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Korsan faaliyetlerle mücadele konusunda alınacak tedbirleri görüşmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı 
başkanlığında 29 ARALIK 2005 tarihinde İçişleri, Adalet, Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlığı ve meslek birlikleri 
temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. 

Bu toplantı neticesinde hazırlanan raporda, korsan faaliyetlerle etkin mücadele için her kurumun yapması gereken iş 
ve işlemler ortaya konmuştur. 

Bu çerçevede; 

1-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 81 nci maddesinde; “...Bakanlık ile mülkî idare amirleri bandrollenmesi zorunlu 

olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların, bandrollü olup olmadıklarını her zaman denetleyebilir. Gerekli görüldüğünde, 
mülkî idare amirleri re' sen veya Bakanlığın talebi ile bu denetimi gerçekleştirmek üzere illerde denetim komisyonu oluşturabilir. 
İhtiyaç halinde; bu komisyonlarda Bakanlık ve ilgili alan meslek birlikleri temsilcileri de görev alabilirler. Bu maddede belirtilen 
ihlâllerde, genel kolluk ve zabıta; re' sen ve/veya hak sahipleri, komisyon, meslek birlikleri, Bakanlık veya ilgili diğer kanunlarla 
kendisine yetki ve görev verilmiş olanların ihbarı üzerine harekete geçerek, usulsüz ve izinsiz olarak çoğaltılmış ve yayılmış 
nüsha ve yayınlar ile bunları çoğaltmaya yarayan her türlü aracı ve diğer delilleri toplayarak, taşınmaz olanlarını emanet altına 
aldıktan sonra, toplanan delilleri Cumhuriyet savcısına suç duyurusu ile birlikte sevk eder....” denilerek genel kolluğa ve 
zabıtaya korsan materyallere doğrudan müdahale yetkisi verilmesi ile ilgili gönderilen 
ilgi (a) ve (b) sayılı genelgelerde belirtilen konuların bütün personele tekrar hatırlatılması ve personelin bilinçlendirilmesi,  

2-İlgi (b) sayılı genelge ekinde gönderilen forma göre, Güvenlik Şube Müdürlüklerince hazırlanacak bilgi notlarının aylık veya 
haftalık olarak değil, gerçekleştirilen operasyonların sonrasında Güvenlik Dairesi Başkanlığına gönderilmesi, 

3-Birim Amirleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri, Karakollar, Asayiş Ekipleri personelinin kendi bölgelerinde 
korsan satış yapan şahıslar veya yapılan yerler ile ilgili adli ve idari gerekli işlemlerin yapılması, 

4-Korsan faaliyetlerin yoğun olduğu yerlere kontrol ve baskınların sıklaştırılması ve bu baskınlarla ilgili medya aracılığı ile 
kamuoyunun bilgilendirilmesi, 

5-İl genelindeki güvenlik kameralarından (MOBESE gibi) faydalanılarak, her suç ve suçlunun tespit edilmesi için yapılan iş ve 
işlemlerin, korsan faaliyetler için de etkin olarak yerine getirilmesi, 

6-Belediye Zabıtaları tarafından görev bölgelerinde 5846 sayılı kanunun 81 inci maddesi gereğince hiçbir şekilde korsan 
materyal satışına izin verilmemesi, bu konuda personelin bilinçlendirilmesi, yakaladıkları materyallerin sahibi olsun veya 
olmasın genel kolluğa teslim edilmesi, 

7-Belediyeler tarafından, Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan 
İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ruhsatlandırma yapılması, konuyla 
ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden görüş alınması, bu yönetmelik hükümlerine aykırı ruhsatlandırmaların iptal edilmesi ve 

işgal harcı alınmak suretiyle yol, meydan, pazar yeri, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde bandrollü veya bandrolsüz 
materyallerin satışına izin verilmemesi, 

Bu doğrultuda, fikri mülkiyet hakları ihlalleri ile etkin mücadelenin yalnızca genel kolluğun gayretleri ile 
sağlanamayacağı gerçeğinden hareketle, 5846 sayılı kanun gereğince ilgili bütün kurumların birlikte hareket etmesinin 
sağlanması hususunda gereğini rica ederim.  
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