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SİRKÜLER
NO: 2020-91 6 AĞUSTOS 2020
KONU: YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNDE AÇIKLIĞA 
KAVUŞTURULAN HUSUSLAR

KAYNAK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun E.8577900 Sayılı Genel Yazısı

Yurtdışı borçlanmalarında SGK memurlarında tereddüt yaşanan hususlarda tek düzende 
uygulama yapılmasını sağlamak üzere E.8577900 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genel 
yazısı yayınlanmıştır.

Genel yazıda yer alan hususlar şöyledir;

1. 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, yurt dışı borçlanma talep 
dilekçesi ekinde borçlanmaya esas belge ibraz etmeyenlerden dosyalarında bu tarihten önce 
Kuruma ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgeleri bulunanların borçlanma talepleri 
reddedilmeksizin söz konusu belgeler esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılacaktır.

2. 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, yurt dışı borçlanma talep 
dilekçesi ekinde borçlanmaya esas belge ibraz etmeyenlerden daha önce Kuruma ibraz 
edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgelerinde borçlanılmak istenilen sürelerden daha az süre 
bulunanların borçlanma talepleri reddedilmeyerek söz konusu belgelerde kayıtlı süreler esas 
alınarak borçlanma işlemi gerçekleştirilecektir. Borçlanılmak istenilen diğer sürelerin ise belge 
ibraz etmek şartıyla yeni bir borçlanma talebine göre sonuçlandırılacağı hususunda talep 
sahibine bilgi verilecektir
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3. 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde ibraz 
edilen borçlanmaya esas belgenin tercümesinin bulunmaması ve sigortalının bu tarihten önce 
Kuruma ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgelerinin mevcut olması durumunda borçlanma 
talepleri reddedilmeden bu belgelerden tercümeye ihtiyaç duyulmayanların borçlanma talepleri 
sonuçlandırılacaktır. Dosyadaki 1/8/2019 tarihinden önce Kuruma ibraz edilmiş olan hizmet 
belgelerinden tercümeye ihtiyaç duyulanlar ise tercümesi yapılmak üzere Genel Müdürlüğe 
gönderilecektir.

4. Bulgaristan hizmetlerinin borçlanılmasında borçlanma miktarının hesabında seçilen “bir 
günlük prime esas kazanç” seçeneğinin boş bırakılması veya birden fazla seçeneğin işaretlenmesi 
durumunda borçlanma başvurusu reddedilmeyecek ve borç tahakkukunda “Asgari” seçeneği 
esas alınarak borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır.

5. 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışı borçlanmaları 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş hizmet olarak 
kabul edildiğinden bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanlardan müracaat tarihinde 
4/1-(b) bendinin dördüncü alt bendinde (Tarımsal faaliyette bulunanlar) sigortalılıkları 
bulunanlara, 4/1-(b) kapsamında yeni bir tescil kaydı oluşturularak borçlanma işlemleri 
sonuçlandırılacaktır.

6. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkenin sigorta kurumu tarafından 
düzenlenmiş hizmet belgesi ile dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesinin aynı 
anda ibraz edilerek yurt dışı borçlanma müracaatında bulunulması ve ibraz edilen hizmet 
belgelerinde kayıtlı sürelerde farklılık olması halinde, borçlandırma işleminde öncelikli olarak 
sigorta kurumunca düzenlenen belgedeki kayıtlı süreler esas alınacaktır. Gerekmesi halinde ise 
dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki süreler, sigorta kurumunca düzenlenmiş 
hizmet belgesindeki sürelerle çakışmayacak şekilde cari usullere göre borçlandırılacaktır.

7. İlk işe giriş tarihinin Ülkemizde başlangıç olarak alındığı sosyal güvenlik sözleşmesi 
imzalanmış ülkelerdeki dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş belge ibraz ederek yurt dışı 
borçlanması yapanlardan, aylık talebinde bulunanların sözleşmeli ülke sigorta kurumlarınca 
düzenlenmiş formülerde/hizmet belgesinde kayıtlı ilk işe giriş tarihi esas alındığından, akit 
ülkedeki ilk işe giriş tarihini gösteren belgenin bulunmadığı hallerde, söz konusu belgelenin 
temini yoluna gidilecektir. Almanya hariç diğer sözleşmeli ülkelerden formüler/hizmet 
belgelerinin temin edilmesine ilişkin yazılar, yazışma yetkisi devredilene kadar SGK Genel 
Müdürlüğüne gönderilecektir.

8. Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanıp imzalanmadığına bakılmaksızın dış 
temsilciliklerden alınan hizmet ve ikamet belgelerinde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş 
tarihleri ile ibraz edilen pasaportta ya da emniyet birimlerinden alınan çizelgede veya Emniyet 
Genel Müdürlüğü Pasaport Giriş/Çıkış Bilgileri Projesi programında yapılacak kontrol sonucunda 
yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmesi durumunda, belge teyidi yapılmadan borçlanma işlemleri 
gerçekleştirilecektir.
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