
Şanlıurfa Hububat Lisanslı Depoculuk Projesi 

Borsamız, ilimizde 100 bin ton kapasiteli modern Hububat depolama tesisi ve laboratuarı 

kurarak ilde ve bölgede faaliyet gösteren bulgur, un ve mercimek işleme sanayi KOBİ’lerinin ihtiyaç 

duyduğu hammaddeyi yıl boyunca düzenli, kaliteli ve standart bir şekilde elde etmelerini sağlamayı 

hedefliyor. 

Proje ile sadece depolama değil, aynı zamanda depolama faaliyeti Lisanslı depoculuk faaliyeti 

şeklinde yürütülerek üretici gelirlerinin artırılması ve hububat depolama zayiatının azaltılarak milli 

ekonomiye katkıda bulunulması amaçlanıyor. 

Projemiz temel olarak, 100 bin ton silo yapımı, akredite edilmiş laboratuar kurulumu, çiftçi 

eğitim salonu, Lisanslı depo yönetim binası, müzayede salonu gibi fiziki kısımları kapsadığı gibi çiftçi 

eğitimi gibi eğitimsel konuları da kapsıyor. 

işleyiş şekli: 

Lisanslı depoya tevdi edilen tarım ürünleri, geçerli lisansa sahip yetkili sınıflandırıcılar 

tarafından analiz edilir ve sınıflandırılır. Bir ürünün lisanslı depo işletmesine teslim ve kabul edilmesi 

halinde, söz konusu ürün için ürün senedi düzenlenir. Teslimat sırasında ürün senedi dışında 

düzenlenen tartım makbuzu ve delil niteliğini haiz benzer belgeler de ürünün mülkiyetinin ispatında 

kullanılabilir. 

Ürün senedi veya delil niteliğini haiz diğer belgeler; ürünün aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede 

mudîye geri verilmesini garanti eder ve bu teslim satış değil vedia (emanet) anlamındadır. Basılı ürün 

senetleri hükmünde olmak üzere elektronik ortamda da ürün senetleri oluşturulabilir. Lisanslı depo 

işleticisi, mudînin talebi üzerine, hukuken geçerli bir mazereti olmadıkça gecikmeksizin ürünü teslim 

eder. Ürünün tesliminde bu ürüne ait ürün senedini geri alır ve iptal eder. 

Ürünler, depolandıkları lisanslı depolardan teslim edilir. Ancak, ürününün teslim edilenden 

başka bir lisanslı depodan teslim alınmasına yönelik mudî talepleri, yönetmelikte belirtilen usul ve 

esaslar çerçevesinde karşılanabilir. Ürün depodan geri alınmamışsa, ilgili yönetmelikte gösterilen 

azamî depolama süresi dolmadan en az otuz gün öncesinden lisanslı depo işleticisi mudîye mudînin 

eline geçecek şekilde yazılı olarak haber verir. Bu süre sonunda da geri alınmayan ürünün bir kısmı 

veya tamamı, ürünün niteliğine ve piyasa koşullarına uygun olarak lisanslı depo işleticisince satılabilir. 

Bu durumda lisanslı depo işletmesi ücretler ve masrafları düşerek geri kalan tutarı yedi iş günü 

içerisinde ilgiliye öder. 

Üreticilere Faydaları 

Üreticiler; mahsullerini depolayabilecekleri sağlıklı, güvenli ve sigortalı depo imkânı elde 

edebilecek, fiyatların düşük olduğu hasat döneminde ürünlerini satmak yerine lisanslı depolara 

koyarak karşılığında aldıkları ürün senetlerini teminat göstererek uygun koşullarda kredi 

kullanabilecektir. Üreticiler ayrıca, ürünlerini borsalar aracılığıyla pazarlayabilecek ve böylelikle 

ürünlerini daha kolay ve yüksek fiyata elden çıkarma imkânı elde edebilecek..Tarıma dayalı ticaret ve 

sanayi sektöründeki işletmeler; ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etme maliyetinden 

kurtulacak, talep ettikleri miktar, tür ve kalitedeki ürünü kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde temin 

edebilecek. Ayrıca bu işletmeler, ürün senetleri vasıtasıyla olası fiyat farklılıklarından korunabilecek, 



risklerini azaltabilecek ve ihtiyaçları halinde kredi kullanabilecek. 

Yatırımcılar da, depolara konulan ürünlerin karşılığında düzenlenen ürün senetlerini yeni bir 

yatırım aracı olarak kullanabilecek. Ayrıca bu sistem sayesinde; tarım ürünleri ticareti kayıt altına 

alınabilecek, kaliteli üretim teşvik edilecek, tarımsal üretim miktarı ve kalitesi hakkında daha kesin 

veriler elde edilebilecek ve bu alanda daha etkili politikalar oluşturulabilecek. 
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