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İstanbul, 7 Ekim 2020 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2020 / 139 
 

                         

 

  
5628 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesinin (A) fıkrasında “Hususi Damgalı Pasaport” 

verilecekler sayılmıştır. 
 
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 6728 sayılı Kanunla, anılan fıkraya aşağıdaki 

paragraf eklenmiştir 
 
“Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat 

tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 
üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin 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 malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara 
göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.” 

 
Eklenen fıkra ile fıkrada sayılan koşulları sağlayan ihracatçı firma yetkililerine, Bakanlar Kurulunca 

belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilme imkanı getirilmiştir. 
(Pasaportların süresinin uzatılması da mümkündür.) 

 
İhracatçı firmaları teşvik etmeyi ve ihracatçı firma yetkililerinin yurt dışı seyahatlerinde yaşadıkları 

sıkıntıları gidermeyi amaçlayan değişiklik 9 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bakınız, 2016/71 
sayılı Sirkülerimiz) 

 
Anılan maddeye istinaden belli kriterleri karşılayan ihracatçı firmaların yetkililerine hususi damgalı 

(yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esaslar 23 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2017/9962 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile belirlenmiştir. 

 
Bahse konu BKK uyarınca; 
 
Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama İhracatı; 
 
- 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları (10 milyon ABD Doları dâhil) arasında olan 

firmaların 1, 
 
- 10 milyon ABD Doları ile 25 milyon ABD Doları (25 milyon ABD Doları dâhil) arasında olan 

firmaların 2, 
 
 
- 25 milyon ABD Doları ile 50 milyon ABD Doları (50 milyon ABD Doları dâhil) arasında olan 

firmaların 3, 
 
- 50 milyon ABD Doları ile 100 milyon ABD Doları (100 milyon ABD Doları dâhil) arasında olan 

firmaların 4, 
 
- 100 milyon ABD Dolar üzerinde olan firmaların ise 5, 

İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslarda 
Değişiklikler Yapılmıştır. 
 

KONU 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/


 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 2 ~ www.ecovis.com  

 
Yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Bu Karar uyarınca hususi damgalı pasaport 

alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına bu düzenleme nedeniyle hususi damgalı pasaport 
verilmesi söz konusu değildir. (Belli suçlardan hüküm giymiş olanlara hususi damgalı pasaport verilmeyecek 
olup, bu suçlar BKK’nın 4. maddesinde sayılmıştır.) 

 
Belirlenen tutardan mal ihracatı yapan firmalar resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi 

Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri 
genel sekreterliklerine bildirilecektir. (BKK’nın geçici 1. maddesine göre mal ihracatçısı firmalar ilk olarak 
Ekonomi Bakanlığınca BKK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde belirlenerek 
bildirilmiştir.) 

 
Anılan BKK ile, ihracatçı firmaların belirlenmesi yanısıra; firma yetkililerinin kimler olacağı, müracaat 

usulü, sorumluluk ve pasaportların iadesi, iptali ve bildirimi hususları da düzenlenmiştir.(Bakınız, 
2017/60sayılı Sirkülerimiz.) 

 
7 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

2017/9962 sayılı Kararda bazı değişiklikle yapılmıştır. 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2017/9962 
sayılı BKK eki Kararın; 

 
- Tanımlar başlıklı 3.maddesi değiştirilmiştir. 

- Hususi Damgalı pasaport verilecek kişiler başlıklı 4. maddesinde yer alan ‘‘iki yıl’’ ibaresi ‘‘dört 

yıl’’ şeklinde değiştirilerek hususi damgalı pasaportların dört yıl süreyle verilebilmesine imkân 

sağlanmıştır. 

- Müracaat usulü başlıklı 8.maddesi değiştirilmiştir. 

- Sorumluluk başlıklı 9.maddesi değiştirilmiştir. 

- Pasaportların iadesi, iptali ve bildirim başlıklı 10.maddesi değiştirilmiştir. 

 

   Yapılan değişiklikler 7 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

  

   Bahse konu Karar Sirkülerimiz ekindedir. 
 

 

          
                            Saygılarımızla 
 

 
 
 
 
 
EK: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 3064 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
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