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YURT DIŞI BORÇLANMA YAPARAK  
EMEKLİ OLANLARIN  

KISA SÜRELİ İŞLERDE ÇALIŞMASI HALİNDE  
AYLIKLARI KESİLMEYECEKTİR 

 
 

ÖZET 

 

- 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetlerle aylık almakta iken, 26/6/2020 

tarihinden sonra ilk defa kısa süreli çalışmaya başladığı tespit edilenlerin aylıkları 

kesilmeksizin ödenmeye devam edilecektir. 

 

- 26/6/2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık başlangıç tarihi itibariyle kısa 

süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin 

aylıkları, başlangıç tarihi itibariyle iptal edilecektir. Ancak, Kanun değişikliğinden 

sonra kısa süreli çalışma aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, tespit tarihi 

itibariyle kısa süreli çalışmanın sona erip ermediğine bakılmayacak ve iptal edilen 

aylığın yeniden bağlanması için talep şartı aranmayacaktır. Bu şekilde aylığı 

kesilenler için Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/6/2020 tarihi talep tarihi 

olarak kabul edilecek ve aylık bu tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden 

bağlanacaktır.  

 

- 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlandıktan 

sonra yurt dışında kısa süreli çalışması bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle bu 

çalışmanın devam ettiği 26/6/2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları kesilenler 

yeniden başvurmaları ve gerekli şartları taşımaları halinde aylıkları yeniden 

bağlanacaktır. 
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ÖZET 

 

- 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlandıktan 

sonra yurt dışında kısa süreli çalışması bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle bu 

çalışmanın devam ettiği 26/6/2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları 

kesilenlere bu tarihten sonra yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı 

aranacaktır. Başvuru tarihi itibariyle aylık bağlanması için aranan şartların yerine 

gelmiş olması halinde kesilen aylıklar, varsa aylıklarda meydana gelen artışlar da 

uygulanmak suretiyle başvuru tarihini takip eden ödeme dönemi başından geçerli 

olmak üzere yeniden ödenmeye başlanacaktır. 

 

 

 

YURT DIŞI BORÇLANMA SURETİYLE EMEKLİ OLANLARIN KISA 

SÜRELİ İŞLERDE ÇALIŞMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 

 

7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 3'üncü maddesi ile 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının 

Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi 

Hakkında Kanunun 6'ncı maddesine; "(C) Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar 

dahi kısa süreli olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında 

değerlendirilmez ve kesilmez." hükmü eklenmiş ve eklenen bu hüküm 26/6/2020 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.  

 

Yapılan kanuni düzenlemenin ayrıntıları ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genelgede 

açıklanmıştır. 3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanacak olanlar ile aylık 

bağlananların yurt dışında zorunlu sigortaya tabi olmakla birlikte, çalışanın sigorta primi 

kesintisinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmaya tabi işlerde geçen sürelerinin 

bulunması halinde yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.  
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1) Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke 

sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgelerinde kısa süreli çalışması 

bulunduğu belirtilenlerden, Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/6/2020 (dahil) 

tarihinden sonra aylık talebinde bulunanların tahsis talepleri reddedilmeyecek ve 

aylık bağlanması için aranan diğer şartları taşıyor olmaları kaydıyla talepleri cari 

usullere göre sonuçlandırılacaktır. 

 

2) 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetlerle aylık almakta iken, 26/6/2020 

tarihinden sonra ilk defa kısa süreli çalışmaya başladığı tespit edilenlerin aylıkları 

kesilmeksizin ödenmeye devam edilecektir. 

 

3) Sadece 26/6/2020 tarihinden önce kısa süreli çalışması bulunduğunun bu tarihten 

sonra tespit edilmesi durumunda, kısa süreli çalışılan süreler için yapılan yersiz 

ödemeler 5510 sayılı Kanunun 96'ncı maddesine göre kanuni faiziyle tahsil 

edilecektir. 

 

4) 26/6/2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık başlangıç tarihi itibariyle kısa 

süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin 

aylıkları, başlangıç tarihi itibariyle iptal edilecektir. Ancak, Kanun değişikliğinden 

sonra kısa süreli çalışma aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, tespit tarihi 

itibariyle kısa süreli çalışmanın sona erip ermediğine bakılmayacak ve iptal edilen 

aylığın yeniden bağlanması için talep şartı aranmayacaktır. Bu şekilde aylığı 

kesilenler için Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/6/2020 tarihi talep tarihi 

olarak kabul edilecek ve aylık bu tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden 

bağlanacaktır.  

 

5) 26/6/2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık bağlandıktan sonra kısa 

süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin 

aylıkları ödenmeye devam edecektir. Ancak, kısa süreli çalışmanın başladığı tarihi 

takip eden ödeme dönemi ile 26/6/2020 tarihini takip eden ödeme dönemi arasında 

yersiz olarak ödenmiş olan aylıklar 5510 sayılı Kanunun 96'ncı maddesine göre 

kanuni faiziyle tahsil edilecektir. 
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6) 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlandıktan 

sonra yurt dışında kısa süreli çalışması bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle bu 

çalışmanın devam ettiği 26/6/2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları 

kesilenlere bu tarihten sonra yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı 

aranacaktır. Başvuru tarihi itibariyle aylık bağlanması için aranan şartların yerine 

gelmiş olması halinde kesilen aylıklar, varsa aylıklarda meydana gelen artışlar da 

uygulanmak suretiyle başvuru tarihini takip eden ödeme dönemi başından geçerli 

olmak üzere yeniden ödenmeye başlanacaktır. 

 

7) 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle aylık 

talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması nedeniyle aylık talepleri 

reddedilenlere, 26/6/2020 tarihinden sonra yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı 

başvuru şartı aranacaktır. Kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere aylık bağlanması 

için aranan diğer şartları taşıyanların aylıkları, yazılı başvuru tarihini takip eden 

aybaşından itibaren bağlanacaktır.  

 

8) 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle 26/6/2020 

tarihinden önce aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması nedeniyle aylık 

talepleri reddedilmesi gerekmekte iken henüz işlem yapılmamış olanlar için yeniden 

başvuru şartı aranmaksızın 26/6/2020 tarihi aylık talep tarihi kabul edilerek bu tarihi 

takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır. 

 

9) 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle 26/6/2020 

(dahil) tarihi ile 11/12/2020 tarihi arasında aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli 

çalışması bulunması nedeniyle aylık talepleri reddedilenler var ise bu dosyaların 

tespiti yoluna gidilerek talep tarihini takip eden aybaşından itibaren aylıklar 

bağlanacaktır. 
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10) Kısa süreli çalışmaya tabi işlerin tespiti amacıyla sosyal güvenlik sözleşmesi 

akdedilmiş ülkelerin sigorta kurumları ile yazışmalar yapılmış olup bu kurumlardan 

alınacak cevaba istinaden ülkeler bazında kısa süreli çalışmaya tabi işler SGK 

intranet sayfasında "Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Kısa Süreli Çalışmaya Tabi 

İşler Listesi" adresinde yayımlanacaktır.  

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

11/12/2020 tarihli 2020-51 sayılı "Yurt Dışında Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler" SGK Genelgesi…>>> 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19054

