TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 83768800-010.06.01-E.379/7056
Konu : Yurtdışına Çıkış İşlemleri

3.8.2016

TAMİM
2016/11

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 23.07.2016 tarihli ve 2479-107204 sayılı yazıda;
"Sarp Hudut Kapısından çıkış yapmak isteyenler ile KKTC’ye gitmek isteyen hiçbir
memura izin verilmeyeceği, Nüfus Cüzdanı ile çıkış yapmak isteyenlerden Sosyal Güvenlik
Kurumu internet sitesi üzerinden memur olmadıkları tespit edilen kişilerin yurtdışına
çıkışına izin verileceği belirtilmiştir.
Uygulamada yaşanan bir takım sıkıntılar nedeniyle verilen talimatlar yeniden gözden
geçirilerek uygulanacak esaslar belirlenmiştir.
- Hususi ve hizmet damgalı pasaport hamili olan kamu çalışanının hakkından dolayı
pasaport alan eş ve çocukları için çalışanın kurumundan alacağı “Kurumumuzda görevli
çalışanımızın yurtdışına çıkmasında mahsur olmadığı, eş ve çocuklarının çalışanın hakkından
dolayı pasaport hamili olduğu” şeklinde yazı alınması halinde çıkış işlemleri yapılacaktır.
- Kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olan hususi pasaport hamili kişilerin emekli
tanıtım kartının aslını ibraz etmeleri halinde veya sistem üzerinden kontrol edilmek
suretiyle, emekli eş ve çocukları ile müstafi, eş ve çocukları da yine sistem üzerinden
kontrol edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir.
Hudut kapılarından çıkış yapmak isteyenler ile ilgili olarak yukarıda belirtilen şartların
gerçekleşmesi halinde ilgili sayılı yazılarda belirtilen telefonlarla irtibat kurulmadan
gereğinin yapılması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda”
denilmektedir.
Personelimizin eş ve çocukları yurtdışına çıkış izinleri için Personel Dairesi Başkanlığı
aracılığı ile Makamdan alınacak onaya müteakip yurtdışına çıkış işlemlerini
gerçekleştireceklerdir.
Bilginizi, keyfiyetin tüm personelinize duyurulması ile gereğince işlem yapılmasını
rica ederim.
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Evrağı, http://ebyssorgu.tki.gov.tr adresinden BFal+JQ/9PU= kodu ile doğrulayabilirsiniz!
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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