
Umuma mahsus pasaport başvurusu için hangi belgeler istenir? 

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı 

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu 

3) 2 adet biyometrik fotoğraf 

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için) 

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi 

6) Varsa eski pasaport 

 

Hizmet damgalı pasaport başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı 

2) 2 adet biyometrik fotoğraf 

3) Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont 

4) Görev onayı ve talep formu 

5) Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi 

6) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi 

7) Varsa eski pasaport 

8) Engelli olan çocuklar için sağlık raporu. 

 

Hususi damgalı pasaport başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı 

2) 2 adet biyometrik fotoğraf 

3) Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont 

4) Hususi damgalı pasaport talep formu (Emekli veya çekilme nedeniyle hususi damgalı 

pasaport başvurusunda bulunan hak sahiplerinden talep formu yerine bir defaya mahsus 

mensubu bulunduğu kurum tarafından düzenlenmiş unvanı ve kadro derecesini gösterir 

resmi belge istenir.) 

5) Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi 

6) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi 

7) Varsa eski pasaport 

8) Engelli olan çocuklar için sağlık raporu. 

 

 



 

İkinci nesil e-pasaport nedir? 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Genel Müdürlükçe üretilecek; içerisinde yonga (çip) 

barındıran, makinada okunabilir, yüksek güvenlikli ve dayanıklı olan elektronik pasaporttur. 

 

Emniyetten aldığım pasaportumu ne zamana kadar kullanabilirim? 

Geçerlilik sürelerinin sonuna kadar kullanılabilecektir. 

 

Pasaportlar tüm ülkelerde aynı mıdır? 

Hayır. Tüm e-Pasaportlar ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarında 

üretilmektedir, ancak her ülke bu standartlar arasında yer alan seçeneklerden kendi 

ihtiyaçlarına en uygun olanı kullanmaktadır. Bu nedenle ICAO standartlarına uygun olmak 

kaydıyla e-pasaport uygulamaları ülkeden ülkeye farklılıklar arz edebilmektedir. 

 

Emniyetten alınan pasaport ile ikinci nesil pasaport arasındaki fark nedir? 

•Mevcut e- pasaportlar; 

İnkjet, mürekkep baskılı olup, yonga (çip) pasaport defterlerinin arka kapağındadır. Hususi ve 

Hizmet Damgalı Pasaportlarda toplam sayfa sayısı 28 adet, vize sayfa sayıları ise her birinde 

25 adettir. Umuma Mahsus Pasaportlarda ise toplam sayfa sayısı 60 adet, vize sayfa sayısı ise 

57 adettir. 

•İkinci Nesil Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Pasaportları; 

Polikarbonat (Polikarbon) üzerine lazer baskılı olup, çipler polikarbonat içinde yer almaktadır. 

Polikarbon yapısı nedeniyle Yeni Nesil E-Pasaportlar mevcut pasaportlara göre daha dayanıklı 

ve uzun ömürlüdür. 

Avrupa Birliği Vize Serbestliği kriterlerinden biri olan Yüksek Güvenlik Unsuru (EAC) özelliğini 

destekleyen bu pasaportlar içerisinde çip barındıran polikarbon malzemesiyle ve vize 

sayfalarında daha fazla sayıda güvenlik özellikleriyle sahteciliğe karşı daha güvenlidir. Yine 

tarihi ve turistlik görseller içeren vize sayfalarıyla ikinci nesil elektronik pasaportlar ülkemizin 

tanıtımına ayrıca katkı sağlamaktadır 

Mevcut e- pasaportlar gibi temassız yonga teknolojisi sayesinde bilgiler özel cihazlar 

tarafından okunabilmekte ve bu sayede sınır kapılarında güvenli ve hızlı pasaport kontrolü 

yapılabilmektedir. 

İkinci nesil Hususi ve Hizmet Damgalı e-Pasaportlarda toplam sayfa sayısı 30 adet, vize sayfa 

sayıları ise her birinde 27 adettir. Umuma Mahsus Pasaportlarda ise toplam sayfa sayısı 38 

adet, vize sayfa sayısı ise 35 adettir. 

 

 



Pasaportumun süresini uzattırabilir miyim? 

Hayır. Pasaportunuzun süresi dolduğu takdirde yeni bir pasaport başvurusunda bulunmanız 

gerekmektedir. 

 

Pasaportlarla ilgili uluslararası standartları belirleyen kurum hangisidir? 

ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) 

 

Hususi ve hizmet damgalı pasaport başvuruları ilçelerden de yapılabiliyor mu? 

Hayır. Hususi ve hizmet damgalı pasaport başvuruları yalnızca İl Nüfus ve Vatandaşlık 

Müdürlüklerince kabul edilmektedir. 

 

Pasaportlarda kişisel bilgi güvenliği nasıl sağlanıyor? 

Pasaport yongalı (çipli) olup özel cihazlarla okunabilmektedir. Pasaport başvurularınızda 

alınan kişisel bilgileriniz güvenli elektronik ortamda saklanmaktadır. 

 

Pasaportumdaki bilgilere benim bilgim dışında erişilebilir mi? 

Hayır. Pasaport yongasında bulunan bilgiler yalnızca NVİGM MERNİS veri ambarında 

saklanmaktadır. Üçüncü kişiler tarafından ulaşılma imkanı bulunmamaktadır. 

 

Pasaportumdaki bilgiler başkaları tarafından değiştirilebilir mi? 

Pasaportlarda hem görsel öğelerin yerleştirilmesindeki ek güvenlik özellikleri hem de 

elektronik yongada bulunan bilgilerin tahrif edilmesini imkansız kılmaktadır. 

 

Pasaportum çalındı ne yapmalıyım? 

En yakın başvuru merkezine giderek bildirimde bulunmanız gerekmektedir. 

 

Pasaportumu kaybettiğimde yaptırımı var mıdır? 

Pasaportların kaybedilmesi İnterpol tarafından uluslararası boyutta takip edilmektedir, daha 

sonraki başvurularda problem yaşanmaması ve gidilecek ülkelerde vize sorunları ile 

karşılaşılmaması, ayrıca sahtecilikte kullanılabileceği değerlendirildiğinden pasaport 

defterlerinin dikkatli muhafaza edilmesi gerekmektedir? 

 

 

 



 

 

Kayıp-çalıntı olarak bildirdiğim pasaportumu bulduğumda ne yapılır? 

1) Kayıp, çalıntı veya gasp nedeniyle yeni bir pasaport almanız halinde, aynı nedenlerle 

geçersiz hale getirilen eski pasaportunuzu bulduğunuzu beyan etmeniz durumunda; 

a) Eski pasaportunuzu kullanmak isterseniz bu pasaportunuz geçerli hale getirilecek ve yeni 

pasaportunuz iptal edilecektir. Ancak, eski pasaportunuzdaki kalan süre aktarılmadan yeni 

pasaport almış iseniz, talebiniz halinde yeni pasaportunuz ikinci geçerli pasaport olarak 

kullanabilecektir. 

b) Eski pasaportunuzu kullanmak istemediğinizi beyan etmeniz durumunda bu pasaportunuz 

“kişi talebi” seçeneği ile iptal edilecektir. 

2) Kayıp, çalıntı veya gasp nedeniyle geçersiz hale getirilen eski pasaportunuzu bulduğunuzu 

beyan etmeniz durumunda; 

a) Yeni bir pasaport almamışsanız ve eski pasaportunuzu kullanmak istediğinizi beyan 

ederseniz eski pasaportunuz geçerli hale getirilecektir. 

b) Eski pasaportunuzu kullanmak istemediğinizi beyan ederseniz bu pasaportunuz “kişi talebi” 

seçeneği kullanılarak iptal edilecektir. 

 

Biyometri nedir? 

Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespiti ve kimlik doğrulama işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından 

belirlenen standartlara uygun fotoğraf, parmak izi, damar izi veya el ayasından, Bakanlıkça 

belirlenecek biri veya birkaçından elde edilen kişiye özgü verileri ifade etmek için kullanılan 

bir terimdir. 

 

Pasaportumu aldığımda hata olduğunu gördüm ne yapmam gerekir? 

Yapılan hata kurum hatası ise ücret alınmadan pasaport tekrar yenilenir. Başvuru merkezine 

müracaat etmeniz gerekmektedir. 


