
HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE NASIL ALABİLİR İŞ AKIŞI

Devlet memuru 1, 2 ve 3. derece kadrolardan birine atanmış 

mı?
Evet Hayır

Memur kendisi eşi ve 18 yaşından küçük çocukları için 

http://pdb.ktu.edu.tr adresinden matbu yeşil pasaport talep formunu 

indirir. Formun ilgili kısımlarını bilgisayar ortamında eksiksiz olarak 

doldurur, arkalı önlü tek sayfa olacak şekilde çıktısını alır ve imzalar. 

Forma son 6 ayda çekilmiş biyometrik bir resmini yapıştırarak Personel 

Dairesi Başkanlığı'na verir.

Bu dereceli kadrolara atanmamış 

olanlar hususi damgalı yeşil 

pasaport alamaz.

KONTROL :                                                 

Personel Dairesi

Resimlerin üzeri mühürlenmiş, yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmış olan form 

dilekçe yanında çalıştığı kurumu ve kadro derecesini gösteren mühürlü yazı resmi 

yazı ve personel bilgilerini içeren "İlgili Makama" yazılan yazı alınarak Emniyet 

Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'ne verilir.

KONTROL :                                                 

Emniyet Müdürlüğü

18 yaşından büyük  çocuklar ailelerinin 

haklarından yararlanabilir mi?

Hayır

Evet

Memurla birlikte yaşayıp öğrenimlerine devam eden bekar ve iş sahibi olmayan çocuklar 25 yaşını 

doldurana kadar, 18 yaşından büyük olsa dahi memurun yanında yaşayan bekar, işsiz, aynı 

zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç 

durumda olduğu resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklar 

hususi damgalı yeşil pasaport alır.

ONAY-İMZA :                                                                         

Personel Dairesi Başkanı, Rektör Yerdımcısı

2 adet biyometrik fotoğraf, TC kimlik numaralı 

nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, miktarı Maliye 

Bakanlığı'nca belirlenen pasaport cüzdan bedelinin 

Ziraat Bankası  ya da Vergi Dairesine yatırıldığına 

dair makbuz ve varsa daha önce alınmış 

pasaportlar Pasaport Şube Müdürlüğündeki 

görevliye verilir.

18 yaşından büyük okumayan, işsiz ve 

bekar çocuklar ailesi ile birlikte otursa 

dahi anne ya da babanın haklarından 

yaralanarak yeşil pasaport alamaz.

ONAY :                                                 

Emniyet Müdürlüğü

İMZA :                                                 

Emniyet Müdürlüğü

5 yıl süreli "çipli"  hususi damgalı yeşil 

pasaport üç, beş gün  içerisinde kargo ile 

adresinize gönderilir.

Kadrosu uygun olmayanlar 

yeşil pasaport alamaz.

Birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadroların birinde 

çalışırken emekli olan, istifa ederek ayrılan 

memurlar ile aynı dereceli kadrolardan birinde 

çalıştıkları sırada vefat edenlerin dul eşleri başkası 

ile evlenmemiş olmak şartıyla yeşil pasaport alır.

KONTROL :                                                 

Emniyet Müdürlüğü

Evet

Birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadroların birinde çalışırken 

emekli olan, istifa eden, vefat eden memurlar yeşil pasaport 

alabilir mi?

Hayır

Pasport Şube Müdürlüğü'nde görevli memura 

parmak izleri verilir. Fotoğraf ve diğer bilgiler 

bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra verilen 

çıktılar ilerde kullanmak üzere saklanır. Daha 

önce parmak izi vermiş olanlar fotokopilerini 

evraklarını inceleyen görevliye verir.


