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Teblig
Maliye Bakanligindan
Bilgi ve Belgeye Erisim Ücreti Genel Tebligi
(Sira No: 1)
14/02/2006 tarih ve 26080 sayili Resmi Gazetede yayimlanmistir.
Bilindigi üzere, 4982 sayili Bilgi Edinme Hakki Kanununun 10 uncu maddesinde;
"Basvurunun yapildigi kurum ve kurulus, erisimine olanak sagladigi bilgi veya belgeler için
basvuru sahibinden erisimin gerektirdigi maliyet tutari kadar bir ücreti bütçeye gelir
kaydedilmek üzere tahsil edebilir." hükmü yer almistir.
27 Nisan 2004 gün ve 25445 sayili Resmi Gazete de yayimlanarak yürürlüge giren
"Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina iliskin Esas ve Usuller Hakkinda
Yönetmelik"in 31/10/2005 tarih ve 2005/9585 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile degisik 22
nci maddesinde "Kurum ve kuruluslarca uygulanacak bilgiye erisim ücret tarifesi Maliye
Bakanliginca belirlenir." hükmüne yer verilmistir.
Bu hükümler çerçevesinde belirlenen "Bilgi ve Belgeye Erisim Ücret Tarifesi" ekte yer
almistir.
Söz konusu tarifenin uygulanmasinda asagida belirtilen esas ve usullere riayet
edilecektir.
1 - Kanun ve Yönetmeligin ilgili hükümleri uyarinca, kamu kurum ve kuruluslari ile
kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, erisimine imkan saglayacaklari bilgi ve
belgeler karsiliginda ücret talep edip etmemekte serbesttir.
Ücret talep edilmesine karar verilmesi halinde, belirlenecek ücret; bilgi veya belgelere
erisimin gerektirdigi inceleme, arastirma, yazma, tarama, kopyalama, postalama ve diger
maliyet unsurlari ve sair giderlerle orantili olacak ve maliyet tutarini asmayacaktir. Ancak,
erisimine imkan saglanan yazili ve basili bilgi veya belgelerin ilk on sayfasi icin. Dostalama
maliyeti dahil herhangi bir ücret alinmayacaktir.
2 - Kurum ve kuruluslar erisimine imkan saglayacaklari bilgi veya belgelerin, erisim
maliyet tutan ile ödemenin nereye yapilacagi hakkinda basvuru sahibini, basvuru tarihinden
itibaren on bes gün içinde bilgilendireceklerdir.
Ancak, istenen bilgi veya belgelerin; basvurulan kurum ve kurulus içindeki baska bir
birimden saglanmasi, basvuru ile ilgili olarak bir baska kurum ve kurulusun görüsünün
alinmasinin gerekinesi veya basvuru içeriginin birden fazla kurum ve kurulusu ilgilendirmesi
durumunda, erisim maliyet tutari ile ödemenin nereye yapilacagi hakkinda basvuru sahibi,
basvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde bilgilendirilecektir.
Bilgi veya belgelere erisim için gereken maliyet tutarinin kurum ve kurulus tarafindan
basvuru sahibine bildirilmesiyle, on bes veya otuz is günlük süreler kesilecektir.
Kurum ve kuruluslarca basvuru sahibine bildirilecek maliyet miktarinda, maliyete esas
olan unsurlar veya nedenlerde belirtilecektir.
Basvuru sahibi, bildirilen ücreti kabul etmesi halinde, bildirirnin yapildigi tarihten
itibaren on bes is günü içinde ödemeyi yapacak ve yine ayni süre içinde yaptigi ödemeyi
gösteren belgeyi, kendisine ödemenin miktarini ve nereye yatirilacagini bildiren kurum veya
birime iletecektir. Ödeme belgesi bu süre içinde ilgili kurum ve birime iletilmedigi takdirde,
basvuru sahibi talebinden vazgeçmis sayilacaktir.
Ödeme yapildigina dair belge, ilgili kuruma elden veya posta yoluyla iletilecektir.
Ödeme belgesinin posta yoluyla yapilacak ibrazinda, on bes günlük süre, belgenin postaya
verildigi tarih itibariyla degerlendirilecek ve kurumun eline geçtigi gün itibariyla bilgi ve
belgenin gönderilme süresi baslayacaktir.
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3 - Kamu kurum ve kuruluslarinin, erisimine imkan sagladiklan bilgi veya belgeler
için basvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kuruluslarca belirlenecek
saymanliklara veya bu saymanliklann bankalardaki hesaplanna yatinlacaktir.
Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin basvuru sahiplerinden talep
edecekleri ücretler ise ilgili meslek kuruluslanna veya belirleyecekleri banka hesaplanna
yatinlacaktir.
Kurum ve kurulu lar ödeme a ilacak sa manliklar ile ba a
i
bil ilere, kurumun bil i edinme birimlerinin web sa falannda er vereceklerdir.
4 - Erisimine imkan saglanacak bilgi veya belgeler karsiliginda basvuru sahibinden
tahsil edilecek ücret; genel bütçeli kapsamindaki kuruluslarda genel bütçeye, diger
kuruluslarda ise ilgili kurumun kendi bütçesine gelir kaydedilecektir.
5 - Bu Teblig ve eki Bilgi ve Belgeye Erisim Ücret Tarifesi, 1/312006 tarihinden
itibaren uygulanacaktir.
Teblig olunur.

Ek
Bilgi ve Belgeye Erisim Ücret Tarifesi
1 - Kurum ve kuruluslann ellerinde mevcut bulunan normal siyah-beyaz veya renkli
yazici, tarayici ve fotokopi makineleriyle yazilmasi, taranmasi ve kopyalanmasinda mahzur
bulunmayip da A3 ve A4 boyutlu kagitlara yazilarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek
veya iletilebilecek yazili ve basili bilgi ve belgelerin;
a) Ilk on sayfasi için herhangi bir arastirma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama
ücreti inmayac ir.
b) lik on saytasindan sonraki her sayfa için, talebe göre; siyah-beyaz yazma, tarama ve
kopyalamada sayfa basina 50 Yeni Kurus; renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa basina
100 Yeni Kurus ücret tahsil edilecektir.
c) ilk on sayfasindan sonraki sayfalar için ortaya çikacak arastirma, inceleme ve diger
maliyet unsurlan ile sair giderler, kurum ve kuruluslarca ayrica tespit edilip, (b) ye göre
belirlenen ücrete ilave edilecektir. Ancak, (b) bendi hükümlerine göre belirlenecek ücrete
ilave edilecek bu tutar, hiçbir sekilde sayfa basina 5 YTL'yi, toplamda da 100 YTL'yi
geçmeyecektir.
(li) ve (c) bentlerinde yer alan tutarlar ile 6 nci sirada faks sayfasi için belirlenen tutar,
1/1/2007 tarihinden baslayarak, her yilbasi itibanyla, 213 sayili Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesinin (B) fikrasi uyannca belirlenen "Yeniden Degerleme Orani"
kadar artinlarak uygulanacaktir.
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Bilgi ve belgenin niteligi ve niceligi geregi veya teknik ve hukuki nedenlerle, 1

inci sirada belirtilen araç, yol, yöntem veya kagitlarla yazilmasi, taranmasi ve kopyalanmasi
kismen veya tamamen imkansiz veya mahzurlu bulunup da baska araç, yol, yöntem veya
kagitlarla yazilarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazili ve basili
bilgi ve belgelerin;
a) Ilk on sayfasi için herhangi bir arastirma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama
ücreti alinmayacaktir.
b) ilk on sayfasindan sonraki sayfalar için ortaya çikacak arastirma, inceleme, yazma,
tarama, kopyalama ve diger maliyet unsurlari ile sair giderler, kurum ve kuruluslarca tespit ve
tahsil edilecektir.
3 - Yukandaki 1 ve 2 nci siralarda belirtilenierin disinda kalan bilgi ve belgelerden,
nitelik ve niceligi geregi veya hukuki ve teknik nedenlerle, bilgi ve belgenin inceletilmesi, not
aldinlmasi, dinletilmesi, izletilmesi, fotograf ve video kaydinin çektirilmesi, resminin
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yaptinimasi ve sair yöntemlerle basvuru sahibine verilecek veya iletilecek olanlar için,
inceleme ve arastirma da dahil olmak üzere, yapilacak harcamalar ile olusacak her türlü
maliyet ve sair giderler, kurum ve kuruluslarca tespit ve tahsil edilecektir.
4 - Kanun ve Yönetmelik uyarinca basvuru sahibine verilmesi veya iletilmesi
zorunlu bulunan, ancak, tür, teknik ve yöntem olarak yukaridaki 1, 2 ve 3 üncü siralara
sokulamayan bilgi ve belgeler için, inceleme ve arastirma da dahil olmak üzere yapilacak
harcamalar Ile olusacak her türlü maliyet ve sair giderler, kurum ve kuruluslarca tespit ve
tahsil edilecektir.
5 - Ayni kisi veya kurum tarafindan, daha önce karsilanan talep veya taleplerin
devami olmak üzere, ayni konuda yeni basvurularla istenilen bilgi ve belgelerin
ücretlendirilmesinde, daha önce verilen sayfalar da dahil edilerek bulunacak toplam sayfa
sayisi esas alinacak ve ilk onuncu sayfadan sonraki sayfalar için ücret tespit ve tahsil
edilecektir.
6 - Bilgi ve belgelerin basvuru sahibine ulastmlmasi karsiliginda; 1 ve 2 nci sirada
belirtilenlerin ilk on sayfasi için ileti yolu ve sekline bakilmaksizin hiçbir ileti (faks, e-posta,
posta) ücreti alinmayacak; bunlarin disinda kalanlardan, posta yoluyla gönderilecek olanlar
için Posta ve TelgrafTeskilatinca belirlenen tarife tutarinda, faks yoluyla gönderilecek olanlar
için faks sayfasi basina 50 Yeni Kurus ücret tahsil edilecektir.
7 - Bilgi ve belgelere erisimin gerektirdigi inceleme, arastirma, yazma, tarama,
kopyalama ve diger maliyet unsurlari hariç olmak üzere, sayfa sayisi veya belge türü ne olursa
olsun elektronik postayla ulastinlacak bilgi ve belgelerden, elektronik posta nedeniyle her
hangi bir ücret alinmayacaktir.

