Türkiye’de SGK Emekliliği ile Geleceğiniz Güvencede!
Bu sayımızda; Yurtdışı emeklilik için Türkiye’de yapmanız gerekenleri ve emeklilik şartlarını ve
kimlerin 3600 gün ile yurtdışı borçlanması emekli olabilir? gibi konuları dikkatinize sunacağız.
Yurtdışı emeklilik için Türkiye’ye gittiğinizde yapmanız gerekenler nelerdir?
Bu yılki yani 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası yurt dışı borçlanma için ödenecek
günlük en düşük tutar: 21,64 TL’dir. Bu yıl yurtdışı emeklilik borçlanması müracaatınızı yaparak
Türkiye’den emekli olmak istiyorsanız 31 Aralık 2018 tarihine kadar müracaatınızın bağlı
bulunduğunuz SGK il müdürlüğüne teslim edilmiş olması gerekmektedir. Elbette izindeyken en az bir
gün SSK’lı olarak çalışmış olmanız şartı geçerlidir.
Türkiye’de en esnek emeklilik şartları SSK yani 4’a kapsamında mümkündür. Kısacası emeklilik
başvurusu yapmadan önce Türkiye’deki son çalışmanızın SSK 4’a kapsamında olması şartı vardır.
Türkiye’de izindeyken 1 gün bile sigortalı çalışmanız olmanız yeterli olacaktır. Zamlardan
etkilenmemek için ve bu yıl müracaat edebilmek için öncelikle SSK başlangıcı için Türkiye’de bir
günlük çalışma sonunda SSK kapsamında emekliliğinizi başlatabilirsiniz.
İzin sonrasında buradan alınması gereken belge ve dökümanlar için ve emeklilik işlemleriniz için
artık Türkiye’ye gitmenize gerek kalmadan; biz Hollanda’dan hallediyoruz. İzinden döndünüz ve
emeklilik işlemlerinizi başlatmak istiyorsanız bize uğramanız yeterli olacaktır. Türkiye’ye gitmenize bile
gerek kalmadan bütün müracaat işlemlerinizi buradan hallediyoruz.
Yurtdışı borçlanma 3600 gün ile nasıl emekli olunur?
3600 gün ile emeklilik ancak SSK kapsamında mevcuttur. Eğer Türkiye’de sigortalı olarak ilk işe giriş
tarihiniz 08.09.1999 tarihi öncesinde ise ya da borçlanma yolu ile bu tarih ve öncesine çekilebiliyorsa
3600 gün borçlanarak ta emekli olabilirsiniz. 3600 gün ile emekli olma yaşı kaç yaşında derseniz; o da
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladığınız tarihe göre hesaplanıp belirlenmektedir.
Ama ısrarla; bunun için Türkiye’de SSK başlangıcı için bir gün SSK’lı olarak çalışma şarttır.
Unutmayınız ki SSK’lı çalışma süresince Türkiye’de bulunmanız gerekmektedir! Türkiye’ye Giriş ve
çıkışlarınızda pasaportunuza mühür vurdurmayı da unutmayınız, ID kart ile giriş yaparken çıkışta
mühürlü kâğıdı almayı unutmayınız!
Sizden gelen sorular;
Bizi telefonla arayan bir arkadaşımız Türkiye’de iken memur olarak çalıştığını ve emekli sandığından 450
gün çalışması olduğunu belirtti. Bu durumda emekli sandığından ve memur olarak emeklilik hakki doğsa
da veya Türkiye’de iken çiftçi veya serbest meslek sahibi olarak çalışmışlığınız var ise de, yine de
tavsiyemiz SSK kapsamında emekli olmanızdır. Emekli Sandığı veya BAĞ-KUR kapsamında emekli
olmak için daha fazla gün sayısınca prim ödemeniz gerekmektedir. Halbuki Türkiye’de bir gün SSK’lı
olarak çalışarak SSK kapsamında emekli olma hakkını elde edebilirsiniz! Çünkü SSK’lı olarak emekli
olmanız yurtdışında yaşayan Türkler için daha fazla avantaj sağlamaktadır,
Biz sorulan soruları isim vermeden diğer okurlarımıza da faydalı olur düşüncesiyle burada yayınlıyoruz.
Sorularınızı Mail veya WhatsApp yoluyla bize iletebilirsiniz.

SSK emeklilik işlemlerinizi elbette Türkiye’ye giderek kendiniz de yapabilirseniz bile bazen eksik bir
evrak sizi fazlasıyla uğraştırmaktadır. Türkiye’ye gitmenize gerek kalmadan bütün işlemlerinizi sizin
adınıza biz buradan başlatır ve takip ediyoruz. Daha geniş bilgi ve randevu için bizi arayabilirsiniz.
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