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Tam Finans, tarım için sorumluluk alıyor  
 

Çiftçiye de tedarikçiye de TAM destek 
 

 
Türkiye’nin önde gelen finans şirketlerinden Tam Finans, esnaf ve KOBİ’lerden 

sonra çiftçiler için de finansman hizmeti sunacak.  
 

Tam Finans Tarım, çiftçiler ile tarımda kullanılan ürün ve ekipmanları satan bayiler arasındaki 
ticareti kolaylaştıracak, çiftçinin finansman masraflarını, ticaretin belirsizliklerini ortadan 
kaldıracak. 2022 yılını “Tarım” yılı olarak belirleyen Tam Finans, Türkiye genelinde tarımsal 
ürün ve ekipman tedarikçisi firmalar ile sektörün önde gelen isimlerinin katılımında bir 
çalıştay gerçekleştirdi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 -17  Aralık’ta 
gerçekleşen Kırsal Kalkınma Sempozyumu’na sponsor olan Tam Finans, çiftçilerimize destek 
olmaya devam ediyor. 
 
Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan tarım alanında sorumluluk üstlendiklerini 
ifade eden Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, “Tam Finans çoğunluğu 
esnaf ve KOBİ’lerden oluşan 130 bini aşan müşteri kitlesine sahip bir finans kuruluşu. 2022 
yılında tarım alanına giriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kollarımızı sıvadık, çizmelerimizi 
giydik. Çiftçinin ve çiftçinin hizmet aldığı tedarikçinin hayatını kolaylaştıracak ürün ve 
finansman modelleri ile bu alanda da farkımızı ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.  
 
“ÇİFTÇİYİ MASRAFTAN, TİCARETİNİ BELİRSİZLİKTEN KURTARACAK” 
 
Tarım sektöründeki ticaretin finansmanı için hazırlandıklarını ifade eden Tam Finans Ürün ve 
Satış Müdürü Ceyhun Pekuz, “Tarım ithal girdilerin çok olduğu bir sektör. Kurlardaki yukarı 
yönlü hareket çiftçinin maliyetlerini yukarı çektiği gibi, çiftçiye ürün ve ekipman sağlayan 
tedarikçiler için de belirsizlik oluşturuyor. Biz bu ticareti kolaylaştıran, belirsizlikleri ortadan 
kaldıran ve maliyeti sabitleyen taraf olacağız.” ifadelerini kullandı.  
 
Pekuz, “Çiftçi bayiden gübre, ilaç, yem veya ekipman alıyor. Karşılığında senet veriyor. Biz 
tarımsal ürün satışına ilişkin alacağı devralıyor ve müşterimiz olan tedarikçiye ödemeyi 
yapıyoruz. Daha sonrasında vade geldiğinde çiftçi ödemesini bize yapıyor. Böylece bayi kur 
ve tahsilat riskini ortadan kaldırıyor. Ödeme için pos yada hesap işletim ücreti gibi masraflar 
da üstlenmiyor. Çiftçi de hesabını ilk günden biliyor. Böyle bir finansman için sigorta gibi ek 
ücretlerden kurtuluyor, daha basit ve hızlı bir finansmana erişiyor.” diye konuştu.  
 
Tam Finans hakkında:  
 

Tam Finans Faktoring A.Ş, 2012 Mayıs ayı sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumundan faaliyet iznini alarak Haziran ayında müşterilere hizmet vermeye başlamıştır. 
EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ortaklığı ve güçlü sermaye yapısı, 700’e yakın  



 

 

 
 
çalışan sayısı ve 39 şubesiyle Türkiye’nin 26 farklı ilinde hizmet vermektedir. Ödenmiş 
sermayesi 162 Milyon TL olan Tam Finans, güçlü mali yapısı, teknolojiyi takip eden yenilikçi 
yaklaşımı (AR-GE merkezi olan tek faktoring şirketi), müşteri odaklı çalışma anlayışı ve 
güvenilir kurumsal kimliği ile bugüne dek 100 binin üzerinde müşteriye işlem yapmış, 
sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. tamfinans.com.tr  
 
Daha ayrıntılı bilgi için:  
Burcu Şahin  
Tam Finans Pazarlama Müdürü  
0 531 930 79 18 
 
 


