
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME BİRİMİ  

2004/91 SAYILI GENELGE 

BİLGİ EDİNME 

SAYI :B050BİD0000004/9.33.14/ 1232                                                    Tarih : 20/05/2004 
 

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun 
olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09/10/2003 tarihinde kabul edilerek 21/10/2003 tarih ve 
25269 sayılı Resmi gazetede yayınlanmış ve sözkonusu Kanun gereğince hazırlanan “Bilgi 
Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” de 
27/4/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanun ve Yönetmeliğin Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Mahalli 
İdarelerde eksiksiz ve hassasiyetle uygulanması önem taşımaktadır. 
 
Bu nedenle; 
..... 

1- Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bünyesinde, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile 
halkla ilişkiler teşkilatı bulunan birimlerde bilgi edinme birimleri oluşturulacak, merkez 
teşkilatındaki diğer Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında ise bilgi edinme 
yetkilisi görevlendirilecek ve bu birimlerle ilgili irtibat bilgileri internet sayfasında 
yayınlanacaktır, 
 
........ 

2- Valilik, Kaymakamlık, mahalli idareler (köyler hariç) ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları 
ile birlik veya şirketlerinde, merkezi idarenin taşra teşkilatlarında bilgi edinme birimleri 
oluşturulacak veya bilgi edinme yetkilisi görevlendirilecektir, 
 

3- Birimlerce, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konuları ve 
bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planları, temel nitelikli 
karar ve işlemleri, mal ve hizmet alım satımları, proje ve yıllık faaliyet raporları, ilgili 
mevzuat ve düzenleyici işlemleri hazırlanarak oluşturulacak bilgi edinme birimlerinde 
muhafaza edilecektir, 
 
4-Bakanlık merkez teşkilatındaki birimler adı geçen dosyaların birer örneğini Bakanlık Basın 
ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir, 
 

5- Birimlerce, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılması ve başvurulardan kaynaklanan 
iş yükünün en aza indirilmesi amacıyla; internet sayfaları yeniden düzenlenerek 3 üncü 
maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile birimlerini ilgilendiren mevzuat ve düzenlemeler 
internet sayfalarında kendilerine ayrılan bölümlerde yayınlanacaktır,  
 



6- İnternet sayfalarında, sözkonusu Kanun ve Yönetmelikte belirtilen düzenlemeler yapılarak, 
online başvuruların ilgili birim tarafından kabul edilmesine yönelik teknik altyapı 
hazırlanacak, ayrı internet sayfası olmayan kaymakamlıklar için valilik internet sayfaları 
altında internet sayfası hazırlanacaktır,  
 
7- Bakanlığımız Merkez Teşkilatına ( ilgili ve bağlı kuruluşlar hariç) basından gelen bilgi ve 
belge edinme başvuru ve talepleri işleme konulmadan doğrudan Bakanlık Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliğine intikal ettirilecek ve bu bilgi ve belgeler Bakanlık Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliğince basına verilecektir,  
 
8- Bilgi edinme birimleri veya yetkilisi dışındaki herhangi bir birime ulaşan başvuru 
dilekçeleri veya formları işleme konulmadan derhal görevli bilgi edinme birimi veya 
yetkilisine gönderilecektir, 
 
9- İlgili mevzuatın uygulanması konusunda gerekli eğitim programları hazırlanacak ve hizmet 
içi eğitim sağlanacaktır , 
 
10- Kanunun 30 uncu ve Yönetmeliğin 44 üncü maddesine göre düzenlenecek olan yıl sonu 
istatistikleri Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bünyesindeki bilgi edinme 
birimine gönderilecektir, 
 
11- Söz konusu düzenlemeler, sorumlu birimler tarafından Yönetmelikte belirtilen süreler 
içinde yerine getirilecek ve sonucundan ayrıca bilgi verilecektir. 
 

Gereğini rica ederim. 

 

Abdulkadir AKSU 
                                                                                                                 Bakan 

 

 


