Bilimsel Makalelerde
Yasal Sorumluluklar
‹. Hamit HANCI
FSEK:Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Bilimsel bir araﬂt›rman›n tamamlanmas› ancak yay›mlanmas› ile gerçekleﬂir.
Böylece araﬂt›rmayla elde edilen sonuçlar bilim dünyas›na sunulur ve paylaﬂ›l›r.Bu nedenle
makalenin yay›mlanmas› süreci önemli bir aﬂamad›r.Bu süreçte araﬂt›rmac›n›n iki temel
sorumlulu¤u vard›r.Bunlardan birincisi makaleyi uygun yap›da haz›rlayarak bilginin
aç›k,anlaﬂ›l›r ve yal›n bir biçimde aktar›lmas›n› sa¤lamak, ikincisi ise hukuki aç›dan belli
ilkeleri göz önünde bulundurmakt›r.
‹yi bir araﬂt›rma makalesi yazmak,o araﬂt›rmay› yapmak kadar önemlidir..
Bilimsel dergiler genellikle belli konu alanlar›na yönelik yaz›lar› kabul etti¤inden,çal›ﬂman›n
konusuyla ilgili bir derginin seçimi önemlidir.Ayr›ca baﬂvuru s›ras›nda seçilen derginin yay›n
kurallar›na da uyulmas› gerekir.Sonuçta,makalenin oldu¤u gibi bas›ma kabul
edilece¤i,önerilen birtak›m de¤iﬂiklikler yap›ld›ktan sonra kabul edilece¤i ya da
reddedilebilece¤i de göz önünde bulundurulmal›d›r.
Makale reddedildi¤i taktirde üzerinde yeniden çal›ﬂ›ld›ktan sonra baﬂka bir dergiye
gönderilebilir.
Makalenin Yazarlar›
Araﬂt›rmay› bir ya da birden fazla kiﬂi yapm›ﬂ olabilir.E¤er araﬂt›rma birden fazla kiﬂi
taraf›ndan yap›lm›ﬂsa ,bunlar›n makale yazar› olarak adlar›,katk› pay›ndaki önceliklerine
göre s›ralanmal›d›r.Uluslararas› T›p Dergileri Editörler Kurulu , yazar olabilmenin ölçütlerini
araﬂt›rman›n planlanmas›na,verilerin incelenmesine ve yorumlanmas›na,makalenin kaleme
al›nmas›na ve son biçimin gözden geçirilmesine kat›l›m olarak belirtmektedir.Yukar›daki
katk›lardan birini sa¤lamaks›z›n,yaln›zca araﬂt›rman›n yap›ld›¤› birimin sorumlusu

Prof. Dr. ‹. Hamit HANCI
Ankara Ü. T›p Fak. Adli T›p A.B.D. - ANKARA

107

TÜRK TIP D‹Z‹N‹

olmak,maddi kaynak sa¤lamak,verilerin toplanmas›na yard›m etmek ve istatistiksel
de¤erlendirmeler yapmak ise yazar olmaya yetmeyen katk›lar olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Yazar olmaya yetmeyen katk›lar yapan birey ve kuruluﬂlara, makalenin sonunda yer verilen
“yazar notlar›”nda teﬂekkür edilmelidir.
Fikir ve sanat eserlerinin geliﬂimi, eser üzerindeki haklar›n himayesi ile yak›ndan ilgilidir.
Eserden do¤an haklar›n himayesi özgün eser yarat›lmas›n› teﬂvik eder ve yarat›c›s›na gerekli
manevi ye ekonomik orta-m› sa¤lar. Fikir ye sanat eserlerinin ülke s›n›rlar› ötesinde de
yay›lma özellikleri vard›r. Ulusal kanunlar, fikir ve sanat eserlerinin sahiplerini sadece ülke
içindeki davran›ﬂlara ve idari makamlar›n keyfi davran›ﬂlar›na karﬂ› koruyabilmektedir. Oysa
teknolojik ve sosyal alandaki geliﬂmeler ve özellikle haberleﬂme ve ulaﬂt›rma araçlar›n›n
büyük h›zla geliﬂmesi, bu koruman›n ülke d›ﬂ›nda da gerçekleﬂtirilmesi gere¤ini ortaya
ç›karm›ﬂt›r.
Etkili bir koruma sa¤lanabilmesi için 11 ülke taraf›ndan ilk önce 1883 y›l›nda s›nai haklar›n
uluslar aras› himayesi için Paris Birli¤i Konvansiyonu kabul edilmiﬂ, fikir ve sanat eserleri
üzerindeki haklar için de 1886 tarihinde “Edebi ve Artistik Eserlerin Himayesi için Bern
Sözleﬂmesi “ imzalanm›ﬂt›r.Bu sözleﬂme fikir ve sanat eserlerinin korunmas› ile ilgili ilk
uluslar aras› metindir.
Bern Sözleﬂmesinin amac› bütün üye devletler için yeknesak fikri hukuk kurallar›
koymaktan ziyade, eser sahibinin haklar›n› gerek kendi ülkesinde gerek-se üye ülkelerde
etkili biçimde korumakt›r.
Sözleﬂme kabulünden bu yana,1896 y›l›nda Paris’te,1908 y›l›nda Berlin’de, 1928 y›l›nda
Roma’da, 1948 y›l›nda Brüksel’de, 1967 y›l›nda Stockholm’de ve nihayet 1971 ve 1979
y›llar›nda Paris’te olmak üzere, müteaddit revizyon ve de¤iﬂikliklere u¤ram›ﬂt›r.
Türkiye ise 1951 y›l›nda, Bern Sözleﬂmesinin 1948 tarihinde Brük-sel’de de¤iﬂtirilen metnine
kat›lm›ﬂt›r.
Fikri Hukukla ilgili uluslararas› anlaﬂmalardan biri de komﬂu haklar›n korunmas› ile ilgili
26.10.1961 tarihinde Roma’da imzalanan Roma Anlaﬂmas›d›r.Türkiye bu anlaﬂmaya,
12.07.1995 tarihi itibariyle taraf olmuﬂtur.
Fikir ve Sanat Eseri Kavram› ve Eser Türleri
Arapça bir sözcük olan “eser”in sözlükteki ve günlük hayattaki Türkçe karﬂ›l›klar›n› “iz”,
“iﬂaret”, ‘belirti’ ve ‘im” gibi sözcükler oluﬂtur-maktad›r. Eserin hukuktaki tan›m› ise FSEK
m. 1 /B’ n›n a bendinde yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.Buna göre;”eser, sahibinin hususiyetini
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taﬂ›yan ve ilim ve edebiyat,musiki,güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak say›lan her nevi
fikir ve sanat mahsullerini” ifade eder. Bu tan›mdan da anlaﬂ›laca¤› gibi, fikir ve sanat
eserleri hukukunun himaye konusu, sa-nat,bilim ve edebiyat alan›nda özellik taﬂ›yan
yaratmalard›r.
Eser kavram› için herkesçe kabul edilebilecek genel k›staslara ihtiyaç vard›r.Nitekim FSEK
de eser için baz› k›staslar öngörmüﬂtür.Eserin tan›m›n› yapmak güç olmakla birlikte
eseri,kiﬂinin duygu ve düﬂünceleri arac›l›¤›yla yarat›c› bir faaliyet sonucu meydana
getirdi¤i,hukuki bak›mdan de¤er ifade eden ve toplumun kültürünü zenginleﬂtiren ürün-ler
olarak tan›mlayabiliriz.
5846 SAYILI F‹K‹R VE SANAT ESERLER‹ KANUNU

Fikir ve Sanat Eserleri
A) Tarif
MADDE 1- Bu kanuna göre eser; sahibinin hususiyetini taﬂ›yan ve aﬂa¤›daki hükümler uyar›nca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eserleri
say›lan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür.
B-(Ek:21.2.2001-4630/2)
Bu kanunda geçen tan›mlardan ;
a) Eser:Sahibinin hususiyetini taﬂ›yan ve ilim ve edebiyat,musiki,güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak say›lan her nevi fikir ve sanat mahsullerini;
b) (De¤iﬂik:3.3.2004-5101/28.md.) Eser sahibi: Eseri meydana getiren (……)* kiﬂiyi;
c) ‹ﬂlenme eser:Di¤er bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve iﬂleyenin hususiyetini taﬂ›yan fikir ve sanat
mahsullerini;
d) Derleme eser: Özgün eser üzerindeki haklar sakl› kalmak kayd›yla,ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevas› seçme ve düzenlemelerden oluﬂan ve
bir düﬂünce yarat›c›l›¤› sonucu olan eseri;
I.‹L‹M VE EDEB‹YAT ESERLER‹
MADDE 2- ‹lim ve edebiyat eserleri ﬂunlard›r:
1. Herhangi bir ﬂekilde dil ve yaz› ile ifade olunan eserler ve her bilim alt›nda ifade edilen bilgisayar programlar› ve bir sonraki aﬂamada program sonucu
do¤urmas› koﬂuluyla bunlar›n haz›rl›k tasar›mlar›,
2. (De¤iﬂik: 2936-1.11.1983) Her nevi rak›slar, yaz›l› koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri.
3. Bedii vasf› bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette foto¤raf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, co¤rafya ve
topo¤rafyaya ait maket ve benzerleri, her çeﬂit mimarl›k ve ﬂehircilik tasar›m ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasar›m ve
projeleri.
Arayüzüne temel oluﬂturan düﬂünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar program›n›n herhangi bir ö¤esine temel oluﬂturan düﬂünce ve ilkeler
eser say›lmazlar.

FSEK’in 1/B maddesinde öngörülen tan›m dikkate al›nd›¤›nda bir fikir ve sanat ürününün
eser olarak nitelendirilebilmesi için iki unsuru haiz olmas› gerekir.Bunlardan ilki, fikir ve
sanat ürününün “sahibinin hususiyetini taﬂ›mas›”, ikincisi ise ‘kanunda say›lan eser
kategorilerinden birine dahil olmas›’d›r.
FSEK’te “sahibinin hususiyetini taﬂ›mak” ifadesi , “özgün olma” veya “yarat›c› özellik
taﬂ›ma” olarak adland›r›lmaktad›r
Fikri çaba gözle görülebilir,elle tutul-abilir,kulakla duyulabilir,k›saca alg›lanabilir olmal›d›r.
FSEK,eser türlerini 2,3,4 ve 5. maddelerinde “ilim ve edebiyat eser-leri”, “musiki eserleri”,
“güzel sanat eserleri” ve “sinema eserleri” olmak üzere 4 ayr› ana baﬂl›k alt›nda tanzim
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etmiﬂtir.Bunlara ilave olarak 6. maddede “iﬂlenmeler ve derlemeler” kenar baﬂl›¤› alt›nda
iﬂlenme eserlere yer verilmiﬂtir.
‹lim ve edebiyat eserleri Kanunun 2’inci maddesinde 3 bent halinde düzen1enmiﬂ
olup,kapsam olarak en geniﬂ eser grubunu oluﬂturmaktad›r.Birinci bentte; “dil ve yaz› ile
ifade olunan eserler”e ve “bilgisayar programlar›”na, ikinci bentte; “sözlü olmayan sahne
eserlerine’,üçüncü bentte ise; “bedii vasf› bulunmayan bilimsel ve teknik resim,foto¤raf
eserleri,haritalar,kroki ve benzeri eserler” e yer verilmiﬂtir. Herhangi bir ﬂekilde dil ile ifade
edilen eserlerin yay›n›nda danslar, pandomimalar, sözsüz sahne eserleri, teknik ve bilimsel
nitelikte foto¤raf eserleri, harita,plan ve projeler, krokiler,co¤rafya ve mimarl›¤a ait maketler
ve benzerleri ayn› ana grup alt›nda toplanm›ﬂt›r.
Dil ve yaz› ile ifade olunan eserler geniﬂ bir fikir alan›n› kapsarlar. Bu eserler, hikaye, roman,
ﬂiir, tiyatro oyunlar›n› kapsad›¤› gibi, bilim-sel konferanslar›, monografileri, siyasi nutuklar›,
e¤lendirici sohbet tar-z›nda konuﬂmalar›, çocuk hikayelerini ve benzerlerini kapsar. Bu tür
fikir ve sanat ürünlerinin ilim ve edebiyat eseri say›labilmesi için, onlar›n mutlaka yaz› ile
tespit edilmiﬂ olmalar› gerekmez. Bu araç veya olanak yaz›, çizgi, rakam, formül veya söz
olabilir. Örne¤in ﬂifahen söylenmiﬂ bir ﬂiir, kamuya sunuldu¤u andan itibaren eser olarak
korunur. Yine dil ve yaz› ile ifade olunan eserlerde konunun mutlaka bilimsel veya edebi
olmas› da ﬂart de¤ildir.Siyasal, sosyal ve dinsel düﬂünce ve fikirler de, ilim ve edebiyat eseri
say›l›rlar. Yine kullan›lan dilin yabanc› veya ölü bir dil oluﬂu da önem taﬂ›maz.
Bilimsel eserlerde ise, konu ve muhtevan›n dil ile ifade olunan di¤er eserler kadar yarat›c›l›k
veya ba¤›ms›zl›k taﬂ›mas› ço¤u zaman söz konusu de¤ildir. Bu nedenle bu tür eserlerde daha
çok bilimsel tasniflerin ve ifade ﬂeklinin orijinalli¤i yeterli olacakt›r.
FSEK’in 2.maddesinin 3.bendinde;”bedii vasf› bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette
foto¤raf eserleriyle,her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, co¤rafya ve
topo¤rafyaya ait maket ve benzerleri,her çeﬂit mimarl›k ve ﬂehircilik tasar›m ve
projeleri,mimari maketler,endüstri,çevre ve sahne tasar›m ve projeleri” ilim ve edebiyat
eserlerinin son alt grubu olarak düzenlenmiﬂtir. Maddede say›lan eser türleri s›n›rland›r›c›
olup,bunlar› k›yas yoluyla geniﬂletmek mümkün de¤ildir.
Bu tür eserlerde estetik nitelik önem taﬂ›maz;ﬂayet estetik,nitelikleri de varsa sadece ilim ve
edebiyat eseri olarak de¤il ayr›ca güzel sanat eseri olarak da korunurlar.Bu kategoriye giren
eserlerin amac› belirli bir bilimsel veya teknik konuyu yüzey ya da cisim halinde
canland›rarak ö¤-retmek yahut aç›klamakt›r.Bu nedenle bu amaca hizmet etmeyen,ö¤retici
niteli¤i bulunmayan reklam ve propaganda afiﬂleri,ilanlar, vakit geçirmeye yarayan çeﬂitli alet
ve oyunlar, katalog ve fiyat listesindeki re-simler korunmazlar.
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Bilimsel ve teknik nitelikteki foto¤raf ve resimlerin eser say›labilme-si için, bunlar›n da
sahiplerinin hususiyetini taﬂ›malar› gerekir. Burada da hususiyet muhtevada veya ﬂeki1de
olabilir,ancak bu katagoride özellik daha çok muhtevada belirmektedir.
‹ﬂlenme Eser Kavram›
FSEK, ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserlerinin
yan›nda bir de an›lan bu eserlerden faydalanmak su-retiyle o1uﬂturulan bu nedenle de
ba¤›ms›z bir eser grubu olarak nitelendirilemeyecek bir eser türü olan iﬂ1enme eserleri 6.
maddede düzenlemiﬂtir.
FSEK’›n 4630 say›l› kanun ile de¤iﬂik 1/B hükmünün c bendine göre;iﬂlenme eser,“ di¤er
bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve
iﬂleyenin hususiyetini taﬂ›yan fikir ve sanat eserlerini ifade eder”.
FSEK
C) ‹ﬁLENMELER
MADDE 6- Di¤er bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nisbetle müstakil olmayan ve aﬂa¤›da baﬂl›calar› yaz›l› fikir ve sanat mahsulleri
iﬂlenmelidir.
1. Tercümeler;
2. Roman, hikaye, ﬂiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu say›lan nevilerden bir baﬂkas›na çevrilmesi.
3. Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulmas› veya filme al›nmaya ve radyo ve televizyon ile yay›ma müsait bir ﬂekle
sokulmas›;
4. Musiki aranjman ve tertipleri;
5. Güzel sanat eserlerinin bir ﬂekilden di¤er ﬂekillere sokulmas›;
6. Bir eser sahibinin bütün veya ayn› cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulmas›;
7. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi;
8. Henüz yay›mlanmam›ﬂ olan bir eserin ilmi araﬂt›rma ve çal›ﬂma neticesinde yay›mlanmaya elveriﬂli hale getirilmesi (ilmi bir araﬂt›rma ve çal›ﬂma
mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler, bundan müstesnad›r.);
9. Baﬂkas›na ait bir eserin izah veya ﬂerhi yahut k›salt›lmas›,
10. Bir bilgisayar program›n›n uyarlanmas›, düzenlenmesi veya herhangi bir de¤iﬂim yap›lmas›;
11. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya ç›kan veri tabanlar› (Ancak, burada
sa¤lanan koruma, veri taban› içinde bulunan veri ve materyalin korunmas› için geniﬂletilemez).

‹ﬂleyenin hususiyetini taﬂ›yan iﬂlenmeler, bu kanuna göre eser say›l›r.
An›lan maddeye göre; “istifade edilen eserin sahibinin haklar›na zarar getirmemek ﬂart›yla
oluﬂturulan ve iﬂleyenin hususiy-etini taﬂ›yan iﬂlenmeler , bu kanuna göre eser say›l›r“.
Kanun iﬂlenme eser kavram›n›n tan›m›ndan baﬂka m.1/B’nin d bendiy1e “derleme eser“
kavram›n› da tarif etmiﬂtir.Buna göre; “derleme eser,özgün eser üzerindeki haklar sakl›
kalmak kayd›yla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevas› seçme ve düzenlemelerden
oluﬂan ve bir düﬂünce yarat›c›l›¤› olan eseri ifade eder”.Derlemeler de iﬂlenme eserler
aras›nda yer alan fikri ürünlerdir.
-‹ﬂlenme eserlerde, bir yararlan›lan as›l eser, bir de iﬂlenme eser mevcuttur.Bu unsur
gere¤ince,oluﬂturulacak bir iﬂlenme eserin, mev-cut bir eserden yararlan›larak ve as›l esere
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sad›k kal›narak meydana getirilmesi gerekir.Zira bir eserin iﬂlenmesinde amaç ba¤›ms›z bir
eser ya-ratmak de¤il, fakat mevcut bir eseri baﬂka bir biçime dönüﬂtürerek ifade etmektir ve
iﬂlenme eser müstakil bir eser de¤ildir.
‹ﬂlenme eserin asl› esere ba¤l› olarak meydana getirilmesi yeterli de¤ildir.Zira FSEK’in an›lan
hükümlerine göre iﬂlenme eserin, iﬂleyenin hususiyetlerini de taﬂ›mas› gereklidir. Bu unsura
göre, bir eserin iﬂlenmesi suretiyle yeni bir eser yarat›lmas›, bu iﬂi yapan›n hususiyetini
taﬂ›yan fikri bir ürünün, bir “yaratma“n›n ortaya ç›kmas›na ba¤l›d›r.
FSEK m.6’nin son f›kras›na 4630 say›l› Kanunla “istifade edilen eser sahibinin haklar›na
zarar getirmemek“ unsuru da eklenmiﬂ ve bu unsur da bir ﬂart olarak ifade edilmiﬂtir.
.E¤er iﬂleyen, iﬂledi¤i eserin sahibine zarar vermiﬂse bunun yapt›r›m› hukuki ve cezai
sorumluluktur,yoksa as›l eserin sahibinin haklar›na zarar verme eserin iﬂlenme
say›lmamas›n› gerektirmez.
Ancak as›l eserin kendi grubunda yer alan baﬂka bir eser formuna sokulmas› halinde
iﬂlenme eserden söz edilebilir.
Bir fikri ürünün iﬂlenme eser say›lmas› için as›l eser sahibinin izni, gerekli de¤ildir;“ herkes
bir hikayeyi ro-mana dönüﬂtürebilir veya bir foto¤raftan yaralanarak bir tablo
o1uﬂturabilir,bir roman› yazar›n›n izni olmadan as›l eserin dili olan ‹ngilizceden Türkçeye
çevirebilir. Bu durumda bir pasif iﬂleme söz konudur. As›l eser sahibinin iznini gerektiren
iﬂlenmenin oluﬂmas› de¤il, iﬂ1enmenin ekonomik olarak de¤erlendirilmesi, yani ço¤alt›lmas›
ve ticaret mevkiine sokulmas›d›r.Bu durumda ise bir aktif iﬂ1eme söz konusudur. Aktif
iﬂleme halinde,as›l eser sahibinin izninin al›nm›ﬂ olmas› gerekir.Aksi takdirde as›l eser sahibi
FSEK. m.68,69 ve 70’e gore;tecavüzün meni,tecavüzün ref’i ve tazminat davalar›
açabi1ece¤i gibi 72.maddeye göre ceza davas› da açabilir.
Kanun koyucu,bu hükümle, münferit çal›ﬂmalar›n›n bir araya getirilmesindeki seçme ve
tertibe esas teﬂkil eden yarat›c› faaliyete “iﬂ1enmelere“tan›d›¤› himayeyi bahﬂetmiﬂtir.Bu
nedenle seçme ve toplama(derleme) eser, bu eseri teﬂkil eden tek tek eserden ba¤›ms›z ve
yeni bir eser olarak kabul edilir.
Ancak geliﬂligüzel,sadece ﬂematik ba¤lar ve rutin bir faaliyet dahilinde bir araya getirilen
eserler iﬂlenme, eser say›lmazlar. Bu nedenle FSEK rn.6/f.2/b.7’de belirtilen bir iﬂlenme
eserin varl›¤› için gerekli olan hususiyetin ölçüsünü geniﬂ tutmamak gerekir.
Bir eserin k›salt›lmas› ise, as›l eser sahibinin öne sürdü¤ü görüﬂ ve düﬂüncelerin as›l
eserdekinden farkl› bir ifade ile, daha k›sa ve toplu bir tarzda ifade edilmesidir.K›saltman›n
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iﬂlenme eser say›labilmesi için bu iﬂlenmenin ,k›saltmay› yapan›n hususiyetini taﬂ›mas›
gerekir.
FSEK rn.70/1’e göre;“manevi haklar› haleldar edilen kiﬂi,u¤rad›¤› manevi zarara karﬂ›l›k
manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir..“
Eser sahibinin ve iﬂlenme eser sahibinin manevi haklar›na tecavüz halinde iﬂlenen suçlar
FSEK m.71’de belirtilmiﬂtir.Bu suçlar sadece kast ile iﬂlenebilmektedir.bu nedenle de söz
konusu suçlar›n taksirli biçimi bulunmamaktad›r.Kas›t,failin ,71.maddenin suç sayd›¤› fiili
bilmesi ve onu isteme iradesidir.
FSEK m.71’de düzenlenen suçlar ﬂunlard›r:
1. Alenileﬂmiﬂ olsun veya olmas›n,eser sahibi veya halefinin yaz›l› izni olmadan bir eserin umuma arz edilmesi veya yay›mlanmas› suçtur.(FSEK m.71/1)
2. Sahip veya halefinin yaz›l› izni olmadan,bir esere veya ço¤alt›lm›ﬂ nüshalar›na ad koymak da suçtur (FSEK m7l /2).
3. Baﬂkas›n›n eserini kendi eseri veya kendisinin eserini baﬂkas›n›n eseri olarak gösteren veya 15’inci maddenin ikinci f›kras› hükmüne ayk›r› hareket
etmek (FSEK m.71/3).
4. 32,33,34,35,36,37,39 ve 40’›nc› maddelerdeki hallerde kaynak göstermemek veya yanl›ﬂ yahut kifayetsiz veya aldat›c› kaynak göstermek(FSEKm.71/4)
5. Eser Sahibinin yaz›l› izni olmaks›z›n bir eseri de¤iﬂtirmek (FSEK m.71/4).

Yukarda belirtilen suçlar›n cezalar› FSEK m.71 /son’da belirtilmiﬂtir. Buna göre; Kiﬂiler
hakk›da dört y›ldan alt› y›la kadar hapis ve elli milyar liradan yüzelli milyar liraya kadar a¤›r
para cezas›na hükmolunur.
Eser sahibinin ve iﬂlenme eser sahibinin mali haklar›na tecavüz halinde iﬂlenen suçlar FSEK
m.72’de belintilmiﬂtir.Bu suçlar sadece kast ile iﬂlenebilmektedir. Bu nedenle de söz
konusu suçlar›n taksirli biçi-mi bulunmamaktad›r.Ancak Kanunun suç sayd›¤› fiillerin
taksirle iﬂlenlenmesi halinde her halde hukuki sorumluluk dogar.Kas›t,failin, 71.maddenin
suç sayd›¤› fiili bilmesi ve onu isteme iradesidir. Di¤er taraf-tan mali haklar›n korunma
süreleri 72.madde de öngörülen suçlar›n ön ﬂart›n› oluturmaktad›r. Söz konusu suçlar›n
cezaland›r›labilmesi için, kanunun suç sayd›¤› fiilerin belirtilen bu süreler içinde iﬂlenmesi
gerekmektedir.
Kanunun koydu¤u koruma süreleri d›ﬂ›nda, fikir ve sanat eserlerinden iktisaben yaranlanma
herkesin hakk›d›r.Suçun iﬂlene-bilmesi için, hak sahibinin r›zas›n›n yoklu¤u gerekir.Hak
sahibinin “yaz›l› izni“ halinde suç oluﬂmaz.
FSEK m.72’de düzenlenen suçlar ﬂunlard›r:
1. Hak sahibinin yaz›l› iznini almaks›z›n bu Kanuna ayk›r› olarak kasten bir eseri herharigi bir ﬂekilde iﬂlemek (FSEK in. 72/1):
2. Hak sahibinin yaz›l› izni olmaks›z›n bu Kanuna ayk›r› olarak kasten bir eseri herhangi bir ﬂekilde ço¤altmak (FSEK m. 72/2).
An›lan hüküm ba¤›ms›z eserler için söz konusu oldu¤u gibi iﬂlenme esenler de “eser“ say›ld›klar› için de geçerlidir.Bu nedenle iﬂlenme eser sahibinin
veya halefinin yaz›l› iznini almaks›z›n kasten iﬂlenme eseri ço¤altmak an›lan hüküm gere¤ince suçtur.
3. Hak sahibinin yaz›l› iznini almaks›z›n bu Kanuna ayk›r› olarak kasten bir eser veya iﬂlenmelerinin kendi taraf›ndan ço¤alt›lm›ﬂ nüshalar›n› satmak veya
ﬂatﬂa veya tedavüle arz etmek(FSEK m.72/3).
4. Bir eseri temsil eden veya topluma aç›k yerlerde göstermek ,bu gösterimi düzenlemeye veya dijital iletim de dahil olmak üzere bir nevi iﬂaret,-ses
ve/veya görüntülü iletime yarayan araçlarla yaymak veya yay›ma arac›l›k etmek(FSEK m. 72/4).
FSEK,bir eseri yaymak (FSEK m.23),temsil etmek (FSEK m24) ve iﬂaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakk›n› (FSEK
m.25) rnünhas›ran sadece eser sahibine münhas›r k›ld›¤›ndan,ba¤›ms›z bir eser veya bir iﬂlenme eseri hak sahibinin yaz›l› r›-zas›n› almaks›z›n kasten
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temsil etmeyi veya topluma aç›k yerlerde gös-termeyi,bu göstermeyi düzenlemeyi veya dijital iletiﬂim de dalil olmak üzere her nevi iﬂaret,ses ve/veya
görüntülü iletimine yarayan araçlarla yay›lmas› veya yay›m›na arac›l›k edilmesini suç saym›ﬂt›r.
5. Bir eseri kiralamak veya kamuya ödünç vermek (FSEK m.72/5)
6. Hak sahibinin yaz›l› iznini almaks›z›n bu Kanuna ayk›r› olarak kasten,yap›lan nüshalar› yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokmak ve her ne
ﬂekilde olursa olsun ticaret konusu yapmak ve kullanmak (FSEK.m.72/4).‹thal etmek bir fikir ve sanat eserini yurda sok-makt›r.Fikir ve sanat eserinin
bu arada bir iﬂlenme eserin yurda sokulmas›yla birlikte bir suç oluﬂur.

Yukarda belirtilen suçlar› iﬂleyen kiﬂiler hakk›nda dört y›ldan alt› y›la kadar hapis ve elli
milyar liradan yüzelli milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na hükmolunur.(FSEK m.72/VII).
FSEK m.73’e göre;
a. “Kasten, bir kanun hükümlerine ayk›r› olarak ço¤alt›ld›¤›n› bildi¤i veya bilmesi icabetti¤i bir eserin nüshalar›n› sat›ﬂa ç›karan veya bunlar-dan umumi
yerlerde temsil veya radyo ile yay›m maksad› ile yahut kar te-mini için di¤er herhangi bir suretle faydalanmak” suç say›lm›ﬂt›r (m,73/ 1).
b. “Kasten, bu kanun hükümlerine ayk›r› olarak sat›ﬂa ç›kar›ld›¤›n› bildi¤i veya bilmesi icap ett¤i bir eserin nüshalar›n› baﬂkalar›na satan veya umumi
yerlerde temsil veya radyo ile yay›m maksad› ile yahut kar temini için di¤er herhangi bir suretle faydalanmak” suç say›lm›ﬂt›r.(m.73/2).
Bu bent kapsam›nda olmak üzere bir iﬂlenme eserin FSEKT hükümlerine ayk›r› olarak sat›ﬂa ç›kar›lan nüshalar›n› satmak veya bu nüsha-lar›n
umumi yerlerde temsil ettirmek veya radyo vb. Iletiﬂm araçlar›yla yay›m› maksad›yla yahut kar temini amac›yla herhangi bir ﬂekilde fay-dalanmak suç
say›lacakt›r.
c. “Kasten mevcut olmad›¤›n› veya üzerinde tasarruf salahiyeti bu-lunmad›¤›n› bildi¤i veya bilmesi icap etti¤i mali hakk› veya ruhsat› baﬂkas›na devreden
veya veren yahut rehin eden veyahut herhangi bir tasarru-fur konusu yapan” kiﬂiler suç iﬂlemiﬂ say›lmaktad›rlar.(73/3)
d. “Kasten,bu kanun hükümlerine ayk›r› olarak ço¤alt›ld›¤›n›
durmak”suçtur. (m.73/5) -

bildi¤i veya bilmesi icap etti¤i bir eserin nüshalar›n› ticari amaçla elinde bulun-

e. “Kasten, yegane amac› bir bilgisayar program›n› korumak için uy-gulanan bir teknik ayg›t›n geçersiz k›l›nmas›na veya izinsiz kald›r›lmas›na yarayan
herhangi bir teknik arac› ticari amaç içinde elinde bulunduran veya da¤›tan“ bu ﬂuçu iﬂlemiﬂ olur.(m.73/6).

FSEK m.71,72 ve 73’üncü maddelerde belirtilen suçlarda ko¤uﬂturma ﬂikayete
ba¤l›d›r.Hakk› tecavüze u¤rayan kimse ﬂikayete yetkilidir (FSEK in. 75/2).‹hlal edilen mali
ve manevi hak türüne göre,hukuk davalar›n› açmaya yetili olanlar,ceza davas› için de
ﬂikayette bulunabilirler.
Ayr›ca FSEK m.32,34,35,36,37,39 ve 40’›nc› maddelere göre yap›-lan iktibaslarda,
FSEK.m,35’e göre kaynak göstermeme veya yanl›ﬂ ya-hut kifayetsiz veya aldat›c› kaynak
gösterme suçlar› sebebiyle Milli E¤itim ve Kültür bakanl›klar›yla tecavüz edenin veya
tecavüze u¤rayan›n mensup oldu¤u meslek birli¤i de ﬂikayette bulunabilir (FSEK
m.75/2.b.1). bas›n iktibaslar›nda FSEK m.36’ya göre kaynak gösterme mükellefiyetine
ayk›r›l›k halinde ﬂikayet yetkilsi, Kültür Bakanl›¤› ile Bas›n-Yay›n Genel müdürlü¤üne ve
Türk bas›n›n› temsil eden kurumlara ait olacakt›r (FSEK m.75/3.b.2).
Ceza davas›n›n fiilin icras›ndan itibaren 1 y›l içerisinde aç›lmas› gerekir.FSEK’in kapsam›na
giren suçlara ilﬂkin iﬂler CMUK m.423 anlam›nda acele iﬂlerdir.
4630 say›l› Kanunun ile FSEK m.76’ya eklenen IV’üncü f›kraya göre;“bu kanun
kapsam›nda aç›lacak davalarda, mahkeme davac›n›n iddalar›n›n do¤rulu¤u hakk›nda
kuvvetli kanaat oluﬂturmaya yeter miktar delil sunmas› halinde, korunmakta olan
eserler,fonogramlar,icralar,filmler ve yay›nlar› kullananlar›n bu Kanunda öngörülen izin ve
yetkileri ald›klar›na dair belgeleri ve/veya tüm yayrlan›lan eser,fonogram,icra,film ve
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yay›nlar›n listelerini sunmas›n› isteyebilir. Belirtilen belge ve/veya listelerin sunulmamas›
tüm eser, fonogram, icra, film ve yay›nlar›n haks›z kullan›lmakta oldu¤una karine teﬂkil
eder”.
FSEK ‹LG‹L‹ MADDELER‹
Ç) ALEN‹LEﬁM‹ﬁ VE YAYIMLANMIﬁ ESERLER
MADDE 7- Hak sahibinin r›zas›yla umuma arz edilen bir eser alenileﬂmiﬂ say›l›r.
Bir eserin asl›ndan ço¤altma ile elde edilen nüshalar› hak sahibinin r›zas›yla sat›ﬂa ç›kar›lma veya da¤›t›lma yahut di¤er bir ﬂekilde ticaret mevkiine
konulma suretiyle umuma arz edilirse o eser yay›mlanm›ﬂ say›l›r.
5680 say›l› Bas›n Kanununun (3. maddesinin) 2. f›kras› hükmü mahfuzdur.
ESER SAH‹B‹
MADDE 8- Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir.
Aralar›ndaki özel sözleﬂmeden veya iﬂin mahiyetinden aksi anlaﬂ›lmad›kça, memur, hizmetli ve iﬂçilerin iﬂlerini görürken meydana getirdikleri eserlerin
mali hak sahipleri bunlar› çal›ﬂt›ran veya tayin edenlerdir. Tüzel kiﬂilerin uzuvlar› hakk›nda da bu kural uygulan›r.
Bir iﬂlenmenin sahibi, as›l eser sahibinin haklar› mahfuz kalmak ﬂart›yla, onu iﬂleyendir.
Bir eserin yap›mc›s› veya yay›mlay›c›s›, ancak eserin sahibi ile yapaca¤› sözleﬂmeye göre mali haklar› kullanabilir.…
II- ESER SAH‹PLER‹N‹N B‹RDEN FAZLA OLUﬁU
MADDE 9- Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdikleri eserin k›s›mlara ayr›lmas› mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdi¤i k›sm›n sahibi
say›l›r.
Aksi kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olmad›kça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün eserin de¤iﬂtirilmesi veya yay›mlanmas› için di¤erlerinin iﬂtirakini
isteyebilir. Di¤er taraf muhik bir sebep olmaks›z›n iﬂtirak etmezse, mahkemece müsaade verilebilir. Ayn› hüküm mali haklar›n kullan›lmas›nda da
uygulan›r.
III- ESER SAH‹PLER‹ ARASINDAK‹ B‹RL‹K
MADDE 10- Birden fazla kimsenin iﬂtirakiyle vücuda getirilen eser ayr›lmaz bir bütün teﬂkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birli¤idir.
Birli¤e adi ﬂirket hakk›ndaki hükümler uygulan›r. Eser sahiplerinden biri, birlikte yap›lacak bir muameleye muhik bir sebep olmaks›z›n müsaade etmezse,
bu müsaade mahkemece verilebilir. Eser sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildi¤i takdirde tek baﬂ›na hareket edebilir.
Bir eserin vücuda getirilmesinde yap›lan teknik hizmetler veya teferruata ait yard›mlar, iﬂtirake esas teﬂkil etmez.
A. ESER SAH‹PL‹⁄‹ HAKKINDA KAR‹NELER
I-SAH‹B‹N‹N ADI BEL‹RT‹LEN ESERLERDE
MADDE 11- Yay›mlanm›ﬂ eser nüshalar›nda veya bir güzel sanat eserinin asl›nda, o eserin sahibi olarak ad›n› veya bunun yerine tan›nm›ﬂ müstear ad›n›
kullanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi say›l›r….
II. SAH‹B‹N‹N ADI BEL‹RT‹LMEYEN ESERLERDE
MADDE 12- Yay›mlanm›ﬂ olan bir eserin sahibi 11. maddeye göre belli olmad›kça, yay›mlayan ve o da belli de¤ilse ço¤altan eser sahibine ait hak ve
salahiyetleri kendi nam›na kullanabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
F‹KR‹ HAKLAR
MADDE 14- Bir eserin umuma arz edilip edilmemesini, yay›mlanma zaman›n› ve tarz›n› münhas›ran eser sahibi tayin eder. Bütünü veya esasl› bir k›sm›
alenileﬂmemiﬂ olan, yahut ana hatlar› herhangi bir suretle henüz umuma tan›t›lmayan bir eserin muhtevas› hakk›nda ancak o eserin sahibi malumat
verebilir.
Eserin umuma arz edilmesi veya yay›mlanma tarz›, sahibinin ﬂeref ve itibar›n› düﬂürecek mahiyette ise eser sahibi, baﬂkas›na salahiyet vermiﬂ olsa bile
eserin gerek asl›n›n ve gerek iﬂlenmiﬂ ﬂeklinin umuma tan›t›lmas›n› veya yay›mlanmas›n› men edebilir. Bu haktan sözleﬂme ile vazgeçme hükümsüzdür.
Di¤er taraf›n tazminat hakk› mahfuzdur.
2. ADIN BEL‹RT‹LMES‹ SALAH‹YET‹
MADDE 15 Eseri, sahibinin ad› veya müstear ad› ile yahut ads›z olarak, umuma arz etme veya yay›mlama hususunda karar vermek salahiyeti münhas›ran
eser sahibine aittir.
Bir güzel sanat eserinden ço¤altma ile elde edilen kopyalarla bir iﬂlenmenin asl› veya ço¤alt›lm›ﬂ nüshalar› üzerinde as›l eser sahibinin ad veya alametinin,
kararlaﬂt›r›lan veya adet olan ﬂekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen eserin bir kopya veya iﬂlenme oldu¤unun aç›kça gösterilmesi ﬂartt›r.
Bir eserin kimin taraf›ndan vücuda getirildi¤i ihtilafl› ise, yahut herhangi bir kimse eserin sahibi oldu¤unu iddia etmekte ise, hakiki sahibi, hakk›n›n
tespitini mahkemeden isteyebilir…
3. ESERDE DE⁄‹ﬁ‹KL‹K YAPILMASINI MENETMEK
MADDE 16- Eser sahibinin izni olmad›kça eserde veyahut eser sahibinin ad›nda k›saltmalar, ekleme ve baﬂka de¤iﬂtirmeler yap›lamaz.
Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri iﬂleyen, umuma arz eden, ço¤altan, yay›mlayan, temsil eden veya baﬂka bir suretle yayan kimse; iﬂleme,
ço¤altma, temsil veya yay›m tekni¤i icab› zaruri görülen de¤iﬂtirmeleri eser sahibinin hususi bir izni olmaks›z›n da yapabilir.
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Eser sahibi kay›ts›z ve ﬂarts›z olarak izin vermiﬂ olsa bile ﬂeref veya itibar›n› yahut eserinin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü de¤iﬂtirmelere
muhalefet hakk›n› muhafaza eder. Bu haktan sözleﬂme ile vazgeçmek hükümsüzdür.
4. ESER SAH‹B‹N‹N Z‹LYED VE MAL‹KE KARﬁI HAKLARI
MADDE 17- Ço¤altma veya iﬂleme hakk›n›n sahibi bu haklar›n kullan›lmas› için gerekli olan nispete eserden faydalanmay›, asl›n zilyedinden talep edebilir.
ﬂu kadar ki, hak sahibi eserin kendisine tevdiini isteyemez….
1-GENEL OLARAK
MADDE 20- (De¤iﬂik: 2936-1.11.1983) Henüz alenileﬂmemiﬂ bir eserden her ne ﬂekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakk› münhas›ran eser sahibine
aittir. Alenileﬂmiﬂ bir eserden eser sahibine münhas›ran tan›nan faydalanma hakk›, bu Kanunda mali hak olarak gösterilenlerden ibarettir. Mali haklar
birbirine ba¤l› de¤ildir. Bunlardan birinin tasarrufu ve kullan›lmas› di¤erine tesir etmez….
2. ÇEﬁ‹TL‹
A) ‹ﬁLEME HAKKI
MADDE 21- Bir eserden, onu iﬂlemek suretiyle faydalanma hakk› münhas›ran eser sahibine aittir.
B) ÇO⁄ALTMA HAKKI
MADDE 22- Bir eserin asl›n› veya iﬂlenmelerini k›smen ya da tamamen ço¤altma hakk›, münhas›ran eser sahibine aittir.
Eserlerin asl›ndan ikinci bir kopyas›n›n ç›kar›lmas› ya da eserin iﬂaret, ses ve görüntü nakil ve tekrar›na yarayan, bilinen ya da ileride geliﬂtirilecek olan
her türlü araca kay›t edilmesi, her türlü ses ve müzik kay›tlar› ile mimarl›k eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulanmas› da ço¤altma say›l›r. Ayn›
kural, kabartma ve delikli kal›plar hakk›nda da geçerlidir.
Ço¤altma hakk›, bilgisayar program›n›n geçici ço¤alt›lmas›n› gerektirdi¤i ölçüde, program›n yüklenmesi, görüntülenmesi, çal›ﬂt›r›lmas›, iletilmesi ve
depolanmas› fiillerini de kapsar.
C) YAYMA HAKKI
MADDE 23- Bir eseri, onun asl›ndan veya iﬂlenmesinden ço¤altma ile elde edilmiﬂ nüshalar›n› da¤›tmak, kiralamak veya sat›ﬂa ç›karmak ya da herhangi
bir biçimde ticaret konusu yapmak ve bu yoldan faydalanma hakk› yaln›zca eser sahibinindir. Yurt d›ﬂ›nda ço¤alt›lm›ﬂ kopyalar›n yurt içine getirilmesi
durumunda, eseri yayma ve faydalanma hakk› eser sahibinindir. Kendi izni olmadan yap›lan nüshalar›n ithalini yasaklama hakk› münhas›ran eser sahibine
aittir.
Belirli nüshalar›n hak sahibinin yayma hakk›n› kullanmas› sonucu mülkiyeti devredilerek ülke s›n›rlar› içinde ilk sat›ﬂ› ya da da¤›t›m› yap›ld›ktan sonra
bunlar›n yeniden sat›ﬂ› ya da kiralanmas› biçiminde yay›m›, kiralama ve kamuya ödünç verme hakk› sakl› kalmak ﬂart›yla, eser sahibine tan›nan yayma
hakk›n› ihlal etmez.
Ç) TEMS‹L HAKKI
MADDE 24- Bir eserden, onun as›l veya iﬂlenmelerinin do¤rudan do¤ruya yahut iﬂaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallelerde
okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakk› münhas›ran eser sahibine aittir.
Temsilin umuma arz edilmek üzere vuku buldu¤u mahalden baﬂka bir yere herhangi bir teknik vas›ta ile nakli de eser sahibine aittir…
C) TÜRKÇEYE TERCÜME HUSUSUNDA KORUMA SÜRES‹
MADDE 28- ‹lk defa Türkçe'den baﬂka bir dilde yay›mlanm›ﬂ olan bir ilim ve edebiyat eseri, yay›mland›¤› tarihten itibaren 70 y›l içinde eser sahibi veya
onun izniyle bir baﬂka kiﬂi taraf›ndan Türkçe çevirisi yap›larak yay›mlanmam›ﬂ ise, 70 y›l›n geçmesi ile Türkçe'ye çevrilebilir.
B) TAHD‹TLER
I- AMME ‹NT‹ZAMI MÜLAHAZAS‹YLE
MADDE 30- Eser sahibine tan›nan haklar, eserin ispat› maksad›yla mahkeme ve di¤er resmi makamlar huzurunda ve alelitlak zab›ta ve ceza iﬂlerinde bir
muameleye konu teﬂkil etmek üzere kullan›lmas›na mani de¤ildir. Foto¤raflar, umumi emniyet mülahazasiyle veya adli maksatlar için sahibinin r›zas›
al›nmaks›z›n, resmi makamlar veya bunlar›n emriyle baﬂkalar› taraf›ndan her ﬂekilde ço¤alt›labilir ve yay›labilir.
Eserin herhangi bir suretle ticaret mevkiine konmas›n›, temsilini veya di¤er ﬂekillerde kullan›lmas›n› men eden yahut müsaade veya kontrole ba¤l› tutan
kamu hukuku hükümleri mahfuzdur.
II- GENEL MENFAAT MÜLAHAZAS‹YLE
1. MEVZUAT VE ‹ÇTIHATLAR
MADDE 31- Resmen yay›mlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebli¤, genelge ve kazai kararlar›n ço¤alt›lmas›, yay›lmas›, iﬂlenmesi veya
herhangi bir suretle bunlardan faydalanma serbesttir.
2. NUTUKLAR
MADDE 32- Büyük Millet Meclisinde ve di¤er resmi meclis ve kongrelerde, mahkemelerde, umumi toplant›larda söylenen söz ve nutuklar›n, haber ve
malumat verme maksad›yla ço¤alt›lmas›, umumi mahallerde okunmas› veya radyo vas›tas›yla ve baﬂka suretle yay›m› serbesttir.
Hadisenin mahiyeti ve vaziyetin icab› gerektirmedi¤i hallerde söz ve nutuk sahiplerinin ad› zikredilmeyebilir.
Bu söz ve nutuklar› birinci f›krada zikredilenden baﬂka bir maksatla ço¤altmak veya di¤er bir suretle yaymak eser sahibine aittir.
3. TEMS‹L SERBEST‹S‹
MADDE 33- Yay›mlanm›ﬂ bir eserin; umumi mahallerde, münhas›ran e¤itim ve ö¤retim maksad›yla veya intifa kast› olmaks›z›n meccanen temsili serbesttir.
Ayn› kaide safi gelirleri tamamen hay›r gayelerine tahsis edilen müsamereler hakk›nda da uygulan›r.
Bununla beraber eser sahibinin ve eserin ad›n› mutat ﬂekilde zikretmek icap eder.
1. E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M ‹Ç‹N SEÇME VE TOPLAMA ESERLER
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Madde 34- (De¤iﬂik birinci f›kra: 7.6.1995-4110/13) Yay›mlanm›ﬂ musi-ki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileﬂmiﬂ güzel sanat eserlerinden, mak-sad›n
hakl› gösterece¤i bir nispet dahilinde iktibaslar yap›lmak suretiyle, hal ve vaziyetinden e¤itim ve ö¤retim gayesine tahsis edildi¤i anlaﬂ›lan seçme ve
toplama eserler vücuda getirilmesi serbesttir. 2'nci maddenin üçüncü bendinde ve 4'üncii maddenin birinci f›kras›n›n birinci ve beﬂinci bentlerinde gösterilen neviden eserler, ancak seçme ve toplama eserin münderecat›n› ayd›nlat-mak üzere iktibas edilebilir. Ancak bu serbestlik, hak sahibinin meﬂru menfaatlerine hakl› bir sebep olmadan zarar verir veya eserden normal yararlanma ile çeliﬂir ﬂekilde kullan›lamaz.
Münhas›ran okullara mahsus olarak haz›rlanan ve Milli E¤itim Bakanl›-¤› taraf›ndan onanan (okul-radyo) yay›mlar› için de birinci f›kra hükümleri
uygulan›r.
(De¤iﬂik: 21.2.2001-4630/18) Yay›mlanm›ﬂ musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileﬂmiﬂ güzel sanat eserlerinden, iktibaslar yap›lmak sure-liyle
e¤itim ve ö¤retim gayesi d›ﬂ›nda seçme ve toplama eserler vücuda geti-rilmesi ancak eser sahibinin izniyle mümkündür.
Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin ad› mutat ﬂekilde zikredilmek icap eder.
Gerekçe (4110 s.K.): 34'üncü maddenin birinci f›kras›na eklenen cümle ile, eserden e¤itim ve ö¤retim amac›yla al›nt› yap›lmas›n›n serbest b›rak›lma-s›n›n,
eserin normal kullan›m› ve yazar›n haklar›n› ihlal etmemesi sa¤lanma-ya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Gerekçe (4630-Komisyon): 5846 say›l› Kanunun 6'nc› maddesinin (7) numaral› bendi uyar›nca, belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde
oluﬂturulan seçme ve toplama eserler iﬂlenme eser olarak kabul edilmektedir. Bu eserleri meydana getirenler de, ayn› Kanunun 8 ve 13'üncü maddeleri
uyar›nca, as›l eser sahiplerinin haklar›na zarar vermemek kayd›yla, vücuda getirdikleri eserler üzerinde eser sahiplerine tan›nan haklardan
faydalanabilmektedirler.
TBMM Baﬂkanl›¤›'na sunulan Tasar›da bulunmamakla birlikte, Tasan Metnine eklenen de¤iﬂiklik maddesi ile mevcut Kanunun 34 'üncü maddesinin ikinci
f›kras›ndan sonra gelmek üzere eklenen üçüncü f›kra eklenerek, e¤itim ve ö¤retim gayesi d›ﬂ›nda seçme ve toplama eserler meydana getirilirken eser
sahibinin izninin al›nmas› ﬂart› getirilmiﬂtir. Bu ﬂekilde, seçme ve toplama eserlerin oluﬂturulmas› esnas›nda as›l eser sahiplerinin haklar›n›n korunma-s›
amaçlanm›ﬂt›r.
Bu düzenleme, Bern Sözleﬂmesinin 2'nci maddesinin (5) numaral› bendi \ile uyumlu olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
5. ‹KT‹BAS SERBEST‹S‹
MADDE 35- Bir eserden aﬂa¤›daki hallerde iktibas yap›lmas› caizdir:
1. Alenileﬂmiﬂ bir eserin baz› cümle ve f›kralar›n›n müstakil bir ilim ve edebiyat eserine al›nmas›;
3. Alenileﬂmiﬂ güzel sanat eserlerinin ve yay›mlanm›ﬂ di¤er eserlerin, maksad›n hakl› gösterece¤i bir nispet dahilinde ve münderecat›n› ayd›nlatmak
maksad›yla bir ilim eserine konulmas›;
4. Alenileﬂmiﬂ güzel sanat eserlerinin ilmi konferans veya derslerde, konuyu ayd›nlatmak için projeksiyon ve buna benzer vas›talarla gösterilmesi.
‹ktibas›n belli olacak ﬂekilde yap›lmas› laz›md›r. ‹lim eserlerinde, iktibas hususunda kullan›lan eserin ve eser sahibinin ad›ndan baﬂka bu k›sm›n al›nd›¤›
yer belirtilir.
6. GAZETE MÜNDERECATI
MADDE 36- Bas›n Kanununun 15. maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere bas›n veya radyo taraf›ndan umuma yay›lm›ﬂ bulunan günlük havadisler ve
haberler serbestçe iktibas olunabilir….
1. ﬁAHSEN KULLANMA
MADDE 38- Bütün fikir ve sanat eserlerinin, yay›mlanma veya kar amac› güdülmeksizin ﬂahsen kullanmaya mahsus ço¤alt›lmas› mümkündür. Ancak, bu
ço¤altma hak sahibinin meﬂru menfaatlerine hakl› bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya ayk›r› olamaz…..
3. KOPYA VE TEﬁH‹Z
MADDE 40- Umumi yollar, caddeler ve meydanlara, temelli kalmak üzere konulan güzel sanat eserlerini; resim, grafik, foto¤raf ve saire ile ço¤altma,
yayma, umumi mahallerde projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vas›talarla yay›mlama caizdir. Bu salahiyet mimarl›k eserlerinde yaln›z d›ﬂ ﬂekle
münhas›rd›r….
Bu hallerde, aksine yerleﬂmiﬂ adet yoksa, eser sahibinin ad›n›n zikrinden vazgeçilebilir.
4. PLAK, V‹DEO KASETLER‹ VE SES KASETLER‹N‹N UMUM‹ MAHALLERDE KULLANILMASI
MADDE 41- (De¤iﬂik: 2936-1.11.1983) Eser sahibinin izniyle, ses, görüntü veya ses ve görüntü tekrar›na yarayan vas›talarla al›nm›ﬂ ve umumi mahallerde
temsil edilmek üzere özel iﬂaretlenmiﬂ olan musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin umumi mahallerde çal›nmas› veya gösterilmesi suretiyle temsili
mümkündür. Ancak, özel olarak iﬂaretlenmemiﬂ plak, video kaset ve ses kasetlerinden eser sahibinin veya yetkili k›ld›¤› hallerde meslek birli¤inin uygun
bir bedeli tazminat olarak isteme hakk› sakl›d›r….
RADYO-TELEV‹ZYON YAYINLARINDA TEL‹F HAKKI:
MADDE 43- Radyo-Televizyon yay›nlar›nda kullan›lan fikir ve sanat eserlerine telif hakk› ödenir.
Her tür yay›nlarda; tan›t›m amac›yla kullan›lan eserin tümü üzerindeki haklar› zedelemeyecek düzeydeki k›sa tespitler için eser sahiplerinden izin al›nmaz
ve herhangi bir ücret ödenmez.
Eserlerin herhangi bir bölümünün söz veya müzik programlar›n› tan›tma, yard›mc› dramatik unsur, sinyal, jenerik, geçiﬂ müzi¤i ve benzeri maksatlarla
kullan›lmas› k›sa tespit say›l›r.
3. F‹K‹R VE SANAT ESERLER‹N‹N ‹ﬁARETLENMES‹
5. Fikir ve Sanat Eserlerinin ‹ﬂaretlenmesi
Madde 44(De¤iﬂik: 3.3.2004-5101/15.md.) Fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas› ve etkin bir ﬂekilde takibinin sa¤lanmas› amac›yla, fikir ve sanat eserlerinin tespit
edilmesi ve ço¤alt›lmas›na iliﬂkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum, ço¤alt›m ve sat›ﬂ›n› yapan veya herhangi bir ﬂekilde yayan ve umuma
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arz eden yerler, Bakanl›kça ücret mukabili sertifikaland›r›l›r. Bakanl›kça belir-lenen yerler, Bakanl›kça onaylanm›ﬂ bir yaz›l›m ile Bakanl›kça belirlenecek
kriterlere uygun bir donan›m› bulundurmak, gerekli alt yap›y› oluﬂturmak ve gerçekleﬂtirdikleri iﬂlemleri her takvim y›l› itibar›yla Bakanl›¤a bildirmek zorundad›r. Bu yerler ve malî hak sahipleri ayr›ca, Bakanl›kça gerekli görülecek iﬂaret ve seri numaralan ile uluslararas› standartlara uygun kodlar›, taﬂ›y›c›
ma-teryaller üzerinde bulundurmakla müﬂtereken yükümlüdürler…..
5. DEVLET‹N FAYDALANMA SALAH‹YET‹
MADDE 46- (De¤iﬂik: 2936,1.11.1983) Ço¤altma ve yay›m› eser sahibi taraf›ndan aç›kça men edilmemiﬂ olan ve umumi kütüphane, müze ve benzeri
müesseselerde sakl› bulunan henüz yay›nlanmam›ﬂ veya alenileﬂmemiﬂ eserler, mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuﬂ olmak ﬂart›yla, bulundu¤u kamu
kurum ve kuruluﬂuna ait olur. Bunlardan kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile bilimsel ve sair amaçla yararlanmak isteyen kiﬂi ve kuruluﬂlar›n izin alacaklar›
merci ve bunlardan al›nacak ücretlerle bu ücretlerin hangi kültürel gayelerle sarf edilece¤i ve di¤er hususlar, ilgili kuruluﬂlar›n görüﬂü al›nd›ktan sonra
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca haz›rlanacak tüzükle belirlenir.
6. KAMUYA MALETME
MADDE 47- Bir kararname ile memleket kültürü için önemi haiz görülen bir eser üzerindeki mali haklardan faydalanma salahiyeti, hak sahiplerine
münasip bir bedel ödenmesi suretiyle koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilir….
HUKUK VE CEZA DAVALARI
A. HUKUK DAVALARI
I- TECAVÜZÜN REF'‹ DAVASI
1. Genel olarak
MADDE 66- Manevi ve mali haklar› tecavüze u¤rayan kimse tecavüz edene karﬂ› tecavüzün ref'ini dava edebilir.
Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri s›rada bir iﬂletmenin temsilcisi veya müstahdemleri taraf›ndan yap›lm›ﬂsa iﬂletme sahibi hakk›nda da dava aç›labilir.
Tecavüz edenin veya ikinci f›krada yaz›l› kimselerin kusuru ﬂart de¤ildir.
Mahkeme, eser sahibinin manevi ve mali haklar›n›, tecavüzün ﬂümulünü, kusurun olup olmad›¤›n›, varsa a¤›rl›¤›n› ve tecavüzün ref'i halinde tecavüz
edenin düçar olmas› muhtemel zararlara takdir ederek halin icab›na göre tecavüzün ref'i için lüzumlu görece¤i tedbirlerin tatbikine karar verilir.
Eser sahibi, ikamet etti¤i yerde de tecavüzün ref'i ve men davas› açabilir.
2. Manevi haklara tecavüz halinde
MADDE 67- Henüz alenileﬂmemiﬂ bir eser, sahibinin r›zas› olmaks›z›n veya arzusuna ayk›r› olarak umuma arz edildi¤i takdirde tecavüzün ref'i davas›,
ancak umuma arz keyfiyetinin ço¤alt›lm›ﬂ nüshalar›n yay›mlanmas› suretiyle vaki olmas› halinde aç›labilir. Ayn› hüküm esere, sahibinin arzusuna ayk›r›
olarak ad›n›n konuldu¤u hallerde de caridir.
Eser üzerinde sahibinin ad› hiç konulmam›ﬂ veya yanl›ﬂ konulmuﬂ yahut konulan ad iltibasa meydan verecek mahiyette olup da eser sahibi 15 inci
maddede zikredilen tespit davas›ndan baﬂka tecavüzün ref'ini talep etmiﬂse, tecavüz eden gerek asl›na, gerek tedavülde bulunan ço¤alt›lm›ﬂ nüshalar
üzerine eser sahibinin ad›n› derç etmeye mecburdur. Masraf› tecavüz edene ait olmak üzere, hükmün en fazla 3 gazetede ilan› talep edilebilir.
32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ›nc› maddelerde say›lan hallerde yanl›ﬂ veya kifayetsiz kaynak tasrih edilmiﬂ veyahut hiç kaynak gösterilmemiﬂse, ikinci f›kra
hükmü uygulan›r.
Eser haks›z olarak de¤iﬂtirilmiﬂ ise hak sahibi aﬂa¤›daki taleplerde bulunabilir.
1. Eser sahibi, eserin de¤iﬂtirilmiﬂ ﬂekilde ço¤alt›lmas›n›n, yay›m ve temsilinin, radyo ile yay›m›n›n men edilmesini ve tecavüz edenin, tedavülde bulunan
ço¤alt›lm›ﬂ nüshalardaki de¤iﬂiklikleri düzeltmesini veya bunlar›n eski haline getirilmesini talep edebilir. De¤iﬂiklik, eserin, gazete, dergi veya radyo
ile yay›m› s›ras›nda yap›lm›ﬂsa, eser sahibi, masraf› tecavüz edene ait olmak üzere, eseri de¤iﬂtirilmiﬂ ﬂekilde yay›mlanm›ﬂ olan bütün gazete dergi ve
radyo idarelerinden de¤iﬂikli¤in ilan yolu ile düzeltilmesini talep edebilir.
2. Güzel sanat eserlerinde eser sahibi as›ldaki de¤iﬂikli¤in kendisi taraf›ndan yap›lmad›¤›n› veya eserdeki ad›n›n kald›r›lmas›n› yahut de¤iﬂtirilmesini talep
edebilir. Eski halin iadesi mümkün ise de¤iﬂikli¤in izalesi ammenin veya malikin menfaatlerini esasl› surette haleldar etmiyorsa eser sahibi eseri eski
hale getirebilir.
3. Mali haklara tecavüz halinde
MADDE 68- Eser, hak sahibinin izni olmadan, çevrilmiﬂ, sözleﬂme d›ﬂ› veya sözleﬂmede belirtilen say›dan fazla bas›lm›ﬂ, di¤er bir biçimde iﬂlenmiﬂ ya da
radyo ve televizyon ile yay›nlanm›ﬂ, temsil edilmiﬂse; izni al›nmam›ﬂ eser sahibi, rayiç bedel itibar›yla, u¤rad›¤› zarar›n en çok üç kat›n› isteyebilir.
Bir eserden izinsiz ço¤altma yolu ile yarar sa¤lan›yorsa ve ço¤alt›lan kopyalar› sat›ﬂa ç›kar›lmam›ﬂsa, eser sahibi; ço¤alt›lm›ﬂ kopyalar›n, ço¤altmaya
yarayan film, kal›p ve benzeri araçlar›n imhas›n› veya maliyet fiyat›n› aﬂmamak üzere ço¤alt›lm›ﬂ kopyalar›n ve ço¤altmaya yarayan film, kal›p ve benzeri
gereçlerin uygun bir bedel karﬂ›l›¤›nda kendisine verilmesini ya da sözleﬂme olmas› durumunda isteyebilece¤i miktar›n üç kat fazlas›n› talep edebilir. Bu
husus, izinsiz ço¤altma yoluna giden kiﬂinin yasal sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.
Bir eserin izinsiz ço¤alt›lan kopyalar› sat›ﬂa ç›kar›lm›ﬂsa veya sat›ﬂ haks›z bir tecavüz oluﬂturuyorsa, eser sahibi tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar
hakk›nda ikinci f›krada yaz›l› ﬂ›klardan birini seçebilir.
Bedel talebinde bulunan kiﬂi, tecavüz edene karﬂ› onunla bir sözleﬂme yapm›ﬂ olmas› halinde haiz olabilece¤i bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir.
II- TECAVÜZÜN MEN'‹ DAVASI
MADDE 69- Mali veya manevi haklar›nda tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebilir. Vaki olan tecavüzün
devam› veya tekrar› muhtemel görülen hallerde de ayn› hüküm caridir.
66 nc› maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü f›kralar›n›n hükümleri burada da uygulan›r.
III- TAZM‹NAT DAVASI
MADDE 70- Manevi haklar› haleldar edilen kiﬂi, u¤rad›¤› manevi zarara karﬂ›l›k manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine
veya bunlara ek olarak baﬂka bir manevi tazminat ﬂekline de hükmedebilir.
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Mali haklar› haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haks›z fiillere müteallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir.
Birinci ve ikinci f›kradaki hallerde, tecavüze u¤rayan kimse tazminattan baﬂka temin edilen kar›n kendisine verilmesini de isteyebilir. Bu halde 68 inci
madde uyar›nca talep edilen bedel indirilir.
B) Ceza davalar›
I- SUÇLAR
1. Manevi haklara tecavüz
MADDE 71- (De¤iﬂik: 2936 1.11.1983) Bu kanunun hükümlerine ayk›r› olarak kasten:
1. Alenileﬂmiﬂ olsun veya olmas›n, eser sahibi veya halefinin yaz›l› izni olmadan bir eseri umuma arz eden veya yay›mlayan,
2. Sahip veya halefinin yaz›l› izni olmadan, bir esere veya ço¤alt›lm›ﬂ nüshalar›na ad koyan,
3. Baﬂkas›n›n eserini kendi eseri veya kendisinin eserini baﬂkas›n›n eseri olarak gösteren veya 15'inci maddenin ikinci f›kras› hükmüne ayk›r› hareket
eden,
4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 ›nc› maddelerindeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanl›ﬂ yahut kifayetsiz veya aldat›c› kaynak gösteren,
Kiﬂiler hakk›nda üç aydan bir y›la kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar a¤›r para cezas›na hükmolunur.
2. Mali haklara tecavüz
MADDE 72- (De¤iﬂik: 2936-1.11.1983) Hak sahibinin yaz›l› izni olmaks›z›n, bu Kanuna ayk›r› olarak kasten:
1. Bir eseri herhangi bir ﬂekilde iﬂleyen,
2. Bir eseri herhangi bir ﬂekilde ço¤altan,
3. Bir eser veya iﬂlenmelerin kendi taraf›ndan ço¤alt›lm›ﬂ nüshalar›n› satan veya sat›ﬂa veyahut tedavüle arz eden,
4. Bir eseri veya iﬂlenmelerini temsil veya teﬂhir eden yahut umumi yerlerde gösteren veya radyo yahut buna benzer vas›talar ile yayan,
5. Bir eseri veya iﬂlenmelerini kiralayan,
6. Eser sahibinin izni olmadan yap›lan nüshalar› ithal eden,
Kiﬂiler hakk›nda üç aydan bir y›la kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadara a¤›r para cezas›na hükmolunur.
3. Di¤er suçlar
MADDE 73- (De¤iﬂik: 2936-1.11.1983) Kasten:
1. Bu Kanun hükümlerine ayk›r› olarak ço¤alt›ld›¤›n› bildi¤i veya bilmesi icap etti¤i bir eserin nüshalar›n› sat›ﬂa ç›karan veya bunlardan umumi yerlerde
temsil veya radyo ile yay›m maksad› ile yahut kar temini için di¤er herhangi bir suretle faydalanan;
2. Bu kanun hükümlerine ayk›r› olarak sat›ﬂa ç›kar›ld›¤›n› bildi¤i veya bilmesi icap etti¤i bir eserin nüshalar›n› baﬂkalar›na satan veya bunlardan umumi
yerlerde temsil veya radyo ile yay›m maksad›yla veya kar temini için herhangi bir suretle faydalanan;
3. Mevcut olmad›¤› veya üzerinde tasarruf salahiyeti bulunmad›¤›n› bildi¤i veya bilmesi icap etti¤i mali hakk› veya ruhsat› baﬂkas›na devreden veya veren
yahut rehin eden veyahut herhangi bir tasarrufun konusunu yapan,
4. Kendisine sözleﬂme veya Kanunla müsaade edilen miktardan fazla nüsha ço¤altan veya ço¤altt›ran;
5. Bu kanun hükümlerine ayk›r› olarak ço¤alt›ld›¤›n› bildi¤i veya bilmesi icap etti¤i bir eserin nüshalar›n› ticari amaçla elinde bulunduran,
6. Yegane amac› bir bilgisayar program›n› korumak için uygulanan bir teknik ayg›t›n geçersiz k›l›nmas›na veya izinsiz ortadan kald›r›lmas›na yarayan
herhangi bir teknik arac› ticari amaç için elinde bulunduran veya da¤›tan,
Kiﬂiler hakk›nda üç aydan üç y›la kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar a¤›r para cezas›na hükmolunur.
II- FA‹L
MADDE 74- 71, 72 ve 73 üncü maddelerde say›lan suçlar, hizmetlerini ifa ettikleri s›rada bir iﬂletmenin temsilcisi ya müstahdemleri taraf›ndan iﬂlenmiﬂ
ise, suçun iﬂlenmesine mani olmayan iﬂletme sahibi veya müdürü yahut herhangi bir nam ve s›fatla olursa olsun iﬂletmeyi fiilen idare eden kimse de fail
gibi cezaland›r›l›r. Cezay› mucip fiil iﬂletme sahibi veya müdürü yahut iﬂletmeyi fiilen idare eden kimse taraf›ndan emredilmiﬂ ise bunlar fail gibi, temsilci
veya müstahdem ise, yard›mc› gibi cezaland›r›l›r.
Temsil edilmesinin kanuna ayk›r›l›¤›n› bildi¤i bir eserin umuma gösterilmesi için karﬂ›l›kl› veya karﬂ›l›ks›z olarak bir mahalli tahsis eden veya böyle bir
eserin temsilinde vazife veya rol alan kimse, yard›mc› olarak cezaland›r›l›r.
Bir tüzelkiﬂinin iﬂleri çevrilirken 71, 72 ve 73 üncü maddelerde say›lan suçlardan biri iﬂlenirse, masraf ve para cezas›ndan tüzelkiﬂi di¤er suçlularla birlikte
müteselsilen mesuldür.
Ceza kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddelerinin hükümleri mahfuzdur.
III- KOVUﬁTURMA
MADDE 75- 71, 72 ve 73 üncü maddelerde say›lan suçlardan dolay› kovuﬂturma ﬂikayete ba¤l›d›r.
(De¤iﬂik 2. f›kra: 2936-1.11.1993)
Tecavüze maruz kalan kimseden baﬂka ﬂikayete salahiyetli olanlar ﬂunlard›r:
1. 71 inci maddenin dört numaral› bendinde belirtilen hallerde 35 inci madde gere¤ince kaynak gösterme mükellefiyetine ayk›r› fiiller söz konusu ise,
Milli E¤itim ve Kültür ve Turizm Bakanl›klar› veya tecavüz eden yahut tecavüze maruz kalan kimsenin mensup oldu¤u meslek birli¤i;
2. 71 inci maddenin dört numaral› bendinde belirtilen hallerde 36 nc› madde gere¤ince kaynak gösterme mükellefiyetine ayk›r› fiiller söz konusu ise,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile Bas›n-Yay›n Genel müdürlü¤ü ve Türk bas›n›n› temsil eden kurumlar.
Ceza davas›n›n, fiilin icras›ndan itibaren bir y›l içinde aç›lmas› gerekir.
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Bu kanunun ﬂümulüne giren suçlara müteallik iﬂler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 423 üncü maddesine giren acele iﬂlerdendir.
I-ESER SAH‹B‹N‹N HAKLARINA KOMﬁU HAKLAR
MADDE 80- …
Aﬂa¤›da belirtilen hallerde komﬂu hak sahibinin yaz›l› izni gerekli de¤ildir.
1. Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, e¤itim-ö¤retim, bilimsel araﬂt›rma veya röportaj amac›yla ve kazanç amac› güdülmeksizin icra edilmesi ve
kamuya arz›,
2. Fikir ve sanat eserleriyle radyo-televizyon programlar›n›n yay›nlanma ve kar amac› güdülmeksizin ﬂahsen kullanmaya mahsus ço¤alt›lmas›,
3. Radyo-televizyon kuruluﬂlar›n›n kendi olanaklar›yla kendi yay›nlar› için yapt›klar› geçici tespitler,
4. Bu Kanunun 30 uncu, 32 nci, 34 üncü, 35 inci, 43 üncü, 46 nc› ve 47 nci maddelerinde belirtilen haller.
Ancak bu uygulama, hak sahibinin meﬂru menfaatlerine hakl› bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya ayk›r› olamaz.
II- F‹KR‹ HAKLARA TECAVÜZÜN ÖNLENMES‹
MADDE 81- Bir eserin ço¤alt›labilmesi için bas›mevi, yap›mevi veya dolum tesisine, eser sahibi veya hak sahibi olundu¤unun noter tasdikli ve 52 nci
maddeye uygun sözleﬂme veya yetki belgesi ile kan›tlanmas› gerekir. Eseri ço¤altanlar Maliye Bakanl›¤›ndan, tasdikli sipariﬂ fiﬂi ve irsaliyesi doldurmak
ve bunlar› fatura ile göstermek zorundad›r.
Süreli olmayan yay›nlara, Kültür Bakanl›¤›ndan al›nacak bandrolün yap›ﬂt›r›lmas› zorunludur. …
B) Haks›z rekabet
I- AD VE ALAMETLER
MADDE 83- Bir eserin ad ve alametleri ile ço¤alt›lm›ﬂ nüshalar›n ﬂekilleri, iltibasa meydan verebilecek surette di¤er bir eserde veya ço¤alt›lm›ﬂ
nüshalar›ndan kullan›lamaz.
1 inci f›kra hükmü umumen kullan›lan ve ay›rt edici bir vasf› bulunmayan ad, alamet ve d›ﬂ ﬂekiller hakk›nda uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmas› kanunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölümlerindeki ﬂartlar›n tahakkukuna ba¤l› de¤ildir.
Bas›n Kanununun 14 üncü maddesinin mevkute adlar› hakk›ndaki hükmü mahfuzdur.
Tecavüz eden tacir olmasa bile, birinci f›kra hükmüne ayk›r› hareket edenler hakk›nda haks›z rekabete müteallik hükümler uygulan›r.
II- ‹ﬁARET, RES‹M VE SES
MADDE 84- Bir iﬂareti, resmi veya sesi, bunlar› nakle yarayan bir alet üzerine tespit eden veya ticari maksatlarla hakl› olarak ço¤altan yahut yayan kimse,
ayn› iﬂaretin resmin veya sesin 3 üncü bir kiﬂi taraf›ndan ayn› vas›tadan faydalan›lmak suretiyle ço¤alt›lmas›n› veya yay›mlanmas›n› men edebilir.
Tecavüz eden tacir olmasa bile birinci f›kra hükmüne ayk›r› hareket edenler hakk›nda haks›z rekabete müteallik hükümler uygulan›r.
Eser mahiyetinde olmayan her nevi foto¤raflar, benzeri usullerle tespit edilen resimler ve sinema mahsulleri hakk›nda da bu madde hükmü uygulan›r.
C) Mektuplar
MADDE 85- Eser mahiyetinde olmasa bile, mektup, hat›ra ve buna benzer yaz›lar yazanlar›n ve bunlar ölmüﬂ ise 19 uncu maddenin birinci f›kras›nda
yaz›l› kimselerin muvafakat› olmadan yay›nlanamaz. Me¤er ki yazan›n ölümünden itibaren on y›l geçmiﬂ bulunsun.
D) Resim ve Portreler
I- GENEL OLARAK
MADDE 86- Eser mahiyetinde olmasalar bile, resim ve portreler tasvir edilenin, tasvir edilen ölmüﬂse 19 uncu maddenin birinci f›kras›nda say›lanlar›n
muvafakati olmadan tasvir edilenin ölümünden 10 y›l geçmedikçe, teﬂhir veya di¤er suretlerle umuma arz edilemez.
Birinci f›kradaki muvafakat›n al›nmas›:
1. Memleketin siyasi ve içtimai hayat›nda rol oynayan kimselerin resimleri;
2. Tasvir edilen kimselerin iﬂtirak etti¤i geçit resmi veya resmi tören yahut genel toplant›lar› gösteren resimler;
3. Günlük hadiselere müteallik resimlerle radyo ve film haberleri;
için ﬂart de¤ildir.
II- ‹ST‹SNALAR
MADDE 87- Aksi kararlaﬂt›r›lmam›ﬂ ise, bir kimsenin sipariﬂ üzerine yap›lan resim ve portresinden, sipariﬂ veren veya tasvir edilen ve yahut bunlar›n
mirasç›lar› foto¤raf ald›rtabilir.
Bu hüküm bask› usulü ile yap›lan portre ve resimler hakk›nda cari de¤ildir. ﬁu kadar ki, bu suretle vücuda getirilen resim ve portrelerin birinci f›krada
say›lanlar için tedariki mümkün olmaz veya nispeten büyük güçlü¤ü mucip olursa bunlar›n da foto¤raflar› ald›r›labilir.
II- KANUNUN YÜRÜTÜLMES‹NE MEMUR MAKAM
MADDE 91- Bu kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.
‹NTERNET VE TEL‹F HAKLARI
Dijital iletiﬂim ça¤›n›n en önemli sorunlar›ndan biri de fikri haklar›n internet ortam›nda korunmas›d›r. Yaz›l› metinler, müzik dosyalar›, resimler, grafikler,
videolar ve bilgisayar programlar› içeren ‹nternet büyük bir toplulu¤a hitap etmekte ve dosyalar basitçe ücretsiz olarak kopyalanabilmektedir.
Eser üzerindeki fikri haklar, manevi haklar ve mali haklar olarak iki ana gruba ayr›l›r. Manevi haklar, eseri kamuya sunma hakk›, eserde sahibinin ad›n›
belirleme hakk› ve eserde de¤iﬂiklik yap›lmas›n› önleme hakk›d›r.
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Mali haklar ise, sahibine tan›nm›ﬂ eseri iktisaden semerelendirmeye yönelik haklard›r. Mali haklar s›ras›yla, iﬂleme, ço¤altma, yayma, temsil ve radyo ile
yay›n yetkilerinden oluﬂmaktad›r.
WEB SAYFASININ ÇO⁄ALTILMASI
Ço¤altma hakk› FSEK’ nde; “eserin asl›ndan ikinci bir kopyas›n›n ç›kar›lmas› yada eserin iﬂaret, ses ve görüntü nakil ve tekrar›na yarayan bilinen yada
ileride geliﬂtirilecek olan her türlü araca kaydedilmesi...” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bir web adresine ba¤lan›ld›¤›nda, o web sitesinin bir kopyas› ç›kar›lmakta
ve kullan›c›n›n bilgisayar›na transfer edilmektedir. Burada fikri hukuk anlam›nda web sayfas›n›n “ço¤alt›lmas›” söz konusu olmaktad›r. Bir web sayfas›na
ba¤lanmak için baz› s›n›rlamalar getirilebilir. Örne¤in, ﬂifre ile girilmesi veya belli bir aidat yat›r›lmas› gerekebilir. Web sayfas›na ba¤lanma koﬂullar›
kullan›c› taraf›ndan yerine getirilirse, WEB sitesi sahibi ile aralar›nda “elektronik sözleﬂme” oluﬂur. Bu sözleﬂmeyi elektronik ortamda oluﬂmuﬂ kullanma
lisans› olarak nitelendirmek mümkündür. E¤er böyle bir sözleﬂme kurmaks›z›n “hak ihlal edici” yollarla s›n›rlanm›ﬂ bir WEB sayfas›na girilirse ço¤altma
hakk›n›n ihlali söz konusu olur.
ESER‹N ‹NTERNET ORTAMINA AKTARILMASI: ‹ﬁLEME VE MP3 SORUNU
Bir eserin yarat›c› bir çaba sonucu özelli¤i olan baﬂka bir esere dönüﬂtürülmesine fikri hukukta iﬂleme denilmektedir. Fiziksel ortamda mevcut bir eserin,
bir kitab›n veya müzik parças›n›n sanal ortama aktar›lmak üzere say›sal (Digital) biçime dönüﬂtürülmesi iﬂleme anlam›na gelir. Bir eserin say›sal biçime
dönüﬂtürülerek web sayfas›na konulabilmesi için mutlaka eser sahibinden izin al›nmal›d›r. Aksi halde telif hakk› ihlali ile karﬂ› karﬂ›ya kal›n›r..
Sahibinin r›zas› d›ﬂ›nda dijital çevrim yap›larak fikri eserin ve doküman haline getirilmesi halinde FSEK 66. Maddesi ve devam›nda düzenlenen hukuk ve
ceza davalar› söz konusu olur. Eser sahibi, tecavüzün önlenmesi ( Men’i), tecavüzün kald›r›lmas› (Ref’i) ve bunlarla birlikte veya ayr›ca tazminat davas›
açma yollar›ndan birini seçebilir. Fiilin internet ortam›nda iﬂlenmiﬂ olmas›, fiilin, failin ve zarar›n belirlenmesi noktalar›nda baz› güçlükler ç›kabilirse de,
genel anlamda koruyucu hükümlerin uygulanmas› aç›s›ndan herhangi bir özellik taﬂ›mayacakt›r. Bu nedenle FSEK’nun koruyucu hükümleri internet
ortam›nda gerçekleﬂen ihlaller için aynen uygulanacakt›r.
FSEK anlam›nda eser niteli¤inde olmayan foto¤raf, mektup vs. gibi kiﬂiye özgü unsurlar›n bir baﬂkas›na ait WEB sitesine al›nabilmesi yine sahibinin iznine
ba¤l›d›r. ‹zin al›nmaks›z›n bu gibi unsurlar›n WEB sitesine konulmas›, Medeni Kanun ilgili maddelerinde düzenlenen kiﬂilik haklar›na haks›z sald›r›
niteli¤indedir.
internet yoluyla sanal aleme aktar›lan eserler bak›m›ndan hak sahibinin yayma hakk›n›n devam etti¤ini ve onun izni olmadan da¤›t›m yap›lmayaca¤›n›
kabul etmek gerekir.
Bir baﬂka web sayfas›na yap›lan L‹NK’ler için bir veri taban›n› kullanmad›kça herhangi bir izin söz konusu de¤ildir.
Bir veri taban› oluﬂturulduktan sonra o veri taban› içinde yer alan “bilgi kümeleri” de FSEK 6. Maddesinde ayr›ca koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Bir web sitesi
üzerinde yer alan veri taban›ndan yararlanmak için verilen yetkiye veya izine dayan›larak o veri taban›n›n tamam› transfer edilemez. Baﬂka bir deyiﬂle,
sadece yararlanma hakk›na sahip olunan bir veri taban›n tamam›ndan aynen veya benzer veri taban› oluﬂturmak da yine bir telif suçu niteli¤indedir.
‹lgili Mevzuat
TTB HEKIMLIK MESLEK ETIGI KURALLARI
Madde:l-Bu kurallar›n amac›, hekimlerin mesleklerinin gereklerini yerine getirirken uymalar› zorunlu olan hekimlik meslek eti¤i kurallar›n› belirlemektir.
Yay›n Eti¤i:
Madde:44-Hekim, araﬂt›rma verilerini de¤erlendirirken ve yay›na haz›rlarken bilimsel gerçekleri yans›tmal›d›r, Çal›ﬂmaya fiilen kat›lmam›ﬂ kiﬂilerin adlar›
o yay›nda yer alamaz. Kaynak göstermeden ve izin almadan baﬂkalar›na ait veriler, olgular ve yaz›l› eserler kullan›lamaz.
Yüksekö¤retim Kurumlar› Yönetici, Ö¤retim Eleman› ve
Memurlar› Disiplin Yönetmeli¤i
MADDE 2. Yüksekö¤retim üst kuruluﬂlar› ile yüksekö¤retim kurumlar›n›n yönetici ve ö¤retim elemanlar› ile memur ve di¤er personeline iliﬂkin disiplin
soruﬂturmas›, görevden uzaklaﬂt›rma ve itiraz usulleri ile uygulama ﬂekli bu Yönetmelikte gösterilmiﬂtir.
Disiplin Suçlar› ve Cezalar›
Disiplin Cezalar›
MADDE 4. Disiplin cezalar› ﬂunlard›r:
a) Uyarma: Görevde ve davran›ﬂta daha dikkatli olunmas› gerekti¤inin yaz› ile bildirilmesidir,
b) K›nama: Görevde ve davran›ﬂta kusurlu oldu¤unun yaz› ile bildirilmesidir,
……
g) Üniversite ö¤retim mesle¤inden veya kamu görevinden ç›karma: Üniversite ö¤retim mesle¤inden veya kamu görevinden bir daha al›nmamak üzere
ç›kar›lmas›d›r. Meslekten ç›karma cezas›na çarpt›r›lanlar ile kamu görevinden ç›kar›lma cezas› alan ö¤retim elemanlar› akademik unvanlar›n›
kullanamazlar.
Üniversite Ö¤retim Mesle¤inden veya Kamu Görevinden Ç›karma
MADDE 11. Aﬂa¤›daki disiplin suçlar›ndan (a) bendinde yer alanlar› iﬂleyenlere üniversite ö¤retim mesle¤inden ç›karma cezas›, (b) bendinde yer alanlar›
iﬂleyenlere kamu görevinden ç›karma cezas› verilir Kamu görevinden ç›karma cezas› alanlar üniversite ö¤retim mesle¤inden de ç›kar›lm›ﬂ olurlar.
a) Üniversite ö¤retim mesle¤inden ç›karma cezas›n› gerektiren fiil ve haller ﬂunlard›r:
……
3) Bir baﬂkas›n›n bilimsel eserinin veya çal›ﬂmas›n›n tümünü veya bir k›sm›n› kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek.
Zaman Aﬂ›m›
MADDE 19. Bu Yönetmelikte say›lan disiplin suçu niteli¤indeki fiil ve halleri iﬂleyenler hakk›nda bu fiil ve hallerin iﬂlenildi¤inin soruﬂturmaya yetkili
amirlerce ö¤renildi¤i tarihten itibaren;
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…….
b) Memurluktan ç›karma cezas›nda alt› ay içinde disiplin kovuﬂturmas›na,
baﬂlanmad›¤› takdirde disiplin cezas› verme yetkisi zaman aﬂ›m›na u¤rar.
Disiplin cezas›n› gerektiren fiil ve hallerin iﬂlendi¤i tarihten itibaren nihayet iki y›l içinde disiplin cezas› verilmedi¤i takdirde ceza verme yetkisi zaman
aﬂ›m›na u¤rar.
Ceza Kovuﬂturmas› ile Disiplin Kovuﬂturmas›n›n Bir Arada Yürütülmesi
MADDE 20. Ayn› olaydan dolay› yönetici, ö¤retim eleman›, memur veya di¤er görevliler hakk›nda ceza muhakemesinde kovuﬂturmaya baﬂlanm›ﬂ olmas›,
disiplin kovuﬂturmas›n› geciktirmez.
San›¤›n Ceza Kanunu’na göre mahkûm olmas› veya olmamas› halleri, ayr›ca disiplin cezas›n›n uygulanmas›na engel olmaz.
Disiplin soruﬂturmas› veya sonuçlar›, ceza soruﬂturmas›n› etkilemez.
Uygulama
MADDE 46. Disiplin cezalar› verildi¤i tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulan›r.
Ayl›ktan kesme cezas›, cezan›n veriliﬂ tarihini takip eden aybaﬂ›nda uygulan›r. Verilen Disiplin cezalar› s›ral› sicil amirine üniversite ö¤retim mesle¤inden
ç›karma cezas› bütün üniversite rektörlüklerine, kamu görevinden ç›karma cezas› ise ayr›ca Devlet Personel Dairesine bildirilir.
ÜN‹VERS‹TELER YAYIN YÖNETMEL‹⁄‹
MADDE 1. Üniversiteler ile bunlara ba¤l› birimlerde yap›lacak (ders arac› olarak kullan›lan kitaplar ve teksirlerle yard›mc› ders kitaplar› ile ilgili) yay›nlar,
2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyar›nca haz›rlanan bu Yönetmeli¤e tâbidir. Bunlar›n d›ﬂ›ndaki yay›nlarla ilgili esaslar
Üniversiteleraras› Kurulca tespit edilir.
MADDE 2. Her üniversitede bir rektör yard›mc›s›n›n baﬂkanl›¤›nda, üniversite yönetim kurulunun kendi üyeleri aras›ndan belirleyece¤i iki ö¤retim
üyesinden oluﬂan bir yay›n komisyonu oluﬂturulur.
Yay›n Komisyonu, üniversite senatosunca saptanan esaslara göre yay›nlar aç›s›ndan gerekli planlamalar› yapar, her türlü karar› al›r ve uygulamalar› izler.
Komisyon kararlar› üniversite yönetim kurulunun onay› ile kesinleﬂir.
MADDE 3. Yay›n komisyonu, bas›lmaya haz›r olarak gelen eserleri inceleyerek;
a) Nitelik ve e¤itim–ö¤retim ihtiyaçlar› aç›s›ndan yay›ma uygun olup olmad›¤›
b) 1. maddedeki kategorilerden hangisine girdi¤i,
c) Bas›lma s›ras›, bask› adedi, maliyet ve sat›ﬂ fiyatlar› ve ödenecek telif haklar› konular›nda karar verir.
Yay›n komisyonu, çal›ﬂmalar› aç›s›ndan ö¤retim elemanlar› ile idari personelin hizmetlerinden yararlan›r ve gerekti¤inde meslek gruplar›na göre geçici alt
komiteler kurabilir.
MADDE 4. Baﬂka üniversitelerdeki veya üniversite d›ﬂ›ndaki kiﬂiler taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ ders kitab› niteli¤indeki telif veya tercüme eserlerin
üniversitelerce bas›lmas› mümkündür. Bunun için yazar›n bu Yönetmelik koﬂullar›na uygun olarak eserinin bas›lmas›n› kabul etti¤ine iliﬂkin beyan› ve
eserin konusu ile ilgili dersin verildi¤i bölümün görüﬂü gözönünde bulundurularak yay›n komisyonunun karar› gereklidir.
MADDE 5. Çeviri yay›nlar için çevirenin yazardan ve yay›n hakk›na sahip kiﬂi veya kurumdan yaz›l› yay›m izni almas› ﬂartt›r. Bu iﬂ için gerekli ücretin
üniversite bütçesinden ödenmesine yay›n komisyonu karar verir.
MADDE 6. Yay›nlanacak eserlerin bilim ve dil bak›m›ndan sorumlulu¤u yazarlara aittir. Eserler, yazarlar›n eserlerinin bu Yönetmeli¤in koﬂullar›na uygun
olarak bas›lmas›n› kabul ettiklerine illiﬂkin yaz›l› beyanlar› ile birlikte Rektörlük, Dekanl›k, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüklerine teslim edilir. Ö¤retim
görevlileri, okutmanlar ile ö¤retim yard›mc›lar›n›n tek baﬂlar›na haz›rlad›klar› eserler çal›ﬂt›klar› bölümün görüﬂü ile birlikte sunulur.
MADDE 7. Yay›nlar›n birinci bask›lar› için aﬂa¤›daki tabloda yer alan gösterge rakamlar› ile her y›l Bütçe Kanunu’nda belirlenen devlet memurlar› ayl›k
katsay›s›n›n itibari sayfa adedi ile çarp›lmas› sonucu bulunacak rakam üzerinden telif hakk› olarak ödemede bulunulur.
1. Ders kitaplar›: Telif: 175 Tercüme: 125
2. Yard›mc› Ders Kitaplar›: Telif: 125 Tercüme: 100
3. Teksirler: Telif: 50 Tercüme: 40
Bunlar yabanc› dillerden birisi ile yaz›lm›ﬂ ise, bu puanlara ikiﬂer puan eklenir.
Ders Kitaplar› ve teksirlerin sayfa adedi, müfredat program› ve dersin haftal›k saat say›s› ile orant›l› bir biçimde saptan›r. Bu gibi kitap ve teksirlerin bir
sömestrde bir saatlik karﬂ›l›¤› 240 sayfa olarak kabul edilir ve 240 sayfadan az olan eserlerde gerçek itibari sayfaya göre, fazla olan eserlerde sadece 240
sayfaya göre ödeme yap›l›r.
Bas›m halindeki eserlerin tüm düzeltme iﬂleri, yay›n komisyonunca aksine karar verilmedikçe, yazar ya da çevirici taraf›ndan yap›l›r.
Eserlerin Maliyet Hesab›
MADDE 8. Kitab›n maliyeti, telif hakk›, kliﬂe, ka¤›t, bask›, cilt vb. masraflardan oluﬂur. Bulunan toplam miktar›n bask› adedine bölünmesi ile bir kitab›n
maliyeti bulunmuﬂ olur.
Telif Hakk› Hesaplanmas›
MADDE 9. Eserler için yazar hakk› (telif) olarak verilecek ücretin tespitinde itibari sayfa esas tutulur ve ücret eserin bask› miktar›na göre hesap edilir.
200 kelimelik metin bir itibari sayfa say›l›r. Eserin itibari sayfa say›s›n›n tespiti ﬂu ﬂekilde yap›l›r:
a) Önce eserin çeﬂitli yerlerinden metinle tam olarak dolu 10 sayfa seçilerek kelimeleri say›l›r ve toplan›r. Bu toplam 10’a bölünerek, eserin dolu bir
sayfas›nda ortalama kaç kelime bulundu¤u tespit edilir.
b) Sonra eserin tamam›ndaki metinle dolu sayfalar say›l›r.
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Yar›m ve yar›mdan fazla sayfalar tam sayfa kabul edilir. Yar›mdan az olan sayfalar, hesaba kat›lmaz. Bibliyografya, fihrist, önsöz ve benzeri sayfalar›n
yazar›n fikri çal›ﬂmas›n›n sonucu oldu¤u yay›n kurullar›nca tespit edildi¤i taktirde telif ücreti ödenir.
c) Bundan sonra (a) f›kras›na göre bir sayfada bulunan ortalama kelime say›s› ile (b) f›kras›na göre bulunan dolu sayfa say›s› çarp›larak, eserin metinle
dolu sayfalar›n›n kelime say›s› bulunur.
d) Daha sonra orijinal foto¤raf, harita, grafik, tablo, çizelge ve ﬂekillerin bas›ld›ktan sonraki yüzölçümlerinin santimetre karesinde 2 kelime, resim ve
motiflerde 4 kelime bulundu¤u varsay›larak eserin bu k›s›mlar›na düﬂen kelime say›s› hesaplan›r.
Çeviri eserlerde ve iktibaslarda bu f›kra uygulanmaz.
Sonunda metinle dolu sayfalar›n ve di¤er k›s›mlar›n (c) ve (d) f›kralar›na göre bulunan eserin toplam kelime say›s› 200’e bölünerek, eserin itibari sayfa
say›s› belirlenmiﬂ olur.
Telif ücreti, eserin bas›m onay›n›n al›nd›¤› tarihteki memur maaﬂ katsay›s›na göre hesaplan›r. Telif haklar›n›n _’sine kadar› peﬂin olarak ödenebilir. Geri
kalan miktar eserlerin bask› iﬂi tamamland›ktan sonra verilir. Gerekli durumlarda ödemeler belirlenecek bir plana göre yap›labilir. 7. maddedeki her itibari
sayfa için verilen telif hakk› eserin 5000 ve 5000’den aﬂa¤› bask›lar› karﬂ›l›¤›d›r. 5000 bask›dan fazla bas›lacak eserler için telif ücreti itibari sayfa baﬂ›na
% 20 fazlas›yla ödenir.
Yazar ad›na veya baﬂka bir nedenle fazladan bir miktar bas›lmaz, bast›r›lamaz.
MADDE 10. Bas›lacak eserler için yazar ya da çevirici ile ilgili kuruluﬂ aras›nda eserlerin bask› ve yay›n hakk›n›n ilgili kuruluﬂa devredildi¤ine, bas›m
iﬂlerinin bu Yönetmelik hükümleri gere¤ince yap›lmas›n›n kabul edildi¤ine iliﬂkin sözleﬂme düzenlenir ve imza edilir. Bu bask›y› kapsayan bask› say›lar›n›n
bitmesi halinde aynen ya da de¤iﬂtirilerek yap›lacak sonraki bask›lar için ilgili kuruluﬂlarla yazar ya da çeviriciler aras›nda bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yeniden anlaﬂma yap›lmas› gereklidir. Aksi halde yazar ya da çevirici eserin sonraki bask›lar›n›n tüm haklar›na sahiptir. Birinci bask›dan
sonraki bask›larda telif hakk›, 7. maddedeki rakamlar›n 3/5’i olarak ödenir. Birinci bask›y› izleyen veya daha sonraki bask›larda yeni eklenmiﬂ k›s›mlar
için birinci bask› baremi uygulan›r.
Eserin ilk bask›s› da 5000 adetten aﬂa¤› oldu¤u taktirde, izleyen bask›lar› 5000 adedi dolduruncaya kadar telif hakk› ödenmez.
Kitaplar›n Sat›ﬂ Bedeli
MADDE 11. Yay›nlar›n sat›ﬂ bedeli, 17. maddedeki hükümler sakl› kalmak üzere, 8. maddedeki gibi hesaplanan maliyet bedeline % 20 eklenerek bulunur.
Bu hesaplamada 1000 kuruﬂun alt›ndaki kesirler at›l›r. 1000 kuruﬂun üstündeki kesirler 20 liraya tamamlan›r.
MADDE 12. Kitap ve teksirler için kabul edilecek eserlerin haz›rlanm›ﬂ sunuﬂ ﬂekli ve eserleri ile yine ﬂekle dayanan bask› esaslar›n› Yay›n Komisyonu
belirler. Yazarlar eserlerin üniversite veya ba¤l› kuruluﬂlar›nca bas›lmas›n› kabul ettikleri taktirde bu esaslara uymak zorundad›rlar.
MADDE 13. Kitap ve teksir ﬂeklinde bast›r›lan yay›nlardan 50 adedi yazara ücretsiz olarak verilir.
MADDE 14. Üniversitelerce yay›mlanan her türlü yay›ndan,
a) Yüksekö¤retim Kuruluna 5 adet,
b) Yay›n›n ilgili oldu¤u birimin kütüphanesine 10 adet,
c) Birimin ba¤l› oldu¤u üniversite kütüphanesine 10 adet,
d) Varsa bilim kolu ile ilgili bölüm kütüphanesine 1 adet,
e) Tüm üniversitelerdeki konu ile ilgili ö¤retim elemanlar›na 1 adet,
f) Türkiye içinde ayn› konuda ö¤retim yapan kuruluﬂ kitapl›klar›na 5 adet,
g) Atatürkçü düﬂünce, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ile ilgili yay›nlardan üniversite yönetim kurullar›nca karar verilen kiﬂilere birer adet,
kuruluﬂlara yeteri kadar, paras›z olarak verilir.
Bu say›lar ile di¤er kanun hükümleri gere¤ince ücretsiz olarak da¤›t›lacak eser say›lar› kararlaﬂt›r›lan bask› say›s› d›ﬂ›nda kabul edilir.
MADDE 15. Üniversite ve ba¤l› kuruluﬂlar ders niteli¤indeki kitap ve teksirleri özellikle, di¤er yay›nlar›n› da olanaklar› ölçüsünde kendi matbaalar›nda
bast›r›rlar.
MADDE 16. Üniversite ya da ba¤l› kuruluﬂlar, yay›nlar›n› kuracaklar› sat›ﬂ yerlerinde ö¤rencilere satabilirler.
Ders kitaplar›n›n kapaklar›na bu Yönetmelik’te belirtilen yönteme göre belirlenmiﬂ bulunan fiyat›n yaz›lm›ﬂ olmas› gereklidir.
Sa¤lanan Has›lat:
a) Bünyesinde bas›m ve yay›m iﬂleri ile ilgili döner sermaye iﬂletmesi bulunmayan üniversitelerde ve bunlara ba¤l› kuruluﬂ ve birimlerde üniversite
bütçesinin “çeﬂitli gelirlerine” kaydedilmek üzere ençok bir ay içinde üniversite saymanl›k veznesine yat›r›l›r.
b) Bas›m ve yay›m iﬂleri ile ilgili döner sermaye iﬂletmeleri olan üniversitelerde ve bunlara ba¤l› kuruluﬂ ve birimlerde gideri döner sermeyeden yap›lm›ﬂ
olmak koﬂulu ile Döner Sermaye iﬂletmelerine gelir kaydedilir.
MADDE 17. Üniversite ve ba¤l› kuruluﬂlar›n kendi mal› olan ders kitab› ve teksirlerini ö¤rencilere sat›ﬂ bedeli üzerinden en az % 20 indirimli olarak ve
aradan 5 y›l geçti¤i halde sat›lmam›ﬂ kitap veya di¤er yay›nlar› uygun görülecek bir indirimle hatta gerekti¤inde ücretsiz olarak ilgililere da¤›t›m›na Yay›n
Komisyonu yetkilidir.
MADDE 18. Anadolu Üniversitesi Aç›k Ö¤retim Hizmetleri Yay›n ve Uygulama Yönetmeli¤i hariç bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesinden önce
üniversitelerce yay›nlanm›ﬂ yay›n yönetmelikleri ve bunlar›n ekleri ile 3/7/1983 tarih ve 18096 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Üniversiteler Yay›n
Yönetmeli¤i yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
GEÇ‹C‹ MADDE 1. Eski yönetmeliklerin yürürlükte oldu¤u dönemlerde ilgili yay›n komisyonlar›nca karara ba¤lanm›ﬂ ve henüz yay›n› bitirilememiﬂ iﬂler,
ilgili yönetmeliklerin hükümlerine göre sonuçland›r›lar.
GEÇ‹C‹ MADDE 2. Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan kurulmakta olan matbaa faaliyete geçti¤inde bu matbaa ile ilgili esaslar ayr›ca düzenlenir.
MADDE 19. Maliye Bakanl›¤› ile Say›ﬂtay görüﬂleri al›nan bu Yönetmelik, yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
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b) MADDE 20. Bu Yönetmelik hükümlerini, Üniversite Rektörleri yürütür.
Üniversitelerde Ders Arac› Olarak Kullan›lan Kitaplar, Teksirler ve Yard›mc›
Ders Kitaplar› D›ﬂ›ndaki Yay›nlarla ‹lgili Yönetmelik
MADDE 1. Üniversiteler ile bunlara ba¤l› birimlerde yap›lacak, 2547 Say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 11. maddesinin (b) f›kras›n›n, 3. bendi ve 1 ﬁubat
1984 gün ve 18301 Say›l› Resmi Gazete’de Yay›nlanm›ﬂ "Üniversiteler Yay›n Yönetmeli¤i”nin 1. maddesine göre ders arac› olarak kullan›lan kitaplar,
teksirler ve yard›mc› ders kitaplar› d›ﬂ›ndaki yay›nlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Dergi Esaslar›
MADDE 2. Üniversitelerde Fakülteler, Ensitüler, Yüksekokullar, Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezleri ve di¤er araﬂt›rma kuruluﬂlar›nca e¤itim ve araﬂt›rma
çal›ﬂmalar›na paralel dallarda belli bir bilimsel seviyede olan Türkçe ve yabanc› dilde orijinal makaleler, tarama yaz›lar› ve k›sa bildiriler üniversite
dergisinde yay›nlan›r.
Üniversite Dergisinde Bas›labilecek Yaz›lar
MADDE 3. 2. maddede tan›mlanan alanlarda olmak üzere,
Orijinal Makaleler: Orijinal bir araﬂt›rmay› bulgu ve sonuçlar›yla yans›tt›ran makaleler,
Tarama Yaz›lar›: Yeterli say›da bilimsel makaleyi tarayarak, konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen bir de¤erlendirme yapan bulgular› karﬂ›laﬂt›rarak
eleﬂtiren yaz›lar,
K›sa Bildiriler: Yap›lan bir araﬂt›rman›n önemli bulgular›n› aç›klayan yeni bir yöntem veya teknik tan›mlayan yaz›lard›r. Sadece üniversite dergisinde
bas›labilir çok önemli bilimsel yaz›lar çeviri yaz› olarak üniversite dergisinde bas›labilir.
Üniversite Dergisine Yaz› Kabul Esaslar›
MADDE 4. Üniversite dergisine kabul edilecek yaz›lar›n haz›rlanmas›nda, bask› esas›nda düzeltmelerin yap›lmas›nda uyulacak hususlarda üniversitelerin
yetkili kurullar›nda belirlenecek esaslara uyulmas› gereklidir.
Telif Hakk›
MADDE 5. Üniversite ve Fakülte dergilerinde yay›nlanan yaz›lara Üniversiteler Yay›n Yönetmeli¤inin 7. maddesinde ders kitab› ve teksirler için
öngörülmüﬂ olan telif hakk› ödenir.
Telif haklar›n›n hasaplanmas›nda sat›r içlerinde yer alan formüllerin her santimetresi iki kelime, sat›r aralar›nda yer alan formüllerin de her santimetresi
4 kelime olarak say›l›r.
Bülten Esaslar›
MADDE 6. Bilim ve Mühendislik alan›nda, üniversite elemanlar› veya di¤er Türk ve yabanc› kuruluﬂlar›n elemanlar›n›n orijinal araﬂt›rma çal›ﬂmalar›
Üniversite bülteninde yay›nlan›r. Yay›nlanacak makalelerin teorik, deneysel veya her ikisini kapsamas› ve yüksek seviyede orijinal araﬂt›rmalar› içermesi
gerekir.
Üniversite Bülteninde Bas›labilecek Yaz›lar
MADDE 7. Üniversite bültenine sadece daha önce yay›nlanmam›ﬂ orijinal yaz›lar kabul edilir ve yazarlar gönderdikleri ve kabul edilen yaz›lar› baﬂka yerde
yay›nlamamay› taahhüt ederler.
Bültenin dili ‹ngilizcedir fakat Almanca ve Frans›zca yaz›lar da yay›nlanabilir.
Üniversite bülteninde bas›labilecek yaz›lar›n haz›rlanmas›nda ve ilgili di¤er hususlarda üniversite yetkili kurullar›nca belirlenecek esaslara uyulmas›
gereklidir.
Telif Hakk›
MADDE 8. Üniversite bülteninde yay›nlanan yaz›lar için Üniversiteler Yay›n Yönetmeli¤inin 7. maddesine göre yazara ödeme yap›l›r.
Bilimsel Araﬂt›rma ve ‹ncelemeler
MADDE 9. Üniversitenin çeﬂitli birimlerinde yap›lan bilimsel incelemeler ve araﬂt›rmalar›n sonuçlar› ayr› yay›n ﬂeklinde bas›labilirler. Bunlarla ilgili esaslar
Üniversitelerin yetkili kurullar›nca belirlenir. Bu yay›nlar›n yazarlar›na Üniversiteler Yay›n Yönetmeli¤inin 7. maddesine göre telif hakk› ödenir.
Doktora Tezleri
MADDE 10. Üniversitelerde yay›nlanacak doktora tezlerinin haz›rlanmas› ve bas›m›nda uyulacak esaslar üniversitelerin yetkili kurullar›nca kararlaﬂt›r›l›r.
Doktora tezleri için yazarlara herhangi bir telif hakk› ödenmez.
Fakülte Dergisi
MADDE 11. Üniversite senatolar›n›n karar› ile fakülteler ayr› dergi ç›karabilirler ve eskiden ç›kmakta olan dergilerin yay›m›na devam edebilirler. Bu
dergilerin yay›m ve telif esaslar› bu Yönetmeli¤in di¤er maddelerine tabidir.
MADDE 12. Üniversiteleraras› Kurulca kabul edilen bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 13. Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversite Rektörleri yürütür.
Ayr›ca konu ile ilgili olarak bak›n›z :
-TÜRK T‹CARET KANUNU
Kanun Numaras›

: 6762

Kabul Tarihi

: 29/6/1956

Yay›mland›¤› R. Gazete

: Tarih:9/7/1956 Say›: 9353

Yay›mland›¤› Düstur

: Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1587
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**
DÖRDÜNCÜ FASIL
Haks›z Rekabet
- BORÇLAR KANUNU
Kanun Numaras›

: 818

Kabul Tarihi

: 22/4/1926

Yay›mland›¤› R. Gazete : Tarih : 29/4/1926 Say›: 359
Yay›mland›¤› Düstur

: Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 762

2 - Haks›z rekabet
- BASMA YAZI VE RES‹MLER‹ DERLEME KANUNU
Kanun Numaras›

: 2527

Kabul Tarihi

: 21/6/1934

Yay›mland›¤› R. Gazete

: Tarih 2/7/1934 Say›:2741

Yay›mland›¤› Düstur

: Tertip: 3 Cilt: 15 Sayfa: 508

- KAMU KURUM VE KURULUﬁLARINA A‹T ESERLERDEN
FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK
Bakanlar Kurulu Karar›n›n Tarihi

: 25.9.1986, No : 86/11038

Dayand›¤› Kanunun Tarihi

: 5.12.1951, No : 5846

Yay›mland›¤› R. Gazetenin Tarihi

: 16.10.1986, No: 19253

Yay›mland›¤› Düsturun Tertibi

: 5, Cildi: 26, S. 1157

- F‹K‹R VE SANAT ESER‹ SAH‹PLER‹N‹N VERECEKLER‹ YETK‹ BELGES‹ HAKKINDA YÖNETMEL‹K
Resmi Gazete Tarihi

: 4.9.1986

Resmi Gazete Numaras›

:19211

- M‹LLETLERARASI STANDART K‹TAP NUMARALANMASINA ‹L‹ﬁK‹N TEBL‹⁄
Resmi Gazete Tarihi

:13.10.l987

Resmi Gazete Say›s›

: 19603

Kültür Bakanl›¤›’ndan

:

- F‹K‹R VE SANAT ESERLER‹ KANUNU'NDAN DO⁄AN DAVALARDA GÖREVL‹ VE YETK‹L‹ MAHKEME ÎLE ‹LG‹L‹ KARAR
Karar No : 335
Karar tarihi

: 26.3.2001

Resmi Gazete Tarihi

: 4.4.2001

Resmi Gazete Numaras›

: 24363

- F‹KR‹ MÜLK‹YET HAKLARININ T‹CAR‹ N‹TEL‹KLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N ANLAﬁMA
(‹lgili Hükümler)
- DÜNYA F‹KR‹ MÜLK‹YET TEﬁK‹LATINI KURAN SÖZLEﬁME (OMPI/WIMPO*)
- Yarg›tay Kararlar›
Y.7.CD.,E.1980/2877,K.1980/3052;T.17.6.1980
Y.11.HD., E. 1976/4836, K.1976/5782, T.21.12.1976
Y.TD. E.2096, K.2366,T.16.7.1965
Y.HGK.E.2003/4-260, K.2003/271, T.2.4.2003
Y.TD.,E.1967/4603, K.846, T.17.2.1968
Y.4.HD. E.1991/5141, K.1992/11254,T.22.10.1992
Y.11.HD., 2000/7065, K.2000/9425, T.18.11.2000
Y.HGK., E.2003/4-47, K.2003/37, T.29.I.2003
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