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ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
(SİRKÜLER NO: 108)
“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”
23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Karar ile;
- Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında mal ihracatı yapmak şartıyla,
ihracatı;
•
•
•
•
•
-

-

-

-

1 - 10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),
10 - 25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),
25 - 50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),
50 - 100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,
100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı
pasaport verilebilecektir.

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 karşı
işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle
hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport, eş ve çocukları
kapsamayacaktır.
Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları
kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.
Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi
dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
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.
Hususi Damgalı Pasaport müracaatı İçişleri ve Ekonomi Bakanlığınca müşterek
belirlenen talep formu aracılığıyla müracaat formu doldurularak İhracatçı Birliğine
sunulacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın
üyesi olduğu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği
Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında şahsen Bölge
Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl
Emniyet Müdürlüğü’ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.
Hususi Damgalı Pasaport alabilme şartlarını taşımadığı tespit edilen veya
şartlardan birini kaybettiği anlaşılan yetkili 15 gün için pasaportunu iade etmekle
yükümlüdür. İade ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen
firma yetkililerine 10 (on) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.
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Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacaktır.

Şirketinizin Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazanıp kazanmadığını ve kaç adet
Hususi Pasaport almaya hak kazandığını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. (Bu sorgulama
ekranındaki veriler bilgi amaçlı olup, uyuşmazlık halinde T.C. Ekonomi Bakanlığı veri
sistemindeki bilgiler dikkate alınacaktır.)
http://intranet.uib.org.tr/pas_sorgulama.aspx
T.C. Ekonomi Bakanlığınca gönderilen, İhracatçı Firma Yetkilileri için Hususi
Damgalı Pasaport Başvuru Usulü ve Dikkat Edilecek Hususlar aşağıdaki linkte yer
almaktadır.
http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2017/102/201732314331528.pdf
Talep Formu örneğine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. (Aşağıdaki linkte yer alan
talep formunun ön ve arka yüzü tek bir sayfaya basılmalıdır. Talep formunda düzenleme
tarihi, alınabilecek pasaport sayısı ve mühür bölümleri firmalarca boş bırakılır. Bu bölümler
daha sonra Bölge Müdürlüğünce doldurulur.)
https://pasaport.ekonomi.gov.tr/basvuru.pdf
Genel Sekreterliğimize başvuru esnasında verilecek dilekçe örneği ise aşağıdaki linkte
yer almaktadır.
http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2017/104/201732711310140.docx
BAŞVURU ÖNCESİ ÜYELERİMİZCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
SÜREÇLER
Hususi Damgalı Pasaport Başvurusunda bulunmadan önce sırasıyla aşağıdaki adımları
izlediğinizden emin olun.
1- http://intranet.uib.org.tr/pas_sorgulama.aspx
adresinden
kaç
adet
pasaport
alabileceğinizi kontrol ettiniz mi? (Bu sorgulama ekranındaki veriler bilgi amaçlı olup,
uyuşmazlık halinde T.C. Ekonomi Bakanlığı veri sistemindeki bilgiler dikkate
alınacaktır.)
2- Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan İhracatçı Birliklerinden birisine üye
misiniz?
(http://vekaletname.uib.org.tr/ linkinde yer alan vekaletname tanımla ekranından üye
olup olmadığınızı görebilirsiniz. Üyemiz değil iseniz “Vergi Numarası
Bulunamamıştır” uyarısı çıkacaktır)
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3- Cari yıl aidatınızı ödediniz mi?
(http://onlineislemler.uib.org.tr/Uyeborcsorgulama/ linkinden kontrol edebilirsiniz.)
4- Birliğe başvuru için
http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2017/104/201732711310140.docx linkinde yer
alan örnek dilekçeyi hazırladınız mı?
5- İhracatçı Firma Yetkilileri için Hususi Damgalı Pasaport Talep Formunu
( https://pasaport.ekonomi.gov.tr/basvuru.pdf ) doldurdunuz mu?
(Talep formunda “Düzenlenme Tarihi” ile “…Pasaport Alabilecek Toplam
Yetkili Sayısı” ve “Mühür” alanları mutlaka boş bırakılmalıdır. Bir adet
Biyometrik Fotoğraf yapıştırılmalıdır)
6- Başvuru dilekçesi eki olarak firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel
sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi, ibraz
edilememesi halinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazıyı eklediniz mi?
7- Başvuru dilekçesi eki olarak firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla
geçmişe dönük üç (3) aya ait SGK bildirgesinin aslını (e-bildirge asıl olarak kabul
edilir.) eklediniz mi?
8- Başvuru dilekçesi eki olarak en az firmanın ticaret unvanı ve adresinin yer aldığı noter
onaylı 6 aydan eski olmayan güncel imza sirkülerini eklediniz mi?
9- Başvuru dilekçesi eki olarak Nüfus cüzdanı /T.C. kimlik kartı (aslı görülmek üzere)
fotokopisini eklediniz mi?
İHRACATÇI
BELGELER

BİRLİKLERİNE

BAŞVURU

ESNASINDA

İSTENEN

1. Dilekçe. (http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2017/104/201732711310140.docx)
2. Talep Formu (https://pasaport.ekonomi.gov.tr/basvuru.pdf)
(Talep formunun ön ve arka yüzü tek bir sayfaya basılmalıdır.)
3. Firma sahibi veya ortağı için talep edilen Hususi Damgalı Pasaportlar için;
firmanın güncel sahipliğini / ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin
fotokopisi, ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı,
4. Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük üç (3) aya
ait SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.),
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5. Firma adına düzenlenmiş, firmanın ticaret unvanı ve adresinin yer aldığı noter
onaylı 6 aydan eski olmayan güncel imza sirküleri,
6. Nüfus cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi (aslı görülmek
üzere),
7. 3 adet biometrik fotoğraf (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO
Standartlarına uygun, 3 adetten biri talep formuna yapışmış şekilde).
Bilgileri ve gereği rica olunur.

e imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
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