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Pasaport Türler� ve Özell�kler� Nelerd�r?

Pasaport, kanunda belirlenen yetkili makamlarca verilen ve hamillerine bir ülkenin milli
hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgedir. 4 Farklı tip pasaport bulunmaktadır.

1. Umuma mahsus pasaportlar

2. Husus� Pasaportlar

3. D�plomat�k Pasaportlar

4. H�zmet Pasaportları

1. Umuma Mahsus Pasaportlar

Resmi dili umuma mahsus pasaport olan bu tip pasaportlar kısaca halkın kullandığı
pasaportlardır. Renginden dolayı Bordo Pasaport da denilir. Milletvekili, öğretmen, memur
vs.gibi kamu çalışanı değilseniz bu tip bir pasaport almak zorundasınız. Hizmet, hususi veya
diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan
kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler. Bordo pasaport 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3
yıl, 4 yıl …. 10 yıl olarak verilebiliyor. Ücretleri farklı.

Umumi pasaportlar toplam 60 sayfadır ve rengi bordodur.

2. Husus� Pasaportlar

Devlet görevlilerinin pasaportudur. Renginden dolayı Yeşil Pasaport da denilir. Üst düzey veya
kıdemli devlet memurları, derecesine göre belediye başkanları ve ilgili diğer kişilerin alabildikleri
pasaport. Alabilecek kişiler: Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci,
ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli
Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak
çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini
gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı
ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli
keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme
sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir. İl ve ilçe belediye
başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda
bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu
sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi
mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya
ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam
eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş
sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle
sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu
raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir. Hak sahibi ebeveynin vefatı
durumunda vefat eden ebeveynden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar iş sahibi
olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde hususi pasaport
verilebilecektir.. HUSUSİ PASAPORT İŞLEMLERİ YURTİÇİNDE SADECE İL EMNİYET
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MÜDÜRLÜKLERİNDEN YAPILMAKTADIR. En fazla 5 yıllık verilebilir. Yeşil Pasaport için harç
bedeli ödemez, sadece pasaport defter bedeli ödenir.

Hususi pasaportlar 52 sayfadan oluşmaktadır ve rengi yeşildir.

3. H�zmet Pasaportları

Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış
memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye
Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk
Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir. Hizmet damgalı
pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi
yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25
yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi
olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli
bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile
belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı
pasaport verilir.

Toplam 28 sayfadan oluşmakta ve rengi gridir.

4. D�plomat�k Pasaportlar

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay,
Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel
Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere,
oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski
başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık
ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere, Büyükşehir Belediye
Başkanlarına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere,
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve
muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi
için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve
yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere
gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya
alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin
olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden
çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli
bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en
az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği
sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre
geçerli diplomatik pasaport verilir. Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi
değildir.

Pasaport başvurusu yapmak için işlem adımları nedir? Pasaport almak için hazırlamanız
gereken evraklar neler?

Geç�c� Pasaport veya Seyahat Belges�

KonsoloklukNet çevrimiçi dış temsilcilikleri tarafından, e-pasaport projesi çerçevesinde seyahat
belgesi yerine, yurt dışında yaşayan ve yurtdışında bulunan vatandaşlarımıza makinada
okunabilir “Geçici Pasaport” düzenlemektedir. Geçici pasaportlar, geçerli bir pasaportun
olmadığı ve seyahat belgesinin verildiği durumlar için (pasaport kaybı, pasaportun geçerlilik
süresinin bitmesi, Türkiye’ye sınır dışı edilme) seyahat belgesi yerine ve dış temsilciliklerimiz
tarafından yapılacak değerlendirmeye göre acil durumlarda (sağlık sorunu, bir yakının vefatı gibi)
ve adına düzenlenen kişinin ülkemize veya mukim olduğu yere dönüşünü teminen tek seferlik ve
seyahat güzergâhı da pasaportun üçüncü sayfasında belirtilmek suretiyle bir ay veya seyahat
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güzergahında bulunan ülkelerden en az birinin uzun süreli geçerli pasaport taşıma koşulu
araması gibi zorunlu ve istisnai durumlarda en fazla bir yıl geçerli olmak üzere düzenlenmektedir.
Seyahat Belgesi, KonsoloslukNet çevrimdışı olan, yani makinada okunabilir “geçici pasaport”
düzenleyemeyen dış temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza “Seyahat Belgesi” düzenlemektedir.
“Seyahat Belgesi” ülkemize dönüşünü teminen, 1 ay süreli ve tek seferlik düzenlenmektedir.

Bu makale aradığınız bilgilere yer veriyor mu?  Evet  | Hayır


