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2020 YILI BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRET HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 

 

2020 yılı içerisinde bilgi ve belgeye erişim ücretleri ile ilgili hesaplamalar çeşitli örneklerle aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

A- SİYAH BEYAZ YAZMA, TARAMA VE KOPYALAMA İÇİN : 

 

Birimlerce bilgi ve belge talebinin karşılanması ve bu bilgi ve belgelerin 10 sayfadan fazla olması 

durumunda, 10 sayfadan sonraki her sayfanın siyah beyaz yazma, tarama ve kopyalaması için sayfa başına 

179 kuruş ( 1,79 TL ) ücret talep edilmesi ve sayfa başına 546 Kuruş (5,46 TL) ilave ücret eklenmesi; 

 

1) Bilgi edinme başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin 8 sayfadan oluşması durumunda yapılan 

hesaplama : 

İstenen bilgi ve belgelerin 10 (on) sayfadan az olması nedeniyle Kanun gereği bir ücret talep 

edilmeyecektir. Ücret talebi 10 (on) sayfadan sonraki her sayfanın kopyaları için yapılacaktır. 

 

2) Bilgi edinme başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin 15 sayfadan oluşması durumunda yapılan 

hesaplama : 

***İlk on sayfa için bir ücret talep edilememesi nedeniyle hesaplamanın toplam sayfa sayısından ilk on 

sayfa çıkarıldıktan sonra yapılması gerekmektedir. 

 

15-10 = 5 sayfa için ücret talep edilecektir. 
 

Siyah beyaz yazma, tarama ve kopyalama ücreti   : 5 x 1,79 TL= 8,95 TL 

Araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler 

için ilave ücret         : 5 x 5,46 TL= 27,30 TL 

DVD kaydı istenmesi halinde, kayıt ve DVD ücreti   : 15,00 TL 

Toplam ücret         : 51,25 TL talep edilecektir. 

 

3) Bilgi edinme başvurusunda istenilen bilgi ve belgelerin 100 sayfadan oluşması durumunda 

yapılacak hesaplama : 

 

100-10 = 90 sayfa için ücret talep edilecektir. 
 

Siyah beyaz yazma, tarama ve kopyalama ücreti   : 90 x 1,79 TL= 161,10 TL 

Araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler 

için ilave ücret         : 90 x 5,46 TL=491,40 TL olması 

halinde ilave ücret, toplamda tavan ücret tutarını geçmeyeceğinden, 367,00 TL eklenerek hesaplanacaktır. 

CD kaydı istenmesi halinde, kayıt ve CD ücreti   : 10,00 TL 

Toplam ücret         : 538,10 TL talep edilecektir. 

 

4) Bilgi edinme başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin 310 sayfadan oluşması durumda yapılacak 

hesaplama : 

 

310-10 = 300 sayfa için ücret talep edilecektir.  
 

Siyah beyaz yazma, tarama ve kopyalama ücreti   : 300 x 1,79 TL=  537,00 TL 

Araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler 

için ilave ücret         : 300 x 5,46 TL= 1.638,00 TL olması 

halinde ilave ücret, toplamda tavan ücret tutarını geçmeyeceğinden, 367,00 TL eklenerek hesaplanacaktır.  

DVD kaydı istenmesi halinde, kayıt ve DVD ücreti   : 15,00 TL 

Toplam ücret         : 919,00 TL talep edilecektir. 
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B- RENKLİ YAZMA, TARAMA VE KOPYALAMA İÇİN : 

 
 

Birimlerce bilgi ve belge talebinin karşılanması ve bu bilgi ve belgelerin 10 sayfadan fazla olması 

durumunda, 10 sayfadan sonraki her sayfanın siyah beyaz yazma, tarama ve kopyalaması için sayfa başına 

367 kuruş ( 3,67 TL ) ücret talep edilmesi ve sayfa başına 546 Kuruş (5,46 TL) ilave ücret eklenmesi; 

 

1) Bilgi edinme başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin 8 sayfadan oluşması durumunda yapılan 

hesaplama : 

İstenen bilgi ve belgelerin 10 (on) sayfadan az olması nedeniyle Kanun gereği bir ücret talep 

edilmeyecektir. Ücret talebi 10 (on) sayfadan sonraki her sayfanın kopyaları için yapılacaktır. 

 

 

2) Bilgi edinme başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin 15 sayfadan oluşması durumunda yapılan 

hesaplama : 

***İlk on sayfa için bir ücret talep edilememesi nedeniyle hesaplamanın toplam sayfa sayısından ilk on 

sayfa çıkarıldıktan sonra yapılması gerekmektedir. 

 

15-10 = 5 sayfa için ücret talep edilecektir. 

 

Renkli yazma, tarama ve kopyalama ücreti    : 5 x 3,67 TL= 18,35 TL 

Araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler 

için ilave ücret         : 5 x 5,46 TL= 27,30 TL 

DVD kaydı istenmesi halinde, kayıt ve DVD ücreti   : 15,00 TL 

Toplam ücret         : 60,65 TL talep edilecektir. 

 

 

3) Bilgi edinme başvurusunda istenilen bilgi ve belgelerin 100 sayfadan oluşması durumunda 

yapılacak hesaplama : 

 

100-10 = 90 sayfa için ücret talep edilecektir. 

 

Renkli yazma, tarama ve kopyalama ücreti    : 90 x 3,67 TL= 330,30 TL 

Araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler 

için ilave ücret         : 90 x 5,46 TL= 491,40 TL olması 

halinde ilave ücret, toplamda tavan ücret tutarını geçmeyeceğinden, 367,00 TL eklenerek hesaplanacaktır. 

CD kaydı istenmesi halinde, kayıt ve CD ücreti   : 10,00 TL 

Toplam ücret         : 707,30 TL talep edilecektir. 

 

 

4) Bilgi edinme başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin 310 sayfadan oluşması durumda yapılacak 

hesaplama : 

 

310-10 = 300 sayfa için ücret talep edilecektir.  

 

Renkli yazma, tarama ve kopyalama ücreti    : 300 x 3,67 TL= 1.101,00 TL 

Araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler 

için ilave ücret         : 300 x 5,46 TL= 1.638,00 TL olması 

halinde ilave ücret, toplamda tavan ücret tutarını geçmeyeceğinden, 367,00 TL eklenerek hesaplanacaktır.  

DVD kaydı istenmesi halinde, kayıt ve DVD ücreti   : 15,00 TL 

Toplam ücret         : 1.483,00 TL talep edilecektir. 

  


