
Türkiye’de SGK Emekliliği ile Geleceğiniz Güvencede!  

Bu sayımızda;  Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) ve  Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP ) nedir?  Ne 

yapmak gerekir gibi konuları dikkatinize sunacağız.     

Daha önceki yazılarımızda aşağıdaki konularda bilgiler aktardık; Bunları bir önceki Doğuş Gazetelerinde 

görebilirsiniz.  

-Yurtdışı borçlanmasının yapılabilmesi için kuruma ibraz edilmesi gereken belgeler, sosyal güvenlik sözleşmesi 

akdedilen ve akdedilmeyen ülkelerde geçen hizmet süreleri ile ev kadınlığında geçen süreler itibariyle gereken 

belgeler nelerdir? 

-Yurtdışı borçlanma işlemlerinde nereye başvurulur; Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Sonucu Tahakkuk Ettirilen Miktar 

Ne Kadar Süre İçerisinde Ödenmelidir; Borçlanılan Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır? 

- Borçlanılan Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır ve Borçlanma işlemlerinden vazgeçmek için ne yapmak 

gerekir?  Bu konuları geçtiğimiz aylarda geniş detaylarıyla bilginize sunduk.  

Türkiye’de  emekli olabilmek için  zorlanmakta olduğumuzdan dolayı bunu her yıl ertelemekteyiz.  

Halbuki 2015 yılında bir gün için ödenen SSK primi 13,58 TL  iken 2017 yılında  17,56 TL oldu bugünkü  günlük 

borçlanma için ödenen miktar artık 20 TL’ yi geçmiştir.  Artık bunu ertelemenize  gerek kalmadı.  Çünkü 

Türkiye’ye gitmenize gerek kalmadan emeklilik için ödemeniz gereken borçlanma miktarını havale ile devlete 

ödeyerek emekliliğinizi başlatabilirsiniz.  

Üstelik,  Türkiye’deki SSK veya BAĞ-KUR Emeklilik işlemlerinizi Türkiye’ye  gitmenize gerek kalmadan biz 

buradan hallediyoruz.  Emeklilik borçlanmanızı banka üzerinden yatırabileceğiniz gibi emeklilik maaşınız  da yine 

sizin SGK’ya vereceğiniz banka hesabınıza yatacaktır.  

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma  ve  Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP ) nedir? 

Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan 

sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına ve 

hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan prime SGDP denir. 

Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada hangi kanun 

hükümlerinin ve maddesinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. 

SGDP Uygulaması Ne Zaman Başlamıştır? 

 

(4/a) (SSK) sigortalıları yönünden SGDP uygulamasına 6/5/1986 tarihinden itibaren başlanılmış olup bu tarihten 

sonra yaşlılık aylığı bağlanan SSK sigortalılarının yeniden çalışmaya başlayıp istekte bulunmaları halinde SGDP 

ödenmesi imkan sağlanmıştır.  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da banka sandıklarına göre emekli olup (4/a) 

kapsamında çalışmaya başlayanlar da 6/5/1986 tarihinden itibaren SGDP’ye tabi tutulmuşlardır. 

1/10/1999 tarihinden itibaren (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra serbest avukat veya noter olarak 

çalışmalarını sürdürenlerin aylıklarından sosyal yardım zammı dahil % 15 oranında SGDP kesilmeye başlanmıştır. 

(4/b) (Bağ-Kur) sigortalılarından emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışması olanlar hakkında SGDP 

uygulamasına ilk defa 8/9/1999 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Bağ-Kur sigortalılarının aylıklarından % 10 

oranında SGDP kesintisi yapılmıştır. 

SSK, Emekli Sandığı ya da banka sandıklarına göre aylık alıp (4/b) kapsamında çalışmaya başlayanlardan ticari 

kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi 

olanlardan 2/8/2003, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek 



kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar ve şirket ortaklarından 28/1/2004 tarihinden itibaren 12 nci gelir 

basamağının % 10’u oranında SGDP alınmaya başlanmıştır. Bu kişiler SGDP prim tutarını Bağ-Kur’a ödemişlerdir. 

Sizden gelen sorular;  

Bazen sizden gelen bazı soruları isim vermeden diğer okurlarımıza da faydalı olur düşüncesiyle burada 

yayınlayacağız. Mail veya WhatsApp   yoluyla sorularınızı iletebilirsiniz.  

Bu arada bazen okurlarımızdan gelen sorular var. Geçenlerde şöyle bir soru geldi;  Hollanda'da 30 yılını dolduran, 

Türkiye'de de 2 haftalık SSK çalışmışlığı bulunan  48 yaşında olan bir bacımız, buradan emeklilik işlemi başlatmış ve 

5000 işgünü borçlandığı tahakkuk cetveli ile kendisine iletilmiş. 

Ancak onu yatırmak için Türkiye’ye vardıklarında 9000 işgünü üzerinden yeni bir hesap çıkarmışlar.  Bu tür 

hatalara sık sık rastlamaktayız, ancak elinizde SGK dan gelen bir tahakkuk cetveli varsa bunu gidip görüşerek vs. 

halledemezsiniz. Resmi kurumlarla iletişim ancak resmi yazı yoluyla olur ve bu tür bir hata varsa elbette yazışarak  

düzeltilir. Zaten bizim de de kurum olarak yaptığımız iş, sizin adınıza resmi yazıları düzenlemek ve takip etmektir. 

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   

 

  

 


