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1. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

uyarınca, başvuru üzerine istenen 

bilgi ve belgeye erişim süresi 

aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

 

a)  Bir hafta  

b) 15 gün  

c) 20 gün  

d) 45 gün 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangileri, 4982 

sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa 

göre bilgi edinme hakkına sahiptir? 

 

I. Türkiye’de ikamet eden yabancılar  

II. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları  

III. Türkiye’de faaliyette bulunan 

yabancı tüzel kişiler  

 

a) I-II-III 

b)  I-II  

c)  I-III  

d)  II-III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4982 sayılı kanuna göre 

aşağıdakilerden hangisi gerçek 

kişinin başvurusunda bulunması 

zorunlu değildir? 

 

a) Başvuru sahibinin adı ve 

soyadı 

b) Başvuru sahibinin imzası  

c) Başvuru sahibinin telefon 

numarası   

d) Başvuru sahibinin ev adresi  

 

 

4. Bilgi edinme değerlendirme kurulu 

kaç üyeden oluşur? 

 

a) 5 

b) 7  

c) 8  

d) 9  

 

 

5. Bilgi edinme değerlendirme kurulu 

üyelerinin seçimini kim yapar? 

 

a) Başbakan  

b) Adalet Bakanı  

c) İçişleri Bakanı  

d) Cumhurbaşkanı 
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6. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun 

istediği her türlü bilgi veya belgeyi 

kaç iş günü içinde vermekle 

yükümlüdürler? 

 

a) 7 

b) 3 

c) 15 

d) 30 

 

7. Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, 

kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve 

kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en 

az kaç gün önceden haber verilerek 

yazılı rızası alınmak koşuluyla 

açıklanabilir? 

 

a) 2 

b) 7 

c) 5 

d) 10 

 

8. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi istenecek bilgi veya 

belgelerden biridir? 

 

a) Kurum ve kuruluşların ellerinde 

bulunan bilgi veya belgeler 

b) Ülkenin ekonomik çıkarlarına 

ilişkin bilgi veya belgeler 

c) Yargı denetimindeki bilgi veya 

belgeler 

d) Devlet sırrına ilişkin bilgi veya 

belgeler 

9. Kurulun görev ve çalışmalarına 

ilişkin esas ve usuller ............ 

hazırlanarak yürürlüğe konulacak 

bir ......... düzenlenir. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 

göre, yukarıda boş bırakılan alanlara 

aşağıdaki ifadelerden hangileri sırasıyla 

gelmelidir? 

 

a) TBMM'nce - yönetmelikle 

b) TBMM'nce - kanunla 

c) Cumhurbaşkanlığınca- 

yönetmelikle 

d) Adalet Bakanlığınca - 

yönetmelikle 
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