
SiNEMA ESERi YAPIMCllARI MESLEK aiRıiGi

DEGişiKLiK ÇALIŞMALARI SÜREN 5846 SAYILI FiKiR VE SANAT ESERLERiKANUNU ilE
ilGiıi BilGilENOiRME RAPORU1

(16 Aralık 2016)

BÖlÜM 1

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Değişikliği Çalışmaları Kapsamında
Eserlerin Umuma Açık Mahallerde Kullanılması ve Radyo-TV Kuruluşlarınca
Yayınlanması

ı.Temsil ve Umuma iletim Haklarının Kapsamı

Mevcut Durum:

Eser sahibinin temsil hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 24
üncü maddesinde işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim hakkı 25 inci maddesinde; bağlantılı hak sahiplerinin temsil ve umuma iletim
hakları ise 80 inci maddede düzenlenmiştir.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular

Temsil ve Um uma iletim Haklarını kapsamının netleştirilmesi ve özellikle son
dönemde ortaya çıkan yorum farklılıklarının giderilmesi amacıyla 24 üncü ve 25 inci
maddelere ve bağlantılı olarak 80 inci maddeye ilişkin olarak aşağıda belirtilen
konuların toplantı katılımcılarının görüş ve değerlendirmelerine sunulması
hedefle nme ktedi r:

• Umuma açık mahallerde (kafe, restoran, oteller vb.) radyo, televizyon veya
internet gibi araçlardan faydalanmak suretiyle eserlerin kullanılmasının
umuma iletim hakkının kapsamında yer aldığı yönünde açık düzenleme
yapılması.

lNot: Raporun hazırlanmasındaki kaynak: TelifHakları Genel Müdürlüğü'nün çalıştaylardadağıttığı
verilerdir.

Ergenekoncad. Ahmet Bey Plan No:IO Kat:6 Harbiye istanbul T 0212 246 3122 F 0212 246 3328 --------
E 5eyap@şe-yap.org.tr W www.se-yap.org.tr



SiNEMA ESERi YAPIMCIlARI MESLEK BiRıici

• Eserlerin CD, DVD gibi tespitler aracıhğjvla umumi mahallerde kullanımının
umuma iletim hakkı kapsamında düzenlenerek temsil hakkının doğrudan
temsille(bir eserin umumi mahallerde doğrudan doğruya gösterilmesi,
çalınması, okunması, oynanması gibi suretlerle temsil) sınırlandırılması.

• Umuma iletim hakkının ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar

2.lisanslamada Tek Muhatap Konusu:
Mevcut Durum:

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 1986 yılında yapilan değişiklikle
dört meslek birliği kurulmuş; yapılan değişikliklerle aynı alanda birden fazla meslek
birliği kurulmasına imkan tanınmış olup hali hazırda ülkemizde 27 meslek birliği
faaliyet göstermektedir. Ayrıca ilim ve edebiyat eseri yayımcıhğı alanında kurulmuş
bir de federasyon (YAYFED)bulunmaktadır.

Lisanslama işlemi halihazırda, kullanıcılar ve her meslek birliği arasında
sözleşme yapılması şeklinde yürütülmektedir. Müzik sektöründe faaliyet gösteren
dört meslek birliği (MESAM, MSG, MÜ-YAP ve MÜYORBiR) imzaladıkları protokol
çerçevesinde lisanslama faallvetlertnı birlikte yürütmektedir.

Sinema sektöründe faaliyet gösteren meslek birlikleri de birlikte hareket
kararı almış bulunmaktadır.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

• Tek muhatap ilkesinin sağlanabilmesini teminen her sektörde ilgili meslek
birliklerinin tamamının katılımıyla birer ortak lisanslama birimi teşekkül
ettirilmesinin zorunlu kılınması

• Ortaklisanslama birimleri tarafından takip edilecek haklar (Müzik eserlerinin
yayını ve umuma açık mahallerde iletimi, yeniden iletim, güzel sanat
eserlerinin yeniden satışı...)
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SiNEMA ESERi YAPIMCILARI MESLEK BiRıiöi
3. Tarife tespiti
Mevcut Durum:

Eser sahipleri veya bağlantılı hak sahıpleri meslek birlikleri, -riEser,icra, Yapım
ve Yayınların Kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliklite yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve
yayınların kullanırnmdan veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri
tespit ederler. Meslek birlikleri, tarifeler veya ortak tarifeleri her takvim yılının
dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirirler ve kamuoyuna duyururlar.

Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller arasındaki sözleşmeler, bu tarife
bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu belirlenecek bedeller
üzerinden yapılır.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

• Tarifelerin oluşturulmasında esas alınacak kriterler..
• Tarifelerin özellikle küçük işletmeler bakından makul seviyede belirlenmesine

yönelik tedbirler.

4. Tarife uyusmazlıklarının çözümü
Mevcut Durum:

Tarifelere ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde, mevzuatımızda halihazırda
Uzlaştırma Komisyonu düzenlenmiş olup tarafların Ekim ayında sözleşme
imzalayamamaları halinde Komisyonun kurulması taraflarca talep edilebilir.
Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Komisyon kurulur. Komisyon Bakanlıktan,
Rekabet Kurumundan, Ilgili meslek birlikleri temsilcilerinden ve kullanıcıları temsil
eden meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşur. Komisyon bir rapor hazırlayarak
Bakanlığa ve taraflara bildirir, taraflar bu tarifeler ya da uzlaşmaya vardıkları tarifeler
üzerinden sözleşme yaparlar.

Ergenekon cad. Ahmet Bey Plaza No:IO Kat:6 Harbiye istanbul T 02122463-322 F 0212 246 3328 -------
E sey;ıp@$e-yap_org.tr W www.se·yap.org.tr
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Ancak mevcut durumda, Uzlaştırma Komisyonunun yalnızca tarafları bir araya

getiren brr mekanizma olarakkaldığı ve etkinbir çözümbulmaktan uzaklaştığı
görülmektedir.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

• Tarife uyuşmazlıklarında, kullanıcılar ile meslek birlikleri arasında yaşanan
sorunların çözümü için hakem kurulu oluşturulması.

• Hakem kurulunda yer alacak üyelerin ve niteliklerinin belirlenmesi.
• Hakemkurulu karartarnun uygulanma biçimi.
• Hakem kurulu kararlarına itiraz süreci.

5. Müzik eserlerinde genişletilmiş lisanslama
Mevcut Durum:

Meslek birlikleri tüm haklar bakımından yalmz üyeleri adına ve yetki
belgelerinde verilen yetkiler çerçevesinde hak takibi yapmaktadırlar. Meslek birlikleri
yalnız yetki belgesi vermiş üyelerin temsilcisi durumundadır. Yetki belgesi ile verilen
haklar hak sahibinin yetki belgesinde belirttiği eserler için geçerlidir.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

• Müzik eserlerinin um uma açık mahallerde kullanımı ve radyo televizyonlar
aracılığıyla iletimi bakımından lisanslamanın meslek birliği üyesi olsun olmasın
tüm hak sahiplerini kapsayacak şekilde yapılması
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SiNEMA ESERi YAPIMCllARI MESLEK BiRıiGi
6.Sinema Eserlerinde itra,ı Sanatçıların ve Eser Sahiplerinin Haklarının
Güçlendirilmesi
Mevcut Durum:

5846 saytlrFikir veSanatEserlerikanun'ımB inci maddesi gereğince, "sinema
eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı,
animatöreserin birlikte sahibidir." Ayrıca Kanun'un 80 inci maddesi kapsamında
sinema eserlerinde yer alan icracı sanatçılar ile bir filmin ilk tespitini gerçekleştiren
film yapımcıları bağlantılı hak sahibidirler. Sinema eserleri üzerinde hak sahipliği
bulunanlar, Kanun'da öngörülen haklara sahiptir ve hak sahipleri mali haklarını süre,
yer ve muhteva itibariyle mahdut veya gayrımahdut, karşıhkh veya karşrlıksız olarak
devretme imkanına sahiptir.

Sinema sektörü temsilcileri tarafından sinema eseri üzerindeki hakların
sınırsız ve süresiz biçimde devredilmesi yönündeki yerleşmiş uygulama sebebiyle
icracı sanatçılar ve eser sahiplerinin telif bedellerini toplama imkanlarından mahrum
kaldıkları ifade edilmektedir.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

Fftmleri yayınlayan televizyon kuruluşları veya platformlar veya internet
üzerinden erişime sunanlara, sinema eseri sahipleri ve leracı sanatçılarına uygun bir
bedel ödeme yükümlülüğü getirilmesi.

BÖlÜM 2

MESLEK BiRıiKLERi YAPıSı VE iŞLEyişi
1. Meslek Birliklerinin kurulması ve faaliyet izni
Mevcut Durum:

5846 sayrtı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun li'nun 42 nci maddesi uyarınca; eser
sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ve ilim edebiyat eseri yayıncıları, üyelerinin ortak
çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak
ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere, Kültür Bakanlığınca
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tüzük ve tip statülere uygun olarak
tespit edilecek alanlarda birden fazla meslek birliği kurabilirler.
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SiNEMA ESERi YAPIMCIlARI MESLEK SiRılGi
Eser sahipleri veya icracı sanatçılar bakımından zorunlu organlarının asıl üye

sayısının dört katı kadar; yapımeılar veya radvo-televizvonkuruluştan bakırnrndarr bu
organların asıl üye sayısının iki katı kadar üye olma niteliklerini taşıyan gerçek veya
tüzel kişiler meslek birliği olarak faaliyet gösterebilmek için izin almak üzere
Bakanlığa başvurmak zorundadırlar. Meslek birlıkleri bu izni aldıktan sonra
kuruldukları alanda faaliyet gösterirler.

Aynı alanda, başka bir meslek birllğininkurulabilmesi için, yukarıda zikredilen
kurucu üye sayılarından az olmamak kaydıyla o alanda kurulmuş en fazla üyesi olan
meslek birliğinin üye tam sayısının 1/3'ü kadar üye olma niteliklerini taşıyan gerçek
veya tüzel kişilerfaaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvururlar. Bakanlığın bu
başvuruyu uygun bularak izin vermesi halinde faaliyet gösterirler. Her birlik ihtiyaçlar
doğrultusunda şubeler açarak çalışabilir.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

Meslek Birliklerinin hukuki statüteri. kurulmaları ve faaliyet izinlerinl
düzenleyen 42 nci madde ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan hususlara ilişkin
aşağıda belirtilen konuların toplantı katılımcılarının görüş ve değerlendirmelerine
sunulması hedeflenmektedir:

• Meslek birliklerinin hukuki ve mali statülerinin belirlenmesi
• Meslek birliklerinin kuruluş şartlarınınbelirlenmesi
• Aynı alanda yeni meslek birliği kuruluş şartlarının belirlenmesi

2. Meslek Birliklerinin yapısı
Mevcut Durum:

Meslek Birliklerinin yapısına ilişkin hususlar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu'nun 42 nci maddesinde; "Meslek birliklerinin ve federasyonun tip
statülerinde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik - bilim kurulu ve
haysiyet kurulu mecburi organ olarak düzenlenir. Bu birliklerin ve federasyon un

kuru/ması, kontrolü; denetlenmesi ile ilk genel kurultarını toplayabilmeleri için
gerekli en az üye sayısı, diğer ihtiyari orqanları, kurullarmm teşekkül tarzı, üye sayısı
ve görevleri üyeliğe girme, çıkma ve çıkanlma şart/an, şube/erini kurabilecek/eri
bölgelerin tespiti, yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları. gerçek ve özel
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SiNEMA ESERi YAPIMCllARI MESLEK BiRıiGi
hukuk tüzelkişileri ile olan ilişki/ert bu ilişkilerdeki hak ve yetkileri, üyeleriyle

olan mali ilişkileri, e/de edi/en telif ücreti ve tazrninatların dağıtımı ve diğer usul ve
esaslara ilişkin husus/ar; ilgili kuruluşlarttı görüşleri alındıktan sonra Kültür ve Turizm
Bakanltğmca hazırlanacak tüzükle belirlenir." şeklinde düzenlenmiştir.

FSEK'in42 nci maddesi hükmü uyarınca çıkarılan Eser Sahipleri ve Bağlantılı
Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük'ün 7 nci
maddesinde birliklerin amaç ve alanları; 8 inci maddesinde birliklerin kurulmasına
ilişkin hususlar; 10 uncu maddesinde birliklere üye olma hakkı ve üyelerin
yükümlülükleri; 11 inci maddesinde üyelik türleri belirtilmiş olup üyelik türleri
sırasıyla asıl üye (m.12), yararlanan üye (m.13) ve aday üye (m.14) olarak
düzenlenmiştir.

Birlik Organları ise Tüzük'ün 3 üncü bölümünde genel kurul (m. 21-25),
yönetim kurulu (m. 26-29), denetleme kurulu (m. 30,31), teknik-bilim kurulu (m.
32,33) ve haysiyet kurulu (m.34,3S) olarak düzenlenmiştir. Söz konusu hükümlerde
genel kurulun asıl üyelerden oluşacağı ve bahsi geçen birlik organlarında görev
yapacak kişilerin genel kurul tarafından asıl üyeler arasından seçileceği hüküm altına
alınmıştır. Anılan hükümlerde, bahsi geçen birlik organlarının oluşturulma süreçleri,
görev, yetki ve sorumlulukları ve toplanma usulleri ile ilgili hususlar da
düzenlenmiştir.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

MesLek Birliklerinin yapısını düzenlenen 42 nci madde ile ilgili olarak
uygulamada ortaya çıkan hususlara ilişkin aşağıda belirtilen konuların toplantı
katılımcılarının görüş ve değerlendirmelerine sunulması hedeflenmektedir:

• Meslek birliklerinin organlarının oluşturulmasına ilişkin hususların
belirlenmesi

• Meslek birliklerinin zorunlu organlarında yer alacak kişilerin niteliklerinin
belirlenmesi
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SiNEMA ESERi YAPIMCIlARI MESLEK SiRılGi
• Yabancımenşeili tüzelkişilerinmeslek birliği üyesi olmasıhususunun

değerlendirilmesi
• Farklı üyelik kategorilerinin oluşturulması ve oy kullanma haklarının

farklılaştırılmasına ilişkin hususlarınbelirlenmesi

3. Meslek Birliklerinin yetki ve görevleri
Mevcut Durum:

5846 sayılıFikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 42 nci maddesi uyarınca meslek
birlikleri üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların
idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını
sağlamak üzerekurulmaktadtr,

Aynı maddenin son fıkrasında "Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu
Kanunla tanınmış hakları, ülke içinde bu maddeye göre kurulan meslek birlikleri
dışında; başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez."
hükmüne yer verilmiştir.

5846 savıhFikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 42/A maddesi uyarınca meslek
birliklerinin görev ve yükümlülükleri şunlardır:

• Temsil ettikleri eser, icra, fonagram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin tüm
bilgileri Bakanhğa bildirmek ve ilgili kişilere açık bu bildirimi her üç ayda bir
güneellernek

• Üyesi olan hak sahiplerininfaaliyetlerinden kaynaklanan haklarırunldareslnl
hakkaniyete uygun koşullarda sağlamak

• Üyelerinin haklarının idaresine ilişkin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri,
dağıtım planlauna uygun olarak hak sahiplerine dağıtmak

• Yazılı talepte bulunan ilgili kişilere, temsil ettikleri eser, icra, fonagram ve
yapımlar ile ilgili bilgileri vermek

• Sözleşme yapılırken idare ettikleri haklara ilişkin olarak hakkaniyete uygun
davranmakla, kendi maddl ve/veya manevi menfaatleri bakımından gerekli
gördükleri indirim veya ödeme kolaylıklarını sağlamak

• Sözleşme yapılabilmesi için idaresini sağladıkları haklara ilişkin ücret
tarifelerini süresinde belirlemek ve belirlenen tarifeleri ve bu tarifelerdeki her
türlü değlşikllğ! süresinde duyurmak

• Hesaplarını yeminli malı müşavirlere onaylatmak
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SiNEMA ESERi YAPIMCILARI MESLEK BiRLiGi
Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

Meslek Birliklerinin yetki ve görevterini düzeriteyenEsetleri Kanunu'nunez/A
maddesi uyarınca uygulamada ortaya çıkan aksaklıklarla ilgili olarak aşağıda belirtilen
konuların toplantı katılımcılarının görüş ve değerlendirmelerine sunulması
hedeflenmektedir:

• 5846 sayılı Kanun'da öngörülen hakların, ülke içinde kurulan meslek birlikleri
dışında; "başkabirlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip
edilemeyeceğine ilişkin hükmün değerlendirilmesi ve yaptırımların
belirlenmesi

• Meslek birliklerinin üyeler ve kullanıcılar nezdinde etkin, şeffaf ve hesap
verebilir şekilde çalışmalarına yönelik yükümlülüklerin düzenlenmesi

• Meslek birliklerinin üyeleriyle ilişkilerinin ve yetki belgelerinin hukuki
niteliğinin belirlenmesi

• Meslek birlikleri tarafından zorunlu olarak takibi gerçekleştirilecek hakların ve
takibe ilişkin görev ve yükümlülüklerin belirlenmesi

• Meslek birlikleri zorunlu organlarında görevalacakkişilerin sorumluluklanna
ilişkin hususların belirlenmesi

4. Ortak lisanslama biriminin yapısı, görev ve yetkileri
Mevcut Durum:

UsanS"lama işlemihalihazırda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun
42/A maddesi uyarınca, kullanıcılar ve her meslek birliği arasında sözleşme yapılması
şeklinde yürütülmektedir. Müzik sektöründe faaliyet gösteren dört meslek birliği
(MESAM, MSG, MÜ-YAP ve MÜYORBiR) imzaladıkları protokol çerçevesinde
lisanslama faaliyetlerini birlikte yürütmektedir.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular;

4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştavda lisanslama faaliyetlerinin tek
muhatap üzerinden vürütülmesi hususunda mutabakat sağlandığı göz önünde
bulundurularak tek muhatap ilkesinin işleyişi kapsamında aşağıda belirtilen konuların
toplantı katıhmcılarının görüş ve değerlendirmelerine sunulması hedeflenmektedir:
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SiNEMA ESERi YAPIMCllARI MESLEK BiRıiGi
• Ortak lisanslama birimlerinin hukuki ve mali statülerinin belirlenmesi
• Ortaklisanslama birimlerininkuroluş: şartlannın behrlenmest
• Ortak lisanslama birimlerinin yapısının belirlenmesi
• Ortak lisanslama birimlerinin faaliyet alanlarının belirlenmesi
• Ortak lisanslama birimleri tarafından takibi yapılacak hakların ve takibin

kapsamının belirlenmesi
• .Ortak lisanslamabirimlerinin görev ve yetkilerinin sınırlarının belirlenmesi

5. Meslek birliklerinin denetimi ve yaptırımlar
Mevcut Durum:

MeslekBirliklerinin denetimi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun
42/B maddesinde düzenlenmiş olup, meslek birlikleri idari ve mali açıdan Kültür ve
Turizm Bakanlığı denetimindedir. Bakanlık, meslek birliklerinin bu Kanunla
belirlenmiş görev ve yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini her zaman-kendisi
denetleyebileceği gibi bu denetimin bağımsız denetim kuruluşlarına yaptınlmasını
meslek birliklerinden de isteyebilir. Bu kuruluşlarca yapılan denetimlere ilişkin
raporların bir örneğiBakanhğa gönderilir. Denetimler sonucu elde edilen bulgular
ışığında uygulanacak yaptırımlar da maddenin devamında düzenlenmektedir.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

Meslek Birliklerinin denetimi düzenleyen 42/B maddesi uyarınca uygulamadaortaya
çıkan aksakhklarla ilgili olarak aşağıda beJirtilen konuların toplantı katılımcılarının
görüş ve değerlendirmelerine sunulması hedeflenmektedir:

• Meslekbirliklerinin denetlenmesine Ilişkin hususların belirlenmesi
• Uyarı süreci ve tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesine yönelik yaptırımların

belirlenmesi
• Faaliyet izninin iptali ve iptale ilişkin koşullarınınbelirlenmesi
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6. Özel Kopyalama Harçlan
Mevcut Durum:

5846 sayilıFikir ve "Sanat Eserleri Kanunu'nun 44 üncü maddesine göre, her
türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi. CD, DVD gibi taşıyıcı rnatervatler
ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı ticari amaçlı
imal veya lthal eden gerçek ve tüzel kişiler, imalat veya ithalat bedeli üzerinden
yüzde üçü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek orandaki miktarı
keserek, ay içinde topladıkları meblağı, Kültür Bakanlığı adına özel bir hesaba
yatırmakla vükümlüdürler.

Söz konusu hüküm uyarınca, fikir ve sanat eserlerinin tespit edildiği taşıyıcı
materyaller ile bu eserleri çoğaitmaya yarayan teknık cihazlardan yüzde üçü
geçmemek üzere yapılacak kesintinin oranı, Bakanlar Kurulu Kararı (2013/5260 sayılı
BKK) ile belirlenmektedir.

Toplanan tutarın dörtte biri genelbütçeye gelirkaydedilmekte; dörtte üçü ise
"Fikir ve Sanat Eserlerini içeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğalttlmasma
Yarayan Teknik Cinazıarın Bedel/erinden Yaptlan Kesintilerin Kullanımına ilişkin Usul
ve Esas/ar Hakkında Yönetmelik" hükürnlerl çerçevesinde fikri mülkivet sisteminin
güçlendirilmesi ve kültürel sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla
kullanılmaktadır.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

• Özel kopyalama harçlarının toplanmasına vedağıtımına.ilişkin.usulveesaslar
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BÖlÜM 3

5846 Savılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Değişikliği Çalışmaları Kapsamında
Dijital Hak ihlalleri ile Mücadele ve Uygulamaya ilişkin Konular

1. FSEK.Md. 68 kapsamında 3 kat tazminat talebi
Mevcut Durum:

584-6 savthPlktr ve Sanat EserleriKanunu'nun 68 inci maddesinde mali haklara
tecavüz hallerine ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme
kapsamında hak sahiplerinden izin almaksızın mali hakların kullanılması halinde;
hakkı ihlal edilen hak sahibi kendisiyle sözleşme yapılmış olması halinde
isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin
en çok üç kat fazlasını isteyebilmektedir.

Söz konusu hükrnün Anayasaya aykın olduğu gerekçesiyle açıları davada,
Anayasa Mahkemesi, talep edilen bedelin 1-3 kat arasında belirlenmesi konusunda
karar verme yetkisinin mahkemenin takdirinde olduğuna dolayısıyla hükmün
Anayasaya aykırı olmadığınakarar vermiştir. Yargıtaykararlarında ise telif
tazminatının 1-3 kat arasında belirlenmesi konusunda mahkemenin takdir hakkının
bulunmadığı yönünde kararlar bulunmaktadır.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

.Mallhaklara tecavüz halinde 68 inci madde kapsamında öngörülen 3 kat
tazminat talebine ilişkin uygulamada doğan yorum farklılıklarının giderilmesi
bakımından aşağıda belirtilen konuların toplantı katılımcılarının görüş ve
değerlendirmelerine sunulması-hedeflenmektedir:
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• 68 nci madde hükmünde öngörülen 3 kat bedel talep yetkisine ilişkin hakimin

takdir yetkisinin değertendrrtlmest.

2. Hukuk Davalarında ispat Karinesi
Mevcut Durum:

5846 sayılı Kanunun 76/2 fıkrasl;ilBu Kanunkapsammda açılacakhukuk
dava/armda mahkeme, davacının iddianın doğru/uğu hakkında kuvvetli kanaat
oluşturmaya yeter miktar delil sunması hôlinde~ korunmakta olan eserler.
fonoqramtar. ıcralar. filmler ve yaym/an kuikmanlarm, bu Kanunda öngörülen izin ve
yetki/eri a/dık/anna dair belgeleri veya tüm yarar/anılan eser, fonoqram, icra, film ve
yaym/ann liste/erini sunmasını isteyebilir. Belirtilen belge veya liste/erin
sunu/amaması tüm eser, [onoqram, icra, film ve yaym/ann 'haksız kullanılmakta
olduğuna karine teşkil eder. ii hükmünü amirdir. Söz konusu hüküm gereğince, davacı
tarafından hakkının ihlal edildiği ne dair kuvvetli kanaat oluşturmaya yeter delil
sunulması halinde, ispatkülfetini davalıya vükleven bir düzenleme bulunmaktadır.
Özellikle meslek birliklerince yaptırılan tespitlerde anılan hükürnde yer alan karinenin
meslek birliğince temsil edilen tüm eserleri kapsayacak şekilde uygulanıp
uygulanamayacağıbakımından son dönemde yorumfarklılıklarıbulunmaktadır.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konu:

AnıLanhükmün .bakımmdan; son dönemde uygulamada doğan yorum
farklılıklarının giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen konuların toplantı
katılımcılarının görüş ve değerlendirmelerine sunulması hedeflenmektedir:

• 76/2 madde hükmünün, tüm tereddütleri ortadankaldıracak şekilde yeniden
düzenlenmesi,

3. Soruşturma ve Kovuşturmaya ilişkin Usul ve Esaslar
Mevcut Durum:

Hak sahibinin ve üyesi oldukları meslek birliklerinin 5846 savıh Kanun
kapsamında öngörülen ceza davalarında şikayet hakkını kullanabilmeleri
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bakımından sunmaları gereken belgeler ve sunulma süresi Kanunun 7S'inci

maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:-u71 ve 72 nci madde/erde sayı/an suç/ardan
dolayı soruşturma ve kovuşturma yapi/ması şikôyete bağlıdır. Yapi/an şikôyetln
geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi olduk/an meslek birliklerinin
haklarını kantt/ayan belge ve sair delttieri Cumhuriyet boşsavaııôına verme/eri
gerekir. Bu be/ge ve sair de/illerin şikayet süresi içinde Cumhuriyet boşsavcıluuna
verilmemesi hôlinde kovuşturmaya yer o/madığı kararı verilir.

Bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikôyete bağli suçlar
dolayısıyla başta Millı Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkifileri olmak
üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve malı hak sahibi
kişiler şikôvet haktarını kullanabilme/erini sağlamak amacıyla durumdan haberdar
edilirler "

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

-Hak sahibinin ve üyesi oldukları meslek birliklerinin 5846 sayılı Kanurt
kapsamında öngörülen ceza davaları bakımından şikayet hakkını
kullanabilmeleri için sunmaları gereken belgelerin belirlenmesi.

• Karşılıklı temsil ve işbirliği anlaşmaları uyarınca ülke içindeki bir meslek birliği
tarafından temsil edilen hak sahiplerinin haklarının takibi
bakımındansunmaları gereken belgelerin belirlenmesi. (uluslararası karşılıklı
temsil sözleşmeleri, veri tabanıarı ve bunun gibikaynaklarınkabul edilmesi
bakımından kriterler)

• Şikayet hakkının kullanılabilmesi bakımından belgelerin sunulma sürenin
yeniden değerlendirilmesi.

4.Ceza Davaları ve Bandrolsüzlük Suçu Bakımdan ietima ( FSEKmd.7l/l, 81/13)
Mevcut Durum:

Eser, icra,fonogram veya yapıma llişkln matihaklann hak sahiplerinden izin
almaksızın kullanılması halinde; S846 sayılı Kanun'un 71 inci maddesinde; hakkı ihlal
eden kişiler için hapis veya adli para cezası öngörülmüştür.
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Ayrıca 5846 sayılı Kanunun 81/13 maddesinde; bandrol yükümlülüğüne
aykırılığın aynı eserle ilgili olarak Kanunun 71 inci maddenin birinci fıkrasının (1)
numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi halinde, sadece 71 inci
maddeye göre cezaya hükmolunmasına ancak verilecek cezanın üçte biri oranında
artırılacağı düzenlenmiştir.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

• Radyo - televizyon kuruluşlarının haklarının ihlali halinde md.71 kapsamında
ceza davası açma yetkisinin tanınması yönündeki taleplerin değerlendirilmesi.

• Kanunda öngörülen bazı suçlar bakımından Ilekonomik suça ekonomik ceza"
ilkesi doğrultusunda düzenleme yapılması yönündeki taleplerin
değerlendirilmesi.

• Aynı eserle ilgili olarak; bandrolsüzlük suçu ile 71 inci maddenin birinci
fıkrasının (1) numaralı bendinde tanımlanan suçunbirlikte işlenmesi halinde
uygulanacak ceza bakımından md. 81/13'ün yeniden değerlendirilmesi.

5. Dijital alandaki hak ihlalleri ile mücadele
Mevcut Durum:

5846 sayılı Fikir ve Sanat EserleriKanunu'nun 25 inci maddesinde umuma
iletim hakkı kapsamında, eser sahibi, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda
eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak
konusunda münhasıran yetkilikilınmıştır. Aynı şekildebağlantılıhak sahiplerine de bu
hak tanınmıştır.

Kanun'un 71 inci maddesi gereği, umuma iletim hakkının ihlalihalindehapis
veya adli para cezasına hükmolunacağı öngörülmüştür.

Umurna iletimhakkımn ihla-lihalinde açılabtlecek hukuk ve ceza davalarının
yanı sıra, internet siteleri aracılığıyla gerçekleşen ihlaliere hızlı bir şekilde müdahale
edilerek ihlalin sonlandırılmasını sağlayan özel bir düzenleme olan Kanunun Ek 4
üncü maddesi ilehak sahiplerinin internet sitelerine başvurularnun sonuçsuz kalması
halinde Cumhuriyet Savcısı
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kararıyla, ihlali gerçekleştiren internet sitelerine erlşimin engellenmesine

irnkantanrnmrşnr.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

• "Uyar-kaldır sistemi" olarak adlandırılan ve Kanun'un Ek-4 üncü maddesinde
yer alan söz konusu koruma tedbirinin daha da etkinleştirilerek uygulamanın
iyileştirilmesi amacıyla 5651 Sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınmak
suretiyle yeniden düzenlenmesi.

• Dijital korsanlıkla mücadelede mevcut hükümlerin yeterliliğinin tartışılması ve
mücadelede etkinliğin artırılabilmesi amacıyla öngörülebilecek tedbirlerin
değerlendirilmesi.

BÖlÜM 4

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Değisikliği Çalısmaları Kapsamında
istisna ve Sınırlamalar

1. Kütüphanelerde Ödünç Verme Sistemi
Mevcut Durum:

"Kamuya Ödünç Verme Hakkı" kavramı 20. yy.'ın başlarında, halk
kütüphanelerinin sayısının hızla artmasıyla ortaya çıkmıştır. Ödünç verilen materyal
sayısının önemli boyutlara ulaşmasının kitap satış gelirlerini önemli ölçüde azalttığı,
bu durumun telafi edilmesi gerektiği düşüncesiyle birçok ülkenin mevzuatı içerisinde
ödünç verme hakkı, yer almaktadır.

Ülkemizde de, 5846 sayılı Fikir ve Sanat "Eserleri Kanunu'nun -23 üncü
maddesinin ilk fıkrasında; "bir eserin aslının veya çoğaltıImış nüshalarının
kiralanması. ödünç verilmesi, satışa çıkarılması veya diğer yollarla dağıtılması hakkının
münhasıran eser sahibine ait olduğu" ifade edilerek eserlerin ödünç verilmesi
konusunda eser sahiplerinin münhasıran yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı
şekilde icracı sanatçı ile fonagram ve film yapımcıları da 80 inci maddede gereğince
ödünç verme hakkına sahiptir.
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AB müktesebatında konuya ilişkin düzenlemeler, 2006/115/AT sayılı Fikri

Mülkivet Hakları Alanında Kiralama ve Ödünç Verme Hakları ile Bellrf Bazı Haklar
Hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde yer almaktadır.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

Kütüphaneler tarafından gerçekleştirilen ödünç verme faaliyetleri bakımından
aşağıda belirtilen konuların toplantı katılımcılarının görüş ve değerlendirmelerine
sunulması hedeflenmektedir:

-Kanun/da münhasır hak olarak öngörülen ödünç verme hakkı yerine adil
bedel talep hakkı getirilmesinin değerlendirilmesi

• Ödünç verme faaliyetlerinin sürdürülmesi kapsamında muhtemel yeni
sistemin işleyişine ilişkin usul ve esasların değerlendirilmesi (bedelin
belirlenme yöntemi, bedeli ödemekle yükümlü olacak kuruluşlar, toplanan
bedelin hak sahiplerine dağıtımı vb.)

2. Arsiv amaclı coğaltım ve kullanım
Mevcut Durum:

5846 sayılı Kanun'da; kütüphaneler, eğitim 'kurumları, müzeler ile kamu
arşivlerinin bünyelerinde bulunan eserlerin herhangi bir şekildeekonomik veya ticari
bir amaç güdülmeksizin, arşivlenmek amacıyla çoğaltılmasına veya dijital arşivlerin
belirli koşullar altında kullanıma sunulmasına yönelik bir istisna hükmü
bulunmamaktadır.

2001!29!AT sayilıBilgi Toplumunda TelifHakları ve Bağlaritilı Hakların Bazı
Yanlarının Uyumlaştırılması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde
eğitsel ve bilimsel amaçlar ile kütüphaneler ve arşivler gibi kamuya açık kurumların
yararı gibi durumlar için belirli istisna ve sınırlamalar getirilmesine imkan tanınmıştır.
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Bakanlığa Iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

• 5846 sayılı Kanun'darkütüphaneler, müzeler ve arşivlerinkoleksiyonlarında
bulunan eserlerin yok olmaması veya yıpranmaması gibi amaçlarla arşiv
oluşturulmasına yönelik olarak özel bir istisna hükmü öngörülmesi

e Dijital arşivlerin betirti koşutlar dahilinde, Derleme Kütüphaneteri içindeki
bilgisayarlar üzerinden kullanıcıların kullanımına sunulması bakımından özel
bir istisna hükmü öngörülmesi

3. Arızi veya tesadüfi kullanım
Mevcut Durum:

-S846 sayılı Kanun'da; bir eserin veyabelirli parçalarının nitelik ve nicelik
bakımından önem arz etmeyecek şekilde arızi veya tesadüfi olarak başka bir eser
veya materyal içeriğinde yer almasına yönelik serbesti bulunmamaktadır.

ı-001/29!AT sayılı Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı
Yanlarının Uyumlaştırılması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde
ise, bir eserin veya bağlantılı haklara konu ürünlerin başka bir materyale rastlantısal
o-larak dahil edilmesikonusunda üye devletlere serbest! tanınmıştır.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konu:

e Bir eserin, nitelik ve nicelik bakımından önem arz etmeyecek şekilde arızi veya
tesadüfi olarak kullanımına yönelik özel bir istisna hükmü öngörülmesinin
değerlendirilmesi
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4. Fotokopi ve benzer yöntemlerle çoğaltım
Mevcut Durum:

5846 sayılı Fikir ve SanatEserleriKanunu 22 nci madde gereğince; "Bir eserin
aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen,
doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser
sahibine aittir:"

2001/29/AT sayılı Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı
YanlarınınUyum1aştırılması Hakkında Avrupa Parlarnentosu ve Konsey Direktifinde
üye Devletlere reprografiye ilişkin bir istisna ve sınırlama olanağı verilerek, kağıt veya
benzeri ortamlarda her türlü fotoğraflama tekniği veya benzeri etkiye sahip bazı
diğer işlemler kutla nıtara k yapılan çoğaltmatarhakkında hak sahiplerinin adilbedel
almaları koşuluyla serbesti öngörülebileceği hüküm altına alınmıştır.

5846 savrtı Kanun'da fotokopi voluvla gerçekleştirilen çoğaltımlara özgü bir
hüküm bulunmamaktadır.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

- Fotokopi ve benzer vöntemlerleçoğaltımbakımındanKanbJn~da
öngörülebllecek muhtemelistisnanın kapsamının değerlendirilmesi(kısmi
çoğaltım, elde edilen kopyaların kullanım amacı ..)

-Fotokopi faaliyeti sonucunda bedel ödeme yüküm1ülerinin
belirlenmesi(sipariş üzerine çoğaitım hizmeti, doğrudan veya dolaylı
ekonomik menfaat sağlama kriteri..)

-Fotokopi faaliyetinin sürdürülmesi kapsamında muhtemel yeni sistemin
işleyişine ilişkin usul ve esasların değerlendirilmesi (adil bedelin belirlenmesi
yöntemi ve esasa alınacak kriterler, toplanan bedelin hak sahiplerine dağıtımı
vb.)
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SiNEMA ESERi YAPIMCIlARI MESLEK SiRılGi
5. Uzaktan Eğitim
Mevcut Durum:

5846 sayılıKanun'da yüz yüze eğitim ve öğretim amacına yönelik istisna
hükmü "Temsil Serbestisl" başlıklı 33 üncü maddede; "Yavımlanrruş bir eserin; tüm
eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan
veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat
şekilde açıklanması şartıyla serbesttir" şeklinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte
uzaktan eğitim faaliyetinin sürdürülmesi bakımından 5846 sayılı Kanun'da açık bir
düzenleme yer almamaktadır.

2001/29/AT sayılı Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı
Yanlarının Uyumlaştırıtması Hakkında Avrupa Partame ntos u ve1<onseyOire1<tifinde
ise ülkelere eğitim-öğretim amaçlı istisna getirilmesi imkanı tanınmış olup istisnanın
uzaktan eğitimi de kapsadığı vurgulanmaktadır.

Bakanlığa iletilen Değişiklik Talepleri Doğrultusunda Toplantıda Tartışmaya
Açılması Öngörülen Konular:

• 5846 saydt KanunJdavüzvüzeeğttimamaaytaöngörüten~st~snamnuzaktan
eğitimi de kapsayacak şekilde genişletilmesinin değerlendirilmesi

NOT: RaporunhazlTlanmasmdakikaynak,Telij HakiaTIGenel Müdürlüğü'nün
çalıştaylardadağıttığı veriterdir.
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