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İSTEMİN ÖZETİ
: Davacı birlik tarafından, 19/07/2019 tarihli dilekçeyle; işyeri
hekimliği yapan hekimlerin güncel bilgilerinin taraflarına verilmesine ilişkin talebin zımnen reddine
dair davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davada; işyeri hekimliği yapmakta olan hekimlere
ait bilgilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü'nde bulunduğu, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun 7'nci maddesinin
mesleğini serbest olarak icra eden tabiplerin il veya bölge tabip odasına üye olma
yükümlülüğünün bulunduğuna ilişkin açık hükmü karşısında istenilen bilgilerin "açıklanması
hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik
değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi" niteliğinde olmadığı, 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu'nun "Bilgi Edinme Hakkının Sınırları" başlıklı dördüncü bölümündeki bilgi edinme
hakkı kapsamı dışında tutulan diğer bilgi ve belgeler kapsamında da yer almadığı, bu durumda;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca işyerlerinde yetkilendirilen iş yeri hekimlerinin
yetkilendirme bilgilerinin davacı odayla paylaşılmamasına yönelik işlemde hukuki isabet
görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak Ankara 3. İdare
Mahkemesince verilen 15/09/2020 gün ve E:2019/2055, K:2020/1447 sayılı kararın hukuka aykırı
olduğu Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 2 ve 3'üncü maddelerindeki hükümler gereğince
rızaları olmadan bilgi verilemeyeceği ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ
: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri
sürülerek istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı
Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 15/09/2020 gün ve E:2019/2055, K:2020/1447
sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından,
davalı idarenin istinaf başvurusunun REDDİNE, istinaf safhasındaki yargılama giderlerinin
başvuruda bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istinaf
isteminde bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın 45/6. maddesi uyarınca kesin olarak
24/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ile erişebilirsiniz.

