
  
  

YURTDIŞI BORÇLANMALARI   

  

Borçlanmalar hakkında genel bilgi   

  

3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 

Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve 

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da 
çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, 

Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda 

her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda 
belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun 

hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmektedir.   

  

Borçlanmanın Şartları   

  

Yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için gerekli şartlar aşağıda açıklanmıştır.   

  

1- Türk vatandaşı olmak   

Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni 

almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve 

belgelendirilen sürelerini borçlanabilecekleri öngörülmüştür. 

 

Ancak, söz konusu kişilerin borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerinde Türk vatandaşı olmaları 

gerekmektedir. 

 

Vefat edenlerin sadece Türk vatandaşı olan hak sahiplerine borçlanma hakkı verildiğinden, başvuru 

tarihinde Türk vatandaşı olmayan hak sahipleri borçlandırılmayacaktır. 

 

2- Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak   

Yurtdışı borçlanılması yapılırken; yurt dışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya 

sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerin 
değerlendirileceği öngörülmüştür.   

  

a) Sigortalılık süreleri   

Sigortalılık süresi deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre 
ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır.  Çalışılmış 

olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre 

olarak kabul edilip, hizmet cetvellerinde eşdeğer süre olarak gösterilen, aylığa hak kazanmada ve aylık 

hesabında değerlendirilen sürelerdir.   

  

b) İşsizlik süreleri   

İşsizlik süresi ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer 

süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade etmektedir.  
 

Ancak, işsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkan 

bulunmadığından, sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar 

olan yurt dışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılmaktadır. İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de 



bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ancak bu sürelerin borçlandırılmasında Türkiye’de bulunulan 

süreler dikkate alınmamaktadır. 
  

c) Ev kadını olarak geçen süreler   

Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık 
süreleri haricinde yurt dışında bulundukları süreleri ifade eder. Borçlanma talebinde bulunanlar yurt 

dışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarını borçlanabilirler. Ancak, bu sürelerin 

borçlandırılmasında, Ülkemizde bulunulan süreler dikkate alınmamaktadır.   

  

3- Hizmetleri belgelendirmek   

Borçlanma başvurusunda bulunanlar, yurt dışında geçen ve borçlanmaya esas olacak sürelerine ait 
durumlarına uygun olan belgelerin asıllarını, Kuruma ibraz etmek zorundadırlar.  

  

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkeler ve sözleşme imzalamamış ülkeler ile ev kadınlığı 

borçlanmalarında istenilen belgeler aşağıda açıklanmıştır.   

  

a) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen sürelere ait belgeler   

Talep sahiplerinin sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık ve/veya işsizlik 

sürelerini borçlanabilmeleri için;  

 
 1- İlgili ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sigortalılık sürelerini gösterir belgenin aslıyla birlikte 

Türkiye’de yeminli tercümanlarca ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş 

tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,   

 

 2- İlgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri 

veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinden   

  

durumlarına uygun olanını Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.   

  

  

b) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sürelere ait belgeler   

Talep sahiplerinin sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık ve/veya işsizlik 
sürelerini borçlanabilmeleri için; ilgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve 

sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesini ibraz 

etmeleri gerekmektedir.  
 

c) Gemi adamları 
 Gemi adamlarının sigortalılık ve/veya işsizlik sürelerini borçlanabilmeleri için;   

 

1- Çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkenin sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülke olması 
halinde çalışılan ülke sigorta kurumundan alınacak hizmet belgesinin aslıyla birlikte Türkiye’de yeminli 

tercümanlarca yapılmış tercümesinden ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite 

edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden, 
 

2- Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, çalıştıkları geminin bayrağını 

taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya 
ataşelikler gibi temsilciliklerden alacakları çalışma sürelerini başlangıç ve bitiş olarak gösteren hizmet 

belgelerinden, 
 



3- Çalıştıkları gemi ya da geminin bağlı bulunduğu iş yerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir 

bonservisleri ile birlikte gemi adamı olarak çalışılan süreler ile örtüşen yurda giriş çıkış tarihlerini 
gösteren pasaport sayfaları ya da emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş çıkış tarihlerini 

gösteren belgelerden 
 

durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.  

  

d) Ev kadını olarak geçen sürelere ait belgeler   

Kanuna göre yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için fotoğraf, künye 

bilgileri ve yurda giriş çıkış tarihlerinin kayıtlı olduğu pasaport sayfa fotokopileri veya emniyet 
müdürlüklerinden alınacak yurda giriş çıkış tarihlerini gösterir çizelge ile birlikte;   

  

1- İkamet edilen ülke mercilerinden alınacak ikamet belgesinin, Türkiye’de yeminli tercümanlarca 
bürolarınca ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış 

ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,  

 

2- Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri 

gibi temsilciliklerce düzenlenen ikamet belgesinden  

 

durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak Kurumca “Emniyet 

Genel Müdürlüğü Pasaport Giriş/Çıkış Bilgileri Projesinden (EGMP)” borçlanılmak istenilen süreler ait 

giriş çıkış tarihlerinin tespitinin yapılabilmesi halinde ilgilerden ayrıca yurda giriş çıkış belgesi 

istenmez.  

  

 4- Yazılı istekte bulunmak   

 Yurt dışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, Yurt Dışı 

Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi veya Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep 

Dilekçesinin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan ya da posta yolu ile Kurumun 

ilgili ünitesine ulaştırılması ile yapılacaktır. Fotokopi, Faks ve/veya elektronik ortamda yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak adlarına Yurtdışı Borçlanma Belgesi Sistemi (YBBS) 

programından borçlanmaya esas belge oluşturulanlar e-devlet üzerinden de borçlanma başvurusu 

yapabilmektedirler.  

  

Borçlanma için başvurulacak SGK birimleri   

  

Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerine göre transfer edilen primlere ait sürelerin 

borçlanma işlemleri ve bu sürelerle birlikte aynı anda ev kadınlığı ya da başka bir sigortalılık süresinin 

de borçlanılmak istenmesi halinde bu borçlanma işlemleri EHGM tarafından sonuçlandırılacaktır. 
Borçlanma talep tarihinde, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında faaliyeti bulunmayanlar ile 

faaliyeti sona ermiş olanların borçlanma işlemleri, yurtdışı borçlanma talep dilekçesinde belirtilen 

adres dikkate alınmaksızın, KPS'den tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki, KPS'de birden fazla adres 

kaydının bulunması halinde tercih edilen ildeki, KPS'de adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı 

olunan ildeki, her ikisinin de tespit edilemediği durumlarda ise müracaat edilen ildeki SGİM/SGM 
tarafından yürütülecektir. Bu kapsamda borç tahakkuku gerçekleştirilmiş ve müteakip borçlanma talep 

tarihi itibariyle de faaliyeti bulunmayanların, ek borçlanma talepleri ilk borçlanma işlemini yapan 

SGİM/SGM tarafından sonuçlandırılacaktır. 
 

Borçlanma talep tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamındaki faaliyeti devam 

edenlerin borçlanma işlemleri, faaliyetin devam ettiği SGİM/SGM tarafından sonuçlandırılacaktır. 



 

5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamı dışında borçlanma yapmış olanların, 1/8/2019 tarihinden 
sonra yapacakları ek borçlanma işlemleri, yukarıda yapılan açıklamalara göre tespit edilecek 

SGİM/SGM tarafından sonuçlandırılacaktır. 
 

Hak sahiplerinin borçlanma talepleri vefat eden sigortalının bilgileri dikkate alınmak suretiyle 

yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ilgili SGİM/SGM tarafından sonuçlandırılacaktır. 

 

Kendilerine veya hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlanmış 

olanların borçlanma işlemleri tahsis dosyasının bulunduğu SGK birimince sonuçlandırılacaktır.  Ancak, 
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklardan kısmi aylık alanların borçlanmaları ise 

yukarıda yapılan açıklamalara göre tespit edilecek SGİM/SGM tarafından sonuçlandırılacaktır. 
 

  

Borçlanma miktarının tespiti, tebliği, ödenmesi ve borçlanmadan vazgeçilmesi   

  

1- 8/5/2008 tarihinden itibaren yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk 

ettirilecek borç tutarının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prime esas 

asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 45'i olarak belirlenmiştir.   

  

2- Borçlanma tutarının tespitinde, adi posta veya kargo yoluyla veya Kuruma doğrudan yapılan yazılı 

başvurularda Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesinin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği 

tarih esas alınır. Ayrıca, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta PTT Alo Post veya PTT Kargo olarak 

gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde, dilekçenin postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi 

olarak kabul edilmektedir.  

 
3- Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kurum 

hesaplarında olacak şekilde ödemeyenlerin, borçlanma başvuruları geçersiz sayılır. Bunların 

belgelendirilen yurtdışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi, bu konudaki 

yeni borçlanma başvurularına bağlıdır. Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının 

ödenmesi halinde ise ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılır, kalan sürenin geçerli sayılması 

yeni bir borçlanma talebi ile mümkündür.  

  

4- Borçlanma talebinden, tebliğ edilen borcun ödenmeden önce vazgeçilmesi halinde, borçlanma 
işlemi sonuçlandırılmaz. Borcunu ödedikten sonra borçlanmadan vazgeçenler ile yapılan borçlanma 

sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenlere ve bunların hak sahiplerine 

yaptıkları ödemeler, faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir. Her iki durumda, yazılı talep şartı 

aranır. Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar, borçlanma başvurusundan 

vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez.   
  

Yurtdışı borçlanmalarına göre aylık bağlama şartları   

  

Borçlanılan yurtdışı sürelere istinaden aylık tahsisi için; yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen 
borcun tamamının ödenmiş olması, 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine 

veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması ve Kuruma yazılı başvuruda 

bulunulması şarttır.   
 

  



Yoklama işlemleri   

  

1- Yurtdışı sürelerini borçlananlardan malullük ve yaşlılık aylığı bağlanıp altı aydan daha uzun süre yurt 

dışında bulunmuş olanlar, yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da 

sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri, “3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara 
Mahsus Yoklama Belgesi” ile birlikte altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde Kurumun söz 

konusu aylığı bağlayan ilgili ünitesine vereceklerdir.   

  

2- Yoklama işlemleri sonucunda altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulundukları halde, yurt dışında 

kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal 

sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri, 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık 
Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile birlikte süresi içinde Kuruma vermediği tespit edilenlerin aylıkları, 

bildirim yapılmaksızın söz konusu belgelerin intikaline kadar durdurulacaktır.   
  

3- Aylıkları durdurulanların Kuruma ibraz edecekleri belgelerden ya da Kurumca yapılacak olan 

araştırma sonucunda, yurt dışında;   
  

a) Çalışmadıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almadıkları tespit 

edilenlerin aylıkları, durdurulduğu tarihten geçerli olmak üzere ödenecektir.   
  

b) Yurt dışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere çalıştıkları, ikamete dayalı bir sosyal 

sigorta ya da sosyal yardım ödeneği aldıkları tespit edilenlerin aylıkları, aylığın kesilmesi bölümünde 
yapılan açıklamalara göre kesilecek, yersiz yapıldığı tespit edilen ödemeler, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı 

maddesi hükümlerine göre geri alınacaktır.   

  

Aylıkları kesilmesi ve yeniden bağlanması   

  

Yurtdışı borçlanması yapmak suretiyle aylık bağlananlardan sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup 

olmadığına bakılmaksızın yurt dışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere çalışanlar, 

ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye'de sigortalı çalışmaya 

başlayanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları 

tarihten itibaren kesilir.   
 

Yurt içinde veya yurt dışında çalışması sona erenlerin veya ikamete dayalı bir ödenek alanlardan 
ödenekleri sona erenlerin, aylıklarının tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları halinde, talep 

tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları tekrar ödenmeye başlanır.   

  

  

Sosyal güvenlik destek primi uygulaması   

  

Yurtdışı borçlanması yapmak suretiyle aylık bağlananlar hakkında 1/10/2008-19/6/2010 tarihleri 

arasında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal 

güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri uygulanmaz. Ancak 19/6/2010 tarihinden sonra yapılan 

düzenleme ile yurtdışı borçlanması yapanlar da Türkiye’de sosyal güvenlik destek primine tabi 
çalışabilmektedirler.   

 
 

  



Zorunlu göç nedeniyle Türk vatandaşlığına geçenlerin borçlanma işlemleri   

  

5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı madde ile, sosyal 

güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 1/1/1989 tarihinden 8/5/2008 tarihine kadar zorunlu 

göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına geçenlerin geldikleri ülkedeki hizmetlerin borçlanma 
yoluyla değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir.  

  

Söz konusu borçlanma hakkından yararlanabilmek için aranan şartlar şunlardır;   
  

1) 1/1/1989 tarihinden 8/5/2008 tarihine kadar geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş 

olmak.   
  

2) Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olmak.   

  

3) Türkiye’de ikamet etmek.   

  

4) 2022 sayılı Kanun dahil Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve aylık almamak.   
  

5) Geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmek.   

  

6) “Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep Dilekçesi” ile yazılı istekte bulunmak.   
  

7) Tebliğ edilen borç miktarını üç ay içinde Kurum hesabında olacak şekilde ödemek.   

  

3201 sayılı Kanuna göre asgari ve azami kazançlar   

  

5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile değişik 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; 

borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî 

günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 45'idir.   

  

3201 sayılı Kanun uygulaması yönüyle 08/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 82 nci 

maddenin birinci fıkrasında ise günlük kazancın alt sınırının, İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük 
işçiler için belirlenen bir aylık brüt asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırının ise günlük kazanç alt sınırının 

7,5 katı olduğu belirtilmiştir.  

  

Bu durumda, 08/05/2008 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücretler dikkate alınarak belirlenen 

günlük prime esas kazanç ile bir borçlanma bedelinin alt ve üst sınırları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.   

  

 

 

 

 

 

 

      



BORÇLANMA TALEP 

TARİHİ  

BİR GÜNLÜK PRİME 

ESAS KAZANÇ  

BİR GÜNLÜK 

BORÇLANMA BEDELİ  

ALT SINIR  ÜST SINIR  ALT SINIR  ÜST SINIR  

08.05.2008-30.06.2008  20,28  131,32  6,49  42,18  

01.07.2008-31.12.2008  21,29  138,39  6,81  44,28  

01.01.2009-30.06.2009  22,20  144,30  7,10  46,18  

01.07.2009-31.12.2009  23,10  150,15  7,39  48,05  

01.01.2010-30.06.2010  24,30  157,95  7,78  50,54  

01.07.2010-31.12.2010  25,35  164,78  8,11  52,73  

01.01.2011-30.06.2011  26,55  172,58  8,50  55,23  

01.07.2011-31.12.2011  27,90  181,35  8,93  58,03  

01.01.2012-30.06.2012  29,55  192,08  9,46  61,47  

01.07.2012-31.12.2012  31,35  203,78  10,03  65,21  

01.01.2013-30.06.2013  32,62  212,03  10,44  67,85  

01.07.2013-31.12.2013  34,05  221,33  10,90  70,83  

01.01.2014-30.06.2014  35,70  232,05  11,42  74,26  

01.07.2014-31.12.2014  37,80  245,70  12,10  78,62  

01.01.2015-30.06.2015  40,05  260,33  12,82  83,31  

01.07.2015-31.12.2015  42,45  275,93  13,59  88,30  

01.01.2016-31.12.2016  54,90  356,85  17,57  114,19  

01.01.2017-31.12.2017  59,25  444,38  18,96  142,20  

01.01.2018-31.12.2018  67,65  507,38  21,65  162,36  

01.01.2019-31.07.2019  85,28  639,60  27,29  204,67  

01.08.2019-31.12.2019  85,28  639,60  38,38  287,82  

01.01.2020-31.12.2020  98,10  735,75  44,15  331,09  

 01.01.2021-31.12.2021  119,25 894,38 53,66 402,47 
        


