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2005 YILINDA BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI % 58  ORANINDA ARTTI.  

Bilgi edinme hakkı, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün en temel unsurlarından biri olarak  

kabul görüyor.  Bu sürecin başlamış olması demokrasinin  gelişmesine de önemli katkılar sağlıyor.  

Bilgi edinme hakkı, kamu  yönetiminde şeffaflığın yerleşmesinde, yönetilenlerin yönetenlerin işlem 

ve faaliyetlerini denetlemesinin sağlanmasında önemli bir dönüm noktası  olmuştur. Bilgi, belgeye erişimin 

kolaylaşması kamu yönetiminde de önemli bir anlayış değişikliğine yol açıyor.  Aynı zamanda demokrasi 

kültürünü de yaygınlaştırıyor. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bilgi edinme hakkına 

ilişkin başvurulara ait istatistiki verileri içeren 2005 yılı raporlarını Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 30. 

maddesi uyarınca  Şubat 2006 da  Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna göndermişlerdir.  

Aynı Kanunun 30. maddesine göre, “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, hazırlayacağı genel 

raporu, kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet 

Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 

kamuoyuna açıklanır.”  

Kurulun bu hüküm uyarınca hazırlayarak, 21/04/2006 tarih ve 472 sayılı yazısıyla Başkanlığımıza 

sunduğu rapor, Başkanlığımızca kamuoyunun bilgisine sunulmuş ve kolaylıkla ulaşılabilmesi açısından, 

TBMM internet sitesinden yayınlanmıştır. 

Bu rapora göre 2005 yılında  Türkiye genelinde 626.789 adet bilgi edinme başvurusu yapılmıştır.   

2004 yılında toplam 395.557 başvuru yapıldığı dikkate alındığında,  2005 yılında Türkiye genelindeki 

başvuru sayısında bir önceki yıla göre yüzde % 58 oranında  bir artış olmuştur. 

2005 yılında başvuruların yüzde 86.5’ine olumlu cevap verilmiştir. Olumlu cevap verilen başvuru 

sayısı 542.364’dür. Başvuruların 21.712’si ise kısmen olumlu cevaplanmıştır. Kısmen olumlu kısmen de 

olumsuz cevap verilen başvuruların oranı ise yüzde 3,4 dür. 

Toplam başvurular içerisinde gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve belgeye erişim 

sağlanan başvuruların adedi 5.979 olmuştur. Bu sayı toplam başvurunun yaklaşık yüzde biridir. 

31.172 başvuru da yanlış kuruma yapıldığı için ilgili kurum ve kuruluşa yönlendirilmiştir. Bu 

başvuruların  genel toplam içindeki oranı da   yüzde 5’dir.  

Red edilen başvuruların sayısı 54.234 olmuştur. 2004 yılı içerisinde red edilen başvurular üzerine 

yargıya başvuru olmamışken 2005 yılında red edilen başvuru sahiplerinden 311’i  yargıya başvurmuştur. Bu 

durum da bilgi edinme hakkının kullanımında etkinliğin giderek arttığının göstergesidir. 



2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yapılan bilgi edinme başvurusu 55 adet olmuştur. 2005 

yılında TBMM Başkanlığına 311 başvuru yapılmış; bunların 171’i olumlu cevaplandırılmış; 48 başvuru ise 

ilgili kurumlara gönderilmiştir.  Bir önceki yıla göre 2005 yılında başvuru sayısında yaşanan yüzde 465 

oranındaki artış, özellikle internet ortamından bilgi edinme başvurularının kabulü uygulamasından 

kaynaklanmıştır. 

(4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uygulamasında, kurum ve kuruluş bazında 2005 yılına 
ilişkin başvurular ve sonuçları ile ilgili raporu  inceleyebilirsiniz.) 
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