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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Diplomatik Pasaport Başvuru Formu
3. Pasaport Alacak Kişinin Bilgileri
Cinsiyeti
İletişim Bilgileri
2. Resmi Ünvan Sahibinin Bilgileri
4. Teslimat Bilgileri
Teslim Şekli
Vekil Bilgileri
Bilgilerin doğruluğunu ve tarafıma ait olduğunu kabul ederim.
Bkz. aşağıdaki not (*)
 
 İmza:
(İmza kutucuğun dışına taşmamalıdır)
1. Pasaport Alacak Kişi
UYGUNDUR.
Tarih:
Açıklamalar
• Bu form elektronik olarak bilgisayarda, ya da elde büyük harfle doldurulmalı ve 
   mutlaka ıslak imzalı olmalıdır.  • Islak imzalı olmayan formlar işleme alınmaz. İmzanın kutucuğun dışına taşmaması  
   gerekmektedir.• Forma,  nüfus cüzdanı fotokopisi,  son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik 
   vesikalık fotoğraf ve bankaya yatırılan pasaport cüzdan bedelinin makbuzu eklenmelidir.• Pasaport cüzdan bedelinin yatırılacağı Türkiye İş Bankası Dışişleri Bakanlığı Şubesi 
   nezdindeki Diplomatik e-Pasaport hesabı: IBAN: TR150006400000143680020318• Forma eklenmesi gereken diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir;      - Atama belgesi örneği/olur belgesi örneği (pasaport alacak kişi resmi unvan sahibinin       
         kendisi ise)      - Sürekli dış göreve atananlar için T.C. Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı’nın 
         yönlendirme kurslarına katılımı gösterir belge (Dışişleri Bakanlığı Mensupları için 
         gerekmemektedir)      - 18 yaşından küçük çocuklar için eşin muvafakat ettiğini gösterir belge. Boşanma 
         durumunda çocukların velayetinin kime verildiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararının 
         aslı,  ya da noter/mahkeme onaylı sureti
      - 18-25 yaş arasındaki çocukların öğrenimlerinin devam ettiğini,  gelir getiren bir işte 
         çalışmadıklarını, evli olmadıklarını ve diplomatik pasaport sahibi ebeveynlerinin       
         yanlarında yaşadıklarını beyan ettikleri imzalı taahhütname• Biyometrik fotoğrafın özellikleri,  http://www.epasaport.gov.tr  adresinden incelenebilir.• Fotoğrafların arkasına ad ve soyadı yazılmalı ve başvuru formuna ataşla eklenmelidir. İğne,   
   zımba veya zamk kullanılmamalıdır.  • Pasaport tanzim sürecindeki bilgilendirme,  mevcut ise,  e-posta adresine yapılmaktadır.    • Pasaport teslim yeri yurtiçinde T.C. Dışişleri Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı 
   İstanbul Temsilciliği, yurtdışında ise T.C. Büyükelçilikleri ve T.C. Başkonsolosluklarıdır.
* Önemli Not: Yukardaki kutucuk pasaport alacak kişi tarafından
imzalanmalıdır. 12 yaşından gün almamış çocuklar için imza veli veya vasi tarafından atılmalıdır.
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