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TÜRKİYE’DEN EMEKLİLİK
Almanya’ da çalışan vatandaşlarımız burada
çalıştıkları süreleri SSK’ya ödeyerek oradan emekli
olabilmektedirler.
Türkiye’den emekli olmanın buradaki emekliliğe bir
zararı yoktur. Yatırılan para 4–5 senede kendini
amorti etmektedir.
Sigortalı çalışması olamayan Almanya’da ikamet
eden ev kadınları da, Türkiye’de ödeme yaparak
emekli olabilirler.
Borçlanma Bağ-Kur’a (4b) değilde eski SSK’ya
(4a) yapılırsa hem daha erken emekli olunuyor hem
de daha fazla emekli aylığı alınıyor.
Bu imkan ileride kaldırılabilir, onun için en kısa zamanda borçlanmaya başvurmanızı tavsiye ederiz.
Bunun için Türkiye’ye gitmenize gerek yoktur.
Borçlanma işlemleri TÜRK-HAK tarafından
yapılmaktadır.
Borçlanmada bazı püf noktaları vardır.
Onun için borçlanma işlemlerinizi mutlaka
TÜRK-HAK ile
veya bu işin inceliklerini bilen bir uzmanla
yapınız, o zaman daha az bir ödemeyle, daha fazla
maaş alır ve daha erken emekli olursunuz.
Daha ayrıntılı bilgi TÜRK-HAK’ ta.
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TÜRK-HAK‘ TAKİ EN BÜYÜK AVANTAJINIZ
GÜVENLİ VE TECRÜBELİ
BİR KURULUŞ OLMAMIZDIR.
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Bu broşürü herşeyi bilenlerin ve kalın kafalıların okumasına gerek yoktur! Biz bu
işi 25 seneden beri yapıyoruz, ama herşeyi bilemiyoruz.

Türk-Hak Merkezi Almanya olan, Alman yasalarına
göre kurulmuş bir kurumdur.
Türk-Hak’ın adresi, yeri, yöneticileri bellidir ve 25
seneden beri aynı adrestedir.
Bizi tanıyanlara sorunuz.

Sorumlu Yönetici: Mustafa Hafızoğulları
Yeminli Tercüman ve Yetkili Mütercim
vereidigter Dolmetscher und ermächtigter Übersetzer

• Almanya’dan Emeklilik
• Türkiye’den Borçlanarak Emekli Olma İşlemleri

45770 Marl, Am Alten Sportplatz 1d
Tel.: 02365 – 93 260 Faks: 02365 – 93 262
e-posta: turk-hak@gmx.de
Internet: www.turk-hak.com
Başvuru:
Pazar günleri 10:00 – 18:00 arası randevusuz
telefon etmeden gelebilirsiniz.
Diğer günler için randevu alınması rica olunur.

 02365 – 93260

• Yeminli Tercüman ve Tasdikli Tercüme
• Almanya’daki Boşanma Kararlarının Türkiye’de
Tasdik (tenfiz) İşlemleri
• Bakım Parası (Pflegegeld) Alanlara İzin Parası

Kazandıran Bilgiler“
”
www.turk-hak.com
İnternet sayfasında

• Devlet Yardımları ve Haklarınız
Pfelegegeld, Schwerbehindertenausweiss, Wohngeld
• Burada Çocuk Doğuran Bayanların Emeklilik
Hakları

Not:
• Telefon şirketlerine dikkat. Alice / Q2“
”
www.alicegeschaedigte.de (Telefonica)
DİKKAT!
Batık holdinglere para toplayanlar gibi elinde çanta camileri

• Minijob Çalışanların Emeklilik Durumu ve
kazandıran diğer bilgiler...

dolaşan veya televizyonlarda bilgilendirme amacıyla reklam
yapan kim oldukları belli olmayan kişilere emeklilik konusunda yetki ve vekaletname vermeyiniz!

 02365 – 93260
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TÜRK-HAK YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU

ALMANYA’DAN EMEKLİLİK
Sayın Vatandaşlarımız,

Alman ve Türk Makamları nezdinde haklarınızı savunan ve sorunlarınızı çözmeye çalışan teknik bir kuruluştur.
Herşeyi bilen komşunuzun veya tanıdığınızın yarım
yamalak Almancası ve kulaktan dolma bilgileriyle
işlerinizi çözmeye çalışmayın!
TÜRK-HAK sizlerin dertleri ve problemleri konusunda
uzmanlaşmış 25 yılın üzerinde bir tecrübesi vardır.
Onun için şahsi, hukuksal ve resmi makamlarla olan
buradaki veya Türkiye’deki tüm problemlerinizde

TÜRK-HAK her türlü tercümanlık ve tercüme
işlerinizde hizmetinizdedir.
Kuruluşumuzun yeminli tercümanı ve mütercimi
(ermächtigt) olduğu için tercümeler her yerde
geçerlidir.
ALMANYA’ daki BOŞANMA KARARLARININ
TÜRKİYE’ de TASDİK (TENFİZ) İŞLEMLERİ

Bu konudaki tüm işlemler kurumumuz tarafından
yapılmaktadır.Tarafımızdan yapılan tercümeleri
Türkiye Mahkemeleri kabul etmektedir. İsterseniz
sadece tercümeleri yapalım, isterseniz Türkiye’de
beraber çalıştığımız avukatlara yetki veriniz, tasdik
işlemleriniz hem hızlı hem de uygun fiyata yapılsın.
SCHWERBEHINDERTENAUSWEIS
(Özürlü ve İş Kaybı Kimliği)

zamanında avukattan önce
bulgurla pirinci birbirine karıştırmadan“
”
TÜRK-HAK‘ a geliniz.
Mutlaka avukat gerekiyorsa veya konu bizim uzmanlık
alanımıza girmiyorsa, o zaman sizi tecrübeli branş avukatlarına veya bilen birine gönderiyoruz.

Hastalığı olanların ilk yapacağı iş Schwerbehinder”
tenausweis“ için başvurudur. Kimliğin bir çok yararları vardır. Örneğin: İşverenin çıkış vermesi
zorlaşmakta, iş kaybı derecesine göre az vergi
ödeme, taşıt vergisinden muafiyet...
PFLEGEGELD

Saygılarımla.
Mustafa Hafızoğulları
TÜRK-HAK Başkanı

(Hasta Olanlara Ödenen Bakım Parası)

Önemli bir hastalığı olupta iş göremeyenlerin durumlarına göre 235.-/440.-/700.- Euro aylık yardım alması mümkündür.
Ayrıca Pflegegeld alanlara başvuru üzerine verilen çeşitli ek para yardımları vardır.
Örneğin: İzin Parası
Ayrıntılı bilgi TÜR-HAK’ tadır.

Emeklilik politikası
artık ölmeden emeklilik yok.“
”
Bunun için emekli yaşı devamlı yükselitiliyor, Emekli
maaşları düşürülüyor. Hasta insanlar doktor ve mahkeme kapılarında
Emekliliklerini alabilmek için yıllarca süründülüyor.
Bildiğiniz gibi Emeklilik Kurumu sigortalıları Kendi
seçtiği doktorlara gönderiyor ve bunların parasını da
bizden kesilen primlerden ödüyor.

Parayı veren düdüğü çalar.“
”
Bunun içinde Sigorta Kurumu düdüğü çalıyor, hastalıktan emekli olmak isteyenler genellikle sağlam
yazılıyor.

Son zamanlarda vatandaşlarımızın belirli
doktor bilirkişilere gönderilmesi dikkatimizi
çekmektedir.
Bu yüzden elinizdeki bilirkişi raporuyla (Gutachten) veya bilirkişiye gitmeden önce mutlaka bize
başvurunuz.

TÜRK-HAK emekli işlemlerine yardımcı
olmakta yol göstermektedir.
Kurumumuz doktor bilirkişi raporlarındaki
yanlışları bulmakta uzmanlaşmıştır.

