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Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org Basın Bülteni
BilgilenmeHakki.Org / Bilgiedinmehakki.org olarak A�ustos 2004 içinde Bilgi Edinme
De�erlendirme Kurulu Nerede? ba�lıklı bir rapor yayınladık. Bu rapordan hareket
ederek 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlü�e giren 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu”nun Bakanlıklar tarafından uygulamasını incelemeye aldık. Bu incelemeden
çıkan sonuçları da kamuoyunu ve vatanda�ları bilgilendirme amacı ile 28 Eylül 2004,
Dünya Bilgi Edinme Hakkı günü kutlamalarına Türkiye’den bir katkı olarak
yayınladık.

Bu incelemede öncelikle 15 Bakanlı�ın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu Yönetmelik
gere�i ne �ekilde uygulamaya ba�lattı�ını yüzeysel olarak inceledik. Daha sonra bütün
bu Bakanlıklarla temasa geçip, her birine standart bir bilgi edinme hakkı ba�vurusunda
bulunduk. Gelen yanıtların incelendi�i 11 sayfalık raporu
http://www.bilgilenmehakki.org/doc/tr_uygulama_rapor.pdf adresinden temin
edebilirsiniz.

BilgilenmeHakki.Org / Bilgiedinmehakki.org’un yaptı�ı bu ara�tırma ve incelemeden
ortaya çıkanları �u �ekilde özetlemek mümkün:

• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu yakla�ık 5 ay önce yürürlü�e girmi�tir.
• Bütün Bakanlıklar, Bilgi Edinme Birimlerini olu�turmu� ve internet üzerinden

ba�vuru kabul etmeye ba�lamı�tır.
• Bakanlıkların web sitelerinde belli bir standart olmadı�ı gözlenmi�tir. Hala ileti�im

bilgileri, kanun ve yönetmelik hakkında eksik bilgi veren Bakanlıklar  mevcuttur.
• Vatanda�lar bilgi edinme haklarından yararlanmaya ba�lamı�, ve Bakanlıklara

yüzlerce ba�vuruda bulunmu�lardır.
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• Adalet Bakanlı�ı, ve Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı, yapılan ba�vurulara aynı
gün içinde detaylı yanıt vermi�, ve bu verilen yanıtlara ilaveten sorulan soruları
da 24 saat içinde yanıtlamı�lardır.

• Bilgi Edinme Birimlerinin olu�turulmasına ra�men dört Bakanlık (Sa�lık
Bakanlı�ı, Milli E�itim Bakanlı�ı, Çalı�ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı�ı,
Tarım ve Köy I�leri Bakanlı�ı) ba�vuru yapılmasına ra�men sorulan sorulara
yanıt vermemi�tir.

• Bilgi Edinme Birimini 3 ay gecikmeli olarak olu�turan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlı�ı’ndan halen yanıt beklenmektedir.

• Milli Savunma Bakanlı�ı ve Bayındırlık ve Iskan Bakanlı�ı istenilen bilgileri
ancak ikinci bir itiraz sonrası vermi�tir ve ilk yanıtlarında bu bilgileri vermekten
kaçınmı�lardır. Fakat iki Bakanlık da istenilen bütün bilgileri ikinci yanıt
mektuplarında vermi�lerdir.

• Aynı �ekilde, istenilen bilgileri vermeyen �çi�leri Bakanlı�ı’na  itiraz edilmi�tir ve
halen yanıt beklenmektedir.

• Bilgi Edinme De�erlendirme Kurulu ve bu Kurul ile ileti�im konusunda hiç bir
Bakanlık açık bilgi vermemektedir ve bilgi edinme hakkı ba�vuruları yapıldıktan
sonra soruldu�unda da bu raporda BDEK hakkında verilmi� olan ileti�im
bilgilerini tam olarak vermemi�tir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun kısa geçmi�i ve Bakanlıklar tarafından uygulamaya
konulmasından bugüne kadar ortaya çıkan tablo yukarıda da görüldü�ü gibi “karı�ık”.

Uygulamada önemli problemler oldu�u bu ara�tırmada açıkça ortaya çıkmı�tır. Yanıt
vermemekte direnen Bakanlıklar:

Sa�lık Bakanlı�ı
Milli E�itim Bakanlı�ı
Çalı�ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı�ı
Tarım ve Köy I�leri Bakanlı�ı
(Not: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı�ı’ndan halen yanıt beklenmektedir.)

bu hakkın kullanılmasına yardımcı olmada “sınıfta kalmı�tır”!...

Bugün e-devlet ve e-Türkiye kavramlarının çok tartı�ıldı�ı bir dönemde Türkiye’de bilgi
edinme hakkı uygulamaları Bakanlıklar tarafından bu �ekilde uygulanıyorsa ortada
büyük bir problem var demektir. Unutulmamalıdır ki bu kanunun yürürlü�e girmesi
kamuda “açıklık ve �effaflık” açısından atılmı� ilk adımdır. Fakat, daha açık ve �effaf bir
Türkiye için bu kanunun gere�ince “uygulanması” kanunun kendisinden daha
önemlidir. Daha demokratik bir Türkiye, ve daha etkin bir yönetim için bu kanunun çok
büyük titizlikle uygulanması gerekir. Vatanda�larımız bugüne kadar yapmı� oldukları
ba�vurularla üzerlerine dü�en görevi yapmı�lardır. �imdi sıra bu kanunun
uygulamasından sorumlu olan kamu kurum ve kurulu�larındadır!

BilgilenmeHakkı.Org bu ara�tırma ve raporda uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkan
problemlerin acilen giderilmesini Sayın Ba�bakanlık’tan talep eder.

Uluslararası bilgi edinme hakkı gününüz kutlu olsun!


