
ÖZET: Mahkeme kararıyla vasi olarak atanan eşin, cezaevinde bulunan kişiye ait 

görevlendirme bilgilerini talep etmesi hakkında. (13.11.2019-E.744586) 

 Bilindiği üzere, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Vasi ve kayyım” başlıklı 403 üncü 

maddesinde; "Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün 

menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür." hükmü 

mevcuttur. 

 Aynı Kanunun "Temsil" başlıklı 448 inci maddesinde ise; "Vesayet dairelerinin 

yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla vasi, vesayet altındaki kişiyi bütün hukukî 

işlemlerinde temsil eder." ifadeleri yer almaktadır. 

 Diğer taraftan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 4 üncü maddesinde, 

herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu; 7 nci maddesinde kurum ve kuruluşların ayrı veya 

özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi 

veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebileceği belirtilmektedir. 

 Mezkûr Kanunun 9 uncu maddesinde; "İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli 

veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve 

bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya 

açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma 

gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir." hükmü bulunmakta olup, 15 ila 28 inci 

maddelerinde bilgi edinme hakkının istisnaları düzenlenerek, bu durumda talebin bilgi edinme 

hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bahsedilmektedir. 

 27.04.2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı 

Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 23 üncü 

maddesinde; kanunda bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konularda yapılan 

bilgi edinme başvurularının reddedileceği ve ret kararının başvuru sahibine gerekçeli olarak 

bildirileceği belirtilmektedir. 

 Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; 

 a) Mahkeme kararıyla adı geçene vasi olarak atanan eşin, adı geçenin kişiliği ile ilgili 

bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü olduğu, bu 

yükümlülük çerçevesinde bilgi edinme hakkından yararlanabileceği, 

 b) Bununla birlikte, mütalaaya konu dilekçe ile talep edilen bilgi ve belgelerin Bilgi 

Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 15 ila 28 inci maddelerinde sayılan istisnalar kapsamında 

olup olmadığının değerlendirilerek, bu kapsamda olması halinde talebin reddedilmesi ve 

kararın başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilmesi gerektiği, 

 c) Aksi halde talep doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı, 

 mütalaa edilmektedir. 
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