Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve
Usuller Hakkinda Yönetmelik
BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanimlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, gerçek ve tüzel kisilerin bilgi edinme hakkini
kullanmalarina iliskin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayili Bilgi Edinme Hakki Kanununun
uygulanmasina dair esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsamindaki kamu idareleri ile bunlarin bagli, ilgili
veya iliskili kuruluslarinin, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunlarin bagli ve
ilgili kuruluslari ile birlik veya sirketlerinin, T.C. Merkez Bankasi, IMKB ve üniversiteler de
dahilriç olmak kamu tüzel kisiligini haizriar47 enstitü, tesebbüs, tesekkül, fon ve sair
adarla kurulmusrian bütün7kamu kurum ve kuruluslarinin ve kamu kurumu niteligindeki
meslek kuruluslarinin faaliyetlerinde uygulanir.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayili Bilgi Edinme Hakki Kanununun 31
inci maddesi uyarinca hazirlanmistir.
Tanimlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurum ve kurulus: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahilrian bilgi edinme basvurusu
yapilac47 tüm makam ve mercileri,
b) Basvuru sahibi: 4982 sayili Kanun ve bu Yönetmelik kapsaminda bilgi edinme hakkini
kullanar47 kurum ve kuruluslara basvuran gerçek ve tüzel kisileri,
c) Bilgi: Kurum ve kuruluslarin kayitlarinda yer aan 4982 sayili Kanun kapsamindaki her
türlü veriyi,
d) Belge: Kurum ve kuruluslarin sahipriduklari 4982 sayili Kanun kapsamindaki yazili, basili
veya çogaltilmis d

Madde 6- Kurum ve kuruluslar, Kanunda yer alan istisnalar disindaki her türlü bilgi veya
belgeyi, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre basvuranlarin
yararlanmasina sunmak ve bilgi edinme basvurularini etkin, süratli ve dogru sonuçlandirmak
üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kurum ve kuruluslar, ellerinde mevcut olan ve bilgi edinme basvurusuna konu olabilecek

e) Kamuyu etkileyen kararlar ve gerekçeleri, politikalar, bunlar hakkinda idare tarafindan
yapilan degerlendirmeler ve bu kararlarin alinmasina dayanak teskil eden temel bilgiler ve
veriler,
f) Kayit, dosyalama ve arsiv düzeninin tanitimina iliskin bilgiler,
g) Sikayet ve basvurularin yapilma usulü ve verilecegi merci veya yetkili kisi hakkinda
bilgiler,
h) Istatistiki veriler, arastirma raporlari, makaleler ve diger belge ler.
Bilgi edinme birimlerinin olusturulmasi
Madde 8- Kurum ve kuruluslarin basin ve halkla iliskilerle görevli birimlerinde, bilgi edinme
hakkinin etkin olarak kullanilabilmesi ve bilgi veya belgelere erisimin zamaninda
saglanabilmesi amaciyla bilgi edinme birimleri olusturulur.
Bünyesinde basin ve halkla iliskilerle görevli birimi veya bu birime benzer görevler ifa eden
birim bulunmayan kurum ve kuruluslar, bilgi edinme hakkinin etkin olarak kullanilabilmesi
ve bilgi veya belgelere erisimin zamaninda saglanabilmesi amaciyla, kurum ve kurulus
içindeki bir birim bünyesinde bilgi edinme birimleri olustururlar veya dogrudan kurum
yöneticisine bagli bilgi edinme yetkilisi görevlendirirler.
Bilgi edinme birimlerinle gyeterli sayida personel görevlendirilir. Bu birimlerin, bilgi edinme
basvurusu yapilabilmesin014olaylastiracak fiziki mekana ve teknik donanima sahip olmasi
esastir.
Bu birimlerde görevli personel, bilgi edinme hakkini kullanacak kisilerin istekleri halinle g
basvurunun nasil yapilacagi, talep edilen bilgi veya belgenin kurum ve kurulusun hangi
biriminde bulunabilecegi ve basvuru sonrasindaki islemler14onusunda bilgi verir, açiklama
yapar, gerekli yardimi saglar ve bilgi edinme basvurulariyla ilgili islemleri yapar.
Bilgi edinme basvurusunda bulunan kisilerin, kurum ve kuruluslarin ellerinle hangi 4onularda
ve ne türden bilgi veya belgeler bulundugu14onusunda bilgilenmelerini saglamak amaciyla, 6
nci madde uyarinca kurum ve kuruluslarca hazirlanacak kurum dosya planlari, bilgi edinme
birimlerinle bulund urulur ve bunlardangyeterli sayida nüsha basvuru sahiplerinin istifadesine
sunulur.
Kurum ve kuruluslarin teskilat yapisina, görev ve hizmet alanlarina iliskin bilgiler, tanitma
veya egitim amaçli brosürler ve yayinlar, yillik faaliyet raporlari ile bütçe ve harcamalarina
iliskin raporlar bilgi edinme birimlerinle bulundurulabilir. Kisiler bu tür tanitici yayinlardang
istifade edebilir.

birimleri, merkez teskilatini ilgilendiren konularda kendilerine yapilan basvurulari ilgili
idareye gönderir ve durumu basvurana bildirir.
Baska bir kanun uyarinca yapildigi belirtilmeyen basvurular, Bilgi Edinme Hakki Kanunu
kapsaminda yapilmis sayilir.
Basvuru dilekçelerinin veya basvuru formlarinin, daktiloyla doldurulmasi veya bilgisayar
çiktisi olmasi sarti aranmaz. Ancak basvuru dilekçeleri veya formlari okunakli ve anlasilir bir
sekilde yazilir veya doldurulur.
Basvurunun kurum ve kurulusa ulastigi tarih basvuru tarihidir.
Basvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluslara gönderilebilir.
Basvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erisimin kisa sürede saglanabbelisi ve bilgi
edinme taleplerinin kolaylikla isleme konulabbelisi amaciyla, basvuru sahipleri bilgi edinme
basvurusuna dair dilekçelerini verirken, gerçek kisiler için EK-1’de, tüzel kisiler için EK-2’de

veya izlenebilmesi imkani saglanir. Faks yoluyla gelen basvuru dilekçesinin kurum ve
kuruluslarin bilgi edinme birimlerine ulastigi tarih, basvuru tarihidir.

Kurum ve kuruluslardaki bilgi edinme birimleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve

postalama ve diger maliyet unsurlari ile orantili ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve

veya kurulustan her türlü bilgi veya belgeyi isteyebilir. Kurum ve kuruluslar, Kurulun istedigi
her türlü bilgi veya belgeyi on bes is günü içinde vermekle yükümlüdür.
Itiraz üzerine Kurul ayrica, basvuru sahibi ile kurum veya kuruluslarin, itiraz konusuyla ilgili

r

a) Suç islenmesine yol açacak,
b) Suçlarin önlenmesi ve sorusturulmasi ya da suçlularin kanuni yollarla yakalanip
kovusturulmasini tehlikeye düsürecek,
c) Yargilama görevinin geregince yerine getirilmesini engelleyecek,
d) Hakkinda dava açilmis bir kisinin adil yargilanma hakkini ihlal edecek,
nitelikteki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakki kapsami disindadir.
1412 sayili Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1086 sayili Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu, 2577 sayili Idari Yargilama Usulü Kanunu ve diger özel kanun hükümleri saklidir.
Özel hayatin gizliligi
Madde 32- Kisinin izin verdigi haller sakli kalmak üzere, özel hayatin gizliligi kapsaminda,
açiklanmasi halinde kisinin saglik bilgileri ile özel ve aile hayatina, seref ve haysiyetine,
mesleki ve ekonomik degerlerine haksiz müdahale olusturacak bilgi veya belgeler, bilgi
edinme hakki kapsami disindadir.
Kamu y a

yükümlülükleri ve arsiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda, 31/1/2002 tarihli ve
2002/3681 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile tespit edilen hükümler, süre hariç olmak üzere
uygulanir.
Yargi denetimi disinda kalan islemler
Madde 41– Yargi denetimi disinda kalan idari islemlerden kisinin çalisma hayatini ve mesleki
onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bilgi edinme hakki kapsamina dahildir. Ancak bu
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