1- Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itirazda bulunma süresi hakkında 27/09/2012
tarih ve 2012/1 sayılı İlke Kararı:
Kurulumuza yapılan itirazlarda sürelerle ilgili olarak,
1. 15 günlük Kurula itiraz süresinin, Kurum veya Kuruluşun cevabının başvuru sahibine
tebliğinden itibaren başlamasına; itiraz dilekçesinde tebellüğ tarihi belirtilmemiş ise 7
(yedi) günlük tebligat süresinin tarafımızdan eklenmesine,
2. İtiraz dilekçesinin yanlış makam dahil resmi kurum veya kuruluşa ilk ulaştığı tarihin
"Kurula itiraz tarihi" sayılmasına,
3. Kurula posta yoluyla yapılacak itirazlarda, dilekçenin Kurula ulaştığı tarihin itiraz
tarihi sayılmasına,
4. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun "İtiraz usulü" başlıklı 13 üncü maddesi
ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğin "İtiraz usulü" başlıklı 24 üncü maddesinde, başvuru yapılan kurum veya
kuruluşun talep edilen bilgileri eksik vermesi veya vermemesi gibi hallerde, başvuru
sahibince aynı kurum veya kuruluşa itiraz edilebileceğine ilişkin bir usulün
öngörülmediği, itirazın Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na ya da yargıya
yapılabileceğinin öngörüldüğü, bu nedenle Kurulumuza itiraz için söz konusu
maddelerde belirtilen 15 günlük sürenin kurum veya kuruluşun başvuru karşısında
verdiği "ilk red cevabının" ilgiliye tebliğinden itibaren başlamasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz usulü hakkında 27/09/2012 tarih ve
2012/2 sayılı İlke Kararı:
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik'in 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Kurulumuza itirazların yazılı
başvuru ile yapılması gerekmektedir. Elektronik posta, faks vb. araçlarla yapılacak itirazlar
Kurulumuzca anılan Yönetmelik hükmü gereğince işleme alınmayacaktır.
İtiraz başvurularının daha süratli ve sağlıklı karara bağlanabilmesi için itiraz dilekçelerinin,
ilgili kurum veya kuruluşa yapılan bilgi edinme başvurusu ile bu kurum veya kuruluştan
alınan cevabi yazının birer örneklerini ekinde içermesi ve cevabi yazının tebellüğ tarihinin
belirtilmesi gerekmektedir.
3- Devlet memurlarının Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itirazları hakkında
27/09/2012 tarih ve 2012/3 sayılı İlke Kararı:
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kurumlarına bilgi edinme başvurusunda
bulunan devlet memurlarının başvurularını "Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları
Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre hiyerarşik silsile yolu ile yapmaları gerekip
gerekmediği hususunda uygulamada tereddüde düşülmüş olduğu görüldüğünden 4982 sayılı
Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca Kurulumuzca;
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun bireysel bir hak olan bilgi edinme hakkının kullanılmasını
düzenlemesi ve Kanunun 6 ncı maddesinde bilgi edinme başvuruları için devlet memuru olup
olmama ayrımı yapılmadan herkesi kapsayan bir başvuru usulünün belirtilmiş olması
nedeniyle devlet memurları için Kanunda düzenlenen dışında başka bir başvuru usulünün

kabul edilmesinin mümkün olmadığına, devlet memurlarının yaptığı bilgi edinme
başvurularında da 4982 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde belirlenen başvuru usulünün
uygulanması gerektiğine oybirliğiyle karar verilmiştir.
4- Olağanüstü Hal KHK’ları Kapsamındaki Tedbir ve İşlemlerle İlgili Bilgi Edinme
Başvuruları Hakkında 04/08/2016 tarih ve 2016/1 sayılı İlke Kararı:
Bilindiği üzere, Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 silahlı darbe
teşebbüsü neticesinde 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke
genelinde Olağanüstü Hal ilan edilmiş ve alınan Olağanüstü Hal Kararı Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 21/07/2016 tarihli ve 1116 Karar Nolu kararı ile onaylanmıştır. Bu çerçevede
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinde yer alan tedbirler ile bunların
uygulanmasına ilişkin işlemlerle ilgili olarak yapılacak olan bilgi edinme başvurularının
yanıtlanmasında izlenecek usul ve esaslara ilişkin olarak;
1-Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin eki listelerde sayılarak kamu
görevinden çıkartılan kişiler ile kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi ve belgeler
hakkındaki bilgi edinme başvurularının 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 16 ncı,
19 uncu ve 20 nci maddeleri uyarınca bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirilmesi
ve konu ile ilgili uygulamanın bu doğrultuda yapılması gerektiği,
2- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve bu nedenlerle haklarında idari veya adli soruşturma
başlatılan, açığa alınan ve/veya 667 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 3 ve 4.
maddeleri uyarınca kamu görevinden çıkartılan kişilerle ilgili bu işlemler ile bu kapsamda
yürütülen adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu uyarınca talep edilmesi durumunda başvuruların mezkur Kanunun 19 uncu ve
20 nci maddeleri uyarınca bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirilerek bu doğrultuda
uygulamaya gidilmesi gerektiği,
Hususlarının 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesinin Kurulumuza
tanıdığı yetki çerçevesinde; 4982 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve
kuruluşlarına bildirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir:

