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ANKARA İDARE MAHKEMESİ;
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN “TABİP ODASI’NA EVRAK VERMEME”

YOLUNDAKİ “HUKUKİ GÖRÜŞÜNÜ” İPTAL ETTİ

Bilindiği gibi İstanbul Tabip Odası1 hekimler hakkında; bildirim veya şikayet 
üzerine veya re’sen inceleme yapma, soruşturma açma, disiplin kovuşturması 
yürütme ve ihlalin tespit halinde disiplin cezası verme yetkisi ile donatılmıştır. Kimi 
durumlarda sağlık kuruluşları nezdinde bulunan tıbbi belge ve kayıtlara da 
gereksinim duyulmakta, ilgili hastane başhekimliklerine veya doğrudan İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne yazı yazılarak soruşturma için ihtiyaç duyulan belgeler 
istenmektedir. 

Uzun yıllardan beri herhangi bir aksama olmadan devam eden bu işleyiş, bir süre 
önce anlaşılmaz bir şekilde bozulmuş, İstanbul Tabip Odası’nın istediği bilgi, belge 
ve kayıtlar çeşitli gerekçelerle verilmemiştir. 

Meslek odası tarafından çeşitli kereler İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşülmüş, bu 
olumsuz işlemlerin, Anayasa’nın 135. maddesi, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği ile meslek odasına verilen 
hak, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini engellediği anlatılmış/ 
aktarılmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu “tutumunda” ısrar etmesi üzerine, konu yargıya 
taşınmıştır.  Ancak Danıştay’ın farklı dosyalarda verdiği kararlar da;  

“… odaya kayıtlı olsun veya olmasın tüm meslek mensuplarının, mesleki ahlak ve 
deontolojiye aykırı iş ve işlemler ile ilgili olarak gerekli incelemeyi yapmak ve 
Yasada belirtilen disiplin cezasını vermekle görevli ve yetkili olan meslek 
kuruluşunca, yürütülmekte olan bir incelemeye esas olmak üzere …hastane 
başhekimliğince başlatılan disiplin soruşturmasına ait bilgi ve belgelerin birer 
örneğinin verilmesi yönündeki istemin, 6023 sayılı Yasaya aykırı bir yönü 
bulunmadığı gibi, bu Yasa hükümlerine göre davalı idarece yerine 
getirilmesi meslek kuruluşunca yürütülen kamu hizmetinin bir gereğidir.”

gerekçesi de, İl Sağlık Müdürlüğü işlemlerinin hukuka aykırı bulunarak iptal 
edilmesi de, süreci değiştirmemiştir.   

Son olarak meslek odasına Sağlık Bakanlığı’nın bir “görüş”ü iletilmiştir. Bu 
“görüş”te özetle, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu sebebiyle hastalara ait tıbbi kayıtların 
Tabip Odası’na verilemeyeceği, 6023 sayılı Kanun’da tabip odalarının hasta 
kayıtlarını kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebileceklerine dair herhangi bir 
hüküm bulunmadığı yer almaktadır. 

Meslek odası tarafından Sağlık Bakanlığı’na 24.03.2010 tarihinde yazı gönderilmiş 
ve bu “görüş”ün ivedilikle kaldırılması ile meslek odasına bilgi/belge/kayıt verme 
konusunda gerekli kolaylığın gösterilmesi için il sağlık müdürlükleri ve hastane 
başhekimliklerine talimat verilmesi istenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından olumlu 
yanıt verilmemesi üzerine ise dava ikame edilmiştir. Ankara 14. İdare 
Mahkemesi’nin 2010/825 E. sayılı dosyasından görülen davada 10.03.2011 
tarihinde meslek odası lehine karar verilmiş ve bir kez daha Sağlık Bakanlığı işlemi 
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iptal edilmiştir. Kararın gerekçesinde özetle; 

“…mevzuata ve yapılan açıklamaya göre, odaya kayıtlı olsun veya olmasın tüm 
meslek mensuplarının, mesleki ahlak ve deontolojiye aykırı iş ve işlemler ile ilgili 
olarak gerekli incelemeyi yapmak ve 6023 sayılı yasada belirtilen disiplin cezasını 
vermekle görevli ve yetkili olan meslek kuruluşunca, yürüttüğü incelemeye esas
olmak üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve daha 
sonra başka hastaneye sevk edilen ve bebek olan hastanın babası tarafından 
şikayet konusu yapılan soruşturma nedeniyle hastaya ait bilgi ve belgelerin 
birer örneğinin verilmesi yönündeki istemin, 4982 sayılı Yasaya ve 6023 
sayılı Yasaya aykırı bir yönü bulunmadığı gibi, uyuşmazlığa konu olan 
istemin anılan yasa hükümlerine göre davalı idarece yerine getirilmesinin 
meslek kuruluşunca yürütülen kamu hizmetinin bir gereği olduğu…”

belirtilmektedir. 

Görüldüğü gibi meslek odasına, evrak, bilgi, belge vermeme yolundaki tutum yargı 
tarafından bir kez daha hukuka aykırı bulunmuştur. 

Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün, aynı konuda başkaca dava açmaya 
gerek kalmaksızın, mahkeme kararının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. 
11.05.2011

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


