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SİRKÜLER         İstanbul, 11.08.2016  

Sayı: 2016/127        Ref: 4/127 

 

 

Konu:  

6728 SAYILI KANUN İLE İHRACATÇI FİRMALARIN YETKİLİLERİNE HUSUSİ 

PASAPORT VERİLMESİNE DAİR PASAPORT KANUNU’NDA DÜZENLEME 

YAPILMIŞTIR    

 

6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016  tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  

 

6728 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun “Hususi pasaportlar” 

başlıklı 14. maddesinin (A) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

 
Madde 14: Hususi pasaportlar 

 

A. Hususi damgalı pasaportlar: 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski 

bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece 

kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık 

gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile 

ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden 

kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan 

Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile 

birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış 

olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport 

verilmesini gerektiren vazifelerden başka 

herhangi bir resmi vazife ile veya kendi 

hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman 

verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile 

ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu 

derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. 

 

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile 

vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi 

pasaport verilir. 

 

il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri 

süresince hususi damgalı pasaport verilir. 

 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda 

bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport 

verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı 

bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine  

Madde 14: Hususi pasaportlar 

 

A. Hususi damgalı pasaportlar: 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski 

bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece 

kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık 

gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile 

ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden 

kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan 

Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile 

birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış 

olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport 

verilmesini gerektiren vazifelerden başka 

herhangi bir resmi vazife ile veya kendi 

hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman 

verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile 

ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu 

derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. 

 

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile 

vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi 

pasaport verilir. 

 

il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri 

süresince hususi damgalı pasaport verilir. 

 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda 

bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport 

verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı 

bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine  



 

2 

 

 

başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden 

pasaport verilmesi mümkündür. 
 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda 

bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar 

dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş 

sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 

25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi 

yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi 

olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya 

ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli 

bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık 

kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile 

belgelenen çocuklarına da hususi damgalı 

pasaport verilir. 

başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport 

verilmesi mümkündür. 

 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda 

bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar 

dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş 

sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 

25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi 

yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi 

olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya 

ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli 

bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık 

kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile 

belgelenen çocuklarına da hususi damgalı 

pasaport verilir. 

 

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre 

yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık 

ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun 

belirleyeceği değerin üzerinde olan firma 

yetkililerine, Türk Ceza Kanunu’nun 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. 

 

Düzenlemeye göre; 

 

 Türk Ceza Kanunu’nun “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. 
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3 

 

 

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

ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği değerin üzerinde olan 

firma yetkililerine, 

 

 Bakanlar Kurulu’nca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı 

pasaport verilebilecektir. 

 

 

6728 sayılı Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf 

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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