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29/10/2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 676 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin25. Maddesi gereğince “pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler 
ile sürücü belgelerinin üretim ve iş ve işlemleri” Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünün görevleri arasına eklenmiştir. Bu nedenle,

Uygulama 02/04/2018 tarihinde başlanmış olup;

Hususi (Yeşil) Pasaport ve

Hizmet (Gri) Pasaport müracaatları

“Körfez Mahallesi, Ankara Karayolu Caddesi, No: 129 PK:41040 Valilik Müdürlükler 
Binası İzmit/KOCAELİ” adresinde hizmet veren İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜNDE gerçekleştirilmektedir. (İrtibat Tel. No: 0262 321 17 15-322 22 90 )

“Merkez Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, No:5 Kat:3 Kaymakamlık 
Hizmet Binası Gölcük/KOCAELİ” adresinde hizmet veren Gölcük İlçe Nüfus 
Müdürlüğünde sadece Umuma Mahsus Bordo Pasaport müracaatları alınmaktadır.

İlçemiz Nüfus Müdürlüğünden verilecek olan Kimlik Kartı. Sürücü Belgesi veya 
Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport müracaatları için “ALO 199” ya da 
https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracaatları için Kocaeli Valiliğinin 27/12/2018 
tarih ve 25436 sayılı Oluru ile 02.01.2019-31.10.2019 tarihleri arasında Cumartesi günleri 
09:00-17:00 saatleri arasında açık tutulan Nüfus Müdürlüğümüz, Kocaeli Valiliğinin 
18/10/2019 tarih ve 21051 sayılı Oluru ile 01.11.2019-30.11.2019 tarihleri arasında Cumartesi 
günleri 09:00-17:00 saatleri arasında açık tutulmaya devam edilecektir.

https://randevu.nvi.gov.tr


e-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, 
nüfus müdürlüklerinden alınan belgelerle 
aynı hukuki değere sahiptir.

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile alman belgeler. Nüfus Müdürlüklerinden alman 
belgelerle aynı hukuki değere sahiptir.

e-Devlet üzerinden

• Kişi nüfus kayıt örneği
• Aile (kişi, eş ve çocuk) nüfus kayıt örneği
• Yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri
• Nüfus olayları (doğum, evlenme, boşanma, ölüm, kayıt düzeltme, velayet, yer

değiştirme, gaiplik, vesayet, tanıma, soybağı)

e-Devlet şifresi ile

• Güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak aşağıdaki adreslerden alabilirsiniz. 

https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve~vatandaslik-isleri-genel-muduriugu

Alman belgelerin sorgulaması ile doğrulama işlemlerini aşağıdaki adresten 
alabilirsiniz.
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Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden geçici kimlik belgesi sorgulama ve doğrulama 
hizmeti de verilmektedir.
e-Devlet kapısı üzerinden alman belgeler, nüfus müdürlüklerinden alman belgelerle 
aynı hukuki değere sahiptir. (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’ııun 44. Maddesi 
5. bendi)
Kimlik paylaşımı sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve 
kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tiizel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve 
nüfus müdürlüğünden talep etmeksizin kimlik paylaşımı sisteminden temin ederler. 
(5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanuıufnuıı 45. Maddesi 7. bendi)

https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve~vatandaslik-isleri-genel-muduriugu

