
YAPILMASINA DAİR 

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE 
USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1– 19/4/2004 tarihli 2004/7189 sayı-

lı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 2 

nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan İMKB” 

ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsa-

mindaki kamu idareleri ile bunlarin bagli, ilgili 

veya iliskili kuruluslarinin, köyler hariç olmak 

üzere mahalli idareler ve bunlarin bagli ve ilgi-

li kuruluslari ile birlik veya sirketlerinin, T.C. 

Merkez Bankasi, IMKB ve üniversiteler de dahil 

olmak üzere kamu tüzel kisiligini haiz olarak 

enstitü, tesebbüs, tesekkül, fon ve sair adlarla 

kurulmus olan bütün kamu kurum ve kurulusla-

rinin ve kamu kurumu niteligindeki meslek ku-

ruluslarinin faaliyetlerinde uygulanir.

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 

üçüncü fıkrasının (c) bendine “kanun,” ibaresin-

den sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı ka-

rarnamesi,” ibaresi eklenmiştir.

C) Görev ve hizmet alanlarina giren konulardaki 

kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük, 

yönetmelik, Bakanlar Kurulu karari veya diger 

düzenleyici islemlerin neler oldugunu, yayim-

lanmissa hangi tarihli ve sayili Resmi Gazetede 

yayimlandigini, görev ve hizmet alanlariyla ilgili 

mevzuatin degisiklikleri islenmis halini, bilgi ile-

tisim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuo-

yunun bilgisine sunarlar.

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi -

nin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 

“Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye 

Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

Kurum ve kuruluşlar, elektronik posta yoluyla 

erişim sağlananlar dahil, erişimine olanak sağla-

dıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahibin-

den, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği 

inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve 

diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret 

tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlarca uygulana-

cak bilgiye erişim ücret tarifesi Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca belirlenir. Ancak erişimine olanak 

sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının 

kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhan-

gi bir ücret alınmaz
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MADDE 24 - Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 

17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle red-

dedilen basvuru sahibi, yargi yoluna basvurma-

dan önce kararin tebliginden itibaren on bes gün 

içinde Bilgi Edinme Degerlendirme Kuruluna 

itiraz edebilir. Itiraz yazili olarak yapilir. Kurul, 

bu konudaki kararini otuz is günü içinde verir.

20 nci maddede belirtilen süreler içinde, ku-

rum ve kuruluslar tarafindan basvuru sahibi-

ne olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap 

verilmemesi halinde basvuru, 2577 sayili Idari 

Yargilama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi 

uyarinca altmis günün geçmesiyle reddedilmis 

sayilir.

Ikinci fikra geregince bilgi edinme istemi Kanu-

nun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebep-

lerle reddedilmis sayilan basvuru sahibi, yargi 

yoluna basvurmadan önce dava açma süresinin 

basladigi tarihten itibaren on bes gün içinde Ku-

rula yazili olarak itiraz edebilir.

Kurul, bu konudaki kararini otuz is günü içinde 

verir. Kurula itiraz, basvuru sahibinin idari yar-

giya basvurma süresini durdurur.

MADDE 16- Açıklanması hâlinde Devletin 

emniyetine, dış ilişkilerine, millî savun-

masına ve millî güvenliğine açıkça zarar 

verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı 

olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, 

bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

MADDE 17- Açıklanması ya da zamanından 

önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekono-

mik çıkarlarına zarar verecek veya haksız 

rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya 

belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

-

17 nci maddelerinde öngörülen sebeplere daya-

MADDE 25- Kurul; bilgi edinme basvurusuyla il-

gili olarak yapilacak itirazlar üzerine, Kanunun 

16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplere 

dayanilarak verilen kararlari inceler ve karara 

baglar; kurum ve kuruluslar için bilgi edinme 

hakkinin kullanilmasina iliskin olarak kararlar 

verir.

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi

nin birinci ve üçüncü fıkraları ile 26 ncı maddesi

nin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun 16 ve 17 

nci maddelerinde öngörülen sebeplerle” ibareleri 

madde metinlerinden çıkarılmıştır.

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi

nin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun 16 ve 

nılarak” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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MADDE 6– -
-

 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi-

-

-

 Bu Yönetmelik hükümlerini Cum-
hurbaşkanı yürütür.

MADDE 31/2 - 1412 sayili Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu, 1086 sayili Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu, 2577 sayili Idari Yargilama 
Usulü Kanunu ve diger özel kanun hükümleri 
saklidir.

MADDE 40– Başvuru sahiplerinin; Devlet Arşiv-
leri Genel Müdürlüğü Başkanlığı veya araştır-
ma hizmeti veren diğer arşivlerde mevcut arşiv 
malzemesi ve arşivlik malzemeden yararlanma 
şartları, yükümlülükleri ve arşiv malzemesinin 
örneklerinin verilmesi hususunda, 31/1/2002 
tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile tespit edilen hükümler, süre hariç olmak 
üzere uygulanır.

NELER 
DEĞİŞTİ?#

MADDE 7-
nin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü” ibaresi “Devlet Arşivleri Baş
kanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 10-

Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.“5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun 
hükümleri saklıdır.”
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