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TARİH  : 30.03.2017 

NUMARA : 2017/51 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2017/51 

 

Konu : 2017/9962 Sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar 
Hakkında Karar 

23 Mart 2017 Tarih 30016 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi 
Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" ile 15/9/1950 tarih ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında ihracatçılara verilecek hususi damgalı pasaportun 
(yeşil pasaport) hangi firmalara, ne şartlarla ve kaç kişiye verileceği hususları düzenlenmiştir. 

1. Hususi Damgalı Pasaport Verilecek Kişiler 

Pasaport verilecek firmaların yetkililerinin kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 
süreyle hapis cezası almamış olmaları, affa uğramış olsa bile, devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları gerekir. 
Bunların eşlerine hususi damgalı pasaport verilmez.  

2. İhracat Tutarı 

Aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda ihracat yapan firmaların yetkililerine yine tabloda belirtilen 
adet ve süre ile hususi damgalı pasaport verilebilecektir. 

 

3. Firmaların Belirlenmesi 

Hususi damgalı yeşil pasaport alacak firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi 
bakanlığınca belirlenir ve her yıl 15 Şubata kadar Ekonomi Bakanlığı Bölge müdürlükleri ile ihracatçı 
birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir.  

4. Firma Yetkilileri 

İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. 
Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya 
çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir. 
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5. Müracaat Usulü 

Hususi damgalı pasaport müracaatı belirlenecek talep formu ile yapılır. Form ilgili ihracatçı birliğine 
sunulur. İhracatçı birliği inceleme yaparak formu imzalar, sonra bu talep formu bölge müdürlüğüne 
sunulur, bölge müdürlüğünce onaylanır ve müracaat şahsen yapılır.  

6. Pasaportların İadesi, İptali ve Bildirim 

Alınan pasaportla ilgili şartları kaybeden firmalar 15 gün içinde bu pasaportları iade etmekle 
yükümlüdür. Yanlış yapan veya yükümlülüğü yerine getirmeyen firmalara 10 yıl süre ile hususi 
damgalı pasaport verilmez.  

7. Yürürlük 

Hususi damgalı pasaport kararı 23 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Ekonomi Bakanlığınca 
belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde 
belirlenerek Ekonomi Bakanlığı bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine 
bildirilecektir. 

Söz konusu Karar Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 

Saygılarımızla.... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce müşavirliğimize 
yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 
şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde antette bulunan iletişim kanallarından 
tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz. 


