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Lisanslı depoculuk ve
ürün senedi finansmanı

F

Licensed warehousing and
warehouse receipt finance

A

Hazırlayan / Editorial: Erdal Koçoğlu, Frankfurt School of Finance & Management, Proje Müdürü (Project Manager)

rankfurt School of Finance &
Management tarafından 2011
yılında Türkiye’de yapılan saha
çalışmasının sonuçlarına göre anket
çalışmasına katılan tarımsal üreticilerin
yaklaşık %70’i tarımsal faaliyetlerini
sürdürürken karşılaştıkları en büyük
sorunun “düşük satış fiyatı ve fiyat
hareketlerini tahmin edememe” olduğunu belirtmiştir. Piyasaya veya bankalara borcu olan ve yeni üretim sezonuna hazırlık yapan üretici hasat ettiği
ürününü kısa bir süre içinde nakde
çevirmek zorundadır. Bu nedenle ürününü arzın en yoğun olduğu hasat
döneminde satmakta ve piyasada arzın
azalmasıyla birlikte ilerde oluşabilecek
yukarı yönlü fiyat hareketlerinden faydalanamamaktadır. Ürününü daha
sonra satmak üzere depolamak isteyen
üreticilerin olanakları ise sınırlıdır.
Piyasadaki mevcut depolama olanakları
kısıtlı olmakla birlikte çoğunlukla işleyicilerin, tüccarların ve büyük kooperatiflerin elinde toplanmıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı önderliğinde başlatılan lisanslı depoculuk çalışmaları sektördeki depolama olanaklarını artırırken üreticinin ürününü dilediği
zaman satabilmesine ve ürün senedi ile
üreticinin finansmana erişimine olanak
sağlayacaktır. Lisanslı depoculuk sistemi, üreticilerin tarımsal ticaret yapmalarına, ürün piyasasının genişlemesine,
bu piyasalarda fiyat istikrarının sağlanmasına ve sanayi üreticilerine hammadde sunulmasına katkıda bulunan;
ürünlerin mülkiyetini
temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini
sağlayan ürün senedi
çıkartılması
suretiyle
sınıf ve derecelerinin
yetkili sınıflandırıcılarca
saptandığı tarım ürünlerinin kalitesinin korunarak emniyetli ve sağlıklı
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koşullarda depolanmasını öngören bir
sistemdir.
Hukuksal alt yapının oluşturulabilmesi
ve tarafların hak ve sorumluluklarının
belirlenmesi amacıyla lisanslı depoculuk sistemine ilişkin yasal düzenleme
17.02.2005 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 5300
sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu ile yapılmıştır. Şuan Türkiye’nin
farklı bölgelerinde 14 firma lisanslı
depo kurmak üzere gerekli izni almış
olup, 5 tanesi lisanslarını alarak aktif
olarak faaliyetlerine başlamıştır.
Böylelikle depo kapasitesi hububat alanında 200 bin tona, pamuk alanında ise
15 bin tona ve toplamda 215 bin tona
ulaşmıştır.
Kuruluş izni almış olan firmaların tamamının faaliyete geçmesi durumunda
ulaşılacak olan toplam kapasite
573.500 tondur. 2013 yıl sonu itibariyle
yalnızca buğday ve arpa üretimi 30 milyon tonu aşan Türkiye’de söz konusu
depo kapasitesi her ne kadar ciddi bir
fark yaratmayacak kadar az olsa da
lisanslı depoculuğun geliştirilmesinde
önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir.

Ürün senedi finansmanı

Üreticinin piyasadaki fiyat dalgalanmalarından faydalanabilmesi için ürününü
depoda muhafaza ettiği dönemde olu-

ccording to the results of a
field study conducted by
Frankfurt School of Finance
& Management in 2011 in Turkey,
almost 70% of agricultural producers
interviewed referred to “low sales
price and not being able to estimate
price fluctuations” as the main problem they face in their agricultural
activities. The producer who borrowed from banks or suppliers and is
getting prepared for the next plantation season has to liquidate his harvested product in a short period of
time. Hence, the producer is compelled to sell his products during the
harvest season when the supply is
highest, thereby is not able to benefit
from the hiking prices in the upcoming period together with decreasing supply in the market. Storage
opportunities of those producers
who would like to delay the sale of
their crop are quite limited. Existing
warehousing facilities, being insufficient, are mostly owned by processors, tradesmen and large cooperatives. Licensed warehousing initiative
led by the Turkish Ministry of
Customs and Trade is expected to
increase the storing capacities in the
sector, enable producers to sell their
crop anytime and contribute to producers’ access to finance via warehouse receipt finance mechanism.
Licensed warehousing is
a system that contributes to agriculture-based
trading, product market
expansion, price consistency and supply of raw
materials to industrial
manufacturers by ensuring that the agricultural
products whose quality
and standards are confirmed by authorized
classifiers are stored in

safe and proper conditions and through warehouse receipts presenting
the ownership of the products and
enabling the finance, sales and delivery of agricultural products.
In order to establish the legal infrastructure and specify the rights and
liabilities of the stakeholders involved, Agricultural Products Licensed
Warehousing Law No: 5300 was
adapted and entered into force following the publication on the Official
Gazette dated 17.02.2005. Currently,
there are 14 companies obtained the
necessary permission to establish a
licensed warehouse. 5 of these companies have started operations after
taking their licenses. Total storage
capacities in licensed warehouses for
cereals and cotton have risen to
200,000 tons and 15,000 tons respectively and reached a total capacity of
215,000 tons. In the case that all companies with permissions start to operate, total capacity will reach a level
of 573,500 tons. Although this storage capacity will not create a big difference in a country with an annual
wheat and barley production of over
30 million tons in total as of end
2013, it still should be interpreted as
an important step regarding the
improvement of licensed warehousing system in Turkey.

Warehouse receipt finance

In order to take advantage of the
price fluctuations in the market, the
producer should be able to meet his

cash needs within the period of storing. Warehouse receipt finance
could be defined as producer’s
access to finance by using his warehouse receipt against the product
stored in the warehouse as loan collateral. The producer then is able to
access funds without selling his product whereas banks finance a completed agricultural production activity without any production risk and
secured by a relatively more liquid
collateral.
The precondition of a sound warehousing system is the existence of
reliable licensed warehouses. In
some countries where this precondition is not satisfied, commercial
banks or microfinance institutions
prefer to establish and operate their
own warehouses. For instance in
Brazil, warehouse receipt finance is
limited to products stored in the
warehouses owned by the banks.
With the restrictions and the existence of regulatory authorities, this precondition is considered to be fulfilled
in Turkey. Independent authorized
classificators are established to
determine and verify the quality of
product before acceptance to the
warehouses.
Reference authorized classificators
responsible for evaluation of the
objections to the analysis of authorized classificators and their inspection are also included into the system.
Through the reliable warehouse certification system, it is aimed to eliminate the quality related concerns
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şabilecek nakit ihtiyacını karşılayabilmesi gerekir. Ürün senedi finansmanı,
üreticinin depoladığı ürünü karşılığında
temin ettiği ürün senedini bankaya
teminat olarak sunarak finansman sağlaması olarak tanımlanabilir. Bu şekilde,
üretici ürününü satmadan finansmana
erişim sağlarken, bankalar ise üretim
süreci tamamlanmış ve dolayısıyla
tarımsal üretim riski olmayan bir faaliyeti görece çok daha likit olan bir teminat karşılığında finanse etmiş olurlar.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesinin ön
şartı güvenilir lisanslı depoların var
olmasıdır.
Bu ön şartın sağlanmadığı bazı ülkelerde bankalar veya mikro finans kuruluşları kendi depolarını kurup işletme
yolunu
seçmişlerdir.
Örneğin
Brezilya’da ürün senedi finansmanı yalnızca bankaların sahibi olduğu depolarda depolanan ürünlerle kısıtlıdır.
Getirilen kısıtlamalar ve denetleyici
kurumlara tanınan yetkilerle Türkiye’de
bu ön koşulun sağlandığı düşünülebilir.
Ürünler depoya konulmadan önce analizlerinin yapılması amacıyla bağımsız
yetkili sınıflandırıcılar belirlenmiştir.
Analiz sonuçlarına itirazı değerlendiren
ve yetkili sınıflandırıcıları denetleyen
referans yetkili sınıflandırıcılar da sisteme dâhil edilmiştir. Bu şekilde ürün
senedini finanse eden bankaların ve
ürünü satın alan tüccar veya işleyicilerin ürünün kalitesi konusundaki endişelerinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Lisanslı depo ayrıca depoladığı ürünü aynı (veya daha iyi) kalitede ve
miktarda teslim etmekle yükümlüdür.
Yangın veya hırsızlık gibi risklere karşı
sigortalanan depolarda oluşabilecek
zararı en aza indirmek amacıyla lisans
alan depoların ve devletin katkısıyla bir
tazmin fonu oluşturulmuştur.
Riskleri en aza indirmeye yönelik bütün
bu çabalara rağmen ürün senedi finansmanına Türk bankacılık sektörü temkinli yaklaşmaktadır. Şuana kadar sadece
iki ticari banka Ankara – Polatlı’da sınırlı ölçüde finansman sağlamışlardır. Ürünün gelecekteki fiyatının bilinmemesi
ve dolayısıyla ürün senedinin değerinin
ne olacağının belirlenememesi bankaların bu yaklaşımın altında yatan temel
nedendir. Çeşitli projeksiyonlarla ürünün fiyatını tahmin etmeye çalışan ve
bu fiyat üzerinden kredi kararı veren
bankalar ürünün beklenen düzeyde
fiyatlanmaması riskini de almış olacaklardır. Ancak bu durum tarımsal üretimin finansmanı için de geçerlidir. Sezon
başında üreticiye tarımsal üretimini
gerçekleştirebilmesi için finansman
desteği sunan bankalar, üreticinin
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beklenen gelirini ve kredi geri ödeme
gücünü tespit ederken ürünün sezon
sonundaki fiyatını tahmin etmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla ürün senedi
finansmanı ile tarımsal üretim finansmanında bankaların piyasa riski benzer
olarak değerlendirilebilir. Uzun süreli
depolanabilen ve standardize edilebilen ürünlerde taban / müdahale fiyatı
uygulaması çözüme yönelik bir öneri
olarak dile getirilse de uygulama esasları çok iyi belirlenmelidir. Alışık olduğumuz üzere tüm Türkiye ve bir sezon
için geçerli olacak sabit taban fiyatı
uygulaması sistemin işleyişini olumsuz
etkileyebilir. Bunun yerine bölgesel ve
sezon içerisinde arz - talep dengesine
ve fiyat değişimlerine göre farklılık gösteren bir uygulama daha yerinde olacaktır. Devletin taban fiyat uygulaması
dışında özellikle buğday, mısır, yulaf ve
pamuk gibi ürünlerde türev araçları
kullanılarak da söz konusu ürün için
taban fiyat garanti edilebilir.
Lisanslı depo ve ürün senedi sisteminin
hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi için
üreticinin depoladığı ürününün satış
fiyatı ile hasat dönemi satış fiyatı arasındaki farkın en azından depolama ve
finansman maliyetlerini (kredi faizi,
komisyon) karşılayacak düzeyde olması
gerekir. Ticaret borsalarında oluşan
son 5 yıla ait fiyatlar incelendiğinde
buğday, arpa, fındık gibi ürünlerde yıl
içinde ciddi fiyat dalgalanmaları yaşandığı ve üreticinin ürününü depolayarak
bu dalgalanmalardan fayda elde edebileceği görülmüştür. Ancak örneğin
pamuk için benzer bir çıkarımda bulunmak zordur. Bu nedenle üreticilerin
depolayacakları ürüne, miktarına ve
depolama süresine piyasa koşullarını
ve beklentileri dikkate alarak karar vermeleri son derece önemlidir. Hem üreticiler hem de bankalar ürün satış fiya-
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tını yakından izlemeli ve depolanan
ürünün / ürün senedinin piyasa değerini takip etmelidir. Üreticiler ayrıca
pazarda oluşabilecek spekülasyonlardan korunmak için “kademeli satış”
stratejisini benimsemelidir. Ürün fiyatının en yüksek seviyeye ulaşmasını beklemek ve bu fiyattan bütün ürünü satmayı hedeflemek yerine üreticilerin
ürünlerini satış fiyatı yükselmeye başladıktan sonra kademeli olarak satmaları
önerilmektedir. Bu dengeli yaklaşımla
ürün satışından elde edilen toplam kar
belki daha az olacak ancak ani fiyat
hareketi sonucu oluşabilecek olası
kayıpların önüne geçilmiş olacaktır.
Elektronik ürün senetlerinin kullanımının yaygınlaşması ile üreticilerin istediği miktardaki ürünü istediği zaman satması çok daha kolaylaşacaktır.

Sonuç ve öneriler

Henüz başlangıç aşamasında olan lisanslı depoculuk sistemi sisteme dâhil olan
tüm paydaşlara önemli faydalar sunarken, fiyat istikrarına ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine de katkı sağlamaktadır. Sistemin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte tarımsal üreticiler
ürünlerini hasat sonrası hemen satmak
yerine depolayarak piyasadaki fiyat
artışlarından faydalanabilecek, depo
tarafından sağlanan ürün senedini
teminat olarak göstererek finansmana
erişebilecek ve daha fazla alıcıya ulaşarak pazarlık gücünü artıracaktır. Ürün
senedi ile alıcı ürünü görmeden alım
yapabilecek ve dolayısıyla işlem maliyetleri düşecektir. Lisanslı depoculuk
ve yetkili sınıflandırıcılar tarafından
ürün standardının belirlenmesi ile
tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesinin önü açılacaktır. Tarıma dayalı sanayide faaliyet

of the banks financing the warehouse receipt as well as tradesmen &
processors purchasing the product.
In addition, licensed warehouse is
responsible to deliver the stored product in the same (or better) quality
and quantity. In order to minimize
the potential damage in the warehouses that are already insured against the risks such as fire and theft,
an indemnity fund is established
with the contributions of the licensed
warehouses and the government as
well. Despite all of these efforts to
mitigate the risks, Turkish banking
sector still gingerly approaches
warehouse receipt finance. So far,
only two commercial banks provided finance in Ankara – Polatlı but
on a very limited scale. The main reason for banks’ such hesitant approach is the existence of uncertainties
regarding the future price of the product stored and therefore not being
able to forecast the future value of
the warehouse receipt. Banks trying
to predict the product value via various projection models and disbursing loans over this value will take
the risk of the products not being priced at the estimated value. However,
this is a valid argument in the case of
agricultural production finance as
well. Banks involved in agricultural
lending try to estimate the end of
season crop price while identifying
the producer’s expected income and
repayment capacity. Hence, the market risks in warehouse receipt finance and agricultural production finance might be considered as quite similar. Although the floor / intervention
price implementation is highlighted
as a solution for the products that
can be standardized and stored for a
rather long period, the fundamentals
of implementation must be defined
carefully. A constant price implementation valid across the whole
country throughout the whole season might affect the system negatively. Instead, a regional price determination varying in line with the
supply – demand balance and price
fluctuations within the season would
be more appropriate.
In addition to the price floor implementation of the government, the
derivatives could also be used to
guarantee a minimum price for the
products stored especially for wheat,
maize, oat and cotton.
In order to achieve expected results
with the licensed warehousing and
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gösteren firmalar kendi depolarını inşa
etmek yerine lisanslı depoları kullanabilecek veya ürün kalitesinden kuşku
duymadan talep ettikleri ürünü depolayan üreticilerden temin edebilecektir.
Bankalar ürün senedi finansmanı ile
üretim riski bulunmayan bir faaliyeti,
kolaylıkla nakde çevrilebilecek bir teminat karşılığı kredilendirerek yeni müşteriler kazanacak ve kredi hacimlerini
artıracaktır. Bu model ile riskin azalmasının bir sonucu olarak bankalar kredi
faiz oranlarını düşürecek ve üreticinin
finansman maliyeti azalacaktır.
Bütün paydaşlara sağladığı faydalara
rağmen gelinen noktada lisanslı depoların kapasitelerinin kısıtlı oluşu dışında
kullanımda da ciddi sorunlar olduğu
gözlenmektedir. Lisanslı depoculuk sistemini tercih eden üreticilerin %2 stopaj vergisinden muaf tutulmalarına
rağmen faaliyete başlamış olan lisanslı
depolardaki doluluk oranları beklenen
seviyenin çok altındadır. Bu nedenle,
depo kapasitesinin artırılması ve yatırımcıların teşvik edilmesi haricinde ülke
çapında düzenlenecek tanıtım organizasyonları ile lisanslı depoculuk sistemi,
işleyişi ve faydaları üreticiler ile paylaşılmalıdır. Sistemin en önemli bacaklarından biri olan bankalar ürün senedi
finansmanına yönelik ürünler geliştirerek, bu ürünleri pazarlayarak ve üreticileri lisanslı depoculuk konusunda bilgilendirerek sistemde daha aktif bir şekilde rol almalıdır.
Tarımsal kooperatiflerin ve birliklerin
sisteme dâhil olması ve kooperatif
adına ürün senedi oluşturulması üreticilerin pazarlık gücünü daha da artacak
ve piyasa yapıcı konuma ulaşmasını
sağlayacaktır. Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılabilmesi için başlangıç aşamasında depolama maliyetlerinin sübvansiyonu seçeneği değerlendirilmelidir.
Son olarak, devletin iç piyasayı dengelemek için uyguladığı fiyat ve ithalat
politikaları belirlenirken lisanslı depoculuk faaliyetleri dikkate alınmalı, ucuz
ithal ürünün piyasaya sürülmesi ile
fiyat hareketlerinden fayda sağlamak
üzere ürününü depoda muhafaza eden
üreticinin mağdur olacağı unutulmamalıdır.
KAYNAKLAR / REFERENCES
• Saha çalışması kapsamında Türkiye’nin 12
ilinde faaliyet gösteren toplam 607 tarımsal
işletme / çiftçi ile yüz yüze görüşme tekniği
ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
• Lisanlı depo sistemi tüccardan, ihracatçıya,
işleyiciden, yatırımcıya herkese açık bir sistem olmakla birlikte asıl hedef tarımsal üreticinin kalkınmasını sağlamaktır.
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warehouse receipt finance, it is vital
that the difference between the ultimate sales price and the price in the
harvesting period should at least be
adequate to cover the warehousing
and financing costs (i.e. loan interest,
commission). Once the prices in the
commodity exchanges in the last 5
years are analyzed, it is observed
that there were serious price fluctuations especially for barley, wheat and
nuts which implies that the producer
could have benefited by storing his
product. However this interpretation
is barely true for cotton. Hence, it is
of utmost importance for the producers to decide the type and quantity
of the product to be stored as well as
the duration of storing by taking the
market conditions and expectations
into account.
Not only the producers, but also the
banks are supposed to monitor the
sales prices closely and check the
market value of the stored product /
warehouse receipt. Furthermore, the
producers are advised to adapt the
“phased selling” strategy in order to
be protected against the speculations
in the market. Instead of waiting the
prices to peak and aiming to sell the
entire amount at this level, the producers should sell their products
gradually once the sales prices begin
to increase. Through this balanced
approach, total profit of the producers might be lower but they would
reduce the risk of losing due to sudden price falls. As the electronic
warehouse receipts become widespread, it will be much easier for the
producers to sell their products anytime in desired amount.
Conclusion and recommendations
Although it is still at the inception
phase, licensed warehousing system
provides significant benefits to all
stakeholders while contributing to
price stability and sustainability of
agricultural production. With the
improvement and promotion of the
system, agricultural producers will
be able to take advantage of the
increasing market prices instead of
selling right after the harvest, access
to finance by using warehouse receipt as collateral and increase their
bargaining power by reaching more
buyers. Moreover, with the use of
warehouse receipts the buyer will be
able to purchase without seeing the
product, thereby the transaction
costs will be diminished. Licensed
warehousing system and quality certification and standardization via

authorized classificators will lead to
the use of derivatives and option
markets for agricultural products.
Companies operating in agro-based
industries will be able to benefit
from the capacity of licensed warehouses rather than building their
own storing facilities or purchase the
necessary product from the producers storing at warehouses without
any doubts on the product quality.
Banks will gain new clients and
increase their loan volume by financing an activity with no production
risks against a collateral that can be
liquidated easily and quickly.
Consequently, banks will decrease
their interest rates and thus the
financing costs of the producers will
also diminish.
In spite of its benefits to all stakeholders, besides their limited capacities
it is observed that there are serious
problems in usage of the licensed
warehouses. The producers preferring licensed warehousing system
are exempted from 2% withholding
tax but still the capacity utilization
rates in the warehouses are much
below the targeted level. Therefore,
along with increasing the storage
capacities and encouraging the
investors, the functioning and
advantages of licensed warehousing
system should be shared with the
producers by conducting various
promoting activities across the
country. As being one of the most
important components of the
system, banks should take a more
active role in the process by developing & marketing new products for
warehouse receipt finance and informing producers on licensed warehousing. Including agricultural cooperatives and unions in the system
and issuing warehouse receipt in the
name of the cooperative will increase
the negotiating power of the producers and enable them to be price setters in the market. In order to extend
licensed warehousing activities, subsidizing the warehousing costs should be considered as an option at the
initial phase. Finally, government
should take licensed warehousing
activities into consideration while
determining price and import policies aiming to balance the domestic
market and keep in mind that the
producers who store their products
to benefit from price fluctuations
would suffer once the domestic market is flooded with cheap imported
products.

