T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :
Konu :

77987029-146.01-E.108983
Pasaport Başvuru İşlemleri

23/08/2019

DOSYA
İlgi :

05.08.2019 tarihli ve 24341420-010.07.01/102105 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, pasaport başvurularında başvuru sahiplerinden son altı ay içerisinde
çekilmiş biyometrik fotoğraf talep edilmekte olup, pasaport başvuru işlemleri kapsamında
talep edilecek biyometrik fotoğraf sayısına dair tereddütlerin yaşandığı alınan geri
bildirimlerden anlaşılmıştır.
Bu itibarla, ilgi yazımızda da belirtildiği üzere başvuru sahiplerinin ibraz ettikleri
fotoğrafların başvuru işleminin tamamlanmasını müteakip başvuru sahibine iade
edilmesi, fiziksel olarak saklanmak üzere ayrıca fotoğraf talep edilmemesi ve uygulamanın bu
doğrultuda yürütülerek herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda,
Gereğini rica ederim.

Alaeddin GÜLER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM :
81 İl Valiliğine
(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü)

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(G8ORLd-esQotB-A5oFlb-Y6x5fp-k1exEhzm) kodunu yazınız.

Telefon No: (312)591 01 28 Dahili: 0109 Faks No: (312)397 26 92
e-Posta: psbpasaport@nvi.gov.tr İnternet Adresi: http://www.nvi.gov.tr

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :
Konu :

24341420-010.07.01-E.102105
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
Pasaport ve Sürücü Belgeleri Başvuruları

23/08/2019

DOSYA
24/04/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan
başvurunun incelenmesi sonucunda; TCKK, pasaport ve sürücü belgesi başvuruları sırasında
başvuru sahibinin imzası ile fotoğrafının taranması amacıyla kullanılan fotoğraf ve
imza formlarında kullanım amacının bulunmadığı, kullanıldıktan sonra başvuru sahibine geri
verilmediği ve anlık olarak imha edilmediği belirtilmiştir. Mevcut uygulamada, kullanılmış
olan fotoğraf ve imza formlarının kötü niyetli üçüncü kişilerin eline geçerek kullanılabileceği
değerlendirilmekte ve bu durumun önlenmesi amacıyla düzenleme yapılması talep
edilmektedir.
Yukarıda belirtilen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla; TCKK, pasaport ve sürücü
belgesi başvurularının tamamlanmasından sonra fotoğraf ve imza formlarının başvuru
sahibine iade edilmesi ve bu konuda personelin gerekli hassasiyeti göstermesi hususunda
gereğini rica ederim.

H.Engin SARIİBRAHİM
Genel Müdür

DAĞITIM :
Gereği:
81 İl Valiliğine

Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 23 10 Faks No: (312)591 26 54
e-Posta: argedb@nvi.gov.tr İnternet Adresi: https://nvi.gov.tr

Bilgi:
Pasaport ve Sürücü Belgeleri Daire
Başkanlığına
Kimlik Kartları Daire Başkanlığına
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına

Bilgi için: Abdullatif BAYAR
İçişleri Uzman Yardımcısı
Telefon No:

