Sayı :32/2000
DÜŞÜN VE SANAT ÜRÜNLERİNİ DERLEME YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim

1. Bu Yasa, Düşün ve Sanat Ürünlerini Derleme Yasası olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

2. Bu Yasada, metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık”, Kültür İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.
“Basım”, herhangi bir zamanda basılan bir kitabın bütün baskıları (kopyaları), kitap dışı
materyalde ise bir firma veya acentasının bir ana kopyadan yaptığı bütün çoğaltımları
anlatır.
“Baskı”, bir basımdan bir defada çıkan bütün kopyaları anlatır.
“Birim Fiş”, temel giriş biçiminde, tam kataloglama bilgisi içeren temel katalog girişini
anlatır.
“Cilt”, kaynakçasal anlamda, kendi içkapağı ve bağımsız sayfalaması, numaralaması
veya diziniyle diğer kitaplardan ayrılan eseri anlatır.
“Dergi”, her sayısı aynı adı fakat farklı numarayı taşıyan, birbirini izleyen kısımlar
halinde çıkan bir yayını anlatır.
“Düşün ve Sanat Ürünü”, herhangi bir materyal üzerine herhangi bir şekilde kayıt
yapılmış ve yayınlanmış, insan düşün ve sanatını ortaya çıkaran ürünü (Bilgi, düşünce
ve duygu taşıyan her cisim) anlatır.
“Elektronik Bilgi Kaynağı”, bilgisayar aracılığı ile kaydedilmiş ve CD-ROM, CD-R,
flopy diskler ve benzeri malzeme ile çoğaltılan ürünleri anlatır.
“ISBN”, (International Standart Book Number), Uluslararası standart kitap numarasını
anlatır.
“ISSN”, (International Standart Serial Number), Uluslararası standart seri numarasını
anlatır.
“Kaynakça”, belli bir konu, yer ya da dönemle ilgili yayınların tümünü kapsayan ya da
en iyilerini seçen yapıtı anlatır.

Amaç

3. Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bugün ve gelecekte ortaya
çıkacak her türlü;
(1) Düşün ve sanat ürünlerinin eksiksiz olarak derlenmesini;
(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düzeyinde kaynakçasal denetimin
sağlanmasını;
(3) Toplanan ürünlerin, gelecek kuşaklara aktarılmak üzere düzenlenmesini;
elverişli ortamlarda saklanmasını, ve hizmete sunulmasını, ve
(4) Uluslararası bilgi ve belge değişiminin en ekonomik ve sağlıklı yoldan
gerçekleştirilmesini,
sağlamaktır.

Kapsam

4.

(1)
(2)

Her türlü düşün ve sanat ürünü bu Yasa kapsamındadır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen ve düşün ve sanat yaşamı
yönünden önemli olduğu Bakanlıkça saptanıp, Bakanlar Kurulunca
onaylanan ve bu Yasada belirtilmeyen başka ürünler ve yayınlarla, yeni
teknik uygulamalar sonucu oluşacak ürünler de derleme kapsamındadır.

İKİNCİ KISIM
Derleme ile İlgili Esaslar
Derleme
ile İlgili
Esaslar

5. Bu Yasa kapsamına giren düşün ve sanat ürünlerinin kaçar nüsha derleneceği aşağıda
gösterildiği gibidir:
(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş ve kurulacak resmi ve özel
bütün basımevleri ya da kuruluşlarca her türlü basma yöntemi ile üretilen
ürünlerden birer nüsha,
(2) Tanıtım içeren ve yayın amacı ile çekilmiş ve çoğaltılmış Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinin doğal, tarihsel, turistik ve benzeri niteliklerini ya da teknik,
bilimsel, eğitsel, kültürel konuları içeren slayt ve şerit filmler, video bantlar
ile fotoğraf albümü, kartpostallar ve benzeri ürünlerden birer kopya,
(3) Tanıtım içeren ve yayın amacı ile kaydedilen ve çoğaltılan plaklar, kompakt
diskler, doğrudan banda alınan ses kayıtları ve benzeri ürünlerden birer
kopya,
(4) Tanıtım içeren ve yayın amacı ile hazırlanan ve çoğaltılan eş zamanlı sesgörüntü ürünlerinden birer kopya,
(5) Konulu belgesel; kısa ve uzun metrajlı; sesli-sessiz; siyah-beyaz ve renkli
sinema filmleri, ve her türlü eğitsel filmleri, ham filmi Devletçe sağlanmak
üzere, birer kopya,
(6) Her türlü basılı (coğrafya, topoğrafya, yerbilim, meteoroloji, vb.)
haritalardan birer adet,
(7) Pullardan çıkış ve basım özellikleri göz önüne alınarak birer blok ve birer
tek olarak, ve
(8) Bakanlıkça yönetilenler dahil kamu ve özel kütüphanelerin dermelerindeki
her tür materyal için hazırladıkları temel fişten birer adet.

Bilim
Tezleri

6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrenim, uzmanlık çalışması ya da araştırma
yapan kişilerce hazırlanan bitirme tezi, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve
sunuş tezleri, sunuldukları eğitim kuruluşlarınca derlenir. Derlenen bitirme tezi, lisans,
yüksek lisans ve doktora tezlerinin listesi ile doçentlik ve sunuş tezlerinin birer adeti
sunuldukları eğitim kuruluşu tarafından Bakanlığa gönderilir.

Araştırma
ve Bilimsel
Çalışma
Sonucu
Oluşan
Ürünler

7. Kütüphane, müze ve arşivlerimizden yararlanılarak yurt dışında yayınlanan yapıtlarla;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gezi, araştırma ve kazı yapan yabancı uyruklu
gerçek ve tüzel kişilerin bilimsel çalışmaları ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti dışında bastırılıp yayınlanan ürünlerinden birer adeti Bakanlığa verilir.
Anılan kişilere çalışma izni verildiğinde, bu Yasa kurallarına uyacakları konusunda
kendilerinden imzalı belge alınır. Bu Yasa kurallarına uymayanlara bu Yasanın 17’nci
maddesinde belirlenen yaptırımlar uygulanır.

İthal
Ürünler

8. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde satmak, kiralamak ya da parasız olarak dağıtmak
amacıyla herhangi bir yabancı ülkede basılmış ya da herhangi bir yöntemle yapılmış
veya çoğaltılmış, yazarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan veya konusu
Kıbrıs ile ilgili olan ve yirmibeş adetten fazla ithal edilen ürünlerden birer nüsha bu
Yasa hükümlerine göre Bakanlığa verilir. Bakanlık bu ürünü satın almak isterse onbeş
gün içinde kararını bildirir ve makul sürede bedelini ödeyerek satın alır.
Derlemeye verilen ürünlere başka herhangi bir yasada aksine kural bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın gümrük vergisi veya herhangi başka bir vergi veya stopaj
uygulanmaz ve benzeri her türlü vergiden muaf tutulur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Kurallar

Kapsam
Dışı
Bırakılan
Ürünler

9. Aşağıda belirtilen ürünler bu Yasa kapsamı dışındadır:
(1) Büro ve iş yönetimi ile toplumsal etkinliklere ilişkin başlıklı kağıtlar, zarflar,
formlar, fişler, etiketler, her türlü çağrı ve benzeri kartlar ile basılı duyrular,
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Fatura, makbuz, sicil defteri, muhasebe defteri, bordro, föy, fiş, etiket, gibi
yönetim ve ticari belgeleri,
Zaman çizelgeleri, fiyat listeleri ve çizelgeleri, biletler,
Not karnesi, seçim ve seçmen kartları, seçmen kütükleri,
Resmi ya da özel kuruluşlarca teksir edilen arşiv belgesi niteliğindeki
malzeme,
Teksir edilmiş ders notları.
Bilgisayar Programları, ve
Görmezlerin eğitimi için kullanılan herhangi bir teknikle çoğaltılmış ürünler.

Derlemeyi
Yürütme
Yetki ve
Görevi

10. Derleme işleri, Kütüphane İşleriyle Görevli Daire Müdürlüğünce yürütülür.
Kütüphane İşleriyle Görevli Daire Müdürlüğü bu Yasa uyarınca kendisine gönderilen
ürünleri teslim almak; gerekli kayıt işlemlerini yapmak; derlenen ürünlerin Milli
Kütüphaneye verilmesi ve bu şekilde toplumun hizmetine sunulmasını sağlamak;
derlenen ürünlerin listesini bu Yasanın 15’inci maddesinde belirtilen Derleme
Kütüphanelerine dağıtmak; Ulusal Kaynakçayı yayınlamak ve derleme yükümlülüğüne
uymayanlar hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için durumu ilgili makamlara
iletmekle görevlidir.

Derleme
Nüshalarının Teslimi

11. Derleme nüshaları, yapıtın basım, çoğaltma ve dışalımını izleyen iki hafta içinde
Kütüphane İşleriyle Görevli Daire Müdürlüğüne teslim edilir ya da posta ile gönderilir.
Ürünün Kütüphane İşleriyle Görevli Daire Müdürlüğüne teslimi anında kaydı yapılır ve
kaydın bir kopyası ürün sahibine verilir. Bu kayıt ile ürünün telif, temsil ve icra hakları
tescil edilmiş addolunur.

Ulaştırma
Hizmetleri

12. Derlemeye ilişkin ulaştırma hizmetlerinde Kütüphane İşleriyle Görevli Daire
Müdürlüğüne gönderilen ve,
(1) Üzerinde "DERLEME" kaydı bulunan paket ya da kolilerden posta ücreti
alınmaz,
(2) Üzerinde "DERLEME" kaydı bulunan her türlü paket ya da koli "Değerli"
olarak işlem görür, ve
(3) Üzerinde "DERLEME" kaydı bulunan her türlü paket ya da kolinin ilgili
kurumlarca ivedi olarak ve titizlikle yerine ulaştırılmasına özen gösterilir.

Derleme
Ürünlerinde
Sorumluluk

13. Derlenecek ürünlerin;
(1) Basım konusu ürünleri, basan;
(2) Görüntü, ses ve ses-görüntü kayıtları ile filmleri, yapımcı;
(3) Dışalım yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girenleri, dışalımcı;
(4) Bu Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen tezleri, sunulduğu eğitim kuruluşu;
ve
(5) Bunlar dışındaki ürünleri, çoğaltan,
Yasada belirlenen yerlere tesliminden sorumludur.
Ciltlemenin, basımevinden ayrı bir yerde yapılması basımevinin derlemeye
ilişkin sorumluluğunu kaldırmaz. Yayınevleri,
yapımcılar ve çoğaltanlar
ürünlerinin bir listesini her yılın ekim ayı sonuna kadar Kütüphane İşleriyle
Görevli Daire Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

Hatalı

14. Derlenecek yapıtların, satılmak, kiralanmak ya da parasız olarak dağıtılmak üzere

Nüshalarda
Uyulacak
Prensip

piyasaya sürülenlerle aynı nitelikte olması zorunludur. Yanlış, eksik ya da ciltsiz
nüshaların değiştirilmesi, Kütüphane İşleriyle Görevli Daire Müdürlüğünün istemi
üzerine ilgili kişi ya da kuruluşlarca en geç bir ay içerisinde yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Derleme Kütüphaneleri
Derleme
Kütüphaneleri

Ürünün Elde
Edilmesi

15. Bu Yasa uyarınca, aşağıda belirlenen kütüphaneler Derleme Kütüphanesi olarak
saptanmıştır:
(1) (A) Milli Kütüphane; ve
(B)İlçe Halk Kütüphaneleri.
(2) Meclis Kütüphanesi.
16. Kütüphane İşleriyle Görevli Daire Müdürlüğü, bu Yasa kapsamında olan ve bu
Yasanın 5’inci maddesi uyarınca verilen düşün ve sanat ürünlerden daha fazla
edinmek istemesi halinde, ürünün daireye ulaşmasını takip eden onbeş gün içinde kaç
adet satın almak istediğini bildirerek bedelini ödemek suretiyle satın alabilir.
Satın alınan ürünlere başka
herhangi bir yasada aksine kural bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın gümrük vergisi veya herhangi başka bir vergi veya stopaj
uygulanmaz ve benzeri her türlü vergiden muaf tutulur.
BEŞİNCİ KISIM
Yaptırımlar

Yaptırımlar

17. Bu Yasanın 8’inci 13’üncü ve 14’üncü maddeleri kurallarına aykırı hareket eden,
bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde derlemeye vermediği her ürün için ürünün
satış bedelinin beş katına kadar para cezasına çarptırılabilir.

Mahkemelerce Verilen
Toplatma ve
Müsadere
Kararları

18. Bu Yasa kapsamına giren düşün ve sanat ürünleri için mahkemelerce alınan
toplatma ve müsadere kararları ile bunların kaldırılmasına ilişkin kararların birer
sureti, Başsavcılık tarafından Bakanlığa bildirilir. Kararlarla uygulanan işlemler
Kıbrıs Türk Kaynakçası ile duyurulur.

ALTINCI KISIM
Son Kurallar
Tüzük
Yapma
Yetkisi

19. Bu Yasanın uygulanmasını kolaylaştırmak ve yeniliklere uyum sağlamak amacı ile
aşağıda belirtilen konularda Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve
Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzük yapılabilir:
(1) Bu Yasanın 15'inci maddesinin (1)'inci fıkrasında belirtilen Derleme
Kütüphanelerinin ürünlerin elverişli ortamlarda saklanması dahil işlevsel
düzenlemelerine ilişkin,
(2) Kitap ve süreli yayınlara ulusal, ISBN ve ISSN numaralarının verilmesine
ilişkin, ve
(3) Ulusal kaynakçanın hazırlanmasında uyulacak teknik esaslara ilişkin.

Yürütme
Yetkisi

20. Bu Yasayı, Kültür İşleriyle Görevli Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe
Giriş

21. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
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