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SİRKÜLER
NO: 2020-66 18 MAYIS 2020
KONU: ANLAŞMASINA İLİŞKİN 2020/13 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMU GENELGESİ

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020/13 Sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Genelgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki sosyal güvenlik anlaşması 26/10/2009 tarihinde 
imzalanmış ve 1/12/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sırbistan ikili sosyal güvenlik anlaşmasının uygulanmasına yönelik ülkemiz yetkili kurumu Sosyal 
Güvenlik Kurumu’dur. Bu yetki çerçevesinde iki ülke arasında sosyal güvenlik haklarının hangi belge ve 
bilgilerle sağlanacağı 2020/13 Sayılı genelgeyle belirlenmiştir.

Anlaşmanın uygulanmasında kullanılmak üzere, Türkçe ve Sırpça olmak üzere 25 adet formüler ihdas 
edilmiştir. Kurumca düzenlenecek formülerlerin rumuzunda “TR/SRB”, Sırbistan yetkili kurumlarınca 
düzenlenecek olan formülerlerin rumuzunda ise “SRB/TR” ibaresi yer alacaktır. 

Türkiye’den Sırbistan’a Geçici Görevle Gönderilenler

Anlaşmanın 7’nci maddesi gereği, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan 
işvereni tarafından bir işin icrası için Sırbistan’a 24 ayı aşmamak üzere gönderilenler aynı işverenin ücretli 
çalışanı sıfatını koruduğu takdirde Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir. 

Yine Kanunun 4/1-(b) kapsamında kendi nam ve hesabına çalışanlar da faaliyetlerini geçici olarak 
gerçekleştirmek üzere Sırbistan’a gittikleri taktirde, 24 ayı aşmamak üzere Türk mevzuatına tabi kalmaya 
devam edecektir. 
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Geçici görevlendirme talebi yapılırken çalışan veya işveren tarafından doldurulacak olan Yurt Dışı Geçici 
Görev Talep Dilekçesi (Ek-1) ile ekinde yer alan görev yazısının, Sırbistan’daki işveren ile yapılmış olan iş 
sözleşmesinin, Sırbistan’da çalışacağı iş yeri ve adres bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Başvuruya istinaden TR/SRB 101 formüleri, sigortalının işyerinin kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi (SGİM/SGM) tarafından üç nüsha halinde düzenlenerek iki nüshası 
Sırbistan yetkili kurumuna verilmek üzere sigortalı veya işverene verilecek, bir nüshası ise dosyasında 
saklanacaktır.

Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bendleri kapsamındaki sigortalıların Sırbistan’daki görev süreleri formülerde 
kayıtlı süreyi ya da toplamda 24 ayı aşması durumunda, Anlaşmanın 7’nci maddesine göre yetkili kurumların 
karşılıklı mutabakatı ile 60 ayı geçmemek kaydıyla Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektirler. 

Ayrıca Anlaşmanın 11 inci maddesi gereğince yukarıda belirtilen duruma istisna teşkil eden hallerde de 
Sırbistan tarafıyla mutabık kalınması durumunda, mevzuata tabi kalma süresi uzatılabilecektir. 

SGİM/SGM’lerin yurtdışı servislerine geçici görev süresinin uzatılmasına dair talep geldiğinde SGİM/
SGM, TR/SRB 102 formüleri dolduracaktır.  Toplamda 60 ayı geçmeyecek şekilde görev süresi verilecektir. 

Sırbistan’dan Türkiye’ye Geçici Olarak Gönderilenler 

Sırbistan mevzuatına tabi işveren tarafından ülkemize geçici görevle gönderilen sigortalı, ülkemizde 
çalışmaya başladığı tarihten itibaren azami 24 aya kadar Sırbistan mevzuatına tabi kalacaktır. 

Bu şekilde ülkemize gönderilen çalışanın Sırbistan mevzuatına tabi kalmaya devam edebilmesi 
için Sırbistan yetkili kurumu tarafından azami 24 ayı aşmayacak şekilde düzenlenmiş olan SRB/TR 101 
formülerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Sırbistan mevzuatına tabi çalışmakta iken geçici görevle Türkiye’ye gönderilen Sırbistan sigortalısının 
bu görev süresinin formülerde kayıtlı süreyi ya da toplamda 24 ayı aşması halinde Anlaşmanın 7 nci 
maddesine göre Kurumun onayının alınması kaydıyla, Sırbistan mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir. 

Bu durumda sigortalı hakkında görev süresi bitmeden önce, Sırbistan yetkili kurumunca (SRB/TR 102 
formüleri Kurumun onayının alınması için gönderilecektir. 
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