
S.N HİZMETİN ADI

Adres                       : Valilik Binası Zemin Kat

e-Posta                    : canakkaleilnufus@nvi.gov.tr

İsim                          : Pelin AKSOY

Telefon                     : 0 286 217 44 91 /128

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede 
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat  Yeri     : Çanakkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Unvan                      : Pasaport Şefi

İkinci Müracaat Yeri  :  Çanakkale Valiliği
İsim                          : Ayten BULUNMAZER
Unvan                       : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 
Adres                       : Valilik Binası Zemin Kat
Telefon                     : 0 286 217 44 91

KAMU HİZMET STANDART TABLOSU                                                                                                                                                                                                   
ÇANAKKALE İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

1) http://randevu.nvi.gov.tr internet adresinden veya Alo 199 çağrı merkezinden randevu alınması

9) Öğrenci olanlar için öğrenci belgesi

9) Öğrenci olanlar için öğrenci belgesi

3) Biyometrik fotoğraf (1 adet ve başvuru sonrası geri verilecektir.)
5) Harç ve Defter Bedeli Makbuzu
7)Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli / geçersiz pasaportlar.
8) Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için anne ve baba müracaatta hazır bulunması, anne baba boşanmış ise 

4) Çalışanlar için, Talep formu
 *Hususi (yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu
 *Hizmet (gri) Damgalı Pasaport Talep Formu
5) Defter Bedeli Makbuzu

2)Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi (Sürücü belgesi, kurum kimlik kartı, aile 
cüzdanı, pasaport vb belgeler kabul edilmemektedir.)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

3) Biyometrik fotoğraf (1 adet ve başvuru sonrası geri verilecektir.)

DİPLOMATİK 
(SİYAH) PASAPORT 

BAŞVURUSU

1) http://randevu.nvi.gov.tr internet adresinden veya Alo 199 çağrı merkezinden randevu alınması

8) Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için anne ve baba müracaatta hazır bulunması, anne baba boşanmış ise 
velayet sahibinin hazır bulunması, gelemeyecekler için noterden muvafakat belgesi

2) 2 adet biyometrik fotoğraf 
3) T.C. Dışişleri Bakanlığının sitesinden alınan başvuru formu
4) Defter Bedeli Makbuzu

Yedi yaşını tamamlamış her bireyden parmak izi alınmaktadır.

3) İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur 
cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge 
ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

4) On beş yaşının tamamlamış kişilerin kimlik kartı müracaatlarında kimliğini kanıtlayan fotoğraflı pasaport, 
okulunca verilmiş kimlik belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından verilmiş sınava giriş 
belgesi, fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda, anne veya baba, ergin çocuk, ergin kardeş veya 
vasinin beyanı yeterli sayılacaktır.

5) On beş yaşının tamamlamış kişilerin fotoğraflı kimlik belgesi ibraz edememesi ya da anne, baba, ergin 
çocuk, ergin kardeş veya vasinin bulunmaması durumunda ise mülki idare amirinin emri ile kolluk 
kuvvetlerine soruşturma yaptırılır.

2) 15 yaşını tamamlamış herkesin şahsen başvurması esastır.

UMUMA MAHSUS 
(BORDO) 

PASAPORT 
BAŞVURUSU

1)Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi (Sürücü belgesi, kurum kimlik kartı, aile 
cüzdanı, pasaport vb belgeler kabul edilmemektedir.)

6) Emekliler için emekli olduğu kurumdan unvan ve kadro derecesini gösterir ıslak veya e-imzalı mühürlü 
emekli belgesi

7)Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli / geçersiz pasaportlar.

Yedi yaşını tamamlamış her bireyden parmak izi alınmaktadır.
1) http://randevu.nvi.gov.tr internet adresinden veya Alo 199 çağrı merkezinden randevu alınması

5) Biyometrik fotoğraf (1 adet ve başvuru sonrası geri verilecektir.)
6) Harç bedeli ve vakıf payının müracaattan önce ödenmesi

SÜRÜCÜ BELGESİ 
BAŞVURUSU

1

2

3

4

5

HUSUSİ (YEŞİL) 
DAMGALI HİZMET 

(GRİ) DAMGALI 
PASAPORT 

BAŞVURULARI

T.C. KİMLİK 
KARTI 

BAŞVURUSU

1) http://randevu.nvi.gov.tr internet adresinden veya Alo 199 çağrı merkezinden randevu alınması

2) Nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı  veya Geçici Kimlik Belgesi
3) Kayıp çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
4) Sürücü sağlık raporu (Aile Hekimi-Devlet Hast.-Özel Hast.)

6) Kan grubu kartı (nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinde mevcutsa yeterli olup zorunlu değildir)

2)Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi (Sürücü belgesi, kurum kimlik kartı, aile 
cüzdanı, pasaport vb belgeler kabul edilmemektedir.)

10 DAKİKA

15 DAKİKA

HİZMETİN            
TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ)

15 DAKİKA

8-10 DAKİKA

15 DAKİKA


