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DAVANlN ÖZETi
: istanbul Ycdikule Göğüs Hastaltkları ve Göğüs Ccrrahisi Eğitim vc
Araştırma Hastancsinde Röntgcn Tcknisyeni olarak görev yapan davacının l5.10.2008 taıihinden
sonra 5510 §ayllı Kanunun 40. maddesinin Jl. bendi uyarlnca geçen çalışmalarına göre llili hizmet
süresi zammından yararIandınlmamasına iIişkin davalı idarenin 26.5.2009 gün ve 24 §ayılü işlelninin,
kanunların ve yönetmelikle.in yürürlüğe girdikten sonraki olaylaİa uygulanacağı, kendisinin 5434
sayılı kanuna tabi o]duğu. kazanılmlş hakklntn korunmasl gerektiği iIcri sürülcrek iptali

isıcnilmektcdiı.

Öznri

l

,: Davaclnın 5 yıl l ay 14 gün fiili hizmet süresi zammından
yararlandırıIdığı. 15.10-2008 tarihinden itibaren ise beş yıldan fazla fiili hizmet süresi zammından
yararlandlnlamayacağl, dava konusu işlemin hukuka
mevzuata uygun olarak tesis edildiği
bclirtileıck davanın reddi gerektiği savunulmaktadıL

sAvUNMANlN

ve

TtjRK

]\l

ILt.ETl ADtNA

Hüküm vcrcn Ankara l0, idaıe Mahkemcsi'nce işin gcrcği görüşüldü|
Dara, isıanbul Yedikule Göğüs Hastallklarü ve Göğüs Cenahisi Eğiüim ve Araşllrma
Hastanesjnde Röntgen Teknisyeni olarak görev yapan davacının 15.10.2008 tarihinden sonra 55l0
sayılı Kanunıın 40. maddesinin Il. bcndi uyarünca geçen çalışmalanna göre fiili hizmet süresi
zaıımından yamrlandlnlmamasına ilişkin davalı idaİenin 26.5.2009 gün ve 24 sayllı işleminin iptali
istcmiyle açılmıştır.
5434 sayıll Emekli sandığı Kanununun Mülga 32.h maddesinde, mesleği olan ve bu §ebeple
Iöntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonla bilfiil çallşan labip, teknisyen. sagllk memuru,
radyasyon fizikçisi ve leknisyeni ve iyonizan radyasyonla yine bilfiil çalışan biIumum personcl \e
yardımcllarlna, mcsleği icabı, röntgen rad},um vc benzcri iyonizan radyasyon laborafuarlarında gcçcn
hizmetlerinin her yllı için (3) ay fiili hizmet sütesi zamml verileceği hükme bağlanmıştır.
01.10.2008 taİihinde yürürlüğe giren 5510 sayıll Kanunun 40. maddesinde, bu maddede
beli(ilen işyerlerinde ve işlerde ,l ünçü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamlnda
çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına. bu işyerlerindc ve işlc.de geçen çaI!şma sürelerinin
hcr ]60 günü için karşılarında gösterilcn gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklencccği,
360 günden cksik sürelere ait fiili hizmct süresi zamınlnın,360 gün için eklcnen fiili hizmct sürcsi ile
oranhlü olarak belirlenecegi, anılan maddenin l l. bendinde. Radyoaktif ve Doğal ve yapay radyoaktif.
radyoiyonizan maddeler, radyoiyonizan maddelerle veya bütiin diğer korpüsküler emanasyon
kaynakları yapılan işler ile yapılan işlerde çaIüşanlaıa bu işierde geçen hizmetle.inin her 360 günü içjn
90 gün fiili hizmet süresi zammı verileceği, bu maddenin birinci fikrası hükmüne göre hesaplanan {'iili
hizmct sürcsi zammının, yukarldaki tablonun (l3) ve ( l4) numarall slrasında yer alan sigortalllar için
sekiz. digcr sigorlalülar için beş yılı geçmemek üzeıe uz-un vadeli sigorta kollan uygulamasında prim
ödçme gün sayısüna ekleneceği hükme bağlanmlştlr.
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Diğer yandan 55l0 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesinin 8. bendinde, Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibanyIa bu Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fikrasının (c) bendi kapsamına almanlann kesenek ve karşılıklan, fiili hizmeı
zammü ve itibari hizmet süresi karşılıklan ile %l00 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bı.ı
Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılacağı hüküm altlna alınmıştlr.
2'7.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fiili Hizmet SüIesi zammü
Uygulamasının Usul ve Esaslan Hakklnda Yönetıneliğin Fiili Hizmet Süresi Zammtnln
Değerlendiıilmesi başlıklı 9. maddesinin ikinci bendinde, Malullük. yaşlıllk ve ölüm sigortaları
uygulamasmda, birinci fikaya göıe hesaplanan fiili hizmet süresi zammının, sigortalının;
Yönetmeliği. 5. maddesinin birinci flkasünda yer alan tablonuni axl) ila (9), (l l), (l2) ve (l5) inci
sıralarında yer alanlar için beş ylll, b)( l3) ve ( l4) üncü sıralannda yer alanlar için sekiz yılı geçmemek
üzere p.im tideme gün saylsına ekleneceği, yine, söz konusu Yönetmcliğin Geçici l. maddcsinin
dördüncü bendinde ise; 2008 yıh Ekim ayı başından önce 5434 sayll| Kanunun mülga 32. maddcsi
kapsamündaki fiili hizmet süresi zamml ile 2008 yılı Ekim ayı başlndan sonraki fiili hizmet süresi
zaıımının sigortalılık sürele.ine ekleneceği, ancak, önceki süresi Kanunun 40. maddesinin üçüncü
likrasında belirtilen süre sıntrlamasmdan fazla ise önceki silİelerinin değerlendirileceği, sonraki
sürelerin ise değer|endirilmeyeceği kurala bağlanmlşİr.
Buna göre: 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 543,1 sayılı kanun uyarınca hak
cdilnıiş olan fiili hizncl sü.esi zammı 5 yıldan az ise 5 yıla taınamlünıncaya kadar fiili hizııeı
sü.esinden yararlandırtlmaya devam edileceği, 5 yıldan fazla ise söz konusu süresinin lamamı
hizmetinde değerlendirileceği ancak bundan sonra geçen süreler için fiili hizmet süresi zammı
verilmcyeceği anlaşlImaktadır.
Dosyanln incelenmesinden, istanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları vc Göğüs Cenahjsi Eğitim
ve Araştıİma Hastanesinde Röntgen Teknisyeni olarak görev yapan davacının 5434 sayılı Kanunun
(mülga) 32. maddesinin (h) fikrası uyarınca 01.12.1981-14.08.1989, l5.10.1990-14,10.2008
tarihleri arasmda günde 5 saat röntgen, radyum ve iyonizan radyasyonla bilfiil çalışığı ve
radyasyon görevlisi saylldüğl an|aşlldtğlndan bu süre için 5 yıl, ll ay. 14 gü. fiili hizmet süresi
zammlnda. yararlandtnldığl, 2'1.09.2008 tarih ve 27010 sayıh Resmi Gazetede yayınlanan Fiili
Hizmet Zammı Uygu|ama§lntnın Usul vc EsasIarı Hakklndaki Yöneımelik uyannca, 5510 sayılı
Kanunun 40. maddesinin ll.bendine göre radyoaktif ve ıadyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde
çaltşan sigortalılarln beş ylh geçmemek üzere fiili hizmet zammmdan yararlanarak prim ödeme gün
sayısına ekleneceğine karar velildiği, bu nedenle 15.10.2008 tarihine kadar 5434 sayılı Kanunun
(mülga) 32,maddesinin (h) fikrasma göre davacının 5 yl ll ay fiili hizmet süresi zammmlndan
yararlandınldığı, l5,l0.2008 tarihinden sonra ise §öz konusu Yönetmelik Ka.aİı uyannca sigortalılartn
beş yıldan fazla fiili hizmct sütcsi zammlndan yaraİ|andlnlamayacaklanna karar verildiğinden bahislc
dava konıısu işlemle davacınln bu tarihten sonra 5510 saytll Kanunun 40. madde§inin ll. bendi
uyannca geçen çalışmalarının fiili hizmet zammından yamrlandınlmaması üzerine bakılan davanın
açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukanya ahnan mevzuat hiikiimlerinin birlikte incelenmesinden, 55l0 sayılı Kanunun Gcçici
4. maddesinin 8. bendinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olanlann fiili hizmet
zamml hakklnda 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürülüğe giİmeden önceki hükümleri uyarınca
işlem yapılacağı, birbaşka deyişle 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce iştirakçi olupta
fiili hizmet süfesi zammlndan yararlananların 5434 sayılı Kanunun hükümlerine tabj olduğu ifade
edilmektedir.
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Bu durumda, davacının durumunun 5434 sayılı Kanun hükümleri uya.ınca değellendirilmesi
gerekirken davacının l5.10.2008 tarihinden sonra geçen çalışmalannm 55 l0 sayı|ı Kanun kapsamında
değerlendirilcrek fiili hizmet süresi zammından yararIandınlmamasına ilişkin dava konusu işlemde
hukuka uyaıIık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaIine, aşağıda dökümü yapılan 68.80 TL
yargllama gidcrinin davalı idareden allnarak davacıya veriİmesine, anan posta ücletjnin isteği halinde
davaclya iadesine, karann tebliğini izleyen tarihten iıibaren 30 gün içinde DanıŞtay'da temyiz yolu
açtk olmak üzere, t8.03.20I
tarihinde oybiıliğiyle kalarverildi,

l

Başkan
ESATToKLU

Uye
GÜNGÖR
l03l38

ENDER

]]839

Y^RGlLAMA GiDERLERi
Baş!,rılma Harcı
Karal Harcl
Posta

Gidcri

ToPLAM

:

l5,60 TL
l5,60 TL

:

37,60

TL

68,80

TL

:

Uye

KADiR sAY
l03l42

T.C.

l)ANtŞTAY

()NIüiRiNci D-AiRE
l]ıas No:20l |/525I

Karar

No .20l2/7221
Temyiz i§teminde Bulunan (Davalı)

Vekili

:

: Sosyal

Gtivcnlik Kıırumu Başkanlığı

Av. Betiıl F. Dolgun
Ziya Gökalp Cad. No:l0 - Kızılav/ANKARA

Karşl

Tıraf(Daracl)

İstemin

Özeti

: Nursen Ağar

:

'felsiz Mah. 8l. Sok.
Özbek Apt. No: l3120
Zeytinbumu - iSTA]\IBUL

Sağlık Bakanlığl'na bağlı Ycdikule Göğüs Hasta]lklaı ve
Göğüs cenahisi Eğitim ve Araştlrma }lastanesinde İöntgen teknisyeni olarak görev
yapan ve
l5,10,2008 tarihine kadarki çalışmalaİı nedeniyle 5434 sayıIı Kanunun 32,
maddesinin (h) fıkrası
uyarınca fiiIi hizmet süresi zaınmından yararlandırılan davacı tarafindan,
bu tarihten sonraki
çalışmaIarının da fiili hizmet süresi zammında değerlendirilmesi talebiyle yapılan başvırrunun
reddine ilişkin işlemin iptaline kaıaı verilmesi istemiyle açılan davada; dava
konusu işlemin ipıali
yrrlunda verilen Aıkara l0. İdaıe Mahkemesinin l8.03.20ll tarihli vc E:20l0/I548.
K:20l l/3li9.
sayılı karannın; davalı iddıe tarafından, hukuka aykın olduğu ileri sürülmekte vc
.emyizcn
inc(|L.ncr(k b(),/uImasl isteniImekledir,

savunmanın Özcti
Danlşta y Tetkik
Düşüncesi

fiekimi

:

savunma verilmemiştir

:

Demet Bilgiş

:

Temyiz istemininreddi gerektiği düştinülmektedir

TüRK MiLLETİ ADlNA
Hüktim veıen Danıştay onbirinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği
anlaşıldlğından
yürüımenin durduruImasl istemi hakkında karar veıilmeksizin işin gereği görüşüldü:
idare ma]ıkemeleri tarallndan verilen k**lunn İe.yi, yolu ile incelcnerek
bozulabilmeleri, 2577 sayılı idaıi Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde
belirtilcn
nedenIerdcn birinin buIunması halinde mümkündü.. idaıe Mahkemcsincc
verilen karar vc
dayandtğt gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek
bir sebcp dc
bulunmadığından temyiz isteminin İeddi ile an an kaıarın oNANMASINA;
ıemyiz giderlerinin
istcmde bulunan üzerinde bırakılmasına, l3.11.20l2 tarihinde
oybirliğiylc karar veriidi.
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Danlştay onbirinci Daaresance verilen 13..11.2012 tarih|i
ve
E:2o1115251: K:2o12n224 sayfi kararln; davall ldare
tarafından düzeltalmesi istenilmektedir

savunmanln

Özeti

oan|ştav Tetkik H5kimi
D

2577

say

uncesl

:

Savunma verilmemiştir.

:

Bekir zeybek

Karar.n düzeltilmesj djlekçesinde

ileri sürülen nedenler.
ldari Yargllama Usulü Kanunu'nun 54'üncü maddesinde
yazlll nedenlerden hiçbirine

uymadüğlndan istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir

TüRK M|LIETiAolNA
Hüküm Veren Danlşlay onbirinci Dairesince işin gereği
görüşüldü:

Danlştay dava daireleri ile idari veya vergi Dava Daireleri
kuru|lan taraflndan verilen
kararlann düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerin' gerektiren
sebepler, 2577 sayılı ldari
Yargllama Usulü Kanunu'nun 54. maddesinin 1.flkraslnda
gösterilmiş; aynl maddenin 2.
flkrasında ise anllan daire ve kurullann kararün düzeltilmesj
isteminde ilerisürülen sebeplerle bağlı
oIduklan beljrtilmaş bulunmaktadlr. Kararın düzeltilmesi
islemini içeren dilekÇede ileri sürijlen
sebepler, anllan maddede sayllan sebeplere uymadığlndan,
düze|tme jŞteminin REDDİNE;
10.3.2015 tarihinde oyçokluğu ile karar Verildj
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sağ|lk Bakanllğl'na bağl| Yedikule Göğüs Hastahklarl ve Göğüs cerrahisi Eğitim Ve
Araşt|rma Hastanesande röntgen teknisyeni ola.ak görev.yapan ve 5434 sayllü Kanunun 32,
maddesinin (h) flkrasl uyannca 5 yıl '11 ay fiili hizmet süresizammlndan yaradandlnlan davacln.n;
5 ylldan fazla frilj hizmet süresinden yararlanamayacağlndan, ,15.10.2008 taİihinden sonra 5510

saylll Yasa Uyarlnca fili hizmet zamm| uygulanamayacağl yolunda tesis edilen dava konusu
aşlemin iptali yolunda verilen kararl onayan

kararın düzeltilmesi istenilmektedir,

UyuşmazlIk röntgen teknisyeni olarak çaİşmakta iken 5510 saylll Yasanln 4/c maddesj

kapsamına allnan davaclnln, yararlandlrllacağ| fiili hizmet süresizammlnln hesaplanmaslna ilişkin
bulunmaktadlr,

5510 saylll Kanunun geçici 4.maddesinin sekizinci flkras|nda "Bu Kanunun yürürlüğe

girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarlyla bu Kanunun
4, maddesinin birinci flkraslnln (c) bendi kapsamlna allnanlafln kesenek ve karşlİlklarü, İiıli hizmet
zamm| ve itibarihizmet süresi karşlllklarl ile %100 artş farklan hakklnda 5434 saylll Kanlnun bu

Kanunun yürürlüğe ğirmedei1 'öncekİ hukumleri' uyannca' işlerh yipiıır-" atizenıimeii' yapiımlş
anllan Yasa'nln 4o.maddesinde ise; fiiii hlzmet süresi zammlna llişkin kurallar bellrlenmiş.

Uygulanabilecek fiila hizmet süresi zammt, yapılan qöreve göre; 5 ve 8 yll olarak gösterilmjş,

kapsama allnan ilgililerin 5434 sayll| Yasa uyannca yararlandırllacaklan

f]jla

hizmet süresinin,

5510 sayllı Yasa da öngörülen toplam sürenin hesaplanmaslnda dikkate a|lnacağ. yönünde bir
kural qetirilmemiştir.

Öte yandan, 5510 sayllı Ya§a yünirlüğe girdiği 1.1o,2oo8 tarihi itibariyle sonuç
doğurmaya baş|amlş, fiili hizmet süresi zammlndan yararlanllabilecek toplam süreye ilişkin olarak
geriye yönelik uygulama yapılabilmesini öngören bir düzenleme de yapllmamlştlr.

Açlklanan neden|e dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadlğından, kararin
kaldlrı|arak, ldare Mahkemesi kararlnln anllan gerekçeyle onanmasl gerektiği oyu ile Dajre
karanna karŞlylz.
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