
Türkiye’de SGK Emekliliği ile Geleceğiniz Güvencede!  

Bu sayımızda;  Yurtdışı emeklilik şartları 2018  yılında nelerdir?  3600 gün ile yurtdışı borçlanması 

nasıl ve kimler olur?  gibi konuları dikkatinize sunacağız.      

Yurtdışı emeklilik şartları 2018 nelerdir? 

Eğer bu sene yurtdışı emeklilik borçlanması ile Türkiye’den emekli olma gibi bir niyetiniz varsa 

Türkiye’deki emeklilik şartlarını bilmeniz gerekiyor. Türkiye’de en esnek emeklilik şartları 4a yani SSK 

kapsamında mümkündür.  Dolayısıyla emeklilik için yurtdışı borçlanması başvurusu yapmadan 

önce Türkiye’deki son çalışmanızın  SSK (4a) kapsamında olmasına dikkat edin.  Eğer hala SSK 

çalışmanız yoksa TR’de izine gittiğinizde 1 gün bile sigortalı çalışmanız yeterli olacaktır.  Bu 

nedenle bu sefer izine gittiğinizde SSK başlangıcı için mutlaka bir tanıdığınızın yanında  1 gün çalışın.  

Bu yıl için  yani; 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası yurt dışı borçlanma için ödenecek 

günlük en düşük tutar: 21,64 TL’dir.  Artış ve zamlardan etkilenmemek için SSK başlangıcı için 

Türkiye’de bir günlük çalışma sonunda SSK üzerinden emekliliğinizi başlatabilirsiniz.  

Sonrasında,  Türkiye’deki SSK Emeklilik işlemlerinizi Türkiye’ye  gitmenize gerek kalmadan biz 

buradan hallediyoruz. İzin öncesi veya izinden döndükten sonra bize uğramanız yeterli olacaktır.   

Yurtdışı borçlanma 3600 gün ile nasıl olur? 

3600 gün ile emeklilik 4a SSK kapsamında mevcuttur. Eğer sigorta ilk giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi 

öncesinde ise ya da borçlanma yolu ile bu tarih ve öncesine çekilebiliyorsa 3600 günle de emekli 

olabilirsiniz. 3600 gün ile emekli olma yaşı 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladığınız 

tarihe göre belirlenmekte. Borçlanma yolu ile yapacaksanız borçlanma yaptığınız tarih bu şartları 

sağlamış olduğunuz tarih sayılacaktır. Dolayısıyla 2018 yılında 3600 gün yurtdışı borçlanma yolu ile 

başvuru yapacak kadınların emeklilik için 58 yaşı erkeklerin de 60 yaşı tamamlamış olması 

gerekmektedir. 

3600 günde SGK yurtdışı borçlanmasını bizi arayarak ta  yaptırabilirsiniz. 3600 günden emekli 

olma yaşına geldiyseniz ödeyeceğiniz miktar 77.704 TL’dir.  Bu günkü kur ile yaklaşık 14.000 Euro’dur. 

Ancak bunun için de ve hatta hemen emeklilik işlemlerinizi başlatmak istemiyorsanız bile, lütfen ilk 

fırsatta Türkiye’de SSK başlangıcı için bir gün SSK’lı olarak çalışın, ki böylece ilerde herhangi bir sorun 

olmadan müracaatınızı yapabilirsiniz. Unutmayın ki SSK’lı çalışma süresince memlekette olmanız 

gerekmektedir! Türkiye’ye Giriş ve çıkışlarınızda pasaportunuza mühür vurdurmayı unutmayınız,  

ID kart ile giriş yapanlar ise çıkışta mühürlü kağıdı almayı unutmasın! 

Sizden gelen sorular;  

Sizden gelen soruları isim vermeden diğer okurlarımıza da faydalı olur düşüncesiyle burada 

yayınlayacağız. Sorularınızı Mail veya WhatsApp   yoluyla bize iletebilirsiniz.  

 

SSK emeklilik işlemlerinizi elbette Türkiye’ye giderek  kendiniz de  yapabilirsiniz ama isterseniz 

Türkiye’ye hiç gitmeden bütün işlemlerinizi sizin adınıza biz buradan başlatır ve takip edebiliriz.  

Daha geniş bilgi ve randevu için bizi arayabilirsiniz.  Emeklilik Uzmanı & Konsoloslukta kayıtlı 

tercüman Mehmet Yamaç 06 222 056 33   


