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SİRKÜLER
NO: 2020-74 23 HAZİRAN 2020
KONU: TÜRKİYE / BOSNA-HERSEK SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN 
UYGULANMASINA İLİŞKİN 2020/17 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
GENELGESİ

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020/17 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Genelgesi

•	 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek arasında 27 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da 
imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1 Eylül 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Sözleşmenin uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerde kullanılacak güncel belgeler 
2020/17 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesiyle açıklanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek arasında imzalanan ikili sosyal güvenlik sözleşmesi 5 
bölümden oluşmaktadır. 

•	 Birinci bölüm genel hükümler,
•	 İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık personeli ve gemi adamları 

ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi 
tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler, 
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•	 Üçüncü bölümde hastalık ve analık sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, ölüm 
yardımı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve işsizlik yardımlarına ilişkin hükümler,

•	 Dördüncü bölümde sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler, 
•	 Beşinci bölümde ise sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile sözleşme 

öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Sözleşme, malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı ile işsizlik 
sigortalarının uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki sigortalılar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde 
belirtilen emekli sandıkları dahil olmak üzere bu kapsamda gelir/aylık alanlar ve bunların aile 
bireylerini kapsamaktadır.

Türkiye bakımından yetkili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu olup, sadece işsizlik sigortası 
bakımından yetkili kurum Türkiye İş Kurumu’dur.

Sözleşmenin uygulanmasında kullanılmak üzere, Türkçe ve Boşnakça olmak üzere iki dilde 18 
adet formüler ihdas edilmiştir. Kurumca düzenlenecek formülerlerin rumuzunda “TR/BH”, Bosna-
Hersek yetkili kurumlarınca düzenlenecek olanların formülerlerin rumuzunda ise “BH/TR” ibaresi 
yer almaktadır.

İkili sözleşmelerin temel ilkelerinden birisi de çalışılan ülke mevzuatına tabi olunmasıdır. Bu 
kurala istisna olarak geçici görevle diğer akit tarafa gönderilenlerin hangi akit tarafın mevzuatına 
tabi kalacaklarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

1. BİR İŞİN İCRASI İÇİN TÜRKİYE’DEN BOSNA-HERSEK’E GÖNDERİLEN 
SİGORTALI

a. İlk 24 Ay İçin

4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan, işvereni tarafından bir işin icrası için Bosna-
Hersek’e gönderilenler ile 4/1-(b) kapsamında bağımsız çalışanlardan faaliyetini geçici olarak 
Bosna-Hersek’te gerçekleştirecekler, 24 ayı aşmamak üzere Türk mevzuatına tabi kalmaya devam 
edecektir.

Geçici görevlendirme talebi yapılırken çalışan veya işveren tarafından doldurulacak olan “Yurt 
Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi” ve ekinde görev yazısı, Bosna-Hersek’teki işveren ile yapılmış 
olan iş sözleşmesi, Bosna-Hersek’te çalışacağı iş yeri ve adres bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi 
gerekmektedir. 

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında bağımsız çalışanlardan faaliyetini geçici olarak Bosna-
Hersek’te gerçekleştirmek isteyenlerden ise “Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi”, görev yazısı, 
(şirket yetkilisi veya ortağı olarak görev yapanlar için) Bosna-Hersek’te bir şirkete bağlı görev 
yapacaklar için yurt dışındaki işyeri ile Türkiye’deki işveren arasındaki ilişkiyi kanıtlayan belge (iş 
sözleşmesi) ve iş yeri ile adres bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. 
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Başvuruya istinaden TR/BH 1 formüleri, sigortalının işyerinin kayıtlı olduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüğü (SGİM) veya sosyal güvenlik merkezi (SGM) tarafından üç nüsha halinde düzenlenerek 
iki nüshası Bosna-Hersek yetkili kurumuna verilmek üzere sigortalı veya işverene verilecek ve bir 
nüshası da dosyasında saklanacaktır.

b. 24 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra

4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların Bosna-Hersek’teki çalışma süresinin 24 ayı aşması 
ve işverenin talep etmesi halinde, her iki akit tarafın yetkili makamlarının önceden onaylaması şartı 
ile toplamda 60 ayı geçmeyecek şekilde istisnai olarak uzatılabilmektedir.

İşverenler tarafından, SGİM/SGM’lerin yurtdışı servislerine gönderilen geçici görev süresinin 
uzatılmasına dair talepler Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (EHGM) gönderilecektir. Bosna-
Hersek yetkili kurumu ile geçici görev süresinin uzatılmasına ilişkin yazışmalar EHGM tarafından 
gerçekleştirilecektir.

2. BİR İŞİN İCRASI İÇİN BOSNA-HERSEK’TEN TÜRKİYE’YE GÖNDERİLEN 
ÇALIŞANLAR

a. İlk 24 Ay İçin

Bosna-Hersek’ten geçici görevle Türkiye’ye 24 ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak gönderilenler 
Bosna-Hersek mevzuatına tabi kalmaya devam etmektedir. Bu şekilde Ülkemize gönderilen 
çalışanın Bosna-Hersek mevzuatına tabi kalmaya devam edebilmesi için, Bosna-Hersek yetkili 
kurumu tarafından azami 24 ayı aşmayacak şekilde düzenlenmiş olan BH/TR 1 formülerinin Kuruma 
ibraz edilmesi gerekmektedir.

b. 24 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra

Sigortalının Türkiye’deki çalışma süresinin 24 ayı aşması ve işverenin talep etmesi halinde, her 
iki akit tarafın yetkili makamlarının önceden onaylaması şartı ile toplamda 60 ayı geçmeyecek 
şekilde istisnai olarak uzatılabilecektir. 

www.pkfik.com
http://www.pkfik.com

