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:

Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu 26/08/2010 tarihinde toplanarak
aşağıdaki kararları almıştır.
1. Yeniden baskısında yarar görülen kitaplar, Yayımlar Daire Başkanlığı tarafından
belirlenerek, Yayın Kurulu kararı ile yeniden basılabilir.
2. Türk kültürünün tarihsel gelişiminin sürekliliğini ve canlılığını ortaya koyan ve
yurt dışında tanıtımına katkıda bulunan yayınlara öncelik verilir.
3. Yayın Kurulu üyeleri ve Bakanlığımız birim amirleri, Bakanlığımızın “Yayın
Projeleri”
çerçevesinde
yayımlanması
düşünülen
eserlerde
inceleme
(raportörlük), yazarlık, editörlük ve çeviri ile ilgili işler yapamazlar.
4. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri, Bakanlığımızca yayımlanamaz; bu nedenle
olası başvurular yazarına iade edilir.
5. Özel yayınevlerince yayımlanabilecek şiir, roman, hikaye vb. eserler ile başka
kurum ve kuruluşları ilgilendiren eser başvuruları, Kurul gündemine alınmadan
Yayımlar Dairesi Başkanlığı’nca ilgili kurumlara veya yazarlarına iade edilir.
6. Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi gerekli görülen
eserler, Kurul tarafından belirlenen inceleyiciye gönderilir. Eser, inceleyicinin
düzeltilmesi yönünde oluşturduğu raporu doğrultusunda, düzeltilmek üzere,
Yayın Kurulu tarafından yazarına gönderilir. Yazarı tarafından düzeltilen söz
konusu eser, denetlenmek üzere, yeniden inceleyiciye gönderilir. İnceleyicinin
görüşü üzerine, söz konusu eser görüşülmek üzere, yeniden Kurul gündemine
alınır.
7. Yayın Kurulu’nca incelemeye gönderilen bir eser, inceletildikten sonra tekrar
bir başka inceleyiciye gönderilmez.
8. İnceleyici, incelenmek üzere kendisine gönderilen bir eser hakkındaki raporunu
60 gün içinde Yayımlar Dairesi Başkanlığı’na sunar. Bu sürenin bitiminde
raporunu yazmayan inceleyicinin görevi kendiliğinden sona erer ve Yayın Kurulu
tarafından yeni bir inceleyici belirlenir.
9. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında
27.02.2003 tarihinde imzalanan protokol gereği, çocuklara ve gençlere yönelik
roman, öykü, tiyatro, şiir vb. yayınlar ile ders kitapları, öğretmen yazarlar dizisi
ve öğretici-eğitici yayınlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirildiğinden,
Kurul gündemine alınmaz ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı’nca ilgili başvuru
sahibine iade edilir.
10. Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından 26.08.2010 tarihinde alınan
yukarıdaki ilke kararları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

