
 
 

 
Sürekli 
bakıma 

muhtaç çocuk 
var 
mı? 

 
 
 
 

 
Emekli 

olan, istifa eden 
veya çalışırken eşi 
vefat eden memur 

hususi pasaport 
alabilir 

mi? 

Memurun yanında yaşayan 
18 yaşından büyük ve 25 yaşını doldurmamış; 

ÖĞRENİMLERİNE DEVAM EDEN, 
HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMAYAN, 

EVLENMEMİŞ, 
BEDENSEL VEYA ZİHİNSEL ENGELİNDEN DOLAYI SÜREKLİ 

BAKIMA MUHTAÇ DURUMDA OLAN 
(Bu durumu resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık 

kurulu raporu ile belgelenmek şartıyla, yaşlarına 
bakılmaksızın) 

ÇOCUKLAR anne veya babasının haklarından yararlanarak 
hususi pasaport alabilir. 

1, 2 ve 3. dereceli 
kadrodan birini hak 

etmeden emekli 
olan, eşi vefat 
eden, ancak 

sonradan evlenen 
veya istifa eden 
memur hususi 

pasaport alamaz. 

Bu dereceli 
kadrolara 

atanmamış 
olanlar hususi 

damgalı 
pasaport 
alamaz. 

 
HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT ALMA İŞ AKIŞI 
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Devlet 
memuru 

1, 2 ve 3. derece   
kadrolardan birine 

atanmış 
mı? 

KONTROL: 

Personel Dairesi 

H
  

18 yaş üstü, 
25 altı 

okuyan, bekar, bir işte 
çalışmayan çocuklar 

var mı? 

✓ 1 adet biyometrik fotoğraf, 

✓ T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve 
fotokopisi(15 yaşından büyükler için fotoğraflı), 

✓ Miktarı Maliye Bakanlığı’nca belirlenen Pasaport 
Defter Bedelinin ilgili Bakanlık ya da adına yetkili 
kılınmış bankalara yatırıldığına dair makbuz, 

✓ Varsa, daha önce alınmış pasaport, 
pasaport alacak kişi tarafından Nüfus Müdürlüğüne 
verilir. 

Yetkilendirilmiş 
kişilerce imzalanmış 

olan form dilekçe 
Nüfus Müdürlüğüne 

verilir. 

Formun ilgili kısımları bilgisayar 
ortamında eksiksiz olarak doldurulur, 

arkalı önlü tek sayfa olacak şekilde 
çıktısı alınır, imzalanır ve 18 yaşından 
büyük, 25 yaşından küçük çalışmayan, 
bekar ve öğrenci çocukları için, öğrenci 
belgesi, SGK’dan alınan çalışmadığına 

dair belge ile birlikte Personel 
Müdürlükleri’ne verilir. 

Memur kendisi, eşi, 18 yaş 
altı çocukları, 25 yaşından 

küçük bekar, işsiz ve okuyan 
çocukları, yaşı kaç olursa 

olsun, zihinsel, ruhsal ya da 
bedensel engelli çocukları 
için, buradaki bağlantıdan  

matbu Hususi Damgalı 
Pasaport Talep Formu 

indirir. 

 
Hususi pasaport 

alamaz. 

Parmak izi 
verilir. 

Hususi damgalı 
pasaport hazırlanır. 

Nüfus 
Müdürlüğüne 

verilen fotoğraf ve 
bilgiler bilgisayar 

ortamına aktarılır. 

Hususi damgalı 
pasaport üç, beş gün 

içerisinde PTT kargo ile 
bildirilen adrese 

gönderilir. 

En son çalıştığı kurumdan 
kadro derecesini gösterir 

onaylı belge alınarak 
Nüfus Müdürlüğüne 

verilir. 

Hususi 
pasaport 
alamaz. 

https://www.tech-worm.com/wp-content/uploads/2022/11/hususi-pasaport-talep-formu.doc

