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5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (c) bendi gereğince hususî damgalı pasaportların, talep edenin mensubu bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine il emniyet müdürlüklerinin pasaport şubelerince verilmesi uygulamasına 1/8/1997 tarihinde başlanmış olup,
bu uygulama halen devam etmektedir.
Bu itibarla;
Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroları bizzat iktisap edenlerden,
kadrosu Bakanlığımız merkez teşkilatında olup da (hâkim, savcı, icra müdür
ve yardımcısı gibi) hususî damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların mahallinden temin edecekleri pasaport talep formları, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü tarafından tasdiklendikten sonra il emniyet müdürlüklerine verilmek üzere ilgiliye gönderilecektir.
Yine birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroları bizzat iktisap edenlerden kadroları Bakanlığımız taşra teşkilatında olup da (yazı işleri müdürü,
idarî işler müdürü gibi) hususî damgalı pasaport alabilecek durumda olanların mahallinden temin edecekleri pasaport talep formları, adalet komisyonu
başkanı, yokluğunda başkana vekâlet eden üye tarafından onaylandıktan
sonra bulundukları yer il emniyet müdürlüklerine tebliğ edilecektir.
Đl merkezleri dışında bulunan adalet komisyonları tarafından
tasdiklenen hususî damgalı pasaport talep formları ise idarî bakımdan bağlı
oldukları ilin emniyet müdürlüğüne verilecektir.
Bu nedenle; kadrosu taşrada bulunan personelin hususî damgalı pasaport talep formlarını 1/8/1998 tarihinden itibaren imzalamaya yetkili kılınan adalet komisyonu başkanı ve üyelerinin (adlî ara verme süresince görev
yapacak komisyon başkanı ve kıdemli üyesi dahil) imza sirkülerini en kısa
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zamanda il emniyet müdürlüklerine ulaştırmaları ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi vermeleri gerekmektedir.
Ayrıca emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış
olanlardan (hâkim-savcı sınıfı ile atamaları Bakanlık tarafından yapılan
diğer personel dahil) hususî damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların Bakanlığımızdan temin edecekleri pasaport talep formları ile birlikte,
emekli oldukları veya çekildikleri tarihteki kadro ve derecesini belirten
belge ile doğrudan il emniyet müdürlüklerine müracaat etmeleri mümkün
bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğinin ifasını rica ederim.
Cemil ÇĐÇEK
Bakan
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