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Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, bilgi 

edinme hakkının kullanımına ilişkin verileri içeren 2011 yılı raporları, Bilgi Edinme 
Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve hazırlanan genel rapor Kurulun 27.04.2012 
tarih ve 668 sayılı yazısıyla Başkanlığımıza sunulmuştur. 
 

Söz konusu rapora göre 2011 yılında Türkiye genelinde 1.423.636 adet bilgi edinme 
başvurusu yapılmıştır. 
 

2011 yılında toplam başvuruların yüzde 87,5’ ini oluşturan 1.244.995 başvuruya olumlu 
cevap verilmiştir. Olumlu cevap verilen başvuruların oranının, 2010 yılında yüzde 81,2 olduğu 
dikkate alındığında, 2011 yılında yüzde 6 oranında arttığı görülmektedir. 
 

Kısmen olumlu kısmen de olumsuz cevap verilen 86.507 başvurunun ise toplam başvuru 
içindeki oranı yüzde 6’dır. 2010 yılında yüzde 5,6 olan bu oran, 2009 yılında ise 4,9 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 

Toplam başvurular içerisinde gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve 
belgeye erişim sağlanan 4.606 başvurunun da toplam başvuru içindeki oranı yüzde 0,3’tür. 2010 
yılında yüzde 0,6 olan bu oran, 2009 yılında ise 0,3’tür. 
 

2011 yılında reddedilen başvuru sayısı 87.500’dür. Bu yıl toplam başvurular içerisinde 
reddedilen başvuru oranı yüzde 6’dır. 2010 yılında yüzde 6,6’sının, 2009 yılında yüzde 7,5’inin 
reddedildiği göz önünde bulundurulursa, başvuruların reddedilme oranının giderek düştüğü 
görülmektedir. 
 

Diğer yandan başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı 2011 
yılında 720 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı 2010 yılında 716, 2009 yılında 745 kişi ile durağan 
bir seyir izlemektedir. 
 

2011 yılı içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna, kurum ve kuruluşların verdiği 
cevaplar üzerine 1.569 itiraz başvurusu yapılmıştır. 2010 yılında 1.731 olan Kurula itiraz 
sayısının, 2011 yılında düştüğü  gözlenmektedir.  
 

Kurula yapılan itiraz başvurularının 291’i kabul, 140’ı usulden kabul, 275’i ise kısmen 
kabul edilmiştir. 726 başvuru için kurum ve kuruluşların cevapları yerinde görüldüğünden 
reddedilmiştir. İtirazlardan 72 adet başvuru hakkında ise karar alınmasına yer olmadığına 
hükmedilmiştir. 63 adet başvuru da eksik evraklarının tamamlanmaması, başvurunun geri 
çekilmesi ve başvurunun mükerrer olması nedeniyle işleme konulamamıştır. İncelemeye alınan 2 
başvurunun nihai kararı ise 2011 yılında alınamamıştır. 2011 yılında Kanun kapsamındaki kurum 
ve kuruluşlarca uygulamada karşılaşılan tereddütler için Kurula 18 başvuru yapılmış ve Kurulun 
aldığı kararlar ilgili kurumlara bildirilmiştir. 
 

2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 2.326 bilgi edinme başvurusu 
yapılmış; bunların 1.923’ü olumlu cevaplandırılmış, 158’i ise ilgili kurumlara gönderilmiştir. 
 


