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Çınarlı Mah. Dr.Ali Menteşoğlu Cad. Taşa İşhanıNo:24 Kat:6
Sosyal Güvenlik İl vııdtirltlğü Seyhan/ADANA
: Davacr vekili tarafindan, "meme malign neoplazmı" (kanser)
isimli ilaçın davalı kurum tarafindan karşrlanması talebiyle

fıkrasında yeralan.............,Tlbbi onkoloji üzrnan hekiminin yeraldığı ve buhususlarrn belirtildiği sağhk
kurulu ,apo*rlu dayanılarak hbbi bnkolqji uzmdn hekimlerince reçete edilir. hiikmü yer almakta olup
gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde kurumumuzca karşılanmaktadır." gerekçesiyle reddine dair
-tarihindeyapm1şo1duğubaşvuıunun''Sağ1ıkUygu1amaTeb1iği'nin4'2.|4-Cmaddesiff
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Adana Sosyal
tarih Esayıiı
Güvenlik İlvıtıdtirltığü işlerninin; hukuka aykın olduğu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca ilacın
endikasyon dışında kullanılmasmln uygun görüldüğii, bedellerin karşılanmamasr durumunda kurumca
-sosyal güvencesi karşılığında ödediği keseneklerin bir anlamr kalmayacağr, Anayasa'yla güvence altma
alınmış olan sağlık hakkının ihlal ediidiği, maddi durumunun anılan ilaç bedellerini karşılamaya
yetmediği, konuyla ilgili lehte verilmiş emsal yargr kararlannln bulunduğu ileri sürülerek iptali istemiyle
açılan davada yiiriitmenin durdurulması istenilmektedir.
: Savunma dilekçesi verilmemiştir.
SAVUNMANIN ÖZETİ

TtIRK nııir,r,r,ri ADINA
Karar veren Adana| İdare Mahkemesi'nce dava dosyasr ineelenerek yürütmenin durdurulması
talebi hakkuıda işin gereği göıüşüidü:
Dava; "meme malign neoplazmı" (kanser) hastasr olan davacının, "kadcyla" isimli ilacın davalıı

kurumtaraftndankarşı1anmasıtalebiy1eItarihindeyapm1şo1duğubaşvuunun''Sağ1ık

Uygulama Tebliği'nin 4,2.14-C maddesi ff fikrasında yet aları..............Tıbbi onkoloji \zfi:lafl hekiminin
yer aldığı ve bu hususlarrn belirtildiği sağiık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji ıZtrLan
hekimlerince reçete edilir. hükmü yer almakta olup gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde
tarih
kurumumuzca karşılanmaktadır." gerekçesiyle reddine dairI
sayrlı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Adana Sosyal Güvenlik İl Müdiirlüğü işleminin iptali
istemiyle açılmıştır.
2577 sayıIı İdari Yargılama Usutü Kanunu'nan "Yüriitmenin DurdurııImüsı" baş|ıklı 2112.
maddesindej'"Danrştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya
imkönsız zararların doğması vo idari işlemin açıkça hukuka aykın olııasr şartlarınur birlikte
gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin sarrüımasr alındıkian veya savunma siiresi geçtikten sonra
gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasrna karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tiikenecek olan
idari işlemierin yürüfiilmesi, sa\uılma alındıktan sonra yeniden karar verilmek izete, idarenin sa\unmasl
alrnmaksızın da durdurulabilir. " hiikmüne yer verilmiştir,
Türkiye Cumhuriyeti Anaya§asr'nın "Cumhuriyetin Niteiikleri" başlıklı 2. maddesinde,
113
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