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Ülkemizden yapılan ihracatın hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların 

uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı nüfuzunu sağlamak ve önemli 

pazarlara yapılan ihracatın performansının istikrarlı hale getirilmesi amacıyla, 14/10/2020 tarihli 

ve 31274 sayılı Resmî Gazete’de 3080 sayılı, “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Karar” isimli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır. 

 

İşbu kararname kapsamında yurtdışında kurulan ve/veya kurulacak olan lojistik 

merkezlere yönelik olarak Türkiye’de yerleşik iş birliği kuruluşları ve kullanıcıların 

desteklenmesine ilişkin hususlar belirlenmiştir. 

 

Bu çerçevede iş birliği kuruluşları tarafından yurtdışı lojistik merkezlerin faaliyete 

geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve gider kalemleri genelge ile belirlenen destekler 

sağlanacaktır; 

1. Kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri %70 oranında ve yurtdışı 

lojistik merkezi başına en fazla 5.000.000 $, 

2. Doğrudan veya yurtdışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla 

açtıkları birimlerin vergileri dahil, kira, komisyon, kullanım giderleri ilk iki yıl 

%70 daha sonra %50 oranında olmak üzere yurtdışı lojistik merkezi başına yıllık 

en fazla 3.000.000$, 

3. Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına 

yönelik giderleri, yıllık kişi başı en fazla 100.000$’ı geçmemek kaydıyla 

bakanlıkça belirlenen koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin 

bürüt ücreti ilk iki yıl %70 daha sonra %50 oranında olmak üzere yurtdışı lojistik 

merkezi başına yıllık en fazla 700.000$ olmak üzere desteklenecektir. 

 

Öte yandan, kullanıcıların gümrükleme ve genelge ile belirlenen diğer giderleri yıllık en 

fazla 100.000$ olmak üzere desteklenecektir. 

 

Söz konusu destek kapsamına kullanıcılar ve yurtdışı lojistik merkezleri beş yıla kadar 

faydalandırılabilecek olup, yurtdışı lojistik merkezleri için bu süre yapılacak olan denetimler 

neticesinde beş yıl daha uzatılabilecektir. 

 

Destek kapsamı, kalemleri, süresi ve diğer hükümleri hakkında detaylı bilgi almak için 

buradan söz konusun cumhurbaşkanlığı kararnamesine, buradan ise ilgili kanuna ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-9.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2976.pdf
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