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GİRİŞ 

 

Uygarlığın temeli olan bilgi, tarihsel süreç içerisinde insanın geçmişi ve 

geleceği arasındaki bağı kuran yegâne araç olarak görülmektedir. Deneyim, değerler, 

inançlar bilgi aracılığıyla aktarılır. Kil tabletlerden papirüs rulolarına, matbaanın icadı 

ile basılı materyallerden teknolojik gelişmelerle birlikte elektronik ortama kadar bilgi, 

toplumlar tarihi boyunca var olmuştur.  

Bacon’ın dediği gibi “bilgi güçtür”; ancak bunu “kullanılan ve üretime katkı 

sağlayan bilgi güçtür” şeklinde değiştirmek gerekir. Çünkü durağan olan, 

kullanılmayan ve sadece bilgi kaynaklarında kayıtlı olan bilginin güç olması mümkün 

değildir. İşte bu nedenle bilgi, karar alma süreçlerine katılım ve adalete erişimin 

sağlanabilmesi için kullanılan temel bir insan hakkı olarak sözleşmelerde yerini 

almıştır. Bu çalışmada bilgi edinme hakkının tarihsel gelişimine yer verilerek, bir insan 

hakkı olarak bilgi edinme hakkı değerlendirmesi ile birlikte Avukatlık Kanunu 

kapsamında “avukatın bilgi edinme hakkı” ele alınmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Bilgi Edinme Hakkı, İnsan Hakları, İfade 

Özgürlüğü, Avukatın Bilgi Edinme Hakkı. 

A) BİLGİ EDİNME HAKKI TARİHSEL GELİŞİMİ  

Geçmişi iki yüz yıl öncesine dayanan bilgi alma özgürlüğünün yanında bilgi 

edinmenin bir hak olarak tanımlanması yalnızca neredeyse yarım asıra dayanmaktadır.  

Hukuken çeşitli ülkelerde tanınan bilgi edinme hakkı, ülkemizde AB’ye uyum süreci 

ile beraber 2003 yılı içerisinde çıkarılan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’yla 

düzenlenmektedir.  

Bilgi edinme hakkının yasal mevzuatta tarihsel gelişimine bakıldığında, ilk defa 

BM tarafından 1948 yılında kabul edilen BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 

bilgi edinme hakkının karşılık bulduğu dile getirilebilir. Toplumsal hareketlerin 

taleplerini artık daha fazla göz ardı edemeyen BM,  devletleri açıklık, şeffaflık gibi 

ilkeleri bu bildirgeyle davet etmektedir.1 Ardından 10 Aralık 1948 tarihli AB İnsan 

                                                      
1 Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri / Av. Fevzi Özlüer, Ekoloji Kolektifi, 2006 
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Hakları Evrensel Beyannamesi’nde bilgi edinme hakkı, ifade özgürlüğü kapsamında 

ele alınarak, devletlerin uymakla yükümlü olduğu ilkelerin dışında diğer haklarla 

ilişkilendirilmiş ve hak statüsü kazanmaya başlamıştır.2  

Türkiye’de bilgi edinmenin bir hak olarak kabul edilmesi 1980 yılı ve 

sonrasında görülmektedir. 1980’li yılların ardından gelişen siyasal ve toplumsal 

hareketler, karar alıcıları şeffaf ve hesap verilebilir bir mekanizma yaratmaya mecbur 

bırakmıştır.  Siyasal ve toplumsal hareketlerin mücadeleyle berbaber AB üyeliği 

başvuru süreci ile Türkiye’nin iç hukukunu AB hukukuna uyumlu hale getirme çabası 

ardından 1982 Anayasası’nın 74. maddesinde 2010 yılında yapılan değişiklik 

sonucunda “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisinde başvurma hakkı” başlığı 

altında bilgi edinme hakkı herkes için güvence altına alınmıştır.3  

9 Ekim 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

ve 27 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile bilgi edinme, hak 

temelli bir yaklaşımla yasal mevzuat arasında yerini almıştır. Bu hukuki düzenlemelerin 

yanı sıra 2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile bilgi edinme hakkı 

anayasal güvence altına alınmıştır.  

 

B) BİLGİ EDİNME HAKKI KAVRAMI 

1. Bilgi Edinme Hakkının Tanımı  

Doktrinde bilgi edinme hakkına ilişkin pek çok tanım yer almaktadır. Eckerman 

ve Ballesteros bilgi edinme hakkını, söz konusu ülkede ikamet eden herkesin herhangi 

bir sınırlamayla olmadan istedikleri bilgi veya belgeye aralarında ilgi aranmaksızın 

ulaşabilmesi olarak tanımlamıştır. Birkinshaw’a göre, bir hak olarak bilgi edinme, 

bireylerin kamu otoritelerinin ellerinde bulunan bilgilere ulaşabilmesi anlamına 

gelmekteyken; Özek, kurallara uygun olması kaydıyla kamu idaresinin elinde olan 

                                                      
2 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, BM Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde 217 A(III) sayılı 

kararıyla ilan edilmiştir. Bu bildirgenin 19. maddesi “ Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı 

vardır. Bu hak, düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve 

düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.” şeklinde düzenlenmiştir. 
3 Anayasa’nın 74. maddesinin ikinci fıkrası “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına 

sahiptir.” şeklinde düzenlenmiştir. 
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bilgilerin idari otoritelerden alınabilmesini bilgi edinme hakkı olarak açıklamıştır.4 

 

Doktrinde yer alan tanımlardan yalnızca birkaçına yer verilmiş olsa da, bu 

tanımlardan görüldüğü üzere bilgi edinme hakkı, kamu otoritelerine karşı ileri sürülen, 

idarenin kurduğu veya kurmakta olduğu işlem ve eylemler hakkında kişilerin bilgi 

alması, belge elde etmesini düzenleyen bir temel insan hakkıdır. 

Bireyin, idarenin işlem ve eylemleri karşısında korunabilmesi ve savunma 

hakkının kullanılabilmesi için temel ihtiyaçlardan biri olan bilgi edinme hakkı, karar 

alma süreçlerinin hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla bilgilendirilmesine 

karşılık gelir. Başka bir anlatımla bilgi edinme hakkının esas amacı, herkes tarafından 

idarenin sorgulanabilmesi ve denetlenebilmesidir. Bu hak sayesinde herkese, karar 

alma süreçlerine katılma imkânı tanınmaktadır. 

Bilgi edinme hakkının yasal mevzuatlarda düzenlenmiş olması, modern 

demokrasilerde ayırt edici bir özelliktir. Bu bağlamda bilgi edinme hakkını içeren yasal 

düzenlemelerin bir diğer amacı, idarenin karar alma süreçlerini şeffaf ve hesap 

verilebilir kılmaktır.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 2. maddesinde yer 

alan bu kanunun amacına bakılacak olursa, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan 

eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını 

kullanmalarına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi şeklinde yer verildiği 

görülmektedir. 

2. Bilgi Edinme Hakkının Unsurları 

Bilgi edinme hakkının iki temel unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar “bilgi ve 

belgelere ulaşma hakkı” ve “bilgi ve belgeleri açıklayabilme hakkı” olarak 

sınıflandırılmaktadır. Kişilerin idarenin elinde kendileriyle ilgili bilgilere ulaşma hakkı 

ve kişilerin idarenin elinde kamuyla ilgili bilgilere ulaşma hakkı olarak bilgi ve 

belgelere ulaşma hakkını ayırmak mümkündür.  

Doktrinde bilgi edinme hakkının unsurlarına dair bir ayrım  “kişinin güvenliği” 

                                                      
4 Bilgi Edinme Hakkı Doktora Tezi/Can Azer, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 

Hukuku Anabilim Dalı, 2010 
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ve “varlık koşullarını sürdürmesi” olarak görülmektedir.5 Shue, bilgiye sahip olmayı 

bireyin, kişisel ve toplumsal açıdan fiziki güvenliğe sahip olup olmadığı ve insan 

varoluşu açısından gerekli koşullara sahip olup olmadığını bilmesiyle ilgili 

görmektedir. Ek olarak bilgi edinme hakkının, bu iki unsuru barındırdığı koşullarda 

ancak diğer hakların korunabileceğini dile getirmektedir.6 Bu bağlamda, bireyin maddi 

ve manevi bütünlüğünün devlet tarafından korunup korunmadığının bilinmesine dair 

her türlü bilgiye sahip olmak, bilgi edinme hakkının birinci unsurunu oluşturur. Diğer 

yandan kişi, yaşamının devamlılığı için var olma koşullarına ilişkin bilgiye ihtiyaç 

duymaktadır. Var olma koşullarının sağlanması bilgi edinme hakkının ikinci unsurunu 

oluşturur. Her ne kadar var olma koşullarına ilişkin bilgi değişkenlik gösterse de 

buradan, asgari olarak toplum içinde bireyin varlığını sürdürebilmesi adına sahip olması 

gerekenler anlaşılmalıdır.  

3. Bilgi Edinme Hakkının Sınırları 

Çağdaş, demokratik ve hukuka bağlı bir yönetimde katılımcı, şeffaf, hesap 

verilebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetiminin var olabilmesini 

güvence altına alan bilgi edinme hakkının sınırları denildiğinde idareden istenemeyecek 

ya da istendiğinde idarenin vermek zorunda olmadığı bilgi ve belgeler anlaşılmalıdır. 

İdarenin elindeki bilgi ve belgelerin çeşitli nedenlerle açıklanmasının istenmediği 

durumlarda, idari bilgilere ulaşılmak istenmesindeki kişisel çıkarlar ile kamusal çıkarlar 

karşı karşıya gelmektedir. Başka bir deyişle, kamusal yararın gerektirdiği durumlarda 

özüne dokunulmaksızın ve her iki çıkar arasında denge gözetilerek bilgi edinme hakkı 

sınırlandırılması mümkündür. 7  

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Dördüncü Bölümünde bilgi 

edinme hakkının sınırları 15.madde ve 28. madde arasında düzenlenmiştir. Bu 

sınırlamalar arasında en belirsiz olan devlet sırrı kavramıdır.  4982 sayılı kanunun 16. 

maddesindeki düzenleme “ Açıklanması halinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, 

milli savunma ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibariyle devlet sırrı 

olan gizlilik dereceli bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır” 

şeklindedir.  

                                                      
5 Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri / Fevzi Özlüer, Ekoloji Kolektifi, 2006 
6 Temel Hakların Evrenselliği/ Henry Shue, Türkiye Felsefe Kurumu, 2009 
7 Bilgi Edinme Hakkının Sınırları ve Devlet Sırrı/Yusuf Ziya Polater, TBB Dergisi, 2016 
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Bahsi geçen devlet sırrı kavramının bilinen yasal bir tanımı bulunmamaktadır. 

Eğer devlet sırrı kavramının yasal bir tanımı yapılmaz ise veyahut sayma yoluyla 

yasada hangi koşullarda ilgili bilgi ve belgenin devlet sırrı niteliğinde olduğu 

belirlenmezse, keyfilik ortaya çıkar. Yönetim, istediği bilgi ve belgeleri devlet sırrı 

kapsamına alarak bilgi edinme hakkının kullanılmasının önüne geçebilir. Oysa bilgi 

edinme hakkını ve dolayısıyla şeffaf yönetimi güvence altına almak, ancak kişilerin 

bilgiye erişiminin mümkün olduğu, devlet sırrı kavramının sınırlandırıldığı ve bilgi 

dolaşımının engellenmediği demokratik sistemlerle mümkündür. 

C) ULUSLARARASI HUKUKTA BİLGİ EDİNME HAKKI 

Bilgi edinme hakkına ilişkin uluslararası hukukta yapılan ilk ve en önemli 

gelişme, BM Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen BM İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi’dir. Bu bildirge ile bilgi edinme hakkı, uluslararası hukukta 

temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiş ve sivil toplum eylemlerine ilham kaynağı 

olmuştur.8  

Ardından 4 Kasım 1950 tarihinde kabul edilen ve 3 Eylül 1953 tarihinde 

yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, alışılmış uluslararası metinlerin 

dışına çıkarak bireyleri uluslararası hukukta hak sahibi konumuna getirmiştir. Her ne 

kadar devletlere pozitif bir ödev yüklemiyor olsa da AİHS, bilgi edinme hakkının bir 

temel hak olarak tanınmasında önemli metinlerden biridir. Türkiye bu sözleşmeye 10 

Ekim 1954 tarihinde taraf olmuştur.  

BM nezdinde bilgi edinme hakkını içeren bir diğer sözleşme BM Medeni ve 

Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’dir. 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe 

giren ve Türkiye’nin 2000 yılında taraf olduğu bu sözleşme, kişilere aktif bir rol 

yükleyerek devlete bilgi edinme hakkının kullanılması anlamında pozitif bir ödev 

yüklemektedir. Ayrıca bu sözleşme, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden farklı 

olarak bilgi edinme hakkının sınırlarına ilişkin bir düzenleme getirmiştir.9 

                                                      
8 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesi “Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğü vardır. 

Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve 

düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.” şeklinde düzenlenmiştir. 
9https://arisoyhukuk.net/hukuk/2019/07/22/uluslararasi-hukukta-bilgi-edinme-

hakki/#:~:text=Bilgi%20edinme%20hakk%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20uluslararas%C4%B1,Bildir

gesi'dir%5B1%5D. 

https://arisoyhukuk.net/hukuk/2019/07/22/uluslararasi-hukukta-bilgi-edinme-hakki/#:~:text=Bilgi%20edinme%20hakk%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20uluslararas%C4%B1,Bildirgesi'dir%5B1%5D
https://arisoyhukuk.net/hukuk/2019/07/22/uluslararasi-hukukta-bilgi-edinme-hakki/#:~:text=Bilgi%20edinme%20hakk%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20uluslararas%C4%B1,Bildirgesi'dir%5B1%5D
https://arisoyhukuk.net/hukuk/2019/07/22/uluslararasi-hukukta-bilgi-edinme-hakki/#:~:text=Bilgi%20edinme%20hakk%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20uluslararas%C4%B1,Bildirgesi'dir%5B1%5D
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25 Haziran 1998 tarihinde BM Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından kabul 

edilen ve 30 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Konularda bilgiye Erişim, 

Çevresel Karar Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi, 

çevreye ilişkin bilgi edinme hakkı konusunda düzenlenen ilk uluslararası metindir. 

Kısaca Aarhus Sözleşmesi olarak adlandırılan bu sözleşme şimdiki ve gelecek 

kuşakların sağlıklı ve iyi bir çevrede yaşam haklarının korunmasına katkı sağlamak 

amacıyla, çevresel konularda bilgi ve belgeye erişim, karar alma sürecine katılım ve 

adalete erişim konularını düzenleyen ilk uluslararası sözleşmedir. Aarhus 

Sözleşmesi’nin ilk bölümünde yer alan çevresel bilgiye erişim hakkı, esasında bilgi 

edinme hakkının spesifik olarak çevresel konularda uygulamasını ele almaktadır. Bu 

sözleşmenin 4. maddesi herhangi bir menfaat koşulu aranmaksızın,  talep edilen bilgi 

ve belgenin olabildiğince kısa sürede halkın kullanımına sunulmasını 

düzenlemektedir.10 Bu anlamda Aarhus Sözleşmesi, bilgi edinme hakkına ilişkin 

mevzuatta yer alan en kapsayıcı, şeffaf ve demokratik metin olarak değerlendirilebilir. 

Ne yazık ki Türkiye, Aarhus Sözleşmesi müzakerelerine katılmış olmasına rağmen 

anlaşmaya taraf değildir. Türkiye her ne kadar Aarhus Sözleşmesi’ne taraf olmasa da 

AYM, kararlarında sözleşmeye atıf yapmaktadır.  11 

Ayrıca bahsedilen uluslararası metinlerin yanı sıra Amerikan İnsan Hakları 

Sözleşmesi, Afrika İnsan Hakları Şartı, Afrika İfade Özgürlüğü Prensipleri 

Beyannamesi metinlerinde bilgi edinme hakkına değinilmiştir. 

1. Bir İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı 

İnsan haklarının temelinde hiç şüphesiz ki insanın değeri bulunur. Kuçuradi’ye 

göre insan, değerli bir varlık olması sebebiyle bir takım haklara sahiptir.12 Kuçuradi, 

insan haklarını, her insanla ilgili bazı gerekler olarak değerlendirir ve bu gereklerin 

                                                      
10 Aarhus Sözleşmesi’nin 4. maddesi “Her bir taraf, bu maddenin aşağıdaki paragraflarından bahsedildiği 

üzere, kamu otoritelerince, talep edilen her yerde, ulusal mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer alan alt 

paragrafına dâhil olacak şekilde, çevresel bilgi talebine yanıt olarak, bilgiyi içeren asıl belgenin kopyaları 

da dâhil olmak üzere, bu tip bilgileri; 

a. Menfaat aramadan 

b. Aşağıdaki şeklinde olmadıkça talep edilen formda: 

i. Kamu otoritesi tarafından başka bir formda kullanılmak mümkünse ve bilgiyi bu formda 

vermenin nedenleri belirtilmişse 

ii. Bilgi başka bir formda mevcutsa 

halkın erişimine sunulması garanti edilir.” şeklinde düzenlenmiştir. 
11 AYM – Mehmet Kurt /Türkiye Kararı,  25 Şubat 2016 (Başvuru No.2013/2552) 
12 İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları/İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu,2007 
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insanın değerini tanıma ve koruma istemleri olarak ortaya çıktığını ifade eder. Peki bir 

hakkın temel hak olmasının anlamı nedir? 

Bir hakkın temel hak niteliğinde olması, o hakkın hiçbir ayrım gözetilmeksizin 

herkesi kapsayan, dokunulamaz ve devredilemez olduğu anlamına gelir. Bu tür haklar 

hakkın özüne dokunulmaksızın yalnızca yasa ile sınırlandırılabilir.13 Her ne kadar bilgi 

edinme hakkı ifade özgürlüğünden doğan bir hak olarak kabul ediliyor olsa da esasında 

bilgi edinme hakkı, pek çok farklı hakkın kesişim noktasında yer alan bir haktır. Bu 

hakların en başında açıklık, hesap verilebilirlik ve devlet yönetimine katılım boyutuyla 

ifade özgürlüğü yer alıyorken; kişinin içinde bulunduğu duruma göre korunması veya 

gerçekleştirilmesini talep ettiği temel hak ve özgürlüklerden herhangi biri yer 

alabilmektedir.14 Bilgi edinme hakkının temel bir hak olarak sayılmasının nedenini, 

diğer hakların kesişim noktasında yer alıyor olması ve buna bağlı olarak diğer haklardan 

yararlanılabilmesi amacıyla bu hakkın korunması oluşturur. 

İkinci Dünya Savaşı’nın insan onurunu zedeleyen izleri sonrasında ortaya çıkan 

üçüncü kuşak haklar, 20.yy ile birlikte dayanışma hakları, kolektif haklar ya da 

halkların hakları olarak anılmaktadır. Bilgi edinme hakkı, barış hakkı, çevre hakkı 

ekonomik ve sosyal gelişme hakkı vb. hakları içeren üçüncü kuşak haklar içerisinde yer 

alır. Bu haklar birinci ve ikinci kuşaktan farklı olarak devlet sınırlarının ötesin tüm 

insanlar arasında ortak bir dayanışmayı ifade eder. Kamu kurumlarının, toplumların, 

kişilerin ve devletin aktif katılımını gerekli kılar. Üçüncü kuşak haklardan olan bilgi 

edinme hakkı, temel bir insan hakkı olarak değerlendirilmelidir.  

Temel bir insan hakkı olarak kabul edilen bilgi edinme hakkından 

bahsedilebilmesi için öncelikle insan hakkı kavramına değinilmesi gerekir. Kavramsal 

olarak hak, sahibi olan kişinin bir şeye yetkili olduğu veya onun bir şeyi meşru olarak 

talep edebileceği anlamına gelir. Hukuki hak kavramının tam karşılığı ise bu tür bir 

yetki veya meşru talebin hukuki bir biçimde ifade edilebilmesidir. Hukuk tarafından 

korunan ve bu korumadan yararlanması kişinin iradesine bırakılan menfaat şeklinde 

                                                      
13 Anayasa’nın 13. maddesi “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunda sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalar, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 

ilkesine aykırı olamaz.” şeklinde düzenlenmiştir. 
14 Bir İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı/Cavidan Soykan, Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 2006 
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tanımlanabilir. Bu bağlamda insan hakları kavramı “kişinin güvenliğine ilişkin 

istemler” ve “temel özgürlüklerle insanın olanaklarını korumanın ön koşullarına 

ilişkin istemler” olarak, iki tür istemi kapsar. İlk türden istemler, doğrudan doğruya 

insanın olanaklarının geliştirilebilmesi ile ilgilidir. İnsana özgü etkinlikleri 

gerçekleştirirken kişilere dokunulmaması talebini ifade eder. Bu tür istemler, bütün 

insanların eşit olduğu hakları kapsar ve kişilerle bağlıdır. İkinci tür istemler ise, her 

kişinin insan olarak olanaklarını geliştirebilmesini sağlayan ön koşullara ilişkin 

istemlerdir. Bu istemler, bütün yurttaşların eşit olduğu haklardır.15 Bilgi edinme hakkı 

bu ayrıma göre doğrudan doğruya insan olanaklarının geliştirilebilmesine aracı olan bir 

hak olarak, kişinin güvenliğine ilişkin istemlerdendir. Kişi güvenliğinin sağlanabilmesi 

hukuki güvenliğin varlığıyla mümkündür.  

Hukuki güvenlikten ancak belirli ve öngörülebilir koşullarda söz edilebilir. 

Buna bağlı olarak, katılım haklarının aktif kullanılabilmesi için başlangıç noktası olan 

bilgi edinme hakkı önem arz eder. Kamusal alanda yaşamı etkileyen gelişmelerde söz 

sahibi olmak ve kamu kurumları ile yurttaşlar arasında güç ve yetki paylaşımını 

sağlayabilmek için öncelikli olan bilgidir. Bununla beraber bireylerin var olabilmesi, 

yaşam hakkı kapsamında nasıl bir çevrede yaşadığı, güvenliğinin nasıl sağlandığı ve 

nasıl yönetildiği gibi konularda söz sahibi olabilmesi için öncelikle bilmesi gerekir. 

Bilgi edinme hakkı tam bu noktada, bir insan hakkı olmasının yanı sıra katılma 

haklarının temelini oluşturur.  

Hukuk düzeninin meşruluğu, katılma haklarıyla mümkündür. Meşruluğu 

yurttaşların sadece hukuk düzenine tabi olmalarına değil, aynı zamanda o düzende söz 

sahibi olmalarına ve düzenin bizzat kaynağı olmalarına bağlı gören Habermas, hukuk 

devleti ile demokrasi arasındaki ilişkiye değinirken esasında bilgi edinmenin önemine 

yer vermektedir. AİHS’de düzenlenen ifade özgürlüğü16,  örgütlenme özgürlüğü17 ve 

Anayasa’da düzenlenen demokratik protesto hakkı 18 gibi hakların kişiler tarafından 

                                                      
15 İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, İoanna Kuçuradi Üzerine İnceleme/Gülender Sevgi, Aksaray 

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Mütefekkir Dergisi,Sayı:9, 2022 
16 AİHS’in 10. maddesinde “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının 

müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğü ve haber ve görüş alma ve de 

verme özgürlüğünü de kapsar.” şeklinde düzenlenmiştir. 
17 AİHS’in 11.maddesinde “Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, 

çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkını da 

içeriri.” şeklinde düzenlenmiştir.  
18 Anayasa’nın 34. maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri 
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kullanılabilmesi için gerekli olan, bilgidir. Bu nedenle bilgi edinme hakkı, yalnızca bir 

bilgiye sahip olmak olarak düşünülmemeli, insanın var olabilmesi ve var olduğu her 

alandaki gelişmelere katılabilmesi için bir temel insan hakkı olarak düşünülmelidir. 

 

2. AİHM İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı 

Açıklık ve hesap verilebilirliği sağlama ile kişilerin devlet karşısında 

korunmasını amaçlayan bilgi edinme hakkı, çoğunlukla ifade özgürlüğü içerisinde 

bulunmaktadır. AİHM İçtihatlarına bakıldığında ise, bilgi edinme hakkının ifade 

özgürlüğü ile beraber 8. maddede yer alan Özel ve aile hayatına saygı hakkı kapsamında 

ele alındığı görülmektedir.19 

AİHM önüne gelen davalarda bilgi alma ve bilgi edinme hakkı arasında bir 

ayrım yapılmaktadır. Bu ayrım AİHS’in 8. maddesi20 ve 10. maddesi üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. Mahkeme, bilgi edinme hakkına ilişkin davalarda sözleşmenin 

10. maddesinin bu konuda devlete pozitif bir ödev yüklemesi nedeniyle özel hayatın 

gizliliği ve korunmasını düzenleyen 8. maddesi kapsamında bakmayı tercih ediyorken, 

bilgi alma hakkına ilişkin davalarsa 10. madde üzerinden bakmayı uygun bulmuştur.21  

2006 yılında bir STK tarafından nükleer santrale ilişkin plan ve belge talebinin 

Çekya yetkilileri tarafından reddedilmesi üzerine yapılan AİHM başvurusunda, 

mahkeme 10. maddenin ikinci fıkrası 22gereğince ihlalin olmadığı sonucuna varmış olsa 

da, burada esas önemli olan başvuruyu 10. madde kapsamında incelemiş olmasıdır. 

Böylece mahkeme, bilgi edinme hakkı ile ifade özgürlüğü arasındaki bağlantı 

arasındaki bağlantıyı görmezden geldiği tutumunu kırmıştır.  

                                                      
yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklinde düzenlenmiştir. 
19 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı/Cavidan Soykan, Ankara 

Üniversitesi hukuk Fakültesi Dergisi, 2007 
20 AİHS’in 8. maddesi “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına 

sahiptir.” şeklinde düzenlenmiştir. 
21 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı/Cavidan Soykan, Ankara 

Üniversitesi hukuk Fakültesi Dergisi, 2007 
22 AİHS’in 10. maddesinin ikinci fıkrası “Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin 

kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya 

kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeni sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve ahlakın, 

başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin 

yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlar veya 

yaptırımlara tabi tutulabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. 
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Bir diğer örnek olarak İzmir Barosu’na bağlı savunuculuk mesleğini yürüten 

Av. Arif Ali Cangı’nın iç hukuk yollarına tüketerek AİHM yaptığı başvurudur. Allianoi 

antik kentinin koruma planları ile ilgili 26 Ocak 2010 tarihinde Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun toplantı tutanaklarına 

ilişkin yapılan bilgi edinme hakkına karşılık, ilgili kurumların bu hakkı zedeler 

nitelikteki işlem ve eylemi sonucunda yapılan başvuruda, AİHM dava konusu bilginin 

paylaşılmamasını bilgi edinme hakkının ihlali olduğu yönünde karar vermiştir.  

Mahkeme, 10. madde kapsamında değerlendirdiği bu kararda toplantı tutanaklarının 

halkın konuyla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla mücadele eden bir STK’nın üyesi 

ve bir vatandaşın kamu yararı hakkında bilgi alıp iletme hakkının ihlal edildiğini dile 

getirerek, hak ihlalinin olduğuna dair görüş birliğine varmıştır. Ayrıca AİHM, 

Cangı’nın STK temsilcisi olarak avukatlık mesleğine de atıfla avukatın bilgi edinme 

hakkına ilişkin bağı görünür kılmıştır.23 

Görülüyor ki bilgi edinme hakkına dair AİHM İçtihatları zamanla değişmiş ve 

ifade özgürlüğü ile bilgi edinme hakkı arasındaki ilişki verilen tarihli kararlarda 

vurgulanmıştır.  

D) AVUKATIN BİLGİ EDİNME HAKKI  

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Avukatlığın mahiyeti başlıklı ilk maddesine 

bakıldığında, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğu açıkça görülmektedir.24 Avukatlığın 

amaçlarını hukuki meselelerin düzenlenmesi ve her türlü anlaşmazlığın adalet ve 

hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini sağlamak, hukuk kurallarının tam olarak 

uygulanmasını herkes nezdinde sağlamak oluşturur.25 Bahsi geçen maddenin üçüncü 

fıkrasında yalnızca avukatlar tarafından kullanılabilen avukatın bilgi edinme hakkı 

düzenlenmiştir. “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları 

ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri 

ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. 

                                                      
23 AİHM - Cangı/Türkiye Kararı,  29 Ocak 2019 (Başvuru No. 24973/15) 
24 Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir” şeklinde 

düzenlenmiştir. 
25 Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi “Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü 

hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk 

kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve 

kurumlar nezdinde sağlamaktır” şeklinde düzenlenmiştir.” şeklinde düzenlenmiştir. 
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Kanunlarındaki özel maddeler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek 

duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek 

alınması vekâletname ibrazına bağlıdır.” şeklinde Avukatlık Kanunu’nda özel olarak 

düzenlenen avukatın bilgi edinme hakkı, bir dava konusu olmaksızın sayılan kurum ve 

kuruluşlardan bilgi ve belge istenebileceği ve gerekirse örnek alınabileceğini dile 

getirmektedir. 

Avukatlık, bir kamu hizmetidir. Yargılama faaliyetinin kamusal niteliğinden 

şüphe edilemez. Avukat, yargılama faaliyetine katılan ve adil bir karara ulaşılması 

sürecine ortak olan kişi olduğuna göre onun da kamu hizmeti gördüğü kabul 

edilmelidir.26 Hukuk devletinin temel hak ve özgürlüklerinden en önemlilerinden biri 

olarak, hak arama özgürlüğünün somut hali olan savunma hakkı yalnızca yargı yoluyla 

değil, yargı dışı bir yol olarak bilgi edinme hakkının kullanılmasıyla da yerine 

getirilebilir.   

Avukatlık Kanunu’nun 2.maddesinde düzenlenen avukatın bilgi edinme hakkı, 

avukatlığın yalnızca vekil edeninin hukuki ilişkilerini düzenlemek amacıyla icra edilen 

bir meslek olmadığı, aynı zamanda kamuyu ilgilendiren her türlü konuda, kamu yararı 

adına söz sahibi olduğu anlamına gelir. Bu bağlamda avukatın bilgi edinme hakkı, 

avukatın gerçeği söyleme yükümlülüğü ile ilişkilidir. Kamuyu ilgilendiren hususlarda 

hukuk devletinin gerekleri ve demokratik bir yönetimin sağlanması adına avukatın bilgi 

edinme hakkını kullanması ve edindiği bilgiyi kamuya iletmesi önem taşımaktadır.  

SONUÇ 

Uluslararası mevzuat ve Avukatlık Kanunu kapsamında değerlendirmeye alınan 

bilgi edinme hakkı, adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği ilkesi doğrultusunda 

kişilerin katılım haklarını aktif kullanmasını olanaklı kılan bir haktır. Katılım haklarının 

birinci ve belki de en önemli kısmını oluşturan bilgi edinme hakkı, adalete erişim ve iyi 

yönetim ile yakından ilgilidir. İyi yönetimin var olabilmesi için öncelikle bilgi edinme 

hakkı önündeki engellerin kaldırılması gerekir. Bilgi, demokrasilerin ayırt edici bir 

özelliğidir. Demokrasilerde daima geniş yer tutan temel hak ve özgürlüklerin 

kullanılması için vazgeçilmez olan bilgi edinme hakkı, karar alma süreçlerine katılımı 

                                                      
26 Bağımsız Avukatlık/Talay Şenol, TBB Dergi, Sayı:54, 2004 
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sağlayarak adeta iktidarın kamuyla paylaşılması anlamına gelir. Bu bağlamda temel bir 

insan hakkı olan bilgi edinme hakkının avukatlar tarafından bir kamu hizmeti olarak,  

kamu yararına kullanılması demokratik bir toplum inşasını mümkün kılacaktır.  

 Karar alma süreçlerine dâhil edilmeksizin alınan her kararın karşısında 

avukatlar, Avukatlık Kanunu’na dayanarak her türlü bilgi ve belgeyi talep edebildiği 

takdirde adil bir yönetim var olabilir. Bu nedenle Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesinde 

yer alan avukatın bilgi edinme hakkı, yalnızca vekil olunanın haklarına ilişkin olarak 

anlaşılmamalı ve mesleğin ruhunu oluşturan savunma hakkının yargı yolları dışında, 

karar alma süreçlerinde kamu yararı adına gerçekleştirilen bir kamu hizmeti olarak 

anlaşılmalıdır. 
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