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İTİRAZ EDEN (DAVALILAR) : 1- Sağlık Bakanlığı

   UETS Kodu: 35756-76579-89740 (E-Tebligat)

   VEKİLLERİ : Hukuk Müşaviri Av. Bahaddin Karahan,

   Hukuk Müşaviri Turgay Bulut

   2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

   UETS Kodu: 35773-73770-62988 (E-Tebligat)

   VEKİLİ : Av. Kübra Tekinhatun

KARŞI TARAF (DAVACI) : Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

VEKİLİ : Av. Raziye Ünal

  UETS Kodu: 16513-15889-16811 (E-Tebligat)

İSTEMİN KONUSU : Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin 
durdurulması isteminin kabulüne ilişkin  07/10/2020 tarih ve E:2020/3288 sayılı karara, 
davalı idareler itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasını istemektedirler.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ KADİR GEYVE'NİN DÜŞÜNCESİ : İtirazın reddi gerektiği 
düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları 

dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:  
03/03/2020 tarih ve 31057 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal 

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 3. 
maddesinin (c) bendinde yer alan "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B) Ek-3’teki şekilde 
değiştirilmiştir" ibaresi ile Ek-3'te yer alan 530080 kodu ile 551340 kodu arasında belirtilen 
uygulamaların azaltılmış puan kısımlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması ile diğer 
branşlara yapılan uygulama doğrultusunda ve güncel enflasyon katsayıları da dikkate 
alınarak bu puanların arttırılması istemiyle açılan davada;  Danıştay Onuncu Dairesince 
verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin  07/10/2020 tarih ve E:2020/3288 
sayılı karara, davalı idareler itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasını istemektedirler.

İtiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar 
verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin 
durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından ve davalı idarelerce öne sürülen 
hususlar, bu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, itirazın REDDİNE, 
25/01/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
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KARŞI OY 
X- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 72. 

maddesinde; "65 inci madde gereği ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin 
Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 
yetkilidir. Komisyon, tıp eğitimini, hizmet basamağını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet 
unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı 
ayrı sınıflandırabilir. Komisyon, 63 üncü madde hükümlerine göre finansmanı sağlanan 
sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve 
basamak, Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık 
hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp 
uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak 
suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkilidir. Komisyon; Bakanlık, 
Maliye, Sağlık ve Kalkınma bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, üniversite sağlık hizmeti 
sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkça belirlenecek birer üye ve 
Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Komisyon kararlarını salt 
çoğunluk ile alır. Komisyon kararları Resmî Gazete’de yayımlanır. Komisyonca gerekli 
görülen hâllerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilir. 
Komisyonun sekretarya işlemleri Kurumca yerine getirilir. Kurum, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının görüşlerini alabilir. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 
çalışmasına, görev ve yetkileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, 
Komisyon üyesi kurumların görüşleri alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Dava konusu düzenleme tesis edilirken oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma 
Komisyonuna Sağlık Bakanlığı temsilcisi de iştirak ederek görüşlerini beyan ettiğinden, 
Sağlık Bakanlığından görüş alınmaması işlemi sakatlayıcı nitelikte görülmemiştir.

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen yürütmenin 
durdurulması kararı verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmediği, bu itibarla, 
davalı idarelerin itirazlarının kabulü ve yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması 
gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.
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