DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
Yurtdışında oturma ve çalışma iznini haiz olanlar veya “Çok Vatandaşlığa” sahip olanların işçi,
işveren veya bir meslek ya da sanat icra etmeleri durumunda “Dövizle Askerlik” başvurusu
yapma hakları bulunmaktadır.
Bu durumda olan vatandaşlarımız en az toplam 1095 gün (3 yıl) bilfiil çalışmış olmaları
koşuluyla Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
11.12.2018 tarihi itibariyle uygulamaya geçen yeni Kanun çerçevesinde, Dövizle Askerlik
yapacak yükümlülerin şahsen başvuru öncesinde https://dovizle.msb.gov.tr üzerinden sisteme
giriş yaparak uzaktan eğitimi tamamlamaları mecburidir.
Yükümlülerin, eğitimlerini tamamlamalarının ardından Konsolosluk Şubemizden randevu
alarak (www.konsolosluk.gov.tr) gerekli belgelerle birlikte ŞAHSEN başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
Dövizle askerlik başvurusu için ödenmesi gereken meblağ 2019 yılı için 2000 Avro karşılığı
20416,40 SEK’tir. Yeni yasa çerçevesinde, yükümlülerin yapacakları ödemeler Konsolosluk
Şubemiz aracılığıyla Türkiye’ye transfer edilecek olup, transfer ücreti olan 100 SEK ilgili
Kanun gereği yükümlülerden tahsil edilecektir.
Dövizli askerlik bedeli ödemelerinin, Konsolosluk Şubemize şahsen yapılan başvuru sonucu
alınacak ödeme talimatıyla yapılması zorunludur. Dövizle Askerlik başvuruları, uzaktan
eğitimin yapıldığı sistem üzerinden teyit edildikten, gerekli belgeler teslim edildikten ve
Dövizle Askerlik Bedeli Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi hesabına ödendiği tespit
edildikten sonra sonuçlandırılacaktır.
Başvuru şartları
1. Konsolosluk Şubemize başvurmadan önce Milli Savunma Bakanlığınca verilen uzaktan
eğitimi https://dovizle.msb.gov.tr/ web sitesinden tamamlamış olmak.
Yükümlülerin bahsekonu eğitimi tamamlayıp tamamlamadıkları sistem üzerinden
başvuru esnasında kontrol edilecek olup, eğitimi tamamlamayanların başvurusu kabul
edilmeyecektir.
2. İsveç’te oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu
statülerinden biri ile bulunuyor olmak ve mevcut statüsünü muhafaza etmek.
3. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silâhaltına
alınmamış olmak.
4. Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (net 1095 gün) süreyle İsveç’te
çalışmış olmak.
5. 2.000 Avro karşılığı 20416,40 İsveç Kronu ve Türkiye’ye transfer ücreti 100 İsveç
Kronunu yasada belirtilen şart ve sürelere uygun olarak ödemek.

Başvuru için gerekli belgeler
1. Dövizle Askerlik Başvuru Dilekçesi (EK 1)
2. Taahhütname (EK 2)
3. 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
4. Nüfus cüzdanı ve İsveç pasaportu aslı
5. T.C. Pasaportu aslı ve işlemli tüm sayfalarının fotokopisi (son üç yıllık giriş-çıkış
kayıtlarını gösteren pasaportlar) (Sadece T.C. vatandaşı olanlar için)
6. İsveç oturum kartı aslı (Sadece T.C. vatandaşı olanlar için)
7. İsveç Vergi Dairesi’nden (Skatteverket) çalışılan yıllara ait en az 3 yıllık vergi cetvelleri
(Slutlig Skattesedel).
8. En az üç yıllık çalışmayı belgeleyen işyeri belgesi (logolu, antetli, imza ve kaşeli olması
gerekmektedir).
İmza sahibinin imza yetkisini gösteren şirket kayıt belgesi (“Bolagsverket”ten alınacak
belge). Çalışma belgelerinde (Arbetsintyg), işe başlama ve bitiş tarihlerinin gün-ay-yıl
olarak gösterilmesi zorunludur.
9. İşverenler için işyerini fiilen en az 3 yıl süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan
belge. İşyeri sahiplerinin “Registeringsbevis” getirmeleri gerekmektedir.
10. İsveç vatandaşlığı da bulunan vatandaşlarımızın İsveç pasaportunun ve vatandaşlık
belgesinin aslı
11. İsveç’e ilk geliş tarihinin (Flyttning till Sverige) kayıtlı olduğu Nüfus kayıt örneği
(personbevis).
12. Konsolosluk işlem ücreti 100 İsveç Kronu
13. Dövizle Askerlik Bedelinin Türkiye’ye transfer ücreti 100 İsveç Kronu
Konsolosluk Şubemiz gerek görülmesi halinde ek belge ve bilgi talebinde bulunabilir.
Ödeme
Dövizle askerlik yararlanma şartlarını taşıdıkları Konsolosluk Şubemizce tespit edilen ve
uzaktan eğitimi tamamlayan yükümlülerin Şubemizden alacakları iki nüsha “Döviz Ödeme
Belgesi” ile belirtilen hesaba tek seferde toplam 20516,40 İsveç Kronu (Dövizle Askerlik
Bedeli 20416,40 SEK + Türkiye’ye transfer ücreti 100 SEK) olarak yatırırlar.
Önemli Not: Vatandaşlarımızın belirtilen hesaplara yapacakları para transferlerinde
açıklama kısmına başvuru sahibinin adı soyadını belirtmeleri gerekmektedir.

Fotoğraf gerektiren işlemler için vatandaşlarımızın son 6 ay içinde çektirilmiş fotoğraf
ibraz etmeleri gerekmektedir.
Konsolosluk Şubemizde tüm işlemler randevu ile yapılmaktadır. Randevu almak için :
www.konsolosluk.gov.tr
Posta Adresi
Başvuru Adresi
Başvuru Saatleri
Tel
E-posta

: Turkiska Ambassaden, Konsulära Avdelningen
Box 24 - 104 51 Stockholm
: Laboratoriegatan 16, 115 27 Stockholm
: 09.00-13.00
: 08-667 29 60 (16.00-17.30 saatleri arasında)
: embassy.stockholm@mfa.gov.tr

EK (1)
T.C.
STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ
Konsolosluk Şubesine
Dövizle Askerlik Yasası’ndan yararlanmak istiyorum. Gereken belgeler ilişikte yer almaktadır.
Gereğini saygılarımla arzederim.
Tarih:
Adı
Soyadı
T.C. Kimlik no.
İşi veya Mesleği
Öğrenim durumu
Boy ve Kilo
Adres
Ev tel.
Mobil tel.
E-posta adresi
Türkiye’de bir yakının adı/soyadı ve
adresi

İmza:

EK (2)
TAAHHÜTNAME
Dövizle Askerlik başvurumla ilgili olarak; dövizle askerlik tutarının Türkiye’ye transferi
sürecinde ortaya çıkabilecek olası diğer transfer masraflarının tarafımdan ayrıca ödeneceğini
beyan ve taahhüt ederim.
Stokholm ……/…../2019
Adı ve soyadı

Yükümlünün İmzası

