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İHRACATÇILARA YEŞİL PASAPORT VERİLECEKTİR. 
 

23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9962 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Karar’da belirlenen tutarlarda ihracat yapan firma 

yetkililerine yeşil pasaport verilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Kimlere yeşil pasaport verilebilecektir? 

 

Türk Ceza Kanununun 53. 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, 

2 yıl süreyle yeşil pasaport verilebilecektir. 

 

Karar uyarınca yeşil pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına yeşil 

pasaport verilmeyecektir. 

 

Yeşil pasaport için son 3 takvim yılı itibariyle belirlenmiş ihracat tutarlarına sahip olma 

ve ilgili her takvim yılında ihracat yapmış olma şartı aranmaktadır. 

 

Firma yetkililerine verilecek yeşil pasaportlar için belirlenen ihracat tutarı 

sınırları nedir? 

 

Son 3 Takvim Yılı itibariyle aşağıda belirtilen ihracat tutarlarına karşılık gelen sayıda 

firma yetkilisine yeşil pasaport verilebilecektir. Ayrıca ilgili her takvim yılında ihracat 

yapılmış olması gerekmektedir. 
 

İhracat Tutarı 
Kişi 
Sayısı 

1 Milyon Dolar   - 10 Milyon Dolar            
(10 Milyon Dolar Dahil) 

1 Kişi 

10 Milyon Dolar   - 25 Milyon Dolar          
(25 Milyon Dolar Dahil) 

2 Kişi 

25 Milyon Dolar   - 50 Milyon Dolar        
(50 Milyon Dolar Dahil) 

3 Kişi 

50 Milyon Dolar  - 100 Milyon Dolar      
(100 Milyon Dolar Dahil) 

4 Kişi 

100 Milyon Dolar Üzeri 5 Kişi 
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Karar’da belirtilen ihracat tutarına sahip firmaların hangi yetkililerine yeşil 

pasaport verilebilecektir? 

 

 Yeşil pasaport belirlenen tutarlarda ihracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya 

çalışanlarına verilebilecektir.  

 Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin 

sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da yeşil pasaport verilecektir. 

 

Yeşil pasaport verilecek ihracatçı firmalar nasıl belirlenecektir? 

 Karar’da belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri 

esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve Ekonomi Bakanlığınca her yılın 

15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel 

sekreterliklerine bildirilecektir. 

 Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları Karar’da belirtilen 

ihracat tutarı hesaplamalarında dikkate alınacaktır. Ancak yurt içinden serbest 

bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına 

yapılan satışlar ihracat tutarı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 

 

2017 yılı için yeşil pasaport verilecek firmalar ne zaman belirlenecektir? 

 

Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar 23.03.2017 tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde belirlenecek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel 

sekreterliklerine bildirilecektir. 

 

Yeşil pasaport için yapılacak başvuruda izlenecek adımlar nelerdir? 

 

 İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca birlikte belirlenen talep formu ile yeşil 

pasaport başvurusu yapılacaktır. 

 Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, 

firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın 

üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulacaktır. 

 

Talep formunda verilen bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olması halinde 

sorumluluk kime aittir? 

 

Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek 

hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan başvuru sahibi firma yetkilisi, firmayı 
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temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya 

yetkilendireceği başkan yardımcısına aittir. 

 

Yeşil pasaport alan firma yetkililerinin pasaport alınması için belirlenmiş olan 

şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde pasaportların iadesi, iptali ve 

bildiriminde yer alan hükümler nelerdir? 

 

 Yeşil pasaport alan firma yetkilileri, yeşil pasaport alabilme şartlarından herhangi 

birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içinde bu 

şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde yeşil 

pasaportlarını iade etmek zorundadır. 

 Firma tarafından derhal formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce 

derhal pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilir ve pasaport emniyet 

müdürlüğünce iptal edilir.  

 İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 10 yıl 

boyunca yeşil pasaport verilmeyecektir. 

 

 

 

Saygılarımızla, 


