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                B) Ceza davaları: 
                I – Suçlar: 
                1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz   
                Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.) 

Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya 
bağlantılı hakları ihlal ederek: 

1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın 
işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline 
yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya 
çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair 
şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında 
elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para 
cezasına hükmolunur.  

2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis 
veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle 
işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.  

3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar 
hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.  

4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında 
kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, 
altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak 
çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezasıyla cezalandırılır. 

Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak 
işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar 
hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde,  üç aydan iki yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir 
eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma 
evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, 
hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

 
                2. Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri  

 

             Madde 72- (Değişik: 23/1/2008-5728/139 md.) 
             Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek 
amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik 
donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde 
bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
 
                3. Diğer suçlar: 
             Madde 73 - (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 
              
                II – Fail: 
          Madde 74 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 
 



 
                II- Soruşturma ve kovuşturma  
          Madde 75 – (Değişik: 23/1/2008-5728/140 md.) 

71 ve 72 nci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması 
şikâyete bağlıdır. Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi 
oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet 
başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikâyet süresi içinde Cumhuriyet 
başsavcılığına verilmemesi hâlinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. 

Bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlar dolayısıyla başta 
Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve malî hak sahibi kişiler şikâyet haklarını 
kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilirler.  

Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli 
işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak 
çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar 
verebilir. Ancak, bu karar yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından 
yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalır. 
  
                C) Çeşitli hükümler: 
                I – Görev ve ispat:  
                Madde 76 – (Değişik: 23/1/2008-5728/141 md.) 

Bu Kanunun düzenlediği hukukî ilişkilerden doğan davalarda, dava konusunun 
miktarına ve Kanunda gösterilen cezaya bakılmaksızın, görevli mahkeme Adalet Bakanlığı 
tarafından kurulacak ihtisas mahkemeleridir. İhtisas mahkemeleri kurulup yargılama 
faaliyetlerine başlayıncaya kadar, asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin 
ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği ve bu mahkemelerin yargı çevreleri Adalet 
Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Bu Kanun kapsamında açılacak hukuk davalarında mahkeme, davacının iddianın 
doğruluğu hakkında kuvvetli kanaat oluşturmaya yeter miktar delil sunması hâlinde, 
korunmakta olan eserler, fonogramlar, icralar, filmler ve yayınları kullananların, bu Kanunda 
öngörülen izin ve yetkileri aldıklarına dair belgeleri veya tüm yararlanılan eser, fonogram, 
icra, film ve yayınların listelerini sunmasını isteyebilir. Belirtilen belge veya listelerin 
sunulamaması tüm eser, fonogram, icra, film ve yayınların haksız kullanılmakta olduğuna 
karine teşkil eder. 

 
                II – İhtiyati tedbirler ve gümrüklerde geçici olarak el koyma:  
                Madde 77 – (Değişik: 23/1/2008-5728/142 md.) 

Esaslı bir zararın veya ani bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi için veya diğer 
her hangi bir sebepten dolayı zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar kuvvetle muhtemel 
görülürse hukuk mahkemesi, bu Kanunla tanınmış olan hakları ihlal veya tehdide maruz 
kalanların ya da meslek birliklerinin talebi üzerine, davanın açılmasından önce veya sonra 
diğer tarafa bir işin yapılmasını veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin kapatılmasını veya 
açılmasını emredebileceği gibi, bir eserin çoğaltılmış nüshalarının veya hasren onu imale 
yarıyan kalıp ve buna benzer sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbir yolu ile muhafaza 
altına alınmasına karar verebilir. Kararda, emre muhalefetin İcra ve İflas Kanununun 343 
üncü maddesindeki cezai neticeleri doğuracağı açıklanır. 

Haklara tecavüz oluşturulması ihtimali hâlinde yaptırım gerektiren nüshaların ithalat 
veya ihracatı sırasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Bu nüshalara gümrük idareleri tarafından el konulmasına ilişkin işlemler Gümrük 
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yürütülür. 
  
             III – Hükmün ilanı:  
             Madde 78 – 67 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı halden maada, haklı olan taraf, 
muhik bir sebep veya menfaati varsa, masrafı diğer tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş olan 
kararın gazete veya buna benzer vasıtalarla tamamen veya hulasa olarak ilan edilmesini talep 
etmek hakkını haizdir. 
             İlanın şekil ve muhtevası kararda tesbit edilir. 



             İlan hakkı, hükmün kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde kullanılmazsa düşer. 
             IV – Zabıt, müsadere ve imha: 
            Madde 79 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 
 
  

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

  
 
                II – Haklara tecavüzün önlenmesi:  
             Madde 81- (Değişik: 23/1/2008-5728/143 md.) 

Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol 
yapıştırılması zorunludur. Ayrıca, kolay kopyalanmaya müsait diğer eserlerin çoğaltılmış 
nüshalarına da eser veya hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılması zorunludur. 
Bandroller, Bakanlıkça bastırılır ve satılır. Bakanlıkça belirlenen satış fiyatı üzerinden meslek 
birlikleri aracılığı ile de bandrol satışı yapılabilir. 

Bandrol alınabilmesi için, bandrol talebinde bulunanın yasal hak sahibi olduğunu beyan 
eden bir taahhütnameyi doldurması zorunludur. Bakanlıkça tespit edilen diğer evrak ve 
belgelerle birlikte başvuru yapılır. Bakanlık, bu başvuru üzerine başka bir işleme gerek 
kalmaksızın on iş günü içinde bandrol vermek mecburiyetindedir. Beyana müstenit yapılan bu 
işlemlerden Bakanlık sorumlu tutulamaz. 

Bandrol yapıştırılması zorunlu nüshaların tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin 
materyalleri üreten veya bu materyallerin dolum ve çoğaltımını yapan yerler, bu maddede 
belirtilen taahhütnamenin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara 
ibraz etmekle yükümlüdür. 

Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, 
satan, dağıtan veya ticarî amaçla satın alan ya da kabul eden kişi bir yıldan beş yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.  

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 hâlinde, bu 
komisyonlarda Bakanlık ve ilgili alan meslek birlikleri temsilcileri de görev alabilirler.   

Bu denetimler sırasında bu Kanunda koruma altına alınan hakların ihlal edildiğinin 
tespiti hâlinde 75 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

Bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların da yol, 
meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu yasağa aykırı 
hareket edenler, Kabahatler Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasına göre 
cezalandırılır.  

Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sahte bandrol üreten, satışa arz eden, satan, dağıtan, satın alan, kabul eden veya 
kullanan kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla 
cezalandırılır.  

Bir eserle ilgili olarak usulüne uygun biçimde temin edilmiş bandrolleri başka bir eser 
üzerinde tatbik eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para 
cezasıyla cezalandırılır.  

Yetkisi olmadığı hâlde, hileli davranışlarla bandrol temin eden kişi bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.  

Yetkisi olmayan kişilere bandrol temin eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.  

Bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 71 inci maddenin birinci 
fıkrasının (1) numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi hâlinde, fail hakkında 
sadece 71 inci maddeye göre cezaya hükmolunur. Ancak, verilecek ceza üçte biri oranında 
artırılır.  

Bu Kanunda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, ilgili tüzel kişi hakkında Türk Ceza Kanununun tüzel kişilere özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur. 



  


