tools & equipment might also be
financed with the same method.

Feature:

It is a product that the producer
uses for the purchase of inputs
such as fuel oil, fertilizer and chemicals from the sellers and allows
for limited cash usage in some
cases. It includes an interest-free
period of 3 – 6 months depending
on the conditions of the agreement
between the bank and the suppliers, and turns into credit risk
unless the debt is repaid at the end
of the interest-free period. In order
for the producer to benefit from
interest-free period, the respective
sellers should have installed the
POS machine of the respective
bank. Coverage of the cost in the
interest-free period by the bank,
distributor or some of the suppliers
and not reflecting these costs to the
producer is the main principle of
the card.

Maturity:

The maximum payment term of the
account that the card is connected
is 12 months. While determining
the card maturity, production variety, related cash flow and the composition of the enterprise (crop production, animal husbandry or
mixed) should be taken into consideration. The producer is able to
use his/her card anytime within
the prescribed year. Following the
repayments within the year, some
banks allow for the re-use of the
available card limit but some don’t.
However, since the main purpose
of these cards is to finance the working capital needs of the producers
it has been recommended to put a
hold on use of these cards after the
crops are harvested even there is
still card limit available for use.

Card limit:

The limit is determined by checking
the producer’s CKS (Farmer
Registration System) record for
crop production and animal existence lists for animal husbandry. It
is suggested the limit to be revised
according to the updated information and documents as the production capacity and composition might
have changed during the year. The
defined limit should not exceed the
requested amount and working
capital need of the producer.
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izin vermemektedir. Ancak tüm tarım
bankacılığı kartlarında amaç gideri
kredilendirmek olduğu için ürün bazlı
olarak hasat yapıldıktan sonra limitte
boşluk olsa dahi kullanıma kapatılmasında fayda vardır.

Kart limiti:

Üreticinin bitkisel üretimi ile ilgili ÇKS
kaydı ve hayvansal üretimleriyle ilgili
hayvan varlığı listeleri dikkate alınarak
limit belirlenir. Üreticinin bir yıllık
sürede üretim varlığının veya üretim
deseninin değişmiş olabileceği göz
önünde bulundurularak, vade sonunda kart fiziki olarak üreticide olsa bile
her yıl güncel bilgi ve belgelerle limitin
yeniden revize edilmesi önerilmektedir. Belirlenen limit üreticinin talep
miktarını ve işletme sermayesi ihtiyacını geçmemelidir.

Kullandırım:

Bankaların usul ve mevzuatlarına göre
tanımlanan kartların kullanımlarında
farklılıklar ve bazı sınırlamalar görülmektedir.
• Tamamı girdi alımına tahsis edilen
kart uygulamaları: Toplam limitin
tamamı girdi alımı amaçlı kullandırılmaktadır. Tahsis edilen limit girdiler
için ayrı ayrı miktar veya yüzde olarak
da paylaştırılabilir (örneğin 5.000
TL’lik kart limitinin 3.000 TL’lik kısmının gübre, 1.000 TL’lik kısmının akaryakıt, 1.000 TL’lik kısmının ise tarımsal
ilaç alımına tahsis edilmesi).
• Kısmen girdi alımına, kısmen nakit
kullandırıma açık kart uygulamaları:
Bu uygulamada tahsis edilen limitin
tamamı girdi kullanımına açık olup
nakit çekilişler sınırlandırılmaktadır.
Nakit kullanımı esas itibariyle tarım
bankacılığı kartlarının çıkış amacına
uygun olmamakla birlikte nakdin çekiliş tarihinden ödeme tarihine kadar
kredi olarak faizli dönem söz konusu
olduğu için bazı bankalar tarafından
bu şekilde bir kullandırım tercih edilebilmektedir.
• Kullanımı tamamen üretici inisiyatifine bırakılan kart uygulamaları: Üretici,
kartlarda tahsis edilen limiti kendi tercihine göre herhangi bir kısıtlama
olmaksızın nakit veya girdi temini
amaçlı kullanabilir.

İşleyiş:

Tarım bankacılığı kartlarının girdi
temini amaçlı kullanımı söz konusu
bankanın üye işyerleri ile yaptığı
anlaşmalar ve tesis ettiği POS cihazları
ile sınırlıdır. Daha önce de belirtildiği
üzere bu üye işyerlerinin büyük
10
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çoğunluğunu akaryakıt, gübre, yem,
tarımsal ilaç, ekipman, tohum ve fide
satışı yapan bayiler oluşturmaktadır.
Bankalar bu bayiler veya girdileri üreten ve bayi ağıyla satışa sunan firmaların genel müdürlükleri ile üye işyeri
anlaşmaları yaparak bu satış noktalarına POS cihazlarını yerleştirir. Tarım
bankacılığı kartlarının genellikle kapalı
devre sistemde çalıştığı dikkate alındığında kartın sağladığı avantajlardan
(faiz ödemesiz dönem vb.) faydalanabilmek için ilgili bankanın POS cihazından işlem yapılması son derece önemlidir. Üreticiler kadar bankaların da bu
detayı dikkate almaları gerekir. Tarım
bankacılığı kartlarının kapsamının
genişletilmesinde ve pazarlanmasında
yeterli üye işyeri ağı oluşturulmadan
ve POS tesis edilmeden sadece kartın
pazarlanması tarım bankacılığı kart
uygulamasının mantığına aykırı
olmakla birlikte nakit kullanımı dışında
bu ürünü işlevsiz bir hale getirecektir.
Banka üye işyeri ile protokol düzenleyerek faiz ödemesiz dönemin süre ve
iskonto oranlarını belirler. İskonto
oranlarının kim veya kimler tarafından
hangi oranlarda karşılanacağı protokolde yer almaktadır. Bayi mal bedelini Banka’dan faiz ödemesiz dönem
öncesinde tahsil etmek isterse geçen
süre üzerinden belirlenen komisyon
oranına göre mal bedelinden iskonto
edilerek bayiye ödenmektedir. Bu
komisyon (iskonto) oranları genelde
şu anki piyasa koşullarında %0,8 ile
%1,2 arasında değişmektedir. Üreticinin geri ödeme performansından
bağımsız olarak üye işyeri ürün bedelini bankadan tahsil etmektedir.
Faizsiz dönemin maliyetinin, nakit
satış yapma imkânına sahip olan ve
geri ödememe riskini bankaya devreden üye işyeri ile pazar payını artıran
ve operasyonel masraflarını azaltan
banka tarafından karşılanması tarım
bankacılığı kartlarına esas oluşturmaktadır. Örneğin bankalar akaryakıt dağıtım firmalarının genel müdürlükleri ile
anlaşarak faizsiz dönem komisyonlarını banka, üye işyeri ve dağıtım şirketi
genel müdürlükleri arasında paylaştırmakta ve üreticiye tanınan faizsiz
dönemde herhangi bir maliyet yansıtmamaktadır (bazı bankalar son
dönemlerde bu uygulamada tüm faizsiz dönem için toplam %1 dolayında
komisyon uygulamasına başlamıştır).
Benzer örneklerin diğer girdilerde de
çoğalması ve üreticiye faizsiz döneme
ait hiçbir maliyetin yansıtılmaması
tarım bankacılığı kartlarının gelişimine
önemli katkı sağlayacaktır.

Usage conditions:

There are some differences and
limitations in the usage conditions
of the cards depending of the
banks’ procedures and principles:
• Cards fully allocated to input
purchase: The full amount of the
limit is used for input purchase
only. The allocated limit could be
shared for different inputs in amount or percent (for example; for an
agricultural credit card with TL
5,000 limit; TL 3,000, TL 1,000 and
TL 1,000 is allocated for purchase
of fertilizer, fuel oil and agricultural pesticide, respectively).
• Cards available partially to input
purchase and partially to cash
withdrawal: In this case, the whole
amount of allocated card limit is
available for input purchase while
cash withdrawal is limited.
Although cash withdrawal is against the rationale behind the agricultural credit cards, some of the
banks may still prefer such an
implementation because they treat
cash withdrawal as a credit and
charge interest until the repayment date.
• Cards usage of which is within
the initiative of the producer: The
producer could use the allocated
limit for cash withdrawal or input
purchase with no restriction.

Functioning:

Usage of agricultural credit cards
with the purpose of input purchase
is limited with the agreements between the bank & contracted distributors and number of POS machines installed at these distributors.
As mentioned before, most of these
distributors constitute fuel oil, fertilizer, feed, agricultural pesticide,
equipment, seed and seedling distributors. Banks install their POS
machines at these selling points by
making distributor member agreements with these distributors or
the head office of the companies
producing the agricultural inputs
and putting on the market through
dealer network. Considering the
fact that agricultural credit cards
work usually on a closed-circuit, it
is essential to use the card on the
respective bank’s POS machine in
order to benefit from the advantages of the card (such as interestfree period). Not only producers
but also the banks should pay
attention to this detail especially

during the marketing activities.
Marketing the agricultural credit
card without creating enough contracted distributor network or installing sufficient number of POS
machines will make the cards
dysfunctional except cash withdrawal. The bank, by making a protocol with the contracted distributor,
determines the duration and discount rate of interest-free period.
Who will cover the discount and at
which rate are specified in these
protocols. If the distributor would

lopment of the agricultural credit
cards. The banks will start charging interest to the outstanding
debt at the end of interest-free period until the end of the maturity.
Depending on the bank and market conditions, approximately
48%-52% of the amount used for
the purpose of input purchase is
estimated to be not paid at the end
of the interest-free period and turn
into credit. Below chart shows the
process flow of agricultural credit
cards according to the usage:

Advantages of agricultural credit cards to the stakeholders
Banks

Tarım Bankacılığı Kartlarının
taraflara sağladığı faydalar

Bankalar

• Hem üretici hem de tarımsal girdi
satan ticari işletmeler bazında yeni
müşteri kazanımı;
• Bankacılık ürünlerinin çapraz satış ve
pazarlanması imkânı;
• Riskin dağıtılması ve karta tanımlanan kurallar ile kontrolü;
• Tanımlanan limitin tarımsal faaliyetler için kullanılıp kullanılmadığının
tespiti;
• Tarım bankacılığı kartı olmayan bankalara karşı rekabet avantajı elde
etme,
• Alternatif dağıtım kanallarının etkin
kullanımı (ATM, POS);
• Tanınırlığın ve marka bilinirliliğinin
artırılması;
• Karlılığın artırılması.

Üye işyerleri

• Yeni müşteri kazanımı;
• Vadeli satışların risklerinin bankalara
aktarılması;
• POS komisyonu veya minimum maliyetle peşin satış imkânı;
• Hızlı iş sirkülasyonu ile yüksek ciro ve
kar artışı;
• Sektördeki rakip firmalara karşı
rekabet avantajı;
• Ticari itibar ve tanınırlığın artması.

Üreticiler

• Kartın özelliğine bağlı olarak her an
nakit temin edebilme olanağı;

like to collect the sales amount
before the interest-free period from
the bank, the amount over the time
elapsed will be discounted from
the sales amount and paid to the
distributor. This commission (discount) rate ranges between 0.8%
and 1.2% in the current market
conditions. In this way, the distributor will receive the discounted
sales amount from the bank independent from the repayment performance of the producer.
Coverage of the cost of interestfree period by the contracted distributor, which has the opportunity
of cash sale and transfers the default risk of the producer to the bank,
and the bank, which increases its
market share and diminishes operational costs, forms the basis for
agricultural credit cards. For instance, the banks share the interestfree period commissions between
the bank, contracted distributor
and main company by making
agreement with the head office of
fuel oil distributing firms. Hence,
they do not reflect any cost to the
producer during interest-free period (recently some of the banks
started to charge around 1% commission for the whole interest-free
period). Increasing number of
similar examples in other inputs
and not reflecting the cost of interest-free period to the producers
will highly contribute to the deve-

• Gaining new customers in terms
of producers and commercial
enterprises selling agricultural
inputs;
• Opportunity of cross-sale and
marketing of banking products;
• Diversification of risk and control through the rules defined to
the card;
• Identification of the use of defined limit for agricultural purposes;
• Having competitive advantage
against the banks not offering agricultural credit card;
• Efficient use of alternative distribution channels (ATM, POS);
• Increase in recognition and
brand awareness;
• Increase in profitability.
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Kararlaştırılarak protokole bağlanan
faizsiz dönemin sonundan kredi vadesine kadar olan süreçte ödenmeyen
borçlara bankalar tarafından kredi
faizi uygulanmaktadır. Girdi temini
amaçlı kullanımlarda oluşan riskin
bankalara ve piyasa koşullarına göre
değişmekle birlikte faizsiz dönem
sonunda ödenmeyerek krediye
dönüşme oranı %48 – %52 arasında
değişmektedir.
Aşağıdaki şemada kullanım durumuna
göre tarım bankacılığı kartlarının
uygulama akışı görülmektedir:

Contracted distributors

• New customer acquisition;
• Transfer of risk of forward sales
to the banks;
• Opportunity of cash sale with
POS commission or minimum cost;
• High turnover and increase in
profit through fast circulation;
• Competitive advantage against
the competitors in the sector;
• Improvement in commercial
reputation and recognition.

Producers

• Opportunity to obtain cash at
any moment depending on the features of the card;
• Opportunity to use certain
inputs, particularly fuel oil, without paying any interest for a specific
period of time;
• Opportunity to access funding
up to a certain limit without any
guarantor and only with CKS
record, residence document and
Mayıs-Haziran/ May-June 2014
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• Akaryakıt başta olmak üzere bazı girdileri belli sürelerde faiz yükü olmadan
kullanma olanağı;
• ÇKS, ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı ile belirli bir limite kadar teminatsız
kredi olanağı (limitlere ve banka uygulamalarına göre değişebilir);
• Bilinçli kullanıldığında faizsiz dönem
avantajı ile finansman maliyetinin en
aza indirilmesi;

Üreticiler
açısından
Tarım
Bankacılığı Kartları kullanımında
dikkat edilmesi gereken noktalar

Tarım bankacılığı kartları, yukarıda da
özetlendiği üzere doğru kullanıldığında
bütün paydaşlar için fayda sağlayan
oldukça önemli bir tarım bankacılığı ürünüdür. Ürünün kullanımının artması bu
faydaların sürdürülebilirliğine bağlıdır.
Üretici kullanımı açısından dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde özetlenebilir:
• Tarım bankacılığı kartları mümkün
olduğunca nakit ihtiyaçlar için kullanılmamalıdır. Bu kartlardan temin edilen
nakitlerin, üretici için finansman maliyetinin yüksek olacağı unutulmamalıdır.
• Girdi alımları, komisyonlu veya komisyonsuz olduğuna bakılmaksızın faizsiz
dönem sonunda mutlaka kapatılmalıdır.
• Borçlanma durumu genelde 3 ayda bir
bilgilendirme amaçlı gönderilen ekstrelerden kontrol edilerek kullanım koşullarına (kart ücreti, komisyon, vade,
sigorta vb.) uyulup uyulmadığı dikkatlice
incelenmelidir.
• Kart kullanımlarında komisyon oranları sorgulanarak işlem yapılmalıdır. Üye
işyerinden sağlanacak girdinin peşin ve
vadeli satış fiyatı sorgulanmalı ve piyasa
fiyatları ile karşılaştırılmalıdır.
• Kapalı devre çalışan tarım bankacılığı
kartlarında, kartın avantajlarından faydalanabilmek için ilgili banka POS cihazının kullanıldığından emin olunmalıdır.
• Bankalar ve üye işyerleri, başlangıç
uygulamasına göre değişen bütün parametreler hakkında üreticilere bilgilendirme yapmalıdır.

Sonuç

Kısa sürede Türkiye’de tarım bankacılığının vazgeçilmez ürünlerinden biri haline
gelen tarım bankacılığı kartları, taraflara
sunulan faydaların devamına, hizmet
kalitesine, sadece kârı değil sektörün
büyümesini amaçlayan uygulamaların
çoğalmasına ve yeni oyuncuların rekabet koşullarında yaratacağı ivmeye bağlı
olarak gelişimini sürdürmeye devam
edecektir. Bu sürede sadece belli başlı
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girdilerin değil işletme maliyetinde yer
alan tüm tarımsal girdilerin belli sürelerde maliyetsiz temin edilmesini sağlayan
ve sistemini yeniliklerle geliştiren bankaların öne çıkacağını da belirtmek
gerekir. Bütün bunların sonucunda, tüm
tarafların çeşitli avantajlar sağladığı
ender uygulamalardan olan tarım bankacılığı kartlarının geleceği parlak gözükmektedir.
national id card (it may change
according to limits and bank procedures);
• When used consciously, minimization of financing cost with the
advantage of interest-free period.

Points to take into consideration
in the use of agricultural credit
cards from the point of the producers

As summarized above, agricultural
credit card is a very important agricultural banking product offering
advantages to all stakeholders involved when used consciously. Increase
in the usage of the product is dependent on the sustainability of these
advantages. The points to take into
consideration from the perspective
of producers can be summarized as
follows:
• Agricultural credit cards should
not be used for cash needs as far as
possible. It should be kept in mind
that the cost of such cash withdrawals from these cards would be
very high.
• Input purchases should be paid off
at the end of interest-free period
regardless of the fact that it is with or
without commission.

• It should be carefully analyzed
whether terms of use (annual fee,
commission, maturity, insurance)
are respected by reviewing the extract generally sent quarterly.
• During each usage of the card, the
producer should check the commission rates. The cash and forward
sales prices of the input to be purchased from the contracted distributor should be checked and compared with the market prices.
• For the cards operating on a closed-circuit, it should be ensured that
the POS machine of respective bank
is used in order to benefit from the
advantages of the agricultural credit
card.
• Banks and contracted distributors
should inform the producers on the
changing conditions and parameters.

Conclusion

Agricultural credit cards which
became one of the prominent products of Turkish agricultural banking sector in a short period of time
will continue to flourish depending
on the sustainability of the advantages offered, service quality, increase
of the practices aiming not only the
profitability but also the sector
growth, and the acceleration created
by the new players in the competitive environment. It should be noted
that the banks which enable the provision of all inputs necessary for
agricultural production at no cost for
a certain period and improve their
system with innovations will distinguish from others. In conclusion, as
one of the rare products that offers
various benefits to all stakeholders
involved, the future of agricultural
credit cards looks really bright.

