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YURT DIŞI SÖZLEŞME VE BORÇLANMA İŞLEMLERİ 
HAKKINDA 
 

 

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
26.03.2021 tarih ve 22783858 sayılı Yurt Dışı Sözleşme ve 
Borçlanma İşlemleri konulu Genel Yazı yayımlanmıştır. 
 
Genel Yazıda üç konuya değinilmiştir; 
 
 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden (SGİM) Emeklilik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (EHGM) intikal eden yazılar 
ile ilgili yurtdışı borçlanma işlemleri mevzuatına uygun 
hareket edilmediği, eksik ve hatalı işlemler yapıldığı tespit 
edilmiştir. Bu itibarla, ilgili mevzuata istinaden işlem 
yapılması, tereddüte düşülmesi halinde ise görüşe esas 
olayın ayrıntılı olarak açıklandığı yazıya konuya ilişkin bilgi 
ve belge örnekleri de eklenerek EHGM'den görüş istenmesi 
gerektiği açıklanmıştır. 
 

 31/12/2020 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalılar ile bunların hak sahiplerinden sosyal güvenlik 
sözleşmeleri kapsamında talepte bulunanların işlemleri 
üniteler tarafından yapılmaktadır. Kurum tarafından yetki 
devri sonrasında EHGM ile yapılan yazışmalarda münferit de 
olsa yetki devri kapsamında ünitelerce yapılması gereken 
yazıların EHGM'ye gönderilmeye devam edildiği tespit 
edilmiştir. Bu sebeple gereksiz yazışmaya neden olmamak 
adına yetki devri kapsamında olan işlemlerin SGİM'ce 
yürütülmesi ve buna ait yazıların EHGM'ye gönderilmemesi 
hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda 
yapılan değişikliklerden etkilenmemek için bu tarihten önce çok sayıda yurtdışı 
borçlanma talebinde bulunulduğu, fakat hala 1.8.2019 tarihinden önceki taleplerin 
olduğu belirlenmiştir. Belirtilen iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda ve 
makul süreler içinde sonuçlandırılması ayrıca 1.8.2019 tarihinden önce yapılmış 
olan yurt dışı borçlanma taleplerine ilişkin işlemlerin ivedi olarak tamamlanması 
gerektiği açıklanmıştır. 

 
Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız.  
 
Saygılarımızla. 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/174539

