English

Turkish (Türkçe)

Requesting an IC review

Bir IC incelemesi istemek

If you are unhappy with the decision of an
agency or minister under the Freedom of
Information Act 1982 (Cth) (FOI Act), you
can:

Bir dairenin veya bakanın Freedom of
Information Act 1982 (Cth) (FOI Act)
kapsamındaki bir kararından memnun
değilseniz, şunları yapabilirsiniz:



apply for internal review by asking
the agency or minister to
reconsider their decision, so long as
the agency head or minister did not
personally make the decision



daire başkanı veya bakan kararı
kişisel olarak vermemişse, daireden
veya bakandan kararı yeniden
gözden geçirmesini isteyerek bir iç
inceleme için başvurabilirsiniz



request that the Australian
Information Commissioner
(Australian Information
Commissioner) review the decision.
You can also apply for Information
Commissioner review (IC review)
after seeking internal review.



Australian Information Commissioner
(Avustralya Bilgilendirme
Komisyonu Başkanı)'nın kararı
incelemesini isteyebilirsiniz. İç
inceleme istedikten sonra
Information Commissioner review
(IC review) için de başvuruda
bulunabilirsiniz.

You can apply for IC review:


in writing



by using our online merits review
form . This form is for merits review
requests only.

There is no fee for requesting a review.

IC incelemesi için şöyle başvuruda
bulunabilirsiniz:


in writing [yazılı olarak]



online merits review form [çevrimiçi
değerlendirmenin incelenmesi
formu]muzu kullanarak. Bu form
sadece değerlendirmenin
incelenmesi talepleri içindir.

İnceleme istemek ücretsizdir.
In most cases you must apply for IC review
within 60 days of being notified of the
minister’s or agency’s decision. You must
apply within 30 days if you are requesting
review of a decision to grant access to
documents to another person. You can
also ask the Information Commissioner to
grant you more time to apply for IC review.

Çoğu durumda, IC incelemesi için, bakanın
veya dairenin kararı size bildirildikten
sonraki 60 gün içinde başvurmanız gerekir.
Belgelere başka bir kişinin erişimini
onaylama kararı için bir inceleme
istiyorsanız, 30 gün içinde başvurmalısınız.
Ayrıca, Information Commissioner'dan IC
incelemesi için başvurmanız amacıyla size
daha fazla zaman tanımasını
isteyebilirsiniz.

For more information about requesting a
review see FOI Fact Sheet 12 — Freedom

Bir inceleme istemeye ilişkin daha fazla
bilgi için FOI Fact Sheet 12 — Freedom of
Information: your review rights sayfasına

of Information: your review rights

bakın.

More information is also available on the
What happens to your IC review page.

Ayrıca, What happens to your IC review
sayfasında da daha fazla bilgi mevcuttur.

Further information

Daha fazla bilgi

Further information can be obtained
through our enquiries line or on the FOI
complaints or privacy complaints pages.

Daha fazla bilgi enquiries line [sorular
hattımızdan] veya FOI complaints [FOI
şikayetleri] ya da privacy complaints
[gizlilik şikayetleri] sayfalarından alınabilir.

Guidance for agencies about IC reviews is
available in the FOI guidelines and FOI
resources sections of this site.

IC incelemeleri hakkında daireler için
kılavuz bu sitenin FOI guidelines ve FOI
resources bölümlerinde mevcuttur.
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