DÖVĠZLE ASKERLĠK ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ NOTU
Ocak 2019
Dövizle askerlik hizmeti uygulaması 11 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yeniden baĢlamıĢtır.
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanılması koĢullarında yapılan değiĢiklikler neticesinde;
-Bu hizmetten yararlanılması için 38 yaĢ sınırı kaldırılmıĢ,
-Yükümlülere Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alma Ģartı getirilmiĢ,
-Daha önce banka aracılığıyla yapılan dövizle askerlik
BaĢkonsolosluğumuzca tahsil edilmesine imkan tanınmıĢ,

ödemelerinin

doğrudan

-Dövizle askerlik hizmeti uygulamasında ödenecek döviz miktarı 1.000 (bin) Avro yerine
2.000 (iki bin) Avro olarak tespit edilmiĢtir.
BaĢkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet eden ve uygulamadan yararlanacak olan
yükümlülerin öncelikle, “https://dovizle.msb.gov.tr” adresinden “T.C. MĠLLĠ SAVUNMA
BAKANLIĞI DÖVĠZLE ASKERLĠK UZAKTAN EĞĠTĠM PORTALI“ adlı siteye ulaĢarak,
“Yeni Hesap" butonunun tıklanmasını takiben, açılan penceredeki formu doldurup, sisteme
T.C. Kimlik numarası ve Ģifre ile giriĢ yapmaları gerekmektedir.
Portala giriĢ yapılmasını müteakip uzaktan eğitim ders içeriklerine eriĢerek, tanımlanan ders
içeriklerinin tamamının takip edilmesi ve her bir içerik sonunda yöneltilen soruların doğru
cevaplanması gerekmektedir.
Uzaktan eğitim programını tamamlayan görev bölgemizde mukim vatandaĢlarımızın,
https://www.konsolosluk.gov.tr/ adresinden “askerlik” için randevu alarak, kanunda belirtilen
aĢağıda kayıtlı dayanak belgelerle birlikte BaĢkonsolosluğumuza müracaat etmeleri
gerekmektedir. Bahsekonu dayanak belgelerin BaĢkonsolosluğumuzca incelenmesi
neticesinde uygun bulunmaları halinde, yükümlü vatandaĢlarımızın 2000 Avro ile havale ve
posta bedelini de baĢvuru tarihinde BaĢkonsolosluğumuza defaten ödemeleri koĢulu
bulunmaktadır.
Dövizle askerlik hizmeti bağlamında oturma veya çalıĢma iznine sahip olarak Türkiye’de
geçen süreler hariç olmak üzere yurt dıĢında en az üç yıl (1095 gün) fiilen çalıĢılmıĢ olması
Ģartı geçerliliğini korumaktadır.
Dövizle askerlik hizmeti hakkında merak edilen konular, Askeralma Genel Müdürlüğüne ait
http://www.asal.msb.gov.tr internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümden takip
edilebilmektedir.

DÖVĠZLE ASKERLĠK BAġVURUSU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1. Uzaktan Eğitim aldıklarının tespitini müteakip, İşçi/işveren/bir meslek
mensubu/birden fazla tabiiyetli statüsünde bulunanlar için gerekli belgeler;

sanat

a. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmıĢ ve kendisine yabancı ülkede
iĢçi/iĢveren/bir meslek sanat mensubu statüsü sağlayan oturma veya çalıĢma izin belgesi ya da
yabancı ülke vatandaĢlık kimlik belgesi veya pasaportu,

b. ÇalıĢtığı iĢ yerinin iĢvereni tarafından düzenlenmiĢ, çalıĢma tarihlerini ve sürelerini
belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıĢtığını kanıtlayan belge/Bulunduğu
yabancı ülkede, bir iĢ yerini fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süreyle iĢveren olarak
çalıĢtırdığını kanıtlayan belge/ Bulundukları ülkede en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile
fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,
c. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaĢlık kimlik
belgesi ya da pasaportu.
2. Uzaktan Eğitim aldıklarının tespitini müteakip, Gemi adamları için gerekli belgeler;
a. Gemiyi iĢleten Ģirket veya yetkilendirdikleri kiĢi ya da makamlarca düzenlenmiĢ en az
toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıĢtıklarını gösterir iĢ sözleĢmesi,
b. Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiĢ gemi adamı cüzdanı,
c. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaĢlık kimlik
belgesi ya da pasaportu.

