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SEBZE VE MEYVE SOĞUK ZİNCİR FİNANSAL KİRALAMA DESTEK PROGRAMI  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu destek programının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve 

zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin 

edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları 

için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu destek programı, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere 

uygulanacak Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programına ilişkin esasları 

kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu destek programı, 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine ve 12/07/2021 tarih ve 2021/06 sayılı 

KOSGEB İcra Komitesi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu destek programda geçen, 

a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığını, 

b) Destek programı: Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programını, 

c) Destek puanı: Bu destek programı kapsamında, destek oranına karşılık gelen, işletmelerin, 

faydalanabilecekleri azami faiz/kar payı puan oranlarını, 

ç) Finansal Kiralama Kuruluşu: 13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri 

Kanunu” kapsamında finansal kiralama işlemi yapabileceği belirtilenlerden KOSGEB’in protokol 

imzaladığı kuruluşları, 

d) Finansal kiralama sözleşmesi: Finansal kiralamaya konu malın işletmeye devredilmesi 

kaydıyla; 13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 sayılı “Finansal 

Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu”nda tanımlanan finansal 

kiralama sözleşmesini, 

e) Finansal kiralama: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olması ve finansal kiralamaya 

yönelik malın işletmeye devredilmesi kaydıyla; 13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri 

Kanunu”nda tanımlanan kiralama işlemini, 

f) Frigorifik Kasa/Ünite: Özel olarak belirlenen uygun ortam şartlarında taşınması gereken 

sebze ve meyvelerin lojistiğinde kullanılacak olan ısı, nem vb. etkenlerin değişimine duyarlı araç üstü 

kasa ve üniteleri, 

g) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında işletmelere geri tahsil edilmemek 

üzere sağlanan desteği, 

ğ) İşletme: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında 

yer alan ve 18/9/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı 

Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki 
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işletmeleri (KOBİ), 

h) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri 

tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, 

değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini, 

ı) Protokol: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

ile Finansal Kiralama Kuruluşu arasında yapılan protokolü, 

i) Soğuk hava ünitesi: Sebze ve meyveleri bozulmadan muhafaza etmek için 

kurulan/kurulacak olan soğuk hava depo ve odalarında uygun ortam şartlarını sağlamak amacıyla 

üretilmiş makine-teçhizatı, 

j) Sorumlu personel: Destek programları ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek KOBİ 

uzmanı veya KOBİ uzman yardımcısını, 

k) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali 

ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi, 

l) Uygulama birimi: Destek programının uygulanmasından sorumlu KOSGEB 

müdürlüklerini, 

m) Uygulama esasları: KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe 

alınan destek programlarının uygulama süreçlerine yönelik iş ve işlemlerin belirlendiği mevzuat 

metnini, 
 

ifade eder.   

İKİNCİ BÖLÜM 

Destek Programına İlişkin Hususlar 

 

 Desteğe ilişkin hususlar 

MADDE 5 - (1) Desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten yararlanma koşulları, iş ve işlem 

akışı ile uygulama süreciyle ilgili ihtiyaç duyulacak diğer hususları içeren bir protokol KOSGEB ile 

finansal kiralama kuruluşları arasında düzenlenir. Gerek duyulması halinde diğer kurum/kuruluşları bu 

protokollere taraf olarak dâhil edilebilir.   

(2) Finansal Kiralama Kuruluşu tarafından işletmeye kiralanan yerli malı soğuk hava ünitesi ve/veya 

soğutucu frigorifik kasa/ünitenin KDV hariç bedeli için finansal kiralama faiz/kâr payı masraflarına 

KOSGEB tarafından belirlenen koşullarda destek verilir. 

(3) Destek programı geri ödemesiz olarak uygulanır. 

(4) Destek Programının uygulanmasında ve program kapsamında verilecek desteklerde Kalkınma 

Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile strateji dokümanlardaki öncelikler 

doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak 

programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama 

özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir. Bu uygulamalar dönemsel 

veya çağrı esaslı olarak yapılabilir. 

 

Destek programından yararlanma koşulu 

MADDE 6- (1) Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda 

tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. 

(2) Bu destek programından, toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek 

mensupları, sebze ve/veya meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik 

firmaları yararlanabilir. 

(3) Başvuru ve yararlanma koşullarına ilişkin özel hükümler destek programının uygulama 

esaslarında ayrıca belirtilir. 

(4) İşletme destek programı süresi içerisinde destek üst limiti ile soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu 
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frigorifik kasa/ünite için belirlenen adedi aşmadan birden fazla finansal kiralama sözleşmesi yaparak 

desteği kullanabilir. 

(5) Destek programı kapsamında gayrimenkul alım-kiralama, bina inşaat, tadilat, tefrişat, taşıt aracı 
alım-kiralama giderleri desteklenmez. 

Destek programının süresi, destek üst limit ve oranı 

MADDE 7 - (1) Destek programının süresi işletme için üç yıldır. 

(2) Destek programı kapsamında desteğe konu finansal kiralamanın, azami ilk 6 ayı ödemesiz dönem 

olmak üzere vadesi azami 36 aydır. 

(3) Destek programı kapsamında finansal kiralama faiz/kâr payı masrafları için işletmeye geri 

ödemesiz olarak 750.000 (yediyüzellibin) TL’ye kadar destek sağlanır. 

(4) Destek programı kapsamında işletmeye sağlanacak destek oranı, azami 10 destek puan oranıdır. 

(5) Destek programı kapsamında işletmenin azami 1 (bir) adet soğuk hava ünitesi ve/veya azami 10 

(on) adet soğutucu frigorifik kasa/ünite finansal kiralamaları desteklenir. 

 

Başvuru, kontrol ve değerlendirme   

MADDE 8- (1) Destek programından yararlanmak isteyen işletme, destek programının uygulama 

esaslarında belirtilen usullerde başvuru yapar. 

(2) Destek programından yararlanmak üzere başvuran işletmeden destek programının uygulama 

esaslarında belirtilen usullerde taahhütname alınır. 

(3) Başvuruya ilişkin kontrol ve değerlendirme destek programının uygulama esaslarında belirtilen 

usullerde yapılır. 

 

Destek ödemesi  

MADDE 9- (1) Destek programının uygulama esaslarında belirtilen usuller dâhilinde destek ödemesi 

işletmenin destek ödeme talebi ile işletme adına ilgili finansal kiralama kuruluşunun banka hesabına 

yapılır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

  

Genel hükümler  

MADDE 10 – (1) Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider 

gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.   

(2) Tüm başvuru ve bildirimler elektronik ortamda yapılabilir. Ayrıca destek programı kapsamındaki 

tüm belgeler elektronik ortamda alınabilir. 

 (3) Destek programı süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları işletme tarafından 

uygulama birimine bildirilir. İşletmenin bilgileri güncellenerek destek sürecine devam edilir. 

(4) Finansal Kiralama Kuruluşu; İşletmenin, sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, 

babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek 

kapsamında mal satın alıp kiralama yapamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek 

ödemesi yapılmaz. 

(5) Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, 

“Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer alan döviz alış 

kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Söz 

konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma 

Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk Lirası karşılığı kullanılır. 

(6) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği (resmi tatiller, 
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hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki 

ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan tablolar dikkate alınır. 

(7) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler destek 

kapsamı dışında tutulur. 

 

Destek programının sonlandırılması 

MADDE 11- (1) Destek programının sonlandırılması gereken haller ve sonlandırma ile ilgili iş ve 

işlemler destek programının uygulama esaslarında belirlenir.  

 

Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesi  

MADDE 12- (1) Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler Destek 

Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür. 

 

Uygunsuzluk  

MADDE 13- (1) Bu destek programı kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB 

Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.  

  

Destek programı uygulama esasları  

MADDE 14- (1) Destek programının uygulama esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB 

Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.   

 

Yürürlük   

MADDE 15- (1) Bu destek programı, KOSGEB İcra Komitesi’nin 2021/06 No’lu kararı ile verilen 

yetkiye dayanarak hazırlanmış olup Başkanlık Makamının …/…/2021 tarih ve ………… sayılı 

Başkanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe alınmıştır. 

 

Yürütme   

MADDE 16- (1) Bu destek programını KOSGEB Başkanı yürütür. 


