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DAVANIN 6ZETi: Alanya ilge Devlet Hastanesinceayn ayrr davactlara hitaben

mesai

saatlerine iliqkin kurulan |27 /02/2013 giinlii, 1816 sayrh iqlemler ile Tiirkiye Kamu Hastaneleri
Kurumunca Antalya Kamu Hastaneleri Birli[ine yazian 1710112013 tarih ve 415 saytlt
yazrntn, radyoloji uzmetnr olarak, iyonizen radyasyon kayna[r olan cihazlarla hastalar
iizerinde tetkik yaprlan ve raporlanan radyoloji iinitesinde, denetimli ya da gdzetimli alanlarda
gorev yaptrklarr, radyasyona maruziyet sebebiyle dava konusu iqlem oncesi mesai saatleri
azaltrlmrg iken dava konusu iglem ile 35 saatlik azami gahqma siiresinin kaldrnldr[r, bu
durumun 3153 sayrh Yersa ile belirlenmiq olan 35 saatlik gahqma siiresine ayktrr oldu$u,
Devletin gahganlarrn hayat seviyesine ytkseltmek ve korumakla yiikiimlii oldu[u, radyasyon
g6revlisi tanrmr kapsammda kaldrklan, bu cihazlan do[rudan kullanmasalar bile bu cihazlann
bulundufu alanlarda gdrtintiileri izleyerek raporlama yaptrklan, normal bir insana gdre
radyasyona maruz kalma olasrhklarrnrn fazla olduSu, kendilerine Ozgti grkarrlan mevzuatta
tanrmlandrfr gekliyle radlyasyon g6revlisi tarummn uygulanmasr gerekti$i iddia edilerek iptali

istenilmektedir.

SAVUNMANIN 6ZETI: Davanrn siiresinde agrlmadr$r, ilgili mevzuatta Devlet
memurlarmrn mesai saatinin haftahk 40 saat olarak belirlendi$i, 3153 saytlt Kanun'un Ek I .
maddesi ile de saghk hizmeti alanmda iyonlagtrrrcr radyasyon kaynaklanyla gahqan personelin
haftalrk gahgma saatinin azami 35 saat olarak belirlendi$io mevzuat uyannca radyasyon
gorevlisinin tanrmr yaprldr[r ve bu tantm kapsamrnda yer alanlara haftahk 35 saatlik mesainin
uygulanaca$r, yine bi.ittin mevzuatrn deferlendirilmesinden denetimli alanlar drgrnda
galrganlar ile radyasyon. kaynaklarryla ara slra veya gegici olarak galtganlartn radyasyon
g6revlisi olarak sayiarnayaca[r, kiginin uzmanltk alanrn radyoloji olmastntn do$rudan
radyasyon gdrevlisi tanlml iginde yer almasrnr gerektirmeyecefi, davactlann ise denetimli
alanlarda g6rev yapmadrklarr radyasyon kaynaklan ile siirekli ve fiilen gahgmadrklarr
gdrevleri srrasmda toplum tiyesi kigiler igin belirlenen doz srnrlanntn i.izerinde radyasyona
maruzkalma olasrlftlarrnrn bulunmadr[r davanrn reddi gerekli[i savunulmaktadrr.
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taraflarcbildirilen 12.12|2014 gUniinde davacr ve vekili Av. Tiilay EKiCi'nin geldi[i, davah
idare vekili Av. Elvan Zekiye ALTEN'in geldiSi gdriilerek durugmaya baglandr, tarcflarc
usuliine uygun sOz verillip iddialarr dinlendikten sonra durugmaya son verilerek geregi
gortigiild0:

Davah idarenin stire itirazr yerinde gOrtilmeyerek iqin esasma gegildi,
Dava, Alanya ilge Devlet Hastanesinceayn ayrr davacrlara hitaben mesai saatlerine
iliqkin kurulan 27/02/2tJl3 gi.inlii, 1816 saytlt iglemler ile Tiirkiye Kamu Hastaneleri
Kurumunca Antalya Kamu Hastaneleri Birli$ine yazlan 17101/2013 tarih ve 415 sayrlr
y azrnn iptali istemiyle agrlmrgrr.
2577 sayfi idari 'Yargrlama UsulU Kanunu'nun 14. maddesinin 3622 sayrh Yasa ile
defiigik 3/d bendinde, dilekgelerin, idari davaya konu olacak kesin ve yiiriitUlmesi gereken bir
iglem olup olmadrfr y6nilnden incelemeye tabi tutulacafr Ongdriilmiig olup; aynr maddenin 6.
bendinde, bu maddede belirtilen hususlann ilk incelemeden sonra saptanmasr halinde de,
davanrn her agamasrnda 15. madde hiikmtintin uygulanacafr kurahna yer verilmiqtir. Yine,
aynr Yasa'nrn 15. maddesinin 3622 sayfi Yasa ile degiqik l/b bendinde, 14. maddenin 3/d
bendinde yaz:Jrhallerde d.avanm reddine karar verilecegi htkme ba$lanmrgtrr.
Dava konusu TiiLrkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Bagkan
Yardrmcrlr[nn 17.1.2013 g0n ve 415 sayrh genel yazlsmln incelenmesinden, Ttirkiye Kamu
Hastaneleri Kurumuna baSh sa[hk tesislerinde gdrev yapan radyoloji uzmanlarrnrn haftahk
gahgma saatleri hakkrnda olugan tereddtit nedeniyle tagra tegkilatr yetkililerince kurumun
goriigiiniin talep edildi$i, bu tereddiitlerin giderilmesini teminen;radyoloji uzmanlannrn
radyosyon gdrevlisi sayrhp sayrlmayaca$r ile haftahk gahgma saatleri hakkrnda yaprlacak
igleme esas teqkil etmelk izere kuruma ba$h saShk tesislerinde gdrev yapan radyoloji
uzmanlarrmn; i- Denetimli alanlarda ya da iyonlagtrrrcrradyasyonla teqhis, tedavi veya
ara$tlrmanrn yaprldr[r yenlerde g6rev yaplp yapmadr$mm, 2- Denetimli alanlar drgrnda gdrev
yaprhyor ise iyonlaqttrtct radyasyon kaynaklarr ile siirekli ve fiilen gahqrp gahgmadrklarlnln,
3- Bu gorevler esnaslndia Radyasyon Giivenlipi Ydnetmeli$inde toplum [yesi kigiler igin
belirlenen doz srnrrlannun (yrlda lmSv) iizerinde radyasyona maruz kalma olasrh$r bulunup
bulunmadr[r hususlannrn tespit edilerek kuruma bildirilmesinin istenildifi anlagrlmaktadrr.
Dava konusugenel yazrnrn radyoloji uzmanlarrmn gdrev alanlarrnrn ve galrgma
saatlerinin tespitine ydnelik hazthk iglemi niteli$ini tagrdrpr, bu qekliyle idari davaya konu
olacak kesin ve yi.iriitiilmesi gereken bir iqlem olmadr[t ve ilgililer hakkrndahukuki bir sonug
dofiurmadrpr anlaqrldr[rndan, davanm esaslnln incelenmesine olanak bulunmamaktadrr.
Davanrn Alanya ilge Devlet Hastanesinceayrr ayfl davaciarahitaben mesai saatlerine
iliqkin kurulan 27102/2013 giinlii, 1816 sayrh iglemler krsmr y6niinden ise;

3153 sayrh Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diper Fizyoterapi
Milesseseleri Hakkrnda Kanun'un Ek 1. maddesinde "(Ek madde: 2110112010-5947
S.K./9.mad)iyonlagtrrrcr radyasyonla teghis, tedavi veya aragfirmanrn yaprldr$r yerler ile bu iq
veya iglemlerde gahgan personelin haftahk gahgma stiresi 35 saattir. Bu siire igerisinde, Saghk
Bakanh$rnca grkarrlacak ydnetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrrca dikkate
ahnrr. Doz limitlerinin aqrlmamasr igin almmasr gereken tedbirler ile aqrldrgr takdirde izinle
gegirilecek siireler ve altnacak di$er tedbirler Sa$hk Bakanhgrnca gtkarilacak ydnetmelikle
belirlenir." hfikm0 yer

alrnaktadr

/
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Radyasyon Giivenlifi Tiiz0fii'niin" Kapsam" baqhkh

l. maddesinde

"iyonlaqtrncr

radyasyon kaynaklarrnr bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihrag eden, alan, satan, taqryan ve
depolayan, resmi 6zel kurum ve kuruluglar ve gergek kigilerce uyulmasr gereken kurallar bu
Ttiztikte gosterilmigtir.", "Terimler ve Krsaltmalar" baghkh 2. maddesinde "...K - Radyasyon
gdrevlisi, siirekli olarak denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklanyla gahgan kigidir.
Denetimli alanlarda veyaradyasyon kaynaklanyla gegici olarak yeya ara srra gahqan kigiler
radyosyon gdrevlisi sayirnazlar " hiikmii yer almaktadrr.
Radyasyon Giivenlipi Ydnetmeli[inin"Tanrmlar" baghkh 4. maddesinde "...h) (Defigik
bent: 03/0612010 - 276010 S.R.G Ydn\2.mad) Radyasyon Gdrevlisi; radyasyon kaynagr ile
yiiriitiilen faaliyetlerden dolayr gdrevi gerefi, bu Yd'netmeli$in 10 uncu maddesinde toplum
iiyesi kigiler igin belirtilen doz srnrlarrnrn i.izerinde radyasyona maruz kalma olasrh[r olan
kigiyi", "Yrllrk doz srnrrlarr" baghkh 10 maddesinde ise "Ytlltk doz srnrrlarr sa{h$a zarar

vermeyecek qekilde uluslararasr standartlara uygun olarak, Kurum tarafrndan radyasyon
gOrevlileri ve toplum iiyesi kigiler igin ayn ayn belirlenmiqtir. Yrlhk toplam doz aynr yi
igindeki drq rgrnlama ile ig rqrnlamadan alman dozlann toplamrdrr. Kigilerin, denetim altrndaki
kaynaklar ve uygulama.lardan dolayr bu stntrlartn tizerinde radyasyon dozuna maruz
kalmalarrna izin verilemez ve bu srnrrlara trbbi rqrnlamalar ve do[al radyasyon nedeniyle
maruz kalrnacak dozlar dahil edilemez. a) (Depiqik bend: 2910912004 - 25598 S.R.G.
Ydn/3.mad) *2* Radyas:/on g6revlileri igin etkin doz ardrgrk beq yrhn ortalamasr 20 mSv'i,
herhangi bir yrlda ise 50 mSv'i geqemez. El ve ayak veya cilt igin yrlhk egdeger doz srnn 500
mSv, gdz merce$i igin 150 mSv'dir. Cilt igin en yiiksek radyasyon dozuna maruz kalan 1
cm2'lik alanrn egdeger dozu, diger alanlann aldr[r doza bakrlmaksrzrn ortalama cilt egdefer
dozu olarak kabul edilir.b) (Degiqik bend: 2910912004 - 25598 S.R.G. Yon/3.mad) *2*
Toplum iiyesi kigiler igin etkin doz yrlda 1 mSv'i gegenlez. Ozel durumlarda; ardrgrk beg yrhn
ortalamasr i mSv olmak iizere yrlda 5 mSv'e kadar izin verilir. Cilt igin yrlhk egdeger doz
srnm 50 mSv, g0z merceifi igin 15 mSv'dir." hiilcniine yer verilmiqtir.
Ote yandan, Sa$hk Hizmetlerinde iyonlagtrrrcr Radyasyon Kaynaklarr ile qalrgan
Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Qahqma Esaslan Hakkrnda Ydnetmeli$in "Amag"
baglrkh 1. maddesinde "(1) Bu Ydnetmeli[in amacr, sa$rk kurum ve kuruluglannda
radyasyon kayna$r ile teghis, tedavi veya ara$tlrmanrn yaprldr$r alanlarda galrqan tiim
personelin radyasyondan kaynaklanabilecek risklere karqr radyasyon dozu limitlerini ve doz
limitlerinin aqrlmamasr igin ahnmasr gereken tedbirler ile agrlmasr durumunda ahnacak
tedbirler ve radyasyon kaynaklarr ile ilgili gahgma esaslannr belirleyerek ilgili personelin
korunmasrnr sa[lamaktlt.", "Kapsam" baghkh 2. maddesinde "(1) Bu Ydnetmelik, radyasyon
kayna$r ile teghis, tedavi veya aragtrrmanln yaprldrfr kamu ve 6zel tiim saphk kurum ve
kuruluglarr ile radyasyon kaynaklarryla gahqan personeli kapsar.", "Dayanak" baqlrklr 3.
maddesinde "(1) Bu Ydrnetmelik,19/4/1937 tarihli ve 3153 sayrh Radyoloji, Radiyom ve
Elektrikle Tedavi ve Di$er Fizyoterapi Mtiesseseleri Hakkrnda Kanunun Ek 1 inci maddesi ile
lll10/2011 tarihli ve 663 saytlt Sa$ltk Bakanh[r ve Bagh Kuruluqlarrnrn Teqkilat ve
Gorevleri Hakkrnda Kanun Hiikmtinde Kararnamenin 40 rncr maddesine dayanrlarak
hazrrlanmrqtlr.", "Tanrmlar" baghkh 4. maddesinde"(l) Bu Ydnetmelikte gegen ...b) Denetimli
alanlar: Radyasyon gdrrevlilerinin girig ve grkrqlarrnrn 6zel denetime, gahgmalannrn
radyasyondan korunma baktmmdan 6zelkurallara ba$h oldu[u ve gdrevi gere[i radyasyon ile
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gahgan kiqilerin ardrgrk beg yrhn ortalama yrlhk doz srnrrlarrnr 3/10'undan fazla radyasyon
dozunamaruz kalabilecekleri alanlarr, c) Egde[er doz: Birimi Sievert (Sv) olup, radyasyonun
tiiriine ve enerjisine ba$lLr olarak doku veya organda so$urulmuq dozun, radyasyon a[rrhk
faktorti ile garprlmrg halini, q) Etkin doz: Birimi Sievert (Sv) olup, insan viicudunda rgrnlanan
biltiin doku ve organlar igin hesaplanml$ egde$er dozun, her doku ve organln doku a$rrhk
fakt0rleri ile garprlmasl sonucunda elde edilen dozlarrn toplamrnr, d) Gdzetimli alanlar:
Radyasyon g6revlileri igin yrlhk doz srnrrlannrn 1/20'sinin agrlma ihtimali olup, 3/1O'unun
agrlmast beklenmeyen, kigisel doz Olgiimiinii gerektirmeyen fakat gevresel radyasyonun
izlenmesini gerektiren alanlart, e) idare: Biinyesinde trbbi amagh radyasyon uygulamasr
yaprlan saShk kurum ve kurulugu idaresini,...h) Personel: Teqhis, tedavi veya araqtrrmanln
yaprldrfit yerlerde radyasyon kaynaklarr ile gahgan radyasyon gOrevlisini, r) Radyasyon
g0revlisi: Radyasyon kayna[r ile ytiri.iti.ilen faaliyetlerden dolayr gOrevi gere[i, 241312000
tarihli ve 23999 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan Radyasyon GiivenliSi Ydnetmeliginde
toplum tiyesi kigiler igin belirtilen doz smtrlannm flzerinde radyasyona maruz kalma olasrhgr
olan kiqiyi,"o "Personel q:ahqma esaslan ve tedbirler" baghkh 8. maddesinde(1) Radyasyon
kayna$r ile gahgan personel, 7 nci maddede belirtilen radyasyon doz limitleri ve Kanunun Ek
1 incimaddesinde dngdrililen siire ddhilinde gahqtrrrlrr. Bu personel normal mesai dtqrnda icap
ndbetine ga$nlmrq ise icap ndbetinde bilfiil gahgrlan siire de haftahk gahgma siiresine ddhil
edilir. idare, personelin sa$r[rnr korumak, doz agrmrnamaruz kalmasrnr onlemek ve iq
giivenli$ini sa$amak igin igin niteligine uygun koruyucu giysi ve teghizal'r eksiksiz
bulundurmak ve bu Ydnertmelik hiikiimlerini yerine getirmekle; personel de gerekli korunma
tedbirlerine uymakla yiikiimliidiir. " hiikmiine yer verilmigtir.
Dosyanm incelenmesinden, davactlann Alanya Devlet Hastanesinde radyoloji uzmanr
olarak g6rev yaptrklarr, Hastane Baqhekimince haftahk gahgma saatlerinin 40 saat olarak

uygulanmasr ydniindeki iglemin tesisi izerine g6riilmekte olan davanrn agrldrfr
anlaqrlmaktadrr.

Olayda uyugmazhk radyasyon giivenli$i tiizii$ii ile di$er mevzuat arasrnda radyasyon
gdrevlisi tantmtntn farkhh[rndan kaynaklanmakta olup, radyasyon giivenlifi tiizti[iinde
radyasyon gdrevlisi siirekli olarak denetimli alanlarda yada radyasyon kaynaklarr ile gahqan
kigi olarak tantmlanmtg, lfiiz0k uyarmca radyasyon kaynaklan ile siirekli gahgma dngdri.ilmiig
iken, Radyasyon Giivenli$i Ydnetmelili ile Sa$rk Hizmetlerinde iyonlagtrrrcr Radyasyon
Kaynaklarr ile qahgan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Qahgma Esaslarr Hakkrnda
YdnetmeliSinde ise toplurm iiyesi kiqiler igin belirlenen doz srnrrlannrn iizerinde radyasyona
maruz kalma olastlt$t olan kigi olarak tanrmlanmrg, radyasyon kaynaklanyla gahqmada
siireklilik aranmaml$ saclece toplum iiyesi kigilerden fazlamaruz kalma olasrhfrradyasyon
gdrevlisi sayrlmak igin yeterli gdriilmiigtiir.
Dolaytstyla, saShk kurum ve kuruluglannda radyasyon kayna$r ile teqhis, tedavi veya
ara$tlrmanln yaprldr$r alanlarda gahgan ttm personelin radyasyondan kaynaklanabilecek
risklere kargr radyasyon dozu limitlerini ve doz limitlerinin aqrlmamasr igin ahnmasr gereken
tedbirler ydniinden ve dava konusu olarak bir tedbir olan mesai saatleri bakrmrndan hangi
tantmtn uygulanaca[rnrn belirlenmesi gerekmekte olup, yukarrda bahsedilen mevzuat
defierlendirildipindehaftahk 35 saatlik gahgma stiresinin salhk gahqanlan igin 6zel Kanun
olan 3153 sayrh Kanun'la belirlendifi ve Sa$rk Hizmetlerinde iyonlagtrrrcr Radyasyon
Kaynaklarr ile Qahgan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Qahgma Esaslarr Hakkrnda
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Yonetmeli$in de saSltk galtganlart igin 6zel kanun olan 3153 sayrlr Kanun uyannca
hanrlandrgr gdzOniine ahndrfrnda Sa$rk Hizmetlerinde iyonlagtrrcr Radyasyon Kaynaklan
ile qahgan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Qahqma Esaslarr Hakkrnda Yonetmeligin
saghk gahqanlarr igin 6zel Ydnetmelik oldufu dolayrsryla bu yOnetmelikte belirlenen tanrmrn
uygulanmasr gerekti[i aqrrktrr.
Bu durumda yukarrda belirtilen mevzuat uyannca radyasyon gdrevlisi,toplum Uyesi
kiqiler igin belirlenen doz srnrlarrnm tizerinde radyasyona maruz kalma olasrh[r olan kiqi
olarak belirlenmig olup, radyoloji uzmanr olandavacrlann gdrevleri kapsamrnda raporlama
iqleri drqrnda radyolojik tetkik yapmak oldu[u, siirekli olarak radyasyon kaynaklan ile
gahqmasalar bile tetkik ve teghis strasmda bu kaynaklarla gahgmayr gerektiren durumlann
bulunduSuhususu gdzdniine ahndrSrnda gorevleri gere$i toplum iiyesi kiqiler igin belirlenen
doz srnrrlannrn i.izerinde radyasyonamaruz kalma olasrh[r bulunmasr kargrsrnda davacrlar
bakamrndan da haftahk 35 saat gahgma siiresinin uygulanmasr gerekti$inden haftahk gahqma

siiresinin 40 saat belirlenmesine iliqkin dava konusu iqlemde hukuka uyarlrk
bulunmamaktadrr.

Agrklanan nedenlerle; dava konusu Alanya ilge Devlet Hastanesinceayrr ayn
davaciarc hitaben mesa.i saatlerine iligkin kurulan 27/02/2013 giinlii, 1816 sayrh iqlemlerin
ipfAlilqn, dava konusu Ti.irkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca Antalya Kamu Hastaneleri
Birlifiine yazlan L7l0ll20l3 tarih ve 415 sayrh iqlem ydni.inden ise davanrn 2577 sayfi Idari
Yargrlama Usul Kanununun 15/1-b maddesi uyannca REDDINE, dava krsmen iptal krsmen
ret ile sonuglandrgrndan, aqafrda ddkiimii yaptlan 292,90 TL yargrlama giderinin yarrsr olan
146,45 TL yargrlama gideri ile kararrn verildi$i tarihte yi.iriirlilkte bulunan Avukathk Asgari
Ucret Tarifesi Uyarrnca durugmah igler igin belirlenen 1.200,00 TL vekalet iicretinin davah
idareden alnarak dava.cilara verilmesine, di$er yargiama giderinin davacrlar iizerinde
brrakrlmasrna, karann verildi[i tarihte yiiriirliikte bulunan Avukathk Asgari Ucret Tarifesi
uyannca durugmah igler igin belirlenen 1.200,00 TL vekalet iicretinin davacrlardan ahnarak
davalr idareye verilmesine, fazladan ahnan 39,10 TL harcr istemi halinde, artan posta
giderinin karann kesinlegmesi sonrasrnda davacilara iadesine, karann tebligini izleyen gtinden
itibaren 30 gtn igerisinde Danrqtay'a temyizde bulunmakta serbest olmak
tarihinde oybirligiyle kauar verildi.
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