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………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
.....BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
......ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14'üncü
maddesinin (C) bendi gereğince hususi veya hizmet damgalı pasaportlar, talep edenin
mensubu bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine verilmektedir.
Uygulamada birliğin sağlanması bakımından hâkim ve Cumhuriyet savcılarının hususi
veya hizmet damgalı pasaport taleplerine ilişkin olarak aşağıda belirlenen prensiplerin
teşkilata duyurulmasında yarar görülmüştür.
1- Görevde bulunanlar bakımından;
a) Hususi veya hizmet damgalı pasaport işlemleri için gerekli talep formunun Kurul'un
İnternet sayfasından temin edilerek usulüne uygun bir şekilde doldurulduktan sonra Genel
Sekreterliğe gönderilmesi,
b) Genel Sekreterlikçe tasdiklenen ve gönderilen formların ilgili emniyet müdürlüğüne
verilmesi,
2- Emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış olanlardan hususi
damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların, emekli oldukları veya çekildikleri
tarihteki kadro ve derecesini belirten Genel Sekreterlikten temin edecekleri belge ile doğrudan
ilgili emniyet müdürlüklerine müracaat etmeleri,
3- Silah ruhsatı, pasaport işlemi (hususi veya hizmet damgalı pasaport alabilmek için
gerekli olan talep formu ve emekliler için pasaport belgesi hariç) veya eş durumu gibi
sebeplerle görev belgesine ihtiyaç duyulması hâlinde bu belgenin;
a) Mülhakat ve merkezde görev yapan Cumhuriyet savcılarınca bağlı bulundukları
ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığından,
b) Adli yargı hâkimlerince, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu
başkanlığından,
c) İdari yargı hâkimlerince, bölge idare mahkemesi başkanlığından,
ç) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarınca, bölge adliye mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığından,
d) Bölge adliye mahkemesi hâkimlerince, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu
başkanlığından
temin edilmesi
konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarında bilgi edinilmesini,
keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet
savcılarına duyurulmasını rica ederim.
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*Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.
Ayrıca fizikî ortamda gönderilmeyecektir.

