
Resmî Gazete Tar�h�: 03.02.1984 Resmî Gazete Sayısı: 18301

ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ
 
 
Madde 1- Ün�vers�teler �le bunlara bağlı b�r�mlerde yapılacak (ders aracı olarak kullanılan k�taplar ve teks�rlerle yardımcı

ders k�tapları �le �lg�l�) yayınlar, 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu’nun �lg�l� hükümler� uyarınca hazırlanan bu yönetmel�ğe
tab�d�r. Bunların dışındak� yayınlarla �lg�l� esaslar Ün�vers�telerarası Kurulca tesp�t ed�l�r.

 
Madde 2- Her ün�vers�tede b�r rektör yardımcısının başkanlığında ün�vers�te yönet�m kurulunun kend� üyeler� arasından

bel�rleyeceğ� �k� öğret�m üyes�nden oluşan b�r yayın kom�syonu oluşturulur.
 
Yayın kom�syonu ün�vers�te senatosunca saptanan esaslara göre yayınlar açısından gerekl� planlamaları yapar, her türlü

kararı alır ve uygulamaları �zler. Kom�syon kararları ün�vers�te yönet�m kurulunun onayı �le kes�nleş�r.
 
Madde 3- Yayın kom�syonu, basılmağa hazır olarak gelen eserler� �nceleyerek:
 
a)   N�tel�k ve eğ�t�m – öğret�m �ht�yaçları açısından yayıma uygun olup olmadığı,
b)   1. maddedek� kategor�lerden hang�s�ne g�rd�ğ�,
c)   Basılma sırası, baskı aded�, mal�yet ve satış f�yatları ve ödenecek tel�f hakları,
 
konularında karar ver�r�.
 
Yayın kom�syonu, çalışmaları açısından öğret�m elemanları �le �dar� personel�n h�zmetler�nden yararlanır ve gerekt�ğ�nde,

meslek gruplarına göre geç�c� alt kom�teler kurab�l�r.
 
Madde 4- Başka ün�vers�telerdek� veya ün�vers�te dışındak� k�ş�ler tarafından hazırlanmış ders k�tabı n�tel�ğ�ndek� tel�f

veya tercüme eserler�n ün�vers�telerce basılması mümkündür. Bunun �ç�n yazarın, bu yönetmel�k koşullarına uygun olarak eser�n�n
basılmasını kabul ett�ğ�ne �l�şk�n yazılı beyanı ve eser�n konusu �le �lg�l� ders�n ver�ld�ğ� bölümün görüşü göz önünde
bulundurularak yayın kom�syonunun kararı gerekl�d�r.

 
Madde 5- Çev�r� yayınlar �ç�n çev�ren�n yazardan ve yayın hakkına sah�p k�ş� veya kurumdan yazılı yayım �zn� alması

şarttır. Bu �ş �ç�n gerekl� ücret�n ün�vers�te bütçes�nden ödenmes�ne yayın kom�syonu karar ver�r.
 
Madde 6- Yayımlanacak eserler�n b�l�m ve d�l bakımından sorumluluğu yazarlara a�tt�r. Eserler, yazarların eserler�n�n bu

yönetmel�ğ�n koşullarına uygun olarak basılmasını kabul ett�kler�ne �l�şk�n yazılı beyanları �le b�rl�kte Rektörlük, Dekanlık,
Yüksekokul ve Enst�tü Müdürlükler�ne tesl�m ed�l�r.  Öğret�m görevl�ler�, okutmanlar �le öğret�m yardımcılarının tek başlarına
hazırladıkları eserler çalıştıkları bölümün görüşü �le b�rl�kte sunulur.

 
Madde 7- Yayınların b�r�nc� baskıları �ç�n aşağıdak� tabloya göre gösterge rakamları �le her yıl Bütçe Kanunu �le

bel�rlenen Devlet Memurları aylık katsayısının �t�bar� sayfa aded� �le çarpılması sonucu bulunacak rapor üzer�nden tel�f hakkı
olarak ödemede bulunulur.

 
  Tel�f Tercüme
1 Ders K�tabı ve Teks�rler 175 125
2 Yardımcı Ders K�taplar 125 100
3 Teks�rler 50 40

 
(25.07.1987/19528 Tar�hl� Resm� Gazete �le gösterge sayıları değ�şt�r�lm�ş ve “3. Teks�rler” eklenm�şt�r. 01.08.1995 /

22361 tar�hl� Resm� Gazete �le �se gösterge sayıları yen�den değ�şt�r�lm�şt�r)
Bunlar yabancı d�llerden herhang� b�r�s� �le yazılmış �se bu puanlara �k�şer puan �lave ed�l�r.
 
Ders k�tapları ve teks�rler�n sayfa aded�, müfredat programı ve ders�n haftalık saat sayısı �le orantılı b�r b�ç�mde saptanır.

Bu g�b� k�tap ve teks�rler�n b�r sömestr�de b�r saatl�k karşılığı 240 sayfa olarak kabul ed�l�r ve 240 sayfadan az olan eserlerde
gerçek �t�bar� sayfaya göre, fazla olan eserde sadece 240 sayfaya göre ödeme yapılır.

 
Basım hal�nde eserler�n tüm düzeltme �şler�, yayın kom�syonunca aks�ne karar ver�lmed�kçe, yazar ya da çev�r�c�

tarafından yapılır.
 
Eserler�n Mal�yet Hesabı
Madde 8- K�tabın mal�yet�, tel�f hakkı, kl�şe, kağıt, baskı, c�lt vb.. masraflardan oluşur. Bulunan toplam m�ktarın baskı

aded�ne bölünmes� �le b�r k�tabın mal�yet� bulunmuş olur.
 
Tel�f Hakkı Hesaplanması



Madde 9- Eserler �ç�n yazar hakkı (tel�f) olarak ver�lecek ücret�n tesp�t�nde �t�bar� sayfa esas tutulur ve ücret eser�n baskı
m�ktarına göre hesap ed�l�r. 200 kel�mel�k met�n b�r �t�bar� sayfa sayılır. Eser�n �t�bar� sayfa sayısının tesp�t� şu şek�lde yapılır:

 
a)    Önce eser�n çeş�tl� yerler�nden met�nle tam olarak dolu 10 sayfa seç�lerek kel�meler� sayılır ve toplanır. Bu toplam

10’a bölünerek eser�n dolu b�r sayfasında ortalama kaç kel�me bulunduğu tesp�t ed�l�r.
 
b)   Sonra eser�n tamamındak� met�nle dolu sayfalar sayılır.
 
Yarım ve yarımdan fazla sayfalar tam sayfa kabul ed�l�r. Yarımdan az olan sayfalar hesaba katılmaz. B�bl�yografya, f�hr�st,

önsöz ve benzer� sayfaların yazarın f�kr� çalışmasının sonucu olduğu, yayın kurullarınca tesp�t ed�ld�ğ� takt�rde tel�f ücret� öden�r.
 
c)    Bundan sonra (a) fıkrasına göre b�r sayfada bulunan ortalama kel�me sayısı �le, (b) fıkrasına göre bulunan dolu sayfa

sayısı çarpılarak, eser�n met�nle dolu sayfalarının kel�me sayısı bulunur.
 
d)    Daha sonra or�j�nal fotoğraf, har�ta, graf�k tablo, ç�zelge ve şek�ller�n basıldıktan sonrak� yüzölçümler�n�n

sant�metrekares�nde  2 kel�me, res�m ve mot�flerde 4 kel�me bulunduğu varsayılarak, eser�n bu kısımlarına düşen kel�me sayısı
hesaplanır.

 
Çev�r� eserlerde ve �kt�saplarda bu fıkra uygulanmaz.
 
e)    Sonunda met�nle dolu sayfaların ve d�ğer kısımların © ve (d) fıkralarına göre bulunan eser�n toplam kel�me sayısı

200’e bölünerek , eser�n �t�bar� sayfa sayısı bel�rlenm�ş olur.
 
Tel�f ücret�, eser�n basım onayının alındığı tar�htek� memur maaş katsayısına göre hesaplanır. Tel�f haklarının !/2’s�ne

kadarı peş�n olarak ödeneb�l�r. Ger� kalan m�ktar eserler�n baskı �ş� tamamlandıktan sonra ver�l�r. Gerekl� durumlarda ödemeler
bel�rlenecek b�r plana göre yapılab�l�r. 7. maddedek� her �t�bar� sayfa �ç�n ver�len tel�f hakkı eser�n 5000 ve 5000’den aşağı baskıları
karşılığıdır. 5000 baskıdan fazla basılacak eserler �ç�n tel�f ücret� �t�bar� sayfa başına % 20 fazlasıyla öden�r.

 
Yazar adına veya başka b�r nedenle fazladan b�r m�ktar basılmaz, bastırılamaz.
 
Madde 10- Basılacak eserler �ç�n yazar ya da çev�r�c� �le �lg�l� kuruluş arasında eserler�n baskı ve yayın hakkının �lg�l�

kuruluşa devred�ld�ğ�ne, basım �şler�n�n bu yönetmel�k hükümler� gereğ�nce yapılmasının kabul ed�ld�ğ�ne �l�şk�n sözleşme
düzenlen�r ve �mza ed�l�r. Bu baskıyı kapsayan baskı sayılarının b�tmes� hal�nde aynen ya da değ�şt�r�lerek yapılacak sonrak�
baskılar �ç�n �lg�l� kuruluşlarla yazar ya da çev�r�c�ler arasında bu yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yen�den anlaşma yapılması
gerekl�d�r. Aks� halde yazar ya da çev�r�c�, eser�n sonrak� baskılarının tüm haklarına sah�pt�r. B�r�nc� baskıdan sonrak� baskılarda
tel�f hakkı, 7. maddedek� rakamların 3/5’� olarak öden�r. B�r�nc� baskıyı �zleyen veya daha sonrak� baskılarda yen� eklenm�ş
kısımlar �ç�n b�r�nc� baskı barem� uygulanır.

 
Eser�n �lk baskısı 5000 adetten aşağı olduğu takd�rde, �zleyen baskılara 5000 aded� dolduruncaya kadar tel�f hakkı

ödenmez.
 
K�tapların Satış Bedel�
Madde 11- Yayınların satış bedel�, 17. Maddedek� hükümler saklı kalmak üzere, 8. Maddedek� g�b� hesaplanan mal�yet

bedel�ne % 20 eklenerek bulunur. Bu saplamada 1000 kuruşun altındak� kes�rler atılır. 1000 kuruşun üstündek� kes�rler 20 l�raya
tamamlanır.

 
Madde 12- K�tap ve teks�rler �ç�n kabul ed�lecek eserler�n hazırlanmış, sunuş şekl� ve eserler� �le y�ne şekle dayanan baskı

esaslarını Yayın Kom�syonu bel�rler. Yazarlar eserler�n ün�vers�te veya bağlı kuruluşlarınca basılmasını kabul ett�kler� takt�rde bu
esaslara uymak zorundadırlar.

 
Madde 13- K�tap ve teks�r şekl�nde bastırılan yayınlardan 50 aded� yazara ücrets�z olarak ver�l�r.
 
Madde 14- Ün�vers�teler yayınladıkları her türlü yayından;
 
a)   Yükseköğret�m Kurulu’na 2 adet,
b)   B�r�m�n bağlı olduğu ün�vers�te kütüphanes�ne 5 adet,
c)   Tüm ün�vers�telerdek� konu �le �lg�l� öğret�m elemanlarına b�rer adet,
d)   Türk�ye �ç�nde aynı konuda öğret�m yapan kuruluş k�taplıklarına �k�şer adet,
e)   Atatürkçü düşünce ve Türk�ye Cumhur�yet�n�n temel �lkeler� �le �lg�l� yayınlardan ün�vers�te yönet�m kurullarınca karar

ver�len k�ş� ve kuruluşlara b�rer adet,
f)   Aynı konuda öğret�m yapan Türk Cumhur�yetler�ndek� yükseköğret�m kuruluşlarının kütüphaneler�ne b�rer adet,
 
ver�l�r.
 



Bu sayılar ve d�ğer kanun hükümler� gereğ�nce ücrets�z olarak dağıtılacak eser sayıları kararlaştırılan baskı sayısı dışında
kabul ed�l�r.

 
Madde 15- Ün�vers�te ve bağlı kuruluşlar, ders n�tel�ğ�ndek� k�tap ve teks�rler� özell�kle, d�ğer yayınlarını da olanakları

ölçüsünde kend� matbaalarında bastırırlar.
 
Madde 16- Ün�vers�te ya da bağlı kuruluşlar, yayınlarını, kuracakları satış yerler�nde öğrenc�lere satab�l�rler.
 
Ders k�taplarının kapaklarına, bu yönetmel�kte bel�rt�len yönteme göre bel�rlenm�ş bulunan f�yatın yazılmış olması

gerekl�d�r.
 
Ün�vers�teler yayınlarını k�tap satışı yapan kuruluşlara Yayın Kom�syonunca saptanacak �nd�r�mle ve mal�yet�n�n altında

olmayacak b�r f�yatla satab�l�rler.
 
Sağlanacak Hasılat
 
a)   Bünyes�nde basım ve yayın �şler�  �le �lg�l� döner sermaye �şletmes� bulunmayan ün�vers�telerde ve bunlara bağlı

kuruluş ve b�r�mler�n ün�vers�te bütçes�n�n “çeş�tl� gel�rler�ne” kayded�lmek üzere en çok b�r ay �ç�nde ün�vers�te saymanlık
veznes�ne yatırılır.

 
b)   Basım ve yayın �şler�  �le �lg�l� döner sermaye �şletmeler� olan ün�vers�telerde ve bunlara bağlı kuruluş ve b�r�mlerde

g�der� döner sermayeden yapılmış olmak koşulu �le döner sermaye �şletmeler�ne gel�r kayded�l�r.
 
Madde 17- Ün�vers�te ve bağlı kuruluşların kend� malı olan ders k�tabı ve teks�rler�n� öğrenc�lere satış bedel� üzer�nden en

az % 20 �nd�r�ml� olarak ve aradan 5 yıl geçt�ğ� halde satılmamış k�tap veya d�ğer yayınları uygun görülecek b�r �nd�r�mle hatta
gerekt�ğ�nde ücrets�z olarak �lg�l�lere dağıtımına Yayın Kom�syonu yetk�l�d�r.

 
Madde 18- Anadolu Ün�vers�tes� Açık Öğret�m H�zmetler� Yayın ve Uygulama Yönetmel�ğ� har�ç, bu yönetmel�ğ�n

yürürlüğe g�rmes�nden önce ün�vers�telerce yayınlanmış yayın yönetmel�kler� ve bunların ekler� �le 03.07.1983 tar�h ve 18096
sayılı Resm� Gazete’de yayınlanan Ün�vers�teler Yayın Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

 
Geç�c� Madde 1- Esk� yönetmel�kler�n yürürlükte olduğu dönemlerde �lg�l yayın kom�syonlarınca karara bağlanmış ve

henüz yayını b�t�r�lemem�ş �şler, �lg�l� yönetmel�kler�n hükümler�ne göre sonuçlandırılır.
 
Geç�c� Madde 2- Yükseköğret�m Kurulu tarafından kurulmakta olan matbaa faal�yete geçt�ğ�nde,  bu matbaa �le �lg�l�

esaslar ayrıca düzenlen�r.
 
Madde 19- Mal�ye Bakanlığı �le Sayıştay görüşler� alınan bu Yönetmel�k, yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
 
Madde 20- Bu Yönetmel�k hükümler�n�, Ün�vers�te Rektörler� yürütür.
 


