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Çarşamba Toplantıları 4 Mayıs 2016
Konuşmacılar: Yamaç Okur (yapımcı, Se-Yap yönetim kurulu üyesi), Serkan Çakarer
(yapımcı, Se-Yap yönetim kurulu üyesi)
Rekabet Kurumu "Sinema Hizmetleri Sektör Raporu" değerlendirmesi
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme

Yamaç Okur: Merhaba hoşgeldiniz. Bugün, Rekabet Kurumu Sinema Hizmetleri
Sektör Raporu'nu konuşacağız. Bildiğiniz gibi meslek birliği olarak özellikle VPF - Sanal
Kopya Bedeli ile ilgili Sinema Genel Müdürlüğü'ne sunduğumuz raporlar var. Rekabet
Kurumu "Sinema Hizmetleri Sektör Raporu" yaklaşık bir ay önce bize ulaştı. Oldukça
uzun bir rapor, tamamına Rekabet Kurumu internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sinema Hizmetleri Sektör Raporu
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSekt%C3%B6r+
Raporu%2fsinemasektor.pdf

Öncelikle raporda hangi konular ele alınmış, hangi konular yeterince

değerlendirilememiş bunları konuşalım istiyoruz. 22 Nisan 2016 tarihinde Rekabet

Kurumu, istanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle raporun sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumun ardından gerçekleşen panelde meslek birliğimizi yönetim kurulu
üyelerimizden yapımcı Yonca Ertürk temsil etti. Panelin moderatörlüğünü istanbul
Ticaret Üniversitesi iletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Çamdereli yaptı, diğer

katılımcılar istanbul Ticaret Üniversitesi iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Rıdvan

Şentürk, Sinema Salonu Yatırımcılar Derneği Başkanı Cenk Sezgin oldu. Sunumun

açılış konuşmasını istanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şaduman

Okumuş ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak yaptılar. Rekabet Kurumu

Başkanı konuşmasında Kültür ve turizm Bakanlığı Jetkililerinin toplantıya davet
edilmelerine rağmen katılmadıklarını özellikle vurguıaf

Rekabet Kurumu Sinema Hizmetleri Sektör Raporunun Tanıtımı ve
Değerlendirilmesi Konulu Panel
http://www.rekabet.gov.tr/tr -TR/G unceliReka bet -Kurumu-Sinema-H izmetleri-

Sektor-Raporunun-Tanitimi-ve-Degerlendirilmesi-Konulu-Panel
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Meslek birliği olarak raporun sunumundan sonra bir değerlendirme hazırladık, bugün
sizlerle paylaştıktan sonra değerlendirmemizi Rekabet Kurumu, Sinema Genel
Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı ile paylaşacağız.

Rekabet Kurumu bu raporu neden yayımladı? Bildiğiniz gibi MARS ve AFM birleşmesi

sektörün en önemli birleşmesidir. Bu tür durumlarda Rekabet Kurumu tarafından bir

onay verilmesi gerekir. Birleşme onayı verilmesi aşamasında hazırlanan olumsuz

raporlara rağmen birleşme kararı olumlu çıkmıştır. Rekabet Kurumu birleşmenin
ardından sektörü incelemeye başladı. Yaklaşık iki yıl önce meslek birliğimizle Rekabet

Kurumu uzmanları uzun bir toplantı yaptı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Sinema Hizmetleri Sektör Raporunun verileri 2014 yılına aittir. Meslek birliği olarak

bu raporun sektörü kapsadığını düşünmüyoruz. Özellikle yapımcı perspektifinden
uzak kaldığı görüşündeyiz. Rapor oluşturulurken bir anket yapılmıştı. Anket film

dağıtımcıları, sinema salonu sahipleri, yapımcılar ve sinema sektöründeki meslek
birlikleriyle yapıldı. Ancak her yapımcı meslek birliğiyle yapılabildi mi? Örneğin
Tesiyap meslek birliğiyle böyle bir anketin gerçekleştirilmediğini biliyoruz. Raporun
bazı bölümlerinde "yapım teşebbüsü" diye bir kavram geçiyor. Bu kavramı tam olarak

anlayamadık. Yapımcı bu şekilde nitelendirilmiş diye düşündük,

Raporun sonuç olarak, MARS AFM birleşmesinden başlayan süreçle sektörde oluşan
sorunları tespit ettiğini ancak mevcut durumu onayladığını görüyoruz. Veriler
konusunda da eksiklikler tespit ettik. Sektöre hakim olmamak rapora yansıyor.

Biraz "Dikey Bütünleşme" konusundan bahsedelim, Serkan sen anlatabilir misin?

Serkan Çakarer: Rapor, sektördeki dikey yapılanma ve dijitalleşme sürecinde yaşanan

sorunlara doğrudan odaklanmıyar. Panelde de söylendiği gibi, Rekabet Kurumu belli

başlı sektörleri inceliyor ve raporlama yapıyor. Sinema ile ilgili yapılan çalışma da bu
kapsama giriyor. Raporun içinde Avrupa Gözlemevi araştırmasının verileri de var, yıl
içinde üretilen filmlerin sayısı ve seyirci adetleri de var. Dikey yapılaşma konusunda

raporda bilgi ve tespitler yer alıyor ancak bu konuda yapımcılann görüşlerine yer
verilmediği görülüyor. Rekabet Kurumu, birleşmenin tüketiciye vereceği zarara
odaklanıyar. Birleşme sonrasında sektöre başka şirketler girebilir mi sorusunu
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yöneltiyor. Bilet fiyatlarında nasıl bir değişim olacağı sorusu üzerinde duruyor. Oysa

Türkiye'de başka riskler var. Yerli film üretimi, Kültür Bakanlığı yapım destekleri,
üretilen filmlerin seyirciye ulaşabileeeği salon bulamaması, bazı dağıtım şirketlerinin
tasfiye olması gibi sorunlar var. Raporda bu sorunlara odaklanılmadığını
söyleyebiliriz.

Yamaç Okur: Panelde şöyle bir soru sordum, birleşme gerçekleşmeden önce Mars

grubunun cirosu hangi faaliyet kalemlerinden geliyordu? Örneğin, reklam, dağıtım,
film ithalatı, film yapımeılığı gibi kalemler. Bir de bugün hangi kalemlerden ciro elde
ettiğine bakılmalı. Bu rakamlar yan yana konduğunda ortaya çıkan tablo önemli bir

sonuç verecektir. Rekabet Kurumunun bu verilere ulaşma yetkisi var. Raporda yer
almamış olması önemli bir eksikliktir.

Serkan Çakarer: Raporda Tiglon dağıtım şirketinin iflas etmesinden, Fida Film'in

iflasından da bahsediliyor ancak sebepleri ortaya konulmuyor. Dijital dönüşümle ilgili

bölümde sinema salonlarının yatırımından bahsedilirken, filme yatırım yapan
yapımeıdan bahsedilmemiş olması da önemli bir eksiklik. Dikey yapılaşmanın
doğrudan film yapımına etki ettiğini rapor ortaya koyamıyor.

Yamaç Okur: Meslek birliği olarak bizim isteğimiz, sistemin kurallarının net ortaya
konabilmesi. Yoksa şirket isimleri önemli değiL. Raporda örnek olayların yer alması

gerektiğini düşünüyoruz. Dikey yapılaşma konusu, aynı grubun sinema salon

işletmeciliği dışında, dağrtırncıhk, ithalatçılık, yapımeılık, reklam pazarlaması yapması
sektörün dinamiklerini değiştirdi. Bu durum yapımeıları doğrudan etkiliyor.

Sanal Kopya Bedeli (VPF) konusuna gelecek olursak içinde olduğumuz sistem şeffaf
bir sistem değiL. Dijital dönüşümle ilgili farklı sinema grupları farklı sözleşmeler

gerçekleştirmişler. Raporumuzda bu durumla ilgili şu soruları gündeme getiriyoruz,

Bütün bu farklı uygulamalar rekabet hukuku açısından sorun teşkil ediyor mu?

Mars grubu filminiz bir hafta vizyonda kalsa sizden 650 USD VPFbedeli alırken, diğer

şirket hasılata göre bir uygulama sürdürüyor.

Yerli ve yabancı filmler aynı şartlarda Sanal Kopya Bedeli (VPF) ödüyor mu?

Mars grubunun stüdyo filmleriyle yerli filmlere uyguladığı Sanal Kopya Bedeli (VPF)
aynı mı?
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Sanal Kopya Bedeli (VPF) uygulaması dünyanın her yerinde 35 mm den dijitale

geçmeyi sağlayan finansal bir uygulamadır. Türkiye bu dönüşümde gecikti, yöntemler

yeni konuşulmaya başlandı. Yeni açılan bir sinema salonu zaten dijital sistem ile
açıldığı için neden Sanal Kopya Bedeli (VPF) ödendiğinin sorulması gerekir. Raporda
bu konu yer almıyor, yurt dışı ile yapılan kıyaslama, değerlendirme bulunmuyor.

Meslek birliği olarak raporu değerlendirdiğimizde dört sonuç elde ettik.

• Veri ve bilgilerin yorumunda yanlışlıklar var. Ortaya eylem planı konamıyor.

• Dikey yapılaşma ve Sanal Kopya Bedeli (VPF) uygulamalarıyla bağlantılı olarak

Kültür ve Turizm Bakanlığı konuya dahilolmuyor ve yasal düzenlemeleri
başlatmıyor.

• Dikey yapılaşmaya rapor dikkat çekiyor ama negatif sonuçlara vurgu
yapmıyor.

• 2016 Nisan ayında, Mars grubu sinemalarının Kore'li bir sinema zincirine

satıldığı haberini okuduk. Raporda bu satışa değinilmediği gibi panelde de bu

konu konuşulmadı.

Serkan Çakarer: istanbul başta olmak üzere, illerdeki cadde sinemaları hızla
kapandığından üretilen filmlerin gösterime girebileceği mecra sorunumuz olduğunu

düşünüyorum. Örneğin istanbul'a 10 tane cadde sinema salonu lazım. Ankara ve
izmir için de aynı durum geçerli. Kültür Bakanlığı'nın bu konuda kaynak ayırması

gerekiyor. Türkiye'de sinema izleyicisinin %70 i Alışveriş Merkezinde film izliyor. Otör

sinema filmlerinin gösterilebileceği sinema salonu istanbul'da yok. Anadolu
illerindeki bağımsız salonların da durumu çok iyi değil,

Yamaç Okur: Hazırladığımız bu raporu Rekabet Kurumu ve Sinema Genel

Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Geçmişte yaptığımız çalıştay gerçekleştirme talebimizi
de bu şekilde yinelemiş olacağız. Bu konuda dava açmak isteyen üyelerimizi

avukatımıza yönlendirebiliriz. Fikirlerimizi ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz.

Bizden görüş istendiğinde destek olabiliriz.
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5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasa değişikliği çalışmaları

Yamaç Okur: Aralık ayında Telif Hakları Genel Müdürü Ali Atlıhan sinema meslek

birliklerini ziyaret ederek 5846 sayılı Telif yasasının neden değiştirilmesinin
gerektiğine dair görüşlerimizi istedi. Meslek birlikleri avukat ve temsilcileriyle bu
raporu kısa sürede hazırlayarak kendilerine sunduk. 18 Nisan 2016 tarihinde
avukatımızın katıldığı aynı zamanda tüm meslek birliklerinin yer aldığı bir toplantı
Ankara'da gerçekleşti ve yasada değişmesi muhtemel maddeler paylaşıldı. Ardından

da geçtiğimiz hafta Telif Hakları Genel Müdürü ve uzmanları konuyla ilgili buraya

geldiler ve bizlerle bir toplantı gerçekleştirdiler. Son toplantıda sinema meslek

birlikleri olarak yeni yasada olmasını beklediğimiz temel konuları yazılı olarak

yineledik. Bu arada elimizde bir yasa taslağı yok.
Anladığımız kadarıyla Telif Hakları yasası Mayıs ayında TBMM'ne gidecek. Sinema
yasasının da sonbaharda Meclis'e gönderilmesini bekliyoruz. Bahsi geçen yasa
değişiklikleri geçtiğimiz hafta Başbakan tarafından açıklanan Kültür Paketi'nde de yer

alıyordu.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasında sinema sektörü açısından yer alması

gereken temel maddeleri şöyle sıralayabiliriz.

• Meslek birliği kavramı yasada korunmalı - Bu talebin amacı meslek
birliklerinin mevcut faaliyetlerinin devam etmesini sağlayabilmektir.

• Ortak Lisanslama Birimi ihtiyari olmalıdır - Telifin sadece ortak lisanslama

birimi eliyle toplanması söz konusu olduğunda, bir sebepten telif
toplanamadığında meslek birliklerinin sistemdeki tıkanıklığı giderebilmesini

sağlaması açısından eklenmiştir. Ortak lisanslama birimi paranın toplanacağı
merkez olacağı için ihtiyari olmalıdır.

• Kişisel Kopyalama Harcı bedeli meslek birlikleri eliyle hak sahiplerine
dağıtılmalıdır. Kişisel kopyalama harcı ülkemizde toplanıyor ancak bu bedelin

çok küçük bir kısmı meslek birliklerine geri dönüyor. Yeni yasada %40'dan az
olmamak koşuluyla meslek birliklerine verileceği taahhüt ediliyor. Biz bu oranı
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az buluyoruz. En az %80'lik kısmının meslek birliklerine dönmesi gerektiğini

düşünüyoruz.

• Yeniden iletim Hakkı, kısaca şöyle anlatabiliriz. Örneğin TRT kanalına filminizi
sattınız. TRT'ye satılan film, farklı dijital platformlarda tekrar gösteriliyor. Bu

gösterimlerden TRT'ye ödemeler yapılıyor. Bu gösterimlerden yapımcıya da

telif ödemesi yapılabilmesini sağlamaya çalışıyoruz.

• Uygun Bedel Hakkı - Yayın lisans bedeli konusunda bir oran önermedik. Yerel
televizyonlarda sinema filmleri ve diziler tekrar tekrar gösteriliyor. Burada

özellikle oyuncuların bir mağduriyeti söz konusu. Tekrarlanan gösterimler için

uygun bedel ödemesi yapılmasını talep ediyoruz. Bu madde özellikle eser

sahibi meslek birliklerini ilgilendiriyor.

• Umuma açık mahal gösterimleri, burada hedef otellerden toplanacak telif
bedeli. Otelodalarında izlenen filmlere telif ödenmiyor. Meslek birlikleri

tarafından hazırlanacak tarifeler üzerinden telif toplanabilmesini talep
ediyoruz. Müzik meslek birliklerinin bu konuda toplu takip yetkileri var.

• FSEKmadde ek 2 özel durum için yapılan öneri, 1995 yılı öncesinde üretilen
filmlerin eser sahipliği sıfatı sadece yapımcıya aitti. 1987 yılında yapılmış bir
filmin gösteriminden doğacak telifin hak sahiplerine ödenmesinin sağlanması

amacıyla önerdiğimiz bir maddedir.

• Kayıt tescil ve bandrol yetkisi meslek birlikleri eliyle yönetilmeli. Yeni kanunla
kayıt tescilin ve bandrol verilmesinin meslek birliklerine verilmesini talep
ediyoruz. Örneğin yayıncılar bandrolü yayıncılar federasyonu üzerinden
veriyorlar. Bizler de benzer bir sistem olmasını talep ediyoruz.

Teşekkür ederiz.
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