
10

GİRİŞ

İçişleri Bakanı Soylu, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdür-
lüğü›nde 18 Eylül 2020 tarihinde 

düzenlenen sürücü belgesi bilgi-
lerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
kartına yüklenmesini içeren ‘Hayat 
Kimliğinle Kolay’ Projesinin ilk adı-
mının tanıtımını yaptı.

Bakan Soylu, “Teknolojinin bütün 
haliyle birlikte vatandaşımızın işleri-
ni kolaylaştırması konusunda kulla-
nılmasını sağlayan ve hakikaten her 
yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık 
işlerine giren, hizmet alan milyon-
larca vatandaşımızın memnuniye-
tini sağlamak için çaba sarf eden, 
büyük bir devrimi gerçekleştiren ar-
kadaşlarımı tebrik ediyorum” diye 
konuştu.

Bakan Soylu, Pazartesi´den itibaren, 
yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye 
genelinde Nüfus Müdürlükleri’nden 
randevu alınmak suretiyle yeni nesil 
kimlik kartlarına yüklenmeye baş-

layacağını ifade ederek, “Bu işlem 
için; sürücü belgesindeki bilgilerin 
yüklenmesi için herhangi bir ücret 
alınmayacak. Kimliğimizin arkasında 
çip var. Bunda 5 alan var, biz bunun 
dördünü kullanmak istiyoruz. Pa-
zartesi’den itibaren, yeni tip sürücü 
belgeleri Türkiye genelinde Nüfus 
Müdürlükleri’nden randevu alın-
mak suretiyle yeni nesil kimlik kart-
larına yüklenmeye başlayacaktır.

Bu işlem için; sürücü belgesindeki 
bilgilerin yüklenmesi için herhangi 
bir ücret alınmayacak. Sürücü bel-
gesinin geçerlilik süresi dolduğunda 
tıpkı eski kartların yenilenmesi gibi, 
kimlik kartlarından otomatik ola-
rak silinecektir. Yani bunu yükledik, 
ömür boyu kalacak değil. Hepimiz 
gitmek zorunda mıyız? Hayır. Yine 
Pazartesi’den itibaren yeni kimlik al-
maya giden veya yeni pasaport-eh-
liyet almaya giden müracaat edip 
yaptırabilecek zaten.

Bundan sonra yeni kimlik almaya 
gidenlere nüfus müdürlüklerinde-
ki memurlarımız şu soruyu sora-
caklar. ‘Kimlik kartınıza ehliyetiniz 
varsa yüklemek ister misiniz?’ Artık 
ondan sonra iki işlemi bir arada 
görecek ve otomatik olarak yük-
lenmiş olacak. Kart adresine gittiği 
andan itibaren hem ehliyeti hem 
kimliği bu kartta bulunmuş olacak. 
Elinde bir ehliyetle bir kimliği olan-
lar, gidip yükletebilecekler. Siste-
min test edilmesi maksadıyla, nü-
fus müdürlüğümüzdeki 3 bin 500 
personelimizin kimlik kartlarına 
ehliyetleri yüklenmiş ve uygulama 
gerçekleşmiştir. Bunun için her tür-
lü teknik önlem alınmış bulunmak-
tadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 2021 yılının ilk zaman 
diliminde elektronik kimlik doğrula-
ma sistemini getireceklerini kayde-
derek, “Önümüzdeki yılın ilk zaman 
dilimlerinde inşallah elektronik 
kimlik doğrulama sistemini getiriyo-

“NÜFUS HİZMETLERİNDE 
ÇAĞ ATLADIK.”

İçişleri Bakanı Soylu

"21 Eylül'den itibaren yeni sürücü belgeleri kimlik kartlarına 
yüklenmeye başlanacak.  

2021 yılında elektronik kimlik doğrulama sistemini 
getiriyoruz bu da bir devrimdir" dedi.
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ruz. Bu da bir devrim, değişim. Bu 
teknoloji olarak bizi başka bir nok-
taya götüren husus. Ufak bir kimlik 
doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini 
oradan geçirecek, parmağını ora-
dan koyacak. Karşı taraf da noterde-
ki şahsa diyecek ki ‘bu benim’ bitti.

Yüzüne bakacak, resmine bakacak. 
Bu sağlandığı andan itibaren bir 
başka noktaya daha geçiyor tüm 
Türkiye. Dolandırıcılığın, sahtecili-
ğin engellendiği, işlem kolaylığının 
olduğu ve bütün kurumları bu ko-
nuda kontrol mekanizması açısın-
dan çok ciddi bir noktaya getirecek 
bir yapıya ulaştırılmış olacak. Bütün 
altyapı bitti, yazılımlar bitti, dü-
zenlemeler bitti. Şimdi atacağımız 
adımlar ile birlikte inşallah 2021’de; 
ehliyet-kimlik meselesinden sonra 
inşallah adım atılmış olacak” dedi.

Bakan Soylu, Türkiye’de çok kısa 
zamanda çok büyük değişiklikler 
gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, 

“1995’te ben ilçe başkanıydım. 
Bana her gelen 10 şikayetin üçü, 
nüfus idarelerinin önünde gün-
lerce kuyruk bekleyen insanlardı. 
Şunu ifade etmek istiyorum; nüfus 
idarelerimiz Türkiye›nin teknolojik 
modern yüzünü temsil etmektedir. 
Vatandaşımız bir günde randevu 
alıyor. Özellikle biz bir sıralama 
yapmıştık. İşte 70 gün, 50 gün, 30 
gün randevu veren ilçeler. 20-25 
gün randevu veren ilçeler bizim 
için normaldi. ‹70›leri 90›ları nasıl 
aşağı düşüreceğiz› diye bir gayret 
sarf ettik.

Dedik ki, ‘üçünü bir araya getire-
lim’. Başladık, nedeni ne? Vatan-
daşımız emniyete gidip pasaportla 
karşı karşıya kalmasın. Emniyetin 
işi pasaport vermek değildir. Veya 
trafik tescil belgesi vermek değildir. 
Veya ehliyet vermek değil. Netice-
de bir gün verdik. Dedik ki 2 Nisan 
2018. ‘Üçünü bir arada vereceğiz’. 
Emniyetten oraya bir günde geçe-

cek bütün sistem, pasaport-ehliyet 
sistemi. Entegre olacak ve aynı za-
manda vatandaşa hizmet vermeye 
başlayacak. Bu deli cesareti midir 
bilmiyorum. Bugünkü aklım olsa 
yapmam. Ve hakikaten vatandaşı-
mıza yönelik bir kolaylaştırma sağ-
landı” dedi.

Dolandırıcılığın, 
sahteciliğin 
engellendiği, işlem 
kolaylığının olduğu 
ve bütün kurumları 
bu konuda kontrol 
mekanizması 
açısından çok ciddi 
bir noktaya getirecek 
bir yapıya ulaştırılmış 
olacak.
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Hayat Kimliğinle Kolay 
Hayat Kimliğinle Kolay 
uygulamasının tanıtımı 
amacıyla 18 Eylül 2020 
tarihinde Sayın Bakanımız 
Süleyman SOYLU’ nun 
önderliğinde lansman 
gerçekleştirilmiştir.

Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması 
ile T.C. kimlik kartına; sürücü bel-
gesi bilgilerinin yüklenmesi ve yeni 

nesil elektronik kimlik kartının mevcut 
kullanım alanın genişletilmesi amaçlan-
maktadır.

Hayat Kimliğinle Kolay uygulamasının ilk 
adımı olarak sürücü belgesi bilgilerinin 
kimlik kartlarına yüklenmesi hizmetimize 
Sayın Bakanımızın talimatı ile tüm Türkiye 
genelinde geçmiş bulunuyoruz. Bu uy-
gulama ile vatandaşların gündelik hayat-
larında yanlarında sürücü belgesi bulun-
durma ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.
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Ancak vatandaşlarımızın yine aynı 
usul ve esaslara tabi tutularak sü-
rücü belgesi temin etme ve eski 
tip sürücü belgelerini 31.12.2022 
tarihine kadar yeni tip sürücü bel-
gesi ile değiştirme işlemleri de-
vam edecektir. Uygulama sürücü 
belgesi alma yükümlülüğünü değil, 
yalnızca sürücü belgesini yanında 
taşıma ihtiyacını ortadan kaldır-
maktadır.

Uygulamadan yararlanabilmek için; 
T.C. kimlik kartı başvurusu yapan 
yeni tip sürücü belgesi sahiplerinin, 
kişiselleştirilme (basım) aşamasında 
sürücü belgesi bilgilerinin de T.C. 
kimlik kartına yüklenmesini talep 
etmeleri gerekmektedir.

Daha önce yeni sürücü belgesi ve 
T.C kimlik kartı alan vatandaşları-
mızın ise; nüfus müdürlüklerindeki 
işlem yoğunluğu ve COVID-19 ted-

birleri göz önünde bulundurularak 
nüfus müdürlüklerinden randevu 
alarak işlemlerini gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir.

Yeni tip sürücü belgesine sahip 
olanlar kimlik kartlarıyla nüfus mü-
dürlüklerine başvurduklarında ya 
da kimlik kartı değiştirmek için nü-
fus müdürlüklerine geldiklerinde, 
bu hizmetten ücretsiz olarak yarar-
lanabileceklerdir.


