SOSYAL SİGORTA ÖDENEĞİ NEDİR?
Çalışma yaşamı süresince karşılaşılan hastalık,

AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA
TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA
Yurtdışında geçen sigortalılık sürelerinizi

iş kazası, meslek hastalığı veya işsizlik gibi

borçlanmak

riskler nedeniyle iş göremezlik veya işsizlik gibi

bağlandıktan sonra Türkiye’de sosyal güvenlik

adlar altında yapılan ödenekler “sosyal sigorta
ödeneği” anlamına gelmektedir.

destek

suretiyle

primi

tarafınıza

ödeyerek

sigortalı

aylık
olarak

çalışmanız veya ticari faaliyette bulunmanız

YURTDIŞI
BORÇLANMA
AYLIKLARI

mümkündür.

SOSYAL YARDIM ÖDENEĞİ NEDİR?
Bulunulan

ülke

mevzuatı

kapsamında,

geçimlerini sağlayacak hiçbir gelirleri olmayan
veya

mevcut

gelirleriyle

geçimlerini

sağlamakta güçlük çeken kişilerin asgari geçim
düzeyi ile sınırlı olmak üzere geçimlerinin
sağlanması

amacıyla

kamu

kurum

ve

kuruluşları tarafından muhtaçlık durumuna ve
süresine göre ödenen; ikamet şartına bağlı

SAĞLIK HAKKINIZ !
Aylık bağlanan sigortalıların ve bakmakla
yükümlü

oldukları

kimselerin

sağlık

3201 SAYILI KANUNA GÖRE

yardımlarından faydalanabilmeleri için sosyal

AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRAKİ

güvenlik il müdürlüklerimize veya sosyal

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

güvenlik merkez müdürlüklerimize başvurup
“Sağlık

Aktivasyon

Talep

Formu”nu

doldurmaları gerekmektedir.

nakdi yardımlar “sosyal yardım ödeneği”
anlamına gelmektedir.

SESİNİZİ DUYUYORUZ
www.sgk.gov.tr
444 32 01
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığı

YANINIZDA VE YAKININIZDAYIZ
Ülkemizin gelişimine büyük katkısı olan
yurtdışı sigortalılarımıza tanınan yurtdışı
borçlanması hakkı ile yurtdışında geçirmiş
olduğunuz süreleriniz karşılığında Türkiye’de
emekli
aylığı
hakkını
elde
etmiş
bulunmaktasınız. Yıllardır beklediğiniz ve
hayalini kurduğunuz emekliliğinizden dolayı
sizi tebrik eder, yaşamınızın bu dönemini
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzurlu bir
şekilde geçirmenizi temenni ederiz.
Hazırlanan bu broşürde, aylık bağlandıktan
sonraki süreçteki haklarınız ve sorumluluklarınız
ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Broşürün faydalı
olmasını diler, emeklilik döneminizin her
anında yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA
UZUN SÜRELİ YURTDIŞINDA BULUNMA
Aylığın bağlandıktan sonraki süreçte altı
aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmanız
halinde, yurtdışında çalışıp çalışmadığınızı ve
ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal
yardım ödeneği alıp almadığınızı gösterir
belgeleri,
Kurumumuz
www.sgk.gov.tr
internet sitesinde “Emeklilik > Form ve
Dilekçeler” başlığı altında yer alan “3201 sayılı
Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus
Yoklama Belgesi” ile birlikte altı aylık sürenin
dolduğu tarihten sonra üç ay içinde size aylığı
bağlayan Kurumumuzun ünitesine vermeniz
gerekmektedir.
Altı aydan daha uzun süre yurtdışında
bulunduğunuz halde, yurtdışında çalışıp
çalışmadığınızı ve ikamete dayalı bir sosyal
sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp
almadığınızı gösterir belgeleri, 3201 sayılı
Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama
Belgesi ile birlikte süresi içinde Kuruma
vermediğiniz tespit edildiğinde aylığınızın,
bildirim yapılmaksızın söz konusu belgelerin
intikaline kadar durdurulması söz konusudur.

AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA
YURTDIŞINDA ÇALIŞMA
Yurtdışında geçen sigortalılık sürelerinizi
borçlanmak
suretiyle
tarafınıza
aylık
bağlandıktan sonra yurtdışında çalışmanızın
ve sigortadan muaf cüzi çalışmanızın (kısa süreli
çalışma) olmaması, ikamete dayalı sosyal
sigorta ya da sosyal
almamız gerekmektedir.

yardım

ödeneği

Aylık bağlandıktan sonra tekrar yurtdışında
yabancı bir ülke mevzuatına tabi çalışmanız,
ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal
yardım ödeneği almanız halinde aylığınız,
tekrar çalışmaya başladığınız veya ikamete
dayalı bir ödenek almaya başladığınız tarihten
itibaren kesilir.
Yabancı bir ülke
mevzuatına tabi
çalışmanız, ikamete
dayalı bir sosyal
yardım ya da ödenek
almanız halinde ise
bu durumu Kurumuza
derhal bildirmeniz
gerekmektedir.

