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ULUDAĞ İHRACATÇI B İRLİKLER İ ÜYELER İ’NE 

(SİRKÜLER NO: 111) 
 

 T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’nden gelen 27.03.2017 tarihli yazıda; 2017 / 9962 sayılı “İhracatçılara Hususi 
Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı”nın 
23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve söz 
konusu Kararın 6 ncı maddesinin; 
 

 “ (…) 
 (2) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları 5 nci maddede 
belirtilen ihracat tutarlarının hesaplanmasında dikkate alınır. Ancak yurt içinden serbest 
bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, 
5 inci maddede belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 
 
 (3) Hizmet ihracatı ile bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki satışların tevsikine 
ili şkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.” 
 

 hükmünü amir olduğu belirtilmektedir. 
 

 Söz konusu yazıda devamla; mezkur düzenleme ile serbest bölgelerde faaliyette 
bulunmakta olan firmaların hususi damgalı pasaport başvurularını ancak ihracatçı birliği 
üyeliği sağlamak koşuluyla yapabileceğinin düzenlenmiş olduğundan, serbest bölgelerde 
gerçekleştirdikleri faaliyetlere binaen hususi damgalı pasaport başvurusu yapacak, merkezi 
serbest bölgede bulunan firmaların bir ön koşul olarak ihracatçı birliklerine üyelik 
başvurularının sonuçlandırılmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir. 
 

 Anılan yazıda; serbest bölgelerde şube olarak faaliyet gösteren firmalardan Türkiye’de 
merkezi bulunanların hususi damgalı pasaport başvurularının halihazırda birlik üyesi olan 
merkezleri tarafından yapılması gerektiği de belirtilmektedir. 
 

 Bilgileri ve gereği rica olunur. 
 
           e – imzalıdır. 
                  Mümin KARACAKAYALILAR 
          Genel Sekreter 
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