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Ali KARACALAR 

TEB Çukurova Bölge Müdürlüğü Tarım Bölge Satış Yöneticisi 

Anamur Muz Sempozyumu - 05.02.2011  

Tarımsal Yatırımların Finansmanında Banka Kredileri 

 
Anamur başta olmak üzere Gazipaşa, Alanya ve Bozyazı ilçelerimizin ekonomisinde büyük paya sahip  
muz üretimi ve pazarlamasının gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız sempozyumda Türk 
Ekonomi Bankası olarak yer almaktan mutluluk duymaktayız.  

 
Bölge ekonomisi ve sosyal yaşamını yönlendiren kurum ve kuruluşların katılımı ile Anamur Belediye 
Başkanlığının ev sahipliğine düzenlenen Muz Sempozyumunda, TEB olarak tarımsal yatırımların 
finansmanına ilişkin ürün ve hizmetlerimizi sizlerle paylaşacağız.  

 
Değerli katılımcılar, 
 
Đnsanların yaşamlarında vazgeçilmez olan gıda ihtiyaçlarını karşılamak bugün çok daha önemli hale 
gelmiştir. Bu nedenden dolayı tarım, stratejik önemi ve ekonomik değeri ile dünyada yükselen bir 
sektör konumundadır. Ülkemiz ekonomisinde de tarım sektörü hala yadsınamayacak bir paya sahiptir. 
 
Gerek yurtiçi ve gerekse dış pazarlarda rekabet edebilmek;  tüketici taleplerini esas almanın yanı sıra 
bilgi ve teknolojik gelişmeleri üretim ve pazarlamanın her aşamasında uygulayarak ucuz maliyet ile 
kaliteli ürün yetiştirmekle mümkündür. 

 
Araziyi bir ticari işletme gibi değerlendiren, üretim ve yatırım planlamaları yapan yatırımcıların 
sektöre girmesi tarım sektörüne yeni bir ivme kazandırmış, üretim artışı sağlanarak, yeni istihdam 
alanları yaratılmıştır. Bu nedenle tarım; geleneksel üretim şekli geride bırakılarak, emek yoğun sektör 
olmaktan çıkmış, teknoloji ve sermaye yoğun bir sektör haline gelmiştir.  

 
Geldiğimiz noktada, bundan 7 yıl önce büyüklük bakımından 11. sırada yer alan Türk tarım sektörü 
bugün dünyanın 8. büyük tarım ekonomisi haline gelmiştir. TEB olarak önümüzdeki yıllarda bilgi ve 
teknolojinin kullanımının daha da yaygınlaşmasıyla Türk tarım sektörünün bu sıralamada daha da 
yukarılara tırmanacağına ve hak ettiği noktaya ulaşacağına inanıyoruz.  
 
Değerli katılımcılar;  
 
Sektörün taşıdığı önem doğrultusunda, TEB olarak 2007 yılı içinde sektörün sahip olduğu özel yapıya 
uygun ürün ve hizmetleri kapsayan “Tarım Bankacılığı” ile karşınıza çıktık.  
 
Sektördeki tüm gelişmeleri yakından takip ederek, sektörün ve üreticinin ihtiyaçlarına uygun, tarımsal 
üretimin şartlarını ve dinamiklerini esas alan tarım bankacılığı ürünlerimizle çiftçilerimizin yanında 
yer almaktayız. 
 
Tarımsal üretim ve tarımsal gelirimizi artırabilmemizin tek yolu olan modern teknolojiden 
yararlanmak ve bilgiye ulaşabilmek belli bir sermaye gücü gerektirir. Tarım sektöründe sermaye 
biriktirerek yatırım yapmak ise uzun bir süreyi gerektirmekte ancak bu süreçte de sektöre yeni 
teknolojiler girmektedir. Sermaye biriktirerek teknolojiyi satın almaya kalkmak yine teknolojinin 
gerisinde kalmak anlamına gelmektedir. 
 
Yatırım kredilerimiz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz ürünlerimizin başında gelmektedir. Yatırım 
kredileri sayesinde üretim ve istihdam artışı sağlanmakta, tarımda teknoloji kullanımı yaygınlaşmakta 
tüm bunların yanı sıra tarımda katma değer artışı sağlanmaktadır.  
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Tarımsal üretime yönelik yatırımlar sayesinde üretim ve istihdam artışı sağlanmakta, tarımda teknoloji 
kullanımı yaygınlaşmakta, tarımsal üretimde katma değer yaratılmaktadır. Tarım sektöründe yapılan 
yatırımların geri dönme süreleri ticaret ve sanayi sektörlerine göre daha uzun bir süreyi almaktadır. Bu 
da sektöre verilen yatırım kredilerinin daha uzun vadeli olmasını gerektirmektedir. 
 
Her türlü tarımsal üretimin finansmanında yer almayı hedefleyen bankamız; ekonomik anlamda üretim 
kabiliyeti bulunan, pazarlama imkanı olan, yapılabilirliği bulunan tüm tarımsal faaliyetleri işletme ve 
yatırım kredileri ile desteklemektedir. Tarımsal kredilerimizle projeli ve nitelikli tarımsal yatırımların 
finansmanını sağlamayı hedeflemekteyiz. Her çiftçinin bir girişimci olduğunu bilerek, tarımsal 
yatırımcılara “projenizi ve hayallerinizi birlikte gerçekleştirelim” diyoruz. 
 
Bu doğrultuda üretim çeşidi ve gelirine göre tasarlanmış limit, geri ödeme alternatifleri ve faiz 
oranlarıyla her ihtiyaca uygun Tarım Kredilerini TEB farkıyla tüm üreticilerimizle buluşturuyoruz.  
 
Mevcut tarımsal üretimi bulunan müşteriler ile tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen müşterilerin, 
işletme ve arazi alımından, bilgisayar alımı ve yazılımı da dahil ekipman alımına kadar her türlü 
yatırım ve donatım ihtiyaçlarını 7 yıla kadar, işletme giderlerini karşılamaya yönelik işletme sermayesi 
ihtiyaçlarını da 3 yıla kadar vadeli kredilerle üreticinin talebine uygun ödeme şartları ile karşılıyoruz. 

 
Yine sektörün ihtiyaçlarından yola çıkarak; tohumdan gübreye, mazottan yeme tüm tarımsal 
ihtiyaçlarınızı karşılayan TEB Harman Kart’ı sunuyoruz. TEB Harman Kart’la ihtiyaçlarınızı uygun 
koşullarda temin ederken; ödemelerinizi hasattan hasada yapabiliyorsunuz.  
 
TEB olarak; yatırım projelerine ve nitelikli yatırımlara kullandırdığımız tarım kredileri, sektörün 
ihtiyaçlarına uygun dinamik tarım bankacılığı ürünlerimizle, sektörün paydaşları ile birlikte hareket 
ederek fark yaratıyoruz. 

 
Sektör bankacılığında başarılı olmak sektörün dinamiklerini bilen sektörün ihtiyacı olan ürünlerle 
hizmet veren satış sonrası müşteri memnuniyetini hedefleyen ve takip eden elemanlarla mümkündür. 
Bunun bilincinde olan bankamız yaygın şube ağı ve bünyesindeki konusunda uzman “tarım 
bankacıları” ile müşterilerine hizmet sunmaktadır. 

 
Bununla birlikte TEB olarak, Organik tarım ve iyi tarım konuları ile yatırımlar konusunda müşterilere 
özel faiz oranları uygulamaktayız. 
 
 “Tarım Bankacılığı”nda hedefimiz; üreticilerimize doğrudan finansal destek sağlarken aynı zamanda 
onları bilgilendirme, katma değeri yüksek verimli üretime yönelik desteğimizi güçlendirmektir. Bu 
çerçevede hazırladığımız kaynak çalışmalardan biri de “Tarım Rehberi”’dir. Bankamızın internet 
sitesinden erişebileceğiniz Tarım Rehberi’nde Türkiye ve dünya tarım sektörüne ilişkin bilmek 
istediğini her türlü bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.  
 
Banka olarak Tarımsal Bankacılık alanındaki hedefimiz; Stratejik önem taşıdığına inandığımız tarım 
sektöründe, modern teknolojinin yaygınlaşması, birim alandan azami üretimin sağlanması, işletme 
ölçeklerinin büyütülmesi, işletmelerin en ileri, bilgi ve teknolojiyi kullanarak yüksek verimli ve kaliteli 
ürün elde ederek, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir üretim  yapısına sahip tarım sektörünün gelişmiş 
dünya ülkeleri ile rekabet edecek güce erişmesinde daha çok ve doğru kredilendirme ile aktif rol 
almaktır. 
 
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkülerimi sunar, bereketli bir yıl dilerim 
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Ali KARACALAR 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
Çukurova Bölge Müdürlüğü 
Tarım Bölge Satış Yöneticisi 

 
 
1959 Yılında Osmaniye ili Kadirli Đlçesi Söğütlüdere köyünde doğdum. Đlkokulu aynı köyde 

bitirdim. Orta okulu Kadirli Merkez Ortaokulunda, Lise Öğrenimimi Reyhanlı Tarım meslek Lisesinde 
tamamladım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Đş Đdaresi Bölümünden 1986 yılında mezun oldum. 1982 
yılından itibaren T.C.Ziraat Bankası’nın farklı şubelerinde Tarımsal Bankacılık bölümünde görev 
yaptım. 2003 yılından itibaren Adana Bölge Müdürlüğü Tarımsal Pazarlama Bölümünde Bölge 
Yönetmeni olarak görev aldım. Mart-2008 de T.C.Ziraat Bankası A.Ş.Adana Bölge Müdürlüğündeki 
görevimden ayrıldım. Mart-2008 den itibaren Türk Ekonomi Bankası A.Ş.Çukurova Bölge 
Müdürlüğünde Tarım Bölge Yönetmeni olarak çalışma hayatıma devam etmekteyim. Evli 2 çocuk 
babasıyım. 
 
 

 
 


