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DAVANIN ÖZETİ : Kırklareli ili, Lüleburgaz İlpesi Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hemşire 

olarak görev yapan davacının, Bulgaristan'da palıştığı sürelerin intibakında değerlendirilmesinin • iptal 

edilmesinin düzeltilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı Personel 

GeneJ Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih ve"478 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, 657 sayılı Kanun'un 

36. maddesi uyarınca derece kademe ilerlemesinin yapılması gerektiği ileri sürülerek iptali ve parasal 

hakkının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının Bulgaristan'da gepen hizmetlerinin intibakında değerlendiriiemeyeceği 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Genel Tebliğ hükümlerine aykırı bir yön bulunmadığı, ileri sürülerek 

davanın usul ve esas yönünden reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren Edirne İdare Mahkemesi'nce Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın hasım mevkiinden 

pıkarılarak işin esası hakkında gereği görüşüldü: 

Dava, Kırklareli ili, Lüleburgaz İlpesi Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 

davacının, Bulgaristan'da palıştığı sürelerin intibakında değerlendirilmesinin iptal edilmesinin düzeltilmesi 

istemiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 

03.01.2011 tarih ve 478 sayılı işleminin iptali istemiyle apılmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin (C) kısmının 2.bendinde;" Sağlık hizmetleri 

ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt ipinde veya yurt d iş inde 

mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu 

işlerde palışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde gepen süresinden, bu kanun 

ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda gepen süreleri ile 196 ncı maddede belirtiler 

şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl palışanların veya palışacak olanların sürelerinin 

tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta gepmiş sayılarak bu sürelerin her yılı ipin bir 

kademe ilerlemesi ve her üp yılı ipin bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.."hükmü yer 

almaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin (C) kısmında getirilen bu düzenlemelerle 

memuriyet dışında gepmekle birlikte önem ve özellik arz eden bir kısım hizmetlerin memuriyete girişten 

sonra memuriyette gepmiş gibi derece yükselmesi kademe ilerlemesi yapılaması suretiyle bu hizmetlerde 

palışmış olan kişilerin devlet memurluğuna girmesi özendirilerek bu yolla kamu hizmetlerinin niteliğinin 

arttırılması amaplanmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınmaya ilişkin şartları düzenleyen 

48/A-1 maddesinde "Türk vatandaşı olmak" Devlet memuru olabilmenin genel şartları arasında sayılmış ise 

de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 

27.06.1999 günlü ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin gepici 5.maddesinde "Bulgaristan'dan 

Türkiye'ye mecburi göpe zorlanan ve Türkiye'de ikamet eden bu ülke uyruğuna mensup Türk soyundan olan 

kişilerin Devlet memuriyetine alınmalarında Türk vatandaşı olma şartı aranmaz" hükmü konularak bu 
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konuda bir istisna getirilmiş bulunmaktadır. 

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 1989 yılında zorunlu göpe tabi tutularak Türkiye'ye 

geldiği, daha sonra Devlet memurluğuna atandığı, halen sağlık hizmetleri sınıfında Lüleburgaz Devlel 

Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı, davacının Bulgaristanda gepen 15 yıl 11 ay 17 günlük 

süresinin 3/4'nün daha önce Sosyal Sigortalar Kurumunda iken intibakında değerlendirildiği, 5283 sayılı 

Yasa sonrası palıştığı kurumun Sağlık Bakanlığına devri sonrası yapılan incelemede Türkiye ile Bulgaristan 

arasında sosyal güvenlik anlaşmasının bulunmaması nedeniyle söz konusu intibakının iptal edilmesi üzerine 

bu durumun düzeltilmesi istemiyle yapmış -olduğu b'aşvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemin 

iptali istemiyle iş bu davanın apıldığı anlaşılmaktadır. . • 

Kanun koyucu tarafından,375 sayılı KHK'nin gepici 5.maddesi kapsamında bulunan kişilerin Devlet 

memurluğuna alınmasında Türk vatandaşı olma. şartı aranmayarak bu kişilerin yabancı uyruklu iken dahi 

Devlet memurluğuna girebilmesi kabul edildiğine göre bu kişilerin Bulgaristan.uyruğunda iken gepen ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C-2 maddesi kapsamında bulunan hizmetlerinin intibaklarında 

değerlendirilmesi belirtilen yasal düzenlemelerin amacı ife hak ve nesafet ilkelerine uygun düşmektedir. 

Bu durumda, davacının Bulgaristan uyruğunda iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

36/C-2 maddesi kapsamındaki hizmet sürelerinin maddede belirtilen esaslar dahilinde intibakında 

değerlendirilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Öte yandan Mahkememizce hukuka aykırı bulunarak iptal edilen dava konusu işlem nedeniyle 

davacının uğradığı maddi kayıpların davalı idarece tazmin edilmesi gerektiği apıktır. 

Apıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının bu işlemden kaynaklanan parasal 

hakkının davalı idareye başvurduğu 13.12.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı 

idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 85,40-TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T uyarınca 

belirlenen 550,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta 

ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün iperisinde 

Danıştay'a temyiz yolu apık olmak üzere 10/10/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan 

GÜLTEKİN ADA 

Uye 

İLHAN KARKA 

Uye 

MAHMUT KORKMAZ 

94871 101790 107179 

YARGİLAMA GİDERLERİ: 

TOPLAM 

Başvurma Harcı 

Karar Harcı 

Dosya Gömleği 

Posta Gideri 

: 18,40-TL 

:18,40-TL 

: 0,60-TL 

: 48,00-TL 

85,40-TL 
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DAVANIN ÖZETİ : Kırklareli ili, Lüleburgaz llpesi Lüleburgaz-Devlet. Hastanesinde ebe^plârak \* 
' / * 

görev yapan davacının, Bulgaristan'da palıştığı sürelerin intibakında değerlendirilmesinfı^iptaf eğilmesine w 

ilişkin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 17.12.2010 tarih ve 302956 sşyı lraşjerî l irn^ , 

aykırı olduğu, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesi uyarınca derece kademe ilerlemesinin yapijffiaşL ğ | r ^ ^ ^ ' ' 

ileri sürülerek iptali ve maaş farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi i s t e n i l m e d i ? ^ 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının Bulgaristan'da gepen hizmetlerinin intibakında değerlendirilemeyeceği 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Genel Tebliğ hükümlerine aykırı bir yön bulunmadığı, ileri sürülerek 

davanın usul ve esas yönünden reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren Edirne İdare Mahkemesi'nce Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın hasim mevkiinden 

pıkarılarak işin esası hakkında gereği görüşüldü: 

Dava, Kırklareli ili, Lüleburgaz İlpesi Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ebe olarak görev yapan 

davacının, Bulgaristan'da palıştığı sürelerin intibakında değerlendirilmesinin iptal edilmesine ilişkin Sağlık 

Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 17.12.2010 tarih ve 302956 sayılı işleminin iptali istemiyle 

apılmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin (C) kısmının 2.bendinde;" Sağlık hizmetleri 

ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt ipinde veya yurt dışında 

mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu 

işlerde palışarak-yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde gepen süresinden, bu kanun 

ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda gepen süreleri ile 196 ncı maddede belirtiler 

şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl palışanların veya palışacak olanların sürelerinin 

tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta gepmiş sayılarak bu sürelerin her yılı ipin bir 

kademe ilerlemesi ve her üp yılı ipin bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.."hükmü yer 

almaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin (C) kısmında getirilen bu düzenlemelerle 

memuriyet dışında gepmekle birlikte önem ve özellik arz eden bir kısım hizmetlerin memuriyete girişten 

sonra memuriyette gepmiş gibi derece yükselmesi kademe ilerlemesi yapılaması suretiyle bu hizmetlerde 

palışmış olan kişilerin devlet memurluğuna girmesi özendirilerek bu yolla kamu hizmetlerinin niteliğinin 

arttırılması amaplanmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınmaya ilişkin şartları düzenleyen 

48/A-1 maddesinde "Türk vatandaşı olmak" Devlet memuru olabilmenin genel şartları arasında sayılmış ise 
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de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 

27.06.1999 günlü ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin gepici 5.maddesinde "Bulgaristan'dan 

Türkiye'ye mecburi göpe zorlanan ve Türkiye'de ikamet eden bu ülke u y r u ğ u n a mensup T ü r k soyundan olan 

kişilerin Devlet memuriyetine alınmalarında Türk vatandaşı olma şartı aranmaz" hükmü konularak bu 

konuda bir istisna getirilmiş bulunmaktadır. 

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 1989 yılında zorunlu göpe tabi tutularak Türkiye'ye 

geldiği, daha sonra Devlet memurluğuna atandığı, halen sağlık,hizmetleri sınıfında Lüleburgaz Devlel 

Hastanesinde ebe olarak görev yaptığı, davacının Bulgaristanda gepen 15 yrl 9 ay 12 günlük süresinin 

3/4'nün daha önce Sosyal Sigortalar Kurumunda iken intibakında değerlendirildiği, 5283 sayılı Yasa sonrası 

palıştığı kurumun Sağlık Bakanlığına devri sonrası yapılan incelemede Türkiye ile Bulgaristan arasında 

sosyal güvenlik anlaşmasının bulunmaması nedeniyle dava konusu işlem ile söz konusu intibakının iptal 

edilmesi üzerine iş bu davanın apıldığı anlaşılmaktadır. ' 

Kanun koyucu tarafından,375 sayılı KHK'nin gepici 5.maddesi kapsamında bulunan kişilerin Devlet 

memurluğuna alınmasında Türk vatandaşı olma şartı aranmayarak bu kişilerin yabancı uyruklu iken dahi 

Devlet memurluğuna girebilmesi kabul edildiğine göre bu kişilerin Bulgaristan uyruğunda iken gepen ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C-2 maddesi kapsamında bulunan hizmetlerinin intibaklarında 

değerlendirilmesi belirtilen yasal düzenlemelerin amacı ile hak ve nesafet ilkelerine uygun düşmektedir. 

Bu durumda, davacının Bulgaristan uyruğunda iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

36/C-2 maddesi kapsamındaki hizmet sürelerinin maddede belirtilen esaslar dahilinde intibakında 

değerlendirilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Öte yandan Mahkememizce hukuka aykırı bulunarak iptal edilen dava konusu işlem nedeniyle 

davacının uğradığı maddi kayıpların davalı idarece tazmin edilmesi gerektiği apıktır. 

Apıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının bu işlemden kaynaklanan parasal 

hakkının dava apma tarihi olan 03.03.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece 

davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 85,40-TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 

550,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği 

halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün iperisinde Danıştay'a temyiz yolu. 

apık olmak üzere 10/10/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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