
 

 

AL MANYA VE BULGARİ STAN AYLI KLARI NI N 

 ÖDENMESİ HAKKI NDA DUYURU 

 

 

Kur umu muz;  Bul garistan ve Al manya’dan e mekli  ol up,  Tür ki ye’de i ka met  eden 

si gortalılar ile dul-yetti m aylı ğı alan hak sahi pl erine yapılan öde mel ere aracılı k et mekt edir. 

Al manya ile Bul garistan si gorta kur uml arı  t arafı ndan Kur umu muza gönderilen ve  her 

ayı n başı nda öden mekt e ol an aylı k ve kaza öde mel eri  Şubat  2012 t arihi ne kadar  manuel 

yür üt ül mekt e i ken bu t ari ht en iti baren bil gisayar  ort a mı nda  ve T. C nu marası  üzeri nden 

yür üt ül meye başlanıl mı ştır.  

Kur umu muz  t arafı ndan geliştirilen öde me  siste mi  ile i şle ml eri n daha güvenilir  ve hı zlı 

ol ması hedeflenmi ştir. 

Yeni  öde me  siste mi ne T. C ki mli k nu maral arını n i şlenmesi;  aylı kları  il k defa 

gönderilen si gortalı,  hak sahi pl eri  hakkı nda her  hangi  bir  yazış ma yapıl masına gerek ol madan 

kendileri ne en yakı n T. C Zi raat  bankası  şubesi nden yal nı zca T. C Ki mli k nu maral arı nı n kayıtlı 

ol duğu ki mli kl eri ni  i braz et mek sureti yle  aylı kları nı  al mal arı  sağl anmı ştır.  Bu düzenl e me 

sayesi nde il gili  ül ke Kur uml arı  t arafı ndan en basit  bil gi  değişi kliği nde dahi  aylı k 

dur durul ması na neden olan sebepl er ortadan kal dırıl mı ştır.  

 Aylı k öde mel eri nde kul lanıl makt a ol an “özel  bel ge” düzenl enmesi ne,  yeni  öde me 

siste mi ne geçil mesi yl e son veril mi ştir. 

Ayrı ca yeni  öde me  sistemi  t arafı ndan,  T. C ki mlik nu maral arı ndan vefat  eden ki şiler 

tespit  edil mekt e ve aylıkl arı  Ziraat  bankası  şubel eri ne gönderil meden ilgili  ül kel ere i adesi 

gerçekl eştiril mekt edir.  Bu dur um i se  geri de kal an dul-  yeti ml ere aylı k bağl anma  i şl e ml eri ne 

hı z kazandır mı ştır. 

Aylı kl ar,  her  ayı n il k günü öde mekt e i ken,  sistemi mi zde yapılan değişi kli ği n sağl a mı ş 

ol duğu i mkanl ar  neticesinde bir  önceki  ayı n son iş günü “  öde me  verilerini n ve buna ilişki n 

mebl ağı n Kur umu muz kayıtları na inti kal etti ği ay içi nde” ödenmekt edir. 

 Ocak 2013 yılı na ait  aylıklarda 28 Ar alı k 2012 t ari hi nde Zi raat  Bankal arı şubel eri nce 

hak sahi pl eri ne ödenecektir. 

 Bi l gileri ni ze arz ederi m.  

 

 


