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Sayr :2OO5/
Konu : 4982 sayrh Kanun Hk.

GENELGE 2OO5l2

Y.M.M. VE S.M.M.M ODASI BASI{ANLIKLARTNA
4982 sayrh Bilgi Edinme Hakkr Kanunu uyarlnca kurumlarca duzenlenmesi
gereken raporlara iligkin esaslar, Bagbakanhfirn ornefi iligikte gonderilen
-ve
2005/3 sayrh genelges-iile tespit edilerek, ts."oz.zOOSg""
Z{ZZy sayrl
Resmi Gazete'deyayrmlanmrgtri.
Genelge uyarlnca, OdalarLmrzca duzenlenen bilgi edinme hakkrnrn
kullanrmryla ilgili 2OO4 ytlt raporlannrn Birli$imizde- toplanmasl ve
Birlik
raporunu da eklemek suretiyle Maliys Bakanh$na intikal ettirilmesi
gerekmektedir.
rfirnca suresi igerisinde Bagbakanhfa
olarak
1eekinde yer alan forma uygun
-eirtigimir"
i.O2.2OOStarihine kadar
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sayfa: lZ

Genelge
Batbakanlfttan:
Konu: Bilgi edinmehakkrile ilgili
Yrlhk Rapor.
Genelge

:

200st3
' 4g8zsayrkBiJgi EdinmeHakkr Kanunu'nun30'uncumaddesiriel9l4/Z0M tarihli ve
20Mfl8g

sayrh BakanlarKurulu Kararr ile yitrtirliigekonulanBilgi Edinme HakkiKanununun UygulanmasrnailiSkin Esas ve Usuller Hakkrnda Ycinetmelik'in
44 lincti maddesi
uyanncakamu kurum ve kuruluglartnrnbir dnceki yrla ait bilgi
cdinmebagvurulanile ilgili
rapor dtizenlemelerigerekmektedir.
Scizkonusuraporlanndi.izenlenmesi
ve Bilgi EdinmeDeferlendirmeKurulu Bagkanhfr'na gcinderilmesinde
uyulacakusul ve esaslaraqa[rdabelirti]migtir.
l"Btittin kamu kurum ve kuruluglarrile kamu kurumu niteligindeki
meslekkuruluqIan raporlanni,Genelgeekinde bulunan forma uygun olarak
dtizenleyeceklerdir.:
2' Kurum veya kuruluglann 5442 sayiril iclalesiKanunu
kapsamrndaki
tagrategkilatlartnrn,rapol!aflilgelerclekaymakamhklara,il nrerkezindc
va!qevalilikiere gcinderilec-ek,
lilikler bu raporlarrhcr bir ilgc igin toplam sayrlarrigerecekqekilde
dtizenleyecekleir,;merkez
ilgedenkendilerine yaprlan baqvurularlailgili bilgileri-de
eklel,slsk il bazrndahazulayacak_
larl raporlanigigleri Bakanh!r'na gcindereceklerdir.
igiqleriBakanhfirnca,
illerdengelen ttim
raporlar birlegtirilerek iller baztndatek bir rapor
halindediizenlenecektir.
3' Kamu kuntmu niteliEindekimeslekkuruluElannrn ve
il
ilge teqkilatlanile 5442 sayrlt Kanun kapsamtnagirmeyenkurum ve kuruluglann
ta$rategkilatlarura
ait raporlar,ba!1,
ilgili veya iliqkili olduklarr kurum ve kuruluglarda
toplanacakve bu kuruluglararacrl$ryla
ba$h' ilgili veya iligkili oldtrklanbakanhla gonderilecek,
bakanlklarclatoplanu"uk."porl"r,
merkezdeyaprlanbagvurularailiqkin bilgiler de
eklenmcksureriyletek bir raporhalindedtizenlenecektir.
4' universitelereait raporlarYtiksekolretim
Kurulu Bagkanh!rnda
toplanacak,anrlan
BaqkanhfayaprlanbaEvurulara
iliqkin bilgiler clceklenclikten
sonratck bir raporhalinderjtizenlenecektir.
YukarldakiesaslargerEevesinde
hazrrlanacakraporlarrnen geg 2g/02/200.5
tarihine
kadar"Bilgi EdinmeDelerlenclirmeKurulu
Bagkanhfr,BaEbakanlk/ ANKARA,, adresine
gcinderilmesini
cinemlerica ederim.

RecepTayyip ERDOGAN
Baqbakan
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Bilgi Edinme Hakkrnrn KullanrmrylaIlgili Ytlltk Rapor
RaporunAit Oldulu Yrl : 2004
Kurum veya Kurulug :

SAYISI

VERILER
Bilgi edinmebagvurusu
toplamt
Olumlu Cevaplanarakbilgi veya belgelereeriqimsa$ananbaqvurular
erigim
bilgi ve belgelere
krsmende reddedilerek
Krsmenolumlu cevaplanarak
sallananbagvurular
Reddedilcn* bagvurular toplamr

Gizli ya da su niteliEindekibiigiler grkanlarakveyaayltlarakbilgi ve
l"d*:
crigim sallanan bagvurular
,1

baqvurular
Diler Kurum ve Kuruluglaraycinlcndirilen
sayrlanbaqvurular
Ucretyatrmadrir igin talebindenvazgegmiS

Kurum veya Kurulu$ adrna bilgileri diizenleyenin:
Adr ve Soyadr :
Gtirevi
imzasr

* Bu krsrmda4982sayrll Kanununve ilgrli
cevaplananbaqvurular"ile Ydnctmelifiin9,
EartlannrtaSrmadrfrigin iglernekonulamayan
Yuriitme ve ldare Bdttimii Sayfa : l6

