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Mahkememizde görülmekte bulunan alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının rahim ağzı kanserini önleyen tek tedavi yöntemi
olan HPV aşısının ilk dozunu kendi imkanları ile aldığını, aşının tam koruyuculuk sağlaması için iki doz
daha yapılması gerektiğini, davacının ilk doz bedeli olan 695,97 TL yi kendi imkanları ile ödediğini,
davalı kuruma yapmış oldukları müracaat ile ödedikleri bedelin kendilerine iadesi taleplerinin davalı
kurum tarafından reddine karar verildiğini, davalının kullanacağı iki ve üçüncü doz aşılar için ihtiyati
tedbir kararı verilerek kurumca karşılanmasına ve 695,97 TL nin fiş tarihinden itibaren avansı faizi ile
birlikte davalı kurumdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı SGK vekili cevap dilekçesinde özetle, davanın süresinde açılmadığını, davaya konu aşı
bedelinin SUT EK-4/A ve EK-4/C listesinde yer almaması nedeni ile ödenmesinin mümkün olmadığını,
kurum işleminin yerinde olduğunu belirterek haksız açılan davanın reddine karar verilmesini talep
etmiştir.
Davacı vekilinin dava dilekçesinde talep etmiş olduğu iki ve üçüncü doz aşılar için ihtiyati tedbir
talebinin mahkememizin 14/09/2021 tarihli ara kararı ile reddine karar verildiği, kararın davacı vekili ve
davalı vekiline tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
İhtiyati tedbir talebinin reddi kararı üzerine 2 doz aşı bedeli olan 695,97 TL 28/09/2021 tarihinde,
3. doz aşı bedeli olan 695,00 TL 26/11/2021 tarihinde davacı tarafça ödenerek ödeme belgeleri dosyaya
sunulmuştur. Davacı tarafça 2 ve 3 doz aşı bedellerinin de iadesinin talep edilmesi üzerine ıslah talebinin
davalı tarafa tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Dava, aşı bedelinin kurumdan rücuan tahsiline yöneliktir.
Davacı tarafın sunmuş olduğu deliller toplanarak bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Bilirkişi
raporunda rahim ağzı kanserinin ülkemizde görülen Human Papilloma Virus (HPV) bulaşması ile oluşan,
ölümcül ve başta aşı ve diğer yöntemler ile önlenebilen bir hastalık olduğu, bazı hastalıkların aşı ile
önlenebileceği ve yok edilebileceğinin bilimsel bir gerçeklik olduğu, bunlar arasında rahim ağzı aşısının
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da bulunduğu, rahim ağzı kanserine yakalandığında hastalığın ölümcül olduğu gerçeğinden hareket ile
aşının hayati öneme haiz olduğu, rahim ağzı kanserine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu,
Sağlık Uygulama Tebliğinde dava konusu HPV aşının ödeneceğine dair hükmün bulunmadığı, dava
konusu aşının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli karşılanan muadili aşının bulunmadığı
belirtilmiştir.
Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, kurum yazı cevapları ve tüm dosya kapsamı bir bütün halinde
değerlendirildiğinde, dava konusu HPV aşının Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almaması nedeni ile
davalı SGK tarafından karşılanmadığı ancak dava konusu aşının rahim ağzı kanseri aşının ölümcül bir
hastalık olduğu, aşı ile hastalığının önlenebileceği, aşının hayati öneme haz olduğu ve yapılmasının
tıbben kullanılmasının gerekli olduğunun bilirkişi raporu ile sabit olduğu anlaşılmış olup Anayasa'da
güvence altına alınan sağlık ve yaşam hakkı gereği dava konusu ilaç bedelinin davalı Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından karşılanması gerektiği kanaatine varılarak davacının davasının kabulüne karar
verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1-Davacının davasının KABULÜ ile,
695,97 TL nin 08/07/2021 tarihinden itibaren, 695,97 TL nin 28/09/2021 ve 695,00 TL nin
26/11/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan alınarak davacıya
verilmesine,
2-Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu harçtan muaf olduğundan, harç konusunda karar verilmesine
yer olmadığına,
3-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan 6100 sayılı HMK'nun madde 323/1.ğ
ve 326/1 hükümleri gereğince, karar tarihi itibariyle yürüklükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
davanın niteliğine göre alınması gereken 2.086,94 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya
verilmesine,
4-Dava adli yardımlı olduğundan hazine üzerinden karşılanan 1.500,00 TL bilirkişi ücreti 70,00
TL posta masrafı olmak üzere toplam 1.570,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat
kaydına,
5-Davacı tarafından yatırılan gider avansından artan kısmının, HMK'nun 333.maddesi uyarınca
karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair; davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzünde verilen karara ilişkin yasal süre içerisinde
yazılacak gerekçeli kararın taraflara tebliği ile verilen kararın niteliği ve niceliği itibari ile kesin olmak
üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.10/03/2022
Katip 222371
e-imzalıdır
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