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‹lk defa, 4982 say›l› kanunla Türk Hukuk Sistemine dâhil olan
bilgi edinme hakk›, bireyin, kamu kurulufllar›nda yer alan belge
ve bilgilere ulaflmas›n› ve bu suretle bir denetim mekanizmas›n›n
da ifllemesini sa¤layan temel haklardan birisidir. Bilgi edinme
hakk› Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nde de yerini alm›flt›r.
Bilgi edinme hakk›n›n temel ifllevlerinden birisi, yukar›da da
ifade etti¤imiz üzere, kamu kurulufllar›n› bireylerin denetimine
tabi tutmakt›r. Asl›nda, ço¤u zaman siyasetçiler taraf›ndan flef-
faf bir yönetimin sa¤lanaca¤› sözlü olarak vaat edilmekte, ne
var ki, siyasi erk ele geçirildi¤inde bu vaatler unutulmaktad›r.
‹flte Bilgi Edinme Kanunu ile bu vaatler sözlü olmaktan öte ya-
z›l› bir metne dönüfltürülmüfltür. Ancak, yasan›n etkin bir birey
denetimini sa¤lad›¤›n› söylemek güçtür.
Ele alaca¤›m›z 4982 say›l› yasan›n amac› tahmin edilece¤i üzere
demokratik ve fleffaf yönetimin gere¤i olan bilgi edinme hakk›n›n
kullan›lmas›n›n esaslar›n› belirlemektir. Biz bu yaz›m›zda, daha
ziyade bilgi edinme hakk›n›n kullan›lma fleklini izah etmeye ça-
l›flaca¤›z. Zira bilgi edinme hakk›n›n kullan›m› ile ilgili istatistikler
incelendi¤inde, bireylerin bu hakk› kullanmak için yapt›klar›
baflvuru say›s›n›n az oldu¤u ve baflvurular›n ço¤unlukla da red-
dedildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Bilgi edinme hakk›, kanunla tüm gerçek veya tüzel kiflilere ta-
n›nm›flt›r. Dolay›s›yla, tüzel kiflili¤i bulunmayan topluluklar bu
hakka sahip de¤ildir. Örne¤in, bir adi flirketin bilgi edinme ta-
lebi, 4982 say›l› kanun kapsam›nda kabul edilmeyecektir. Yine
yabanc›lar›n bilgi edinme talepleri ile ilgili olarak mütekabiliyet
ilkesi benimsenmifltir. Buna göre, bilgi edinme talebinde bulunan
yabanc›n›n ülkesinde, Türk Vatandafllar›na da bilgi edinme hakk›
tan›nm›flsa bu haktan yararlanabilecek, aksi takdirde yararlana-
mayacakt›r.
Bilgi ve belge verme yükümlülü¤ü kamu kurum ve kurulufllar›
için geçerlidir. Buna göre, talebin kamu kurum ve kurulufllar›na
yönetilmesi gerekir. Bu anlamda bir özel flirkete bilgi edinme
talebiyle baflvurulmas›na olanak bulunmamaktad›r.
Bilgi edinme talebinin, baflvuru sahibinin ad› ve soyad›, imzas›,
oturma yeri veya ifl adresini, baflvuru sahibi tüzel kifli ise tüzel
kiflinin unvan› ve adresi ile yetkili kiflinin imzas›n› ve yetki
belgesini içeren dilekçe ile yap›lmas› gerekmektedir. Kanunumuz,
internet yoluyla da bilgi edinme baflvurusu yap›labilece¤ini
öngörmüfltür. Ancak, tüm baflvurular için, baflvurunun kime ait
oldu¤unun tespit edilebilir nitelikte olmas› koflulu getirilmifltir.
Bu durumda, en do¤rusu bilgi edinme dilekçesiyle bizzat kuruma
müracaat etmektir. Dilekçede, istenen bilgi veya belgelerin de
aç›kça belirtilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinme hakk› s›n›rs›z de¤ildir. Kanunumuz bu hakka baz›
s›n›rlamalar getirmifltir. ‹lk olarak, istenen bilgi ve belgenin,

baflvuru yap›lan kurumun görevine ve elinde bulunan bilgi ve
belgelere iliflkin olmas› gereklidir. Mesela, Yüksek Ö¤retim
Kurumuna, orta dereceli okullara iliflkin olarak yap›lan bir bilgi
edinme baflvurusu, bilgi Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ilgili oldu¤u
için olumsuz sonuçlanabilecektir. Asl›nda bu durumda, Yüksek
Ö¤retim Kurumu’nun baflvuruyu ilgili kurulufla göndermesi ge-
rekir, ancak bu gerçekleflse bile takdir edersiniz ki, zaman kayb›-
na yol açacakt›r. Dolay›s›yla, öncelikle, bilgi edinme baflvurusu
yapaca¤›m›z kurumu iyi belirlememiz gerekmektedir.
Yine, istenilen bilgi veya belge, kurumun, ayr› veya özel bir
çal›flma, araflt›rma, inceleme ya da analiz yapmas›n› gerektiri-
yorsa, talep reddedilebilecektir. Ancak, kanaatimizce kurumun
kayd›nda yer alan bilgiler için bu madde hükmü geçerli de¤ildir.
Burada, kastedilen baflka yerlerden de ilave bilgi edinilmesi
halidir. Gerçekten, Bilgi Edinme ve De¤erlendirme Kurulu, “Sam-
sun ve Erzurum Pazarlama Bölge müdürlüklerinin 1997-2003
y›llar› aras› döneme ait bilânçolar› ve ekleri ile malzeme al›mlar›,
yak›t, elektrik, su, telefon vs giderleri, ilgili firma isimleri, öde-
nen para miktar›, tarihleri vs ayr›nt›lar› kapsayan bilgi ve bel-
gelerin suretlerinin” istenmesi fleklindeki bilgi edinme talebine
cevap verilmesi gerekti¤ine hükmetmifltir (BEDK, 20.09.2004
tarih ve 2004/106 say›l› karar). Dolay›s›yla, bilgi edinme baflvu-
rusu kurum kay›tlar›nda araflt›rma yap›lmas›n› gerektiriyorsa,
kurumun cevap verme yükümlülü¤ü vard›r. Ancak, bu durumda
kurum istenen bilgiyi derlemek için gerekli masraflar›, bilgi
edinme talebinde bulunandan isteyebilir.
Bir di¤er s›n›rlama da ilan edilmifl olan bilgi ve belgelerle ilgi-
lidir. ‹stenen bilgi ve belge daha önceden ilan edilerek kamuoyu-
na duyurulmuflsa, Kurumun bu tür bilgi ve belgeleri verme yü-
kümlülü¤ü yoktur. Ancak, bu durumda da kurumun bilgi ve
belgenin yay›nland›¤› yerle ilgili bilgileri vermesi gerekmektedir.
Bir baflka s›n›rlama da, belli bir tarihte aç›klanaca¤›, duyurulaca¤›
önceden belirtilmifl olup, zaman›ndan önce aç›klanmas› halinde
kamu yarar›n› zedeleyecek veya kiflisel menfaat temin etmek
için kullan›labilecek bilgi veya belgelerdir. Bu tür belgeler bilgi
edinme baflvurusuna konu olamaz. Ancak belirtilen tarih geçtik-
ten sonra, bu tür bilgi ve belgeler de bilgi edinme hakk› kapsa-
m›na dâhil olur. Kanunun bu hükmü, bu suretle bilgi ve belge
ile ç›kar elde edilmesini yahut kamu menfaatlerinin zarar gör-
mesini engellemeyi amaçlam›flt›r. Örne¤in, kamulaflt›rma yap›l-
mas›na iliflkin bir projenin, karara dönüflmeden önce aç›klan-
mamas› bu mahiyettedir.
Bilgi Edinme Hakk› Kanunu’ndaki s›n›rlamalar kapsaml›, bize
ayr›lan bölüm ise s›n›rl› oldu¤undan, bu konuyu iki bölümde
anlataca¤›z. Gelecek say›da, kanunun getirdi¤i s›n›rlamalar›
anlatmaya devam edece¤iz.
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