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DAVACI: Ali Haydar TURHAL
VEKİLİ: Av. Ruken SÜPHANDAĞ ÜNÜVAR
Incırlı Cad. Lımon Çıçeğı Sok. No:4/A Lımon Apt. K:4 D:8 Bakırköy/İSTANBUL
 
DAVALI: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İzmit/KOCAELİ
VEKİLİ: Av. Füsun DOĞANAY - Aynı yerde
 
DAVANIN ÖZETİ: Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Röntgen
Teknisyeni olarak görev yapan davacının, sağlık izni (şua) verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun
reddine ilişkin davalı idare işleminin ve dayanağı Radyasyon Güvenliği Komitesinin 10/07/2012
tarihli kararının; mevzuata açıkça aykırı olduğu, şua izninin her yıl için o yıl içerisinde kullanılması
gerektiği, kamu yararı bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ: Usul bakımından, davanın süresinde açılmadığı, esas bakımından ise,
Radyasyon Güvenliği Komitesinin ilgili Yönetmelik hükümlerindeki çalışma usul ve esaslarına
göre faaliyet gösterdiği, davacının yasadaki her yıl ibaresini yanlış yorumlayarak henüz
kazanmadığı bir hakkı kullanmak istediği, bu sebeple açılan davanın yerinde olmadığı belirtilerek
reddi gerektiği savunulmaktadır.
 

TÜRKMİLLETİADINA
 

Karar veren Kocaeli 2. İdare Mahkemesince dava dosyası incelendikten sonra işin gereği
görüşüldü:

Dava; Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Röntgen Teknisyeni
olarak görev yapan davacının, sağlık izni (şua) verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine
ilişkin davalı idare işleminin ve dayanağı Radyasyon Güvenliği Komitesinin 10/07/2012 tarihli
kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Davalı idarenin usule ilişkin itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103.

maddesinde, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım
kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 -
KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları
düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer
mazeret izinleri dışında,ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan
personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin 24.
maddesinde, "Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütahassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal
eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir." hükmüne yer
verilmiştir.
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Öte yandan 05.07.2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile ÇalışanPersonelin Radyasyon Doz
Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Radyasyon Güvenliği Komitesi" başlıklı 6.
maddesinde, "(1) Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji uygulamalarının en az ikisinin
yürütüldüğü bölümleri içeren sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde Radyasyon Güvenliği
Komitesi kurulur. Bu şartın sağlanamadığı illerde bu komite il sağlık müdürlüğü bünyesinde
oluşturulur. (2) Radyasyon Güvenliği Komitesinin etkin çalışmasından, radyasyon güvenliği
hususlarının komiteye bildirilmesinden ve komite tarafından alınan kararların uygulanmasından
idare sorumludur. Bu komitenin görevlerini yürütebilmesi için gerekli olan fiziki ve idari her türlü
imkân idare tarafından sağlanır. Komite başkanı, komitenin asil üyeleri arasından iki yıllığına
seçimle belirlenir. Gerektiğinde Komite görevini etkin ve eksiksiz yerine getirmek üzere yılda en az
iki kez toplanır. Komite, alınan kararları en geç beş iş günü içerisinde idareye bildirir. (3)
Radyasyon Güvenliği Komitesi, TAEK tarafından belirlenen çalışma usul ve esaslarına göre; idari
açıdan sağlık kurum ve kuruluşlarında baştabibe, il sağlık müdürlüklerinde müdüre bağlı olarak
çalışır." hükmüne, 8. maddesinin 11. fıkrasında ise, "Radyasyon kaynağı ile çalışan personelin
sağlık izni yılı içerisinde kullandırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesinde Röntgen Teknisyeni olarak görev yapan davacının, sağlık izni (şua) verilmesi
talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminin ve dayanağı Radyasyon
Güvenliği Komitesinin 10/07/2012 tarihli kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.

Olayda; Radyasyon Güvenliği Komitesinin 10/07/2012 tarihli toplantısında 'sıfırdan
başlayan Radyoloji teknisyeni veya Radyasyon çalışanı bir fiil 12 ay çalıştıktan sonra şua izni hak
eder. Takip eden yıllarda 6 aydan sonra şua iznine çıkabilir.' şeklinde karar alınmışsa da yukarıda
yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, davacının şua izninin verilmesi
yönündeki talebinin reddine ilişkin işlemde ve bu işlemin dayanağını teşkil eden Radyasyon
Güvenliği Komitesinin 10/07/2012 tarihli kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna
varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemlerin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan 108,95
TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL avukatlık
ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta ücreti avansının kararın
kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün
içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 19/03/2014 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 

Başkan
 SALİM CİVAN

 38446

Üye
 CEBRAİL SARIKAYA

 101483

Üye
 ZAFER BİLGİ

 101802

 
 
 
Yargılama Giderleri  :
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Başvurma Harcı :                   24,30 TL
Karar Harcı:
Vekalet Harcı :

24,30 TL
3,75 TL 

Posta Gideri: 56,00 TL
Dosya Ücreti  :                    0,60 TL
TOPLAM: 108,95 TL
C.S.24/03/14


