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  Amaç 

 İhracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırarak yeni pazarlara 

girmek,  

Mevcut pazarlarda yerimizi sağlamlaştırmak, 

 İhracatçılarımızın dünyanın her noktasında daha aktif ve daha 

görünür olmasını sağlamak, 

 İhracat performansımızı sürdürülebilir bir şekilde daha yüksek 

düzeylere taşıyarak ülkemizi dünyanın en iyi ekonomilerinden biri 

haline getirmek.  
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 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesi 

 

 20/2/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

(İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar 

Hakkında Karar) 

 

İlgili Mevzuat 

3 
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Firmalara İlişkin Şartlar 

 Son üç takvim yılında ortalama; 

 İhracat Miktarı Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Yetkili Sayısı 

1-10 milyon $ arası 1 

10-25 milyon $ arası 2 

25-50 milyon $ arası 3 

50-100 milyon $ arası 4 

100 milyon $ üzeri 5 
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Kişilere İlişkin Şartlar 

1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına 

çarptırılmamış olması,  

 

2. 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 

olmamış olması, 

 

3. Devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 

topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibatlarının bulunmaması.  
 

 

 

 



İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

6 

Kişilere İlişkin Şartlar-2 

 İhracatçılara verilecek hususi damgalı pasaportların geçerlilik süresi  

2 yıldır. 

 

 Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve 

çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez. 
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Firmaların Belirlenmesi 

 Resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından 

belirlenir. 

  

 Her yıl 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlüklerine ve ihracatçı birliklerine 

bildirilir. 

 

 Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları hesaplamada 

dikkate alınır.  
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Firma Yetkilileri 

 Firma yetkilileri; 

• Firmanın sahipleri, 

• Firmanın ortakları,  

• Firmanın çalışanları olabilir. 

 

 Firmanın sahip veya ortakları tüzel kişi ise, bu tüzel kişinin sahipleri, 

ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir. 
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Müracaat  

İçişleri ve Ticaret bakanlıkları tarafından belirlenen talep formu aracılığıyla firmanın üyesi olduğu ihracatçı 

birliğine yapılır. Form, müracaat sahibi ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır. 

İhracatçı Birliğine Bölge Müdürlüğüne İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne 

Onay Talep Formu 

Yetkili kişilere ilişkin belgeler 

talep formuna eklenir. 

İhracatçı birliği yönetim kurulu 

başkanı veya görevlendireceği 

başkan yardımcısı tarafından 

imzalanır. 

Pasaport alabilecek kişi sayısı da dahil 

olmak üzere kontrollerden sonra bölge 

müdürü veya görevlendireceği bölge 

müdür yardımcısı tarafından 

onaylanır.  

Bu onay 60 gün geçerlidir 

Onaylanan form ve diğer gerekli 

belgelerle birlikte şahsen başvuru 

yapılır. 
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Talep Formu Örneği 
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Pasaportların İadesi, İptali ve Bildirim 

 Pasaport alan firma yetkilileri;  

 

• şartlardan birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 

 

• pasaportun geçerlilik süresi içinde şartlardan herhangi birini kaybettiği durumlarda, 

 

15 gün içinde pasaportu iade etmek zorunda. 

 

 Durum, firma tarafından bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğü tarafından pasaportu veren nüfus 

müdürlüğüne bildirilir ve pasaport iptal edilir. 

 

 İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firma yetkililerine ve firmanın diğer yetkililerine 10 yıl hususi 

damgalı pasaport verilmez. 
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Pasaport Sayıları 

 2017 yılında; 

 

• 5352 firmanın 6634 yetkilisine, 

 

 2018 yılında; 

 

• 1997 firmanın 2348 yetkilisine,  

 

 Toplamda; 

 

• 7349 firmanın 8982 yetkilisine, hususi damgalı pasaport verilmiştir. 
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2017 Yılı İllere Göre Pasaport Sayıları 



İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

14 

2018 Yılı İllere Göre Pasaport Sayıları 
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