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Av. Erol G6kd61- Ayn1 Verde
2- Sosyal Guvenlik Kurumu
. :.V-=e;.:.:k;.:.:il.:. . i_ _. . .:.: Av. Esra Karakullukr;:u- Ayn1 Verde
istemin Ozeti
24.3.2013 tarih ve 28597 sayi11 Resmi Gazete'de
yay1mlanan Sosyal Guvenlik Kurumu Sagl1k Uygulama Tebliginin 2.2 maddesinin 6. bendinde
yer alan 6zel polikliniklerce ve ag1z ve di~ sagiJQI hizmeti veren ozel sagl1k kuru lu ~ lann ca
verilen sagl1k hizmetleri ve duzenlenen rer;:ete bedelleri Kurumca kar~ 1l anmaz. cumlesinin ,
2.4.1.8-1 maddesinin tumunun ve 2.4.1.8-2 maddesinin 1. bendindeki Ancak 6deme tutan;
tedavinin yapildiQI ilde 0 i~lem it;:in fatura edilen en du~uk fatura tutann 1 ger;:emez. cumlesinin
iptali ve yurutmesinin durdurulmas1 istenilmektedir.
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du~unulmektedir.

TURK MiLLETi ADINA

Hukum veren Dan1~tay Onbe~inci Dairesince daval1 idarelerin savunmalan al1nd1ktan
sonra incelenmesine karar verilen yurutmenin durdurulmas1 istemi, savunmalann verildigi
gorulerek yeniden incelendi ve geregi goru~uldu :
Dava, 24.3.2013 tarih ve 28597 say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanan Sosyal Guvenlik
Kurumu Sagl1k Uygulama Tebliginin 2.2 maddesinin 6. bendinde yer alan 6zel polikliniklerce
ve ag1z ve di~ sagiiQI hizmeti veren ozel saghk kurulu~lannca verilen sagi1k hizmetleri ve
duzenlenen rer;:ete bedelleri Kurumca kar~1lanmaz. cumlesinin , 2.4.1.8-1 maddesinin tumunun
ve 2.4.1.8-2 maddesinin 1. bendindeki Ancak odeme tutan ; tedavinin yap1ldJQI ilde o i~lem
it;:in fatura edilen en du~uk fatura tutann1 ger;:emez. cumlesinin iptali ve yurutmesinin
durdurulmas1 istemiyle at;:JimJ~tlr.
Dava konusu duzenlemenin dayanag1n1 olu~turan 5510 say1l1 Sosyal Sigortalar ve
Genel Sagl1k Sigortas1 Kanunu'nun Finansman1 Saglanan Sagl1k Hizmetleri ve Suresill ba~hkl1
63. maddesinde Sosyal Guvenlik Kurumunun, finansman1 saglanacak sagl1k hizmetlerinin
te~his ve tedavi yontemleri ile sagl1k hizmetlerinin turlerini, miktarlann1 ve kullan1m surelerini,
odeme usul ve esaslann1 Sagl1k 8akaniJQinln goru~unu alarak belirlemeye yetkili oldugu
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Davac1 tarafmdan ileri surulen iddialar, 24.3.2013 tarih ve 28597 sayll1 Res~Qa~et~~Q~ ~- ·~.-'
yay1mlanan Sosyal Guvenlik Kurumu Sagllk Uygulama Tebliginin dava konusu~ ·
maddesinin 1. bendindeki
Ancak odeme tutan; tedavinin yapildiQI ilde 0 i!?lem ic;;in fatura
edilen en du!?uk fatura tutann1 gec;;emez." ibaresi haric;;, diger k1s1mlannm yurutU imesinin
durdurulmas1n1 gerektirecek nitelikte gorulmemi!?tir.
Tebligin 2.4.1.8-2 maddesinin 1. bendindeki Ancak odeme tutan; tedavin in yapildiQI
ilde o i!?lem ic;;in fatura edilen en du!?uk fatura tutann1 gec;;emez." cumlesinin iptal i ve
yurutmesinin durdurulmas1 istemine gelince;
Tebligin 2.4.1.8-2 maddesinin 1. bendinde , di!? tedavileri odeme i!?lemleriyle ilgili
hususlar duzenlenerek, "SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan "Di!? Tedavileri Puan Listesi" nde
yer almas1 ko!?uluyla ozel sagl1k hizmeti sunuculannda uygulanan ortodontik tedaviler dl!?lndaki
ag1z ve di!? sagllg1 hizmetlerinin bedelleri, "Ag1z Di!? Sag l1g1 Muayene ve Tedavi Ocretleri
Rehber Tarifesi"nde yer alan fiyatlar tavan olmak kayd1yla , fatura tutan uzerinden odenir.
Ancak odeme tutan; tedavinin yap1ld1QI ilde o i$1em ir;in fatura edilen en dl.i$Lik fatura tutann1
gec;;emez. En du!?uk tutann SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan tutardan az olmas1 halinde bu
tutar en du!?uk tutar hesabmda dikkate almmaz." kuralma yer verilmi!?tir.
8una gore ortodontik tedaviler dl!?lndaki tedavi bedellerinin rehber tarifede yer alan
fiyatlar tavan olmak uzere fatura bedeli uzerinden odenecegi , ancak tedavinin yap1ld1QI ilde
ayn1 i!?lem ic;;in daha du!?uk bir bedelin tespit edilmesi halinde fatura tutan uzerinden degil bu
tutar uzerinden odeme yapllacagl belirtilmi!?tir.
Gerek temel kamusal hizmetlerden olan sagl1k hizmeti gerekse sosyal guvenlik hakk1
ta!?ldiQI onem nedeniyle hem uluslararas1 hem de ulusal duzeyde bir c;;ok duzenlemeye konu
edilmi!?tir. Dolay1s1yla bu hizmetlerle ilgili uyu!?mazllklann hem uluslararas1 hem de ulusal
kurallann irdelenmesi suretiyle c;;ozulmesi gerekmektedir.
8irle!?mi!? Milletler Genel Kurulu'nca kabul edilen ve ulkemizin de taraf oldugu "insan
Haklan Evrensel 8eyannamesi"nin 25. maddesinin birinci f1krasmda; "Her !?ahsm, gerek kendisi
gerekse ailesi ic;;in, yiyecek, giyim, mesken, t1bbi bak1m, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak
uzere sagl1g1 ve refah1n1 temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve i!?sizlik, hastal1k, sakatl1k,
dulluk, ihtiyarl1k veya gec;;im imkanlanndan iradesi dl!?lnda mahrum b1rakacak diger hallerde
guvenlige hakk1 vard1r." hukmune yer verilmi!?; 11.08.2003 tarih ve 25196 say1l1 Resmi
Gazete'de yay1mlanarak 8akanlar Kurulu'nun 10.07.2003 tarih ve 2003/5923 say1l1
Kararnamesi ile yururluge giren "Ekonomik, Sosyal ve KultUrel Haklara ili!?kin Uluslararas1
Sozle!?me"nin 9. maddesinde; bu Sozle!?me'ye Taraf Devletl erin, herkesin sosyal sigorta da
dahil olmak uzere sosyal guvenlik hakk1n1 tan1d1g1 belirtilmi!?, 12. maddesinin birinci f1krasmda;
"8u Sozle!?me'ye Taraf Devletler, herkesin, ula!?llabilecek en yuksek fiziksel ve zihinsel sagl1k
standardma sahip olma hakk1n1 kabul ederler." hukmune yer verilerek, ikinci f1krasmda
sozle!?meye taraf devletlerin bu hakkm tam olarak kullamlmas1n1 saglamak ic;;in alacaklan
tedbirler say1lm1!?, (c) bendinde; salgm , yoresel, mesleki ve diger hastal1klann onlenmesi,
tedavisi ve kontrolu , (d) bendinde ise; hastallk durumunda herkese t1bbi hizmet ve t1bbi bak1m
saglayacak ko!?ullann yaratllmas1 amac1yla taraf devletlerin gerekli tedbirleri alacaklan hukme
baglanm1!?t1r.
Yine "Hasta Haklanna ili$kin Avrupa StatUsu"nun 7. maddesinde, "Her birey h1zl1 ve
onceden belirtilen sure ic;;erisinde gerekli tedaviyi alma hakkma sahiptir. 8u hak tedavinin her
a!?amas1 ic;;in gec;;erlidir." hukmune yer verilmi!?tir.
ir; hukukumuza bakt1g1m1zda ise oncelikle Anayasanm 2. maddesinde Devletin nitelikleri
say1lm1!? ve sosyal bir hukuk Devleti oldugu vurgulanml!?, 5. maddesinde Devletin temel amac;;
ve gorevleri sayllarak; ki!?ilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulugunu saglamak ; ki!?inin
temel hak ve hurriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bagda!?mayacak surette
sm1rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kald1rmaya , insanm maddi ve manevi
varl1gmm geli$mesi ic;;in gerekli !?artlan haz1rlamaya c;;all!?mak gorevine yer verilmi!?tir
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Yine Anayasanm "Ki~inin dakunuimazllgl, maddi ve manevi varl - j!~ 'pa~~~~ . 17.;''
maddesinde , herkesin ya;;ama, maddi ve manevi varlig1n1 karuma ve geli;;tirm tia~Kifla -sahiP' /
aldugu belirtilmi~; "Saglik hizmetleri ve ~evrenin karunmas1" ba~likl1 56. madde .:;e !Devlel~,.- , ~
herkesin hayatlnl, beden ve ruh sagllgl i~inde surdurmesini saglamak, insan
adde
gucunde tasarruf ve verimi art1rarak, i;;birligini ger~ekle;;tirmek amac1yla saglik kurulu;;lann1 tek
elden planlay1p hizmet vermesini duzenleyecegi ve bu g6revini kamu ve 6zel kesimlerdeki
sagl1k ve sasyal kurumlardan yararlanarak, anlan denetleyerek yerine getirecegi ongorulmu;;,
"Sasyal guvenlik hakk1" ba~likl1 60. maddesinde, herkesin sasyal guvenlik hakk1na sahip
aldugu ve Devletin , bu guvenligi saglayacak gerekli tedbirleri alacag1 ve te~kilat1 ku racag1
kuralma yer verilmi~, "Devletin iktisadi ve sasyal 6devlerinin s1n1rlan" ba;>l1kl1 65. maddesinde
de "Devlet, sasyal ve ekanamik alanlarda Anayasa ile belirlenen gorevlerini, bu gorevlerin
ama~lanna uygun oncelikleri g6zeterek mall kaynaklannm yeterliligi 61~usunde yerine getirir."
duzenlemelerine yer verilmi;;tir.
Deginilen duzenlemelerin birlikte degerlendirilmesinden, tUm yurtta~lann ya~ama
haklannm , devlet guvencesi ve anun pazitifyukumlulugu kapsam1 it;inde karuma altmda aldugu
anla~1lmaktad1r. Anayasa'nm 17. maddesinde duzenlenen "ya;;ama hakk1 " yaln1zca ya~am1111
surdurmek anlammda degil "sagl1kl1 ya;;ama hakk1"na sahip almak anlammdad1r. Ki~ilerin
sagl1kl1 alma hakk1 bir kamusal karumaya tabi alduklann1 artaya kaymaktad1 r.
Sagl1k hizmetlerinden yararlanma hakk1 , bir ekanam ik ve sasyal hakt1r. Bu y6nuyle
kamuya ya da Anayasada ge~en bi~imiyle devlete belli yukumlulukler ongorur. Devlet bu
6devleri altma imza att1g1 "Ekanamik, Sasyal, Kulturel Haklar Sozle~mesi"nin de bir gereg i
alarak yerine getirmek ve herkesin saglik hizmetlerinden yararlanmas1 i~in gerekli tedbirleri
almak, ki;;ilerin sagl1k hizmetlerinden gecikmeksizin yararlanmas 1n1 saglamak durumundad1r.
Anayasa Mahkemesi'nin ~e~itli kararlannda da sagl1k hakkma deginilmi;;tir. Mahkeme
17.1 .1991 tarih E:1990/27, K:1991/2 say1l1 karannda, sasyal guvenlik kapsammdaki k i~ilerin
saglik hakki a~1s1ndan e;;it kapsamda almas1 gerektigini belirtmi;; ve Devletin sasyal guvenlik
saglama odevini yerine getirirken alacagl onlemlerde gucunu, temel haklar yonunden ki;;iler
arasmda farklil1klar yaratmayacak bi~imde kullanmak durumunda aldugunu , ~unku bu
duzenlemeler kapsammdaki ki;;ilerin "ya~ama hakki" bak lmmdan birbirlerine bir ustUn lu k
saglamamas1 gerektigini ifade etmi~tir. Yine 16.10.1996 gunlu, E:1996/17, K:1996/38 say1l1
karannda "Ki~inin ya~ama hakk1, maddi ve manevi varl1g 1n1 karuma hakk1, bi rbirleriyle s1k 1
baglant1lan alan, devredilmez, vazge~ilmez temel haklardand 1r. Bu haklara kar;;1 alan her tUrlu
engel in artadan kald1nlmas1 da devlete odev alarak verilmi~t ir. Gu~suzleri gu~lu l er kar~1s1nda
karuyacak alan devlet, ger~ek e;;itligi saglayacak, taplumsal dengeyi karuyacak, boylece
ger~ek hukuk devleti niteligine ula~acakt1r." gerek~esine yer vermek suretiyle ya~am hakk1 ,
dalay1s1yla sagl1k hakk1n1n onemini vurgulanm1~t1r.
Mahkeme 2.5.1991 tarih ve E:1990/28, K:1991/11 say11i karannda ise " ... ki~ile ri n kutsa l
alan can ve sagl!gmm karunmas! en 6nemli bir 6dev alarak Anayasa kayucu taraf1 ndan devlete
verilmi~ alup .. . " demek suretiyle saglik hakk1n1n devletin yerine getirmesi gereken en oneml i
yukumluluklerden biri aldugunu belirtmi~tir.
6te yandan Anayasa Mahkemesi 22 .11 .2007 tarih ve E:2004/114 , K:2007/85 say1l 1
karannda da, sagl1k hizmetlerinin nitelikleri geregi diger kamu hizmetlerinden farkl1 ald ugunu ,
sagl1k hizmetlerinin temel hedefi alan insan saglig1 sarununun ertelenemez ve ikame edilemez
nitelikte bulundugunu belirterek kanunun onemi vurgulanm1;>t1r.
Tum bu neden ve gerek~elerle "yurtta~l1k bag1yla" bu devlete bagl1 alan herkesi n,
"sagl1k hakk1"na sahip aldugu a~1kt1r.
Anayasa'da sasyal bir hak alarak duzenlenen saglik hakk1 , taplumun ve bireylerin sagli k
yonunden guvenliginin saglanmas1111 ifade eder. Bu niteliginden oturu sagl1 k hakk1 , gunumuzde
sasyal devlet ilkesinin bir unsuru alarak kabul edilmektedir. Sasyal devlet, butUn vatanda;;lann 1
hastaliklar dahil ~e;;itli risklere kar;;1 karumak ve bu amar;: i~ i n gerekli duzenlemeleri yapmakla
yukumludur. Saglik hizmetinin yerine getirilmesinde, bu hizmetin ozelligi ve insan ya~ammm
onemi nedeniyle, hizmetin kalitesi on planda yer alir.
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8u nedenle, salt sagl1k harcamalannda tasarruf saglamak, sagl1k kurum ve kurulu~lanna
yap1lan 6demeler noktasmda ortaya ylkan denetim noksaniiQinl gidermek amac1yla yap1lan
duzenlemelerin, sagllk hizmetinin tip biliminin ongordugu biyimde yerine getirilmesini
engelleyecek nitelikte olmamas1 gerekir. Diger yandan, hastal1klann geymi~te oldugu gibi,
gunumuzde de bireyleri ve toplumlan tehdit eden risklerin en onemlilerinden biri oldugu dikkate
almd1g1nda, sagllk hakk1n1n kullan1lmas1na engel te~kil edecek duzenlemelerin hukuka uygun
oldugundan s6z etmek mumkun degildir.
8u nedenle sagllk hizmetinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yap1lacak duzenlemelerin ,
Anayasa'da belirlenen temel ilkelere uygun olmas1 zorunludur. Dolay1s1yla Anayasa 'nm 65 .
maddesinde Devletin, Anayasa ile belirlenen gorevlerini mali kaynaklannm yeterlil igi olyusunde
yerine getirecegi yolundaki hukmun, en onemli sosyal haklard an biri olan ve dogrudan insan
ya~am1n1 ilgilendiren sagllk hakkma ula~1lmasma ve bu haktan en iyi biyimde yararlan1lmasma
engel olu~turacak biyimde yorumlanmaSinln, sagl1k hakklnln OZUnUn zedelenmesine yol
ayabilecek uygulamalara neden olabilecegi ay1kt1r.
8u baglamda, Tebligin dava konusu edilen bu k1smm1n, hastalar yonunden sagllk
hakkma ula~1m1 ve dolay1s1yla tedavilerinin zamamnda yap1lmas1n 1 engelledigi sonucuna
vanld1g1ndan, Anayasa'nm 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti ilkesine, 5.
maddesinde Devletin temel amay ve gorevleri arasmda belirtilen ki~ilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutlulugunu saglamak, insanm maddi ve manevi varllg1n1 geli~tirmek, 17.
maddesinde ongorulen "ya~ama hakk1" ile 56. ve 60. maddeleri hukumleri ile yukanda
deginilen uluslararas1 duzenlemelere ayk1n oldugu ay1kt1r.
Aylklanan nedenlerle, 2577 say11i idari Yarg1lama Usulu Kanununun 27. maddesinde
ong6rulen ve yurutmenin durdurulmasma karar verilebilmesi iyin gerekli olan ko~ullann
geryekle~tigi anla~lldlgmdan, davac1 isteminin k1smen kabulu ile 24.3.2013 tarih ve 28597
say111 Resmi Gazete'de yay1mlanan Sosyal Guvenlik Kurumu Sagl1k Uygulama Tebliginin
2.4.1.8-2 maddesinin 1. bendindeki " Ancak odeme tutan; tedavinin yapildiQI ilde 0 i~ l em iyin
fatura edilen en du~uk fatura tutanm geyemez." ibaresinin yurutulmesinin durdurulmasma
oyyokluguyla, 2.4.1.8-1 maddesinin tumunun yurutmesinin durdurulmas1 isteminin reddine
oyyokluguyla, 2.2 maddesinin 6. bendinde yer alan "Ozel polikliniklerce ve ag1z ve di~ sagllg 1
hizmeti veren ozel sagl1k kurulu~lannca verilen sag l1k hizmetleri ve duzenlenen reyete bedelleri
Kurumca kar~1lanmaz." cumlesinin yurutmesinin durdurulmas1 isteminin reddine oybirl igiyle ,
an1lan Kanunun 27. maddesi uyannca bu karann tebligini izleyen gunden itibaren yedi (7) gun
iyinde Dan1~tay idari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceginin taraflara bildirilmesine
10/12/2013 tarihinde oybirligi ile karar verildi.

Ba~kan

K1rdar
OZSOYLU
(X)

Oye
Dr. Tacettin
$iM$EK
(XX)

Uye
Yunus
<;ETiN
(X)
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(X) KAR$1 OY ;
Yurutmenin durdurulmasma
ger~ekle~medigi anla~1ld1gmdan,

karar verilebilmesi

1~1n

gereken ko~ullann

bu a~ama

24.3.2013 tarih ve 28597 say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanan

Sosyal Guvenlik Kurumu Sagllk Uygulama Tebliginin 2.4.1.8-2 maddesinin 1. bendindeki
i~lem i~in

"Ancak 6deme tutan ; tedavinin yap1ld1Q1 ilde o
ge~emez."

fatu ra edilen en

du~uk

fatura tutanm

ibaresi yonunden de yurutmenin durdurulmas1 isteminin reddine karar verilmesi

gerektigi oyuyla ~ogunluk karanna kat1lm1yoruz.

Ba~kan

Oye

Yunus <;ETiN

K1rdar OZSOYLU

(XX) KAR$1 OY ;

Tebligin yurutulmesinin durdurulmas1 istenilen 2.4.1.8-1
duzenlenmi~

olup, buna gore hastalann,

maddesinde sevk

i~lemleri

Sagllk 8akanl1gma bagl1 ag1z ve di~ sagl1g1

merkezleri (ADSM), ag1z ve di~ sagl1g1 hastaneleri, ag1z ve d i ~ sagl1g1 egitim ve ara~t1rma
hastaneleri tarafmdan tedavinin saglanamamas1 nedeniyle sevk

edilmi~

olmalan zorunlu

tutulmu~tur.

Oysa

maddede

say1lan

sagl1k

kurum

ve

kuru l u~lan

dava

dilek~esinde

de

belirtildigi gibi bir~ok il ve il~ede bulunmamaktad1r.
8u kurum ve kurulu~lann yerine daval1 idarelerden Sagl1k 8akanl1gma bagl1 Devlet
hastaneleri daha yaygm olup genel itibariyle bunyelerinde de ag1z ve di~ sagllgma ili~kin sagllk
hizmetleri sunulmaktad1r.
Dolay1s1yla bu tUr sagllk kurum ve

kurulu~lan

tarafmdan ag1z ve

di~

sagl1gma yonelik

tedavinin yap1lamamasmm sagl1k kurulu raporuna baglanmas1 ve bu nedenle yap1lacak sevk
uzerine

6zel

sagl1k

hizmeti

sunuculannda

yap1lacak

tedavi

giderlerinin

kar~1lanmas1

gerekmektedir.
8u baglamda, Tebligin dava konusu edilen 2.4 .1.8-1 maddesinin , Daire karannda da
belirtildigi gibi hastalann tedavilerinin zamanmda yap1lmasm1 ve dolay1s1yla sagllk hakkma
ula~1m1

engelledigi sonucuna vanld1gmdan bu maddenin de yurutmesinin durdurulmasma karar

verilmesi gerektigi oyuyla ~ogunluk karanna kat1lm1yorum.

Oye

Dr. Tacettin $iM$EK
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