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DOSYA

İlgi : a) Emniyet Genel Müdürlüğünün 31.07.2018 tarihli ve 141721 sayılı yazısı.
b) 07.08.2018 tarihli ve 59535125147.9998426 sayılı yazımız.
c) Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan 10.05.2019 tarihli ve 59535125147.9963300 sayılı
yazısı.
ç) Emniyet Genel Müdürlüğünün 31.05.2019 tarihli ve 104481 sayılı yazısı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ilgi (a) yazıda; 08.07.2018 tarihli
ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 701 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu
görevinden çıkarılan Emniyet Teşkilatı personeli ile Jandarma Teşkilatı personelinden, 2918
sayılı Kanun kapsamında düzenlenen ve sürücü belgesine dönüştürülmediği tespit edilen
sürücü sertifikalarının sürücü belgesine dönüştürülmesinin önlenebilmesi için EGM
JANDARMA sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmek için yapılan müracaatlarda
resmi kurum kimliği ve 7 gün içerisinde alınmış görev belgesi ibrazının istenilmesinin
gerektiği belirtilmiş, konuyla ilgili İl Nüfus Müdürlüklerimiz ilgi (b) yazımızla
bilgilendirilmişti.
Bu defa Emniyet Genel Müdürlüğünden ilgi (c) yazımız ile emekli olan Emniyet ve
Jandarma Teşkilatı personeline, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim
kurumları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında öğrenim gören
öğrencilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesi kapsamında
düzenlenen motorlu taşıt sertifikalarının sürücü belgesine dönüştürülüp
dönüştürülemeyeceğine ilişkin görüş istenmiş olup, alınan ilgi (ç) cevabi yazıda;
1) EGMJANDARMA sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden emekliye
ayrılan personelin bundan sonraki süreçte EmniyetJandarma Teşkilatında motorlu taşıt
sürücüsü olarak görevlendirilemeyeceğinden mevcut EGMJANDARMA sürücü
sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmemesi,
2) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler ile
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında öğrenim gören öğrencilerin eğitim
kurumları bünyesinde açılan sürücü kurslarına müracaat ederek aldıkları EGM
JANDARMA sürücü sertifikalarının eğitim dönemleri içerisinde müracaat etmeleri halinde
sürücü belgesine dönüştürülmesi,
3) EGMJANDARMA sürücü sertifikası bulunan ancak sertifikasını sürücü belgesine
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dönüştürmeden eğitim kurumlarından herhangi bir sebepten dolayı ilişiği kesilenler ile
eğitim kurumlarından mezun olan ancak ataması yapılmayan şahısların sürücü
sertifikalarının sürücü belgesine dönüştürülmemesi,
4) 3 üncü maddede belirtilen ve daha sonra ataması yapılan personelin ise geçerlilik
süresi dolmayan EGMJANDARMA sürücü sertifikalarının sürücü belgesine dönüştürülmesi
gerektiği belirtilmiştir.
Bu kapsamda, EGMJANDARMA sürücü sertifikalarının sürücü belgesine
dönüştürülmesi işlemlerinin ilgi (ç) yazıda belirtilen esaslara göre yapılması hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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