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İTİRAZ EDENLER : I- (DAVACI) : Türk Nöroloji Derneği

      VEKİLİ : Av. Metin Kayaçağlayan

          UETS Kodu : 16205-02371-96286 (E-Tebligat)

  II- (DAVALILAR) :
      1- Sağlık Bakanlığı

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

      VEKİLLERİ : I. Hukuk Müşaviri Av. Nuray Bilgin Demir,

      Av. Gözde Üstünel Karabacak

      2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

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

      VEKİLİ : Av. Zeliha Tulumbacıoğlu 

İSTEMİN KONUSU :  Danıştay Onuncu Dairesince  verilen yürütmenin 
durdurulması isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin 11/02/2020 tarih ve 
E:2019/11378 sayılı kararın aleyhlerine olan kısımlarına karşı,  taraflar karşılıklı olarak itiraz 
etmektedirler.

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

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları 
dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:  

04/09/2019 tarih ve 30878 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal 
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 16. 
maddesinin (a) bendinde yer alan "6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda ise 
psikiyatri hekimlerince reçete edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen 
uzman raporuna dayanılarak" ibaresinin, 16. maddesinin (b) bendinde yer alan "psikiyatri 
uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman raporuna 
dayanılarak" ibaresinin, 28. maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde ve (b) 
bendinde yer alan "üçüncü basamak sağlık kurumlarında" ibarelerinin, 36. maddesinin (a) 
bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "üçüncü basamak sağlık kurumlarında" 
ibarelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Onuncu 
Dairesince verilen, dava konusu Tebliğ'in 28. maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt 
bendinde ve (b) bendinde yer alan "üçüncü basamak sağlık kurumlarında" ibareleri ile 36. 
maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "üçüncü basamak sağlık 
kurumlarında" ibarelerinin yürütmesinin durdurulmasına, anılan Tebliğ'in 16. maddesinin (a) 
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bendinde yer alan "6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda ise psikiyatri 
hekimlerince reçete edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman 
raporuna dayanılarak" ibaresi ve 16. maddesinin (b) bendinde yer alan "psikiyatri uzman 
hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman raporuna dayanılarak" 
ibaresi yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 11/02/2020 tarih ve 
E:2019/11378 sayılı kararın, aleyhlerine olan kısımlarına karşı, taraflar karşılıklı olarak itiraz 
etmektedirler. 

İtiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; taraflarca ileri sürülen 
hususlar,  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşullar 
dikkate alınarak verilen kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, 
itirazların REDDİNE, 28/09/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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