
 

Türkiye’de SGK Emekliliği ile Geleceğiniz Güvencede! 

Bu sayımızda; Yurtdışı borçlanma işlemlerinde nereye başvurulur; Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Sonucu 

Tahakkuk Ettirilen Miktar Ne Kadar Süre İçerisinde Ödenmelidir; Borçlanılan Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıl 

Olacaktır gibi konuları   dikkatinize sunacağız.   

 

Yurtdışı borçlanma işlemlerinde nereye başvurulur? 

 Yurtdışı Borçlanma Talep dilekçesi ve gerekli belgelerle Kurumumuza başvuru yapmanız gerekmektedir. 

1) Yurtdışında 8/5/2008 tarihinden önce veya sonra geçen hizmet sürelerini bu tarihten sonra borçlanma 

talebinde bulunanların borçlanma talep tarihinden önce Türkiye’de son defa; 

a) Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri başvuru sahibinin Türkiye’de 

ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince 

gerçekleştirilecektir. Türkiye’de ikamet kayıtları bulunmayan kişilerin borçlanma işlemleri ise nüfusa kayıtlı 

oldukları ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince gerçekleştirilecektir. 

b) 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan birine tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri 

ise ilgili sandıkça sonuçlandırılacaktır. 

2) Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayanların sigortalılık süreleri ile ev 

kadını olarak geçen sürelerine ait borçlanma işlemleri başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgâhının bulunduğu 

yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince gerçekleştirilecektir. 

3) Kendilerine veya hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlanmış 

olanların borçlanma işlemleri (Almanya hariç), son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi 

kapsamında çalışanların borçlanma işlemleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Yurtdışı Sözleşmeler ve 

Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Sonucu Tahakkuk Ettirilen Miktar Ne Kadar Süre İçerisinde Ödenmelidir? 

08/05/2008 tarihinden sonra yurtdışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan; 

Borçlanmanın geçerli olabilmesi için tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay 

içerisinde ödenmesi gerekir, bu süre içerisinde ödeme yapmayanların yeniden başvuru yapması gerekir. 

1) Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamının tebliğ tarihinden itibaren (Türkiye’de ödenmesi halinde Türk Lirası 

cinsinden) üç ay içinde ödenecektir. Örneğin; ilgiliye 28.440 Türk Lirası borç tahakkuk ettirilmiş ve 10/1/2017 

tarihinde bu borç tebliğ edilmiştir. Borcun tamamının 10/4/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde süresinde 

ödenmiş sayılacaktır. 

2) Borçlarını yurt dışından ödeyecek olanlar, Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden ödeyeceklerdir. Ödemeler, borcun ödeneceği 

tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır. 

3) Üç aylık süre içinde ödeme yapmayanların borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bunların belgelendirilen 

yurtdışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi,  bu konudaki yeni başvurularına bağlı 

olacaktır. 

4) Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen miktar ile orantılı süre geçerli 

sayılacak, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebine bağlı olacaktır. Örneğin; 3600 günlük yurtdışı 

süresini 8/3/2017 tarihli dilekçesi ile prime esas kazancın alt sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunan ve 

tahakkuk eden  (59,25 x 3600 x % 32) = 68.256 Türk Lirası tutarındaki borcun 60.000 Türk Lirasını süresinde 

ödeyen sigortalının ödediği miktarla orantılı bölümü 3600 x (60.000 / 68.256) = 3165 gün borçlanma için geçerli 

sayılacak, ödemesi yapılmayan 435 günün geçerli sayılması, yapılacak olan yeni başvuruya göre tahakkuk edecek 

borç miktarının Kuruma ödenmesine bağlı olacaktır. 



5) Üç aylık ödeme süresi dışında ödenen ve iade işlemi yapılmamış miktarlarla ilgili olarak borçlanma başvuru 

sahipleri bilgilendirilerek, emanet hesaba alınan miktarın yeni borçlanma taleplerine göre tahakkuk ettirilecek 

borçlarına karşılık mahsup edilebileceği bildirilecektir. Bu durumda olanlardan yeniden borçlanma talebinde 

bulunanların borçlanma işlemleri cari usullere göre sonuçlandırılacak ve Kurum hesabında bekleyen tutarlar 

tahakkuk ettirilecek borçlara mahsup edilecek, mahsup işleminin gerçekleştirildiği tarih borç ödeme tarihi olarak 

bilgisayar kayıtlarına işlenecek, varsa bakiye borcun üç aylık süre içinde ödenmesi talep edilecektir. 

 

Gelecek sayımızda; Borçlanılan Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır ve Borçlanma işlemlerinden vazgeçmek 

için ne yapmak gerekir konularını yine bu sayfada dikkatinize sunacağız.   

Kaynak; Bütün bu bilgiler SGK resmi sayfasından alınmıştır.  

Bütün bu işlemleri elbette kendiniz de  Türkiye’ye giderek  yapabilirsiniz ama isterseniz Türkiye’ye hiç gitmeden 

bütün işlemlerinizi sizin adınıza biz buradan başlatır ve takip edebiliriz.  Ödemenizi de zamanı geldiğinde  havale 

yoluyla SGK hesabına yatırabilirsiniz. Daha geniş bilgi için bizi arayabilirsiniz.  Emeklilik Uzmanı & Konsoloslukta 

kayıtlı tercüman Mehmet Yamaç 06 222 056 33   

 

 

 

 


