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Öz

Türkiye’de sürdürülmekte olan e-Devlet çal›flmalar› ve Avrupa Birli¤i
uyum projeleri kapsam›nda birçok kanun ve yeni düzenleme yap›lmak-
tad›r. Bu düzenlemelerden biri de, hem kamu kurum ve kurulufllar›n
ellerindeki bilgiyi daha verimli ve etkin bir biçimde yönetmelerini sa¤la-
yacak, hem de vatandafllar›n kamu hizmetleri konusunda bilgi edinme
hakk›n› yerine getirecek olan “Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”dur. Sözü
edilen kanun, flu anda 50 kadar ülkede yürürlüktedir ve demokratik ve
fleffaf yönetimin gere¤i olan eflitlik, tarafs›zl›k ve aç›kl›k ilkelerine uygun
olarak kiflilerin bilgi edinme hakk›n› kullanmalar›na iliflkin esas ve usul-
leri düzenlemek için haz›rlanm›flt›r. Böylece kurum ve kurulufllar›n üret-
mifl olduklar› kurumsal bilgi kontrol alt›na al›nacak, güvenlik, gizlilik ve
paylafl›labilirlik s›n›rlar› belirlenecektir. 
Anahtar sözcükler: Bilgi Edinme Hakk› Kanunu-Türkiye, Bilgi edinme
özgürlü¤ü, Bilgi yönetimi, Belge yönetimi, Kurumsal bilgi yönetimi-
Türkiye.

Abstract
In the realm of projects aiming at the Turkish orientation and
adjustment to European Union jurisdiction, and the formation of Turkish
e-government nowadays, a considerable amount of legal enactments
take place in Turkey. One of those is the "law pertaining the right to be
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Girifl

Ülkemizde sürdürülen e-devlet çal›flmalar›, haz›rlanan yasa tasar›lar›, taslak
planlar, ara raporlar ve yürürlü¤e giren kanunlar ile yeni bir ivme kazanm›fl-
t›r. e-Devlet çal›flmalar› ile kazand›r›lan bu ivme, Türkiye’nin bilgi toplumuna
geçifl çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas›, bilgi toplumu strateji ve politikalar›n›n
belirlenerek bu alandaki faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesini
amaçlamaktad›r. 

Son on y›ld›r ülkemizde Avrupa Birli¤i üyelik çal›flmalar› ile birlikte yürütül-
mekte olan e-devlet çal›flmalar› birçok alanda ilerleme kaydetmifltir. Devleti
meydana getiren kurumlar›n hemen hemen tümü bu çal›flmalar içerisinde
kendilerine düflen görevleri yerine getirmek için çaba harcamaktad›r. e-Dev-
let çal›flmalar›, kamu kurum ve kurulufllar›n› kapsamakta ve bu kurumlar›n
vatandafllara daha h›zl›, do¤ru, denetimli ve yeterli hizmet vermeleri amac›n-
da birleflmektedir. Bu çal›flmalar›n di¤er amaçlar› ise; kamu kurum ve kuru-
lufllar›ndaki bürokrasiyi azaltmak, zaman kayb›n› önlemek, kurumlar›n faali-
yetlerini yürütürken ortaya ç›kan belge ve bilgileri belirlenecek standartlara
göre üretmek, s›n›fland›rmak, depolamak, saklamak ve kullan›ma açmakt›r.
Asl›nda belge yönetimi olmadan sözü edilen hizmetleri ve bu hizmetlerin
verilifl tarz› (h›z, yeterlilik, güvenilirlik vb.) sa¤l›kl› bir nitelik kazanmayacakt›r.

informed", which would secure the citizens’ right to gather information
about public services, and would at the same time increase the
management of knowledge effectiveness and productivity of
government agencies. The mentioned legal regulations being also
promulgated in about 50 countries, signify the rights and procedures of
personal access to information according to principles of equality,
independence and clarity, that would be necessitated by democratic
and transparent administration. The law would thus enable the control
of information being produced by government agencies, and its
limitations concerning the confidentiality, trustworthiness and

distributive propagation.

Keywords: Freedom of Information Act-Turkey, Freedom of
information, Knowledge management, Records management,
Organizational knowledge management-Turkey.



Tabii ki bu yap›lanmada öncelikli olan nokta, ifllemlerin ve hizmetlerin vatan-
dafl ve kurumlar aras›nda elektronik olarak sürdürülmesini sa¤lamakt›r. O
halde e-devlet çal›flmalar› kamu kurum ve kurulufllar›n›n yönetim ve denetim-
lerinin kolaylaflt›r›lmas› aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda kurumsal, bilgi ve belge
üretimlerini ve yönetimini de kapsad›¤› söylenebilir.  

Kamu kurum ve kurulufllar›n›n kendi bünyelerinde üretmifl olduklar› ve
do¤al faaliyetleri sonucunda ortaya ç›kan bilgiye kurumsal bilgi ad› verilmek-
tedir. Kurumsal bilgi, kurum ve kurulufllar›n ifllemleri süresince gerçeklefltir-
mifl olduklar›, kurumlar›n etkinli¤inin art›r›lmas›, denetiminin daha sa¤l›kl› bir
biçimde yap›lmas›, yönetiminin verimli hale getirilmesi, hizmetlerinin gelifltiril-
mesi gibi süreçlerde kulland›klar› her türlü belge, düflünce, fikir ve olgulard›r
(Özdemirci, 2001, s. 180). Kurumsal bilgi, kurum ve kurulufllar›n ifl etkinlikle-
ri içerisinde ortaya ç›kmaktad›r. 

Kurumsal bilgi yönetiminin yan› s›ra belge ve bilgi yönetimi kavramlar› da,
günümüzde her türlü kurum için büyük önem tafl›yan kavramlar olarak karfl›-
m›za ç›kmaktad›r. Dünyada ve ülkemizde bu konularla ilgili yay›nlarda önemli
bir art›fl görülmekte, bunun sonucu olarak da belge ve bilgi yönetimi konula-
r›na olan ilgi artmaktad›r. Çünkü kurumlar›n kendi belge ve bilgilerini yönet-
meleri, daha verimli çal›flmalar›, üretim yapmalar›, rekabeti sürdürmeleri ve
kendilerini daha etkin denetlemeleri demektir. Bu nedenle kurum ve kurulufl-
lar sözü edilen ifllemleri yerine getirebilmek amac›yla kendi bünyelerinde bel-
ge ve bilgi üretimini standart bir flekle sokmak ve üretilen belge ve bilgileri
kullan›ma açarak katma de¤erli yeni bilgi üretmek zorunda kalm›fllard›r. 

“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”, kamu kurum ve kurulufllar›n›n hem belge
yönetimini kolaylaflt›racak hem de vatandafllar›n kamu kurum ve kurulufllar›-
n›n faaliyetleri hakk›nda bilgi alma haklar›n› uygulamaya geçirecek bir düzen-
leme olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi Edinme Hakk› Kanunu 

Bilgi paylafl›ld›kça de¤er kazanan bir nesnedir. Bu nedenle bilgi üretmek
kadar bilginin paylafl›lmas› da önemlidir. Ancak günümüzde küreselleflme
flemsiyesi alt›nda, içinde bulundu¤umuz dünya düzeninde bilginin kazanm›fl
oldu¤u önem, bu paylafl›m›n yasalarla düzenlenmesini gündeme getirmifl ve
çeflitli ülkeler bu yasal düzenlemeyi konuyla ilgili yasalar›n› haz›rlay›p uygu-
lamaya geçirmifllerdir. Ülkemizde özellikle son on y›ld›r Avrupa Birli¤i’ne üye-
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lik ve e-Türkiye çal›flmalar› kapsam›nda birçok eylem plan› haz›rlanm›fl ve bu
planlar çerçevesinde siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve e¤itim ile ilgili
yasal düzenlemeler oluflturulmufltur. Bu çal›flmalardan en yenisi son y›llarda
üzerinde çal›fl›lan, e-Türkiye Giriflimi Eylem Planlar›nda ve son olarak
04.12.2003 tarih ve 25306 say›l› Resmî Gazete’de yay›nlanan “Baflbakanl›k
Genelgesi”nde “e-Dönüflüm Türkiye Projesi K›sa Dönem Eylem Plan› 2003-
2004”te yer alan “Bilgi Edinme Hakk› Kanunu” dur (Genelge, 2003, s. 13).
Bu kanun önceki tekliflerde “‹dari Usul ve Bilgi Edinme Hakk› Kanunu” olarak
ele al›nm›fl, daha sonra “‹dari Usul Kanunu” ile “Bilgi Edinme Hakk› Kanu-
nu”nu iki ayr› tasar› halinde haz›rlanm›fl, ancak ifllevsel aç›dan bütünlük gös-
termeleri nedeniyle ön taslakla birlefltirilmifltir. Kanun birlefltirilmifl olmas›na
ra¤men “‹darî Usul” ile ilgili k›sm› “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar›s›”
görüflmeleri nedeniyle tasar›dan ayr›lm›fl ve yaln›zca “Bilgi Edinme Hakk›
Kanunu” ad›yla haz›rlanm›flt›r (‹dari, 1999, s. 1). Ancak bu kanunun tam ve
sa¤l›kl› olarak ifllemesi için tasar›da sunulan ve kamu kurum ve kurulufllar›-
n›n idari usul ifllemlerini düzenleyen bölümü ile birlikte ele al›narak uygulan-
mas› daha do¤ru olacakt›r.

Bilgi edinme özgürlü¤ünün kanunlarla düzenlenerek uyguland›¤› ülke
say›s› çok fazla de¤ildir. Bilgi edinme özgürlü¤ü ile ilgili kanunlar› ilk olarak
yürürlü¤e koyan ülke 1766 y›l›nda ‹sveç’tir. ‹sveç bu kanunu 1949 y›l›nda
yenilemifltir. Bu ülkeyi s›ras›yla Finlandiya (1919/1951/1999), ABD (1966),
Norveç (1970), Avustralya (1982), Yeni Zelanda (1982), Danimarka (1985)
ve Kanada (1985) izlemifltir (Freedom, 2004; ‹cimsoy, 1996, ss. 47-54). 2000
y›l› itibariyle, dünya üzerinde 17 ülke bilgi edinme hakk› ile ilgili yasalar›
yürürlü¤e koymufl, en az 23 ülkede ise hükümetler ellerindeki bilgiyi yurttafl-
lar›na açmay› öngören çeflitli yasalar› benimsemifl bulunmaktad›r (Tortop,
2003). 2004 y›l› itibariyle dünya üzerinde bilgi edinme hakk› kanunu yürürlük-
te olan ülkeler flu flekilde s›ralanabilir; ‹sveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka,
‹zlanda, ABD, ‹rlanda, ‹ngiltere (Birleflik Krall›k), Avusturya, ‹sviçre, Fransa,
Yunanistan, Hollanda, Belçika, ‹talya, ‹spanya, Portekiz, Macaristan, Ukray-
na, Özbekistan, Letonya, Gürcistan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Bosna-
Hersek, Estonya, Litvanya, Slovakya, Moldova, Polonya, Romanya, Sloven-
ya, Türkiye, H›rvatistan, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, ‹srail, Güney
Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Tayland, Pakistan, Peru, Kolom-
biya, Panama, Meksika, Trinidad-Tobago, Burma ve Zimbabwe (Freedom,
2004) (Bkz. Harita)
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Harita : Dünyada Bilgi Edinme Kanunu Da¤›l›m› (Kaynak: Access to
information laws around the world. http://www.privacyinternational.org
/issues/ foia/foialaws.jpg).

Bilgi Edinme Hakk› Kanunu, demokratik ve fleffaf yönetimin gere¤i olan
eflitlik, tarafs›zl›k ve aç›kl›k ilkelerine uygun olarak kiflilerin bilgi edinme hak-
k›n› kullanmalar›na iliflkin esas ve usulleri düzenlemek amac›yla haz›rlanm›fl-
t›r. (Bilgi, 2003a, s. 1). Anayasam›zda da vatandafllar›n bilgi edinmesi, bilgi
edinme hakk› ve bilgi edinme hakk›n›n s›n›rland›r›lmas› ile ilgili maddeler yer
almaktad›r. Anayasan›n 26. maddesinin ikinci f›kras›nda düflünceyi aç›klama
ve yayma hürriyetinin hangi ölçülere göre s›n›rland›r›labilece¤i gösterilirken,
sözü edilen hürriyetlerin kullan›lmas› “devlet s›rr› olarak usulünce belirtilmifl
bilgilerin aç›klanmamas› amaçlar›yla s›n›rlanabilir” denilmifl, Anayasa’n›n 28.
maddesinin dördüncü f›kras›nda ise, devlete ait gizli bilgilere iliflkin bulunan
her türlü haber veya yaz›y›, yazanlar›n veya bast›ranlar›n veya ayn› amaçla,
basanlar›n, baflkas›na verenlerin bu suçlara ait kanun hükümleri uyar›nca
sorumlu olacaklar› aç›klanm›flt›r (T.C. Anayasa, 1999, ss. 43-44). 

“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”, kamu kurum ve kurulufllar› ile kamu kuru-
mu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n faaliyetlerinde uygulanmak ve bilgi
edinme hakk›n›n bir gere¤i olarak, bu Kanun ve di¤er kanunlardaki s›n›rlama-
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lar sakl› kalmak üzere (01.11.1984 tarihli ve 3017 say›l› Dilekçe Hakk›n›n Kul-
lan›lmas›na Dair Kanun) hiçbir kamu kurum ve kuruluflu ile kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kuruluflunun faaliyetlerinin kapsam d›fl› kalmamas› ama-
c›yla haz›rlanm›flt›r. 

Kanun kapsam›nda belge, bilgi ve bunlara eriflimle ilgili tan›mlar yap›lm›fl
ve sözü edilen kavramlar›n içerikleri belirlenmifltir. Kanun kapsam›nda bilgi
kurum ve kurulufllar›n sahip olduklar› kay›tlarda yer alan “Bilgi Edinme Hakk›
Kanunu” kapsam›ndaki her türlü veri; belge kurum ve kurulufllar›n sahip
olduklar› “Bilgi Edinme Hakk› Kanunu” kapsam›ndaki yaz›l›, bas›l› ve ço¤alt›l-
m›fl dosya, evrak, kitap, dergi, broflür, etüt, mektup, program, talimat, kroki,
plan, film, foto¤raf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedi-
len her türlü bilgi, haber ve veri tafl›y›c›lar›; bilgi / belgeye eriflim ise isteni-
len bilgi ve belgenin niteli¤ine göre, kurum ve kurulufllarca, baflvuru sahibine
(bilgi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kifliler) söz konusu bilgi veya belge-
nin bir kopyas›n›n verilmesi fleklinde tan›mlanm›flt›r (Bilgi, 2003a, ss. 3-4).
Kanun kapsam›nda tan›mlanan bilgi ve belge kavramlar› kurumsal bilgi yöne-
timi ve bilgi üretim süreci ile de yak›ndan ilgilidir. Çünkü burada kurum ve
kurulufllar›n bünyelerinde bulunan ve ürettikleri bilgi ve belgeden söz edil-
mektedir. 

“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”na göre herkes bilgi edinme hakk›na sahip-
tir. Bu hak do¤rultusunda kurum ve kurulufllar kanunda yer alan istisnalar ve
di¤er s›n›rlamalar çerçevesinde her türlü bilgi ve belgeyi bilgi edinme talebin-
de bulunan gerçek ve tüzel kiflilerin yararlanmas›na sunmak ve bilgi edinme
baflvurular›n› etkin, h›zl› ve do¤ru bir biçimde sonuçland›rmak üzere gerekli
idarî ve teknik önlemleri almakla yükümlüdürler. Bilgi edinme baflvurular›n›n
karfl›lanmas› için kurum ve kurulufllar›n üretmifl olduklar› tüm bilgi ve belgeyi
etkin bir biçimde kontrol etmeleri ve kurumun bilgi kaynaklar›n› düzenlemesi
gerekmektedir. Buna göre, kanun kapsam›nda yer alan bilgi edinme baflvu-
rular›n›n karfl›lanmas›ndaki temel gereklili¤in, ilgili kurumda bir belge yöneti-
mi uygulamas› oldu¤u sonucu ç›kar›labilir. 

Kanun’da bilgi edinme baflvurusuna konu olacak bilgi veya belge, kurum
ve kurulufllar›n ellerinde bulunan veya gösterdikleri faaliyet ve ifllemler gere-
¤i ellerinde bulunmas› gereken bilgi ve belgeleri kapsamaktad›r. Kurum ve
kurulufllar, ayr› veya özel bir çal›flma, araflt›rma, inceleme ya da analiz sonu-
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cunda oluflturulabilecek türden bilgi veya belge için yap›lacak baflvurulara
olumsuz cevap verebilirler. ‹stenilen bilgi veya belge, bilgi edinme baflvurusu
yap›lan kurum ve kurulufllardan baflka bir yerde bulunuyorsa, baflvuru dilek-
çesi bu kurum ve kurulufllara gönderilir ve durum baflvuru sahibine yaz›l› ola-
rak bildirilir. Bilgi edinme baflvurular›n›n, ancak baflvurulan kurum ve kurulufl-
lar›n ellerinde bulunan veya görevleri gere¤i bulunmas› gereken bilgi veya
belgelere iliflkin olmas› gerekti¤i flüphesizdir. Yine de baflvuru sahipleri tara-
f›ndan bu kural›n aksine bir baflvuru yap›lm›flsa ve istenen bilgi veya belge
baflvurulan kurum ve kurulufltan baflka bir yerde bulunuyorsa, baflvurulan ku-
rum ve kurulufla, baflvuru dilekçesini istenen bilgi veya belgenin bulundu¤u
kurum ve kurulufla gönderme ve durumu ilgiliye yaz›l› olarak bildirme yüküm-
lülü¤ü getirilmifltir. ‹stenilen bilgi ve belgelerin kurum ve kurulufllar›n bünyele-
rinde olup olmad›¤›n›n belirlenmesi, hangi yay›nlar›n yay›nland›¤›n› ve hangi
belgelerin kurum bünyesinde bulunmad›¤›n›n belirlenmesi gerekmektedir.
Bunun yap›labilmesi için öncelikli olarak bibliyografik denetim ve belge yöne-
timi ifllemlerinin yerine getirilmesi daha sonra kurumsal bilgi yönetimi süreci-
nin ifllemesi gerekmektedir. 

“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”nda yay›mlanm›fl ve kamuya aç›klanm›fl bilgi
ve belgeler bilgi edinme baflvurular› d›fl›nda tutulmufltur. Kurum ve kurulufllar
taraf›ndan yay›mlanm›fl veya yay›n, broflür, ilan vb. yollarla kamuya  duyurul-
mufl bilgi veya belgeler, bu kanun kapsam› içerisinde yer almamaktad›r.
Ancak kanun hükümleri gere¤ince yay›mlanm›fl veya kamuya aç›klanm›fl bil-
gi veya belgelerin ne flekilde, ne zaman ve nerede yay›mland›¤› veya aç›klan-
d›¤› baflvuru sahibine bildirilecektir. Kanunun ilgili maddesi (8. madde), önce
“‹darî Usul ve Bilgi Edinme Hakk› Kanunu Ön Tasla¤›”n›n “Bilgi Edinme Hak-
k› Kanunu” bafll›kl› bölümünün 22. maddesinde “Kamu kurum ve kurulufllar›n-
ca yay›mlanm›fl veya yay›n, broflür, ilan ve benzeri yollarla vatandafla aç›klan-
m›fl ya da kütüphane ve benzeri halka aç›k yerlerde kolayca eriflilebilecek bil-
gi ve dokümanlar da bu kanun kapsam› d›fl›ndad›r” fleklinde ifade edilmifltir
(‹darî, 1999, s. 15). Kanunun as›l ve tasar› metninden de anlafl›laca¤› üzere
kamu kurum ve kurulufllar› kendi bünyelerinde haz›rlam›fl, yay›mlam›fl ve ka-
muya açm›fl olduklar› bilgi ve belgeleri kontrol etmek, denetlemek ve baflvuru
sahiplerini gerekli yerlere yönlendirmek ile yükümlüdürler. Bu da daha önce
belirtildi¤i gibi bibliyografik denetimi ve belge yönetimini zorunlu k›lmaktad›r. 
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Kanun’da bilgi ve belgeye eriflim usullerinin yan› s›ra bilgi ve belgeye
eriflim süreleri de belirlenmifltir. Bilgi edinme hakk›n›n tam olarak kullan›labil-
mesinin sa¤lanmas› amac›yla bilgi veya belgeye eriflimin her türlü flekli belir-
tilmifltir. Hatta bilgi veya belgenin belirtilenlerden farkl› bir flekilde elde edil-
mesinin mümkün olmas› halinde “belgeye zarar vermemek kofluluyla bu ola-
nak sa¤lan›r” ifadesiyle, eriflim önündeki engeller kald›r›lmak istenmifltir (Bilgi,
2003b). Kamu kurum ve kurulufllar› baflvuru sahibine istenen belgenin onay-
l› bir örne¤ini verirler. E¤er baflvuru sahibine verilecek belgenin niteli¤i kop-
yas›n›n verilmesine olanakl› de¤ilse veya kopyas›n› ç›kar›lmas›n›n asl›na za-
rar verece¤i durumlarda, kurum ve kurulufllar baflvuru sahibinin yaz›l› ve ba-
s›l› belgeler için, söz konusu belgenin asl›n› incelemesi ve not almas›n›, ses
kayd› fleklindeki bilgi veya belgeleri dinleyebilmesini, görüntü kayd› fleklinde-
ki bilgi veya belgeleri de izleyebilmesini sa¤larlar. Kanunda bilgi edinme bafl-
vurusu yapan kifliden, bilgi eriflimine olanak sa¤land›¤› bilgi ve belgeler için
maliyet tutar› kadar ücret de talep edilebilecektir. 

Kanunun 11. maddesinde bilgi ve/veya belgeye eriflim süreleri aç›klan-
m›flt›r. Eriflim süreleri Avrupa Birli¤i’nin konuyla ilgili mevzuat›na paralel ola-
rak 15 ila 30 ifl günü olarak belirlenmifltir. As›l olan bilgi veya belgeye eriflimi
15 ifl günü içinde sa¤lamakt›r. Ancak, maddede belirtilen flartlar›n varl›¤›
halinde eriflim 30 ifl günü içinde sa¤lanabilecek, fakat sürenin uzat›lmas› ve
bunun gerekçesi baflvuru sahibine 15 ifl günlük sürenin bitiminden önce
yaz›l› olarak bildirilecektir (Bilgi, 2003a, s. 4). Kurum ve kurulufllar bilgi edin-
me baflvurular›n› yaz›l› olarak ya da elektronik ortamda ilgililere bildirebilirler. 

Kanun’da yer alan önemli bir konu da, baflvuru sahiplerine hangi bilgilerin
verilip verilmeyece¤i ve bilgi edinme ile ilgili yap›lacak itirazlar› de¤erlendir-
mek ve karar vermek üzere bir “Bilgi Edinme De¤erlendirme Kurulu”nun olufl-
turulmas›d›r. Bu Kurul bilgi edinme baflvurusuyla ilgili olarak ve istenen bilgi
veya belgelerin Devlet s›rr› veya Devletin ekonomik menfaatlerine iliflkin
olmas› sebeplerine dayan›larak verilen ret kararlar›n› itiraz üzerine incelemek
ve kurum ve kurulufllar için bilgi edinme hakk›n›n kullan›lmas›na iliflkin olarak
kararlar vermek üzere kurulmufltur. Kurul, ço¤u hukukçu dokuz kifliden mey-
dana gelmektedir (Bilgi, 2003a, s. 4). 

Kanun’da da belirtildi¤i gibi herkes bilgi edinme hakk›na sahiptir ancak,
baz› istisnai durumlar bilgi edinme hakk› için göz önünde bulundurulmas›

Bilgi Edinme Hakk› Kanunu Bilgi Dünyas› 2004, 5(2): 168-186

175



gerekmektedir. Dünya üzerindeki genel kabule ve konuyla ilgili yasalara
bak›ld›¤›nda s›n›rlamalar belli bafll› baz› alanlarda yap›lmaktad›r: 

■ Savunma,

■ Uluslararas› iliflkiler,

■ Ulusal ekonomik ç›karlar,

■ Yasalar›n uygulanmas› ve adalet sisteminin yönetilmesi,

■ Kifli güvenli¤i,

■ Kamusal ve ticari ç›karlar.

Devletin resmi bilgi ve belgelerine eriflimde iki tür s›n›rlama ile karfl›lafl›l-
maktad›r. Bunlar genelde içerik ve fiziksel s›n›rlamalard›r (Çelik ve Tonta,
1996, ss. 4-5). Kanunda yap›lan s›n›rlamalar da bu do¤rultuda gerçeklefltiril-
mifltir. Bu kanun kapsam› d›fl›nda kalan durumlar afla¤›daki gibi s›ralanabilir:

■ Yarg› denetimi d›fl›nda olan ifllemler,

■ Devlet s›rr›na iliflkin bilgi veya belgeler,

■ Ülkenin ekonomik ç›karlar›na iliflkin bilgi veya belgeler,

■ ‹stihbarata iliflkin bilgi veya belgeler,

■ ‹dari soruflturmaya iliflkin bilgi veya belgeler, 

■ Adlî soruflturma ve kovuflturmaya iliflkin bilgi veya belgeler,

■ Özel hayat›n gizlili¤i,

■ Haberleflmenin gizlili¤i,

■ Fikir ve sanat eserleri (Bilgi, 2003a, ss.  5-7).

Kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan bilgi edinme baflvurular›n›n de¤er-
lendirilmesi ve kanunun ifllerli¤inin kontrolü aç›s›ndan kurum ve kurulufllara bir
önceki y›la ait raporlar›n› haz›rlamalar› hükmü getirilmifltir. Kurum ve kurulufl-
lar, afla¤›da s›ralanan konularla ilgili olarak rapor haz›rlamakla yükümlüdürler: 

■ Kendilerine yap›lan bilgi edinme baflvurular›n›n say›s›n›, 

■ Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere eriflim sa¤lanan baflvuru say›s›n›,

■ Reddedilen baflvuru say›s› ve bunlar›n da¤›l›m›n› gösterir istatistiksel 

bilgileri, 
■ Gizli ya da s›r niteli¤indeki bilgiler ç›kar›larak ya da bu nitelikteki bilgi-

ler ayr›larak bilgi veya belgelere eriflim sa¤lanan baflvuru say›s›n›,
■ Baflvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen baflvuru say›s› ile bun-

lar›n sonuçlar›n›; 
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gösterir bir rapor haz›rlayarak, bu raporlar› her y›l flubat ay›n›n sonuna kadar
Bilgi Edinme De¤erlendirme Kurulu’na gönderirler. Ba¤l›, ilgili ve iliflkili kamu
kurum ve kurulufllar› raporlar›n› ba¤l›, ilgili ya da iliflkili olduklar› bakanl›k ara-
c›l›¤›yla ileteceklerdir. Bilgi Edinme De¤erlendirme Kurulu, kurum ve kurulufl-
lardan gelen raporlar›n de¤erlendirilmesiyle haz›rlayaca¤› genel raporu söz
konusu kurum ve kurulufllar›n raporlar› ile birlikte her y›l nisan ay›n›n sonuna
kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›nca kamuoyuna aç›klan›r (Bilgi,
2003a, s. 8).

“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”na haz›rlanmakta olan ve üzerinde tart›flma-
lar›n yap›ld›¤› “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar›”nda da at›fta bulunul-
maktad›r. Tasar›n›n “Kamu Yönetiminde Denetim” bafll›kl› üçüncü bölümün-
de: “Gerçek ve tüzel kifliler, kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
bilgi edinme hakk›na sahiptir. Kamu kurum ve kurulufllar›, gerçek ve tüzel
kiflilerin talep etmeleri halinde, istenen bilgi ve belgeleri kanunda belirtilen is-
tisnalar d›fl›nda vermekle yükümlüdürler. Kamu kurum ve kurulufllar›, görev
ve hizmet alanlar›na giren konulardaki temel nitelikli karar ve ifllemlerini, mal
ve hizmet al›mlar›n›, sat›mlar›n›, projelerini ve y›ll›k faaliyet raporlar›n› bilgi
iletiflim teknolojilerini de kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kesinleflen faaliyet ve denetim raporlar› uygun vas›talarla kamuoyunun ince-
lemesine aç›k hale getirilir. Mahalli idarelerde bu raporlar meclislerinin ilk top-
lant›s›nda üyelerin bilgisine sunulur” fleklinde bu kanunla ilgili temel amaçlar
ve sorumluluklar aç›klanm›flt›r (Kamu, 2003, ss. 44-45). 

Kurumsal Bilgi Yönetimi Aç›s›ndan Bilgi Edinme Hakk› Kanunu

“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”; kamu kurum ve kurulufllar›na, kendi bünyele-
rinde ürettikleri bilgi ve belgeleri baflvuru sahiplerinin -kanun kapsam›nda yer
alan- istekleri do¤rultusunda ele alarak de¤erlendirme ifllemlerini düzenle-
mek amac›yla oluflturulmufltur. Kanunun geneline bak›ld›¤›nda kamu kurum
ve kurulufllar›na sahip olduklar› bilgi veya belgeleri denetleme, düzenleme,
saklama ve kullan›ma açma yükümlülükleri verilmifltir. Bu yükümlülükler,
uzun zamand›r kamu kurum ve kurulufllar›n›n bünyesinde olmas› gereken
kurumsal bilgi ve belge yönetimi konular›n› gündeme getirmifltir. Kurumsal
bilgi yönetimi, kurumun kendi bünyesinde do¤al faaliyetleri sonucunda üretti-
¤i ve kurum faaliyetlerinin daha verimli ve etkin bir duruma getirilmesi için
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kurum d›fl›ndan elde etti¤i bilginin bir sistem içerisinde denetlenmesinin ger-
çeklefltirmesi aç›s›ndan önemli bir konudur. Bilgi yönetimi ise; bu çal›flman›n
kapsam› do¤rultusunda, do¤ru zamanda do¤ru insanlar için do¤ru bilgileri
elde etme, da¤›tma ve organizasyonun geliflmesi için bilgiyi uygun bir format
içinde saklama stratejisi olarak ifade edilebilir (Kalseth ve Cummings, 2001,
s. 167; Odabafl, 2003, s. 360; Alavi ve Leidner, 2001; ss. 113-114; Özdemir-
ci, 2001, s. 182). Bilgi Edinme Hakk› Kanunu bu ba¤lamda ele al›nd›¤›nda
kamu kurum ve kurulufllar›na getirmifl oldu¤u yükümlülükler ile, kurumlar
ellerindeki bilgiyi ve kanunda tan›mlanan tüm belgeleri yönetmek ve kullan›-
ma açmak (paylaflmak) durumundad›rlar. 

Kurum ve kurulufllar›n bünyesinde yer alan ve kurumun ifllemleri, araflt›r-
malar›, projeleri, planlar›, mal/hizmet üretimleri sürecinde ortaya ç›kan belge-
ler, bu belgelerin depoland›¤› mekanlar ve bu mekanlarda çal›flan kifliler
kurumsal bilgi yönetiminin parçalar›n› meydana getirmektedir. Bilgi Edinme
Hakk› Kanununun gerekliliklerini yerine getirmenin yan›nda kurumsal bilgi
yönetimi, kurum ve kurulufllar›n yönetiminde büyük önem tafl›r ve bir yöneti-
min etkinli¤i de genellikle o kurum veya kuruluflun belgelerinin ne kadar etkin
flekilde yönetildi¤i ile belirlenir.

Kamu kurum ve kurulufllar›n›n üretmifl olduklar› bilgiyi yönetmeleri, bilgi
talebinde bulunan kifli veya kurumlara yeterli, do¤ru ve zaman›nda bilgi sun-
ma kolayl›¤› sa¤layacakt›r. Ancak burada üzerinde önemle durulmas› gere-
ken bir nokta vard›r. Üretilen bilgi ve belgeleri kurum içerisinde kim ya da
hangi bölüm, hangi yöntem ve tekniklerle s›n›fland›racak, denetleyecek, sak-
layacak ve kullan›ma açacakt›r? 

Hemen her kurum bünyesinde üretti¤i belge ve bilgiyi depolad›¤› bir bilgi
merkezine (arfliv, kütüphane, dokümantasyon merkezi vb.) sahiptir. Hatta
baz› kurumlarda kurumun farkl› bölümlerinin farkl› bilgi ve belge depolama
birimleri de bulunmaktad›r. Ancak kurum içerisinde yer alan bu merkez ya da
birimler bakanl›klar›n kurulmas›na, teflkilat, görev ve yetkilerine iliflkin esas
ve usulleri düzenleyen “Bakanl›klar›n Kurulufl ve Görev Esaslar› Hakk›nda
Kanun” uyar›nca teflkilat içerisinde birer birim olarak gösterilmemektedir
(Bakanl›klar›n, 1984). Bu durum, kurum ve kurulufllardaki bilgi üretimi, depo-
lanmas›, s›n›flanmas› ve kullan›ma aç›lmas› ifllemlerinin gerçek anlam›yla ye-
rine getirilmesi ve bu ifllemleri yerine getirecek nitelikte personelin bu birim-
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lerde istihdam edilmesini büyük ölçüde engellemektedir. Kurum ve kurulufl-
larda sözü edilen ifllemlerin hem kurumun verimlili¤i ve etkinli¤i hem de “Bil-
gi Edinme Hakk› Kanunu”nun yükümlülüklerini yerine getirme aç›s›ndan ele
an›l›p de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü kanun kapsam›nda bilgi edin-
me baflvurusunda bulunacak olan gerçek ve tüzel kiflilerin bilgi isteklerinin
büyük bir k›sm› bu birimlerde depolanan kaynaklardan karfl›lanacakt›r. 

Kurumsal bilginin depoland›¤› birimlerin oluflturulmas›n›n yan› s›ra, yap›-
lan bilgi edinme baflvurular›n› karfl›lamak amac›yla kurum içerisinde üretilen
bilgi ve belgeyi s›n›fland›rabilecek, bibliyografik denetimini yapabilecek,
kurumsal bilgi yönetim sürecini ifller hale getirecek ve bilgi edinme baflvuru-
lar›na cevap verebilecek yeterlili¤e sahip personelin de bu birimlerde görev-
lendirilmesi gerekmektedir. Sözü edilen ifllemleri gerçeklefltirecek olan per-
sonel, kanun kapsam› d›fl›nda b›rak›lan kamu kurum ve kurulufllar›n›n kamu-
ya duyurdu¤u ve yay›mlad›¤› bilgi ve belgeleri belirleme ve bunlar›n bibliyog-
rafik denetimini sa¤lama, kurumun üretmifl oldu¤u belgeleri s›n›flama görev-
lerini yerine getirecektir. Kamu kurum ve kurulufllar›nda istihdam edilen ya da
edilecek olan bilgi yöneticilerinin görevleri aras›nda üretilen bilgiyi depola-
mak, eriflmek, yaymak, al›koymak ve korumak yer almaktad›r (Özdemirci,
2001, s. 183). Kurumlar›n arfliv, kütüphane, enformasyon merkezi gibi bölüm
ya da birimlerinde istihdam edilecek personelin bilginin s›n›flanmas›, katalog-
lanmas›, depolanmas›, eriflimi ve ay›klanmas› konular›nda e¤itim alm›fl kifli-
lerden oluflmas›, kurumun hem kendi bilgi yönetimini gerçeklefltirmesi hem
de kanunun getirdi¤i bilgi edinme baflvurular›na cevap verilmesi konular›nda
daha verimli ve olumlu hareket etmesini sa¤layacakt›r. Bu nedenle kurum ve
kurulufllar›n bünyelerindeki bu birimlere teflkilat yap›s› içerisinde yer verilme-
si, sözü edilen birimlerde istihdam edilecek olan personelin de bu yap› içeri-
sinde yer almas› gerekmektedir. 

Kurum ve kurulufllarda kurumsal bilgi yönetimi, belge yönetimi, bilgi mer-
kezleri ve bu merkezlerde istihdam edilecek personel konular›n›n “Bilgi Edin-
me Hakk› Kanunu”nun ifllerli¤i aç›s›ndan sa¤layaca¤› bir di¤er fayda daha
önce belirtilen ve kanun kapsam› d›fl›nda b›rak›lan bilgi ve belge erifliminde-
ki s›n›rlamalard›r. Kanunda belirtilen s›n›rlamalar içerisinde yer alan bilgi ve
belgelerin tespit edilmesi, içerik ve/veya fiziksel aç›dan eriflilebilirli¤inin belir-
lenmesi ve kamuya aç›lacak bilgi ve belgelerden ayr›lmas›; ifllemleri sözü
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edilen bilgi ve belgelerin bibliyografik denetiminin yap›lmas›, s›n›fland›r›lmas›
ve depolanmas› ile mümkün olacakt›r. 

Kurum ve kurulufllar›n günlük faaliyetleri sonucunda oluflturulmufl olan
belgeler, kurum ve kuruluflun temel bilgi kaynaklar› aras›nda yer almaktad›r.
Bu nedenle “Bilgi Edinme Hakk› Kanunu” kapsam›nda olan ve s›n›rlamalar
d›fl›nda yer alan tüm belgeler de kurum ve kurulufla yap›lacak olan bilgi edin-
me baflvurular›na konu olacakt›r. Kamu kurum ve kurulufllar› 3473 say›l›
“Muhafazas›na Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda
Kanun”nun 3. maddesi ile ellerinde bulunan arfliv malzemelerini her türlü
zararl› etkiden ve unsurlardan korumak, asli düzenlerine göre tasnif edip sak-
lamak, yönetmelikte belirlenecek bekletme ve saklama süreleri sonunda
Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü’ne teslim etmek ve muhafazas›na lüzum
kalmayan evrak ve malzemeyi yok etmekle yükümlü k›l›nm›fllard›r. Bu kanu-
nun kapsam›nda mahalli idareler, üniversiteler ve bunlara ba¤l› sabit ve
döner sermayeli kurulufllar, kamu iktisadi teflebbüsleri, özel kanunlarla kuru-
lan kamu bankalar› ve teflekkülleri girmektedir (Muhafazas›na, 1988; Gürsoy,
Kufl, fien ve Akdemir, 1996, ss. 29-31). 

3473 say›l› kanun, kamu kurum ve kurulufllar›na getirdi¤i bu yükümlülük,
üretilen belgelerin s›n›flanmas›na, belirli bir süre korunarak saklanmas›na ve
gerekti¤inde kullan›ma aç›lmas›na yönelik ifllemleri göstermektedir. Bu ifllem-
ler kurum ve kurulufllar›n ürettikleri ve d›flar›dan elde ettikleri bilgi ve belgeleri,
bilgi edinme baflvurusu yapanlar›n isteklerini karfl›lamak için kullanmalar›nda
ve bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirmelerinde belirleyici bir rol oyna-
maktad›r. Lüzumu kalmayan evrak›n ve di¤er malzemenin ay›klanmas› ve
imhas› ayn› zamanda kurum ve kurulufllar›n ellerindeki bilgi ve belgenin bib-
liyografik yönden denetlemesini de beraberinde getirmektedir. Bu ayr›m ve
imha ifllemi, “Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”nun kapsam d›fl› b›rakt›¤› alanlar›n
ve bu alanlarla ilgili bilgi ve belgelerin de belirlenmesine yard›mc› olacakt›r.
Bu noktadan hareketle “Bilgi Edinme Hakk› Kanunu” kapsam›nda tan›mlanan
bilgi ve belge kavramlar›na, bunlar›n s›n›flanmas›na, saklanmas›na ve kulla-
n›lmas›na 3473 say›l› kanun ile dolayl› olarak de¤inilmifl ve baz› yükümlülük-
ler getirilmifltir. Bu kanunla kamu kurum ve kurulufllar›n› bünyelerinde bulu-
nan arfliv, kütüphane vb. bölümler daha ifllevsel olarak kullan›lacak, olmayan
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kurumlar ise bu bölümleri oluflturma çabas› içerisine girecektir. “Bilgi Edinme
Hakk› Kanunu” her ne kadar 3473 say›l› kanunu at›f olarak göstermese de
dolayl› olarak bu kanunun amaç ve kapsam›n›n oluflturulmas›na, tan›mlama-
lar›n›n yap›lmas›na ve ifllemesine yard›mc› olmufltur. 

“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”, sadece gerçek kiflilerin de¤il, di¤er özel ve
kamu kurumlar›n›n da bilgi edinme haklar›n›n oldu¤unu vurgulamaktad›r.
Kurumlar kendi aralar›nda ancak s›n›rlamalar göz önüne al›narak bilgi ve bel-
ge talebinde bulunabilirler. Kamu kurum ve kurulufllar› aras›nda bilgi al›p ver-
me ile ilgili göze çarpan ilk düzenlemelerden biri olan ve 1951 y›l›nda yürür-
lü¤e giren “Mali ‹stihbarat Arflivi Yönetmeli¤i”dir. Bu yönetmeli¤in bilgi isteme
ve bilgi verme bafll›¤›n› tafl›yan ikinci bölümü; vergi dairelerinin ellerinde
bulundurmas› gereken ve gerekti¤inde ilgili kurumlara göndermesi istenilen
bilgi ve belgelerin niteli¤ini ve sürekli olarak bilgi vermesi gereken kurumlar›
aç›klamaktad›r (Mali, 1951). 1989 y›l›nda sözü edilen yönetmelik temel al›na-
rak yeni bir düzenlemeye gidilmifl ve “Tapu Sicil Müdürlükleri ‹çin Tapu Sici-
line Kay›tl› Gayrimenkullerle ‹lgili Olarak Aç›klanan Esaslar Çerçevesinde
Sürekli Bilgi Verme Zorunlulu¤u Getirilmesi ile ‹lgili Tebli¤” haz›rlanm›fl ve
yürürlü¤e girmifltir. Yap›lan bu düzenlemelerle kamu kurum ve kurulufllar›
aras›ndaki bilgi al›p verme ifllemleri düzene girmifl, ilgili kurumlar›n ellerinde-
ki bilgiyi yükümlülükleri çerçevesinde saklay›p kullan›ma açmalar› sa¤lanm›fl-
t›r (Vergi, 1989). Bu karfl›l›kl› istek, kurumlar›n kendi üretmifl olduklar› bilgiyi
yönetmeleri gerekti¤inin bir di¤er kan›t›n› oluflturmaktad›r. Burada önemli
olan nokta kurumsal bilgi yönetiminin temelini oluflturan belge yönetiminin
gerçeklefltirilmesidir. 

Kamu kurum ve kurulufllar›ndaki belge yönetiminin temel amac›, kurumun
faaliyetleri sonucu üretilen tüm belgeleri, üretim aflamas›ndan itibaren ele
alarak belirlenmifl ölçütler çerçevesinde de¤erlendirmek, düzenlemek ve
istenildi¤inde hizmete sunmak için sürekli olarak kullan›ma haz›r bulundur-
makt›r (Özdemirci, 2001, s. 182). Bilgi yönetimi; üretilen belgelerin karar ver-
me arac› olma, kurumsal verimlili¤i sa¤lama, yasa koyucu ve düzenleyicilerin
bilgi gereksinimlerini karfl›lama ve yeni belge ve bilgiler üretmek gibi fonksi-
yonlar› vard›r (Özdemirci, 1996, s. 15). Belge yönetimin sahip oldu¤u bu özel-
likler ve fonksiyonlar, “Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”nun amac›n› gerçekleflti-
rirken stratejik bir noktada yer almas›n› sa¤lamaktad›r. 
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Kurumlararas› bilgi paylafl›m› ile ilgili giriflimler e-Türkiye çal›flmalar›nda
da bulunmaktad›r. Kurumlararas› bilgi paylafl›m› e-Avrupa çal›flmalar› kapsa-
m›nda ele al›nm›fl ve sa¤layaca¤› yararlar flu flekilde belirtilmifltir: 

■ Kurumlararas› -özellikle de ayn› yap› ve statüye sahip kurumlar için-

bilgi birli¤i sa¤lan›r ve bilgi ve belge tekrar› engellenir.
■ Zaman, ifl gücü ve mali kay›plar engellenir.

■ H›zl› ve do¤ru karar alma ortam› sa¤lan›r. 

■ Bilgiye kolay, h›zl› ve güvenli eriflim sa¤lan›r.

■ Üretilen bilgi ve belgelerin kaybolmas› önlenir (Arifo¤lu, Körnes, Yaz›-

c›, Akgül ve Ayval›, 2002, s. 106).
“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”nun 6. maddesinde bilgi edinme baflvurular›-

n›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i ve bilgi edinme baflvurusu sahibinin dilekçede
yer almas› gereken bilgileri belirtilmifltir. Ayr›ca baflvuru sahibinin kimli¤inin
ve imzas›n›n veya yaz›n›n kimden neflet etti¤inin tespitine yarayacak baflka
bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olmas› kayd›yla baflvurunun elektronik or-
tamda veya di¤er iletiflim araçlar›yla da yap›labilirli¤i belirtilmifltir. Burada
baflvurulara yaz›l› cevab›n yan› s›ra elektronik ve di¤er iletiflim yollar›yla da
cevap verilebilece¤i ön plana ç›kart›lmaktad›r. Baflvurular›n elektronik olarak
karfl›lanmas› elektronik postalar›n, ekli dosyalar›n, baflvuru formlar›n›n da
s›n›flanmas›n›, de¤erlendirilmesini, cevaplanmas›n› ve saklanmas›n› zorunlu
k›lacakt›r. Bir baflka deyiflle yaz›l› olarak bilgi edinme taleplerinin karfl›lanma-
s› için gereken ifllemler elektronik ortamdaki talepler için de uygulanacakt›r. 

Elektronik ortamda bilgi edinme taleplerinin yap›labilmesi için öncelikle
gerçeklefltirilmesi gereken ifllem belirli bir formatta haz›rlanmas› gereken bil-
gi edinme talep dilekçeleridir. Bu dilekçede kanunun 6. maddesindeki bilgile-
ri içerecek alanlar tan›mlanmal› ve istenilen bir dosya biçiminde ilgili kurum-
lar›n web sayfalar›na konulmal›d›r. Elektronik ortamda bilgi edinme baflvuru-
su yapmay› kolaylaflt›r›c› düzenleme 23.01.2004 tarihli ve 25355 say›l› Res-
mi Gazete’de yay›nlanan “Elektronik ‹mza Kanunu”dur. Bu kanun, “Bilgi Edin-
me Hakk› Kanunu”nun 6. maddesinde elektronik ortamda bilgi edinme bafl-
vurusu dilekçesinde yer almas› gereken baflvuru sahibi imzas›n›n hukuksal
ve teknik yönlerini aç›klamaktad›r. “Elektronik ‹mza Kanunu”, elektronik imza-
n›n hukuki yap›s›n›, elektronik sertifika hizmet sa¤lay›c›lar›n›n faaliyetlerini ve
her alanda elektronik imzan›n kullan›m›na iliflkin ifllemleri kapsamaktad›r
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(Elektronik, 2004, ss. 1-3). Elektronik imzan›n bilgi edinme baflvurular›nda da
kullan›lmaya bafllamas› en az›ndan baflvuru sürecini k›saltmak aç›s›ndan
kolayl›klar sa¤layacakt›r. 

“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”nun kamu kurum ve kurulufllar›na getirmifl
oldu¤u yükümlülüklerden biri, bilgi edinme baflvurular›n›n durumlar›n› belirten
düzenli raporlar›n kurum ve kurulufllar taraf›ndan haz›rlanmas›d›r. Rapor
haz›rlama yükümlülü¤ü, Kanun’un ne flekilde ve ne kadar uyguland›¤› konu-
sunda üst kurumlara bilgi verecektir. 

Bilgi edinme ve bilme hakk›, demokratik bir sistemi benimsemifl her siya-
si yap›n›n temel amac› olan hesap verme ile yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Ayr›ca,
hükümetlerin aç›kl›k kültürü temelinde, ifllemlerini yurttafllar›na açmas›, say-
dam ve kat›l›mc› bir demokrasi anlay›fl›n›n geliflmesi için oldukça önemlidir.
Saydam ve kat›l›mc› bir demokrasinin geliflimi için iyi ve dürüst yönetim anla-
y›fl›n›n da geliflmesi gereklidir. 

Kamu kurum ve kurulufllar›nda üretilen bilgilerin da¤›t›m› ve bu bilgilere
eriflim konusu da bilgi edinme özgürlü¤ü ile ilgilidir. Vatandafllar kendi öde-
dikleri vergiler kullan›larak üretilen bilgilere eriflim hakk›na sahiptirler. 

Sonuç
“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu” vatandafllar›n kamu kurum ve kurulufllar›ndan
bilgi talep etme isteklerinin genel hükümlerini belirlemektedir. Kamu kurum ve
kurulufllar› kendi özellikleri, yönetmelikleri, hizmet flekillerini temel alarak iç
düzenlemelerini bu kanun çerçevesinde haz›rlayacaklard›r. Bilgi Edinme
Hakk› Kanunu kamu kurum ve kurulufllar›n›n ellerinde bulundurduklar› bilgi
ve belgeleri daha etkin bir biçimde yönetmelerini, hizmete açmalar›n›, belge
üretimlerini standartlaflt›racak, kurumlararas› bilgi al›fl-veriflini gelifltirecek,
gereksiz bilgi ve belge üretimini azaltacak, vatandafllar›n kamu kurum ve ku-
rulufllar›n›n faaliyetleri ile daha ayr›nt›l› bilgi edinme olana¤› sa¤layacakt›r.
Kurum ve kurulufllar›n üretmifl olduklar› kurumsal bilgi bu sayede kontrol
alt›na al›nacak güvenlik, gizlilik ve paylafl›labilirlik s›n›rlar› belirlenecektir.
Kanunda belirtilen bilgi edinme baflvurular›n›n ve bu baflvurular›n cevaplan-
mas›n›n elektronik ortamda da yap›labilmesi, kamu kurum ve kurulufllar›n›
elektronik ortamda üretmifl olduklar› belgeleri de kontrol edip standartlaflt›r-
mas›n› beraberinde getirecektir. 
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Bu kanunun ç›kar›lmas›, daha önce belirtildi¤i gibi, e-Türkiye Projesi K›sa
Dönem Eylem Plan› (2003-2004) Bilgi Toplumu Stratejisi içerisinde yer alm›fl
ve 2003 senesi içerisinde ç›kar›lmas› planlanm›flt›r. Bu kanunu daha verimli
bir biçimde ve amaçlanan çerçeve içerisinde sa¤l›kl› yürütülebilmesi için yine
sözü edilen proje ve e-Türkiye Giriflimi Eylem Plan› içerisinde ç›kar›lmas›
tasarlanan “Kiflisel Verilerin Korunmas› Hakk›nda Kanun”, “Ulusal Bilgi
Güvenli¤i Kanunu” ve “Bilgi Toplumu Tan›t›m ve Enformasyon Bakanl›¤›” kur-
ma çal›flmalar› ile beraber ele al›nd›¤›nda çok daha etkin bir uygulama alan›
oluflabilecektir. 

Bilgi edinme hakk›ndaki yasan›n, uygulamada pek çok zorlu¤a, karmafla-
ya, anlaflmazl›¤a yol açaca¤› söylenebilir. Gerçi, yurttafllar›n bu yasay› kul-
lanmadaki ilgisinin ya da hukukçular›n ve medyan›n bunu duyurmadaki heye-
can›n›n/iste¤inin ne olaca¤› tam olarak kestirilemeyebilir.

“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu” çerçevesinde kamu kurum ve kurulufllar›
bünyesinde oluflturulmas› gerekecek ya da hali haz›rda var olan arfliv, kütüp-
hane, enformasyon merkezi, dokümantasyon merkezi, bilgi yönetim birimleri
ve benzerinde daha önce bahsedilen özelliklerde meslekten kiflilerin istihdam
edilmesi ile birlikte kurumsal bilgi yönetimi, bilgi-belge yönetimi faaliyetleri ve
bilgi edinme hakk› kanununun yükümlülükleri daha sa¤l›kl› ve do¤ru bir biçim-
de yerine getirilebilecektir. 

Demokrasinin ve hukukun üstünlü¤ünün gereklerinden olan bilgi edinme
hakk›, bireylere daha yak›n bir yönetimi, halk›n denetimine aç›kl›¤›, fleffafl›¤›
sa¤lama ifllevlerinin yan› s›ra halk›n devlete karfl› duydu¤u kamu güvenini
daha yüksek düzeylere ç›karmada önemli bir rol oynamaktad›r. Kullan›lan bu
hak sayesinde hem halk›n devleti denetimi kolaylaflmakta, hem de devletin
demokratik karakteri güçlenmektedir.
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