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DERLEME NEDİR?

6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu kapsamına giren eserlerden
belirli sayıdaki nüshaların, mükellefler tarafından derleme birimlerine teslim edilmesini, belirli
kütüphanelerde toplanmasını, elverişli ortamlarda saklanmasını, korunmasını, düzenlenmesini,
toplumun bilgi ve yararına sunulmasını ve gelecek nesillere bilgi aktarılmasını sağlayan
faaliyettir.

HANGİ ESERLER DERLENİR?
a) Kitap, kabartma harfli kitap, kitapçık, ansiklopedi, albüm, atlas ve nota gibi tek başına ya da bir
takımın veya bir dizinin parçası niteliğinde olan ayrı yayımlanmış eserler.
b) Gazete, dergi, yıllık, bülten, takvim gibi süreli yayınlar.
c) Afiş, kartpostal, gravür,reprodüksiyon, basılı fotoğraf gibi grafik eserler.
ç) Veri içeren her türlü slayt, şerit, film parçası, makara, kaset, kartuş, film ve mikroform gibi
materyal.

HANGİ ESERLER DERLENİR?
d) Her türlü bilgisayar, müzik ve video cihazlarında kullanılmak üzere üretilmiş ses, görüntü ve
veri içeren optik ve manyetik ortamlara kaydedilerek çoğaltılmış eserler.
e) Prospektüsleriyle birlikte blok veya tek olarak pul ve kağıt paralar.
f) Coğrafik,jeolojik, topografik ya da meteorolojik harita, plan ve krokiler.
g) Yurt dışında basımı veya çoğaltımı yapılarak, yurt içinde satışı ve dağıtımı yapılan eserler.
ğ) Elektronik ortamda üretilerek kullanıma sunulmuş elektronik yayınlar.

ÖNEMLİ!
Derleme nüshası olarak gönderilecek eserler, bozuk,
hatalı, yırtık, kirli ve yıpranmış olmamalıdır.
Lütfen derleme nüshalarını “Bandrol Uygulamasına
İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaYönetmeliği”
doğrultusunda bandrollü olarak gönderiniz.

ESERLERİMİ NEREYE TESLİM ETMELİYİM?

İstanbul’da yayın yapan yayımcıların, yayımladıkları eserlerden 6’şar nüshayı İstanbul Derleme
Müdürlüğüne; diğer illerde yayın yapan yayımcıların ise yine aynı sayıdaki nüshayı bulundukları ilin İl Halk
Kütüphanelerine teslim etmesi gerekmektedir.
Eserinizi, başvuru sırasında belirttiğiniz basım tarihinden sonra 15 gün içerisinde derleme birimine
teslim etmeniz gerekmektedir.
Yerel ve bölgesel gazeteler ile; (c), (ç), (d), (e), (f) maddelerinde sıralananlar 2 nüsha olarak derlenir.

ELEKTRONİK YAYIMLARIMI NEREYE TESLİM ETMELİYİM?

Elektronik yayınlar Milli Kütüphane tarafından derlenmekte olup derleme işlemleri için :
https://ederlemevg.mkutup.gov.tr adresini kullanınız. Sistemin kullanımına ilişkin aynı adreste yer
alan "EYDeS Kullanım Kılavuzu"na tıklayarak bilgi alabilirsiniz.
Elektronik yayınların derlenmesi için iletişim:
0 312 470 82 22 -82 72
Mail: bilgi@mkutup.gov.tr

