
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞİ

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

Sayı : 83026482-154,99-E.i25a79

Konu : Yönerge

DAĞİTIM YİRLERİNE

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlcrdcn Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında

Tüzfü'te, nadir yazma ve nadir basma eşeılerin dijital görsellerinin ücretsiz kıllaı:mına dair

yapılan değişiklik uyannca; Bakanlığımıza bağIı birimlerin koleksiyonlarındaki yazma ve nadir

basma eserlerin di,jita1 kopyalarından ücretsiz faydalanılma taleplerinin "T.C. Külfür ve Turizm

Bakanlığına Bağh Birimlerdeki Yazma ve Naıiir Basma Eserlerden Ücretsiz Faydalanma

Yönergesi" kapsamında değerlendirilmesi, söz koıusu yönergenin kabulü ile yönergeye uYum

teçıin etmek için Bakanlığımız Stireli Kullanım Yönergesi eki VI no'lu cçtvel İle eser görsel

kullanımına ilişkin protokolün ıevize edilmesine ilişkin Merkşz Müdiılüğümiizün 15.06.2017 taıih

vç2OL7-280 sayılı Makam Onaylı Yönetim Kurulu Kararıekte gönderilmektedir.

3ilgilerinizi ve gereğini wüıiça ederim.

Ç **im:a|ıdır

Çetin ARSLAN
Bakan a.

Merkez Müdür V.

Ek:

1 - Yönetim Kıırulu Kararı (l adet)

2 - Yöıerge (4 sayfa)

3 - Süreli Kullanım Yönergesi Ek VI Nolu cetvçl (1 sayfa)

4 - S"üreli Kullanım Yönergesi Ek 4-Protokc1 (2 sayfa)

Dağıtım:

_ Not. 5070 sayılı Elektronik İırrza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmtŞtlr.

Bilgi için:Al,ten KAI IRAMAN
IşçiÇiğcleııı Mal-ı. Muhsin Yazıcıoğlrı (]ad. No:50 06530 (]ankay,a/Aı-KAI{A

'l'el :(3 l2) 309 19 53 Ilaks:(3 l2) 309 l2 38
.l^-:_./;l-,,ll,,*+.,-:-,- ^^,, +- :,.r,.-,.^f ^,l*,-._: l"":,- t,,"l+",i"-i-_ ^^" +_
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Tüztik'te, nadir yazma ve nadir basma eseılerin dijital görsellerinin ücretsiz kıllaı:mına dair

yapılan değişiklik uyannca; Bakanlığımıza bağlıı birimlerin koleksiyonlarındaki yazma ve nadir
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