
 

 

 

 

   BAĞKUR DAN EMEKLĐLĐK ŞARTLARI 

          KADIN 
EMEKLĐLĐK 

YAŞI 
                ERKEK 

EMEKLĐLĐK 
YAŞI 

2 tam yıl veya daha az 

 
40 2 tam yıl veya daha az 44 

3 tam yıl veya daha az 

 
41 3 yıl 6 ay veya daha az 45 

3 tam yıldan fazla,                 

4 tam yıl veya daha az 
42 

3 yıl 6 aydan fazla,  5  tam   yıl   

veya daha az 
46 

4 tam yıldan fazla,         

5 tam yıl veya daha az 
43 

5 yıldan fazla,  6 yıl 6  aydan 

veya daha az 
47 

5 tam yıldan fazla,            

6 tam yıl veya daha az 
44 

6 yıl 6 aydan fazla,  8 tam yıl 

veya daha az 
48 

6 tam yıldan fazla,            

7 tam yıl veya daha az 
45 

8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay 

veya daha az 
49 

7 tam yıldan fazla,             

8 tam yıl veya daha az 
46 

9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl 

veya daha az 
50 

8 tam yıldan fazla,         

9 tam yıl veya daha az 
47 

11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay 

veya daha az 
51 

9 tam yıldan fazla,         

10 tam yıl veya daha az 
48 

12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl 

veya daha az 
52 

10 tam yıldan fazla,      

11 tam yıl veya daha az 
49 

14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay 

veya daha az 
53 

11 tam yıldan fazla,       

12 tam yıl veya daha az 
50 

15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl 

veya daha az 
54 

12 tam yıldan fazla,       

13 tam yıl veya daha az 
51 

17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay 

veya daha az 
55 

13 tam yıldan fazla,       

14 tam yıl veya daha az 
52 

18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl 

veya daha az 
56 

14 tam yıldan fazla,       

15 tam yıl veya daha az 
53 

20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay 

veya daha az 
57 

15 tam yıldan fazla,     

16 tam yıl veya daha az 
54 

21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam 

yıl  
58 

16 tam yıldan fazla 

veya 17 tam yıl  
55   

 

   Buna göre; 01/06/2002 tarihi itibariyle kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl 

prim ödemelerine 2 tam yıl veya daha az kalanlara kadın için 40, erkek için 44, yaşını 

doldurmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanır. 
 


