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gelen hakları ile ilgili

KAMU BELGELERİNE
ERİŞİM İLE İLGİLİ

Eğer talep ettiğim belge birinin hayatını 
veya özgürlüğünü korumak için gerekli ise, 
erişim talebimin acil değerlendirilmesini 
talep etme hakkına sahip miyim?
Kamu belgesine erişim için yapılan talebin, 
makul bir değerlendirme yapıldıktan sonra, 
birinin hayatını veya özgürlüğünü korumak 
için gerekli olduğu tespit edilmesi 
durumunda, kamu kurumu kırk sekiz (48) saat 
içinde cevap vermekle yükümlüdür.

Talep etme hakkımın olduğu belge türleri 
nelerdir?
Talep etme hakkımına sahip olduklarınız:

• talep edilen belgenin basılı veya başka bir 
türdeki kopyası
• mümkün oldukça kurumun kendi 
ekipmanını kullanarak, kamu dokümanlarını 
görme fırsatı;

• açık bir toplantının, sesli veya görüntülü 
biçimdeki kelimelerden olan veya çıkarılan 
yazılı tutanağı;
• kamu kurumunun genellikle erişebildiği 
ekipmanları kullanarak, basılı, sesli veya 
görüntülü bir kayıt.

Bilgi ve Gizlilik Ajansı şikayetimi 
reddederse ne yapmalıyım?
Şikayetinizin Ajans tarafından tamamen 
veya kısmen reddedilmesi durumunda, Ajans 
tarafından nihai kararın alınmasından 
itibaren otuz (30) gün içinde ilgili idari 
mahkemeye dava açabilirsiniz.

• talep edenin kendi ekipmanını kullanarak, 
kamu dokümanlarını görme imkanı;

Kamu Erişim Osi

038 200 62 959

Adres: 'Luan Haradinaj' Caddesi No.36 
10000 Priştine

Info.AIP@rks-gov.net
Ankesa.AIP@rks-gov.net

www.aip.rks@rks-gov.net

"Kamu sektörü Bilgilerini 
yeniden kullanma hakkı”

"Kamu kurumlarının 
hazırladığı kamu 
belgelerine erişim hakkı."

Bu yasa bana ne tür
garantiler sunar?

Kosova Cumhuriyeti
BİLGİ VE GİZLİLİK AJANSI

BİLGİ VE GİZLİLİK AJANSI



Hangi kurumlardan kamu belgelerine 
erişim için bir dilekçe teslim etme hakkına 
sahip olurum?

Aşağıdakilerle ilgili olan kamu belgelerine 
erişime her zaman izin verilir:
•kamu harcamaları

• devletin çoğunluk hisselerine sahip olduğu 
veya bir kamu görevini gerçekleştiren kamu 
şirketlerinden;

• merkezi ve yerel kurumlardan ve 
yönetimlerden;

• kovuşturma kurumlarından (kendi 
aktiviteleri ile ilgili);
• yargı kurumlarından (kendi aktiviteleri ile 
ilgili);
• bağımsız kurumlarından;

•kamu görevinin yerine getirilmemesi
•çevre

• sadece kamusal işlevleri varsa veya kamu 
fonlarını kullanıyorlarsa, şahıslardan ve 
tüzel kişilerden, yönetici otoritelerini ve 
yetkilerini kullandıkları derecede;
• yasama kurumlarından (kendi aktiviteleri 
ile ilgili);

• Kosova Meclisinde temsil edilen, ve komu 
fonlarından nanse edilen, siyasi partilerden;

Kamu belgelerine erişim ancak talep edilen 
biliger aşağıdakileri tehlikeye sokarsa 
kısıtlandırılabilir:

•kamu güvenliği

•disiplin soruşturması

•kri mülkiyet

•cezai suçların araştırılması

•gizli bilgiler

•sağlık

•kişisel bilgiler

Kamu kuruluşu tarafından, 
elektronik, sesli, basılı, 
görüntülü, veya görsel-
işitsel olarak üretilen veya 
tutulan herhangi bir eylem, 
kanıt veya bilgi;

Neler ‘kamu belgesi’ olarak
kabul edilir?

Eğer kamu kuruluşu talep edilen belgeye 
erişimi sağlayamaz ise nereye şikayette 
bulunabilirim?
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Bilgi ve Gizlilik Ajansına, bu adresler 
aracılığıyla:

Şikayetimi nasıl teslim edebilirim?
Şikayetinizi yazılı olarak, elektronik olarak, 
veya beyan ile yapabilirsiniz.

UNUTMAYIN!

Her kamu kuruluşunun 
kamu belgelerine erişim ile 
ilgili talepleri almakla ve 
kayıt etmekle, bu taleplerin 
ilk değerlendirmesini 
yapmakla, arşivleme ve 
kayıtları tutmakla, ve bu 
talepler için rapor vermekle 
görevli olan bir memuru 
vardır.

Kamu kuruluşunun cevap vermesi için 
belirlenen nihayi tarih nedir?

Dilekçemle ilgili karar kamu kuruluşunun 
içindeki hangi kişi tarafından alınır?
Kamu kuruluşundaki en yüksek yönetici 
pozisyonunda bulunan kişi tarafşndan.

Kamu kuruluşu talebin kayıt edildiği 
tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde talep 
edilen belgeye erişim için size izin veya 
gerekçeli bir kısmi ret kararı vermekle 
yükümlüdür, ve sizi talebinizi gözden 
geçirme hakkınız ve talebin yapılması 
gereken yer ve zaman hakkında 
bilgilendirmelidir.


