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GENEL YAZI

8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında
Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna göre
vekil aracılığıyla yapılan borçlanma başvurularında Kuruma ibraz edilen vekaletnamelerde yer
alması gereken hususlar ile ilgili olarak tereddütler bulunduğu anlaşılmış ve konu yeniden
değerlendirilmiştir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Kanunî temsilcilerce veya vekillerce yapılan tahsis
başvuruları” başlıklı 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında, sigortalı veya hak sahiplerinin vekilleri
tarafından yapılacak yazılı taleplerde, Kurumca verilecek ödenekler ile bağlanacak gelirler veya
aylıklar için başvurma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve noterlikçe onaylanmış
vekaletnamenin de ibraz edilmesi gerekeceği hükme bağlanmıştır. Her ne kadar Yönetmelikte
borçlanma işlemlerinin vekiller aracılığıyla yapılabilmesi için vekaletnamede özel yetkinin
arandığına dair açık bir düzenleme yer almamakta ise de, borçlanma işlemlerinin vekil aracılığıyla
yapılmasında, söz konusu işlemlerin vekâlet verenin mal varlığını azaltan ya da onu önemli ölçüde
risk altına sokan işlemler olması sebebiyle vekaletnamelerde vekilin Kuruma borçlanma yetkisinin
bulunduğu şeklinde özel yetkinin aranması gerektiği değerlendirilmiştir.
Buna göre, yurtdışı borçlama başvurularında vekaletnamelerde mutlaka yurtdışı borçlanma
yetkisinin belirtilmesi, ayrıca aylık bağlama işlemlerinin de vekil aracılığıyla yapılacak olması
durumunda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 80 inci maddesi gereğince bağlanacak aylıklar
için başvurma yetkisinin bulunduğunu belirtir ifadenin yer alması gerekmektedir.
Bu itibarla vekil aracılığıyla yapılan yurtdışı borçlanma taleplerinde ibraz edilen
vekaletnamelerde borçlanma yetkisinin bulunduğuna dair ifadenin yer alıp almadığı kontrol
edilerek; ifadenin yer aldığı vekaletnamelere göre borçlanma işlemi gerçekleştirilecek, bu yetkiye
dair ifadeyi içermeyen vekaletnamelere istinaden işlem yapılmayarak borçlanma talepleri
reddedilecektir. Yeni vekaletname ile borçlanma işlemlerinin yapılması yeni borçlanma
başvurusuna bağlı olacaktır.
Bu genel yazının yayımı tarihinden önce;
a) Vekaletname ile borçlanma talebinde bulunup vekaletnamede borçlanma yetkisi
bulunmadığı tespit edilen başvurulardan, talepleri henüz reddedilmemiş veya borç tebligatı
yapılmamış olanlara, borçlanma yetkisinin bulunduğuna dair ifadenin yer aldığı yeni bir
vekaletnamenin 3 ay içerisinde Kuruma ibraz edilmesi gerektiği iadeli taahhütlü yazı ile
bildirilecektir. 3 ay içerisinde yeni vekaletname ibraz edilmesi halinde borçlanma işlemi ilk talep
tarihi esas alınarak sonuçlandırılacaktır. Bu süre içerisinde yeni vekaletname ibraz etmeyenlerin
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borçlanma talepleri reddedilecektir.
b) Borç tebliği yapılmış olanlar dahil olmak üzere borçlanma işlemi tamamlanmış olanlar
hakkında bu talimat hükmü uygulanmayacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür V.
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