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SOSYAL CÜVSXİİK KURUMU BAŞKANLIĞI
AY. TOLGAY DÖGER
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MerkeziAYDiN

Aydın İii Sal.e İlçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezin,Ce röntgen
leknisyeni olarak ğörer. yapan dava€inın, fiili hizıııet süresi zanrmından yararlandıriiıırasi
yolundaki baş,u.ııırısunrın reddine yönelik 17n1l2ü12 tarih ve 7a.487.157 sayılı davalı iclare
işleııinin; röntgen teknisyeni olarak, röntgen makinesi ile siirekli diş ile ilgili röntgen filmieri
çektiği" 5510 sayılı Kanun'un 4ü. maddesi uyannca. fiili hizııet zamrnından yararlandırılırrası
gerektiği. koııuyla ilgili emsal yargı kararları brılunduğu ileri siirülerek iptali istenilmektediı.

SAVUNMAN1N ÖZErİ ; Ustıide davanrn siiresinde açılıp- açılmadığının re'sen
araştirılması gerekitği, esa§ta ise, diş muayenelerinde yapılaıı fiiırı çekimi sırasıncia soruııiı.ı
kiŞiniıı, hastayı veya filmi hıtııadığı gibi. filmin hastanın kendisi veya yakını tarafından
tıfulduğu, bu nedenle dayaçının fiili hizrnet zamriıından yararlanmasının mümkün
bulunı:ıadığı savunulmaktadır.

rıınr ivıİrıgrİ ADINA

Karar veten Aydın 1. İdare Mahkemesi'nce dava dcsyası incelenerek işiıı gereği
göruşüldü:

Davah idarenin süre itirazi yerinde görüimeyerek işin e§asina geçilıii"
Daya: Aydın lii Söke llçesi Ağız ve Diş Sağhğı Merkezinde röntgen teknisyeni olarak

görev yapan davacının, fiili hizmet siiresi zaıııııındaır yararlandırılrnası yolundaki
başvurusunun reddine yönelik 17laIl\al2 tarih ve 70.487.157 sayılı davalı idare işleıııinin
iptali istemiyle açılmışhr.

5510 sayıli Sosyai Sigoıtalar ı,e Genel Sağiık Sigortası Kanunu'nun 4ü. maddesinin
ikhıci fıkrasınin 11. ııumaraiı bendi ile radyoaktif ve radyoiyonizan maıldelerle yapılan
işleıde çalışanlardan. doğal ve yapay radyoaktii radyoiycnizaıı maödeler veya 6tltii,ı
koıpiiskiiler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde fiilen çalışan sigortalıların bu işlerde
geÇen siirçlerinin her 36ü günü için 90 giuı fiili lıizrnet siiresi zaıılıılı ekleneceği İıükme
bağianmıştır.

Daı,a dosyaslnln incelenmesinden; davaciırın Uşak Devlet Hastanesinde röntgen
teknisyeni olarak çalışııakta iken aynı ünvan ile Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine
atairdığı, brıradaki görevine 31/011201i ıarihinde başladığı. brıradaki hizmetinin fıili iıizmet
siiresi zammından yararlandırıiması istemiyle yaptığı başvurtinun dava konusu işiemle reddi
üzerine görüimekte olan davanın açıldığı anlaşılınaktadır.

Olayda, dava dosyasında mevcut Türkiye Atom Enerjisi Kunımu tarafından,
radyasyon kaynağından dolayı Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine, röntgen ünite.lerinde
röntgen çekimi yapılabilmesi içiır lisans belgesi verildiği. davaçının brı cihazla birlikte
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