
  

Türkiye’de SGK Emekliliği ile Geleceğiniz Güvencede!   

 

Günlük olarak çok sayıda telefon veya Whatsapp ile sorular almaktayız. Biz de burada özellikle geneli 

ilgilendiren soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz.  

 Bu sayımızda sizden gelen sorulara istinaden bazı konulara daha geniş açıklama yapacağım  

- Yurtdışında geçen hangi süreler borçlandırılır?  

-Borçlanma kapsamında olmayan süreler hangileridir?   

-Yurtdışı borçlanma için aranılan şartlar nelerdir?  

-Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışanların emekliliği nasıl olur? 

-Yurt dışında bulunduğum dönemlerin tamamı için borçlanma talebinde bulundum, bir kısmının 

ödemesini yapmadım. Kalan kısım için tekrar borçlanma yapabilir miyim? 

-Borçlanma tarihinden sonra yurtdışında geçen süreler varsa bunlarda borçlanılabilir mi? 

Bugün de yukarıdaki  konularını dikkatinize sunacağız.    

 

- Yurtdışında geçen hangi süreler borçlandırılır? 

Borçlanma kapsamındaki süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya 

sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir. 

“Sigortalılık süresi” deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet 

süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır. Çalışılmış olarak 

kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak 

kabul edilip, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir. 

“İşsizlik süresi” ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer 

süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında 

değerlendirilmesine imkân bulunmadığından sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde 

olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurtdışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılır. İkamet süreleri ve 

boşta geçen süreler de bu kapsamda değerlendirilir. 

Yurtdışında “ev kadını olarak geçen süreler”, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık 

süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Ev kadınlığı sürelerinin borçlanmasında 

Türkiye’de geçirilen süreler dikkate alınmaz. 

-Borçlanma kapsamında olmayan süreler hangileridir? 

Yurtdışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk 

vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler 

borçlanma kapsamında değildir. 

Ayrıca, ülkemizdeki sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında 

geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri ile ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine kısmi aylık 

bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki 

işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerin de, 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmasına imkan 

bulunmamaktadır. 

-Yurtdışı borçlanma için aranılan şartlar nelerdir? 

Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; borçlanma anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla 

Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma 

kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır. Ölen sigortalının hak 

sahipleri tarafından yapılan borçlanma başvurularında hak sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk 



vatandaşı olması yeterli olup, ayrıca borçlanılmak istenilen sigortalıya ait yurtdışı sürelerinde Türk 

vatandaşı olma şartı aranmaz.  

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

düzenlemeden yararlanabilmektedirler. 

 

 -Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışanların emekliliği nasıl olur? 

Ülkemizin imzaladığı ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre, sözleşmeli ülkelerde (Hollanda buna 

dahildir!) sigortalı olarak çalışmış olan kişilerin bu çalışma süreleri, aylığa hak kazanmada gerekmesi 

halinde birlikte dikkate alınmaktadır. 

Bu suretle aylığa hak kazanıldığında aylık, her iki ülkede geçen çalışmalar birlikte dikkate alınarak 

hesaplanmakta, Akit taraflar bu şekilde hesaplanan aylığın kendi ülkesinde geçen çalışma gün sayısına 

tekabül eden kısmını aylık (kısmi aylık) olarak ödemektedir. 

Sözleşme hükümlerine göre sigortalılar aylık taleplerini ikamet ettiği ülkedeki sosyal güvenlik kurumuna 

yaparlar. 

- Yurt dışında bulunduğum dönemlerin tamamı için borçlanma talebinde bulundum, bir 

kısmının ödemesini yapmadım. Kalan kısım için tekrar borçlanma yapabilir miyim? 

Yurtdışında geçen sürelerden tamamının borçlanılmasında bir zorunluluk yoktur. 

Başvuru sahipleri, bu sürelerin tamamını borçlanma isteğinde bulunabilecekleri gibi, bir kısmını ya da aylık 

bağlamaya yetecek bölümünü borçlanma talebinde de bulunabilirler. Bu konudaki tercihin, başvuru 

sırasında yazılı olarak belirtilmesi gerekir. 

3201 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilen borç tutarı tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 

ödenir. Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen miktar ile 

orantılı süre geçerli sayılır, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebine bağlıdır. 

- Borçlanma tarihinden sonra yurtdışında geçen süreler varsa bunlarda borçlanılabilir mi? 

Borçlanma başvuru tarihinden sonra yurtdışında geçen süreleri bulunanların, bu süreleri borçlanma 

hakları bulunmaktadır. 

Bütün bu bilgileri kendinizde SGK internet sayfalarından inceleyerek takip edebilirsiniz. 

 

Yurtdışı emeklilik işlemlerinizi ve müracaatlarınızı kendiniz Türkiye’ye giderek yapabilseniz bile, bazen 

eksik bir evrak sizi fazlasıyla uğraştırmaktadır. İsterseniz Türkiye’ye gitmenize gerek kalmadan ve bütün 

bu işlemlerinizi sizin adınıza biz buradan başlatıp takip ediyoruz.  Daha geniş bilgi veya randevu için bizi 

arayabilirsiniz.   

 

Bu vesile ile siz değerli vatandaşlarımızı bilgilendirme adına 20 yıldır Avrupa 
Basın Yayın Dünyasında aktif bir görev üstlenmiş olan Doğuş Ailesini canı 
gönülden tebrik eder, bu başarılı çalışmalarının devamını dilerim.       
 

Emeklilik Uzmanı-Konsoloslukta kayıtlı yeminli tercüman Doç. Mehmet Yamaç 06 222 056 33   

 


