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İZMİR
12.11.2018

Sayı : YMM.03.2018-81
Konu: İhracatçılara hususi (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik
yapılmıştır.

Muhasebe Müdürlüğüne,
23 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
Kararda yer alan tutarlarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine
ilişkin esaslar belirlenmişti.
24 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile söz
konusu Kararın 4. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.
Kararın eski ve değişen şekli aşağıdaki gibidir.
Kararın eski hali
Madde 4

Kararın yeni hali
Madde 4

(1) Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında
ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama 5 inci maddede
belirtilen
tutarda
ihracat
yapan
firmaların
yetkililerine,26/04/2009 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunun 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 mal varlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları kaydıyla, iki yıl
süre ile hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar
uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda
bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport
verilmez.

(1) Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama 5 inci
maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların
yetkililerine, 26/04/2009 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunun 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 mal varlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca
devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik,
mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının
bulunmaması kaydıyla, iki yıl süre ile hususi damgalı
pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı
pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve
çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez
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