
Bilgi Edinme Hakkı 

Herkes, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller 

çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. 

Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, 

isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık 

ilkesi çerçevesinde, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar. Bu kapsamdaki 

başvurular Türkçe olarak yapılır. Karşılıklılık ilkesi kapsamında bulunan ülkeler Dışişleri 

Bakanlığınca Resmi Gazetede ilan edilir. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır. 

Başvuru Usulü 

Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, 

imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu 

kurum ve kuruluşa yapılır. 

Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile 

yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin 

bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır. 

Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Bilgi veya belgeye 

erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, 

sayısı ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar 

dilekçede belirtilir. 

Merkezi idarenin taşra teşkilatında bulunan bilgi veya belgelere ilişkin başvurular, valilik 

veya kaymakamlığa bağlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine veya taşra 

teşkilatında bulunan ilgili birimlere yapılır. İl ve ilçelerde bulunan birimler arasındaki 

koordinasyon ve bu işlemlere ilişkin raporların hazırlanması, valilik ve kaymakamlıklardaki 

bilgi edinme birimlerince sağlanır. Valilik ve kaymakamlıklarda bulunan bilgi edinme 

birimleri, merkez teşkilatını ilgilendiren konularda kendilerine yapılan başvuruları ilgili 

idareye gönderir ve durumu başvurana bildirir. 

Başka bir kanun uyarınca yapıldığı belirtilmeyen başvurular, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

kapsamında yapılmış sayılır. 

Başvuru dilekçelerinin veya başvuru formlarının, daktiloyla doldurulması veya bilgisayar 

çıktısı olması şartı aranmaz. Ancak başvuru dilekçeleri veya formları okunaklı ve anlaşılır bir 

şekilde yazılır veya doldurulur. 

Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir. 

Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir. 

Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi ve bilgi 

edinme taleplerinin kolaylıkla işleme konulabilmesi amacıyla, 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 formları doldurmaları 

zorunludur. 

Elektronik Ortamda Veya Diğer İletişim Araçlarıyla Yapılacak 

Başvurular 

 Bilgi edinme başvurusu, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin 

tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik 

ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 

Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı 

ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak 

T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve 

kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1 'de yer alan form 

doldurulmak suretiyle yapılır. 

Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve 

adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası 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 yapılır. Yetki belgesi uygun 

elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir. 

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik 

imza kullanılarak gönderilen başvurularda, T.C. kimlik numarası aranmaz. 

Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru formunun kurum veya kuruluşun 

bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. 

Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular için, kurum ve kuruluşların bilgi edinme 

birimleri, bu amaçla kurumsal bir elektronik posta adresi oluşturur ve internet sayfalarında 

yayımlar. 

Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamda yapılan başvuruya elektronik ortamda cevap 

verebileceği gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre yazıyla da cevap verebilir. 

İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu 

bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi 

veya izlenebilmesi imkanı sağlanır. 

Başvuru dilekçeleri faks yoluyla da, kurum ve kuruluşlara gönderilebilir. Ancak faks yoluyla 

yapılacak başvurularda ayrıca, gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. 

kimlik numaraları belirtilir. Faks yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçe sahibi kendisine faks 

yoluyla cevap verilmesini isterse, cevap verilecek faks numarasını dilekçesinde ayrıca belirtir. 

Kurum ve kuruluşlar, faks yoluyla yapılan başvurulara, faks yoluyla veya elektronik ortamda 

cevap verebileceği gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre yazıyla da cevap verebilir. 

İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu 

bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi 

veya izlenebilmesi imkanı sağlanır. Faks yoluyla gelen başvuru dilekçesinin kurum ve 

kuruluşların bilgi edinme birimlerine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. 



Bilgi Veya Belgeye Erişim Süreleri 

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 

sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının 

gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi 

durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin 

uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin bitiminden önce 

bildirilir. 

 


