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Amaç, Kapsam ve Tanõmlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkõnõ
kullanmalarõna ilişkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayõlõ Bilgi Edinme Hakkõ Kanununun
uygulanmasõna dair esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsamõndaki kamu idareleri ile bunlarõn bağlõ,
ilgili veya ilişkili kuruluşlarõnõn, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunlarõn bağlõ
ve ilgili kuruluşlarõ ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankasõ, İMKB ve üniversiteler
de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair
adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarõnõn ve kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarõnõn faaliyetlerinde uygulanõr.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayõlõ Bilgi Edinme Hakkõ
Kanununun 31 inci maddesi uyarõnca hazõrlanmõştõr.
Tanõmlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurum ve kuruluş: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme
başvurusu yapõlacak tüm makam ve mercileri,
b) Başvuru sahibi: 4982 sayõlõ Kanun ve bu Yönetmelik kapsamõnda bilgi edinme hakkõnõ
kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bilgi: Kurum ve kuruluşlarõn kayõtlarõnda yer alan 4982 sayõlõ Kanun kapsamõndaki
her türlü veriyi,
d) Belge: Kurum ve kuruluşlarõn sahip olduklarõ 4982 sayõlõ Kanun kapsamõndaki yazõlõ,
basõlõ veya çoğaltõlmõş dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat,
kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her
türlü bilgi, haber ve veri taşõyõcõlarõnõ,
e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve
kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasõnõn verilmesini,
kopya verilmesinin mümkün olmadõğõ hallerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslõnõ
inceleyerek not almasõna veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini,
f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu,
g) Kanun: 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayõlõ Bilgi Edinme Hakkõ Kanununu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakkõ, Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Bilgi Verme Usulü
Bilgi edinme hakkõ
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Madde 5- Herkes, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde
bilgi edinme hakkõna sahiptir.
Türkiye'de ikamet eden yabancõlar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancõ tüzel kişiler,
isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarõyla ilgili olmak kaydõyla ve karşõlõklõlõk
ilkesi çerçevesinde, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanõrlar. Bu kapsamdaki
başvurular Türkçe olarak yapõlõr. Karşõlõklõlõk ilkesi kapsamõnda bulunan ülkeler Dõşişleri
Bakanlõğõnca Resmi Gazetede ilan edilir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararasõ sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri
saklõdõr.
Bilgi verme yükümlülüğü kapsamõnda alõnacak tedbirler
Madde 6- Kurum ve kuruluşlar, Kanunda yer alan istisnalar dõşõndaki her türlü bilgi veya
belgeyi, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranlarõn
yararlanmasõna sunmak ve bilgi edinme başvurularõnõ etkin, süratli ve doğru sonuçlandõrmak
üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kurum ve kuruluşlar, ellerinde mevcut olan ve bilgi edinme başvurusuna konu olabilecek
bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkõnõn kullanõmõnõ kolaylaştõracak şekilde tasnif
ederler. Bu amaçla kurum ve kuruluşlarõn belge kayõt, dosyalama ve arşiv düzeniyle ilgili
gerekli idari ve teknik tedbirler alõnõr.
Bilgi edinme hakkõnõn etkin olarak kullanõlabilmesi ve bilgi edinme başvurularõndan
kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacõyla kurum ve kuruluşlar;
a) Görev ve hizmet alanlarõna giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularõnõ ve
bunlarõn hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarõnõ,
b) Görev ve hizmet alanlarõna giren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemlerini, mal
ve hizmet alõmlarõnõ, satõmlarõnõ, projelerini ve yõllõk faaliyet raporlarõnõ,
c) Görev ve hizmet alanlarõna giren konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar
Kurulu kararõ veya diğer düzenleyici işlemlerin neler olduğunu, yayõmlanmõşsa hangi tarihli
ve sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlandõğõnõ, görev ve hizmet alanlarõyla ilgili mevzuatõn
değişiklikleri işlenmiş halini,
bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kesinleşen faaliyet ve denetim raporlarõ uygun vasõtalarla kamuoyunun incelemesine
açõk hale getirilir.
Kurum ve kuruluşlar, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bilgi edinme
hakkõnõn etkin olarak kullanõlabilmesi ve bilgi edinme başvurularõndan kaynaklanan iş
yükünün en aza indirilebilmesi amacõyla kurumsal internet sayfalarõnõ bu madde hükümlerine
göre yeniden şekillendirir. Bu Yönetmelik kapsamõndaki kurum ve kuruluşlar, bu bilgileri tek
tek birimler bazõnda, aynõ kurumsal internet sayfasõ üzerinden; zorunlu hallerde kurumsal
internet sayfasõndan link verilmek suretiyle birime ait internet sayfasõ üzerinden kamuoyunun
bilgisine sunarlar.
Kurum ve kuruluşlar, görev ve hizmet alanlarõna giren konulardaki bilgi veya belgelerin
konularõnõ ve bunlarõn hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarõnõ,
konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş ilkelere uygun olarak düzenlerler. Kurum dosya planlarõ,
kurum ve kuruluşlarõn basõn ve halkla ilişkilerle görevli birimlerinde oluşturulacak bilgi
edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayõda nüsha başvuru sahiplerinin

2

istifadesine sunulur. Kurum dosya planlarõnõn bir örneği de kurum ve kuruluşlarõn kurumsal
internet sayfalarõndan kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bilgi edinme hakkõnõn, elektronik ortamda kullanõmõnõ kolaylaştõrmak maksadõyla, EK-1
ve EK-2’de yer alan başvuru formlarõ ile kurum ve kuruluşlarõn bilgi edinme birimlerinin
elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adresleri, kurum ve
kuruluşlarõn internet sayfalarõnda yayõmlanõr. Bu başvuru formlarõ ayrõca, başvuru sahiplerinin
istifadesi amacõyla bilgi edinme birimlerinde sürekli bulundurulur.
İhtiyari olarak yayõmlanabilecek bilgi veya belgeler
Madde 7- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme hakkõnõn etkin olarak kullanõlabilmesi ve
bilgi edinme başvurularõndan kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacõyla,
aşağõdaki türden bilgi veya belgeleri internet sayfalarõ üzerinden kamuoyunun bilgisine
sunabilirler:
a) Teşkilat yapõsõ, görevler, bütçe, gelir ve giderler hakkõndaki bilgi veya belgeler,
b) Personel sayõsõ ve statüleri hakkõndaki bilgiler,
c) Verilen hizmetlere ilişkin bilgiler,
d) Karar alma, hizmet sunma ve politika oluşturma yöntemlerine ilişkin bilgiler,
e) Kamuyu etkileyen kararlar ve gerekçeleri, politikalar, bunlar hakkõnda idare tarafõndan
yapõlan değerlendirmeler ve bu kararlarõn alõnmasõna dayanak teşkil eden temel bilgiler ve
veriler,
f) Kayõt, dosyalama ve arşiv düzeninin tanõtõmõna ilişkin bilgiler,
g) Şikayet ve başvurularõn yapõlma usulü ve verileceği merci veya yetkili kişi hakkõnda
bilgiler,
h) İstatistiki veriler, araştõrma raporlarõ, makaleler ve diğer belgeler.
Bilgi edinme birimlerinin oluşturulmasõ
Madde 8- Kurum ve kuruluşlarõn basõn ve halkla ilişkilerle görevli birimlerinde, bilgi
edinme hakkõnõn etkin olarak kullanõlabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanõnda
sağlanabilmesi amacõyla bilgi edinme birimleri oluşturulur.
Bünyesinde basõn ve halkla ilişkilerle görevli birimi veya bu birime benzer görevler ifa
eden birim bulunmayan kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme hakkõnõn etkin olarak
kullanõlabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanõnda sağlanabilmesi amacõyla, kurum
ve kuruluş içindeki bir birim bünyesinde bilgi edinme birimleri oluştururlar veya doğrudan
kurum yöneticisine bağlõ bilgi edinme yetkilisi görevlendirirler.
Bilgi edinme birimlerinde, yeterli sayõda personel görevlendirilir. Bu birimlerin, bilgi
edinme başvurusu yapõlabilmesini kolaylaştõracak fiziki mekana ve teknik donanõma sahip
olmasõ esastõr.
Bu birimlerde görevli personel, bilgi edinme hakkõnõ kullanacak kişilerin istekleri
halinde, başvurunun nasõl yapõlacağõ, talep edilen bilgi veya belgenin kurum ve kuruluşun
hangi biriminde bulunabileceği ve başvuru sonrasõndaki işlemler konusunda bilgi verir,
açõklama yapar, gerekli yardõmõ sağlar ve bilgi edinme başvurularõyla ilgili işlemleri yapar.
Bilgi edinme başvurusunda bulunan kişilerin, kurum ve kuruluşlarõn ellerinde hangi
konularda ve ne türden bilgi veya belgeler bulunduğu konusunda bilgilenmelerini sağlamak
amacõyla, 6 ncõ madde uyarõnca kurum ve kuruluşlarca hazõrlanacak kurum dosya planlarõ,
bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayõda nüsha başvuru sahiplerinin
istifadesine sunulur.
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Kurum ve kuruluşlarõn teşkilat yapõsõna, görev ve hizmet alanlarõna ilişkin bilgiler,
tanõtma veya eğitim amaçlõ broşürler ve yayõnlar, yõllõk faaliyet raporlarõ ile bütçe ve
harcamalarõna ilişkin raporlar bilgi edinme birimlerinde bulundurulabilir. Kişiler bu tür
tanõtõcõ yayõnlardan istifade edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Edinme Başvurusu
Başvuru usulü
Madde 9- Gerçek kişiler tarafõndan yapõlacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin
adõ ve soyadõ, imzasõ, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya
belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapõlõr.
Tüzel kişiler tarafõndan yapõlacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanõ ve adresi
ile yetkili kişinin imzasõnõ ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin
bulunduğu kurum ve kuruluşa yapõlõr.
Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açõk ve ayrõntõlõ olarak belirtilir. Bilgi veya belgeye
erişimin kõsa sürede sağlanabilmesi amacõyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi,
sayõsõ ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar
dilekçede belirtilir.
Merkezi idarenin taşra teşkilatõnda bulunan bilgi veya belgelere ilişkin başvurular, valilik
veya kaymakamlõğa bağlõ olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine veya taşra
teşkilatõnda bulunan ilgili birimlere yapõlõr. İl ve ilçelerde bulunan birimler arasõndaki
koordinasyon ve bu işlemlere ilişkin raporlarõn hazõrlanmasõ, valilik ve kaymakamlõklardaki
bilgi edinme birimlerince sağlanõr. Valilik ve kaymakamlõklarda bulunan bilgi edinme
birimleri, merkez teşkilatõnõ ilgilendiren konularda kendilerine yapõlan başvurularõ ilgili
idareye gönderir ve durumu başvurana bildirir.
Başka bir kanun uyarõnca yapõldõğõ belirtilmeyen başvurular, Bilgi Edinme Hakkõ
Kanunu kapsamõnda yapõlmõş sayõlõr.
Başvuru dilekçelerinin veya başvuru formlarõnõn, daktiloyla doldurulmasõ veya bilgisayar
çõktõsõ olmasõ şartõ aranmaz. Ancak başvuru dilekçeleri veya formlarõ okunaklõ ve anlaşõlõr bir
şekilde yazõlõr veya doldurulur.
Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştõğõ tarih başvuru tarihidir.
Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir.
Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kõsa sürede sağlanabilmesi ve bilgi
edinme taleplerinin kolaylõkla işleme konulabilmesi amacõyla, başvuru sahipleri bilgi edinme
başvurusuna dair dilekçelerini verirken, gerçek kişiler için EK-1’de, tüzel kişiler için EK-2’de
yer alan formlardan isterlerse yararlanabilirler. Ancak, elektronik posta ve faks yoluyla
başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formlarõ doldurmalarõ
zorunludur.
Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarõyla yapõlacak başvurular
Madde 10- Bilgi edinme başvurusu, kişinin kimliğinin ve imzasõnõn veya yazõnõn kimden
neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olmasõ kaydõyla
elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarõyla da yapõlabilir.
Gerçek kişiler tarafõndan elektronik posta yoluyla yapõlacak başvurular, başvuru
sahibinin adõ ve soyadõ, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacõyla
kullanõlacak T.C. kimlik numarasõ belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu
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kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1’de yer alan form
doldurulmak suretiyle yapõlõr.
Tüzel kişiler tarafõndan elektronik posta yoluyla yapõlacak başvurular, tüzel kişinin
unvanõ ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarasõ belirtilmek suretiyle ve yetki
belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme
biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapõlõr.
Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarõlarak gönderilir.
Gerçek veya tüzel kişiler tarafõndan, 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu gereğince
elektronik imza kullanõlarak gönderilen başvurularda, T.C. kimlik numarasõ aranmaz.
Elektronik posta yoluyla yapõlacak başvurularda, başvuru formunun kurum veya
kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ulaştõğõ tarih, başvuru tarihidir.
Elektronik posta yoluyla yapõlacak başvurular için, kurum ve kuruluşlarõn bilgi edinme
birimleri, bu amaçla kurumsal bir elektronik posta adresi oluşturur ve internet sayfalarõnda
yayõmlar.
Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamda yapõlan başvuruya elektronik ortamda cevap
verebileceği gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre yazõyla da cevap verebilir.
İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadõğõ hallerde, söz konusu
bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alõnabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi
veya izlenebilmesi imkanõ sağlanõr.
Başvuru dilekçeleri faks yoluyla da, kurum ve kuruluşlara gönderilebilir. Ancak faks
yoluyla yapõlacak başvurularda ayrõca, gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin
T.C. kimlik numaralarõ belirtilir. Faks yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçe sahibi kendisine
faks yoluyla cevap verilmesini isterse, cevap verilecek faks numarasõnõ dilekçesinde ayrõca
belirtir. Kurum ve kuruluşlar, faks yoluyla yapõlan başvurulara, faks yoluyla veya elektronik
ortamda cevap verebileceği gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre yazõyla da cevap
verebilir. İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadõğõ hallerde, söz
konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alõnabilmesi, dinlenebilmesi,
görülebilmesi veya izlenebilmesi imkanõ sağlanõr. Faks yoluyla gelen başvuru dilekçesinin
kurum ve kuruluşlarõn bilgi edinme birimlerine ulaştõğõ tarih, başvuru tarihidir.
Özürlüler tarafõndan yapõlacak başvurular
Madde 11- Başvuruda bulunan kimsenin kimliğini tespit etmeye yarayacak başka bilgi
veya özel işaretlerin bulunmasõ halinde, özürlüler bakõmõndan bu bilgi veya özel işaretler imza
yerine geçmek üzere kullanõlõr.
İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği
Madde 12- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşlarõn ellerinde bulunan
veya görevleri gereği bulunmasõ gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalõdõr.
Kurum ve kuruluşlar; ayrõ veya özel bir çalõşma, araştõrma, inceleme ya da analiz
neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapõlacak başvurular ile
tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapõlacak başvurulara olumsuz
cevap verebilirler.
Belli bir tarihte açõklanacağõ, duyurulacağõ önceden belirtilmiş olup, zamanõndan önce
açõklanmasõ halinde kamu yararõnõ zedeleyecek veya kişisel menfaat temin etmek için
kullanõlabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten önce açõklanamaz, erişimi sağlanamaz.
Yayõmlanmõş veya kamuya açõklanmõş bilgi veya belgeler
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Madde 13- Kurum ve kuruluşlarca yayõmlanmõş veya kitap, broşür, ilan ve benzeri
yollarla kamuya açõklanmõş bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamaz.
Ancak birinci fõkrada belirtilen yollarla kamuoyuna açõklanmõş veya kurum ve
kuruluşlarca elektronik ortamda yayõmlanmõş kamunun erişimine açõk bilgi veya belgelerin ne
şekilde, ne zaman ve nerede yayõmlandõğõ veya açõklandõğõ başvurana bildirilir.
Başvurularõn kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulmasõ
Madde 14- Başvuru dilekçeleri veya formlarõ, kurum ve kuruluşlarõn bilgi edinme
birimleri tarafõndan kabul edilir. Bilgi edinme birimleri, başvuru dilekçeleri veya formlarõnõn
9 uncu maddede belirtilen şekilde verilip verilmediğinin kontrolünü yaptõktan sonra bunlarõn
evrak kayõtlarõnõ yaparak hazõr bulunmalarõ koşuluyla başvuru sahiplerine, başvurunun tarih
ve sayõsõnõ gösteren bir makbuz verir.
Kurum ve kuruluşlarõn bilgi edinme birimleri dõşõndaki herhangi bir birimine ulaşan
başvuru dilekçeleri veya formlar, işleme konulmadan derhal bilgi edinme birimlerine
gönderilir.
9 uncu maddede belirtilen unsurlarõ içermeyen başvuru dilekçeleri veya formlarõ ile 10
uncu maddede belirtilen unsurlarõ içermeyen elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru
dilekçeleri veya formlarõ işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.
Gerçeğe aykõrõ beyanda bulunduğu sonradan anlaşõlan başvuru sahiplerinin dilekçeleri
veya formlarõ, bu durumun anlaşõldõğõ tarihte hiç başvuru yapõlmamõş sayõlarak işleme
konulmaz.
Elektronik posta yoluyla yapõlan bilgi edinme başvurularõnda, başvuru sahibi gerçek veya
tüzel kişilerin verdiği T.C. kimlik numarasõ, İçişleri Bakanlõğõ Nüfus ve Vatandaşlõk İşleri
Genel Müdürlüğünün internet sayfasõndan, başvuru sahibi tarafõndan verilen ad ve soyadõn
doğru olup olmadõğõnõn tespiti amacõyla gerektiğinde sorgulanõr. Gerçeğe aykõrõ ad ve soyadla
yapõlan başvurular işleme konulmaz.
Başvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra, en geç iki iş günü içinde kurum veya
kuruluşun ilgili birimlerine gönderilir. Bu yazõda; başvurunun hangi birim tarafõndan
cevaplanacağõ ve başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir. Bu
tür yazõlarõn hõzlõ bir şekilde ilgili birimlere iletilmesi için gerekli yetki devri işlemleri ilgili
mevzuata uygun olarak yapõlõr.
Elektronik posta yoluyla gelen başvurular ilgili birimlere, elektronik ortamda veya
başvurunun bilgisayar çõktõsõ iletilmek suretiyle gönderilir. Ayrõca başvurunun hangi birim
tarafõndan cevaplanacağõ ve istenen bilgi veya belge hakkõnda başvuru sahibine hangi tarihe
kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir.
Kurum ve kuruluşlardaki bilgi edinme birimleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen
esas ve usullere göre kurum ve kuruluşlarõn ilgili diğer birimleriyle koordinasyon içinde görev
ifa ederler.
Elektronik ortamda veya yazõlõ olarak alõnan başvurularõn bilgi veya belge güvenliği,
kurum ve kuruluşlarda genel hükümlere göre sağlanõr.
Başvuru sahiplerine yardõm
Madde 15- Bilgi edinme birimlerinde görevli personel, bilgi edinme başvurusunda
bulunan kişilere yol göstermekle ve Kanun kapsamõnda sahip olduklarõ haklarõ
kullanabilmeleri için yardõmcõ olmakla yükümlüdür. Görevli personel bu amaçla, dilekçe veya
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formlardaki şekil noksanlõklarõnõ başvuru sahiplerine başvuru anõnda belirtir ve bunlarõn nasõl
giderileceği konusunda yol gösterir.
İstenen bilgi veya belgelerin belirsizliği
Madde 16- Başvuru dilekçesi veya formuyla istenen bilgi veya belgeler, yeterince açõk
ve anlaşõlõr değilse, kurum ve kuruluşlar başvurunun hangi nedenlerle yeterince açõk ve
anlaşõlõr olmadõğõnõ başvuru sahibine bildirebilir ve ek bilgiler sunmasõnõ isteyebilir.
Bu takdirde 20 nci maddedeki on beş günlük süre, belirtilen noksanlõklarõn tam olarak
giderildiği tarihten itibaren başlar.
Başvuru dilekçelerinin diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi
Madde 17- İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde
bulunuyorsa, başvuru dilekçesi veya formu bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine
gönderilir ve durum ilgiliye bildirilir.
Bu şekilde yönlendirilen başvurunun bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşça
alõndõğõ tarihte başvuru yapõlmõş sayõlõr. Sürelerin başlangõcõnda önceki başvuru dikkate
alõnmaz.
Kendisine bilgi edinme başvurusunda bulunulan kurum ve kuruluş, talep edilen bilgi
veya belge kendisinde bulunmakla birlikte, istenen bilgi veya belgenin başka bir veya birden
fazla kurum ve kuruluştan neşet ettiğini veya görev alanõna girdiğini tespit ederse, bilgi veya
belgeye erişimi sağlamadan önce, söz konusu kurum ve kuruluşlardan görüş alabilir. Bu
takdirde bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanõr. Bu durumda, sürenin
uzatõlmasõ ve gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
Görüş sorulan kurum ve kuruluşa, görüş bildirmesi için beş iş gününden az süre
verilemez. Görüş sorulan kurum ve kuruluş yetkilileri, ilgiliye süresinde cevap verilmesi
konusunda, kendisine başvuru yapõlan kurum ve kuruluş yetkilileriyle aynõ sorumluluğu
paylaşõr.
Başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda, kendisine
başvuru yapõlan kurum ve kuruluş, diğer kurum ve kuruluşlardan istenen bilgi veya belgenin
kendisinde bulunmayan kõsmõyla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi veya belge
talebinde bulunabilir. Bu takdirde bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanõr. Bu
durumda, sürenin uzatõlmasõ ve bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin
bitiminden önce bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi veya Belgelere Erişim
Başvurularõn cevaplandõrõlmasõ
Madde 18- Bilgi edinme birimlerince iletilen başvurular, kurum ve kuruluşlarõn ilgili
birimlerince cevaplandõrõlõr.
Başvuruya cevap verecek birimin, istenen bilgi veya belgeyi kurum ve kuruluş içindeki
başka bir birimden sağlamasõ, başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşüne
ihtiyaç duyulmasõ veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi
durumunda, 17 nci madde hükmü uygulanõr.
Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularõyla ilgili cevaplarõnõ yazõlõ olarak veya
elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Ancak, başvuru sahibine elektronik posta
yoluyla verilecek cevaplar, kurum ve kuruluşlarõn bilgi edinme birimleri aracõlõğõyla
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gönderilir. Bu kapsamdaki bir başvuruya hazõrlanan cevap, ilgili birim tarafõndan bilgi edinme
birimlerine yazõlõ olarak veya elektronik ortamda gönderilir.
Başvurunun cevaplandõğõ tarih, kurum veya kuruluşun cevap yazõsõ üzerindeki tarihtir.
Bilgi edinme başvurularõ hakkõnda gerekli inceleme ve araştõrma, başvuruya cevap
verecek birim tarafõndan yapõlõr ve başvurular, 20 nci maddede belirtilen süreler içinde
cevaplandõrõlõr.
Bütün başvurular olumlu veya olumsuz olarak cevaplandõrõlõrken, başvuru sahibine
gönderilecek yazõnõn bir sureti, yazõnõn ekleri hariç olmak üzere ayrõca bilgi edinme
birimlerine gönderilir.
Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararõn gerekçesi ve buna karşõ yapõlabilecek
başvuru yollarõ ve süreleri belirtilir.
Kamu görevlilerinin ihmali veya kusurlu davranõşlarõ nedeniyle, Kanunda belirtilen
süreler içinde başvurunun cevaplandõrõlmamasõ, kurum ve kuruluşlarõn cevap verme
yükümlülüğünü ortadan kaldõrmaz.
Daha önce cevaplandõğõ halde aynõ kişiler tarafõndan yapõlan tekrar mahiyetindeki
başvurular ile soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru
sahibine bildirilir.
Bilgi veya belgelere erişim usulü
Madde 19- Kurum ve kuruluşlardan belge istenmesi halinde, başvuru sahibine istenen
belgenin onaylõ bir kopyasõ verilir. Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta,
veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer araçlarla verilebilir.
Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasõnõn verilmesinin mümkün olmadõğõ veya
kopya çõkarõlmasõnõn aslõna zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar başvuru sahibinin;
a) Yazõlõ veya basõlõ belgeler için, söz konusu belgenin aslõnõ incelemesi ve not
alabilmesini,
b) Ses kaydõ şeklindeki bilgi veya belgelerde bunlarõ dinleyebilmesini,
c) Görüntü kaydõ şeklindeki bilgi veya belgelerde bunlarõ izleyebilmesini,
sağlarlar.
Bu amaçla, erişimin nasõl, ne zaman ve nerede sağlanacağõ ile gerekli görülen diğer
hususlar, başvuru sahibine erişim süresi içinde bildirilir. Bu şekilde erişim sağlanõrken, bilgi
veya belgenin değiştirilmesi, imhasõ, çalõnmasõ veya diğer riskler değerlendirilerek, başvuru
sahibine en az bir görevli nezaret eder ve gerekli diğer tedbirler alõnõr.
Bilgi veya belgenin yukarõda belirtilenlerden farklõ bir şekilde elde edilmesi mümkün ise,
belgeye zarar vermemek şartõyla erişim sağlanõr.
Bilgi veya belgeye erişim süreleri
Madde 20- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on
beş iş günü içinde sağlarlar.
Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir
birimden sağlanmasõ; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün
alõnmasõnõn gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi
durumlarõnda bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanõr. Bu durumda, sürenin
uzatõlmasõ ve bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin bitiminden önce
bildirilir.
Gizli bilgileri ayõrarak bilgi veya belge verme
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Madde 21- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açõklanmasõ yasaklanan
bilgiler ile açõklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden
ayrõlabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açõklanmasõ yasaklanan
bilgiler çõkarõldõktan sonra başvuranõn bilgisine sunulur. Ayõrma gerekçesi başvurana yazõlõ
olarak bildirilir.
Başvuru ücretleri
Madde 22- Kurum ve kuruluşlar, erişimine olanak sağladõklarõ bilgi veya belgeler için
başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştõrma, kopyalama,
postalama ve diğer maliyet unsurlarõ ile orantõlõ ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve
kuruluşlar bu amaçla her yõl bütçe kanununda belirlenecek ilkelere göre bilgiye erişim ücret
tarifesi belirler. Kurum ve kuruluşlar elektronik posta yoluyla erişimine olanak sağladõklarõ
bilgi veya belgeler için de, erişimin gerektirdiği inceleme, araştõrma ve diğer maliyet
unsurlarõyla orantõlõ ölçüde ücret tahsil edebilir.
Kurum ve kuruluşlar erişimini sağlayacaklarõ bilgi veya belgelerin, erişim maliyeti tutarõ
ve ödemenin nereye yapõlacağõ hakkõnda başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren on beş
gün içinde bilgilendirir. Ancak, istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş
içindeki başka bir birimden sağlanmasõ; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun
görüşünün alõnmasõnõn gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu
ilgilendirmesi durumunda, kurum ve kuruluşlar erişim maliyeti tutarõ ve ödemenin nereye
yapõlacağõ hakkõnda başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde
bilgilendirir.
Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarõnõn kurum ve kuruluş tarafõndan
başvuru sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük süreler kesilir. Başvuru sahibi,
bildirimin yapõldõğõ tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösteren
belgeyi sunmadõğõ takdirde talebinden vazgeçmiş sayõlõr.
Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn, erişimine olanak sağladõklarõ bilgi veya belgeler için
başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kuruluş bütçesine gelir olarak
kaydedilmek üzere ilgili saymanlõklara veya bu saymanlõklar adõna bankalar ve diğer finans
kurumlarõ veya PTT şubelerinde açõlan hesaplara yatõrõlõr.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõn, erişimine olanak sağladõklarõ bilgi
veya belgeler için başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili meslek kuruluşlarõ
adõna açõlan hesaba yatõrõlõr.
Kanunda istisna sayõlan bilgi veya belgelere ilişkin talepler
Madde 23- Kanunda bilgi edinme hakkõnõn istisnalarõ olarak düzenlenen konularda
yapõlan bilgi edinme başvurularõ reddedilir ve ret kararõ başvuru sahibine gerekçeli olarak
bildirilir.
İtiraz usulü
Madde 24- Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen
sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargõ yoluna başvurmadan önce kararõn tebliğinden
itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazõlõ
olarak yapõlõr. Kurul, bu konudaki kararõnõ otuz iş günü içinde verir.
20 nci maddede belirtilen süreler içinde, kurum ve kuruluşlar tarafõndan başvuru sahibine
olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde başvuru, 2577 sayõlõ İdari
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Yargõlama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi uyarõnca altmõş günün geçmesiyle reddedilmiş
sayõlõr.
İkinci fõkra gereğince bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen
sebeplerle reddedilmiş sayõlan başvuru sahibi, yargõ yoluna başvurmadan önce dava açma
süresinin başladõğõ tarihten itibaren on beş gün içinde Kurula yazõlõ olarak itiraz edebilir.
Kurul, bu konudaki kararõnõ otuz iş günü içinde verir.
Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargõya başvurma süresini durdurur.
Kurul kararlarõ
Madde 25- Kurul; bilgi edinme başvurusuyla ilgili olarak yapõlacak itirazlar üzerine,
Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplere dayanõlarak verilen kararlarõ inceler
ve karara bağlar; kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkõnõn kullanõlmasõna ilişkin olarak
kararlar verir.
Kurul, bilgi edinme hakkõnõn kullanõlmasõna ilişkin hususlarõ düzenlemeye yetkilidir.
Kurul tarafõndan istenen bilgi veya belgeler
Madde 26– Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen
sebeplerle reddedilen başvuru sahiplerinin Kurula itirazõ üzerine, Kurul başvurunun yapõldõğõ
kurum veya kuruluştan her türlü bilgi veya belgeyi isteyebilir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun
istediği her türlü bilgi veya belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdür.
İtiraz üzerine Kurul ayrõca, başvuru sahibi ile kurum veya kuruluşlarõn, itiraz konusuyla
ilgili yazõlõ veya şifahi görüşlerine başvurabilir, konuyla ilgili uzmanlarõn görüşünü alabilir ve
gerekli gördüğü diğer incelemelerde bulunabilir.
Kurula gönderilen bilgi veya belgeler ile Kurul tarafõndan edinilen görüş, değerlendirme
ve incelemelerden gizlilik derecesi bulunanlarõn korunmasõnda ve saklanmasõnda gizlilik
ilkesine uyulur. Kurul başkan ve üyeleri ile bu bilgileri derleyen ve değerlendiren tüm
personel gizlilik ilkesinin gereklerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Kurul başkan ve
üyeleri ile diğer personelin görevlerinden ayrõlmalarõndan sonra da devam eder.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakkõnõn Sõnõrlarõ
Devlet sõrrõna ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 27- Açõklanmasõ halinde Devletin emniyetine, dõş ilişkilerine, milli savunmasõna
ve milli güvenliğine açõkça zarar verecek ve niteliği itibarõyla Devlet sõrrõ olan gizlilik
dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkõ kapsamõ dõşõndadõr.
Ülkenin ekonomik çõkarlarõna ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 28- Açõklanmasõ ya da zamanõndan önce açõklanmasõ halinde, ülkenin ekonomik
çõkarlarõna zarar verecek veya haksõz rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler,
bilgi edinme hakkõ kapsamõ dõşõndadõr.
İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 29- Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya
belgeler, bilgi edinme hakkõ kapsamõ dõşõndadõr.
Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalõşma hayatõnõ ve meslek onurunu etkileyecek
nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler aşağõda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
bilgi edinme hakkõna konu olurlar:
a) Bilgi edinme başvurularõ bizzat ilgilisi veya konuya ilişkin olarak düzenlenen özel
vekaletname ile yetkilendirilmiş olmak koşulu ile vekili tarafõndan yapõlõr.
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b) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya
belgelerden, sadece kişilerin çalõşma hayatõnõ ve meslek onurunu etkileyici nitelikte olan ve
ilgilisi hakkõnda bir işleme dayanak teşkil etmek üzere işlenmiş veya değerlendirilmiş bilgi
veya belgeler bilgi edinme hakkõ kapsamõnda değerlendirilir.
c) Kurum veya kuruluşlarõn işlemlerine dayanak teşkil etmek üzere, istihbarat
birimlerinden talep edilen ve istihbarat birimlerince değerlendirilmek suretiyle kurum veya
kuruluşlarõn istifadesine sunulan istihbari bilgi veya belgelere ilişkin bilgi edinme hakkõ
kapsamõndaki başvurular, söz konusu araştõrma veya soruşturmanõn yapõlmasõnõ talep eden
kurum veya kuruluşun bilgi edinme birimine yapõlõr ve başvuruya erişim bu kurum veya
kuruluşça sağlanõr.
İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 30- Kurum ve kuruluşlarõn yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla
ilgili olup, açõklanmasõ veya zamanõndan önce açõklanmasõ halinde;
a) Kişilerin özel hayatõna açõkça haksõz müdahale sonucunu doğuracak,
b) Kişilerin veya soruşturmayõ yürüten görevlilerin hayatõnõ ya da güvenliğini tehlikeye
sokacak,
c) Soruşturmanõn güvenliğini tehlikeye düşürecek,
d) Gizli kalmasõ gereken bilgi kaynağõnõn açõğa çõkmasõna neden olacak veya soruşturma
ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarõnõn temin edilmesini güçleştirecek,
bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkõ kapsamõ dõşõndadõr.
Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 31- Açõklanmasõ veya zamanõndan önce açõklanmasõ halinde;
a) Suç işlenmesine yol açacak,
b) Suçlarõn önlenmesi ve soruşturulmasõ ya da suçlularõn kanuni yollarla yakalanõp
kovuşturulmasõnõ tehlikeye düşürecek,
c) Yargõlama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,
d) Hakkõnda dava açõlmõş bir kişinin adil yargõlanma hakkõnõ ihlal edecek,
nitelikteki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkõ kapsamõ dõşõndadõr.
1412 sayõlõ Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1086 sayõlõ Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu, 2577 sayõlõ İdari Yargõlama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklõdõr.
Özel hayatõn gizliliği
Madde 32- Kişinin izin verdiği haller saklõ kalmak üzere, özel hayatõn gizliliği
kapsamõnda, açõklanmasõ halinde kişinin sağlõk bilgileri ile özel ve aile hayatõna, şeref ve
haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksõz müdahale oluşturacak bilgi veya
belgeler, bilgi edinme hakkõ kapsamõ dõşõndadõr.
Kamu yararõnõn gerektirdiği hallerde, kurum ve kuruluşlarõn kayõtlarõnda bulunan kişisel
bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafõndan, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber
verilerek yazõlõ rõzasõ alõnmak koşuluyla açõklanabilir.
Haberleşmenin gizliliği
Madde 33- Haberleşmenin gizliliği esasõnõ ihlal edecek bilgi veya belgeler, bilgi edinme
hakkõ kapsamõ dõşõndadõr.
Ticari sõr

11

Madde 34- Kanunlarda ticari sõr olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve
kuruluşlar tarafõndan gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalmasõ kaydõyla sağlanan ticari ve
mali bilgiler, bilgi edinme hakkõ kapsamõ dõşõndadõr.
Fikir ve sanat eserleri
Madde 35- Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapõlacak bilgi edinme başvurularõ
hakkõnda ilgili kanun hükümleri uygulanõr.
Kurum içi düzenlemeler
Madde 36- Kurum ve kuruluşlarõn, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi
personeli ile kurum içi uygulamalarõna ilişkin düzenlemeler hakkõndaki bilgi veya belgeler,
bilgi edinme hakkõnõn kapsamõ dõşõndadõr. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum
çalõşanlarõnõn bilgi edinme haklarõ saklõdõr.
Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
Madde 37- Kurum ve kuruluşlarõn faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş,
bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafõndan aksi
kararlaştõrõlmadõkça bilgi edinme hakkõ kapsamõndadõr.
Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tõbbi, mali, hukuki ve benzeri uzmanlõk alanlarõnda
yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumlarõn görüşleri, kurum
ve kuruluşlarõn alacaklarõ kararlara esas teşkil etmesi kaydõyla bilgi edinme istemlerine
açõktõr.
Tavsiye ve mütalaa talepleri
Madde 38- Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkõ kapsamõ
dõşõndadõr.
Gizliliği kaldõrõlan bilgi veya belgeler
Madde 39- İlgili mevzuat uyarõnca gizliliği kaldõrõlmõş bilgi veya belgeler, bilgi edinme
hakkõnõn sõnõrlarõ olarak Kanunda düzenlenen diğer istisnalar kapsamõna girmediği takdirde
bilgi edinme başvurularõna açõk hale gelir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeler
Madde 40– Başvuru sahiplerinin; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü veya araştõrma
hizmeti veren diğer arşivlerde mevcut arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeden yararlanma
şartlarõ, yükümlülükleri ve arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda, 31/1/2002
tarihli ve 2002/3681 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile tespit edilen hükümler, süre hariç
olmak üzere uygulanõr.
Yargõ denetimi dõşõnda kalan işlemler
Madde 41– Yargõ denetimi dõşõnda kalan idari işlemlerden kişinin çalõşma hayatõnõ ve
mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bilgi edinme hakkõ kapsamõna dahildir. Ancak
bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkõ, işlemin yargõ denetimine açõlmasõ sonucunu
doğurmaz.
Denetim ve ceza hükümleri
Madde 42- Bilgi edinme hakkõnõn kullanõmõ kapsamõndaki başvurulara ilişkin
uygulamalar, kurum ve kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir.
Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasõnda ihmali, kusuru veya kastõ bulunan
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkõnda, işledikleri fiillerin genel hükümler
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çerçevesinde ceza kovuşturmasõ gerektirmesi hususu saklõ kalmak kaydõyla, tabi olduklarõ
mevzuatta yer alan disiplin cezalarõ uygulanõr.
Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve
belgeler ticari amaçla çoğaltõlamaz, kullanõlamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin
alõnmaksõzõn yayõnlanamaz. Bu madde hükmüne aykõrõ olarak erişilen bilgi veya belgeleri
ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayõnlayanlar hakkõnda kanunlarõn cezai ve hukuki
sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanõr.
Eğitim
Madde 43– Kurum ve kuruluşlar, Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasõ konusunda
personeline gerekli eğitimi sağlar ve bu amaçla eğitim programlarõ düzenler.
Rapor düzenlenmesi
Madde 44- Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yõla ait olmak üzere;
a) Kendilerine yapõlan bilgi edinme başvurularõnõn sayõsõnõ,
b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayõsõnõ,
c) Reddedilen başvuru sayõsõ ve bunlarõn dağõlõmõnõ gösterir istatistik bilgileri,
d) Gizli ya da sõr niteliğindeki bilgiler çõkarõlarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrõlarak
bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayõsõnõ,
e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayõsõ ile bunlarõn sonuçlarõnõ,
gösterir bir rapor hazõrlayarak, bu raporlarõ her yõl Şubat ayõnõn sonuna kadar Bilgi
Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bu raporlar, bilgi edinme birimlerinin
koordinasyonunda hazõrlanõr. Bağlõ, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarõ raporlarõnõ
bağlõ, ilgili ya da ilişkili olduklarõ bakanlõk vasõtasõyla iletirler. Kurul, hazõrlayacağõ genel
raporu, söz konusu kurum ve kuruluşlarõn raporlarõ ile birlikte her yõl Nisan ayõnõn sonuna
kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlõğõnca kamuoyuna açõklanõr.
Geçici Madde 1- Kurum ve kuruluşlarda bir ay içinde 8 inci madde hükümlerine uygun
olarak bilgi edinme birimleri oluşturulur.
Geçici Madde 2- Kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yayõmõ tarihinden itibaren üç ay
içinde 6 ncõ maddede belirtilen kurum dosya planlarõnõ, bilgi edinme hakkõnõn kullanõmõnõ
kolaylaştõracak şekilde hazõrlar ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle
kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Geçici Madde 3- Kurum ve kuruluşlarõn belge kayõt, dosyalama ve arşiv düzeninde
ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri ve diğer düzenleyici işlemler altõ ay içinde yapõlõr.
Geçici Madde 4- Kurumsal internet sayfasõ bulunmayan kurum ve kuruluşlar iki ay
içinde internet sayfalarõnõ oluştururlar.
Geçici Madde 5- Kurum ve kuruluşlarõn bilgi edinme birimleri iki ay içinde elektronik
posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini oluşturarak internet
sayfalarõndan kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Geçici Madde 6- 22 nci maddenin birinci fõkrasõnda belirtilen başvuru ücretlerine ilişkin
ilkeler belirleninceye kadar, 2004 yõlõ için uygulanmak üzere kurum ve kuruluşlar tarafõndan
tespit edilecek tarifelere göre ücret tahsil edilebilir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi
veya belgelerin ilk on sayfalarõnõn kopyalarõ için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret
alõnmaz.
Yürürlük
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Madde 45- Bu Yönetmelik 24/4/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayõmõ tarihinde
yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 46- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK-1
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Gerçek Kişiler İçin)
Başvuru sahibinin adõ
ve soyadõ:
Oturma yeri veya iş
adresi:
Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik No: (Elektronik
ortamda yapõlacak
başvurular için
doldurulmasõ
zorunludur.)

Başvuruya hangi yolla cevap almak
istersiniz?
Yazõlõ

Elektronik

Elektronik posta
adresi: (Elektronik
ortamda yapõlacak
başvurular için
doldurulmasõ
zorunludur.)
4982 sayõlõ Bilgi Edinme Hakkõ Kanunu
gereğince istediğim bilgi veya belgeler
aşağõda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.

İmzasõ:

İstenen bilgi veya
belgeler:
(Not: Ayrõlan bölümdeki
boşluk yetmediği
takdirde, başvuru için
boş sayfa / sayfalar
kullanõlabilir.)
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EK-2
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Tüzel Kişiler İçin)

Tüzel kişinin unvanõ:

Tüzel kişinin adresi:
Yetkili kişinin Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik
Numarasõ: (Elektronik
ortamda yapõlacak
başvurular için
doldurulmasõ
zorunludur.)

Başvuruya hangi yolla cevap almak
istersiniz?
Yazõlõ

Yetkili kişinin
elektronik posta adresi:
(Elektronik ortamda
yapõlacak başvurular için
doldurulmasõ
zorunludur.)
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Elektronik

4982 sayõlõ Bilgi Edinme Hakkõ
Kanunu gereğince istediğim bilgi veya
belgeler aşağõda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.

Yetkili kişinin imzasõ:
Not: Yetki belgem
ekte sunulmaktadõr.

İstenen bilgi veya
belgeler:
(Not: Ayrõlan bölümdeki
boşluk yetmediği
takdirde, başvuru için
boş sayfa / sayfalar
kullanõlabilir.)
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