
 

Türkiye’de SGK Emekliliği ile Geleceğiniz Güvencede! 

Yurtdışı Borçlanma İşlemlerinin Şartları Nelerdir? 

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları 

ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler yurtdışında geçen 

hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm 

hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler. 

Borçlanma kapsamındaki süreler yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her 

birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen sürelerdir. 

Yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlanabilmek için borçlanma yapmak istenen sürelerde ve borçlanma başvuru 

tarihinde Türk vatandaşı olmak (doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 

kaybedenler dahil olmak üzere) , ev kadınlığında geçen süreleri veya hizmetleri belgelendirmek ve yazılı istekte 

bulunmak şartları aranır. 

Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, “Türk vatandaşı olmak” şartının iki durumda yerine getirilmesi zorunludur. 

Bunlardan birisi, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise yurtdışında Türk 

vatandaşlığında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihinde 

(doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler hariç olmak üzere) 

Türk vatandaşı olmasıdır. 

Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen 

düzenlemeden yararlanabilmektedirler. 

 

Yurtdışı hizmet borçlanması için ilk olarak ne yapılmalıdır? 

Yurtdışı hizmet borçlanması yapabilmek için öncelikle Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi  doldurulmalıdır. 

Bu belge dışında yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilir.   

Yurtdışı Borçlanma başvurusu yaparken Yurtdışı Borçlanma Talep dilekçesi ile birlikte sizden hangi belgeler 

istenir? 

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvuru sırasında belgelendirilmesi 

zorunludur. Yurtdışı hizmet borçlanması başvurularında  Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi  ekinde yurtdışı 

çalışmalarını gösterir durumlarına uygun hizmet belgelerinden biri alınır. 

 

Gelecek sayımızda borçlanmanın yapılabilmesi için Kuruma ibraz edilmesi, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ve 

akdedilmeyen ülkelerde geçen hizmet süreleri ile ev kadınlığında geçen süreler itibariyle gereken belgeleri yine bu 

sayfada dikkatinize sunacağız.   

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

bütün işlemlerinizi sizin adınıza biz takip edebiliriz.  Daha geniş bilgi için bizi arayabilirsiniz.  Emeklilik Uzmanı & 

Tercüman Mehmet Yamaç 06222 056 33   


