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GENEL YAZI
3201 sayili Yurt Disinda Bulunan Tiirk Vatanda§larinm Yurt Dismda Ge9en Surelerinin
Sosyal Giivenlikleri BakimmdanDegerlendirihnesi Hakkmda Kanun kapsamrnda bor9lanma islemi
i9in Kurumumuza ibraz edilen Doha ve Suudi Arabistan'daki di§ temsilciliklerimizce diizenlenmis
hizmet ve ikamet belgeleri liakkmda bundan boyle asagida yapilan a9iklamalar dogrultusunda
islem yapilacaktrr.
1. T.C. Doha Buyukelfiligince diizenlenmif hizmet belgelerinin teyit iflemleri
T.C. Doha Biiyiike^iligince duzenlenmi? hizmet ve/veya ikamet belgesi ibraz etmek
suretiyle bor9lanma talebinde bulunanlarm bor9lanma iflemleri yapilmaksizm ibraz edilen hizmet
ve/veya ikamet belgeleri anilan Buyiikel9ilikten teyidi alrnmak uzere Genel Mudurltigumiize
gonderilecektir.
2. Suudi Arabistan hizmet belgeleri
T.C. Riyad Cah§ma ve Sosyal Giivenlik Mii§avirligi tarafindan dtizenlenen hizmet
belgelerinde "... Suudi Arabistan'da 9ah§tigi belirlenmi§tir."3 T.C. Cidde Cah§ma ve Sosyal
Giivenlik Ataseligi tarafindan dtizenlenen hizmet belgelerinde ise "...9ahsmak tizere Suudi
Arabistan'da bulunmu§tur." ifadelerinin yer aldigi, bu durumun islemi yapan sosyal gxivenlik il
miidurluklerinde tereddutlere yol a9tigi tespit edilmistir.
Aile, Cah§ma ve Sosyal Hizmetler Bakanliginca, 20/5/2018 tarihi itibari ile Suudi
Arabistan'daki dis temsilciliklerimizce duzenlenecek hizmet belgelerinde "...Suudi Arabistan'da
9alistigi belirlenmistir. 1§ bu beige, yurt disi bor9lanma i§lemleri i9in kullamlmak tizere
duzenlenmistir. llgili makamrnbilgisine sunulur." seklinde ifade yer alacagi bildirilmi§tir.
Buna gore, 20/5/2018 tarihinden sonra sadece bu ifadenin yer aldigi hizmet belgeleri
bor9lanmaya esas beige olarak kabul edilecektir. Soz konusu tarihten once duzenlenmi§ ohnasi
kaydiyla, Suudi Arabistan'daki di§ temsilciklerimizce dtizenlenen ve " ...9ali§mak tizere Suudi
Arabistan'da bulunmustur." ifadesinin yer aldigi hizmet belgeleri de bor9lanmaya esas beige olarak
dikkate alrnacaktir.
Bu itibarla, 20/5/2018 tarihi ile bu Genel Yazinin yayrm tarihi arasmda dtizenlenmi§
" ...9ahsmak iizere Suudi Arabistan'da bulunmustur." ifadesi yer alan hizmet belgesi ile yurt disi
bor9lanmasi yapihp yapilmadigrnrn tespit edilmesi, bor9lanma yapilan yada ayhk baglanan bu tiir
belgeler mevcut ise teyit alinmak tizere Genel Mudurlugiimtize gonderilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinihnesini ve geregini rica ederim.
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