
 

Türkiye’de SGK Emekliliği ile Geleceğiniz Güvencede!  

Bu sayımızda; Yurtdışı borçlanma nedir? Emekliler için Sigortalılık Süresi,  

Prim Ödeme Gün Sayısı nasıl hesaplanır? Emeklilik Yaşı hakkında Genel Bilgiler ve 

Emeklilik Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?  Konularını dikkatinize sunacağız.    

Yurtdışı borçlanma nedir? 

Yurtdışı borçlanma; Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da daha sonra  çıkma izni 

almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin istekleri halinde, ikili veya çok taraflı sosyal 

güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın yurt dışında 18 yaşını doldurduktan 

sonra, Türk vatandaşı olarak geçirdikleri belirli sürelerin prim karşılığını ödeyerek, bu Kanun 

hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesidir.  

Dikkat ederseniz “ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına 

bakılmaksızın” ifadesi geçmektedir. Yani Hollanda’daki emekliliğiniz veya UWV den aldığınız 

malulen emeklilik SGK tarafından emekli olmanız için bir engel teşkil etmemektedir! 

 

Emekliler için Sigortalılık Süresi 

 

Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa 

çalışmaya başladığı tarih ile;  tahsis yapılması için yazılı istekte yani emeklilik için talepte 

bulunduğu tarih, ancak  ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate 

alınmaktadır. 

 

Örnek:  İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi olarak işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde 

yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep 

tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur. 

Tahsis Talep Tarihi = 30/09/2009 

İlk İşe Giriş Tarihi =  01/08/1982 

Sigortalılık Süresi = 29/ 1/    27 (27 yıl 1 ay 29 gün) 

 

Prim Ödeme Gün Sayısı ne demektir? 

 

Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün 

sayısını ifade etmektedir. 

 

Emeklilik Yaşı 

 

Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken 

koşullardan biri de “yaş” olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden 

doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir. 

 

Örnek : 30/03/2010 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının doğum tarihi 25/06/1953 

olup talep tarihinde aranan yaş koşulu bu sigortalı için 57’dir. 

Tahsis Talep Tarihi: 30/03/2010  

Doğum Tarihi  : 25/06/1953  

Yaşı                  : 05 / 9 / 56 (57 yaş koşulu yerine gelmemiştir)  

Ancak bu durumdaki bir kişi emeklilik maaşı için müracaatta bulunabilir ve 57 yaşını 

doldurduğu tarihte emeklilik maaşı başlatılabilinir. 

 

 



 

Bütün bu bilgiler kafa karıştırıcı dahi olsa kanuni maddelerle belirlenen kriterler doğrultusunda 

aradığınızda sizin durumunuza uygun olan cevap verilecektir.  

 

Bu vesile ile siz değerli vatandaşlarımızı bilgilendirme adına 25 yıldır Avrupa Basın Yayın 

Dünyasında aktif bir görev üstlenmiş olan Doğuş Ailesini canı gönülden tebrik eder, bu başarılı 

çalışmalarının devamını dilerim.       

 

Bütün bu bilgileri kendinizde SGK internet sayfalarından inceleyerek takip edebilirsiniz. 

Yurtdışı emeklilik işlemlerinizi ve müracaatlarınızı kendiniz Türkiye’ye giderek yapabilseniz bile, 

bazen eksik bir evrak sizi fazlasıyla uğraştırmaktadır. İsterseniz Türkiye’ye gitmenize gerek 

kalmadan ve bütün bu işlemlerinizi sizin adınıza biz buradan başlatıp takip ediyoruz.  Daha 

geniş bilgi veya randevu için bizi arayabilirsiniz.   

Emeklilik Uzmanı-Konsoloslukta kayıtlı yeminli tercüman Doç. Mehmet Yamaç 06 222 056 33   

 

 


