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   Aynı Yerde Çankaya/ANKARA 
 
DAVANIN ÖZETİ           :  Beyl�kdüzü Ağız ve D�ş Sağlığı Merkez�'nde radyoloj� tekn�ker� olarak
görev yapan davacı tarafından davalı �dare bünyes�nde göreve başladığı 13.01.2004 tar�h�nden bu yana
toplamda 4234 gün denet�ml� alanlarda f��len radyoloj� tekn�ker� olarak görev yapmasına rağmen f��l�
h�zmet zamlarının yatırılmadığından bah�sle yatırılmak suret�yle davacının f��l� h�zmet süres�
zammından yararlandırılması taleb�yle yaptığı 17.06.2019 tar�h 228 sayılı başvurusunun zımnen
redd�ne �l�şk�n �şlem�n; Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumunun 12/04/2011 tar�hl� ve 5010 sayılı Radyoloj� C�hazları
L�sansları konulu görüş yazısında panoram�k d�ş, per�ap�kal d�ş, per�ap�kal mob�l d�ş, volümetr�k d�ş tomograf�
c�hazlarının radyoakt�f kaynaklar olarak sayıldığı, davacının bu c�hazlar �le çalıştığı, Radyasyon Güvenl�ğ�
Tüzüğü’nün 2. maddes�ne göre radyasyon görevl�s� sayıldığı, 5510 Sayılı Kanun’un 40.maddes� gereğ� f��l� h�zmet
zammından faydalandırılması gerekt�ğ� hukuka aykırı olduğu �ler� sürülerek �ptal�ne ve özlük haklarının �ades�ne
karar ver�lmes� �sten�lmekted�r. 
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : 2004 yılında Bakanlık bünyes�nde göreve başlayan davacının 07.09.2018 tar�h�nden
�t�baren Beyl�kdüzü Ağız ve D�ş Sağlığı Merkez�'nde sağlık memuru (röntgen) olarak çalıştığı, dava d�lekçes�nde
bel�rt�len sürelerde h�zmet verd�ğ� hastanelerde �yonlaştırıcı radyasyon kaynaklarıyla çalışmayan ve radyasyon
görevl�s� sayılmayan davacının f��l� h�zmet zammından faydalandırılmasının mümkün olmadığı, dava konusu �şlem�n
hukuka uygun olduğu, davanın redd�ne karar ver�lmes� gerekt�ğ� savunulmaktadır. 
 

TÜRKMİLLETİADINA 
Karar veren İstanbul 12. İdare Mahkemes�'nce, duruşma �ç�n önceden taraflara duyurulan

01.07.2020 günlü duruşmaya davacı Ahmet Kenar vek�l� Av. Emrullah Gözcü'nün geld�ğ�, davalı
�darey� tems�len gelen olmadığı görülerek gelen tarafa usulüne uygun olarak söz ver�l�p açıklamaları
d�nlend�kten sonra dava dosyası �ncelenerek �ş�n gereğ� görüşüldü: 

Dava, Beyl�kdüzü Ağız ve D�ş Sağlığı Merkez�'nde radyoloj� tekn�ker� olarak görev yapan
davacı tarafından davalı �dare bünyes�nde göreve başladığı 13.01.2004 tar�h�nden bu yana toplamda
4234 gün denet�ml� alanlarda f��len radyoloj� tekn�ker� olarak görev yapmasına rağmen f��l� h�zmet
zamlarının yatırılmadığından bah�sle yatırılmak suret�yle davacının f��l� h�zmet süres� zammından
yararlandırılması taleb�yle yaptığı 17.06.2019 tar�h 228 sayılı başvurusunun zımnen redd�ne �l�şk�n
�şlem�n �ptal� �le özlük haklarının �ades�ne karar �stem�yle açılmıştır. 

5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanun'un 40. maddes�nde; madde
kapsamında sayılan �şyerler�nde ve �şlerde 4'üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�
kapsamında çalışan s�gortalıların pr�m ödeme gün sayılarına, bu �şyerler�nde ve �şlerde geçen çalışma
süreler�n�n her 360 günü �ç�n karşılarında göster�len gün sayılarının, f��lî h�zmet süres� zammı olarak
ekleneceğ�, 360 günden eks�k sürelere a�t f��lî h�zmet süres� zammı, 360 gün �ç�n eklenen f��lî h�zmet
süres� �le orantılı olarak bel�rleneceğ�, Çalışmanın f��l� h�zmet süres� zammı kapsamında
değerlend�r�leb�lmes� �ç�n, tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında bel�rt�len s�gortalılar har�ç
s�gortalının kapsamdak� �şyerler� �le b�rl�kte bel�rt�len �şlerde f��len çalışması ve söz konusu �şler�n
r�skler�ne maruz kalmasının şart olduğu düzenlemes�ne; aynı Kanun'un 40. maddes�n�n 2. fıkrasının
12. bend�nde �se radyoakt�f ve radyo�yon�zan maddelerler yapılan �şlerde çalışanların her 360 günlük
çalışma süres� �ç�n 90 günlük f��l� h�zmet zammından yararlanacakları �fade ed�lm�şt�r. 

27.09.2008 tar�hl� ve 27010 sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan F��l� H�zmet Süres� Zammı



y y y
Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�n 5. maddes�nde; f��l� h�zmet süres� zammı
uygulamasından Kanunun 40'ıncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan ve aşağıdak� tablonun b�r�nc�
sütunundak� �şler/�şyerler�nde çalışan ve �k�nc� sütunda bel�rt�len �şler� yaparak söz konusu �şler�n
r�skler�ne maruz kalan s�gortalılar yararlandırılacağı hükmüne yer ver�lm�ş, Yönetmel�ğ�n 5.
maddes�n�n 2. fıkrasının 11. bend�nde �se f��l� h�zmet zammından yararlanacak k�ş�ler arasında
radyoakt�f ve radyo�yon�zan maddelerle yapılan �şler �le doğal ve yapay radyoakt�f, radyo�yon�zan
maddeler veya bütün d�ğer korpüsküler emanasyon kaynakları �le yapılan �şlerde çalışanlar sayılmıştır. 

7.9.1985 tar�hl� ve 18861 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan Radyasyon Güvenl�ğ�
Tüzüğü'nün 2/K maddes�nde, "radyasyon görevl�s�", sürekl� olarak denet�ml� alanlarda veya
radyasyon kaynaklarıyla çalışan k�ş� olarak tanımlanmış;denet�ml� alanlarda veya radyasyon
kaynaklarıyla geç�c� olarak veya ara sıra çalışan k�ş�ler�n radyasyon görevl�s� sayılmayacakları kurala
bağlanarak, (D) bend�nde de "radyasyon kaynağı", �yonlaştırıcı radyasyon yayınlayan radyoakt�f
maddelerle radyasyon yayınlayıcı veya üret�c� aygıtlar olarak tanımlanmıştır. 

24.3.2000 günlü ve 23999 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren
Radyasyon Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�'n�n 3. maddes�n�n (h) bend�nde; "radyasyon görevl�s�";
Yönetmel�ğ�n 10. maddes�nde bel�rt�len yıllık doza maruz kalma olasılığı olan ve bu Yönetmel�ğ�n 15.
maddes�nde bel�rt�len denet�ml� ve gözet�ml� alanlarda görev� gereğ� radyasyon kaynağı �le çalışan k�ş�
olarak tanımlanmış; anılan Yönetmel�ğ�n 15. maddes�nde; maruz kalınacak yıllık dozun 1mSv değer�n�
geçme olasılığı bulunan alanların "radyasyon alanı" olarak n�telend�r�leceğ� bel�rt�lm�ş ve radyasyon
alanları radyasyon düzey�ne göre "denet�ml� alanlar" ve "gözet�ml� alanlar" olarak sınıflandırılmıştır. 

5.7.2012 tar�h ve 28344 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan Sağlık H�zmetler�nde
İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları �le Çalışan Personel�n Radyasyon Doz L�m�tler� ve Çalışma
Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�n 2. maddes�nde �se,Yönetmel�ğ�n kapsamı radyasyon kaynağı �le
teşh�s, tedav� veya araştırmanın yapıldığı kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşları �le radyasyon
kaynaklarıyla çalışan personel olarak bel�rt�lm�ş; "Tanımlar" başlıklı 4. maddes�nde de, "denet�ml�
alanlar", "radyasyon görevl�ler�n�n g�r�ş ve çıkışlarının özel denet�me, çalışmalarının radyasyondan
korunma bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görev� gereğ� radyasyon �le çalışan k�ş�ler�n
ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarını 3/10’undan fazla radyasyon dozuna maruz
kalab�lecekler� alanlar" olarak; "gözet�ml� alanlar", " radyasyon görevl�ler� �ç�n yıllık doz sınırlarının
1/20's�n�n aşılma �ht�mal� olup, 3/10'unun aşılması beklenmeyen, k�ş�sel doz ölçümünü gerekt�rmeyen
fakat çevresel radyasyonun �zlenmes�n� gerekt�ren alanlar" , "radyasyon görevl�s�"�se "radyasyon
kaynağı �le yürütülen faal�yetlerden dolayı görev� gereğ�, 24/3/2000 tar�hl� ve 23999 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�nde toplum üyes� k�ş�ler �ç�n bel�rt�len doz
sınırlarının üzer�nde radyasyona maruz kalma olasılığı olan k�ş�" olarak tanımlanmıştır. 

Öte yandan, 3153sayılıRadyoloj�, Rad�yom ve Elektr�kle Tedav� ve D�ğer F�zyoterap�
Müesseseler� Hakkında Kanun'un 3. maddes� uyarınca çıkarılan Radyaloj�, Radyom ve
Elektr�kle Tedav� Müesseseler� HakkındaTüzüğün;21.maddes�nde,röntgenve radyum�leda�m� olarak
günde 5 saatten fazla çalışılamayacağı, 22. maddes�nde �segünde5 saat çalışan k�mseler�n hastanen�n
başka b�r yer�nde kulanılamayacağı, bunlarageceuykularını�hlaledecek�şver�lemeyeceğ� bel�rt�lm�ş, 24.
maddes�nde de,bu g�b� müesseselerde her röntgenmütehassısının veya röntgen ve radyum �le �şt�gal
eden k�msen�n yılda 4 hafta tat�lyapmasının mecbur� olduğu bel�rt�lm�ş bulunmaktadır.  

Yukarıda yer ver�len mevzuatın b�rl�kte değerlend�r�lmes�nden; sağlık alanında çalışan
personel�n şua �zn�nden ve f��l� h�zmet süres� zammından yararlanab�lmes� �ç�n öncel�kle radyasyon
görevl�s� sayılıp sayılamayacağının bel�rlenmes�n�n gerekeceğ�, bunun �se personel�n görev yaptığı
b�r�m ve maruz kaldığı radyasyonun dozuna göre değerlend�rme yapılarak saptanacağı açıktır. 

Dava dosyasının �ncelenmes�nden, Beyl�kdüzü Ağız ve D�ş Sağlığı Merkez�'nde radyoloj�
tekn�ker� olarak görev yapan davacı tarafından davalı �dare bünyes�nde göreve başladığı 13.01.2004
tar�h�nden bu yana toplamda 4234 gün denet�ml� alanlarda f��len radyoloj� tekn�ker� olarak görev
yapmasına rağmen f��l� h�zmet zamlarının yatırılmadığından bah�sle yatırılmak suret�yle davacının f��l�
h�zmet süres� zammından yararlandırılması taleb�yle yaptığı 17.06.2019 tar�h 228 sayılı
başvurusunun zımnen redd�ne �l�şk�n �şlem�n; Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumunun 12/04/2011 tar�hl� ve
5010 sayılı Radyoloj� C�hazları L�sansları konulu görüş yazısında panoram�k d�ş, per�ap�kal d�ş, per�ap�kal mob�l d�ş,
volümetr�k d�ş tomograf� c�hazlarının radyoakt�f kaynaklar olarak sayıldığı, davacının bu c�hazlar �le çalıştığı,
Radyasyon Güvenl�ğ� Tüzüğü’nün 2. maddes�ne göre radyasyon görevl�s� sayıldığı, 5510 Sayılı Kanun’un
40.maddes� gereğ� f��l� h�zmet zammından faydalandırılması gerekt�ğ� hukuka aykırı olduğu �ler� sürülerek �ptal�ne
karar ver�lmes� �stem�yle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlık konusu olayda anılan mevzuat hükümler� �le dava dosyasında bulunan b�lg� ve
belgeler�n b�rl�kte değerlend�r�lmes�nden, radyoloj� tekn�syen� olarak röntgen c�hazı �le 5510 sayılı
Kanun'un 40. maddes�nde sayılan radyoakt�f maddelerle çalışılan �şyer�nde görev yaptığı sab�t olan
davacının, f��l� h�zmet zammından yararlanması gerekt�ğ� sonucuna ulaşıldığından, radyoloj�



tekn�syen� olarak görev yaptığından bah�sle f��l� h�zmet zammının ödenmes� �stem�yle davalı �dareye
yapılan 17.06.2019 tar�h 228 sayılı başvurusunun zımnen redd�ne �l�şk�n dava konusu �şlemde hukuka
uyarlık bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu �şlem�n �ptal�ne, davacının var �se ödenmeyen özlük haklarının
ödenmes� �stem�n�n kabulüne, aşağıda dökümü yapılan 204,95-TL yargılama g�der� �le A.A.Ü.T uyarınca
duruşmalı �şler �ç�n bel�rlenen 2.590,00-TL avukatlık ücret�n�n davalı �dareden alınarak davacı vek�l�ne
ver�lmes�ne, artan posta ücret�n�n kararın kes�nleşmes�nden sonra davacıya �ades�ne, kararın tebl�ğ�n�
�zleyen günden �t�baren 30 gün �çer�s�nde İstanbul Bölge İdare Mahkemes�'ne �st�naf yolu açık olmak üzere
13/07/2020 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�. 
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YARGILAMA GİDERLERİ               : 
Başvurma Har
cı : 

44,40 TL  

Karar Harcı
 : 

44,40 TL  

Vekalet Harcı
 : 

6,40 TL  

Posta G�der�
 : 

108,00 TL  

Dosya Gömleğ�         :                                                            1,75 TL  
TOPLAM : 204,95 TL  


