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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pa-
saport ve sürücü belgesi başvuru 
noktalarının sayısının artırıldığını 

belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik kartı, pasaport, sürücü bel-
gesi işlemleri aynı yerde yapılacak 
olduğu için söz gelimi vatandaşımı-
zın birden fazla belge için başvuru 
yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge 
sunmak zorunda kalmayacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pa-
saport ve Sürücü Belgelerine İlişkin 
İş ve İşlemlerin Devir Töreni”nde 
yaptığı konuşmada, teknolojinin 
getirdiği kolaylıklar karşısında eski-
nin alışkanlıklarında ısrar etmenin, 
zaman, mekan ve mali açıdan israf 
olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak yaklaşık 1,5 yıldır iç 
yapıda yeni bir anlayış ortaya koy-

duklarını vurgulayan Bakan Soylu, 
yeni dönemi entegrasyonu, koordi-
nasyonu, hizmet kalitesini ve kamu 
verimliliğini artırmak, önemli konu-
larda politika belgeleri oluşturmak, 
sistemi performans ölçme ve izle-
me üzerine kurgulamak, teknolojik 
ve beşeri kabiliyetleri yükseltmek 
şeklinde 5 temel ilke üzerine plan-
ladıklarını ifade etti.

Bakan Soylu, bu kapsamda Bakan-
lık’ça yürütülen bazı hizmetlerin 
yapısında değişiklikler ve sadeleş-
tirmeler yapmayı kararlaştırdıklarını 
belirterek, bu hizmetler için istenen 
toplam 2 bin 185 belgeden 754 ta-
nesini kaldırdıklarını, böylece 2016 
verileriyle hesapladığında 75 mil-
yon 777 bin Türk lirası tasarruf sağ-
ladıklarını bildirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik kartı, 
pasaport, sürücü 
belgesi işlemleri 
aynı yerde 
yapılacak olduğu 
için söz gelimi 
vatandaşımızın 
birden fazla belge 
için başvuru yapması 
gerektiğinde ayrı 
ayrı belge sunmak 
zorunda kalmayacak.
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Başvuru nokta sayıları arttı
Pasaport ve sürücü belgeleri işlem-
lerinin Emniyet Genel Müdürlü-
ğünden Nüfus Genel Müdürlüğüne 
devrinin de kamu verimliliğinin ar-
tışına dönük bir yaklaşımın ürünü 
olduğuna işaret eden Soylu, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

“Bu değişiklik sayesinde hem vatan-
daşımızın daha hızlı hizmet almasını 
temin ediyoruz, hem de emniyet teş-
kilatımızın büro işi yükünü azaltarak 
asli görevi olan kolluk hizmetlerine 
daha fazla enerji ve kapasite ayırma-
sını temin etmiş oluyoruz. Yapılan 
bu düzenlemeyle pasaport başvuru 
noktası 503 merkezden 761 merke-
ze, sürücü belgesi başvuru noktası ise 
596 merkezden 690 merkeze çıkmış 
olacak. Yani vatandaşımızın pasaport 

ve ehliyet alma noktalarına erişebi-
lirliğini artırdık ve hizmet yaygınlığını 
Türkiye’nin hemen hemen bütün uç 
noktalarına ulaştırmış olduk. Nereden 
nüfus kağıdı alınıyorsa vatandaşımız 
gidecek oradan rahat bir şekilde pa-
saportunu ve ehliyetini alabilme kabi-
liyetine sahip olabilecektir. Bu önemli 
bir avantajdır. Bir önemli avantaj da 
vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü 
belgesi için ayrı ayrı birimlere başvur-
masına gerek kalmayacak olmasıdır. 
2 Nisan’dan itibaren tüm bu işlemler 
için ilçe nüfus müdürlüklerimize baş-
vuru yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi 
işlemleri aynı yerde yapılacak olduğu 
için söz gelimi vatandaşımızın birden 
fazla belge için başvuru yapması ge-
rektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zo-
runda kalmayacak.”

Nüfus, ehliyet ve pasaport verileri-
nin birbirleri için de kullanılabilece-
ğini anlatan Soylu, kurumlar arasın-
da sağlanan entegrasyon sayesinde 
vatandaşlardan belge istenmeyece-
ğini, sistem üzerinden temin edile-
ceğini kaydetti.

Bakan Soylu, yeni sistemle vatanda-
şın bir kere alınan parmak izinin, nü-
fus müdürlüklerinde yapılacak diğer 
işlemlerde sadece teyit edileceğini 
belirtti.

1 milyon 220 bin araç tescil 
ve devir işlemi yapıldı
Araç tescil ve devir işlemlerinin 1 
Şubat itibarıyla noterlere devre-
dilmesiyle elde edilen kazanımlara 
da değinen Soylu, bugüne kadar 1 

PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGELERİNE 
İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni
Teknolojinin 
getirdiği 
kolaylıklar 
karşısında eskinin 
alışkanlıklarında 
ısrar etmek 
zaman, mekan 
ve mali açıdan 
israftır. 
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milyon 220 bin işlem gerçekleştiril-
diğini aktardı.

Bakan Soylu, Mekansal Adres Kayıt 
Sistemi’nin hayata geçirilmesiyle de 
çok önemli kazanımlar elde edile-
ceğini vurgulayarak, “Bugüne kadar 
20 milyon 500 bin yeni kimlik veril-
miş oldu. Bu sene hedefimiz de 20 
milyondur.” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pa-
saport ve sürücü belgesi verilme 
işlemlerinin 2 Nisan’dan itibaren 
nüfus müdürlüklerince gerçekleşti-
rileceğini, vatandaşların daha yük-
sek standartlarda ve hızlı hizmete 
kavuşacağını bildirdi. 

Pasaport ve Sürücü Belgelerine İliş-
kin İş ve İşlemlerin Devir Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, ana muhalefet 
partisi tarafından özellikle TBMM’de 
“Nüfus kütüklerinde aslında ölü 
olanların oy kullandırma saikiyle 
canlı olarak gösterildiği” yönünde 
iddiada bulunduğunu anımsattı.

Bakan Soylu, bu söylemler karşı-
sında üzüldüğünü dile getirdi. Tür-
kiye’nin anayasa, kanun ve onun 
altındaki düzenlemelerle yönetilen 

bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu, 
şöyle konuştu:

“Bundan çok yakın bir zaman içe-
risinde nüfus kanununda bir deği-
şiklik yaptık. Aslında Türkiye’de nü-
fus kanununa göre ölen insanların 
netleştirilmesi, kayıt altına alınması 
lazım. Bizim getirdiğimiz öneri 150, 
120 veya 50 yıl önce ölmüş ama bir 
vesileyle kayıt altına alınmamış ama 
bizim öldüğüne kanaat getirdiğimiz 
kişileri resen nüfus kütüğünde ölü 
olarak göstermekti. Getirdiğimiz 
kanun teklifi buydu. Muhalefet, ko-
misyonda ayağa kalktı. ‘Siz var olan 
seçmenleri ölü olarak gösterip, yeni 
seçim döneminde muhalefetin gü-
cünü azaltmak için büyük bir oyun 
hazırlıyorsunuz.’ dediler. Tartıştık 
ve en sonunda şu karara vardık. 
Kendimiz resen bunu yapmayalım. 
O zaman mülki amirlere yetki vere-
lim. Mülki amirler zaman içerisinde 
bu kişilerin ölümünü aileleriyle bir 
tutanakla tanzim etsinler ve işle-
sinler. Kanunu da böyle düzeltelim 
isterseniz dedik. ‘Evet, böyle olması 
daha iyi.’ dediler. Bunu öneren de 
bunun ortaya çıkmasını sağlayan 
da oradaki muhalefetin ortaya koy-
muş olduğu değerlendirmedir. Aynı 

muhalefet bugün tam tersini söy-
lemektedir. Şimdi böyle bir siyaset 
anlayışı ahlaktan uzak bir anlayıştır.”

Seçim işini en iyi beceren 
ülke Türkiye’dir
Dünyadaki seçimlerin izlendiğini, 
Amerika’daki seçimlerin takip edil-
diğini belirten Soylu, günlerce se-
çim sonuçlarının belli olmadığını ve 
seçim sonucuna güvensizliğin oluş-
turduğu dönemleri Amerika dahil 
her yerde gördüklerini ifade etti.

“Dünyada seçim işini en iyi ve dü-
rüst beceren ülke Türkiye’dir.” diyen 
Soylu, şunları söyledi:

“Bunu siyasetçi şapkamla sizlere 
söylüyorum. Türkiye’de üzerinde 
tartışılacak seçimler, 1946 seçimleri 
ve 1982 Anayasası’dır. Onun dışında 
Türkiye’de üzerinde tartışılabilecek 
herhangi bir seçim bugüne kadar 
hiç yaşanmamıştır. Seçim bitmiş, 
pazartesi günü her şey başlamıştır. 
Bu iki seçimin dışında, Türkiye’de 
bugüne kadar herhangi bir seçim 
konusunda bütün dünya örnekle-
rine göre hiçbir eksiklik ve aksaklık 
olmamıştır. Bizim seçim sistemimiz 
sağlamdır. Bunu bugünden, özel-
likle kendi önerdikleri nüfus kanu-
nundaki bir maddenin değişikliğine 
dayandırılarak sulandırmak son de-
rece ahlaki ve etik olmayan bir dav-
ranıştır.”

Yeni pasaportlar 
AB’nin dijital kontrol 
mekanizmalarına uyumlu
Bakan Soylu, yeni nesil pasaport-
larla ilgili değerlendirme yaparken, 
pasaportların Avrupa Birliği (AB) 
standartlarına uygun, güvenlik 
standartları yüksek ve daha daya-
nıklı bir malzemeden üretilebildiği-
ni aktardı.
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Yeni nesil pasaportun, AB’nin vize 
serbestisi gerçekleştiğinde yenilen-
mesine gerek kalmayacak şekilde ve 
AB sisteminin dijital kontrol meka-
nizmalarına uyumlu olduğuna işa-
ret eden Soylu, şu değerlendirmeyi 
yaptı:

“Bizim AB’ye vize serbestisi konu-
sundaki taahhüdümüzde, bu pasa-
portun Türkiye’de işlevselliğe alın-
masıdır. O adımı da bugün atmış 
oluyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 
devir işlemleri sonrasında nüfus 
müdürlüklerimizin vereceği pasa-
portlar, ikinci nesil polikarbon pasa-
portlar olacaktır. En son geçen hafta 
bu pasaportun uluslararası akredi-
tasyonu Kanada’daki organizasyon 
tarafından onaylandı. Yine buradan 
millileştirme açısından altını çizerek 
söylemek isterim ki TÜBİTAK artık 
bizim yazılımımızı oluşturdu. Milli 
bir yazılımla bundan sonra pasa-
portlarımızı oluşturacağız.”

Ehliyet dosyalarımızı 
dijitalleştireceğiz
Bakan Soylu, sürücü belgelerinin, 
yeni nesil sürücü belgeleriyle değiş-
tirilme işleminin bir süredir Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından yapıl-
dığını anımsattı. 

Türkiye’de 28 milyon 355 bin 36 sü-
rücü belgesi bulunduğunu, bunun 
4 milyon 248 bin 103’ünün yeni tip 
sürücü belgesiyle değiştirildiğini 
ifade eden Soylu, devir gerçekleş-
tikten sonra bu işlemlerin aynı şe-
kilde nüfus müdürlüklerinde devam 
edeceğini belirtti. Soylu, şu bilgileri 
paylaştı:

“Bu geçişle beraber bütün ehliyet 
dosyalarımızı dijitalleştireceğiz. Yani 
artık eski depolarda senin ehliyetin 
şurada mıydı, burada mıydı, şura-
dan gideyim arayayım gibi bir an-
layışın da sahibi olmayacağız. Aynı 
zamanda bir başka dijitalleştirme işi 
daha yapıyoruz. Nüfus kütüklerine 

ait belgelerin tamamını da dijitalleş-
tiriyoruz. Şu anda emniyette bulu-
nan ehliyet için verilen biyometrik 
veriler ve pasaport için verilen biyo-
metrik veriler de aynı şekilde nüfus 
vatandaşlık idaresine aktarılacaktır.” 

Devir işleminin kamu 
tarafında da önemli 
avantajları olacak
Bakan Soylu, uzun zamandır perso-
nelin bu devir işlemleri için çalıştığı-
nı, bu işin yasal mevzuat sürecinin 
esasen 29 Ekim 2016 tarihli 676 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile atıldığını ve bundan sonra Ada-
let Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı, PTT ve Emniyet Genel Müdürlü-
ğüm ile entegrasyon çalışmalarının 
tamamlandığını anlattı.

Yasal mevzuat adımları tamamlan-
dıktan sonra bugün devir işleminin 
gerçekleşmesi aşamasına geldikle-
rini aktaran Soylu, “İnşallah 2 Nisan 
tarihinden itibaren pasaport ve sü-
rücü belgesi verilme işlemleri tama-
men nüfus müdürlüklerimiz eliyle 
gerçekleştirilecek ve vatandaşları-
mız daha yüksek standartlarda ve 
hızlı bir hizmete kavuşmuş olacaktır. 

Bu devir işleminin kamu tarafın-
da da önemli avantajları olacaktır.” 
dedi.

Bakan Soylu, Emniyet Teşkilatı üze-
rindeki bürokrasi ve evrak işleri yü-
kümlülüğünü azaltmayı hedefledik-
lerini dile getirdi.

Kısa bir süre önce araç tescil işlem-
lerinin de noterlere devredildiğini 
anımsatan Soylu, “Aynı sürecin bir 
halkası olarak bugün de pasaport ve 
sürücü belgesi işlemlerini devredi-
yoruz. Burada açığa çıkacak önemli 
miktardaki emniyet personelimizi 
de asli görevlerinde, özellikle trafik 
denetlemelerinde kullanmak üzere 
bir planlama içindeyiz.” ifadelerini 
kullandı.

Konuşmaların ardından İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan-
lığı Müsteşarı Muhterem İnce, Em-
niyet Genel Müdürü Selami Altınok 
ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürü Sinan Güner tarafından 
protokol imzalandı.

Törene, Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik 
Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent 
Olcay, genel müdür yardımcıları, 
bazı daire başkanları ile il ve ilçe nü-
fus müdürleri katıldı.


