
SEBZE VE MEYVE SOĞUK 

ZİNCİR FİNANSAL KİRALAMA 

DESTEK PROGRAMI
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Desteklenecek Faaliyet Alanları 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen Ekonomi Reformları Eylem

Planı’nda ifade edilen “2.3.c. Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir

oluşturulmasına destek verilecektir” eylemi çerçevesinde İdare Başkanlığımız tarafından,

toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları ile sebze ve

meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalarının desteklenmesi için “Sebze ve Meyve

Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı” KOSGEB İdaresi Başkanlığı

tarafından yürürlüğe konulmuştur.



Program İle İlgili Hususlar

• 1 (bir) adet soğuk hava ünitesi ve/veya azami 10 (on) adet soğutucu
frigorifik kasa/ünitesi finansal kiralamaları desteklenecektir.

• Desteklenecek makine teçhizatın yerli malı olması ve yeni olması
gerekmektedir.

• Bu hususlar Finansal Kiralama Kuruluşu tarafından kontrol edilecektir.
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Desteklenecek Faaliyet Alanları 

• Bu NACE kodlarının ana faaliyet alanı olmasına gerek yoktur.

• Destek programından bu NACE kodlarına sahip olan ve toptancı
hallerinde faaliyet gösteren işletmeler ile yalnızca bu alanda taşımacılık
yapan işletmeler yararlanabilecektir.
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Desteklenecek Faaliyet Alanları 

46.17.02 Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (kabzımallık ve aracı 
üretici birlikleri dahil)

46.31.01 - Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti (kavrulmuş olanlar hariç) 

46.31.02 - Taze incir ve üzüm toptan ticareti 

46.31.03 - Narenciye toptan ticareti 

46.31.04 - Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil) 

46.31.05 - Zeytin (işlenmiş veya işlenmemiş) toptan ticareti 

46.31.06 - Kültür mantarı toptan ticareti

49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) 

49.41.02 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) 

49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
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Program İle İlgili Hususlar

• Sadece faiz/kâr payı belli oranda desteklenecektir. Destek; faiz/kâr payı
oranı üzerinden azami 10 destek puanı oranıdır. Uygulanacak olan
faiz/karpayı tutar ve oranı şu şekildedir;
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Finansal Kiralama Vadesi
Faiz/Kar payı 

Oranı

Faiz/Kar payı 

Tutarı

KOSGEB Destek 

Puanı Tutarı

6 Ay ödemesiz 12 ay vade 19,25 144.826,88 75.234,74

6 Ay ödemesiz 18 ay vade 19,25 200.447,46 104.128,55

6 Ay ödemesiz 24 ay vade 19,25 257.584,11 133.809,93

6 Ay ödemesiz 30 ay vade 19,25 316.413,60 164.370,70

6 Ay ödemesiz 36 ay vade 19,25 376.906,29 195.795,48



Protokol İle İlgili Hususlar

• Protokol imzalayan kurum/kuruluşlar; 

• Vakıf Finansal Kiralama, 

• Vakıf Katılım Bankası, 

• Halk Finansal Kiralama, 

• Ziraat Katılım Bankası, 

• Yapı Kredi Finansal Kiralama ve

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Emlak Katılım Bankası
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Finansal Kiralama Şirketlerinin Sorumluluğu
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• Finansal kiralama sözleşmesi süresince, bu protokole konu ürünün
zilyetliğinin sözleşmeye taraf olmayan şahıs ve/veya yararlanıcıya devrinin
engellenmesi.

• Kiralananın finansal kiralama sözleşmesi süresince başka bir yararlanıcıya
devredilmesi, kiralanması veya satılmasının engellenmesi için gerekli
tedbirleri alması.

• Finansal Kiralama sözleşmesi tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde
(program süresi içerisinde olmak kaydıyla) ürünün yararlanıcıya teslim
edilmesi ve Finansal Kiralama Tespit Formu ve eklerinin yazı ile 15 gün
içerisinde KOSGEB’e gönderilmesi.



Finansal Kiralama Şirketlerinin Sorumluluğu

• Finansal kiralama sözleşmesi içeriğinde;

- Destek programına konu ürünün adı, sayısı, sözleşme numarası ve
teslim tarihi,

- Protokol çerçevesinden belirlenen faiz/kâr payı oranı,

- Maliyet (anapara, peşinat tutarı, faiz/ kâr payı, KDV, sigorta, vb.)
bilgilerinin ayrı ayrı olarak bulunması.
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Destek Süreci
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İşletme, destek programına Destek Programı Başvuru Formu ile Kosgeb Bilgi
Sistemi (KBS) üzerinden başvuru yapar.

Başvurular KBS üzerinden sorumlu KOSGEB personeli tarafından
değerlendirilerek uygun görülen başvurular uygulama birimi müdürü onayına
gönderilir.

Başvurusu kabul edilen işletme, protokole taraf Finansal Kiralama Kuruluşu ile
destek programı ve protokol kapsamında finansal kiralama sözleşmesi imzalar.
Gerekli görülürse KGF ile de sözleşme imzalanır.

Ürünün işletmeye teslim edilmesi ve tespit formunun ilgili uygulama birimine
gönderilmesini müteakip, Destek Programı Ödeme Talep Formu KBS üzerinden doldurulur
ve eki ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talep edilir.

Uygulama merkezi tarafından destek ödemesi gerçekleştirilir.
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• Finansal Kiralama sözleşmesi tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde
(program süresi içerisinde olmak kaydıyla) ürünün yararlanıcıya teslim
edilmesi gerekmektedir.

• İşletme, destek programı süresi içerisinde destek üst limiti ile soğuk
hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite için belirlenen adedi
aşmadan birden fazla finansal kiralama sözleşmesi yaparak desteği
kullanabilir.

Destek Süreci
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• Destek ödemesinde kullanılacak olan tespit formunun ekinde ürüne ait fatura, yerli
malı belgesi, finansal kiralama sözleşmesi ve sözleşme tescil belgesi yer alır.

• Desteğin kullanılması sırasında ve sonrasında KOSGEB Mevzuatına uygun olmayan

durumların tespiti halinde destekten faydalanan işletmelerin destek süreci durdurulur,

yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Yararlanıcının bağlı

bulunduğu Uygulama Birimi, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesi doğrultusunda işlem

yapar.

Destek Süreci
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• Bir yararlanıcı, aynı ürün için birden fazla Finansal Kiralama

Kuruluşu’ndan finansal kiralama yapamaz.

• Destek programı kapsamında gayrimenkul alım-kiralama, bina inşaat,

tadilat, tefrişat, taşıt aracı alım-kiralama giderleri desteklenmez. Bu

kapsamda özellikle soğuk hava deposuna destek verilecekse yalıtım

malzemelerine, kabin kapısı vb. iş ve işlemlere değil sadece ünite

alımlarına destek verilecektir.

Destek Süreci


