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Çipli  kimlikler 
b u  y ı l  g e l i y o r ! . .

İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin, 2010 yılında Bolu’da 
pilot uygulaması başlatılan 
elektronik kimlik kartının 

bu yıl dağıtımına başlanacağını 
açıkladı. Şahin, daha önce üç yılda 
tamamlanması ön görülen projen-
in daha erken tamamlanmasını he-
deflediklerini belirtti. e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi kapsamında 
vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmaya 
yönelik çalışmaları anlatan İçişleri Bakanı 
Şahin, Bakanlık birimlerinin vatandaşa verdiği 
hizmetlerde, bürokrasinin azaltılması, za-
man tasarrufu, ilişkilerin çok normal ve 
güven esasında yürütülmesi bakımından 
önemli ilerleme kaydettiğini bildirdi. Şahin, 
bunların başında nüfus hizmetlerinin bilg-
isayar ortamında kayıt altına alınması, nüfus 
sayımlarının her an sayılabilir bir duruma ge-
tirilerek insanları hiç rahatsız etmeden ve fark 
ettirmeden tespit edilmesi imkânı sağlayan 
MERNİS Projesi’nin bulunduğunu söyledi.
MERNİS kapsamında Kimlik Paylaşım Sis-
temi ve Adres Kayıt Sistemi uygulamaya 
geçirildiğini kaydeden Şahin, Kimlik Paylaşım 
Sistemi’ne bağlanarak hizmet yürüten ku-
rum ve kuruluş sayısının 3 bin 490’a ulaştığını 
bildirdi.

“Elektronik kimlik dağıtımı başlıyor”
Vatandaşın işlemlerini kolaylaştırıcı 
bir diğer çalışmanın, Elektronik Kimlik 
Uygulaması Projesi olduğunu anımsatan 
Şahin, pilot uygulamaya 2010 yılında, Bolu’da 
gerçekleştirildiğini, 220 bin kişiye kimlik kartı 
verildiğini, 2012 yılı içerisinde elektronik kim-
lik kartı dağıtımına başlanacağını duyurdu.
Bu yılın, söz konusu uygulamanın altyapısını 
hazırlamakla değerlendirileceğini, yıl bit-
meden de belli illerde elektronik kimlik 

dağıtımını başlatmış olacaklarını belirten 
Şahin, 3 yıllık bir periyotta tamamlamayı 
planladıkları bu projeyi daha erken bir 
dönemde uygulamayı hedeflediklerini 
vurguladı.
Şahin, Elektronik Kimlik Kartı Projesi’nin 
bütün vatandaşları kapsayacak şekilde 
tamamlandığında, hem vatandaş açısından 
hem de kamu kurum ve kuruluşları açısından 
önemli yararlar sağlanmış olacağına işaret 
ederek, şu bilgiyi verdi:
“Bu elektronik kimlik kartıyla vatandaşlarımız 
farklı belge, kart ve benzerlerini taşımak 
zorunda kalmadan kimlik doğrulaması yapa-
bilecek, TC kimlik numarası uygulamasında 
olduğu gibi tek kart, tek şifre dönemine geçi-
lecektir. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş 
mağduriyeti önlenecek, e-Devlet kapsamında 
sunulan hizmetlere, internetin bulunduğu her 
yerden, evinden, iş yerinden, bu kimlik kartı ile 
erişilebilecek ve ayrıca bu Kimlik Kartı seyahat 
belgesi olarak da kullanılabilecek.”
Bir başka önemli projenin e-Pasaport projesi 
olduğunu dile getiren Şahin, başvurudan en 
geç 3 gün içerisinde, başvuru sahibine yeni 
düzenlenmiş elektronik özellikli pasaportların 
ulaştırılabildiğine dikkati çekti. Şahin, 81 il ve 
310 ilçe olmak üzere, toplam 391 pasaport 
biriminde, 1 Haziran 2010 tarihinden bugüne 
kadar, 3 milyon 655 bin 130 adet okunabilir 
çipli yeni pasaport tanzim edildiğini bildirdi.

2010’da Bolu’da pilot uygulaması başlayan elektronik kimlik 
kartlarının dağıtımının bu yıl yapılacağı açıklandı. 
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