
 

1 
 

E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR’A İLİŞKİN  

ÖZET BİLGİLENDİRME 

E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı1 (“Karar”) 25 Ağustos 2022 tarihli 

31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

A. Kararın Amacı  

Karar, şirketlerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanması, yurt 

dışı pazarlarda ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, 

tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin 

desteklenmesi ve şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak e-ihracat 

konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformu'na yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usulü ve esasları 

düzenlemektedir. 

B. Kararın Kapsadığı Yararlanıcılar 

Şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve B2B platformları 

Karar’ın ikinci bölümünde sözü edilen desteklerden yararlanabilecek oluşumlar olup, Karar 

kapsamında “Yararlanıcılar” olarak anılmaktadır.  

C.  Yararlanıcıların Tanımları 

Şirketler: Ticaret şirketleri (kollektif, komandit, anonim, limited) ile ticari ve/veya sınai 

faaliyette bulunan kooperatif ve birlikler. 

E-ihracat konsorsiyumları: E-ihracatı uçtan uça yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret 

satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım ve/veya 

iade yönetim imkanları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin 

üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Bakanlıkça E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen 

şirketler. 

Perakende e-ticaret siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende 

mağazacılık satışları gerçekleştiren, toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve iş 

merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketler. 

Pazaryeri: Elektronik ticaret pazaryerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal 

teminine yönelik alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme 

yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan, iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik 

ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ve bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret 

ortamı. 

  

 
1 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-16.pdf 
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B2B platformları: İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkânı 

sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketi. 

D. Yararlanıcılara Yönelik Destekler  

1) Pazara Giriş Rapor Desteği 

E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete 

ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları 

sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderlerinde %50 ve yıllık 1,5 milyon liraya 

kadar destek imkânı getirilmiştir. 

2) Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği 

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin, yurt dışı pazar 

yerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının yüzde 20'sini 

aşmayan dijital pazar yeri tanıtım giderleri için %50 oranında her pazaryeri için 3 yıl destek 

verilecektir. 

Maksimum destek tutarları, şirketlerin kademelerine göre şirketler için yıllık 7 milyon 500 

bin lira, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon lira, e-ihracat konsorsiyumları için 

yıllık 25 milyon liradır. 

3) E-İhracat Tanıtım Desteği 

E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin, 

dijital pazaryeri tanıtım desteğinde belirlenen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen 

diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince 

desteklenecektir. 

Maksimum destek tutarları, B2B platformları için yıllık 4 milyon lira, e-ihracat 

konsorsiyumları için yıllık 15 milyon lira, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon lira, 

pazar yerleri için yıllık 30 milyon liradır. 

4) Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Hizmeti 

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili 

ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10'unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin 

giderlerine %50 ve her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere destek sağlanacaktır. 

Ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiralanan yurt dışındaki 

depolara ilişkin kira gideri, her bir birim başına %50, her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak 

üzere yıllık 5 milyon liraya kadar desteklenecektir.  

Maksimum destek tutarları kira gideri desteğinden en fazla 25 birim, şirketlerin 

kademelerine göre yıllık 7 milyon 500 bin lira, pazaryerleri için yıllık 15 milyon lira, 

perakende e-ticaret siteleri ve e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 25 milyon liradır. 
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5) Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği 

E-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin yurt dışı 

pazaryerleri ve yurtdışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetlerine ait 

giderlere, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 ve pazaryeri başına 3 yıl süresince 

destek sağlanacaktır. 

Maksimum destek tutarı bir entegrasyon için 200 bin liradır. 

6) Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği  

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin, yurtdışı 

pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına ve bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin 

e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderlerine her ülke için 3 yıl süresince, 

%50 oranında destek sağlanacaktır.  

Maksimum destek tutarları, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 3 milyon lira, diğer 

yararlanıcılar için 1 milyon 500 bin liradır.  

7) Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği  

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazaryerleri 

üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl süresinde ve 

%50 oranında desteklenecektir.  

Maksimum destek tutarları, şirketlerin kademelerine göre yıllık 750 bin lira, perakende e-

ticaret siteleri için yıllık 2 milyon 500 bin lira, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 3 milyon 

liradır. 

E. Destek Oranının Hesaplanması ve Uygulanacak Üst Limitler 

Dijital pazaryeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, pazaryeri 

komisyon gideri desteği hesaplamalarında Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve 

TURQUALITY destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas 

alınacaktır. 

Açıklanan destek paketlerinden şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15 milyon lira, e-

ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri yıllık en fazla 45 milyon 

lira, B2B platformları yıllık en fazla 4 milyon lira destek alabilecektir.  

F. Çeşitli ve Son Hükümler 

- Bu Karar kapsamındaki destek oranları, Ticaret Bakanlığı’nın e-ihracata yönelik belirlediği 

hedef ülkeler için 20 puana kadar arttırılabilecektir.  

- Yurt dışı pazaryerleri entegrasyon desteği ve çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret 

paydaşlarından alınan hizmet desteği Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek ülkelere yönelik 

verilecektir.  
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- E-ihracat konsorsiyumu bünyesindeki şirketler, e-ihracat konsorsiyumunun satış yaptığı 

ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerindeki dijital pazaryeri tanıtım, sipariş karşılama ve pazaryeri 

komisyon gideri desteklerine ilişkin destek başvurusunda bulunamayacaktır.  

- Destek üst limitleri, her takvim yılı başında "(TÜFE + Yİ-ÜFE)/2" oranında güncellenecektir. 

- Karar kapsamındaki destek ödemelerinin Yararlanıcılar tarafından destek amacına yönelik 

kullanılması beklenmektedir. Başvuruda yanıltıcı bilgi ve belge sunulduğunun tespiti halinde 

ilgililer 6 ay boyunca harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamayacaktır.  

- Destek ödemesi alınması sonrasında yanıltıcı bilgi ve belge sunulduğu tespit edilir ise, destek 

ödemeleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil 

edilecektir. Bu durumda ilgililer 1 yıl boyunca destek başvurusunda bulunamayacaktır.  

- Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların Karar’ın amaçlarına ve 

hükümlerine uygun olmayan faaliyet gerçekleştirdiklerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge 

tanzim ettiklerinin tespiti halinde, Yararlanıcılar bu hizmet sağlayıcılardan 10 yıl süre 

boyunca hizmet alamayacaktır.  

G. Uygulama 

Destek başvuru koşulları ve süreçlerine ilişkin usuller, destek başvurularını sonuçlandırmaya 

yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair hususlar Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak 

genelgeler ile belirlenecektir. 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla. 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin kamuya 

yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel 

tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak 

işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 

 


