
T.C 
KÜTAHYA VALİLİĞİ 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 
 

DUYURU 

            Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Pasaport ve Sürücü 

Belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğünce yürütülecek, 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren 

Pasaport ve Sürücü Belgesi İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerince verilecektir. 

02.04.2018 tarihinden itibaren “Hususi Damgalı Pasaport” ve 
“Hizmet Damgalı Pasaport” başvuruları İl Nüfus ve Vatandaşlık 
Müdürlüğüne, “Umuma Mahsus Pasaport” ve “Sürücü Belgesi” 
başvuruları ise Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine yapılacaktır. 
 
   1-Pasaport ve Sürücü Belgeleri randevu işlemleri 
https://randevu.nvi.gov.tr web adresinde hizmete açılmıştır. 
 
             2-Ayrıca Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport başvurularında 
kullanılması gereken talep forumlarına ve gerekli olan belgelerine 
https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/pasaport-talep formları web 
adresinden erişim sağlanmaktadır. 
  
 Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://randevu.nvi.gov.tr/
https://randevu.nvi.gov.tr/


UMUMA MAHSUS PASAPORT 
 

Randevu  :https://randevu.nvi.gov.tr web adresinden yapılacaktır. 

Başvuru   :Merkez İlçe/İlçe Nüfus Müdürlüklerine yapılacaktır. 

 
 

  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 

  



 

HUSUSİ VE HİZMET DAMGALI PASAPORT 
 

Randevu  :https://randevu.nvi.gov.tr web adresinden yapılacaktır. 

Başvuru    :İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yapılacaktır 

 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 
 
 
 



SÜRÜCÜ BELGESİ 

Randevu  :https://randevu.nvi.gov.tr web adresinden yapılacaktır. 

Başvuru    :İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yapılacaktır 

 

1.  İlk Kayıt İçin Sürücü Belgesi Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir? 

 

 Kimlik Belgesi 

 Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) 

 Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli 

tercümesi 

 Sürücü Sağlık Raporu 

 Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı 

 1 adet biyometrik fotoğraf 

 Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan 

 Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) 

 

2.  Sürücü Belgesine Yeni Bir Sınıf Ekleme İşlemlerinde İstenilen Belgeler Nelerdir? 

  

 Kimlik belgesi 

 Sürücü sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) 

 Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli 

tercümesi 

 Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi 

 Sürücü sağlık raporu 

 Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı 

 1 adet biyometrik fotoğraf 

 Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan  

  Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) 

3.  Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. 

Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde İstenilen Belgeler Nelerdir? 

  

 Kimlik belgesi 

 Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi 

 Sürücü sağlık raporu 

 Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı  

 1 adet biyometrik fotoğraf 

 Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan 

 Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) 

 

 

 



4.  Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesi Değiştirme İşlemlerinde İstenilen  Belgeler 

Nelerdir? 

 

 Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi 

 Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi   

 Kimlik belgesi  

 Sürücü sağlık raporu  

 Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı 

 1 adet biyometrik fotoğraf 

 Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan 

 Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli 

tercümesi 

  Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) 

 

5. Sürücü Belgesi Almak İçin Yaş Şartları Nelerdir? 

 

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16, 

2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, 

3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli 

motosikletler için 21, 

4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21, 

5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları, 

 

6. Sürücü Belgesi Almak İçin  Deneyim Şartlar Nelerdir? 

1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı, 

2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı, 

3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı, 

4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı, 

5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı, 

6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı, 

7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı, 

Sürücü belgesine sahip olmaları, 

8) A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (c) 

bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.  

 

 
 
 
 
 
 



 
T.C 

KÜTAHYA VALİLİĞİ 
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

 

                                                              DUYURU 

T.C KİMLİK KARTI RANDEVU-BAŞVURU-BAŞVURU ÜCRETİ 
 

Randevu:https://randevu.nvi.gov.tr web adresinden veya ALO 199 

etkileşim merkezindenyapılacaktır. 

 
Başvuru:Merkezİlçe/İlçe Nüfus  Müdürlüklerine yapılacaktır. 

 

Başvuru Ücreti: 02.04.2018 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Kartı (TCKK) Pasaport ve Sürücü Belgesi başvuru bedellerinin 
başvurudan önce vergi dairesine ait ilgili birimlere veya 
https://randevu.nvi.gov.tr/*/nvi/ödeme  adresinden belirtilen 
ödeme noktalarına (anlaşmalı bankalara)yatırılması gerekmektedir. 
  

Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) başvuru esnasında 
ibraz edilecek başvuru sırasında Nüfus Müdürlüğünce hiçbir şekilde 
tahsilat yapılmayacaktır. 
 

 

T.C KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ OLAN BELGELER 
 
 1-T.C Kimlik Kartı, Geçerli Nüfus Cüzdanı, Uluslararası Aile 
Cüzdanı, Pasaport, Sürücü Belgesi veya kurumların kimlik yerine 
geçen belgesi. 
 2-1 Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş 15 
yaşından büyükler  için zorunlu “ICAO” standartlarında olacak.) 
 3-Onbeş yaşını tamamlayanların Biyometrik verisi alınacağından 
şahsen başvuruları esastır. 
 4-Başvuru Ücreti makbuzu veya dekontu.Yukarıda belirtildiği 
şekilde vergi dairesi veya ödeme noktalarına yapılacak olup, 2018 yılı 
için 18,50 TL olup, Kimlik Kartı kaybedilmiş ise; 37 TL’dir. 
 

Tüm Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. 

https://randevu.nvi.gov.tr/*/nvi/ödeme

