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KÜLTÜR YAYINLARI SEÇİMİ, NİTELİĞİ VE BASIMINI İÇEREN
ESASLAR TÜZÜĞÜ

(30.6.1997 - R.G. 73 - EK III - A.E. 459 Sayılı Tüzük)

KÜLTÜR DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

(19/1986 ve  23/1994 Sayılı Yasalar)

15 (5) Madde Altında Tüzük

Bakanlar Kurulu Kültür Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının 15.(5)
fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki tüzüğü yapar.

Kısa İsim: 1- Bu Tüzük “Kültür Yayınları Seçimi, Niteliği ve Basımını İçeren Esaslar”
tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir 2-“Bakanlık” Kültür işlerinden sorumluluğu Bakanlığı.
“Müdür” Kültür Dairesi müdürünü.
“Müdürlük” Kültür Dairesi Müdürlüğünü.
“Kurul” Eser Değerlendirme Kurul ve/veya Kurullarını.
“Eser” her türlü kültürel yapıtı anlatır.
“Bakan” Kültür işlerinden sorumlu Bakanı.

Kapsam 3- Bu Tüzük Bakanlıkça, basılacak, yayınlanacak, satın alınacak, yayını
desteklenecek kültürel nitelikli her türlü eser ile bunların seçimini ve
yayınlanmasını içeren genel esasları kapsar.

Amaç 4- Kıbrıs Türk Toplumu’nun yayın alanındaki kültürel değere haiz
eserlerinin saptanması, değerlendirilmesi ve toplumumuza kazandırılması
ile ilgili genel esasları belirlemektir.

Eser Seçimi 5- Bakanlık; eserlerin seçimini eserin niteliğini dikkate alarak Müdürlüğün
önerisi ve Bakanın onayıyla oluşturulacak kurul eliyle yapar.

Kurulların
Oluşumu

6- Kurul, Bakanlık içinden veya Bakanlık dışından eserlerin türü dikkate
alınarak en az dört üyeden oluşturulur.

Toplantı Yer ve
Zamanı

7- Kurul, Müdürlüğün önerisi ile tesbit edilecek uygun bir mekanda Kurul
üyelerinin kendilerinin belirleyecekleri takvime göre toplanır.
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Kurullarda
Başkanın Seçimi
ve Karar Verme

8- Kurulda Başkan kurul üyelerince belirlenir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Ancak oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyici olur.

Kurulların
Görevleri

9- Kurul, Bakanlıkça satın alınacak yayınlanmış veya Bakanlıkça
yayınlanmak veya desteklenmek üzere gönderilen yayınlanmamış eserleri
inceler; Müdürlükçe saptanan yayın dizileri için eser hazırlar veya eserleri
hazırlayacak yazar ve mütercimleri belirlemede Müdürlüğe yardımcı olur;
incelenen eserler hakkında karar verir ve öneride bulunurlar.

Kurul Üyelerinin
Görev Süreleri ve
Görevden
Alınmaları

10-Kurulda görev alan üyeler herhangi bir gerekçe göstermeden atanma
üsülleri çerçevesinde görevlerine son verilebilir.

Kurulda görev alan üyelerin kendi istemleri ve/veya herhangi bir nedenle
olursa olsun görev yapamaz durumuna düşmeleri halinde boşalan üye
ve/veya üyeliklere aynı üsülle atama yapılabilir.

Eser
Değerlendirme
Esasları

11- Bakanlıkça yayınlanacak eserlerde şu esaslar dikkate alınarak seçim
yapılır:
a) Atatürk İlke ve Devrimlerine aykırı olmamalıdır.
b) Ulusal güvenliği, kamu düzenini bozucu ögeler içermemelidir.
c) Genel ahlaka aykırı olmamalıdır.
d) Reklam, ticari faaliyet ve siyasal propagandayı ön planda tutmamalıdır.
e) Toplumun anlayabileceği bir dil ile yazılmış olmalıdır.
f) Aşırı yazım ve dizgi hataları bulunmamalıdır.
g) Güzel bir Türkçe ile yazılmalı ve bir gereksinime yanıt verecek konu ve
nitelikte olmalıdır.
h)Eserler içerik, biçim, dil ve anlatım özellikleri açısından devletin
yayınlayabileceği düzeyde olmalıdır.

Sözleşme
Yapılması

12- Bakanlıkça yayınlanmasına, satın alınmasına veya desteklenmesine
karar verilen eserin sahibi ile Bakanlık arasında bir sözleşme yapılır.
Sözleşmede koşullar açıkca belirtilir.

Satın almada
Öncelik

13- Satın almada kütüphane kullanıcı istekleri ve kütüphane dermeleri için
kütüphanelerce gereksinim duyulan yayınlara öncelik verilir. Bu gibi
durumlarda Kurul Kararı gerekmez.

Kurulun alacağı kararlarda, her türlü eser alımı, bütçe olanaklarına
göre, Müdürlükçe değerlendirilir.

Yürütme Yetkisi 14- Bu tüzüğü kültür işleri ile ilgili bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş 15-Bu tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.


