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SİRKÜLER (G – 2017/ ) 
  
Sayın Üyemiz, 
  
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı 

Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu, mezkur Karar kapsamında 

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmaların Bakanlıklarınca belirlenerek, 

hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmeye başlandığı bildirilmektedir. Diğer 

taraftan, Bakanlığa vaki muhtelif müracaatlarda, Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) 

aracılığıyla ihracat yapan firmalarca, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi 

uygulamasından firmaları yetkililerinin de yararlandırılması talep edildiği iletilmektedir. 
  
Konu Bakanlıklarınca olumlu değerlendirilmiş olup; 
  
- Son üç takvim yılında DTSŞ aracılığıyla ihracat yapan firmaların, DTSŞ aracılığıyla 

yapılan ihracata ilişkin, son üç takvim yılına ait ve ilgili firmanın unvanının belirtildiği 

gümrük beyannamelerinin asıllarını veya onaylı örneklerini işbu yazımız tarihinden 

itibaren 3 ay içerisinde (09/08/2017 günü mesai saati bitimine kadar) ve müteakip 

yıllarda her yılın 15 Şubat tarihine kadar üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliklerine ibraz etmeleri,  
  
- Firmalarca bu kapsamda yapılacak başvuruda ibraz edilen gümrük beyannamelerinin 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince incelenerek, firmalarca DTSŞ aracılığıyla 

yapılan ihracat tutarlarının ve söz konusu firmaların hangi DTSŞ aracılığıyla ihracat 

yaptıklarının tespit edilmesi ve bilgilerin yazı ekinde (EK-1) iletilen formatta excel tablosu 

olarak derlenmesi, 
  
- Firmalarca ibraz edilen gümrük beyannameleri incelenirken, gümrük beyannamesinde 

“ihracatçı” firmanın ihracatın yapıldığı dönemde DTSŞ statüsünü haiz olduğunun, yazı 

ekinde (EK-2) iletilen ve dönemler itibarıyla DTSŞ statüsünü haiz firmaları gösterir listeler 

esas alınarak teyit edilmesi, - İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince yukarıda 

zikredilen şekilde hazırlanan tablolara ilişkin kontrollerin, yazı ekinde (EK-3) iletilen 

T.C.Ekonomi Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilmesi, gerekli kontrollerin 

tamamlanmasını müteakip tabloların onaylanarak yazı ekinde (EK- 1) iletilen formatta 

excel tablosu olarak Bakanlığa ve ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel 

Sekreterliğine iletilmesi, 
  
- TİM Genel Sekreterliğince veya TİM Genel Sekreterliğince bu hususta yetkilendirilecek 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince, T.C.Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince 

iletilen onaylı tabloların konsolide edilerek, firmalarca hangi DTSŞ üzerinden toplam ne 

kadar ihracat yapıldığının tespit edilmesi ve bilgilerin yazı ekinde (EK-4) iletilen formatta 

excel tablosu olarak derlenmesi,  
  
- TİM Genel Sekreterliğince veya TİM Genel Sekreterliğince bu hususta yetkilendirilecek 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince yukarıda zikredilen şekilde hazırlanan tablolara 

ilişkin kontrollerin Bakanlığımız Marmara Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi, 

kontrollerin tamamlanmasını müteakip gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini 

teminen bilgilerin yazı ekinde (EK-4) iletilen formatta excel tablosu olarak T.C.Ekonomi 



Bakanlığı ve e-posta aracılığıyla burhang@ekonomi.gov.tr adresine iletilmesi 

beklenmektedir.  
  
Bilgilerine sunulur.  
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