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İlgide kayıtlı İtiraz Dilekçesi hakkında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 13 ve 14
üncü maddeleri uyarınca alınan Kurul Kararının bir sureti ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

EKİ:
Kurul Kararı sureti Ci. SO-o-f-o- ')
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Karar Tarihi: 08103/2012
Karar Sayısı : 2012/288

İtiraz Eden: Türk Nöroloji Derneği

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş: Sağlık Bakanlığı

Kurula Başvuru Tarihi: 08/02/2011 (Kayıt No: 211 )

İtirazın Konusu: Türk Nöroloji Derneği,I 0101/2012 tarihli bilgi edinme başvurusu ile Sağlık
Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Başkanlığı'na müracaat ederek, " yan dal uzmanlık
başvurusu yapan üyelerinin değerlendirme ölçütlerinin ne olduğunun, uzmanlık başvurusu
reddedilenlerin adlarının ve hangi ölçütleri üzerinden yetersiz bulunduklarının ve uzmanlık
belgesi almaya hak kazananların kimler olduğunun" 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
gereğince tararlarına bildirilmesini talep etmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün 1911212012 tarih ve 1148 sayılı yazısı
ile başvuru sahibine :

"Tıpta Uzmanlık Kurulunun http:! .www.tuk.saglik.gov.tr/kararlar.html adresinde -Süre. -
Bilimsel Eser, -Eğiıim Öğretim Faaliyetleri. -Deneyim başlıkları adı altında açıklanan
kriterlere göre, yan dal uzmanlık belgesi almak için başvuruda bulunan adayların başvuru
dosyalan değerlendirilmiştir ancak; ilgi tarih ve sayılı dilekçenizde kimlerin uzmanlık belgesi
almaya hak kazandığı ve başvuruları reddedilen uzmanların kişisel bilgileri ile hangi ölçütler
yönünden yetersiz olduklarına dair açıklamaların. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu "Özel hayatın
gizliliği Madde 21- Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizlifiği
kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve
haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya
belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır" ve Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik "Öze! hayatın gizlifiği Madde 32" gereği
verilmesi mümkün olamamaktadır. "

Şeklinde cevap verilmiştir.

Tarafına verilen işbu cevabın bilgi edinme taleplerini karşılarnadığını belirten başvuru sahibi
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 13 üncü maddesi hükmü uyarınca Kurulumuza
itirazda bulunmuştur.



--------------------------------------

KARAR

Türk Nöroloji Derneği 'nin itirazımn REDDİ ile,

İtiraz sahibinin başvurusunda yer alan yan uzmanlık başvurusunu değerlendirme ölçütlerinin
neler olduğuna ilişkin talebin verilen cevap ile karşılanmış bulunduğu, uzmanlık başvurusu
reddedilenlerin adlarının ve hangi ölçütleri üzerinden yetersiz bulunduklarının ve uzmanlık
belgesi almaya hak kazananların kimler olduğunun bildirilmesine ilişkin talebin ise 4982
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 21 inci maddesinin "Kişinin izin verdiği haller saklı
kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri
ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız
müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır." hükmü
gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bulunduğu değerlendirildiğinden itiraz
sahibinin bilgi edinme başvurusuna Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün
1911212012 tarih ve 1148 sayılı yazısı ile verilen ret yanıtımn 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanununa uygun olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir.
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