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iSTANBUL UNivERSiTESI REKTORlUGO'NE

Yavmcilar Telif Haklan ve Usanslama Meslek Birligi-YAYBiR, sOreli olmayan yaymlarm ~ogaltma ve
yayma mali haklarrm kullanma yetkisine sahip uve yaymevlerinin haklanrun idaresi ve korunrnasi h;in 5846
savrh Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa gore kurulrnus bir meslek birligidir.

Birligimizin korsanla mOcadele kapsammda gerceklestirrnls oldugu denetlrnlerde Oniversitelerde
tigrenciler aracillglyla korsan kitap sanslanrun yaptrnldlgl tespit edllmistlr.

Korsancrlar, kamuoyunun korsan kitap hakkrndaki bilgi vetersiztlglnden faydalanarak tigrencilerin
ihtiya(; duvdugu kitaplarr sanki orijinal kltaplarrms kendilerini de hak sahtplerlvmts gibi gosterlp bu satislan
ger(;ekle~tirmekteler.

Ayrrca vine yaptiguruz tespit ve gelen ihbarlarda; bazi ogretim Oyelerinin korsan kitaba kar~1yeterince
duyarh davranmadrklan, !;e~itli kitaplardan farkll bolumlerl fotokopi yoluyla !;ogaltlp ders materyali
olusturduklan, fotokopi lsletrnelerl aracihgivla satnklarr da ifade edilmektedir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 5728 savrh kanunla degi~ik 71. maddesl; hak sahibi yaymevlerinin
ya da Meslek Birligimizin yazlh izni olmakstzrn kitaplan ~ogaltan, satan, odUn~veren, kiralayan veya baska
yollarla yayan klsilerln bir ylldan bes ylla kadar hapis veya adli para cezasi ile cezalandmlacaguu
belirtmektedir.

Yapilacak denetimler polis g6zetiminde vapilmakta oldugundan Oniversitelerin boyle bir durumla kars:
karswa kalrnasrru tercih etmeyiz. Ancak Oniversiteler i~inde ger~ekle~enbu tOr ihlallere kar~1bundan sonra
yasalann uyguianmasl yanunde hareket edecegimizi de belirtmek durumundaYlz.

2547 SaYl1iYiiksek Ogretim Kanunu uyarmca da, Universite bunyesindeki biitiin faaliyetlerin gozetim
ve denetiminin yapllmasmda idari yetkililerin sorumlu oldugu duzenlenmi$tir.

Oyelerimize ait kitaplann fotokopiyle izinsiz ~ogaltlhp satllmasl, ogrencilere korsan kitap sattlnlmasl
gibi yasal olmayan bu tOr faaliyetlere kar~1yapllacak denetimlerde; yasalann ihlaline sebebiyet verilmemesi
ve de sorumlu durumda kahnmamasl, i~in; kampOs ic;inde ve yctkilcriniz dahilinde bulunan kampus
c;evrelerinde bu faaliyetlerin engellenmesi i~in slkl tedbirler alinmasml, denetimler yapllmasrnl, konuya dair
universiteniz blinyesinde bilgilendirme yaplimaslnI ve aldlgmlz onlemler hakkmda Birligimizi
bilgilendirmenizi onemle rica ederiz.

Oniversitenizde ger!;ekle~ebilecek fikri hak ihlallerinin onlenmesi konusunda her tOrlli i~birligine ham
oldugumuzu belirtir gostereceginiz hassasiyete~imdiden te~ekk(jr ederiz.
Saygllanmlzla,

Sebahat Ozkan
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