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İSrellİN ÖZerİ : Davalı idare tarafından, Ankara 5, İdare Mahkemesince

'eiGnT6ffi.1ircl);,izaıaı+qz3sayılıkararln,hukukaaykırıolduğuileri sürüteret ı<aıoırıjıırr,'ru a."rnın reddine (arar verilmesi istenilmektedir,

.ffİi:İı.ffiil?İ:hukukaaykırılıkbulunmadığıileri

TüRK ıııiı_ı-Eri ADıNA

, Karar veren Ankara Bölge idare tıılahkemesi 11, idari Dava Dairesince dosya

incelenerek, gereği görüşüldü :

davacı tarafından,'fıiıı-nizrnet siiresi iii"ından 5434 saYılı Kanunda,öngörülen şekilde

yararlandırılmasına J"r.* edilrnesi "i"*ivı" vapılan bağvurunun reddine ilişkin davalı

ıoarenın08.10,2015tarihliişlemininiptaliistemiyleaçılmıştır,
idare Mahkemesince; 5510 sayılı Kanunuı, yurtırıtıg" girmesinden önce iştirakçi olup

da fiili hizmet süresizamrnından y.r.j.n.nıarın 54'34 
'rY'-n 

(anrn hÜkümlerine tabi olduğu;

buna göre, a.rr.,i.,n ourr*rnu. s+si salıiı'Ka,ıun htıxumıerı u,arlnca değerlendirilmesi

gerekirken, 15.10.1608 tarihinden ;""* gi,e* çalışmalarının 5510 sayılı Kanun

kapsamında oegerıenJirıımesi suretıyıe tıili l-,izöei'stıresi zammından yararlandırılmamasına

ilişkin işlemde huruka uyarlık nuıunmaogi çğr"ı.ç.=iyle dava konusu iŞlemin iptaline karar

verilmiŞtir' 1-.-ı,-ı^i ıi^,^ n,ahL"rrıacinne veri aykırı olduğu
Davalı idare taraftndan, idare Mahkemesince verilen kararın, hukuka

ileri sürülerek, kaldırılmast ve davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir,

Dosyanınincelenrnesinden,AnkaraUlusDevletHastanesindeRöntgenTeknisyeni
olarak olarak görev yapan o"u".,nin, is,,og,ıııog_14,01,2011 tarihleri arasında geçen

çalışmaları için 5 yıl fiiii hizıııet sıresi zammından yararlandırıldığı, 5510 sayılı Kanunun 40,

maddesi ile Fiili Hizmet zaınmı uyguiamaslnınln usut ve Esasları Hakkındaki yönetmelik

uyarınca, beş yılı geçmem.e,k üz:ere nıi r,.i,,""t zıımmından yararlanabileceğinden bahisle,

davacının 14.01.2011 tarihinden ,onirı.i-,;aiışmaları için tiiıi hizmet süresi zammından

yararlandırııamayacag,n" krr., v,arilmesi tizeirıne bakılan daVanın açıldığı anlaşılmaktadır,

5434sayılıEmekliSandıĞtıKanununt"tnMülga32/hmaddesinde,mesleğiolanvebu
sebeple röntgen, radyum v_e benzeri ıyonizan radyasyo.nla bilfiil çalışan tabip, teknisyen,

sağlık memuru, radyasyon fizikçisi,ve ilı,.iiv""l ,r" iyonir.n radyasyonla yine bilfiil çalışan

bilumum personel ve yardımcııeırına, mesıeği icabı, röJıtgen radyum ve benzeri iyonizan

'V - f.GııtrfA= iıo ıricelıilirsiniz.
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radyasyon laboratuarlarırtda geçıın hizmetlerinin l-er yılı için (3) ay fiilT hizmet süresi zamml
verileceği hükme bağlannııştır.

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayı|ı Kanunun 40. maddesinde, bu

maddede belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 ünt;ü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c)

bentleri kapsamında çalışanı sigortalıların pırim ödeme gün sayıIarına, bu işyerlerinde ve
işlerde geçen çalışma sürelerinirı her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiili
hizmet süresi zammı olarak ek eneceği, :i60 günden eksik sürelere ait fiili hizmet süresi
zammının, 360 gün için ekleneıı fiilT hizmet süresi ile orantılı olarak be|irleneceği, anılan
maddenin 11. bendinde, lRadyoaktif ve Doğal ve vapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler,
radyoiyonizan maddelerle veya bütıin di(ier korpüsküler emanasyon kaynakları yapılan
işler ile yapılan işlerde çıılışanlaıa bu işlerde geç€ün hizmetlerinin her 360 günü için 90 gün
fiili hizmet süresi zamrfl verile«ıği, bu macidenin birinci fıkrası hükmüne göre hesaplanan
fiili hizmet süresi zammır]ın, yu}ıarıdaki tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan
sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş 1,ılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta
kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına ekleneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer yandan 5510 sayılı Kanunun {3eçici 4. maddesinin 8. bendinde, Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve
karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları
hakkında 5434 sayılı Kanunun b,u Kanunun yürür|üğe girmeden önceki hükümleri uyarınca
işlem yapılacağı hüküm aitına alııımıştır.

27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımianan Fiili Hizmet Süresi
Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakl<ında Yönetmeliğin Fiili Hizmet Süresi
Zammının Değerlendirilmesi başlıklı 9. rnaddesinin ikinci,bendinde, Maluliük, yaşlılıkve ö|üm

sigortaları uygu|amasında, birinı;i fıkraya Eöre iıesaplanan fiili hizmet süresi zammının,
sigortalının; Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun; a)(1) ila (9),

(11), (12)ve (15) inci sıreılaı:ında yer alanlar için beş yılı, b)(13) ve (14) üncü sıralarında yer
alanlar için sekiz yılı geçmemek üzere prim ödeme gün saylsına ekleneceği, yine, söz
konusu Yönetmeliğin Geçici 1, maddesinin dörcjüncü bendinde ise; 2008 yılı Ekim ayı
başından önce 5434 sayılı Kanınıın mülgıı 32, maddesi kapsamındaki fiili hizmet süresi
zammı ile 2008 yılı Ekim ayı başından sonrak'fiili hizmet süresi zammının sigortalılık
süreierine ekleneceği, ancak, önceki süres.i Kanunun 40. maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtilen süre sınırlamasından iazla ise önce}ıi sürelerinin değerlendirileceği, sonraki
sürelerin ise değerlendirilırıeyecerği kurala bağlanm ıştı r.

Düzenleyici işlemlerin 1ıürürlüğe ı3irdiklı;ri tarihten sonraki hukuki durumiara
uygulanabilecekleri genef hukuk kuralı olmııkla birlikte, yeni çıkarılan kanunda yer verilen
geçici maddeler ile önceki kanundan kaynaklıınan bazı hakların korunmasına ilişkin
hususların düzenlenmesi mümkündür, Ancak bu cjurumda da yapılacak yeni uygulamalarda
geçici maddede belirtilen sınırlaır,aların esas alınat:ağı aşikardır.

Buna göre; 5510 sayılı Kaınunun yürüirlük tıırihinden önce 5434sayılı kanun uyarınca
hak edilmiş olan fiili hizmet süresi zamfnI 5 yıldan az ise 5 yıla tamamlanıncaya kadar fiili

hizmet süresinden yararlandırılınaya devam edileceği, 5 yıldan fazla ise söz konusu
süresinin tamamı hizmetinde deljerlendirilet;eği aııcak bundan sonra geçen süreler için fiili
hizmet süresi zammı verilmeyeceği anlaşılmııktadıı,. :

,2l3, 
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Bu durumda, davacının, 5510sayılı Kanunun yürürtüğe girdiği 01.10.2OO8 tarihinden
önceki çalışmaları yönünden 5434 sayılı Kanunun 32ld maddesinde öngörülen usu|e göre,

5510 sjyılı-Kanunun yürürlüğe girdiği O1.10.2008 tarihinden sonraki hizmetlerİ için ise 5510
sayılı Kanunun 40. maddesinde öngörülen usule göre fiili hizmet süresi zammından
yaİarlanabileceği açık olup; 5434 sayılı Kanun kapsamında 5 yıldan daha az süre ile fiili
hizmet süresi zammından faydalanan davacının, 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmesi ile

artık bu Kanunda öngörülen usule uygun olarak ve en fazla 5 yıl süre i|e fiili hizmet süresİ

zammından fayda|anabilecek olması karşısında, beş yıll.ık sürenin sona erdiği M-a1-2011

tarihinden sonİaki çalışmaları için fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasına olanak
bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davacının 14.01.2011 tarihinden sonraki çalışmaları için fiİlihizmet süresi

zammından yararlanamayacağı yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık
bulunmamajı nedeniyle davan,n reddine karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu iŞlemin

iptali yolunda verilen istinafa konu kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin İsriııer BAŞVuRUSUNuN KABuLÜNE,
Ankara s, ioare Mahkemesince veri|en 16,11.2017 tarih ve E:2afiB329,K:2016l4423 saYı|ı

kararın KALDıRıLMASıNA, DAVANıN REDDİNE, mahkeme aşamasında davacı tarafından
yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, istinaf.. aŞamasında davalı

İdarece İar§ılanan 59,0o.-lı yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre

beiirlenen İ.ogo,oo TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak dava|ı idareye veri|mesine,

fi1a.2o18 tarihinde oybirliğiyle ve 2577 sayı|ı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45/6.

maddesi uyarınca kesin olarak karar verlldi.
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