
Türkiye’de SGK Emekliliği ile Geleceğiniz Güvencede!  

Bugünkü sayımızda sizleri ilgilendiren aşağıdaki soruları cevaplandırmaya çalışacağım.  

1. 2019 yılı yurtdışı emeklilik şartları  nelerdir?  

2. 3600 gün borçlanarak,  yurtdışı borçlanmasından  nasıl ve kimler faydalanabilir?   

3. Erken emeklilik nedir,  Kim ne kadar ödeyerek erken emekli olabilir?  

Konularını aşağıda  dikkatinize sunacağız.  Bizi WhatsApp veya telefonla arayarak sorularınızı sorabilirsiniz.  

 

1- 2019 yılı yurtdışı emeklilik şartları  nelerdir? 

Bazen hatırlatmakta yarar var;  uyarıyoruz ve diyoruz ki eğer bu sene yurtdışı emeklilik borçlanması ile 

Türkiye’den emekli olma gibi bir niyetiniz varsa bunun için fazla beklemeden müracaatınızı şimdiden başlatın ki 

çünkü  ödemenizi Türkiye’ye izine gittiğinizde şahsen yapabilirsiniz ve böylece ikinci bir masraftan kaçınmış 

olursunuz! Geçen yıl aralık ayında bilhassa son haftada emekli olmak isteyenlerin sayısında artış gözledik. 

Buradaki emeklilik haklarınıza hiç dokunmadan Türkiye’de emeklilik hakkını kazanabilirsiniz.  Arayın sorun, size 

yapılması gerekenleri en açık şekilde anlatalım.  Çünkü yurtdışında yaşayan Türkler olarak; Türkiye’de en esnek 

emeklilik şartları ile yani SSK kapsamında emekli olmanız mümkündür.  

Yurtdışı emeklilik için yurtdışı borçlanması başvurusu yapmadan önce Türkiye’deki bir günlükte olsa    SSK (4a) 

kapsamında çalışmanız olmasına dikkat edin.  Eğer hala SSK çalışmanız yoksa TR’de izine gittiğinizde 1 gün bile 

sigortalı çalışmanız yeterli olacaktır.  Bu nedenle izine gittiğinizde SSK başlangıcı için mutlaka bir tanıdığınızın 

yanında en az 1 gün çalışın.  

Bu yıl için  yani; 01 Ocak 2019 tarihi ile 31 Aralık 2019 tarihleri arası yurt dışı borçlanma için ödenecek günlük en 

düşük tutar: 27,29 TL’dir.  Artış ve zamlardan etkilenmemek için SSK başlangıcı için Türkiye’de bir günlük çalışma 

sonunda SSK üzerinden emekliliğinizi başlatabilirsiniz. Türkiye’ye giriş ve çıkışlarınızda pasaportunuza mühür 

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

Türkiye’deki SSK Emeklilik işlemlerinizi Türkiye’ye  gitmenize gerek kalmadan biz buradan hallediyoruz.  

Mümkünse erkenden gelerek izin öncesi veya izinden döndükten sonra  emeklilik işlemlerinizi Türkiye’ye 

gitmeden  hallediyoruz. 

2- Yurtdışı borçlanma 3600 gün ile nasıl olur, kimler faydalanabilir? 

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 98.244 TL’dir. 

3- Erken emeklilik nedir, Kim ne kadar ödeyerek erken emekli olabilir? 

Erken emekli olabilmenin birçok formülü vardır. Bunlardan biri olan askerlik borçlanmasıyla hem priminiz 
artıyor, hem de emeklilik yaşınız 1-2 yıl erkene çekilebiliyor.  
ERKEKLER askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, 
borçlanmayla hem prim şartını azaltıyor hem de emeklilik yaşını 1-2 yıl erkene çekebiliyor. Erken emeklilik için işe 
başlangıç tarihiyle, askerlik yapılan dönem oldukça önem taşıyor: Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden 
önce yapmış olmak gerekiyor ve böylece askerlik süresi de borçlanarak işe giriş tarihini geriye çekiliyorsunuz. 
Askerlik süresi borçlanması eğer kişi Hollanda’ya gelmeden önce askerliğini yapmışsa geçerli olacaktır.   



Peki, bunun için ne kadar ödemek gerekir?  
400 gün askerlik yapmış bir sigortalı, askerlik süresinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 
bunun için 10 bin 896  TL ödeyerek bu haktan faydalanabilecektir. Tabi askerliğinizi buraya gelmeden önce yapmış 
olmanız durumunda bu geçerli olacaktır. 
 

Kısacası; yurtdışı emeklilik işlemlerinizi Türkiye’ye gitmenize gerek kalmadan ve bütün bu işlemlerinizi “sizin 

adınıza”  biz buradan başlatıp takip ediyoruz.  Daha geniş bilgi veya randevu için bizi telefon veya WhatsApp ile 

arayabilirsiniz.   
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