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.. . 
DA V ANlN OZETI : Sağlık Bakanlığı'nın 30.08 .2008 tarihli yazısına istinaden, 
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun Ek 2. 
maddesi uyarınca Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası nezdinde yapılacak denetim 
ve inceleme kapsamında istenen defter ve belgelerin kendilerine ibraz edilmesi , kamu 
denetim görevinin engellenmesi halinde müracaatı zonınlu hale gelecek . yasal yollara 
ba~vurulmadan bu görevin sonuçlandıniması hususunda gerekli kolaylık sağlanması 
yönündeki 23.03.2010 tarih ve 2684 sayılı i~lemle bu işleme dayanak Sağlık Bakanlığı'nın 
30.06.2008 tarihli işleminin; Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kunılu~u olan Tabipler 
Birliği üzerindeki vcsayet denetiminin kapsam ve sınırlarını aşmak suretiyle Anayasal 
güvenceyi ortadan kaldırdığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 

.. . 
SAVUNMANIN OZETI : Dava konusu işlemin , denetim yapılabilmesi amacıyla kolaylık 
gösterilmesini talep eden bir işlem olduğundan kesin ve yüıiitülmesi zorunlu bir i~l em 

olmadığı , davanın süresinde açılınadığı , esasında ise Sağlık Bakanlığı'nın 6023 Sayılı Yasa 
uyarınca Birlik ve oda üzerindeki idari ve mali yönden denetim hak ve görevi bulunduğu ileri 
sürülerek davanın reddigerektiği savunulmuştur. 

.. . . 
TURK MILLETI ADlNA 

Karar vereıı /\ ııl:a ra 4 . İdare Mahkcıncs i ' ıı cc 07.06.201 J tarihinde yap ıla ıı duru~mayrı 
davac ı vekili Av. Ziynct ( ):;.çelik. daveı lı idarcy i temsilen llukuk Mü~aviri Mukaddes ni'ı ta l 
Y atÇm• ın geldiği göıi'ılerek tarailara usulüne uygun söz veril ip din tendikten sonra iş in gereğ i 
göriişlildü; 

Davalı idarenin usule yönelik itirazları yerinde görülıneyerek işin esasına geçildi ; 

Dava, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 6023 Sayılı Türk Tabipler Birli ğ i 
Kan\lnu'nun Ek 2. maddesi uyannca Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası nezdinde 
yapılacak denetim ve inceleme kapsamında istenen defter ve belgelerin kendilerine ibraz 
edilmesi kamu denetim görevinin engellenmesi halinde miiracaatı zorunlu hale gelecek yasal 
yollara başvurulmadan bu görevin sonuçlandıniması hususunda gerekli kolaylık sağlanması 
yönlindeki 23 .03.201 O tarih ve 2684 sayılı işlemi e bu işleme dayanak Sağlık Bakanlığı'nın 
30.06.2008 tarihli işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 

2709 Sayılı T.C. Anayasası'nın ı 35. maddesinde; "Kamu kurumu niteliğindeki 

mesl k kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların mü~terek 

ihtiyaçlarını kar~ılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştınnak, mesleğin genel menfaatlere 
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uygun olarak geli~me ini sağlamak meslek mensuplarının birbirleri ilc ve halk ile olan 
ili~kilcrindc dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak 
ınaksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere 
göre yargı gözetimi altında , gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir. ... Bu meslek 
kunıluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ili~kin kurallar kanunla düzenlenir." 
hükmü getirilmiş, 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun Ek 2. maddesinde ise; 
"Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ile Birliğin mahalli organları olan 
odalar üzerinde idari ve mali yönden denetim ve gözetim hakkına sahiptir. Amaçları dışında 
faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlannın 
görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya 
bulundukları yer Cumhuriyet Ba~savcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk 
mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde 
somıçlandırılır." hükmüne yer verilmiştir. 

Dosyanın incelenmesinden, davalı idarecc ilk olarak 19.03.2009 tarihinde Ankara 
Tabip Odası'ndan yürütülecek incelemelere esas olmak üzere evrak talep edildiği, 19.08 .2009 
tarihininde ise Tabip Odası Ba~kanlığı'ndan, uygun bir müfettişlik çalışma mekanı 
hazırlanmasının istenildiği , daha sonra denetimin kapsamı genişletilcrek Tabipler Birliği 
yönetim ve denetim organları görevlilerini kapsayacak şekilde şikayete vaki konularla da 
ilgili olarak inceleme ve denetim yapılacağı, yapılacak denetimle ilgili çalışma mekanı 
hazırlanmasının istendiği, 30.09.2009 tarihinde ise hem Ankara Tabip Odası hem de Türk 
Tabipler Birliği'nden faaliyetlerine i lişkin belgeler talep edildiği, dava konusu i~lemle de 
müfettişlik tarafından istenen tüm bilgi ve belgelerin kendilerine ibraz edilmesi. kamu 
denetim görevinin engellenmesi halinde ınüracaa t ı zorunlu hale gelecek yasal yollara 
başvurulmadan bu görevin sonuçlandıniması hususunda gerekli kolaylık sağlanması 

yönündeki yazıları üzerine davacı tarafından ; Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği'nin 
Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluş olmadığından Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun yasal 
olarak denetim yetkisi bulunmadığı , 6023 Sayılı Yasa'da Sağlık Bakanlığı'nın Tabipler 
Birliği üzerindeki vesayet denetiminin konusu, amacı , yöntemi ve denetim yapmaya yetkili 
birimlere ili~kin kurallann düzenlenmediği , dava konusu işlemle Türk Tabipler I3irliği'nin 
/\n:ıya sada güvence altına a lımın özerkliğinin yok sayıla rt ı k hiyc.rar~ ik bir dcııet i ııı · t ı:ı bi 

tutulduğu ileri s i.iri .ıl crek bakılan davanın açıldığı a nl a~ ılma k taclır. 

Türk Tabiplcr Birliği'nin kamu kurmmı nitcliğindeki meslek kuruluşu niteliği göz 
önünde bulundurolduğunda Anayasa'nın 123 ve 135 . maddeleri gereğince merkezi idare ilc 
aralarında vesayet ilişkisi bulunduğunda ku~ku bulunmamaktadır. Nitekim Anayasa'nın 135. 
maddesinde, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kurulu~ları üzerinde Devletin idari ve 
mali denetimine ilişkin kuralların kanunla düzenleneceği , hükme bağlanmış, bu hükme 
paralel olarak da 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun Ek 2. maddesinde; Sağlık 
Bakanlığı'nın Türk Tabipleri Birliği ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde idari 
ve mali yönden denetim ve gözetim hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır. 

Öte yandan, anılan maddenin devamında; amaçları · dı~ında faaliyet gösteren Türk 
Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son 
verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulunduklan yer 
Cumhuriyet Ba~savcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar 
verileceği hüküm altına alınarak Sağlık Bakanlığı'nın denetim ve gözetim hakkına sınırlama 

2 



T.C. 
ANKARA 

4. İDARE MAIIKEME İ 

ESAS NO : 20 ı 0/2692 

KARAR NO : 20 I 1/934 

getirilmek suretiyle Meslek Birliği'nin seçilmiş organlarının görevlerine son verilmesi 
yetkisi yargı organlarına bırakılmıştır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ilgili Meslek Kunılu~u 

hakkında idari ve mali denetim :Yapabilecek ancak yapılan denetim sonucunda Birliğin 
seçqmiş organları üzerinde herhangi bir idari tasarrufta bulunamayacaktır. 

Bu durumda, yukarıda anilan T.C. Anayasası'nın 135. maddesi ve bu maddeye 
dayanarak 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun Ek 2. maddesi uyarınca davalı 
idarenin, davacı Meslek Kurulu üzerinde idari ve mali denetimde bulunma yetkisi bulunduğu 
sonucuna varıldığından, Meslek Kurulu~u hakkında yapılacak denetim kapsaınında 

müfettişler tarafından incelenmek üzere istenen defter ve belgelerin kendilerine ibraz 
edilmesine yönelik 23 .03 .201 O tarih ve 2684 sayılı işlem le bu i~lemc dayanak Sağlık 

Bakanlığı'nın 30.06.2008 tarihli işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle qavanın reddine, aşağıda dökümü gösterilen 168,80 TL 

yargılama giderini ri davacı ü~erinde .. o iii ılniasır1a, fazladan alınan 27,45 TL harç ile artan 
posta ücreti istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 glin 
içerisinde Danı~tay'a temyiz yolu açık olmak üzere 13 .06.20 ll tarihinde oyçokluğuyla karar 
verildi . 

.. Ba~kan .. 
MURTEZA GULER 

32688 
X 

. . 
Y ARGILAMA GIDERLERI 
Başvuıu Harcı 

Karar Harcı 
Y.D. ve Y.D. Jtirai·. !Tarc ı 

V ekaJet I l arcı 
Posta Harcı 

TOPLAM 

(X) AZLIK OYU: 

.Uye . 
FATlll ŞAHIN 

101615 

17, 15TL 
17 I 5 TL 
83, 15 TL 
2;15 TL 

48,60 TL 
168,80 TL 

U ye 
UTKUCOŞGUN 

101 810 

, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 135. maddesindeki; kumu kuıumu 
niteliğincieki meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetim yetkisi bulunduğu 
kabul edilmiş ve buna ili~kin kuralların kanunla düzenleneceği öngörülmü~tür. 

Anayasa ile çerçevesi çizilen idari te~kilat yapısı içerisinde, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kunılu~ları birer hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları olarak 
kabul edilmiştir. Bilindiği üzere hizmet bakımından yerinden yönetim kurulu~ları teknik bilgi 
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ve uzmanlık gerektiren bir hizmetin Devlet tüzel kişiliği ve merkezi idare teşkilatı dışında 
örgütlenmesi ve tüzel ki;;iliğc kavuştunılması sonucu ortaya çıkan özerk niteliği haiz 
kuruluşlardır. 

Anayasa'nın 123 . maddesi gereğince, idarenin kuruluş ve göre leriyle bütünlüğü 
ilkesi, merkezi idare ilc yerinden yönetim kuruluşları bakırrlından idari vesayet denetimi ile 
sağlanmaktadır . Bu açıdan bakıldığında Devletin kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları üzerinde yaptığı denetimin bir vcsayet denetimi olduğu kuşkusuzdur. Ancak 
Anayasa'nın 135. maddesi ile kamu kurumu nitcliğindeki meslek kuruluşları üzerindeki 
denetim, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki vesayet denetiminden 
farklı olarak "idari ve mali denetim" şeklinde tanımlanmıştır. 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun Ek 2. maddesinde de; Türk Tabipleri 
Birliği ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde Sağlık Bakanlığı'nın idari ve mali 
yönden denetim ve gözetim hakkına sahip bulunduğu beliıtilmiştir. Ancak . Anayasanın 135. 
maddesi gereğince kamu kurumu niteliğindeki meslek kunıluşları üzerindeki idari ve mali 
denetime ilişkin kuralların "kanun" ile düzenlenmesi gerekirken, 6023 sayılı Türk Tabipleri 
Birliği Kanunu'nda , Sağlık Bakanlığının sahip olduğu idari ve mali denetim yetkisinin 
niteliği ve kapsamı açık ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş değildir. 

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı 'nın, Türk Tabipleri Birliği ve odaları üzerindeki 
denetimi. hem organları hem i ş lemleri üzerinden 6023 sayılı Kanunda belirtilen genel 
esaslara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olup, bu denetimin, denetim elemanları 
aracılığı ilc yapılabileceği de kuşkusuzdur. Ancak kamu kurumu niteliğindcki meslek 
kuruluşlarının genel idare yapıs ı içindeki konumları ve işlevleri gözönünde 
bulundunı l duğunda bun la r iizcr i ndcıı yapıl a n dcnetinıin niteliğinin de farklı olmas ı ve bir 
tüzel ki~ ilik içindi.! ast-üst ili ş kisine dayanan hiyararşik denetime dönü~türülınemesi gerekir. 
Dolayısıyla meslek kuruluşları mensupları ve işlemleri üzerinde merkezi idare ile denetim 
yapılırken Bakanlığın herhangi bir birimi dcnetliyor gibi hareket edilmemesi gereklidir. Zira 
meslek kurulu~lan özerk olmas ı gereken ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip kurulu~lardır. 

Dava konusu işleml er incelendiğinde ; Sağlık Bakanlığı'nın idari ve mali denetim 
yetkisini , s ınırla rı ve konusu belirsiz bir şekilde genel bir te fti~ yapılmak üzere Teftiş Kunılu 

Ml"ı lctti i : li gi' ıı e verdiğ i ve bu dcııctinı i ıı ın i"ı fe tt i~Jc rc. ça lı ~ nı a mekanı hallrlanmas ı ~ek l ı ndc 

Jiziki bi r n iıc li ğe kavu;-; t uıu lduğu görülmektc ııl u p, y;ısa il c verilen idari ve mali d . n et i nı 
yetkisinin "genel bir teftişc" ve " hiyerarşik bir denetime" dönüştürülmesi suretiyle tesis 
edilen dava konusu i~lemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ula~ılmı~tır. 

Açıklanan nedenlerle dava konusu i ş l eml erin iptaline karar verilmesi gerektiğ i oyu 
ilc aksine verilen karara ka tılmıyonım. 
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