T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
GENELGE TARİHİ:02/03/2006
GENELGE NO : 21
Sayı :B.05.1.EGM.0.13.04.03 /5035
Konu : Hizmet Damgalı Pasaportlar

GENELGE
2006/21
81 İL VALİLİĞİNE

İlgi:

a) 30.09.2003 tarihli ve B.05.1.EGM.0.13.04.03.31835-175327 sayılı Uygulama Rehberi.
b) Milli Eğitim Bakanlığının 30.06.2004 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.360.824-2/71292004/52 sayılı genelgesi.
c) 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığını
İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
d) Milli Eğitim Bakanlığının 15.04.2005 tarihli ve B.08.0.OGML0.09.01.06/3816-2005/25
sayılı genelgesi.
e) 02.11.2005 tarihli ve B.05.1.EGM.0.13.04.03/30044-2005/116 sayılı genelgemiz.
f) 15.02.2006 tarihli ve B.05.1.EGM.0.13.04.03.3420-32596 saydı yazımız.
g) Milli Eğitim Bakanlığının 21.02.2006 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.360-803/001487
sayılı yazısı.

1) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (Socrates, Leonardo da Vinci ve Youth)
projeleri ve bunların alt programları ile diğer uluslar arası kuruluşların çalışmaları ve ikili anlaşmalar
kapsamında düzenlenen yurtdışı programlarına katılacak yönetici ve öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim
Bakanlığının ilgi (b) genelgesinde;
a) AB Eğitim Programları kapsamında yurt dışında düzenlenecek etkinliklere katılacak
yönetici ve öğretmenlerin proje faaliyetlerine katıldıklarında görevli-izinli sayılmaları için gerekli
onayın, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı personeli için MÜH Eğitim Bakanlığından, taşra
teşkilatı personeli için ise Valiliklerden alınacağı,
b) Söz konusu genelgenin resmi ve özel ilköğretim ve orta Öğretim kurumlarının tamamını
kapsadığı belirtilerek, Valilik onayı ile bu kurumların yurt dışına geçici görevle gidecek yönetici,
öğretmen ve öğrencilerine uygulanacak işlemlerde resmi-özel ya da örgün-yaygın eğitim kurumu
ayrımının gözetilmediği bildirilmiştir.
Bu sebeplerle, ilgi (e)'de kayıtlı genelgemizde; AB Eğitim ve Gençlik Programlan
kapsamında yurt dışında düzenlenecek etkinliklere katılacak Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı
personeli için Milli Eğitim Bakanlığından, taşra teşkilatı personeli için ise ilgili Valilikten alınacak
onaya istinaden düzenlenmiş hizmet damgalı pasaport talep formlarıyla müracaat eden personele
başkaca mani halleri bulunmadığı takdirde hizmet damgalı pasaport düzenleneceği 81 İl Valiliğine
bildirilmiştir.
2) Son zamanlarda, AB Eğitim ve Gençlik Programlan, bunun dışındaki diğer uluslararası
bazı programlar veya sosyal ya da kültürel etkinliklere katılmak üzere, ilgili personel ile birlikte yurt
dışına geçici olarak gitmesi öngörülen bazı öğrenciler için Valilik onaylan gerekçe gösterilerek
hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi istemleriyle İl Emniyet Müdürlüklerine müracaatlarda
bulunulması üzerine, konu ile ilgili ilgi (f)'de kayıtlı yazımızla Mîllî Eğitim Bakanlığından
görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığından alınan ilgi (g) yazılarında;
Avrupa Birliği ve diğer uluslar arası kuruluşlar ve ikili ilişkiler kapsamında yurtdışına eğitim
ziyaretlerinde bulunacak Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve öğretmenlerle ilgili düzenlemenin ilgi
(c) Yönetmelikle yapıldığı, söz konusu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) fıkrasında;
“Bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması, sosyal etkinlikler ve bunların hazırlık
çalışmaları île benzeri yurt dışı gezilere katılacak resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim yönetici,

öğretmen ve öğrencilerinin görevli-izinli sayılmalarına ilişkin onay, il milli eğitim müdürlüklerinin
teklifi üzerine valiliklerce verilir.” denildiği,
Buna göre öğrencilerin de öğretmenler gibi resmi geçici görevli kapsamında sayıldığı
bildirilmiştir.
4) Milli Eğitim Bakanlığının ilgi (c) Yönetmeliği ve yine Milli Eğitim Bakanlığının ilgi (b
ve d)'de kayıtlı genelgeleri ve ilgi (g) yazılan dikkate alınarak İllerden hizmet damgalı pasaport
talebinde bulunulan söz konusu öğrenciler hakkında yapılacak işlem aşağıda belirtilmiştir.
AB Eğitim ve Gençlik Programlan kapsamında yurtdışında düzenlenecek etkinliklere
katılacak resmi veya özel, örgün ya da yaygın eğitim kurum veya kuruluşlarının öğrencileri için ilgili
Valiliğin onayına istinaden, ilgi (a)'da kayıtlı Uygulama Rehberine uygun olarak düzenlenmiş
hizmet damgalı pasaport talep formlarıyla müracaatları halinde söz konusu Öğrencilere başkaca mani
hali bulunmadığı takdirde hizmet damgalı pasaport tanzim edilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifa edilerek, herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesini arz ve rica ederim.
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