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20/03/2020 Tarihli resmî gazetede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020/5 Sayılı 

“Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme 

Ödemesinin Yapılması Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. 

Söz konusu tebliğ, tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza 

edilmesi halinde, kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin usul ve 

esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu tebliğ ile belirtilen destekler lisanslı depo işletmelerine yapılacak kira ile üretici ve 

üretici örgütlerine yapılacak ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinde görev 

alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile destekleme ödemelerinin yapılmasını 

kapsar. 

İşbu destek kapsamında yapılacak olan destek ödemeleri; 

• Buğday 

• Arpa 

• Çavdar 

• Yulaf 

• Mısır 

• Çeltik 

• Pirinç 

• Mercimek 

• Nohut 

• Fasulye 

• Bezelye 

• Ayçiçeği 

• Pamuk 

• Fındık 

• Zeytin 

• Zeytinyağı 

• Kuru kayısı 

• Antep fıstığı 

• Kuru üzüm 



• Kuru incir  

İçin yapılacak olan lira, ilave lira, nakliye ve analiz ücretleri için yapılacaktır. 

 Uygulanacak olan kira destekleri bağlamında, aşağıdaki tabloya istinaden ilgili 

Bakanlıkça onaylanacak kira ücreti lisanslı depo işletmelerine yapılacaktır. 

Ürünler 
Destek Miktarı 

(TL/Ton/Ay) 

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, 

Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, 

Ayçiçeği 

3 

Pamuk 7 

Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru kayısı, Antep 

fıstığı, Kuru üzüm, Kuru incir 

10TL’yi geçmemek üzere 

kira ücretinin %50’si 

 

  ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ve ürünlerini ÇKS’ye kayıtlı üretici üyelerinden alan üretici 

örgütlerine, üreticilerden aldıkları veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini Kanun çerçevesinde 

lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri halinde ilave kira desteği verilir. 

İlave kira desteklemesi 2019 yılı hasat döneminden başlamak üzere her üretim yılına ait ürün 

için en fazla altı ay süre ile Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan ürünler için belirtilen miktarlarda 

üretici/üretici örgütlerine ödenir.  

  İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim 

yılına ait ürünlerin, depolama döneminin başlangıç tarihi ile içinde bulunulan yılın son günü (31 

Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması şartı aranır. 

 İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanılan ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı için bir 

defadan fazla nakliye ve analiz ücreti destekleme  ödemesi yapılmaz. 

 İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini Kanun çerçevesinde 
lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri ve başvuru yapmaları durumunda;  

a) Ürün miktarı üzerinden ton başına 25’TL yi geçmemek üzere, her ürün çeşidi için en fazla 750 TL 
tutarında nakliye desteği, 

b) Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca ürünün cinsine 
göre Yönetmelik hükümlerince yapılacak analiz başına 25 TL’yi geçmemek üzere, ilgili Bakanlıkça 
onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği, 

verilir. 
 İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri; 
a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere,  
b) Aracılık yapmak suretiyle üreticilerden aldıkları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren 

üretici örgütleri için aracılık edilen üreticilere, 
c) Üretici örgütlerinin mülkiyetine alarak getirdiği ürünler için doğrudan üretici örgütlerine,  
yapılır. 



İşbu destekleme ödemeleri ile ilgili detaylı bilgiye  
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-6.htm adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

Bilgilerinize sunulur. 

                             Saygılarımızla    

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. 

 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-6.htm

