MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Marmara Belediyeler Birliği tarafından yürütülen yayın
faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Marmara Belediyeler Birliği’nin yürüteceği yayın işlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 7. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Marmara Belediyeler Birliği Başkanını,
b) Genel Sekreter: Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreterini
c) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan mesleki ve bilimsel makale, kitap ve benzeri araştırma
ve incelemeler ile derleme ve çevirileri,
d) Eser sahibi: Eseri meydana getiren kişiyi,
e) Yayın: Marmara Belediyeler Birliği tarafından yayımlanacak; kitap, dergi, ansiklopedi,
gazete, rapor, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri
manyetik depolama üniteleri ve elektronik ortamlarda hizmete sunulan her türlü görsel ve
işitsel elektronik yayınları,
ifade eder.
Yayın Faaliyetlerinin Yönetimi ve Yayın Kurulu
MADDE 5 – (1) Yayın faaliyetleri Yayın Kurulu tarafından yürütülür.
(2) Yayın Kurulu Genel Sekreter tarafından Marmara Belediyeler Birliği çalışanlarından
veya kurum dışından seçilecek yedi kişiden oluşur. Genel Sekreter yayın kurulunun başkanıdır.
Yayın İlkeleri
MADDE 6 – (1) Yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler gözetilir:
a) Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini
inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
b) Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile
kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.
c) Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
d) Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapılamaz.

Eserlerin Değerlendirilmesi ve Yayımlanması
MADDE 7 – (1) Eserlerin yayınlanmasına Yayın Kurulu tarafından karar verilir.
(2) Süreli yayınlar hariç bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak eser ve yayınların
hazırlanması, incelenmesi, basılması ve arşivlenmesi için gerektiğinde ön inceleme komisyonları
oluşturulabilir.
(3) Eser sahibi veya yetki verdiği kişi/ kurum ile sözleşme imzalanabilir.
(4) Yayımlanacak eserlerin belirlenmesinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
hükümlerine uygunluk ön şart olarak aranır.
Telif Ücreti ve Diğer Ücretler
MADDE 8 – (1) Eseri yayımlanan yazarlara ödenecek ücretler; yayın kurullarına ödenecek ücretler;
yayın ve ansiklopedi yazı kurulu üyelerine ödenecek ücretler; redaksiyon, tashih ve koordinatörlük
ücretleri; İnceleme ücretleri; yarışma, ısmarlama ve satın alma yoluyla eser temini yoluyla
ödenecek ücretler; periyodik yayınlar ve ansiklopediler için ödenecek ücretler de dahil olmak üzere
ödenecek ücretlerin hesabında “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif Ve İşlenme
Ücretleri Hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınır. Ayrıca söz konusu
kişilere uygun görülen sayıda yayın ücretsiz olarak verilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen mevzuatta hakkında hüküm bulunmayan konularda yayın
piyasasının genel kabul görmüş kurallarına göre hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 9– (1) Bu Yönetmelik Marmara Belediyeler Birliği Meclisi’nin kabul tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

