
Bilgilendirme broşürü

Emeklilik dilekçesi için gerekenler
Sigorta hesabının açıklığa kavuşturulmuş olması halinde, emeklilik dilekçesi için aşağıdaki belgelerin as-
lının ibrâzı gereklidir:
• Tüm ekleri ve emeklilik bilgisi ile birlikte sigorta dökümü
• Geçerli kimlik belgesi veya pasaport, banka bilgileri (IBAN ve BIC) ve vergi numarası

Ağır özürlülerin emekliye ayrılma durumunda
• Ağır özürlü kimliği veya Bavyera Aile ve Sosyal İşler Merkezi‘nden belge (Zentrum Bayern Familie   
 und Soziales (eski adıyla: Sosyal İşler Dairesi (Versorgungsamt)

Dul maaşında
• Evlilik cüzdanı veya kütük defteri
• Vefat belgesi
• Vefat edenin emekli maaşının olması durumunda emeklilik kararı, yoksa vefat edenin tüm sigorta 
 belgeleri
• Kendi emeklilik sigorta numarası ve de emekli maaşını kendisi alması halinde son emeklilik bildiri  
 mi, güncel emeklilik belgesi

Sigorta dökümünde boş süreler olması durumunda, aşağıdaki belgelerin de aslının ibrâzı gereklidir:
• Geçerli kimlik belgesi veya pasaport
• Çocukların doğum belgesi
• Yabancı uyruklu vatandaşlar için: Göçmenlik belgesi (il veya ilçe idaresinden alınır)
• Sürgünden dönenler belgesi
• Askerlik kimliği (Wehrpass)
• Öğrenim sürelerini gösterir belge (örn. kalfalık sınav belgesi v.b.)
• Sağlık sigortasından hastalık sürelerini gösterir belgeler
• İşsizlik belgeleri
• Sigorta kimlikleri
• Yurtdışı sürelerinde: 17 yaş üzerindeki okul ve üniversite öğrenimi ile ilgili belgeler ve çalışma 
 sürelerine ilişkin belgeler

Sizi ilgilendiren maddelerden birini henüz yerine getiremiyorsanız, bu belgelere sahip olup olmadığınızı 
veya bunları yeniden edinip edinemeyeceğinizi düşünmeniz gerekmektedir. Dilekçenizin ancak gereken 
tüm evrakların eksiksiz olması halinde hızla işleme alınacak olması nedeniyle, sigortalılık sürenize ait bel-
geleri zamanında temin etmeniz gerekmektedir.

Emekli olmadan 3 ay önce yetkili sigorta kurumuna emeklilik dilekçesi verilmesi gereklidir. Dilekçe vermesi 
için başka birini de vekil tâyin edebilirsiniz.

Emeklilikle ilgili sorularınızda her VdK şubesine başvurabilirsiniz. Sozialverband VdK Bayern, emeklilik 
konularında tecrübeli bir muhatap olup, haklarınızı gerekirse mahkeme yoluyla da almanızı sağlar. 
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Yayinlayan: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 München, www.vdk-bayern.de


