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ACELE
Sayı : E-49023259 -42391-2023020617562213316 06.02.2023
Konu : K.K.T.C'ye T.C. Kimlik Kartı İle

Yapılan Seyahatler

Bekir MACİT
Bakan a.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele
ve Hudut Kapıları Daire Başkanı

1.Sınıf Emniyet Müdürü
E-İMZALI

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 05.01.2021 tarih ve 10857 sayılı yazımız.
b) 05.07.2021 tarih ve 76400 sayılı yazımız.
c) 06.07.2021 tarih ve 80405 sayılı yazımız.
d) 02.11.2022 tarih ve 354 sayılı yazımız.
e) Lefkoşe İçişleri Müşavirliğinin 06.02.2023 tarih ve 713 sayılı yazısı.

İlgi (a-b-c-d) yazılarla, hudut kapılarımızdan ülkemize giriş ve ülkemizden çıkış işlemlerinde eski
tip nüfus cüzdanları ile geçişlerin devam etmesinin büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu, başta terör
örgütleri olmak üzere birçok suç örgütü üyelerinin söz konusu nüfus cüzdanlarında sahtecilik yapmak
suretiyle yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları, bu hususlar göz önünde bulundurularak ülkemizden çıkış
yapmak üzere eski tip nüfus cüzdanları ve ICAO standartlarına uygun olmayan fotoğrafsız kimlik kartıyla
hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkış işlemlerinin yaptırılmaması, vatandaşlarımıza uygun
şekilde duyuruların yapılarak ilgili uygulayıcı birimlerde görevli personelin bilgilendirilmesi hususları
bildirilmiştir.

Bu defa, Lefkoşe İçişleri Müşavirliğimizin ilgi (e)'de kayıtlı talepleri doğrultusunda yapılan
değerlendirmede; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.6 şiddetindeki
deprem felaketi sebebiyle K.K.T.C’de yaşayıp da deprem bölgesinde yakınları bulunan vatandaşların
yoğunluğu göz önüne alındığında, K.K.T.C’den gelen veya K.K.T.C’ye gitmek isteyen vatandaşlarımızın
herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ilgi (a-b-c-d) yazılarımızda belirtilen on beş yaş altı
fotoğrafsız kimlik kartı hamili vatandaşların K.K.T.C’ye seyahatlerini kısıtlayan uygulama ikinci bir
talimata kadar askıya alınmış olup, ikinci bir talimata kadar yeni tip kimlik kartları ile fotoğraf şartı
aranmaksızın işlemler tamamlanacaktır.

Konu hakkında hudut kapıları ve ilgili diğer birimlerde görevli personelin bilgilendirilerek
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini 81 İl Emniyet Müdürlüğünden,

Konunun Havayolu taşıyıcıları, yer hizmetleri kuruluşları ve uçak özel güvenlik hizmet ve
denetimi yapan kuruluşlara iletilmesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından,

Bilgilerini dağıtımda yer alan Kurum/Kuruluşlardan,
Arz ve rica ederim.
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Dağıtım :

Gereği :
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığına, 81 İl Emniyet
Müdürlüğüne

Bilgi :
Göç İdaresi Başkanlığına, Konsolosluk İşleri
Genel Müdürlüğüne, Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği Başkanlığına


