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KARAR X - 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında Üniversitemize yapılan bilgi ve belge taleplerine erişimin sağlanmasına ilişkin fiyat tarifesinin Bilgi
Edinme Biriminin 11.12.2017 tarih ve E.97856 sayılı yazısı görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda; 01.01.2018
31.12.2018 tarihleri arasında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Üniversitemize yapılan bilgi ve
belge taleplerine erişimin sağlanmasına ilişkin fiyat tarifesinin;
1. Üniversitemizin birimlerimlerinde mevcut olan normal siyah-beyaz veya renkli yazıcı, tarayıcı ve
fotokopi makineleriyle yazılması, taranması ve kopyalanmasında mahzur bulunmayıp da A3 ve A4 boyutlu
kâğıtlara yazılarak, taranarak ve kopyalanarak erişimine imkân sağlanan yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on
sayfası için postalama maliyeti dâhil herhangi bir ücret alınmaması,
2. İlk on sayfadan sonra her sayfa için başvuru sahibinin talebine göre;
a) Siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalama işlemi için 1,18 TL ücret talep edilmesi,
b) Renkli yazma, tarama ve kopyalama işlemi için 2,42 TL ücret talep edilmesi,
c) Bilgi ve belgelerin ilk on sayfasından sonraki sayfaları için ortaya çıkacak araştırma inceleme ve maliyet
unsurları ile sair giderler için sayfa başına 3,82 TL ilave ücret eklenmesi ve Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye
Erişim Ücret Tarifesi’nin (c) bendi uyarınca 2. ve 3. maddelerde belirlenen ücrete ilave edilecek bu tutar hiçbir
şekilde sayfa başına 11,80 TL’yi toplamda da 242,00 TL’yi geçmeyecek tutarda ücret talep edilmesi,
3. Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan bilgi ve belgelerden, nitelik ve niceliği gereği veya hukuki ve teknik
nedenlerle, bilgi ve belgenin inceletilmesi, not aldırılması, dinletilmesi, izletilmesi, fotoğraf ve video kaydının
çektirilmesi, resminin yaptırılması ve sair yöntemlerle başvuru sahibine verilecek veya iletilecek olanlar için;
a) DVD kaydı istenmesi halinde, kayıt ve DVD ücreti için 15 TL ücret talep edilmesi,
b) CD kaydı istenmesi halinde, kayıt ve CD ücreti için 10 TL ücret talep edilmesi,
4. Bilgi ve belgeye erişim ücreti talep edilmesi uygulanmasına devam edilmesi ve müteakip yıllarda,
a) 2. maddede (“2/(c)” maddede belirtilen 3,82 TL ilave ücret hariç) belirtilen tutarların her yıl başı itibariyle
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen ‘’Yeniden
Değerleme Oranı’’ kadar arttırılarak uygulanması,
b) 2/(c)’de belirtilen sayfa başına ilave edilecek tutarın (3,82 TL) ücret talep edilmesi,
5. Kişi ve Kurumlardan ücret talep edilmesi durumunda başvuru sahibine bildirilecek maliyet miktarında,
maliyete esas olan unsurlar veya nedenlerde belirtilecektir. Ücretler, T.C. Ziraat Bankası, Manisa Merkez
Şubesindeki TR480001000188401982925001 numaralı hesaba yatırılacak, ücretin yatırıldığına dair dekontun ibraz
edilmesi durumunda işlem yapılması hususları her yıl Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlenmesinin
uygunluğuna
Üniversite Yönetim Kurulunca oybirliğiyle karar verildi.
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