
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 31.10.2018 

Sayı: 2018/198        Ref:4/198  

 

 

Konu:  

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN 

KARARNAMEDE HER YIL İHRACAT YAPMIŞ OLMA ŞARTI KALDIRILMIŞTIR 

 

24.10.2018 tarih ve 30575 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile, 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracatçılara 

Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın 4. maddesi aşağıdaki 

gibi değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

MADDE 4- (1) Son üç takvim yılı itibarıyla, 

ilgili her takvim yılında ihracat yapmak 

şartıyla, yıllık ortalama 5 inci maddede 

belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların 

yetkililerine, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 

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, iki yıl süreyle hususi 

damgalı pasaport verilebilir. Bu Karar 

uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek 

durumda bulunanların eş ve çocuklarına 

hususi damgalı pasaport verilmez. 

MADDE 4- (1) Son üç takvim yılı itibarıyla, 

yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen 

tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 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, ayrıca 

Devletin güvenliğine karşı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 

veya topluluklara üyelik, mensubiyet, 

iltisak ya da bunlarla irtibatlarının 

bulunmaması kaydıyla,  iki yıl süreyle hususi 

damgalı pasaport verilebilir. Bu Karar 

uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek 

durumda bulunanların eş ve çocuklarına 

hususi damgalı pasaport verilmez. 

 

Bu değişiklik ile her yıl ihracat yapmış olma şartı kaldırılmıştır. Bununla birlikte son üç takvim 

yılı itibariyle yıllık ortalama olarak kararnamenin 5. maddesinde verilen tutarlarda ihracat 

yapmış olma şartı aranmaya devam edilecektir.   

 

 

 



 

 

 

 

2017/9962 sayılı kararnamenin 5. maddesi aşağıdaki gibidir: 

 

“İhracat tutarı 

 

MADDE 5- (1) Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Doları ile 10 

milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir), 10 milyon 

ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan 

firmaların 2 (iki), 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon 

ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç), 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD 

Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört), 100 milyon ABD 

Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.” 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

214 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) 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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