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BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM (ÜCRETLER) TÜZÜĞÜ

(21.5.2014 – R.G.120 – EK III – A.E.313 Sayılı Tüzük)

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI

(12/2006 ve 27/2014 Sayılı Yasalar)

Madde 11 (2) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın
11’inci maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü
yapar:

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Amaç 2. Bu Tüzüğün amacı, demokratik ve şeffaf yönetim gereği olan
eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi
edinme hakkını kullanmalarına ilişkin İdare’nin erişimine olanak
sağladıkları bilgi veya belge için başvuru sahibinden, bilgi veya
belgeye erişimin gerektirdiği çalışma, inceleme, araştırma ve
analizler ile kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile
orantılı ölçüde ücretler ile tahsilat esas ve usullerini
düzenlemektir.

Kapsam 3. Bu Tüzük, İdare’nin faaliyetleri ile ilgili erişimine olanak
sağladıkları bilgi veya belge için başvuru sahibinden talep
edilecek ücret tutarlarının hesaplanmasına ve tahsilatına ilişkin
usul ve esasları kapsar.

Bilgi veya
Belgeye Erişim
Ücreti

4. Bilgi veya belgeye erişim ücreti, bilgi veya belgeye erişimin
gerektirdiği çalışma, inceleme, araştırma ve analizler ile
kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları da dikkate
alınarak bu Tüzüğe ekli Cetvele göre yapılır.

Bilgi ve Belgeye
Erişim Süresi ve
Ücrete İlişkin
Kurallar

5. (1) İstenen bilgi veya belge, başvurulan İdareden başka bir
yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi ilgili İdareye iletilir
ve durum başvuru sahibine yazılı olarak veya elektronik
ortamda bildirilir.

(2) İdare, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi,
başvurunun alındığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde
sağlar.

Ancak, istenen bilgi veya belgenin, başvurulan İdare
içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili
olarak bir başka İdarenin görüşünün alınmasının gerekmesi
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veya başvuru içeriğinin birden fazla İdareyi ilgilendirmesi
durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz gün içinde
sağlanır. Bu durumda, bilgi ve belgeye erişimin otuz gün
içinde sağlanacağı, gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine
yazılı olarak ve on beş iş günlük sürenin bitiminden önce
bildirilir.

(3) İdare, maliyet tutarını başvuru sahibine yazılı olarak
bildirmesiyle yukarıdaki (2)’nci fıkradaki on beş iş günlük
veya duruma göre otuz günlük süre kesilir.

(4) Başvuru sahibi ücretin kendisine bildirildiği tarihten
itibaren on beş iş günü içerisinde ücreti ödemezse
talebinden vazgeçmiş sayılır.

(5) Bilgi veya belgeye erişiminin kopya olarak başvuru
sahibine verilmesinin mümkün olmadığı durumlarda
başvuru sahibine durum yazılı olarak aktarılır ve talep
etmesi halinde ilgili bilgi ve belgelerin aslının incelenerek
not alması veya içeriğinin görmesine veya işitmesine izin
verilir. Bu durumda başvuru sahibi ekli Cetvelde belirtilen
nezaret ücretini öder.

Ücreti Ödeme
Yeri

6. (1) Genel bütçeye dahil İdare’lerin erişimine olanak sağladığı
bilgi veya belge için, başvuru sahibinden talep edecekleri
ücretler Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenir.

(2) Genel bütçeye dahil olmayan İdare’lerin erişimine olanak
sağladığı bilgi ve belgeler için başvuru sahibinden talep
edecekleri ücretler bu İdare’lere ödenir.

Yürütme Yetkisi 7. Bu Tüzüğü, Bakanlar Kurulu adına Başbakan yürütür.

Yürürlüğe Giriş 8. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
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EK CETVEL
( Madde 5(1) )

Bilgi ve belgeye erişim sağlanırken idarenin
yaptığı çalışma, araştırma, inceleme ve analizler

Bilginin kişisel amaçlı
olarak kullanılması

Biginin bilimsel amaçlı olarak
kullanılması

Bilginin haber olarak basın örgütleri
tarafından kullanılması

Bilginin ticari amaçlı olarak
kullanılması

4 saate kadar 15 TL 10 TL 15 TL 30 TL
İlave her saat için 5 TL 5 TL 5 TL 10 TL

A4 fotokopi siyah-beyaz her sayfa için 0,50 TL 0,50 TL 0,50 TL 1 TL
A4 fotokopi renkli her sayfa için 1 TL 1 TL 1 TL 2 TL

A3 fotokopi siyah-beyaz her sayfa için 1 TL 1 TL 1 TL 2 TL
A3 fotokopi renkli her sayfa için 2 TL 2 TL 2 TL 3 TL

Talep edilen bilgi veya belge kroki, plan, film,
CD, DVD, harita ve bunun gibi bilgi ve belgeye

erişim ise
10 TL 10 TL 10 TL 20 TL

Talep edilen bilgi veya belgenin aslının
incelenerek not alınması veya içeriğinin
görülmesi veya işitilmesi halinde başvurana
nezaret edilen her saat için

5 TL 5 TL 5 TL 10 TL


