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 • BULGARİSTANDA GERÇEKLEŞEN 
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ 

• EKSİK İNCELEME 
 

 ÖZETİ: Borçlanılmak istenilen 
hizmetlerin tarih ve süreleri, 
davacı tarafından ibraz edilen 
ve Bulgaristan yetkili 
makamlarınca düzenlenmiş 
çalışma belgesinin aslına 
uygunluğu noterlik ya da  
Mahkemece onanmış örneği 
eklenerek, şayet biliniyorsa 
davacının Bulgaristan 
Cumhuriyetindeki vatandaşlık ve 
sigorta numarası da yazılmak 
suretiyle, ibraz edilen belgede 
kayıtlı çalışmanın doğruluğu 
Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal 
Sigorta Enstitüsü’nden 
diplomatik yolla sorularak, 
hasıl olacak sonuca göre bir 
karar verilmesi gerekirken, 
eksik inceleme ile çalışmalara 
ilişkin olarak davacı 
tarafından ibraz edilen çalışma 
karnesi ve/veya Bulgaristan 
Cumhuriyeti Ulusal Sigorta 
Enstitüsü’nce düzenlenen 
“Tasdikname”nin Türkçe 
tercümesi ile yetinilerek 
yazılı şekilde davanın kabulüne 
karar verilmesi, usul ve yasaya 
aykırı olup, bozma nedenidir. 

 
Davacı, yurtdışında geçen çalışmalarının 3201  sayılı Yasa 

gereğince borçlandırılması gerektiğinin tespiti ile bu 
çalışmalarının SSK’lı hizmetlerine eklenmesine karar verilmesini 
istemiştir. 
 

Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne 
karar vermiştir. 

  
Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, 

temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve dosyadaki 
kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki 
karar tespit edildi.  

 
Dava; Bulgaristan göçmeni olarak Türkiye’ye gelen, bilahâre 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığına kabul edilen ve 
Kuruma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olduğu çekişmesiz bulunan 
davacının, Bulgaristan’da gerçekleşen hizmetlerinin, çalışmanın 



yapıldığı tarihte Türk vatandaşı olma ve borçlanma için 2 yıllık 
süre koşulu aranmaksızın 3201 sayılı Kanun uyarınca 
borçlandırılmasının mümkün bulunduğunun tespiti istemine 
ilişkindir.Borçlanılmak istenilen hizmetlerin tarih ve süreleri, 
davacı tarafından ibraz edilen ve Bulgaristan yetkili 
makamlarınca düzenlenmiş çalışma belgesinin aslına uygunluğu 
noterlik ya da  Mahkemece onanmış örneği eklenerek, şayet 
biliniyorsa davacının Bulgaristan Cumhuriyetindeki vatandaşlık ve 
sigorta numarası da yazılmak suretiyle, ibraz edilen belgede 
kayıtlı çalışmanın doğruluğu Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal 
Sigorta Enstitüsü’nden diplomatik yolla sorularak, hasıl olacak 
sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile 
çalışmalara ilişkin olarak davacı tarafından ibraz edilen çalışma 
karnesi ve/veya Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Sigorta 
Enstitüsü’nce düzenlenen “Tasdikname”nin Türkçe tercümesi ile 
yetinilerek yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi, usul 
ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 
 

O hâlde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz 
itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

 
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle 

BOZULMASINA, 13.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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