KAMUOYUNA DUYURU
Ülkemizde, yayımlanmış eserlerde suç teşkil eden hususların belirlenmesi ve bunlara
karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanması, kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
sorumluluğunda değildir.
Bakanlığımız, yayıncılıkla ilgili faaliyetlerini iki farklı Genel müdürlük aracılığıyla
yürütmektedir. Derleme ve uluslararası standart numara ISBN (Uluslararası Standart
Kitap Numarası), ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası, ISMN (Uluslararası
Standart Müzik Numarası) atama işlemleri Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü;
bandrol, yayıncı ve matbaa sertifikası tahsisi ile yayın tescil ve telif haklarına ilişkin
işlemler ise Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan uluslararası
standart numaralama işlemleri isteğe bağlı olup yayıncı bu standart numaraları
kullanmadan da eserini yayımlayabilmektedir. Standart numaraları kullanmak isteyen
yayıncılar, eser yayımlamadan önce eserle ilgili bibliyografik verileri ilgili standart
numara birimine bildirmesi sonucunda atanan uluslararası standart numarası
yayımlanan esere matbaa tekniğiyle basılmaktadır. Mecburi olmayan bu uygulamanın
amacı eser numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilmesi ve materyalin
kimliğinin tanımlanmasıdır.
Telif Hakları Genel Müdürlüğü denetiminde YAYFED (Yayıncılar Federasyonu)
tarafından yürütülmekte olan kitap bandrolü işlemlerinin amacı ise eser ve hak
sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele
etmektir. Bu kapsamda ilgili Kanun gereğince telif hakkına ilişkin belgelerin sunulması
halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın bandrol taleplerinin karşılanması
zorunluluk arz etmektedir.
5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince; basımcı, bastığı her türlü yayının
imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet
Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür. Basılmış eserler yoluyla işlenen suç, eser
yayımlandıktan sonra oluşur ve basılmış eserler yoluyla işlenen suçlar 5187 sayılı Basın
Kanunu’na bağlı olarak takip edilir. El koyma, dağıtım ve satış yasağı koyma işlemi ancak
Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve kovuşturmaya binaen sulh ceza
hâkiminin kararıyla yapılabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşının yayımlanmış
bir eserle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkı vardır.
Ayrıca bu tür durumlarda Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla
da Cumhuriyet Savcılıklarına şikâyette bulunulmaktadır.
Özetle, yasaklama ve el koyma kararları yargı mercilerince verilmekte olup kitapların
yayımı öncesinde içerik olarak denetlenmesinde veya yasaklama ve el koyma kararları
alınmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkisi bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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