
YEŞİL PASAPORT  

BAŞVURU SÜRELERİ 

 2021 yılında hususi damgalı pasaporta hak kazanan firmalar, 22 Şubat 2021 – 31 Aralık 

2021 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirmelidirler.  

 (Başvuruda bulunacak firmaların evraklarında hata, noksan vb. zaman gerektirecek 

işlemler olabileceğinden dolayı, son güne bırakmadan en geç 15 Aralık 2021 tarihine kadar 

başvurmalarında fayda vardır) 

 Yeşil pasaport hakkı olup olmadığını sorgulamak isteyen üyelerimizin 

pasaport@uib.org.tr adresimize Vergi Numaraları ve Firma Unvanlarını belirten bir e-posta 

mesajı göndermeleri gerekmektedir. 

 (Bu konuda telefonda sözlü olarak bilgi verilememektedir.) 

 Bu çerçevede, firma 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren yukarıda açıklandığı şekilde 

pasaport@uib.org.tr adresine e posta göndererek pasaport hakkı bulunup bulunmadığını 

öğrenmeli, eğer pasaport hakkı var ise en geç 31 Aralık 2021 Cuma günü mesai saati bitimine 

kadar üyesi olduğu İhracatçı Birliğine başvuru evraklarını ulaştırmalıdır. (Postanın zamanında 

ulaşması firmanın sorumluluğundadır, evrakların postaya verildiği tarih değil Birliğe ulaştığı 

tarih dikkate alınacaktır, elden teslimlerde ise evrağı kayda aldırmak firmanın 

sorumluğundadır). 

 Diğer taraftan, “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)” ve “DTSŞ aracılığıyla ihracat 

gerçekleştiren şirketler” ve “Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)” ve “SDŞ aracılığıyla ihracat 

gerçekleştiren şirketler” için ise farklı bir durum daha vardır. (Firma aşağıdaki listelerde yer 

almıyorsa DTSŞ ya da SDŞ değildir, bu durumda aşağıdaki listede yer almayan ya da aşağıdaki 

listelerdeki firmalar aracılığıyla ihracat yapmayan firmaların aşağıdaki işlemleri yapması 

gerekmez.) 

 DTSŞ Statüsünü Haiz Firmalara İlişkin Liste; 

 http://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000001039.docx   

 Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Listesi 

 http://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000001040.pdf 

 (Yukarıdaki listelerin güncelliği firmalar tarafından http://www.resmigazete.gov.tr   

sitesinden kontrol edilmelidir.) 

 Firmaların yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesi için DTSŞ olması ya da DTSŞ 

aracılığıyla ihracat yapması veyahut Sektörel Dış Ticaret Şirketi ya da Sektörel Dış Ticaret 

Şirketi aracılığıyla ihracat yapması şart değildir.  

 Ancak, firma DTSŞ veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) ise ya da DTSŞ aracılığıyla 

ihracat yapan bir firma DTSŞ ya da SDŞ aracılığıyla gerçekleştirdiği ihracatların da dikkate 

alınmasını istiyorsa aşağıdaki şekilde başvuruda bulunulmalıdır. DTSŞ veya Sektörel Dış 

Ticaret Şirketi statüsünü haiz olmayan ya da DTSŞ / SDŞ aracılığıyla ihracat yapmayan 

şirketler ise aşağıdaki usulde başvuruda bulunmayacaktır. (DTSŞ ve SDŞ Statüsünü haiz 

şirketler ekte yer almaktadır). 
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 a-) Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) 

statüsüne haiz aracı firmalar üzerinden yapılan ihracat işlemleri, DTSŞ / SDŞ tarafından 

Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak aracılık edilen ihracat tutarının beyan edilmesi şartıyla, 

firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu ihracatlara ilişkin bildirim 

işlemlerinin 15 Şubat 2021 tarihine kadar ihracatçı beyan formu ve dilekçe ile T.C. Ticaret 

Bakanlığı'na ulaştırılabilmesini teminen 05 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar Genel 

Sekreterliğimize web sitemizde yer alan formlar aracılığıyla ibraz edilmesi gerekmektedir. 

b-) DTSŞ’ler / SDŞ tarafından herhangi bir firmanın ihracatına aracılık edilmemiş 

olması halinde ise, gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen bu durumun DTSŞ / 

SDŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak doğrudan T.C. Ticaret Bakanlığı'na 

iletilmesi gerekmektedir. 

Ayrıntılı Bilgi İçin; pasaport@uib.org.tr  
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