
I. GENEL HÜKÜMLER

A. PARTİNİN ADI

 KORSAN PARTİ; bu tüzük hükümlerine göre kurulmuş olan partinin adıdır. 

 Partinin kısaltılmış adı; ...

B. TEMEL DAYANAK

 Demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine 

ulaşması amacını güden KORSAN PARTİ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler 

Kanunu, Seçim Kanunu ve sair ilgili tüm mevzuat çevrevesinde tüzüğüne ve programına 

göre teşkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmuş bir siyasi partidir. 

 Teknolojinin, bilginin ve kültürün temel insanlık hakkı olduğunu savunan KORSAN 

PARTİ;  temelini, teknolojinin gerisinde kalmış anlayışlar ve çağın gerisinde kalmış yasalar 

yüzünden “yasadışı” sayılan tüm temel insan haklarının özgürleştirilmesi ilkesinden alır.

C. PARTİNİN LOGOSU

 KORSAN PARTİ logosu, turkuaz arka plan üzerine evrensel korsan parti yelkeni 

altında ubuntu yazıtipi ile parti isminin yazılmasıdır.  

D. PARTİNİN MERKEZİ

 KORSAN PARTİ’nin merkezi; Ankara’dır.

E. TEMEL AMAÇLAR

1. Her bireye, başta internet olmak üzere, teknoloji imkanlarına azami erişim 

imkanı sağlanmalıdır.

2. Teknoloji kullanımı ile bilgi kaynaklarına ve kültür eserlerine erişim tamamen 

özgür bırakılmalıdır.

3. Kişisel bilgiler ve kişilerin özel kabul ettiği herşey korunma altına alınmalıdır.

4. Herşeyin çok daha hızlı ilerlediği ve geliştiği günümüz yüzyılın ihtiyaçlarına yanıt 

vermeyen ve çağın gerisinde kalmış telif ile fikri mülkiyet hukuku (???) yeniden 

düzenlenmeli ve bunlarla ilgili hukuki sürelerle kullanım sınırlamaları yeniden 

tanımlanmalıdır.

5. Üreticilerin ve sanatçıların hakları korunmalı, toplum yararına olmayan patent ve 

lisanslar yerine daha özgür ve paylaşımcı üretim modelleri geliştirilmelidir.

6. Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünün tam olarak sağlanması için, internet 

başta olmak üzere, tüm iletişim araçların etkin kullanımı sağlanmalıdır.

7. Tüm bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar için, başta iletişim araçları olmak üzere, 

insan hayatına ve gelişimine katkı sağlayacak tüm teknolojilerden 

faydalanılmalıdır.

  



F. TEMEL İLKELER

1. Nesnellik

2. Bağımsızlık

3. Şeffaflık

4. Yenilikçilik

5. Özgürlükçülük

6. Paylaşımcılık

7. Evrensellik

G. TEMEL DEĞERLER

  KORSAN PARTİ; herkesin katılabileceği, kitlesel paylaşımcı bir harekettir.

  KORSAN PARTİ; tabiatı gereği tartışmalara açık, ortak kararı gözeten ve evrensel 

çözümü arayan bir anlayışın temsilcisidir.

  KORSAN PARTİ; evrensel konulara yerel çözümler arayan, yeni bir siyasi 

yaklaşıma sahip, yenilikçi ve özgürlükçü bir oluşumdur.

  KORSAN PARTİ; diğer partilerin yok saydığı veya görmezden geldiği konularda 

çözüm önerileri ve hedefler sunar.


