
BA SIN -Y A Y ÎN  VE E N F O R M A SY O N  GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü  
Y A Y IN  YÖ NETM ELİĞİ

B İR İN C İ BÖLÜM  

A m aç, Kapsam , Dayanak ve Tanımlar

A m aç

M A D D E 1- (1) Bu Yönetmelik, Basm-Yaym ve Enform asyon G enel 
M üdürlüğünün amaç ve görevleriyle ilgili olarak yayımlayacağı kitap, dergi, ansiklopedi, 
gazete, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri 
m anyetik  depolam a üniteleri ve resmi internet sitesinde hizmete sunacağı elektronik 
yayınlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

K apsam

M A D D E 2- (1) Bu Yönetmelik, Basın-Yayın ve Enformasyon G enel 
M üdürlüğünün görev alanına giren eserlerin seçilmesi, yayımlanması, yayın kurulunun 
kurulm ası, çalışma esasları ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

D ayanak

M A D D E 3- (1) Bu Yönetmelik, 231 sayılı Basm-Yaym ve Enformasyon G enel 
M üdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükm ünde Kararname ile  
23/01/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayım lanan Kam u Kurum ve 
K uruluşlarınca Ödenecek T elif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetm eliğin 21 inci 
m addesine dayanılarak hazırlanmıştır.

T anım lar

M A D D E  4- (1) Bu Yönetm elikte geçen;

a) Bakan: Basm-Yaym ve Enformasyon Genel M üdürlüğünün bağlı olduğu
Bakanı,

b ) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, m usiki, güzel sanatlar veya 
sinem a eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,

c )  Eser Sahibi: Eseri m eydana getiren kişi veya kişileri,
d ) Genel Müdürlük: Basm -Yaym  ve Enformasyon Genel M üdürlüğünü,
e) İşlenme Eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere 

nispetle m üstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,
f)  M akam: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Genel Müdürünü,
İfade eder.

İK İNCİ BÖLÜM  

Yayın Kurulu, Çalışma Esasları, Görev ve Yetkileri,
Eserleri Değerlendirme İlkeleri

Y a y ın  kurulunun oluşumu ve çalışma esasları

M A D D E  5- (1) Yayın Kurııhı, Basın-Yayın Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu 
Genel M ü d ü r Yardımcısının başkanlığında, Basm-Yaym Dairesi Başkam , Haber Dairesi 
Başkanı, Enformasyon Dairesi Başkam, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Hukuk 
M üşaviri ile Y ayın Şubesi M üdüründen oluşur.



(2) Yayın Kurulu, Kurul Başkanının daveti üzerine en az 4 üyenin katılım ıy la 
toplanır. Kararlarını, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşit o lm ası 
halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunlukta sayılır.

(3) Y ayın Kurulunun raportörlük ve sekreterya hizmetleri, Y ayın Şubesi 
M üdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(4) Yayın Kurulunun gündemi, Yayın Şubesi Müdürü tarafından ilgili b irim lerin  
görüşü alınarak hazırlanır.

(5) Yayın Kurulu kararları, Makam onayı ile kesinleşir.

(6) Y ayın Kurulu kararları, kesinleşmesini izleyen bir hafta içerisinde ilg ililere
bildirilir.

Y ayın  kurulunun görev ve yetkileri

M A D D E 6- (1) Genel Müdürlük Yayın K urulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel M üdürlüğün yayın politikasını oluşturmak.
b) Bu Yönetm eliğin 7 inci maddesinde yer alan değerlendirme ilkeleri 

doğrultusunda yayın planı hazırlamak.
c) Genel M üdürlükçe yayımlanacak, satın alınacak, abone olunacak, ısm arlanacak 

veya çevirisi yapılacak eserleri tespit etmek.
d) Genel M üdürlüğün resmi internet sayfasında kullanılacak eserlerin seçim ini

yapmak.
e) Süreli yayın sahipleri veya eser sahipleri tarafından Genel M üdürlüğe yap ılan  

önerileri karara bağlamak.
f) Ö düllü veya ödülsiiz yarışma açmak ve ödül miktarını belirlemek.
g) Eser sahiplerine ödenecek telif ve işlenme ücretlerini, ilgili yasa ve 

yönetm elikler çerçevesinde tespit etmek.
h) M akam ca verilen diğer görevleri yürütmek.

Eserleri değerlendirme ilkeleri

M A D D E 7- (1) Genel Müdürlükçe yayımlanacak, satın alınacak, abone olunacak, 
ısm arlanacak veya tercümesi yapılacak eserlerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel esaslarına uygun ve kanunlara göre 
suç say ılm ayacak içerikte,

b) T ürkiye’yi tanıtıcı, ülke aleyhine yapılan propagandalara karşılık veren veya 
etkin iç  ve dış kam uoyu oluşturabilecek veya Türk gazetecilerinin ve Genel M üdürlük 
personelin in  mesleki bilgilerini artıracak nitelikte,

c) B ilim sel yöntemlerle hazırlanmış, yazım kurallarına uygun olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ B Ö L Ü M  
Çeşitli ve Son H üküm ler

Y ayın  şartları

M A D D E  8- (1) Eser sahibi, eser üzerindeki haklarını Genel M üdürlüğe 
devrettiğine dair noterlikçe onaylı bir taahhütnameyi Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. 
Genel M üdürlüğün süreli yayınlarında yer alacak yazılar için verilecek taahhütnam elerde 
noter onay ı aranmaz.

(2) Eser sahibi, eser üzerindeki haklarını daha öncc bir başkasına devretm ediğini, 
aksine b ir  durum un ortaya çıkması halinde ise hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 
noter onay lı bir taahhütname ile taahhüt eder.



Yayın  kurulu k aran  gerektirmeyen haller

M A D D E 9- (1) Genel M üdürlük taşra teşkilatınca yerel olarak yapılacak küçük  
ölçekli tanıtım  faaliyetleri kapsamındaki her türlü eserin seçimi, yayımı, satın alınm ası ve 
bastırılm ası için Yayın Kurulu kararı gerekmez. Bu işlemler, Yayın Kurulunun bilgisinde ve 
M akam onayı ile gerçekleştirilir.

(2) Genel M üdürlük Yurtdışı Teşkilatının tanıtım faaliyetleri kapsam ında 
kullanacağı her türlü eserin, yabancı ülkelerden satın alınması işlemi, 4734 sayılı K am u 
İhale K anununun 3 üncü ve Geçici 4 üncü maddeleri ile 30/07/2003 tarihli ve 4964 sayılı 
K anunun Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olan ve 04/11/2004 tarih ve 
25633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki K uruluşlarının 
Mal ve H izm et A lınılan ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar” hükümleri uyarınca yerine 
getirilir.

H ü k ü m  bulunmayan haller

M A D D E  10- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durum larda 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 23/01/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmi G azetede 
yayım lanan K am u K urum  ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri H akkında 
Yönetm elik hüküm leri uygulanır.

Y ürürlük

M A D D E  11- (1) Bu Yönetmelik, Bakan onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Y ü rü tm e

M A D D E  12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basııı-Yayın ve Enform asyon Genel 
M üdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.


