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Bildi¤iniz gibi, önceki say›da Bilgi Edinme Hakk› ile ilgili
yaz›m›za bafllam›flt›k ve bize ayr›lan bölüme sadece baflvurunun
nas›l yap›lmas› gerekti¤ini ve s›n›rlamalar›n bir bölümünü
s›¤d›rabilmifltik. Ancak bilgi edinme hakk›na getirilen s›n›r-
lamalar› kapsaml› oldu¤u için tamamlayamad›k.
Kanunun benimsedi¤i di¤er s›n›rlamalar, yarg› denetimi d›fl›nda
bulunan ifllerle ilgili bilgi ve belgelere, devlet s›rr›na iliflkin
bilgi ve belgelerle, aç›klanmas› halinde ülkenin ekonomik ç›kar-
lar›na zarar verecek yahut haks›z rekabete neden olacak bilgi
ve belgelere, istihbarata iliflkin bilgi ve belgelere, idari ve adli
soruflturmalara iliflkin bilgi ve belgelere, aç›klanmas› özel haya-
t›n, haberleflmenin gizlili¤ini ihlal edecek bilgi ve belgelere,
baflkalar›na ait ticari s›r niteli¤indeki bilgi ve belgelere, kamu-
oyunu ilgilendirmeyen ve kurum içi düzenlemelere iliflkin bilgi
ve belgelere iliflkindir. Bunlara da eriflim kanunla s›n›rlanm›fl
bulunmaktad›r. 33 maddeden oluflan kanunun, 16 maddesi
do¤rudan do¤ruya bilgi edinme hakk›n› s›n›rlayan düzenlemeleri
içermektedir. Gördü¤ünüz üzere, s›n›rlama o kadar genifl ki,
detayl› olarak bahsedilse bafll› bafl›na bir makale olabilecek
niteliktedir. Asl›nda, kanundan önce, bilgi edinme hakk›n›n
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinde düzenlendi¤i düflünül-
dü¤ünde (Türkiye Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesine taraf ol-
du¤undan, sözleflme maddeleri Türkiye’de kanun hükmündedir.)
kanunun ad›n›n Bilgi Edinme Hakk› Kanunu yerine, Bilgi Edinme
Hakk›n›n S›n›rlanmas›na ‹liflkin Kanun olmas›n›n daha do¤ru
olaca¤› kanaatindeyim.
Ancak, bilgi edinme baflvurusuyla istenen bilgi veya belgelerin
bir k›sm› yukar›da özetledi¤imiz s›n›rlama kapsam›nda kal›yorsa,
kurumun bu kapsamda kalan bilgi ve belgeleri ay›rarak, di¤er-
lerini bildirmesi gerekmektedir.
Tüm bu koflullarla yap›lan bilgi edinme baflvurusunu, kurumun
etkin, süratli ve do¤ru olarak sonuçland›rmak yükümlülü¤ü
bulunmaktad›r. ‹stenen bilgi ve belgeye 15 gün içinde eriflimin
sa¤lanmas› gereklidir. Bu süre, baflvuru tarihinden itibaren
ifllemeye bafllar. Baflvuru tarihi ise, baflvurunun kuruma ulaflt›¤›
tarihtir. Kanunumuz, bilgi veya belgenin, baflvurulan kurum
ve kurulufl içindeki baflka bir birimden sa¤lanmas›; baflvuru ile
ilgili olarak bir baflka kurum ve kuruluflun görüflünün al›nmas›n›n
gerekmesi veya baflvuru içeri¤inin birden fazla kurum ve kuru-
luflu ilgilendirmesi gibi durumlarda, sürenin otuz gün olaca¤›n›
öngörmüfltür. Ancak, bu durumda da, kurumun bilgi edinme
isteminde bulunana 15 gün içinde bildirimde bulunarak, ek
süreye ihtiyaç duydu¤unu iletmesi gerekti¤ine hükmetmifltir.
Kurumca istenilen bilgiler verilmezse ne olacakt›r. Ne yaz›k ki,
yukar›da özetledi¤imiz tablo, kanun hükümleridir. Uygulamada,

ço¤unlukla ya baflvurulara cevap verilmemekte yahut kanunda
öngörülen sürede cevap verilmemektedir.
Bilgi edinme baflvurusunun hiç ya da gere¤i gibi cevaplanmamas›
durumlar›nda baflvuru sahibinin itiraz etme hakk› bulunmaktad›r.
Ancak, bu durumda itiraz süresinin bafllang›ç tarihi önem arzet-
mektedir. Kanunumuzda her ne kadar bilgi edinme talebinin
15 gün içerisinde de¤erlendirilece¤i öngörülmüflse de, pratikte
bu sürenin herhangi bir ehemmiyeti bulunmamaktad›r. ‹dari
Yarg›lama Usulü Kanununun 10. maddesinde, herhangi bir
baflvurunun idarece 60 gün içerisinde cevapland›r›lmamas›
halinde, reddedilmifl say›laca¤› ifade olunmufltur. Buna göre,
baflvuru sahibinin, baflvuru tarihinden (baflvuru dilekçesinin
idareye ulaflt›¤› tarih) itibaren 60 gün beklemesi gerekmektedir.
60 gün içerisinde baflvuruya herhangi bir cevap verilirse, bu
cevab›n baflvuru sahibine tebli¤ edildi¤i tarih, itiraz süresinin
bafllang›c› olacakt›r. Herhangi bir cevap verilmezse, baflvuru
tarihinden itibaren 60 gün geçtikten sonra itiraz süresi ifllemeye
bafllayacakt›r.
Kurumun bilgi edinme talebiyle ilgili karar›na iki türlü itiraz
hakk› bulunmaktad›r. Öncelikle, 15 gün içerisinde Baflbakanl›k
Bilgi Edinme ve De¤erlendirme Kurulu’na itiraz olunabilir. Ku-
rula itiraz edilmifl olmas›, idari dava açma süresini durdurur.
Dolay›s›yla, kurula itiraz etmek ihtiyaridir. Kurula itiraz, yaz›l›
dilekçeyle yap›l›r. Bu durumda da, itiraz›n bizzat yap›lmas› da-
ha do¤ru olacakt›r. Zira posta yoluyla yap›lan itirazlarda, itiraz
tarihi, itiraz›n kurula ulaflt›¤› tarih olacakt›r. ‹tiraz›n süre geç-
tikten sonra ulaflmas› halinde hak düflümü söz konusu olacak
ve do¤al olarak idari dava açma süresi de durmayacakt›r. Öte
yandan, baflvuru sahibi kurula itiraz etmeden, do¤rudan idare
mahkemesinde dava açabilir. Bu davan›n da 60 gün içerisinde
aç›lmas› gerekmektedir.
Buna göre, kurumlar taraf›ndan Bilgi Edinme Kanunu kapsa-
m›nda verilen kararlar için iki ayr› denetim öngörülmüfltür.
‹dare mahkemesine yap›lan itirazlar›n kabul edilmesi halinde,
baflvurunun reddine iliflkin ifllem iptal edilmektedir. Bu durumda,
kurumun idare mahkemesi karar› çerçevesinde hareket etme
yükümlülü¤ü do¤ar. Ancak, Bilgi Edinme ve De¤erlendirme
Kurulu taraf›ndan, ayr›ca ilgililere k›nama veya uyar› gibi di-
siplin cezalar› da uygulanmaktad›r. Yine, kanun kapsam›nda
vermekle yükümlü oldu¤u bilgi veya belgeyi vermekten imtina
eden kiflinin Türk Ceza Kanununda yer alan görevi kötüye kul-
lanma ve görevi ihmal gibi suçlar› ifllemifl oldu¤unu söylemek
mümkündür. Umar›z, bilgi edinme hakk›n›z› gere¤i gibi kulla-
nabilir ve ihtiyaç duydu¤unuz bilgi ve belgeye, kanunda belirtil-
di¤i gibi etkin, süratli ve do¤ru bir biçimde ulafl›rs›n›z.
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