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…………… VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) 12/11/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.04-517/71447 sayılı yazımız,
b) 02/07/2008 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.05.94/1420/47014 sayılı yazımız.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında; bir sendikanın Bakanlığa bağlı tüm il ve ilçe millî
eğitim müdürlüklerine 2002 yılından itibaren kadrolu olarak ataması yapılanlardan hâlen
görevlerini sürdüren şube müdürlerinin isim listelerinin bildirilmesine ilişkin isteğine Bakanlıkça
verilen olumsuz cevabın Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 28/05/2008 tarih ve 2008/546
sayılı kararı ile uygun bulunurken, yine bir sendikanın bazı il ve ilçe millî eğitim
müdürlüklerinden; eğitim kurumlarında çalışan öğretmen ve yöneticilerden 2003 yılından
itibaren yıllar itibarıyla Aylıkla Ödül, Takdirname ve Teşekkür verilenlerin ayrı ayrı sayılarının,
ödül belgelerinin hangi faaliyetlere istinaden verildiği ve üye oldukları sendikalara göre
dağılımının bildirilmesine ilişkin isteğine karşı ilgili il millî eğitim müdürlüğünce verilen
olumsuz cevabın, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 02/07/2008 tarih ve 2008/636 sayılı
kararında " .... İli ve ilçeleri için ayrı ayrı sayıları ile ödül belgelerinin hangi faaliyetlere
istinaden verildiği ve üye oldukları sendikalara göre dağılım bilgilerinin başvuru sahibinin
erişimine açılması gerektiği kabul edilmelidir. Bu cihetle bahse konu talebin 4982 sayılı
Kanunun "Bilgi verme yükümlülüğü" başlıklı 5'inci maddesi uyarınca karşılanması
gerektiğine; mevzuatın uygulanması konusunda ilgili personelin daha dikkatli davranması
gerektiği hususunun bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denilmek suretiyle ilgili
ilin sendikaya vermiş olduğu olumsuz cevabın uygun bulunmadığı bilinmektedir.
Bu kararlar da dikkate alınarak valiliklere (il millî eğitim müdürlüğü) gönderilen İlgi (b)
yazımızda, "...Bu itibarla sendika genel merkezlerinin İlgi (a) Kanun çerçevesinde
valiliklerce yürütülen iş ve işlemler kapsamında talep ettikleri bilgilerin valiliklerce verilip
verilmeyeceği hususunun, yukarıda yapılan açıklamalarda dikkate alınarak, İlgi (a) Kanun
ve İlgi (b) Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilerek valiliklerce sonuçlandırılması
gerekmektedir." denilerek, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında valiliklerden istenilecek
bilgi ve belgelerin, ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırmaları gerektiği
belirtilmiştir. Görüleceği üzere İlgi (b) yazımızla valiliklerce yürütülen konulara ilişkin olarak
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında valiliklerden istenecek bilgi ve belgelerin talep
edenlere verilip verilmeyeceği hususu ile ilgili işlemlerin valiliklerce sonuçlandırılması istenmiş
olup ayrıca bu konuda Bakanlıktan görüş istemelerine gerek olmadığı belirtilmiştir.
Dolayısıyla gerek yukarıda konu edilen Bakanlığımız taşra teşkilatında çalışan personelden,
aylıkla ödül, takdirname ve teşekkür belgesi verilenlere ilişkin talep edilen bilgileri, gerekse
uygulayıcısı diğer bir ifade ile bilginin kaynağı valiliklerin olduğu konularda bilgi talebinde
bulunanlara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerekli cevabın öncelikle valiliklerce
verilmesi gerekmektedir.
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Ayrıca, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, ilgililer tarafından talep edilen bilgi ve
belgelerin verilip verilmeyeceği konusunda tereddüde düşülmesi hâlinde bu tereddütleri
gidermeye Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu
nedenle, Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan alınacak görüş
çerçevesinde çözümlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Bu itibarla; İlgi (a) yazımızın İlgi (b) yazımızla geçersiz hâle geldiği hususunun bilinmesi,
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında valiliklerden talep edilen bilgilerin
cevaplandırılması hususunun yukarıda yapılan açıklamalar ve İlgi (b) yazı çerçevesinde
değerlendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

Necmettin YALÇIN
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
- 81 il valiliğine (İl millî eğitim müdürlüğü)
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