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• Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen; kamu kurum ve kuruluşları, sektörel çatı 
kuruluşları, ilgili hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşlar, yurt dışı lojistik dağıtım ağının 
(YLDA) faaliyet gösterdiği veya göstereceği ülkede gümrükleme dâhil depoculuk ve 
taşımacılık hizmetlerinin tamamının yanı sıra dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri 
ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine getiren ve ilgili ülkede en 
az 5.000 metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip 
Türkiye’de yerleşik lojistik şirketleri ya da bunlar tarafından kurulan ve en az %51 
oranında hissesine sahip olunan Türk sermayeli şirketler. 
 

 
 

Desteğin amacı; ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, 
ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi 
fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı 
istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının 
kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. 
 

Sağlanan Destek 

• Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında 
aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir; 
 

� Yurt dışında ilk kez kurulan tesislerin ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin 
yönetilmesini teminen bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının, cep 
depoların ve bu ağın işletilmesine yönelik kurulum, destek, bakım, bilişim 
sistemleri, teknik donanım ve dekorasyon giderleri, yatırım, ruhsat ve izin 
giderleri, bunlarla ilgili hukuki danışmanlık giderleri ile YSV(yurt dışı stratejik 
varlık) kiralanması ve işletilmesi giderleri %70 oranında ve YLDA başına en 
fazla 60.000.000 Türk Lirası, 
 

� Yurt dışında kiralanan veya üçüncü parti lojistik (3PL) hizmetlerinin satın 
alındığı Ticaret Bakanlığınca uygun görülen cep depolar ve tesisler için 
vergi/resim/harç dâhil olmak üzere brüt kira, ruhsat ve izin giderleri, komisyon 
harcamaları ve ilgili hukuki danışmanlık giderleri ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 
oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 24.000.000 Türk Lirası, 
 

� YLDA için yurt dışında yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri %50 
oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 3.000.000 Türk Lirası, yurtiçinde yapılan 
reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ise %50 oranında ve YLDA başına 
yıllık en fazla 1.200.000 Türk Lirası, 
 

� YLDA’da yurt dışında istihdam edilen, nitelikleri Ticaret Bakanlığınca 
belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk iki yıl %70, diğer yıllar 
%50 oranında (yıllık kişi başı 600.000 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla) ve YLDA 
başına yıllık en fazla 4.800.000 Türk Lirası, 
 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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� Lojistik maliyetlerinin yıkıcı fiyat ve rekabet riskinden arındırılması, lojistik 
firmalarının finansman erişiminin kolaylaştırılması ve navlun işlem maliyetlerinin 
azaltılması amacıyla yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda 
buluşturmak üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun 
borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderler 
%60 oranında ve en fazla 3.600.000 Türk Lirası tutarında desteklenir. 

 
• Giderler, Türk Lirası cinsinden olması halinde Türk Lirası; döviz cinsinden olması 

halinde ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas 
alınmak suretiyle, ABD doları karşılığı Türk Lirası olarak ödenir. 
 

• Bu Karar kapsamında yer alan destek limitleri her takvim yılı başında (ortalama 
TÜFE+ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. 

 

 
 

Sürekli aktif 

(Ticaret Bakanlığı, proje başvurusu yapılmaması durumunda, belirlediği bölge ve 

ülkelerde, YLDA kurulmasına veya işletilmesine yönelik olarak duyuruya çıkabilir) 

 
 

YLDA’nın destek kapsamına alınması için, işbirliği kuruluşları tarafından fizibilite 
raporunu da içeren bir proje ile Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılması ve projenin 
Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.  
 
Link: https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-
mevzuati 

 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 


