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5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 14.6.1988 Sayı : 19842) 
Kanun No. Kabul Tarihi ; 

3463 28 . 5 . 1988 

MADDE 1. — 5682 sayılı Pasaport Kanunumun 13 üncü maddesinin üçüncü fılkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, 
Genelkurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, 
©ramiraîlere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarınla, eski baş
bakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlğı Genel Sekreterine, Başbakanlık 
ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı taşıyan Baş
bakan başmüşavirleri ile Başbakan dışişleri danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı meslek 
mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmî 
bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur 
edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmî 
müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla 
kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya mil
letlerarası teşekküller nezdinde daimî veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, 
siyasî kuryelere verilir. 

MADDE 2. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun değişik 14 üncü maddesinin (A) 
bendi ile aym maddenin (C) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) Hususî damgalı pasaportlar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisli eski üyeleri, eski bakanlar ile 1 fendi, 2 nci ve 3 üncü 

derece kadrolarda bulunan Devlet memurları ve subaylara; diplomatik pasaport veril
mesini gerektiren vazifelerden başka herhıangii bir resmî vazife ile veya kemdi hesaplarına 
yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. 

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da 
bu nevi pasaport verilir. 

Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunlara bağlı kuruluşlarda birinci derece kadro 
karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu 
dereceden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılanlara, Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ve bunların bağlı ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı olarak 
sözleşmeli çalıştırılanlara ve büyük şehir belediye başkanları ile il belediye başkanlarına 
görevleri süresince hususî damgalı pasaport verilir. 

Hususî damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aym nevi 
pasaport verilir. Hususî damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden-
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terin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aym neviden pasaport verilmesi müm
kündür. 

Hususî damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp, evli 
bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarıyla yine yanında yaşayıp reşit bulun
mayan erkek çocuklarına da hususî damgalı pasaport verim* veya bunlar baba veya 
annelerinin pasaportlarının refakethanesine kaydedilir. Refakathanesine kayıtlı bulunan
lar, pasaport sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar. 

Hususî damgalı pasaportlar dört sene için; hizmet damgalı pasaportlar dört seneyi 
geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için 
geçeıli Olmak üzere lanziiım edilir. Bu pa'saportüardan süresi bitenlerin, bu bendin birinci 
fıkrasında yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının 
vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de aym 
müddetler için beşer defa uzatılması mümkündür. 

MADDE 3. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun değişik 22 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, memleketten 
ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca 
teshil: edilenlere, vergiden borçlu olduğu pasaporii vermeye yetkili makamlara bildirilen
lere pasaport veya seyahat vesikası verilmez. Ancak, yabancı memleketlere gitmeleri 
mahkemelerce yasaklananlar dışmda kalanlara, zarurî hallerde İçişleri Bakanının teklifi 
ve Başbakanım onayı ile pasaporit veya piaısaport yerine geçen seyahait vesikası verilebilir. 

Bu durumda olanların açık kimlikleri (adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana ve 
baba adı ile nüfusa kayıtlı olduğu yer) ve tahdit sebebi, ilgili daireler tarafmdan ma
hallin polis makamlarına bildirilir. 

İlgili polis makamları da bu bilgileri alır almaz bağlı bulunduğu il emniyet müdür
lüğü kanalıyla en seri haberleşme aracıyla yazılı olarak hudut kapısı bulunan emniyet 
müdürlüklerine, şahsın nüfusa kayıth olduğu il emniyet müdürlüğüne ve Emniyet Ge
nel Müdürlüğüne bildirir. 

Bunların yurt dışına çıkışları engellenir ve kendilerine pasaport veya vesika ve
rilmez, verilmişse geri alınır. 

Birinci fıkrada yazılı makamlar tarafından pasaport verilmesi veya yurt dışına 
çıkması yasaklananlarla, yurt dışında kalmalarında genel güvenlik bakımmdan mahzur 
bulunduğu tespit edilenlerin süreleri dolan pasaportları yenilenmez, kendilerine Tür
kiye'ye dönmeleri için seyahat vesikası verilir. 

Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikalan kaybedenlerden, bunu haklı bir 
sebebe dayandıramayanlarla bulundukları ülkelerden sınır dışı edilmiş olanlara, bu ül
kelerden çıkarılış sebepleri göz önünde tutularak pasaport veya vesika verilmeyebilir. 

MADDE 4. — S682 sayılı Pasaport Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
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EK MADDE 4. — Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadro
larda bulunup da Hususî Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile 
subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1 inci, 
2 nci ve 3 üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet me
muriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususî 
Damgalı Pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da Hu
susî Pasport verilir. 

EK MADDE 5. — Her ne suretle olursa olsun Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 
Türkiye'ye gelmek isteyenlere mahzurlu görülmemesi halinde İçişleri Bakanlığınca izin 
verilebilir. Bunlardan 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 26 nci maddesine göre 
vatandaşlıktan çıkarılmış olup da turist olarak ülkemize gelmek isteyenlere yılda en 
çok dört ay kalabilmek üzere izin verilebilir. 

MADDE 5. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü ve dör
düncü fıkraları ile 24 Mart 1950 tarihli ve 5654 sayılı Pasaport Kanununa Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi 

Cilt Birleşim Sayfa 

5 44 497 
11 66 6 

68 133:139 
71' 349 

12 73 223:245 

I - Gerekçeli 57 ve 57'ye 1 inci Ek S. Sayılı basmayazılar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 68 ve 73 üncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçişleri Komisyonu görüşmüş
tür. 

III - Esas No. : 1/416. 


